
لعرب: كتاب  ا   صفة جزيرة 
 اهلمداين: املؤلف 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  معرفة أفضل البالد املعمورة

أفضل البالد املعمورة من شق األرض الشمايل إىل اجلزيرة الكربى، وهي اجلزيرة اليت يسميها بطليموس ما روي 
شرم أيلة وما : الشأم، وغربيها: ن، ومشاليهااليم: تقطع على أربعة أقاليم، من عمران الشمال إىل اخلامس، فجنوبيها

احلجاز : ُعمان والبحرين وكاظمة والبصرة، وموسطها: طردته من السواحل إىل الُقلزم وفسطاط مصر، وشرقيها
على  -وأرض جند والعروض، وتسمى جزيرة العرب، ألن اللسان العريب يف كلها شائع وأن تفاضل ومبتدأ عرضها 

إصبعان ونصف عشر : لى ساحل عدن اثنتا عشرة درجة، وظل رأس احلمل يف هذه املواضعع -ما يقول احلسَّاب 
بيت املقدس؛ وما : اإلصبع وما يشرع منها بالشام على عرض اثنني وثالثني جزءاً وسبع أصابع ونصف من الظل

 -سطني وسلميَّة وبعلبك الرَّملة من فل: يشرع منها على عرض ثالثة وثالثني جزءاً ومثاين أصابع إال مخساً من الظل
وقيساريَّة وصيداء واألنبار وبغداد من ناحية العراق، وما يشرع منها على عرض أربع وثالثني  -معربة باعل بك 

محص وعانات وصور وسرَّ من رآى من ناحية بابل، وما يشرع على عرض مخس : ومثاين أصابع وعشر من الظل
. بج وحلب وأذنة وأنطاكية وقنِّسرين وما يصاىل املشرق بابل خبت نصرَّمن: وثالثني ومثاين أصابع ومخسني من الظل

وأما أول أطواهلا ومن املشرق، فعلى البصرة وما أخذ أخذها جنوباً، وهو مئة درجة وسبع درجات، تطلع عليها 
اعة، الشمس بعد طلوعها على خط االستواء الطويل، وهو دائرة نصف هنار القبة بساعة مستوية وثُلثي مخس س

درجة، تطلع عليها  ١١٩وما أخذ أخذها إىل اجلنوب من غري هذه اجلزيرة ....وآخر أطواهلا على عرض مدينة
الشمس بعد مطلعها على موضع االستواء بساعتني مستويتني غري ثلث مخس ساعة، وبعد طلوعها على البصرة 

وهي ستة  -هذه الدرج يف أميال الدرجة  بأربعة أمخاس ساعة وهو مقدار اثنيت عشرة درجة مستقيمة، فإذا ضربنا
خرج لنا مثامنئة ميل، فإذا قسمناها على أميال املرحلة للمجّد يف السري، خرج لنا أربعون  -وستون ميالً وثُلثا ميل 

مرحلة، وإن أردنا أن نعرف طوهلا، نقصنا عرض عدن وهو اثنتا عشرة درجة، من عرض مخس وثالثني، وتركنا ما 
زيرة إىل مثل طرسوس واملصيَّصة وما عرضه ست وثالثون وسبع وثالثون درجة، بقي لنا من دخل من هذه اجل

الدرج ما إذا ضربناه يف أميال الدرجة خرج لنا من األميال ألف ومخسمئة وثالثة وثالثون ميالً، فإذا قسمناها على 
اجلزيرة وعرضها القراري من أميال املرحلة للمجد يف السري، خرج لنا ست وسبعون وثلثان، وهذا طول هذه 

أسفلها، فأما عرضها من أعالها، فهو بناحية عدن أبني قليل، مث يزداد فيها السعة أكثر، من ناحية املشرق إىل 
حضرموت فبلد مهرة فُعمان، ومييل البحر حيث ما دخل يف هتامة الشيء بعد الشيء إىل املغرب حىت يكون مميلها 

حنو املغرب أكثر، فصارت هذه اجلزيرة تقطع على أشرف األقاليم يف موسطها، وصار من سواحل احلجاز إىل القُلزم 
فيها ما تسامتها الشمس والكواكب اجلارية مرتني يف الثور واألسد، ويف اجلوزاء والسرطان، وهي أقرب العمران 

 مثابة للناس، وأمنا، من خط االستواء وهي حتت برج من بروج البأس، وهبا البيت احلرام، والبيت الذي جعله اهللا
ومقام إبراهيم عليه السالم، وأم القرى، وخمرج النبوة، ومعدن الرسالة، ومتبوأ إبراهيم، منشأ إمساعيل، ومولد حممد 

إين : " صلى اهللا تعاىل عليهم أمجعني، ومقطن آل اهللا، ولذلك قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعتَّاب بن أسيد



وإليها كان يسري آدم، وهبا كان قطونه، وهبا أرض يثرب ُمهاجر النيب عليه السالم، " مستخلفك على آل اهللا 
وحرمه، ومركز اإلسالم، ومقام اإلمامة، وقطب اخلالفة، ودار العز، وحمل اإلمرة، وهبا الوادي املقدس طوى، وطور 

صة احملشر وجبال الرمحة، ومتعلّق سينا، ومسجد إيلياء، وآثار األنبياء، ومنابت األتقياء، وحمافد األصفياء، وعر
السِّياحة،والعبادة والسراة، القاطعة من أعلى اليمن إىل أسفل الشأم، وهبا بقاع الفصاحة والصباحة واعتدال املزاج 

وحسن األلوان، ال الصهبة وال الزرقة، ومتوسط النبات يف الشَّعر، ال القطط، وال السَّبط، واسوداد األحداق، 
مع احلمّية واألرحيّية والسخاء والكرم واجلود مبا تشح به األنفس، والصرب بساعة البأس، وهبا أفرس  واحورار املقل،

من ركب اخليل فهم هلا حزم وحالس، وأحسن من امتطى اإلبل فهم هلا أرباب وأقباس، وأوىف من تقلد ذمة، وأبرع 
  نيب صلى اهللامن نطق حبكمة، وهبا من يعد املئة بني حجة وعمرة، ومن يزور قرب ال

عليه وسلم قاصداً غري متطَّرق وهبا املسجد املؤسس على التقوى، وهبا املمالك القدمية، واآلثار العظيمة، مثل ناعط 
وغمدان، وهكروريدان، وبينون وغيمان، وبرك الغماد، وإرم ذات العماد، ومجيع ما اشتمل عليه الكتاب الثامن من 

وهبا املسجد املؤسس على التقوى، وهبا املمالك القدمية، واآلثار العظيمة، مثل  ه وسلم قاصداً غري متطَّرق.اإلكليل
ناعط وغمدان، وهكروريدان، وبينون وغيمان، وبرك الغماد، وإرم ذات العماد، ومجيع ما اشتمل عليه الكتاب 

  .الثامن من اإلكليل

  معرفة وضع هذه اجلزيرة يف املعمور

  من األرض وموضعها منه

رض ليست مبنسطحة، وال ببساط مستوي الوسط واألطراف، ولكنها مقببة، وذلك التقبيب ال يبني مع أعلم أن األ
السعة، إمنا يبني تقبيبها بقياساهتا إىل أجزاء الفلك، فيقطع منها أفق كل قوم على خالف ما يقطع عليه أفق اآلخرين 

ال يراها أهل الشمال، ويظهر على أهل  طوالً وعرضاً يف مجيع العمران، ولذلك يظهر على أهل اجلنوب كواكب
الشمال ما ال يراه أهل اجلنوب ويكون عند هؤالء جنوم أبدية الظهور واملسري حول القطب، وهي عند أولئك تظهر 
وتغيب، وسأضع لك يف ذلك مقياساً بيناً للعامة، من ذلك أن ارتفاع سهيل بصنعاء وما سامتها إذا حلق، زيادة على 

تفاعه باحلجاز قرب العشر، وهو بالعراق ال ُيرى إال على خط األفق، وال يرى بأرض الشمال، عشرين درجة، وار
وأما شهادة . وهناك ال تغيب بنات نعش، وهي تغيب على املواضع اليت يرى فيها سهيل، فهذه شهادة العرض

ب، فمن كان بلده أقرب الطول فتفاوت أوقات بدء الكسوفات ووسطها واجنالئها على خط فيما بني املشرق واملغر
إىل املشرق كانت ساعات هذه األوقات من أول الليل والنهار أكثر؛ ومن كان بلده أقرب إىل املغرب كانت 

ساعات هذه األوقات من آخر الليل وآخر النهار منكوساً إىل أوهلما أكثر، فذلك دليل على تدوير موضع املساكن 
بقاع العامر، ولو كان سطح األرض صفيحة، لكان منظر سهيل وبنات  واألرض، وأن دوائر األفق متخالفة يف مجيع

  .نعش واحداً
أن الشمس يف يومي االستواء ال تسامت : واعلم أن العامر من األرض ليس هو منها الكل؛ ومن الدليل على ذلك

كان أحداً من سكان األرض إال من كان منهم على خط االستواء، وهو منطقة األرض الوسطى، وهم أول س
العامرة من جنويبِّ الصني وجنويبّ اهلند وبلد الزنج والدِّيبجات، مث متيل إىل حنو الشمال يف شهور الربيع، إىل أن 

توايف رأس السرطان يف منتهى طول النهار وال تسامت إال ما بني خط االستواء، والبلد الذي عرضه أربعة وعشرون 



اً وغرباً، ومن دخل عن هذا اخلط يف الشمال فإنه ال يسامتهم من جزءاً، من احلجاز والعروض وما سامت ذلك شرق
الكواكب اجلارية كوكب إال أن يكون أقصى عرضه يف الشمال، يوافق أن يكون يف رأس السرطان يف أقصى 

عرضها، فتبعد مسامتتها عن رأس احلمل اثنتني وثالثني درجة، فتسامت من كان عرض بلده هذا املقدار؛ فبان لك 
أول هذا : عمران من نصف األرض إىل جانبها الشمايل، وملا كانت مدورة كان العمران على هذه الصورةأن ال

العمران من خط االستواء الذي ال عرض له إىل منقطع اإلقليم السابع حىت يكون العرض وهو ارتفاع القطب 
د أن يسكن وينتجع إليه يف مخسني جزءاً ونصف، وهذا حد مساكن األمم املعروفة، وقد خيرج عن ذلك ما يكا

الصيف أقاصي اخلزر وأقاصي الترك والتَّغزغز والربغر مما يصايل الروم وما وراء ذلك، فإن هناره يقصر ويتالشى 
حىت يصري الليل عليه أغلب، هو املوضع الذي يسمى الظلمات،وكانت ملوك العرب تنافس يف دخوهلا ألجل 

  .  جوهراً مما ترويه العامة، ويف بعض تلك املواضع هلك تبَّع األقرنالسمعة وبعد الصوت ال أن مث غنيمةً وال

وأما ما خلف خط االستواء إىل اجلنوب، فإن طباعه تكون على طباع شق الشمال سواء يف مجيع أحواله إال قدر ما 
ن فيه ذكرنا يف كتاب سرائر احلكمة من اختالف حايل الشمس يف رأس أوجها ونقطة حضيضها، وقد ذكر هرمس أ
أقاليم كمثل هذه، الذي حيجر الناس عن بلوغه انفهاق البحر األعظم دونه، وشدة اخلب فيه، وسلطان الريح، 
وعظم املوج، وبعد املتناول، وقد يكاد أن يتعذر املركب يف خلجه اليت منها حبر الزنج وحبر املشرق، فكيف به 

فأما حبر املغرب املظلم فإمنا امتنع عن العابرين عليه لدخوله يف وأكثر ما ميتنع به يف األوقات املسعفة، البعد والسعة، 
الشمال، وبعده عن مدار الكواكب، فغلظ ماؤه، وتكاثفت األرواح عليه لعدم مسامتته الشمس، وما سامتته 

الشمس من البحار فقد تلطفه وتنفي عنه كثرياً من غلظ األرواح، ويظهر فيه مرامي العنرب ومنابت الصدف وغري 
  .ذلك

  معرفة قسمة األقاليم هلرمس احلكيم

أرض الروم، : أرض بابل، واخلامس: أرض مصر، والرابع: احلجاز واليمن، والثالث: اهلند، والثاين: األول
أرض الصني، وجعل اإلقليم الرابع وسطاً، وجعل الستة الباقية مطيفة به : ياجوج وماجوج، والسابع: والسادس

ليه، وجعلها قسمة مستوية يدخل يف كل بلد من هذه املشهورة ما صاقبه ودخل يف حىت يتلقى األول بالسابع ع
  .حيزه

شط هنر بلخ، واحلد : الثَّعلبيَّة من أرض العرب، واحلد الثاين: احلد األول: حدود هذا اإلقليم الرابع وهو بابل
البحر مما يلي ُعمان إىل جدَّة على ما  حده: الدَّيبل وهو حد اإلقليم السابع، الثاين: نصيبني، واحلد الرابع: الثالث

حده منتهى أرض احلبشة مما يلي أرض : دار به من اليمن إىل أرض الزنج واحلبش، إىل الثَّعلبية، واألقليم الثالث
إىل وسط البحر الذي يلي . احلجاز؛ إىل نصيبني، إىل أقصى الشأم إىل البحر الذي بني أرض مصر وبني الشأم

حبر الشأم إىل أقصى الروم مما يلي البحر، إىل أرض اخلزر وياجوج : ملغرب، وحد األقليم اخلامساألندلس مما يلي ا
أرض الصني إىل هنر بلخ، إىل حبر الشأم الذي يلي املشرق، : وماجوج، إىل حد اإلقليم الرابع، وحد اإلقليم السادس

ليم السادس؛ وجعل كل إقليم من هذه بتقدير من اهلند إىل حد اإلقليم الرابع، إىل حد اإلق: وحد اإلقليم السابع
  .سبعمئة فرسخ يف سبعمئة، وقد ختالف الناس يف مقاديره

  معرفة قسمة األقاليم لبطليموس



وأما بطليموس وقدماء اليونانيني فإهنم رأوا ن طباع األقاليم وجبلّتها ال تكون إال طرائق من املشرق إىل املغرب 
الستواء إىل حيث يقع القطب الشمايل مخسني درجة، وهو ِضْعف املْيل وزيادة متجاورة بعضها إىل بعض، من خط ا

جزئني وكسر، وقد حدَّ يف قانونه عرض كل إقليم منها وساعات هناره األطول على وسطه دون طرفيه بقول من 
ربعاً ستة عشر جزءاً و: مدينة سبأ مبأرب من أرض اليمن، وجعل العرض: نقل عنه؛ فجعل وسط اإلقليم األول

منتهى امليل، وهو ثالثة وعشرون جزءاً : ثالث عشرة سواء، وعرض اإلقليم الثاين: ومخساً، وساعات هناره األطول
إقليم إسكندرية وعرضه ثالثون جزءاً : ثالث عشرة ونصف، والثالث: ومخسة أسداس، وساعات هناره األطول

ستة وثالثون جزءاً وعشر، وساعات : وعرضه إقليم بابل،: أربع عشرة، والرابع: وسدس ومخس جزء، وساعاته
عرضه أربعون جزءاً وتسعة أعشار وثلث عشر ساعة، : أربع عشرة ونصف، واإلقليم اخلامس: هناره األطول

عرضه مخسة وأربعون جزءاً ونصف وسدس عشر، وساعات هناره : مخس عشرة ساعة، واإلقليم السادس: وساعاته
عرضه مثانية وأربعون جزءاً ونصف وثلث عشر، وهناره : قليم السابعواإل. مخس عشرة ساعة ونصف: األطول
  إن: ست عشرة ساعة، وقد حد أقاصيها وأدانيها وبعض ما تشتمل عليه من البالد املشهورة فقال:األطول

  اإلقليم األول

ه وابتداؤه مير على وسطه من املشرق إىل املغرب على املواضع اليت يكون هنارها األطول وعرضها على ما ذكرنا
اثين عشر جزءاً ونصف، وانتهاؤه حيث : وعرضه. اثنيت عشرة ساعة وثالثة أرباع ساعة: حيث يكون هناره األطول

ووسط هذا اإلقليم مدينة سبأ : عشرون جزءاً وربع، قال: ثالث عشرة ساعة وربع، وعرضه: يكون هناره األطول
ملشرق من أقاصي بالد الصني، فيمر على جنوب الصني ما كان يف مثل عرضها من مواضع األرض، وابتداؤه من ا

إىل سواحل البحر الذي يف جنوب بالد اهلند والسند ويقطع البحر إىل جزيرة العرب وأرض اليمن وحبر جدة املاد 
م إىل القٌلزم وبالد احلبشة وما وراء النيل وجنوب بالد الرببر إىل أن ينتهي إىل حد بالد املغرب وهو دون البحر ملظل

  .مبقدار ما حنن ذاكروه فيما بعد إن شاء اهللا تعاىل

  اإلقليم الثاين

ومير اإلقليم الثاين على وسطه من املشرق إىل املغرب على املواضع اليت يكون هنارها األطول وعرضها ما 
شرة ساعة ذكرناه،وابتداؤه من املكان الذي انتهت إليه ساعات اإلقليم األول إىل حيث يكون هناره األطول ثالث ع

ووسط هذا اإلقليم بتهامة من أرض العرب وما : ومخسا وأربعني دقيقة، وعرضه سبع وعشرون درجة ومخس، قال
كان يف مثل عرضها من مواضع األرض، وابتداؤه من املشرق من بالد الصني فيمر ببالد اهلند والسند إىل حيث 

طع جزيرة العرب ومكة واحلجاز وحبر القُلزم وصعيد وحبر البصرة، ويق -يريد حبر الزنج  -يلتقي البحر األخضر 
مصر، ويقطع النيل وأرض املغرب على وسط بالد إفريقية وبالد الرببر إىل أن ينتهي إىل حد املغرب من دون البحر 

  .املظلم

  اإلقليم الثالث



ول وعرضها ما قد ومير اإلقليم الثالث على وسطه من املشرق إىل املغرب على املواضع اليت يكون هنارها األط
ذكرناه؛ وابتداؤه من املوضع الذي انتهت إليه ساعات اإلقليم الثاين إىل حيث يكون هناره األطول أربع عشرة ساعة 

وربعاً، وعرضه ثالثة وثالثون جزءاً وثلث جزء، ووسط هذا اإلقليم بالتقريب يف برية الكوفة مما يلي تيه بين 
كان يف مثل عرضه من مواضع األرض؛ وابتداؤه من املشرق يف مشال بالد  إسرائيل أيام موسى عليه السالم؛ وما

الصني واهلند والسند والقندهار وكابل وفارس وسجستان وعسِّقالن وأرض مصر وبالد برقة وإفريقية ومدينة 
  .القريوان إىل أن ينتهي إىل حد املغرب من دول البحر املظلم

  اإلقليم الرابع

وسطه من املشرق إىل املغرب على املواضع اليت يكون هنارها األطول، وعرضها ما قد  ومير اإلقليم الرابع على
ذكرناه؛ وابتداؤه من املوضع الذي انتهت إليه ساعات اإلقليم الثالث، وعرضه إىل حيث يكون هناره األطول أربع 

قليم بالتقريب مدينة عشرة ساعة وثالثة أرباع ساعة وعرضه مثانياً وثالثني درجة ونصف درجة، وسط هذا اإل
وابتداؤه من املشرق آخر أرض الصني وتبَّت وبلخ وخراسان . أصبهان وما كان يف مثل عرضها من مواضع األرض

واجلبال وأرض املوصل ومشال الشأم وبعض الثغور وحبر الشأم وجزيرة قربس وبالد طنجة إىل أن ينتهي إىل حد 
  .املغرب من دون البحر املظلم

  ساإلقليم اخلام

ومير اإلقليم اخلامس على وسطه إىل املشرق من املغرب على املواضع اليت يكون هنارها األطول وعرضها ما قدمنا 
ذكره، وابتداؤه من املوضع الذي انتهى إليه عرض اإلقليم الرابع ساعاته إىل حيث يكون هناره األطول مخس عشرة 

ليم بالتقريب مدينة مرو، وما كان يف مثل عرضها من ساعة وربعا، وعرضه ثالث وأربعون درجة، ووسط هذا اإلق
مواضع األرض فابتداؤه من املشرق داخل بالد الترك ومشال خراسان واذربيجان وكور إرمينية وبالد الروم سواحل 

  .حبر الشام والشمالية واألندلس إىل أن ينتهي إىل حد املغرب من دون البحر املظلم

  اإلقليم السادس

سادس على وسطه من املشرق إىل املغرب على املواضع اليت يكون هنارها األطول وعرضها ما قد ومير اإلقليم ال
تقدم ذكره، وابتداؤه من املوضع الذي انتهت إليه ساعات اإلقليم اخلامس، وعرضه إىل حيث يكون هناره األطول 

ووسط هذا اإلقليم . زءمخس عشرة ساعة وثالثة أرباع، وعرضه ستة وأربعون جزءاً ونصف وثلث ونصف عشر ج
ويقطع حبر . بالتقريب أرض أرمنيية الشمالية، وابتداؤه من املشرق داخل بالد الترك إىل الشمال وبالد اخلزر

  .جرجان إىل بالد الروم والقسطنطينّية وبالد برجان إىل أن ينتهي إىل حد املغرب من دون البحر املظلم

  اإلقليم السابع

من املشرق إىل املغرب على املواضع اليت يكون عرضها وساعات هنارها األطول ما قد  ومير اإلقليم السابع بوسطه
طواه الشرح وابتداؤه من املوضع الذي انتهى إليه عرض اإلقليم السادس، وساعاته إىل حيث يكون هنارها األطول 



لة يف مشال بالد الترك، ست عشرة ساعة وربعاً، وعرضه مخسني درجة، ووسط هذا اإلقليم بالتقريب املواضع الواغ
وابتداؤه من املشرق من مشال بالدهم، ومير على ساحل حبر جرجان الشمايل وحبر الروم وبالد برجان والصقالبة إىل 

  .أن ينتهي إىل حد املغرب من دون البحر املظلم

  معرفة ما بعد اإلقليم السابع

خيلو من هذه األمم اليت ذكرناها يف اإلقليم السابع  مث منتهى عرض اإلقليم السابع إىل عرض أربعة ومخسني جزءاً ال
هذا املقدار هلم متطّرق ومنجع ال يزال يتردد الفرق من الّتغزغز واخلزر وجيالن والربغر والصقالبة فيه، مث تنقطع 
العمارة فيما بعد هذا العرض إىل املوضع الذي يكون بعده من وتد األرض الشمايل الذي يكون على مسته القطب 

مقدار درج امليل، وهي أربع وعشرون وزيادة ثلث درجة، وذلك ما عرضه ست وستون درجة، ألن من هذا 
املقدار إىل تسعني يبعد عن مدار الشمس ويفرط فيه الربد، وال يفارقه الثلج واجلليد والّضريب والشفيف والصّقيع 

وقد فّصل بطليموس مجيع املسكون واخلراب  والقريس والبليل واهلجا وغري ذلك مما يضاد نشوء احليوان والنبات،
  .على ربع ساعة، ربع ساعة، وسنذكر ما قال تلو هذا الباب إن شاء اهللا تعاىل

  ما أتى عن بطليموس من تفصيل أجزاء شق الشمال

 حنن جند األرض تضطر العقل برباهينها اهلندسية أهنا كرّية يف جوف دائرة الفلك متجافياً: قال بطليموس املهندس
عنها من كل جانب من جوانبها بتسعني جزءاً، ويقطعها فلك االستواء، وهي معّدل النهار الدائر نطاقه من رأس 

الشق : أحدمها: احلمل إىل رأس امليزان ذاهباً، ومن رأس امليزان إىل رأس احلمل راجعاً بقسمني متساويني يف األجزاء
ن القسمني خط االستواء من األرض، وهو نطاقها احملاذي لنطاق الشق الشمايل، والفارق بني هذي: اجلنويب، والثاين

فلك االستواء ووسط االستواء قبة األرض اليت حتت قبة الفلك يريد رأس كرة األرض ويقطع دائرة أفق القبة على 
: ظاهر وباطن، فصارت أربعة أقسام: نصف السماء علواً ونصفها سفالً، وينقسم األرض على تلك اهليئة بقسمني

مشايل متعال، ومشايل متسافل، وجنويب متعال، وجنويب متسافل، والقسمة دائرة األفق يف هذه املواضع، وفيما كان 
على خطه بنصفني متساويني صارت فيه األيام مثل الليايل سواء سواء، والساعات اثنيت عشرة من الليل والنهار 

لشمس يف الشمال إىل رأس السرطان سقطت أظالهلا إىل أبداً، والظل يف رأس احلمل وامليزان معدوم، فإذا مالت ا
الشمال، ويكون منتهى الظل الصيفي والشتوي هبا مخس أصابع وثلث إصبع، وتسامتهم الكواكب احملرية إذا كانت 

يف نقطة الربيع ونقطة اخلريف، ومن الكواكب الثابتة ما كان مداره على مار النهار يريد خط االستواء ويرون 
لها طالعة وغاربة إذ كان قطب الكرة على دائرة أفقهم بعينها وقمن أن تكون هذه املواضع من األرض الكواكب ك

يف الغاية من اعتدال املزاج، وذلك أن الشمس ال يطول لبثها عليهم يف النقط اليت على الرؤوس، لسرعة حركتها 
ذ يف الطول درجة ويف العرض ميل عامتها، وال من نقطيت االعتدالني يف امليل، ألهنا يف املبدأ من قوس امليل، فتأخ

. تبعد عنهم أكثر من درج امليل، وهي أربعة وعشرون جزءاً غري سدس، فيكون الصيف والشتاء هناك معتدل املزاج
وأما املساكن يف هذه البالد على هذا اخلط فلست أقدر أن أقول يف ذلك ما ال أحيط بعلمه، ألنه مل يصر إليها : قال

الغاية أحد ممن عندنا، وما يقال فيها فهو إىل أن جيري جمرى احلدس أقرب منه إىل أن جيري جمرى اخلرب عن إىل هذه 
املشاهدة، فهذه هي خواص خط االستواء والدائرة العظمى اليت هي حتت معدل النهار على مجلة القول، وما مال 

وخفي واحد، وبدت بذلك كواكب تكون أبدّية عن هذه الدائرة جنوباً ومشاالً ختالف عليه القطبان فظهر واحد 



الظهور، وخفي كواكب أبدية اخلفاء مما تقارب القطبني، ويقسم دوائر األفق الدوائر املسامتة هلذين الشقني بقسمني 
من أعلى وأسفل، فيكون األعلى أعظم وأطول هناراً، واألسفل أشف وأقصر ليالً يف املسامتة فقط، فأما : خمتلفني

الثاين من كل شق فعلى العكس، وهو أن دوائر أرض الشمال املسامتة تنقطع بآفاقها ظاهراً على أكرب على الشق 
القسمني ملسامتتهم الدوائر املسامتة ألهل اجلنوب ظاهراً على أصغر القسمني فيقصر عنهم النهار إذا كانت الشمس 

ال، وحيثما ظهر أحد القطبني فال بد أن يكون يف دوائر اجلنوب وكذلك فعل يف اجلنوب إذا حوّلت مبيلها إىل الشم
  .عليه كواكب أبدية الظهور وحيث ما خفي فال بد أن يكون عليه كواكب أبدية اخلفاء انقضت الدائرة األوىل

فهي اليت تبلغ غاية النهار هبا اثنيت عشرة ساعة وربعاً من ساعات االعتدال يريد : وأما الدائرة املوازية الثانية: قال
طربوباين وهذه : وية وبعد الدائرة من دائرة معدل النهار أربعة أجزاء وربع جزء، وترسم مارة باجلزيرة املسماةاملست

الدائرة من الدوائر اليت يقع الظل فيها إىل اجلهتني إذا كانت الشمس تصري أيضاً عند كل من حتتها على مست 
السرطان ورأس اجلدي إىل الوتر املسامت خط  الرؤوس مرتني، وكذلك سبيل ما كان حتت سهمي امليل من رأس

االستواء ويكون ظل رأس احلمل يف هذه الدائرة ثالثاً ومخسني دقيقة ومخس عشرة ثانية من إصبع، ويقع املقاييس 
حتتها، ويسقط الظل إذا كانت الشمس ما بني عشرة أجزاء ونصف من احلمل إىل تسعة عشر جزءاً ونصف وأربعا 

ك يف مئة درجة وتسع ومخسني درجة، وهو ما بني املوضعني اللذين حددنامها يف احلمل وعشرين ثانية، وذل
والسنبلة، ويكون أطول ظلها يف الشتاء ست أصابع وأربعاً وعشرين دقيقة وستاً وثالثني ثانية من إصبع، وذلك من 

مئتا درجة ودرجة، وال تسعة عشر جزءاً ونصف من أجزاء السنبلة إىل عشرة أجزاء ونصف من أول احلمل، فذلك 
  .ظل هلا أوقات توسط الشمس السماء على هذا اخلط

هي الدائرة اليت يصري أطول ما يكون من النهار فيها اثنيت عشرة ساعة ونصفاً، وبعد هذه : والدائرة املوازية الثالثة
خلليج املسمى أو الدائرة من معدل النهار وخط االستواء مثانية أجزاء ومخس وعشرون دقيقة، وترسم مارة با

اليطيس وهذه الدائرة أيضاً من الدوائر اليت يقع الظل فيها إىل اجلهتني إذا كانت الشمس تصري على مست الرؤوس 
ممن يسكن حتتها مرتني، واملقاييس فيها إذا كان بعد الشمس من االنقالب الصيفي إىل كل واحدة من اجلهتني تسعة 

وال ظل هلا يف أوقات  -رين درجة من احلمل إىل تسع درجات من السنبلة يريد ما بني إحدى وعش -وستني جزءاً 
توسط الشمس السماء عليها، فالشمس إذا كانت تسري يف هذه املئة والثمانية والثالثني جزءاً كان وقوع أظالل 

 -شرون جزءاً وهي مئتا جزء واثنان وع -املقاييس إىل ناحية اجلنوب عنها، وإذا كان مسريها يف األجزاء الباقية 
كان وقوع األظالل إىل ناحية الشمال عنها، ويكون ظل رأس احلمل هبا إصبعاً وستاً وأربعني دقيقة ومخساً وعشرين 

ثانية من إصبع، ومبلغ ظلها يف االنقالب الصيفي ثالث أصابع ومثاين عشرة دقيقة ومثانياً وثالثني ثانية من إصبع، 
  .هبا سبع أصابع وأربع ومثانون دقيقة ومثان وأربعون ثانية من إصبعوظل االنقالب الشتوي من رأس اجلدي 

هي اليت يصري مبلغ أطول ما يكون من النهار فيها اثنيت عشرة ساعة ونصفاً وربع ساعة، : والدائرة املوازية الرابعة
دوليطيقوس وهذه وُبعد هذه الدائرة من معدل النهار اثنا عشر جزءاً ونصف جزء، وترسم مارة باخلليج املسمى أو

الدائرة أيضاً من الدوائر اليت يقع الظل فيها إىل اجلهتني إذا صارت الشمس على مست الرؤوس عند من يسكن 
حتتها أيضاً مرتني، واملقاييس فيها إذا كان بُعد الشمس من االنقالب الصيفي يف رأس السرطان إىل كل واحدة من 

ظل هلا يف أوقات توسط الشمس السماء عليها فالشمس ما دامت  اجلهتني سبعة ومخسني جزءاً وثلثي جزء، وال
يريد ما بني درجتني وثلث من الثور إىل سبع وعشرين درجة  -تسري يف هذه املئة واخلمسة عشر جزءاً وثلث جزء 

 يكون وقوع إظالل املقاييس إىل ناحية اجلنوب عنها؛ فإذا كان مسريها يف أجزاء الفلك -وثلثي درجة من األسد 



الباقية وهي مئتا جزء وأربعة وأربعون وثلثا جزء، كان فيها إىل ناحية الشمال عنها، ويكون ظل رأس احلمل على 
إصبعان : هذا املوضع إصبعني وتسعاً وثالثني دقيقة وثالثني ثانية من إصبع، ومنتهى ظل الصيف يف رأس السرطان

مثاين أصابع ومخسة : هى يف ظل الشتاء يف رأس اجلديوأربع وعشرون دقيقة وثالث وثالثون ثانية من إصبع، ومنت
  .أسداس إصبع

هي اليت يصري مبلغ أطول ما يكون من النهار فيها ثالث عشرة ساعة، وبُعد هذه الدائرة : والدائرة املوازية اخلامسة
مأرب أرض  يريد -من معدل النهار ستة عشر جزءاً وسبع وعشرون دقيقة، وترسم مارة باجلزيرة املسماة ما روى 

وهذه الدائرة أيضاً من الدوائر اليت يقع الظل فيها إىل اجلهتني إذ كانت الشمس تصري على مست الرؤوس  -سبأ 
يعين رأس السرطان إىل  -عند من يسكن حتتها مرتني، واملقاييس فيها إذا كان بعد الشمس من االنقالب الصيفي 

 -ظل هلا يف أوقات توسط الشمس السماء عليها مسامته هلا  مخسة وأربعني جزءاً، وال -كل واحدة من اجلهتني 
فإذا كانت الشمس تسري يف هذه  -يريد هبذه األجزاء من نصف الثور إىل أول السرطان إىل نصف برج األسد 

وهي مئتان  -التسعني جزءاً كان وقوع األظالل إىل ناحية اجلنوب عنها، وإذا كان مسريها يف باقي أجزاء الفلك 
كان وقوع األظالل إىل ناحية الشمال، ويكون ظل رأس احلمل على هذا املوضع ثالث أصابع  -ن جزءاً وسبعو

واثنني وثالثني دقيقة ومثاين عشرة ثانية ويكون ظل رأس السرطان عليها إصبع وثالث وثالثون دقيقة واثنتا عشرة 
  .نية من إصبعثانية، وظل رأس اجلدي عليها عشر أصابع وعشر دقائق، وست وثالثون ثا

هي اليت يصري مبلغ أطول ما يكون من النهار فيها ثالث عشرة ساعة وربعاً من ساعات : والدائرة املوازية السادسة
االستواء، وبُعد هذه الدائرة من معّدل النهار عشرون جزءاً وأربع عشرة دقيقة، وترسم مارَّة باملواضع املسماة 

ا شارف مكة، وهذه الدائرة أيضاً من الدوائر اليت يقع الظل فيها إىل اجلهتني إذا ناباطو يريد أجزاء اإلقليم األول فيم
كانت الشمس تصري فيها على مست الرؤوس مرتني، واملقاييس يف انتصاف النهار إذا كان بعد الشمس من 

 -جزء من األسد يريد آخر جزٍء من الثور، وأول  -االنقالب الصيفي إىل كل واحدة من جهته أحداً وثالثني جزءاً 
وال ظل للشمس يف هذين اجلزءين، ومها يف مسامتة هذا املوضع، وإذا جازت من هذين اجلزءين يف الشمال وقعت 

األظالل يف اجلنوب، وإذا كان مسريها يف باقي أجزاء الفلك وهي مئتا جزء ومثانية وتسعون جزءاً كان سقوط 
ا املوضع أربع أصابع وعشرون دقيقة وست عشرة ثانية، وعلى األظالل إىل ناحية الشمال، وظل رأس احلمل يف هذ

رأس السرطان مخس وأربعون دقيقة وأربع عشرة ثانية من إصبع وظل رأس اجلدي أحد عشر إصبعاً وسبع وثالثون 
  .دقيقة ومخس ثوان من إصبع

رة ساعة ونصفاً من ساعات هي اليت يصري مبلغ أطول ما يكون من النهار فيها ثالث عش: والدائرة املوازية السابعة
االستواء، وبُعد هذه الدائرة من معدل النهار، ثالثة وعشرون جزءاً وإحدى ومخسون دقيقة، وهي مست أقصى 

وهذه الدائرة أول الدوائر اليت تسمى ذوات ظل  -يريد احلجاز  -امليل، وترسم مارة باجلزيرة املسماة سويىن 
اف النهار ال تقع عند من يسكن حتتها يف وقت من األوقات إىل ناحية واحد، وذلك أن أظالل املقاييس يف انتص

اجلنوب لكن الشمس يف االنقالب الصيفي نفسه فقط تصري على مست رؤوسهم، وال يرى للمقاييس حينئذ ظل، 
ع وذلك أن ُبعدهم عن معدل النهار هو بعد االنقالب الصيفي عنه، وأما سائر الزمان كله فإن أظالل املقاييس تق

عندهم إىل ناحية الشمال، وظل رأس احلمل يف هذا املكان مخس أصابع ومثاين عشرة دقيقة ومخس وأربعون ثانية من 
إصبع، وال ظل لرأس السرطان كما ذكرنا ملسامتته هذا الوضع، و ظل راس اجلدي عليه ثالث عشرة إصبعاً، 

اليت هي أميل إىل الشمال من هذه الدائرة ال وإحدى عشرة دقيقة وست وثالثون ثانية من إصبع، ومجيع الدوائر 



  .ظل هلا جنويبّ إىل أقصى الشمال إذ كانت الشمس ال تبلغهم
هي اليت تصري مبلغ أطول ما يكون من النهار فيها ثالث عشرة ساعة ونصفا وربعاً من : والدائرة املوازية الثامنة

عشرون جزءاً ومخس جزء، وترسم مارة باملدينة ساعات االستواء، وبُعد هذه الدائرة من معدل النهار سبعة و
املسماة بطوالمايس وهي املعروفة بأرميس فيبالد تيبايس وظل رأس احلمل يف هذا املوضع ست أصابع وعشر دقائق 

واثنتا عشرة ثانية من إصبع ويكون ظل الصيف يف رأس السرطان اثنتني وأربعني واثنيت عشرة ثانية من إصبع 
  .ليه يف رأس اجلدي أربع عشرة إصبعاً ومخسني دقيقة وسبعا وثالثني ثانية من إصبعويكون ظل الشتاء ع

هي اليت يصري مبلغ أطول ما يكون من النهار فيها أربعٍ عشرة ساعة من ساعات االستواء، : والدائرة املوازية التاسعة
مارة بأسفل أرض مصر وما أخذها  وبعد هذه الدائرة من معدل النهار ثالثون جزءاً واثنتان وعشرون دقيقة، وترسم

شرقاً وغربا؟ وظل رأس احلمل يف هذا املوضع سبع أصابع ودقيقتان وأربع عشرة ثانية من إصبع ويكون به الظل 
الصيفي من رأس السرطان إصبعاً واثنتني وعشرين دقيقة واثنيت عشرة ثانية من إصبع ويكون به ظل الشتاء من 

  .اً وثالثني دقيقة وأربع عشرة ثانية من إصبعرأس اجلدي ست عشرة إصبعاً وتسع
هي اليت يصري أطول ما يكون النهار فيها أربع عشرة ساعة وربعاً من ساعات االستواء، : والدائرة املوازية العاشرة

وُبعد هذه الدائرة من معدل النهار ثالثة وثالثون جزءاً ومثاين عشرة دقيقة، وترسم مارة بوسط بالد الشام، وظل 
احلمل هبا سبع أصابع وثالث ومخسون دقيقة وأربع وعشرون ثانية من إصبع، والظل الصيفي من رأس  رأس

السرطان إصبع وتسع ومخسون دقيقة وإحدى ومخسون ثانية من إصبع يكون إصبعني بالتقريب، وظل الشتاء من 
  .رأس اجلدي مثاين عشرة إصبعاً ومخس وثالثون دقيقة وسبع وعشرون ثانية من إصبع

هي اليت يصري مبلغ أطول ما يكون من النهار فيها أربع عشرة ساعة ونصفاً من : والدائرة املوازية احلادية عشرة
ساعات االستواء،وبعد هذه الدائرة من معدل النهار ستة وثالثون جزءاً، وترسم مارة باجلزيرة املسماة رودس يريد 

ن دقيقة من إصبع وظل رأس السرطان إصبعان وأربع بابل، وظل رأس احلمل هنالك مثاين أصابع ثالث وأربعو
وثالثون دقيقة وسبع ومخسون ثانية من إصبع، وظل رأس اجلدي هبا عشرون إصبعاً وتسع وثالثون دقيقة وتسع 

  .وثالثون ثانية من إصبع
ونصفاً وربعاً  هي اليت يصري مبلغ أطول ما يكون من النهار فيها أربع عشرة ساعة: والدائرة املوازية الثانية عشرة

من ساعات االستواء، وُبعد هذه الدائرة من معدل النهار مثانية وثالثون جزءاً ومخس وثالثون دقيقة، وترسم مارة 
باجلزيرة املسماة بسمورنا وظل رأس احلمل فيها تسع أصابع وثالث وثالثون دقيقة ومخس وعشرون ثانية من 

ت عشرة ثانية من إصبع، وظل رأس السرطان الصيفي ثالث إصبع، وظل رأس السرطان الصيفي ثالث أصابع وس
أصابع وست عشرة ثانية من إصبع، وظل رأس اجلدي الشتوي اثنتان وعشرون إصبعاً وتسع ومخسون دقيقة وأربع 

  .وثالثون ثانية من إصبع
اعة من ساعات هي اليت يصري مبلغ أطول ما يكون من النهار هبا مخس عشرة س: والدائرة املوازية الثالثة عشرة

االستواء، وبعد هذه الدائرة من معدل النهار أربعون جزءاً وست ومخسون دقيقة، ترسم مارة بالبالد املسماة 
السنطس وظل رأس احلمل هبا عشر أصابع وأربع وعشرون دقيقة واثنتان وثالثون ثانية من إصبع، وظل رأس 

عشر ثوان من إصبع، وظل رأس اجلدي الشتوي هبا السرطان الصيفي هبا ثالث أصابع وإحدى وأربعون دقيقة و
  .مخس وعشرون إصبعا وتسع وعشرون دقيقة وست عشرة ثانية

هي اليت يصري مبلغ أطول ما يكون من النهار فيها مخس عشرة ساعة وربعاً من : والدائرة املوازية الرابعة عشرة



جزءاً وأربع دقائق، وترسم مارة باجلزيرة املسماة  ساعات االستواء،وبعد هذه الدائرة من معدل النهار ثالثة وأربعون
ماساليا وظل رأس احلمل هبا إحدى عشرة إصبعا وسبع عشرة دقيقة من إصبع، وظل رأس السرطان الصيفي هبا 
أربع أصابع وثالث عشرة دقيقة وست وثالثون ثانية من إصبع، ومنتهى الظل الشتوي من رأس اجلدي هبا مثان 

  .وعشرون ثانية من إصبع وعشرون إصبعا وأربع
هي اليت يصري مبلغ أطول ما يكون من النهار فيها مخس عشرة ساعة ونصفاً من : والدائرة املوازية اخلامسة عشرة

ساعات االستواء، وبعد هذه الدائرة من معدل النهار مخسة وأربعون جزءاً ودقيقة واحدة، وترسم مارة بوسط حبر 
نتا عشرة إصبعا وست وعشرون ثانية من إصبع، وظل رأس السرطان الصيفي أربع وظل رأس احلمل هبا اث) ُبنْطُس(

أصابع ومثان وثالثون دقيقة وثالثون ثانية من إصبع، وظل رأس اجلدي الشتوي إحدى وثالثون إصبعا وثالث دقائق 
  .ومثان وعشرون ثانية

لنهار فيها مخس عشرة ساعة ونصفا وربعاً هي اليت يصري مبلغ أطول ما يكون من ا: والدائرة املوازية السادسة عشر
من ساعات االستواء، وبعد هذه الدائرة من معدل النهار ستة وأربعون جزءاً وإحدى ومخسون دقيقة، ترسم مارة 
بعيون النهر املسمى اسطَروس وظل رأس احلمل هبا اثنتا عشر إصبعا ومثان وأربعون دقيقة وست ثوان من إصبع، 

س أصابع وعشر إصبع، ومنتهى ظل الشتاء هبا أربع وثالثون إصبعا وسبع عشر دقيقة منتهى ظل الصيف هبا مخ
  .وست ثوان

هي اليت يصري مبلغ أطول ما يكون النهار فيها ست عشرة ساعة مستوية، وبعد هذه : والدائرة املوازية السابعة عشر
ترسم مارة مبخارج النهر املسمى بورسطانس الدائرة من معدل النهار مثانية وأربعون جزءاً واثنتان وثالثون دقيقة و

وست ومخسون عشرة ثانية من إصبع ، والظل . وظل رأس احلمل به ثالث عشرة إصبعا وأربع وثالثون دقيقة
الصيفي من رأس السرطان مخس أصابع وإحدى وثالثون دقيقة ومخس عشرة ثانية من إصبع ،والظل الشتوي من 

  .ع وأربعون دقيقة وسبع عشرة ثانية رأس اجلدي سبع وثالثون إصبعاً وتس
هي اليت يصري مبلغ أطول ما يكون من النهار فيها ست عشرة ساعة وربعاً من : والدائرة املوازية الثامنة عشرة 

ساعات االستواء، وبعد هذه الدائرة من معدل النهار مخسون جزءاً وأربع دقائق، وترسم مارة بوسط البحرية 
احلمل فيها أربع عشرة إصبعاً ومخس وعشرون دقيقة ومخس وأربعون ثانية من إصبع  املسماة ما أوطس وظل رأس

وظل رأس السرطان مخس أصابعٍ وسبع ومخسون دقيقة وأربع وعشرون ثانية ، وظل رأس اجلدي اثنتان وأربعون 
  .إصبعاً ومثاين دقائق وست وثالثون ثانية من إصبع

يصري مبلغ أطول ما يكون من النهار فيها ست عشرة ساعة ونصفاً من هي اليت :والدائرة املوازية التاسعة عشرة 
ساعات االستواء، وبعد هذه الدائرة من معدل النهار واحد ومخسون جزءاً ونصف جزء، وترسم مارة بأقاصي 

ناحية اجلنوب من بالد برطانيا وظل رأس احلمل هناك مخس عشرة إصبعاً ونصف سدس إصبع، وظل رأس 
بع وسبع عشرة دقيقة وأربع وعشرون ثانية من إصبع، وظل رأس اجلدي مخس وأربعون إصبعاً السرطان ست أصا

هي اليت يصري مبلغ أطول ما يكون من النهار فيها : وإحدى وأربعون ثانية من إصبع والدائرة املوازية العشرون 
نهار اثنان ومخسون جزءا ست عشرة ساعة ونصفاً وربعاً من ساعات االستواء، وُبعد هذه الدائرة من معدل ال

ومخسون دقيقة، وترسم مارة مبغايض رينس وظل رأس احلمل هناك مخس عشرة إصبعاً وسبع وأربعون دقيقة 
وعشرون ثانية من إصبع، وظل رأس السرطان ست أصابع وتسعٍ وثالثون دقيقة وأربع وأربعون ثانية من إصبع، 

ومثان وأربعون ثانية من إصبع والدائرة املوازية احلادية  وظل رأس اجلدي مخسون إصبعاً وثالث وأربعون دقيقة



هي اليت يصري مبلغ أطول ما يكون من النهار فيها سبع عشرة ساعة مستوية، وبعد هذه الدائرة من : والعشرون 
معدل النهار أربعة ومخسون جزءاً ودقيقة واحدة، وترسم مارة مبغايض طانايس وظل رأس احلمل هناك ست عشرة 

وإحدى وثالثون دقيقة ومثان وثالثون ثانية من إصبع، وظل رأس السرطان ست أصابع ومثان ومخسون دقيقة  إصبعاً
ومخسون دقيقة ومخسون ثانية من إصبع، وظل رأس اجلدي مخس ومخسون إصبعاً ومخسون دقيقة واثنتان ومخسون 

  .ثانية من إصبع
لغ أطول ما يكون من النهار فيها سبع عشرة ساعة وربعاً من هي اليت يصري مب: والدائرة املوازية الثانية والعشرون

ساعات االستواء، وبعد هذه الدائرة من معدل النهار مخسة ومخسون جزءاً، وترسم مارة باملوضع املسمى 
بريغانطيس من بالد برطانيا الكربى، وظل رأس احلمل يف هذا املكان سبع عشرة إصبعاً ومثاين دقائق، وظل رأس 

سبع أصابع ومخس عشرة دقيقة وثالث وثالثون ثانية من إصبع، وظل رأس اجلدي ستون إصبعاً وست السرطان 
  .ومخسون دقيقة وسبع وعشرون ثانية من إصبع

هي اليت يصري مبلغ أطول ما يكون النهار فيها سبع عشرة ساعة ونصفاً من : والدائرة املوازية الثالثة والعشرون
دائرة من معدل النهار ستة ومخسون جزءاً، وترسم مارة بوسط بالد برطانيا الكربى، ساعات االستواء، وبُعد هذه ال

وظل رأس احلمل فيه سبع عشرة إصبعاً وسبع وأربعون دقيقة من إصبع، وظل رأس السرطان سبع أصابع واثنتان 
ق وتسع ثواٍن من وثالثون دقيقة واثنتان وأربعون ثانية من إصبع، وظل رأس اجلدي سبع وستون إصبعاً وست دقائ

  .إصبع

هي اليت يصري مبلغ أطول ما يكون النهار فيه سبع عشرة ساعة ونصفاً وربعاً : والدائرة املوازية الرابعة والعشرون
من ساعات االستواء، وُبعد هذه الدائرة من معدل النهار سبعة ومخسون جزءاً،وترسم مارة باملوضع املسمى 

رأس احلمل يف هذا املكان مثاين عشرة إصبعاً وتسع وعشرون دقيقة من إصبع، قاطورقطونيس من بالد برطانيا وظل 
وظل رأس السرطان سبع أصابع ومخسون دقيقة واثنتان وأربعون ثانية من إصبع، وظل رأس اجلدي أربع وسبعون 

  .إصبعاً وسبع وثالثون دقيقة وأربع وعشرون ثانية من إصبع
ي اليت يصري مبلغ أطول ما يكون من النهار فيها مثاين عشرة ساعة من ه: والدائرة املوازية اخلامسة والعشرون

ساعات االستواء، وبُعد هذه الدائرة من معدل النهار مثانية ومخسون جزءاً، وترسم مارة بنواحي اجلنوب من بالد 
ا مثاين برطانيا الصغرى، وظل رأس احلمل يف هذا املوضع تسع عشرة إصبعاً ومخس أصابع، وظل رأس السرطان هب

أصابع ومثاين دقائق واثنتان وأربعون ثانية من إصبع، وظل رأس اجلدي ثالث ومثانون إصبعاً وست ومخسون دقيقة 
  .وست وثالثون ثانية من إصبع

هي اليت يصري مبلغ أطول ما يكون النهار فيها مثاين عشرة ساعة ونصفاً من : والدائرة املوازية السادسة والعشرون
، وبعد هذه الدائرة من معدل النهار تسعة ومخسون جزءاً ونصف جزء وترسم مارة باملواضع ساعات االستواء

وظل  ٢١و٣٦و٨وظل رأس السرطان  ٣و٢٥و٢٠الوسطى من بالد برطانيا الصغرى وظل رأس احلمل هناك 
  .رأس اجلدي

ية تصري حينئذ متقاربات متصالً وإمنا مل نستعمل يف هذه املواضع التفاصيل بربع ساعة من قبل أن الدوائر املواز: قال
بعضها ببعض واختالف االرتفاعات ال جيتمع منه عند ذلك وال جزء واحد على التمام، ومن قبل أنه ال جيب لنا 
نستقصي أمر الدوائر اليت هي أميل من الدوائر اليت ذكرناها إىل الشمال على مثال ما استقصينا شرح أمر تلك 

نا أيضاً نسبة املقاييس إىل األظالل فيها كما توضع، وكما فعلنا يف املواضع املعروفة الدوائر، ولذلك رأينا أن وضع



  .احملدودة من الفصل
فأما املوضع الذي مبلغ أطول ما يكون النهار فيه تسع عشر ساعة من ساعات االستواء، فإن بعد دائرته املوازية من 

ل من بالد برطانيا الصغرى ومل يذكر ظالً فانا معدل النهار أحد وستون جزءاً وترسم مارة بأقاصي الشما
علمناه،وظل رأس احلمل هناك إحدى وعشرون إصبعاً وتسع وثالثون دقيقة من إصبع، وظل رأس السرطان تسع 

  .أصابع ومخس دقائق وثالث وثالثون ثانية من إصبع، وظل رأس اجلدي مئة وثالث وثالثون إصبعاً
أيام النهار فيه تسع عشرة ساعة ونصف ساعة من ساعات االستواء يكون  واملوضع الذي مبلغ أطول ما يكون من

بعد دائرته املوازية من معدل النهار اثنني وستني جزءاً وترسم مارة باجلزيرة املسماة أبودوهي اورنقى ومل يذكر ظال، 
ان تسع أصابع وظل رأس احلمل هناك اثنتان وعشرون إصبعاً وأربع وثالثون دقيقة من إصبع، وظل رأس السرط

وثالث وعشرون دقيقة وسبع وعشرون ثانية من إصبع، وظل رأس اجلدي مئة وست وستون إصبعاً ومخس 
  .وعشرون دقيقة وسبع ومخسون ثانية من إصبع

واملوضع الذي مبلغ أول ما يكون النهار فيه عشرون ساعة من ساعات االستواء، يكون بعد دائرته املوازية من 
وستني جزءاً وترسم مارة باجلزيرة املسماة ثويل ومل يذكر ظال، وظل رأس احلمل هناك ثالث معدل النهار ثالثة 

وعشرون إصبعاً وثالث وثالثون دقيقة من إصبع، وظل رأس السرطان تسع أصابع وست وأربعون دقيقة وتسع 
  .ة من إصبعثوان من إصبع، وظل رأس اجلدي عشرون ومئتا إصبع وثالث وعشرون دقيقة وأربع وعشرون ثاني

واملوضع الذي مبلغ أطول ما يكون من النهار فيه إحدى وعشرون ساعة من ساعات االستواء فإن بعد دائرته 
املوازية من معدل النهار أربعة وستون جزءاً ونصف جزء وترسم مارة بأمم ال يعرفون وال يعدون من الصقالبة، ومل 

وظل ...وسدس إصبع وظل رأس السرطان عشر أصابع يذكر ظالً، وظل رأس احلمل هناك مخس وعشرون إصبعاً
  .رأس اجلدي أربع وستون وأربعمئة إصبع، واثنتان وعشرون دقيقة ومثان وأربعون ثانية من إصبع

واملوضع الذي مبلغ أطول ما يكون من النهار فيه اثنتان وعشرون ساعة من ساعات االستواء، فإن ُبعد تلك الدائرة 
ر مخسة وستون جزءاً ونصف جزء وظل رأس احلمل هناك ست وعشرون إصبعاً وعشرون املوازية من معدل النها

دقيقة وثالثون ثانية من إصبع، وظل رأس السرطان عشر أصابع وأربعون دقيقة ومثاين عشرة ثانية، وظل رأس 
  .اجلدي ألف إصبع ومئة ومخسون إصبعاً وسبع عشرة دقيقة وتسع ثوان من إصبع

لغ أطول أيامه ثالث وعشرون ساعة من ساعات االستواء يكون بعد الدائرة املوازية عليه واملوضع الذي يكون مب
من معدل النهار ستة وستني جزءا وظل رأس احلمل هناك ست وعشرون إصبعا وسبع ومخسون دقيقة من إصبع، 

  .وظل رأس السرطان عشر أصابع وإحدى ومخسون دقيقة وسبع وعشرون ثانية وال حدَّ لظل اجلدي
املوضع الذي مبلغ أطول ما يكون النهار فيه أربع وعشرون ساعة من ساعات االستواء فإن بعد دائرته املوازية من و

وهذه أول الدوائر اليت يقع الظل فيها دائراً حول املقياس وكل ما : معدل النهار ستة وستون جزءاً ونصف جزء قال
صارت  -يريد رأس السرطان  -النقالب الصيفي وحده انتصب، وذلك أن الشمس ملَّا كانت ال تغيب هناك يف ا

أظالل املقاييس تقع إىل مجيع جهات األفق ويف هذا املوضع دائرة اإلنقالب الصيفي املوازية ملعدل النهار دائمة 
لى املبادلة الظهور، ودائرة االنقالب الشتوي املوازية ملعدل النهار دائمة اخلفاء من قبل أهنما مجيعاً مياسَّان األفق فيه ع
أي رأس  -ويصري الدائرة املائلة أيضاً اليت متر بأوساط الربوج هي األفق إذا كان الطالع منها نقطة االستواء الربيعي 

  .احلمل
فإن أحب حمبٌّ من قبل االزدياد يف العلم أن يبحث بوجه آخر من الدوائر أيضاً اليت أميل إىل الشمال من : قال



شيء من مجل ما يلزم فيها وجد املوضع الذي ارتفاع القطب الشمايل فيه سبعة وستون الدوائر اليت ذكرناها عن 
جزءاً بالتقريب وهي ُبعده من معدل النهار الذي هو منطقة االستواء، ال يغيب هناك مخسة عشر جزءاً من الدائرة 

وزاء إىل نصف السرطان يريد من نصف اجل -اليت متر أوساط الربوج اليت عن كل واحدة من جنبيت رأس السرطان 
  .حىت يكون مبلغ أطول ما يكون من النهار وهناك ودور األظالل إىل مجيع جهات األفق قريباً عن شهر واحد -

وحيث يكون ارتفاع القطب تسعة وستني جزءاً ونصف جزء فإنك جتد هناك عن كل واحدة من جنبيت االنقالب 
حىت يكون أطول ما يكون من  -أول اجلوزاء إىل آخر السرطان يريد من  -الصيفي ثالثني جزءاً ال تغيب أصالً 

  .النهار هناك ودور إظالل املقاييس قريباً من شهرين
وحيث يكون ارتفاع القطب وبعد الدائرة املوازية من معدل النهار ثالثة وسبعني جزءاً وثلث جزء فإنك جتد هناك 

يريد ما بني نصف الثور ونصف األسد  -زءاً ال تغيب ن كل واحدة من جنبيت االنقالب الصيفي مخسة وأربعني ج
  .حىت يكون مبلغ أطول ما يكون من النهار هناك ودور إظالل املقاييس ميتد إىل قريب من ثالثة أشهر -

وحيث يكون ارتفاع القطب مثانية وسبعني جزءاً وثلث جزء فإنك جتد هناك عن كل واحدة من جنبيت االنقالب 
 تغيب، وهي من أول الثور إىل آخر األسد، حىت يكون مبلغ أطول ما يكون من النهار هناك، الصيفي ستني جزءاً ال

  .ودور إظالل املقاييس قريباً من أربعة أشهر
وحيث يكون ارتفاع القطب أربعة ومثانني جزءاً فإنك جتد هناك عن كل واحدة من جنبيت االنقالب الصيفي مخسة 

احلمل إىل نصف السنبلة، حىت يكون مبلغ أطول ما يكون من النهار هناك  وسبعني جزءاً ال تغيب، وهي من نصف
  .قريباً من مخسة أشهر وتكون أظالل املقاييس تدور حوهلا قريباً من هذه املدة من الزمان

وحيث يكون القطب الشمايل مرتفعاً عن األفق أجزاء الربع بأسره وهي تسعون جزءاً فهناك النصف بأسره من 
 مترُّ بأوساط الربوج الذي هو أميل إىل الشمال عن دائرة معدل النهار ال يصري يف وقت من األوقات الدوائر اليت

حتت األرض، والنصف الذي هو أميل إىل اجلنوب بأسره ال يصري يف وقت من األوقات فوق األرض حىت يكون كل 
ن أظالل املقاييس يف مجيع األوقات تدور سنة يوماً واحداً وليلة واحدة كل واحد منهما قريباً من ستة أشهر، ويكو

وأن يكون  -يريد القطب  -ومن خواص هذا امليل إىل القطب الشمايل أن يكون على مست الرؤوس الوتد . حوهلا
دائرة معدل النهار يقوم هناك مقام الدائرة األبدية الظهور، ومقام الدائرة األبدية اخلفاء ومقام دائرة األفق إذ كانت 

ف بأسره من الكرة الذي هو أميل منها إىل الشمال فوق األرض يف مجيع األوقات، والنصف الذي هو جتعل النص
يريد أن نقطة القطب الشمايل هي موسط مساء املوضع ونقطة قطب اجلنوب هي  -أميل إىل اجلنوب حتت األرض 

  .وتده األسفل
الكرة املنتصبة وساعاهتا : الطريقة األوىل فجميع هذا الذي ذكره عنده على أحد عشر صنفاً وإحدى عشرة طريقة،

اخلليج املسمى أواليطيس وساعاهتا اثنتا عشرة : اثنتا عشرة ساعة مستوية وهي مدار خط االستواء، والطريقة الثانية
ساعة ونصف وعرضها مثاين درجات وثلث درجة ونصف سدس، وهذا ما بني خط االستواء ومبدأ اإلقليم األول، 

اجلزيرة املسماة ماروىي وهي اليمن اإلقليم األول وساعاهتا ثالث : ريقة منه، والطريقة الثالثةوقد جعل هذه الط
عشرة ساعة وعرضها ستة عشر جزءاً وربع ومخس، والطريقة الرابعة اجلزيرة املسماة سويين يريد احلجاز وساعاهتا 

: ون دقيقة، والطريقة اخلامسةثالث عشرة ونصف، وعرضها مقطع امليل وهو ثالث وعشرون درجة وإحدى ومخس
: والطريقة السادسة. أسافل بالد مصر وساعاهتا أربع عشرة ساعة، وعرضها ثالثون جزءاً ومخس وسدس جزء

: اجلزيرة املسماة رودس وهي بابل وساعاهتا أربع عشرة ساعة ونصف عرضها ستة وثالثون جزءاً، والطريقة السابعة



س عشرة وعرضها أربعون جزءاً وتسعة أعشار وثلث عشر من جزء، والطريقة البالد املسماة ألسبنطس وساعاهتا مخ
مبغايض النهر : بوسط حبر بنطس وساعاهتا مخس عشرة ونصف مخسة وأربعون جزءاً، والطريقة التاسعة: الثامنة

ة املسمَّى بورسطانس وساعاهتا ست عشرة وعرضها مثانية وأربعون جزءاً ونصف وثلث عشر، والطريقة العاشر
بأقاصي اجلنوب من بالد برطانيا وساعاهتا ست عشرة ساعة ونصف وعرضها واحد ومخسون جزءاً ونصف، 

واألقاليم . مبغايض طانايس وساعاهتا سبع عشرة وبُعدها أربعة ومخسون جزءاً وسدس عشر: والطريقة احلادية عشرة
األول، والثاين اجلزيرة املسماة سويىن والثالث  من هذه الطرائق السبع اجلزيرة املسماة ماروىي وهي اليمن من اإلقليم

أسافل أرض مصر، والرابع جزيرة رودس واخلامس البالد املسماة السبنطس والسادس وسط حبر بنطس والسابع 
  .خمرج النهر املسمى بورسطانس

  اختالف الناس يف العرض والطول

ستواء إىل أقصى حده من الشمال، ومنهم من أما العرض فإن من الناس من يعد اإلقليم األول من حد وتر خط اال
جيعل البحر الزِّجني حاجزاً بني اإلقليم األول بني وسط خط االستواء، وذلك ما عرضه مثاين درجات ومخس 

وعشرون دقيقة وساعاته اثنتا عشرة ونصف ومن اخللفة يف عرضه ما خيالف به حساب صنعاء يف عرضها وعرض 
ون أن ظل رأس احلمل بصنعاء ثالث أصابع وعشر، وعرضها أربع عشرة مأرب وظلهما، وذلك أهنم يذكر

ونصف، ومأرب سبأ يكون مثل ذلك ألهنا حماذية هلا على خط السَّمت الطويل فهي مشرق صنعاء وصنعاء مغرهبا 
ئاً، وبينهما مسافة يومني للمفرد، وارتفاع سهيل عليها حسَّاب صنعاء، وأما قياس طوله املأموين فقد خيالفهم شي

وهذا دليل على أن وسط هذا اإلقليم وادي جنران من أرض اليمن ومكة آخر حد اليمن، ومما يعدل قوهلم أنا جند 
عرض مدينة سبأ لبطليموس ستة عشر جزءاً وربعاً ومخسا من جزء، وهي على ما ذكرناه، مث جنده جعل عرض ظفار 

ء ألن ظفار على ذائرة انتصاف هنار صنعاء من جهة أربعة عشر جزءاً، وهذا من قياسه بظفار يشهد حلسّاب صنعا
اجلنوب وبينهما بالتقريب ثالثة أيام، ولعل بطليموس أراد فالة مأرب أرض سبأ فهي فالة يشرع عليها بيحان 

ومأرب واجلوف وجنران واهلجرية وأعراض ترج وبيشة وتبالة، وكان أشهر هذه املواضع الشارعة على هذه الفالة 
  . مدينة سبأ

أما الطول فإن أهل املغرب من اليونانيني والروم نظروا أقصى عماراهتم فكان ذلك منها بالقرب من البحر املظلم و
اآلخذ على ما بني مشال املغرب وجنوبه فصريوه احلد، مث جعلوا هناية الطول يف املشرق على مسافة اثنيت عشرة 

آفاق البلدان يقطع من الفلك ظاهراً وباطناً على هذا  إذ كان مجيع دوائر. ساعة وهو مثانون ومئة درجة مستقيمة
املقدار، وأما أهل املشرق من اهلند ومن يليهم ومن الصني وغريها فإهنم خالفوا اليونانيني فجعلوا أول املشرق خلف 
الذي جعله أولئك بثالث عشرة درجة ونصف وهو قدر ساعة إال عشراً، مث جعلوا حد املغرب دون ما جعله أهله 

ذا املقدار، وصار كل واحد من الفرقتني جيعل قبة األرض اليت حيسب عليها مواضع الكواكب على تسعني درجة هب
من حده الذي حده، فأما أهل املشرق فإهنم جعلوا مبتدأ العمران من حيث يبلغه البالغ يف أقاصي الصني كاملواضع 

ل مطلع الشمس على هذا احلد وهو نصف ليل أهل القبة اليت يبلغها البالغ بعد حدود األقاليم يف الشمال ويكون أو
اليت وضع عليها حساب السِّند هند، فمن عمل بأطوال بطليموس من هؤالء فإنه ينقص من أطواله ثالث عشرة 

درجة ونصفا ليكون ما يبقي بعد مدينته من املغرب مث ينقص ذلك من مئة ومثانني، فإن كان ما يبقى أقل من تسعني 



ف القبة إىل ما يلي املشرق، وإن بقي أكثر من تسعني درجة فمدينته دون القبة إىل املغرب، وإن بقي فمدينته خل
تسعون فهي حتت دائرة انتصاف هنار القبة، ومثال ذلك أن بطليموس جعل طول ظفار باليمن مثانية وسبعني جزءاً، 

شرق على حد املغربيني، وتطلع عليها الشمس فإذا نقصناها من مثانني ومئة جزء بقي مئة وجزءان وهو طوهلا من امل
بعد طلوعها على أهل القبة بأربعة أمخاس ساعة، فهذا املقدار ملن أخذ بقول بطليموس، ومن أخذ بقول أصحاب 
السَّند هند فإنه ينقص من طول ظفار الذي ذكرناه ثالث عشرة درجة ونصفاً، فيبقى أربع وستون درجة ونصف 

د من يرى رأي أهل املشرق، فإن نقص هذا الطول من طول مثانني ومئة بقي مئة ومخسة وهو طوهلا من املغرب عن
عشر جزءاً ونصف وهو طوهلا من املشرق، وتطلع عليها الشمس بعد طلوعها على أهل القبة بساعة مستوية 

 وطول صنعاء عند حساهبا من املشرق مئة ومثانية عشر جزءاً وهو خيالف طول ظفار. ونصف ومخس ساعة
  .لبطليموس ألن طوهلما ال يكون إال واحداً

  ما أتى عن بطليموس القلوذي

  يف طبائع أهل العمران من األرض على اجلملة

ملا كانت الكواكب مشتركة التدبري يف بقاع األرض خالطة بني الوسط والطرف كان من حسن التأليف وانسياق 
اخلاصيِّة والعاميَّة، وأن يظهر ما ومسها به احلكماء مما يف  النظام أن نذكر الكل ليعرف ما جلزيرة العرب من الطبائع

أهلها موجود ومعاين، فأما يف اجلملة فإن العامر من األرض األعلى من ربيعها الشماليني هو عنده على ثالث خبَّات 
رأس السرطان، فاخلبَّة األوىل ما كان من خط االستواء حتت جماري الكواكب إىل مسامته منقطع امليل من . متفاوتة

وذلك مست ما بني مكة واملدينة وما حاذاه شرقاً وغرباً، واخلبَّة الثانية من هذا العرض إىل ما زاد على امليل مثل 
نصفه، وذلك حيث يكون العرض ستة وثالثني جزءاً من املشرق إىل املغرب، واخلبَّة الثالثة من هذا العرض إىل 

  . بنات نعشأقصى العمران ومسامته من الفلك مدار 

فالذين مساكنهم فيما بني رأس احلمل ورأس السرطان وهو ما بني خط االستواء وموسط احلجاز وما أخذ : قال
أخذه شرقاً وغرباً فقد يعرض هلم أن الشمس حيرقهم ممرها على مست رؤوسهم، فتكون أبداهنم سوداً وشعورهم 

حارة وأخالقهم يف أكثر األمر وحشية لدوام احلر يف سوداً جعدة كثيفة ووجوههم قحلة وجثثهم قصيفة وطبائعهم 
ولسنا نراهم على هذه احلال من احلرارة . وهم الذين نسميهم باسم عام احلبش: قال. موضع مسكنهم واتصاله هبم

إن : قال أبو حممد. فقط بل يظهر احلر الشديد يف اهلواء احمليط هبم أيضاً يف سائر احليوان والنبات الذي عندهم
يم وإن نسب هذه اخلبة إىل احلبشة فإن احلبشة أقل من فيها وفيها من هو أشد سواداً منهم ومن هو أصفى احلك

منهم ألواناً ومن خيالف اجلميع بالبياض وباعتدال األلوان وباخلضرة واألدمة مثل ساكين طرف هذه اخلبة من الصني 
وأما الذين يسكنون حتت : قال بطليموس. مةومن جزيرة العرب، ولذلك علل قد ذكرناها يف كتاب سرائر احلك

مدار بنات نعش فإهنم ملا كان بعدهم عن فلك الربوج وعن حرارة الشمس بعداً كثرياً صار الربد عليهم أغلب وملا 
كان ما يصل إليهم من الرطوبة شيء كثري غزير الغذاء ومل يكن هناك حرارة تنشفها صارت ألواهنم بيضاء 

م عظيمة خمصبة، وطبائعهم مائلة إىل الربد، وأخالق هؤالء القوم أيضاً وحشية لدوام الربد وشعورهم سبطاً وأبداهن
  .يف مواضع مساكنهم اتصاله، وكلما وجد فيهم فهو موجود يف دواهبم ومثارهم من العظم والقوة واختالف التأليف

إن الشمس ملا كانت ال تصل إىل وأما الذين يسكنون يف الوسط فيما بني مدار بنات نعش ومدار رأس السرطان، ف



ومل يكن بعدها عنهم يف أوقات انتصاف النهار بعداً كثرياً، فكان مزاج هوائهم معتدالً  -موضع مست رؤوسهم 
صارت ألوان هؤالء متوسطة  -فكان قد خيتلف إال أنه ال يعرض له تغري كثري من احلر إىل الربد ومن الربد إىل احلر 

ومن كان من هؤالء مييل إىل . وطبائعهم حسنة املزاج ومساكنهم متصلة وأخالقهم أنيسة ومقادير أبداهنم معتدلة
ناحية اجلنوب فهو يف أكثر األمر أذكى وأحيل وأقوى على العلم بأمور اآلهلة لقرب فلك الربوج والكواكب 

الشيء، وإهنا  املتحرية من موضع مست رؤوسهم، وحركات أنفسهم تليق حبركات الكواكب يف سرعة وقوفها على
كأنه يريد أداين بابل فبلد فارس  -أي علم النجوم واحلساب  -ذوات فحص ونظر يف العلوم اليت تسمى التعليمية 
ومن كان منهم باجلملة مائالً إىل ناحية املشرق فهم أكثر تذكراً  -فذاهبا إىل املغرب على أرض مصر وجزيرة يونان 

ن ناحية املشرق من طباع الشمس وهي ناحية هنارية مذكرة ومتيامنة، كما وأقوى انفساً ويظهرون مجيع أمورهم، أل
يرى يف احليوان أن األعضاء املتيامنة منه أقوى وأعون على الشدة واجللد ويكون دواب هذه الناحية أقوى وأعمل 

أمورهم يف أكثر األمر  وأما الذين مييلون إىل ناحية املغرب فهم أكثر تأنيثاً وأنفسهم ألني وخيفون. وأصرب من غريها
ويستروهنا، ألن هذه الناحية قمرية ومن شأن القمر أبداً أن يكون أول طلوعه وظهوره بعد االجتماع من ناحية 

مهب الرياح الغربية املسماة بالدبور، ولذلك يظن هبذه الناحية أهنا ليلية مؤنثة متياسرة ضد الناحية الشرقية، وكل 
ة يلزم أن يكون فيها أحوال جزئية من أحوال األخالق والسنن الطبيعية، كما أن واحدة من هذه النواحي الكلي

أحوال اهلواء احمليط ختتلف يف املواضع اليت ذكرناها حارة على أكثر األمر أو باردة أو معتدلة على أكثر األمر، 
تفاعه واخنفاضه وإما جملاورته ما وختص مواضع وبلداناً منها بالزيادة والنقصان إما ملرتبة املوضع يف الوضع وإما الر

وكما أن بعض الناس أيضاً فالحون خاصة لسهولة أرضهم، وغريهم نوايت ومالحون لقرب البحر منهم، . جياوره
وآخرون أهل خفض ودعة وأنس ويسار خلصب بالدهم وكثرة خريها، وكذلك جيد اإلنسان طباعاً خاصية يف كل 

ية اليت فيما بني األقاليم اجلزئية وبني الكواكب والربوج، وهذه االختالفات واحدة من البلدان من املشاكلة الطبيع
اليت ذكرناها إمنا ذكرناها على أكثر األمر ال على التبعيض على أنه البد من أن نذكر مجل األشياء جلزئية باملقدار 

  .الذي ينتفع به

  ما أتى عن بطليموس القلوذي يف طبائع أهل العمران

  لتبعيض والتجزئةمن األرض على ا

املثلثات ألن كل قسم منها ثالثة أبراج على  -ملا انقسمت دائرة الربوج بأربعة أقسام وهي : قال بطليموس احلكيم
انقسم عامر األرض بأربعة أقسام كل قسم منها  -طبيعة من الطبائع األربع اليت هي النار واألرض واهلواء واملاء 

باع ألن كل حميط بطبع ما أحاط به على قدر طبيعته، فأول املثلثات النارية هي منسوب إىل قسم من املثلثات يف الط
احلمل واألسد والقوس، واملثلثة الثانية الترابية وهي الثور والسنبلة واجلدي، واملثلثة الثالثة اهلوائية وهي اجلوزاء 

، فمثلثة احلمل لشمال املغرب ووايل وامليزان والدَّلو، واملثلثة الرابعة املائية وهي السرطان والعقرب والسمكة
تدبريها األول املشتري ألنه مشايل، مث يليها بعده املريخ أنه مغرّيب، ومثلثة الثور ملقابلة هذا القسم وهو جنوب 

املشرق ووايل تدبريها األول كوكب الزهرة ألهنا جنوبية، مث يليها بعده زحل ألنه مشرقي ، ومثلثه اجلوزاء لشمال 
حب تدبريها األول زحل ألنه مشرقي ويليها بعده املشتري ألنه مشايل، ومثلثه السرطان ملا قابل هذا املشرق وصا

فلما كانت : قال. القسم وهو جنوب املغرب ووايل تدبريه األول املريخ ألنه مغريب، مث يليه بعد الزُّهرة ألهنا جنوبية



متساوية يف العدد للمثلثات أما عرضه فينقسم  هذه األشياء كذلك وكان وضع سكناها ينقسم إىل أربعة أرباع
ويبتدأ من املوضع الذي يقول جماز إيراقليس ويأخذ إىل اخلليج  -يعين حبر االسكندرية  -باخلط الذي مير ببحرنا 

الذي يقال له أيسطيقوس وهو بالظهر اجلبلي الذي يليه من ناحية املشرق وهبذا اخلط ينفصل ما بني الناحية اجلنوبية 
لشمالية منه، وينقسم طوله باخلط الذي مير باخلليج العريب وباللُّجِّ الذي يقال له إجييون وبفنطس وبالبحرية اليت وا

يقال هلا ماوطيس وهو اخلط الذي يفصل به بني املشرق واملغرب فصارت هذه األرباع املنقسمة هبذين اخلطني 
أعين الذي فيما بني الشمال  -ا املوضع املسكون كله موافقة يف الوضع للمثلثات، والربع الواحد من أرباع هذ

هو يف ناحية البالد اليت تسمى قالطوغاالطيا وهي اليت يعمها اسم أوروفا، وأمم هذا الربع الصقالبة  -واملغرب 
و ه -يعين بني الصبا واجلنوب  -والربع الذي يقابل هذا الربع . وفرجنة واإلسبان وترك املغرب يف الروم وقايل قال

يف ناحية البالد اليت يقال هلا إتيوفيا الشرقية وهي اجلزء اجلنويب من آسيا العظمى، والربع الثالث اعين الذي بني 
الشمال والصبا هو يف ناحية البالد اليت يقال هلا سقوتيا وهو اجلزء الشمايل من أسيا العظمى، والربع املقابل هلذا 

واجلنوب هو يف ناحية البالد اليت يقال هلا إتيوفيا الغربية وهي اليت يعمها اسم الربع أعين الذي فيما بني مهبِّ الدبور 
بالد ليبوا، يريد بشمال املغرب أرض الروم فما غرب منها وبشمال املشرق خراسان وما شرق منها وجبنوب 

ن لكل واحد من قال أيضاً فإ. املشرق السند واهلند وما شرق عنها وجبنوب املغرب احلبش والزنج وما غرب عنها
األرباع اليت تقدم ذكرها مما كان من أجزائه ما يلي وسط األرض املسكونة، كلها فوضعه بقياسه إىل مجيع ذلك 
الربع الذي هو منه ضد وضعه من مجيع األرض املسكونة، وذلك أن الربع املنسوب إىل أوروفا وهو املوضع بني 

ضع ما يلي منه وسط األرض املسكونة مييل إىل الزاوية املقابلة الشمال والدبور من مجيع األرض املسكونة يكون و
للزاوية اليت فيها ذلك الربع مائالً إىل اجلنوب والّصبا، وكذلك األمر يف سائر األرض حىت يكون من ذلك لكل 

مال إليه  واحد من األرباع مشاكل للمثلثتني املقابلتني وتكون األجزاء اليت تلي الوسط منه مائلة إىل األمر الذي
ذلك اجلزء الذي هو خالف ما مييل إليه بكليته ويكون سائر أجزائه موافقة ملثل كلية الربع، وينبغي أن يؤخذ مع 

كواكب مثلثة ذلك الربع يف املشاكلة الكواكب اليت هلا التدبري يف تلك املثلثات اآلخر، وينبغي يف مجيع املساكن أن 
فقط يف كل واحد من أرباعها ما خال األجزاء اليت وسط العمران منها، فإنه  يؤخذ الكواكب املدّبرة لتلك املثلثات

يؤخذ مع الكواكب املدبرة للمثلثات كوكب عطارد ألنه من حيز متوسط مشترك، فيجب من هذا الترتيب أن 
ن األرض يكون األجزاء املوضوعة فيما بني الشمال والدبور من الربع األول الذي هو فيما بني الشمال والدبور م

املسكونة أعين الربع املنسوب إىل أوروفا مشاكلة للمثلث الذي فيما بني الشمال والدبور وهو مثلث احلمل واألسد 
  والّرامي وبالواجب صار املّدبرين هلا رّباً هذا املثلث أعين املشتري

ء هي أهل بالد الصقالبة بالد واملرّيخ إذا كاناً منسوبني إىل العشيات، واألمم الكلّية اليت تسكن يف هذه األجزا
برطانيا وغالطيا وجرمانيا وباسطرنيا وإيطاليا وغاليا وأبوليا وسقيليا وطورينيا وقالطيقي وسبانيا وقد متسى أكثر هذه 

األمساء باهلاء فيقال غالطية ويهمس فيه ويقال غالطية وإيطالية وأبولية وهي مدنية عظمية مبنزلة عمورية وسقيلية 
قال فيجب أن يكون أهل هذه البلدان . وطورينية مبنزلة قورينية وما كان منها مثل ملطية مبنزلة سلميةوهي سقيلية 

يف أكثر األمر بسبب رياسة هذا املثلث وبسبب الكواكب اليت تشترك يف تدبريه غري خاضعني حمبني للحرية 
تري واملّريخ مشتركني فيهم إذا كان يف والسالح والتعب حماربني أصحاب سياسة ونظافة كبار اهلمم، وملا كان املش

احلال املنسوبة إىل العشيات وكانت األجزاء املتقدمة من هذا املثلث مذكرة واملتأخرة مؤنثة عرض هلذه األمم أن ال 
يكون هلم غرية يف أمر النساء وصاروا مستخفني مبجامعتهن وهم يف الذكورة أرغب وعليهم أغري ومن ارتكب ذلك 



نه أتى فعالً منكراً قبيحاً ومن ارتكب منه ذلك ال يرى أنه باحلقيقة عدمي الّرجلة مسترخياً فيمتنع من منهم ال يرى أ
أن يفّعل به ويأخذون أنفسهم بالّرجلة واملؤاساة واألمانة وصحبة القرب وباصطناع املعروف وهذه البالد اليت 

مانيا وبالد بسطرانيا فتشاكل احلمل خاصة واملريخ ذكرنا أوالً أما بالد برطانيا منها أو بالد غاالطيا وبالد جر
ولذلك صار سكاهنا يف أكثر األمر وحشيني متهورين، أخالقهم قريبة من أخالق السباع يعين متهورين ال دين هلم، 
وأما بالد ايطاليا منها وبالد أبوليا وبالد سقلية فإهنا تشكل األسد والشمس ولذلك صار سكاهنا أصحاب سياسة 

اصطناع املعروف وأصحاب مؤاساة، وأما بالد طورينيا منها وبالد قالطيقيا وبالد أسبانيا فإهنا تشكل  وأصحاب
الرامي واملشتري ولذلك صار سكاهنا سليمي القلوب حمّبي النظافة وأما األجزاء اليت يف هذا الّربع وما يقع يف 

ا قادونيا أي مقدونية، وهي أرض مصر وايلورية جزيرة العرب املاثلة إىل وسط األرض املسكونة تراقا أي ترقة وم
والآلس وحايا واألصل أحايا واقريطس اجلزيرة والبلد اليت متسى وقالدس وسواحل آسيا الصغرى وهي سواحل 
مصر وجزيرة قربص وهي األجزاء اليت مما يلي ناحية اجلنوب والصبا من هذا الربع فهي تشكل مع ما قلنا املثلث 

 اجلنوب والّصبا أعين مثلث الثور والعذراء واجلدي، وتشترك يف تدبريه الّزهرة وزحل وعطارد، املنسوب إىل ما بني
أيضاً ولذلك صار سكان هذه البلدان متشاهبني يف الصور أكثر من غريهم معتديل األبدان واألنفس، وهم أيضاً 

نفرد كل واحد منهم بسنة خاصية أصحاب سياسة أشداء غري خاضعني من أجل املّريخ، وهم أيضاً حمبون للحرية ي
له وبرياسة لنفسه وخيترعون السنن من أجل املشتري وهم حيبون املوسيقى أي األغاين املليحة والتعليم واجلهاد 
والتنظيف يف تدبريهم من أجل الّزهرة، وهم أصحاب مؤاساة حيبون إضافة الغرباء والعدل والكتاب واستعمال 

لألسرار من أجل مشاكلتهم الزهرة إذا كانت منسوبة إىل العشيات وأيضاً فإن هذه الكالم من أجل عطارد، كامتني 
البلدان إذا فّصلت وجزئت صار الذين يسكنون بالد قوقالدس وسواحل آسيا الصغرى وقربس مشاكلني خاصة 

ذة األبدان من للثور والزهرة ولذلك صاروا يف أكثر األمر مترفني حمبني للنظافة معتنني بأمر البدن أي يؤثرون ل
املطعم واملشرب وامللبس وامللمس والشم والسماع، وصار الذين يسكنون اآلس وأحايا واقريطيس مشاكلني 
للعذراء وعطارد، وهم لذلك أصحاب منطق خاصة حيبون التعليم ويقدمون العناية بأمر النفس على البدن أي 

مور، وصار الذين يسكنون بالد مقدونية وتراقا يؤثرون لذة أرواحهم من احلكمة والعلم والنظر يف غوامض األ
خ .وإيلورية مشاركني للجدي وزحل ولذلك حيبون امللك وليست أخالقهم بأنيسة وال يشتركون يف األشياء السنية
إذا كاناً منسوبني إىل العشيات، واألمم الكلّية اليت تسكن يف هذه األجزاء هي أهل بالد الصقالبة بالد برطانيا 

وجرمانيا وباسطرنيا وإيطاليا وغاليا وأبوليا وسقيليا وطورينيا وقالطيقي وسبانيا وقد متسى أكثر هذه األمساء وغالطيا 
باهلاء فيقال غالطية ويهمس فيه ويقال غالطية وإيطالية وأبولية وهي مدنية عظمية مبنزلة عمورية وسقيلية وهي 

قال فيجب أن يكون أهل هذه البلدان يف . ية مبنزلة سلميةسقيلية وطورينية مبنزلة قورينية وما كان منها مثل ملط
أكثر األمر بسبب رياسة هذا املثلث وبسبب الكواكب اليت تشترك يف تدبريه غري خاضعني حمبني للحرية والسالح 

والتعب حماربني أصحاب سياسة ونظافة كبار اهلمم، وملا كان املشتري واملرّيخ مشتركني فيهم إذا كان يف احلال 
ملنسوبة إىل العشيات وكانت األجزاء املتقدمة من هذا املثلث مذكرة واملتأخرة مؤنثة عرض هلذه األمم أن ال يكون ا

هلم غرية يف أمر النساء وصاروا مستخفني مبجامعتهن وهم يف الذكورة أرغب وعليهم أغري ومن ارتكب ذلك منهم 
ال يرى أنه باحلقيقة عدمي الّرجلة مسترخياً فيمتنع من أن  ال يرى أنه أتى فعالً منكراً قبيحاً ومن ارتكب منه ذلك

يفّعل به ويأخذون أنفسهم بالّرجلة واملؤاساة واألمانة وصحبة القرب وباصطناع املعروف وهذه البالد اليت ذكرنا 
يخ ولذلك صار أوالً أما بالد برطانيا منها أو بالد غاالطيا وبالد جرمانيا وبالد بسطرانيا فتشاكل احلمل خاصة واملر



سكاهنا يف أكثر األمر وحشيني متهورين، أخالقهم قريبة من أخالق السباع يعين متهورين ال دين هلم، وأما بالد 
ايطاليا منها وبالد أبوليا وبالد سقلية فإهنا تشكل األسد والشمس ولذلك صار سكاهنا أصحاب سياسة وأصحاب 

ينيا منها وبالد قالطيقيا وبالد أسبانيا فإهنا تشكل الرامي اصطناع املعروف وأصحاب مؤاساة، وأما بالد طور
واملشتري ولذلك صار سكاهنا سليمي القلوب حمّبي النظافة وأما األجزاء اليت يف هذا الّربع وما يقع يف جزيرة 
الآلس العرب املاثلة إىل وسط األرض املسكونة تراقا أي ترقة وما قادونيا أي مقدونية، وهي أرض مصر وايلورية و

وحايا واألصل أحايا واقريطس اجلزيرة والبلد اليت متسى وقالدس وسواحل آسيا الصغرى وهي سواحل مصر 
وجزيرة قربص وهي األجزاء اليت مما يلي ناحية اجلنوب والصبا من هذا الربع فهي تشكل مع ما قلنا املثلث 

جلدي، وتشترك يف تدبريه الّزهرة وزحل وعطارد، املنسوب إىل ما بني اجلنوب والّصبا أعين مثلث الثور والعذراء وا
أيضاً ولذلك صار سكان هذه البلدان متشاهبني يف الصور أكثر من غريهم معتديل األبدان واألنفس، وهم أيضاً 

أصحاب سياسة أشداء غري خاضعني من أجل املّريخ، وهم أيضاً حمبون للحرية ينفرد كل واحد منهم بسنة خاصية 
ه وخيترعون السنن من أجل املشتري وهم حيبون املوسيقى أي األغاين املليحة والتعليم واجلهاد له وبرياسة لنفس

والتنظيف يف تدبريهم من أجل الّزهرة، وهم أصحاب مؤاساة حيبون إضافة الغرباء والعدل والكتاب واستعمال 
بة إىل العشيات وأيضاً فإن هذه الكالم من أجل عطارد، كامتني لألسرار من أجل مشاكلتهم الزهرة إذا كانت منسو

البلدان إذا فّصلت وجزئت صار الذين يسكنون بالد قوقالدس وسواحل آسيا الصغرى وقربس مشاكلني خاصة 
للثور والزهرة ولذلك صاروا يف أكثر األمر مترفني حمبني للنظافة معتنني بأمر البدن أي يؤثرون لذة األبدان من 

والشم والسماع، وصار الذين يسكنون اآلس وأحايا واقريطيس مشاكلني  املطعم واملشرب وامللبس وامللمس
للعذراء وعطارد، وهم لذلك أصحاب منطق خاصة حيبون التعليم ويقدمون العناية بأمر النفس على البدن أي 

يؤثرون لذة أرواحهم من احلكمة والعلم والنظر يف غوامض األمور، وصار الذين يسكنون بالد مقدونية وتراقا 
  .وإيلورية مشاركني للجدي وزحل ولذلك حيبون امللك وليست أخالقهم بأنيسة وال يشتركون يف األشياء السنية

وأما الربع الثاين الذي يف الناحية اجلنوبية من بالد آسيا العظمى فإن النواحي منه اليت : قسم ما بني املشرق واجلنوب
وبابل وملتقى النهرين وأثور ووضعها مائل إىل جهة  تشتمل على بالد اهلند والصني ومكران وكرمان وفارس

اجلنوب والصبا من مجيع األرض املسكونة بالواجب صارت مشاركة للمثلث الذي فيما بني اجلنوب والصبا،وهو 
مثلث الثور والعذراء واجلدي والذي يدبر هذه البلدان الزهرة وزحل، إذا كانا منسوبني إىل الغدوات ولذلك 

ن هذه البلدان تابعة لطبائع هذين املدبرين، ولذلك إهنم يعظمون الزهرة ويسموهنا إسيس صارت طبائع سكا
ويسمون زحل مترا الشمس ومنهم كثري ممن خيرب باألشياء اليت تكون قبل حدوثها، ويصونون األعضاء املولدة باليت 

سية تعظيماً ملشاهبتها من الكواكب، وهم يف املولدة للطبع يعين املشتري والزهرة يريد بالولد القريع؟ واألعضاء الرئي
أصحاب حرارة، كثريو اجلماع منهمكون فيه، وهم أصحاب رقص ووثوب، حمبون للزينة والنظافة والبيع من أجل 
الزهرة ومن أجل زحل ال يأتدمون حد؟ كثري يف طعامهم ومنهم من ال يرى أكل اللحم مثل الربامهة وتدبريهم من 

ن جمامعة للنساء ال يستترون لذلك، وال يدفنون موتاهم حلال الشكل املنسوب إىل أجله تدبري بسيط ويظهرو
الغدوات ويبغضون فعل ذلك مع الذكورة جداً، ويف بعض هذه البلدان من يستحسن نكاح األمهات واألخوات 

ابطاً حنو صدره والبنات ويولدوهنن، ويكفر بعضهم لبعض باإلشارة بالصدور، قال أبو حممد التكفري أن خير بذقنه ه
ويلقي له راحته ويقال هو معىن قول اهللا تعاىل وخيرون لألذقان يبكون ويسمون مع ما ذكرنا إىل معايل األمور 

ويتنافسون فيها حلال القوة املدبرة اليت يف القلب املشاكل لقوة الشمس، وهم مع أكثر األمر يف اللباس والزينة 



حلال الزهرة، وهم مع ذلك أشداء يف نفوسهم حماربون ملشاكل زحل ومجيع أسباب البدن أصحاب ترفة وتأنيث 
  .املشرق

مث يفترق هذا التدبري على ثالثة أوجه بعدد بروج املثلثة وأرباهبا، فينفرد الثور والزهرة هبمذان وفارس واملاهني 
ال الصدر وبطيب الطعام والصني من املشرق بلبس الثياب املصبغات مبثل ألوان الزهرة، ويغشون هبا البدن كله ما خ

والتنعم والترف والغضارة والطرب والسماع لطباع الزهرة، وانفردت للسنبلة وعطارد ببابل وما حوهلا من العراق 
وملتقى النهرين اجلزيرة والشام وبالد أثور، فصار أصحاب هذه البقاع أصحاب أدب وحكمة وعلم بالنجوم 

اكب وقياس هلم ذكاء وفطنة وانفرد اجلدي وزحل بأرض اهلند وخربة بالعلوم التعليمية وأصحاب رصد للكو
والسند ومكران وسجستان وما واالها فلذلك مناظرهم قبح، وألواهنم مسودة غري وضاء وال صباح وال نظافة شبيه 
 أخالقهم بأخالق السباع جافية طرائقهم وأما سائر أجزاء هذا الربع الذي يلي وسط مجيع األرض املسكونة وما يقع

يف جزيرة العرب منها مثل إيدوما وأرض سورية وأرض فلسطني وبالد اليهود العتيقة من إيليا وتسمى بالعربانّية 
يرشلم، وتعرهبا العرب فتقول أوراشلم، وبالد األعراب اخلصيبة يريد فالة العرب من جند واحلجاز والعروض وبالد 

أيضاً مشاكل املثلث املنسوب إىل ناحية الشمال والدبور وهو فونيقا يريد اليمن وما وإىل هذه البلدان، فإنه يقبل 
مثلث احلمل واألسد والرامي الذي يدبره املشتري واملريخ وعطارد أيضاً ولذلك صار أهل هذه البلدان أكثر تقلباً 

يف التجارة من غريهم، أصحاب معامالت وأصحاب مكر وغش متهاونني لألموال للسخاء الذي فيهم ومعهم 
عقل وذكاء وتدبري يف األخذ والعطاء وحيبون أنفسهم وهم باجلملة ذوو وجهني ولسانني ألجل مشاكلهم رجاحة 

هلذه الكواكب، فمن كان منهم يف بالد سورية وهي أرض بين إسرائيل وبالد إيدوما وبالد اليهود العتيقة فهم 
  .عز وجل حق معرفتهيشاكون احلمل واملريخ خاصة، ولذلك صار هؤالء متهورين ال يعرفون اهللا 

مصداق ذلك مسألة بين إسرائيل موسى عليه السالم أن يريهم اهللا جهرة، وأن جيعل هلم إالهاً : قال أبو حممد
وهم غاشون ذو خفة وطيش مع جندة فيهم وهم : يعبدونه ملا رأوا أصحاب األوثان يف كثري من هذا قال بطليموس

يريد اليمن وبالد تدمر وأصحاب الرباري يريد مهرة فهم يشاكلون  أهل يسار وغىن، وأما من كان يف بالد فونيقى
األسد والشمس، ولذلك صاروا سليمي الصدور رمحاء القلوب، حمبني لعلم النجوم، يعظمون الشمس خاصة من 

بني مجيع النجوم ويسجدون هلا وأما الذين يف أرض جند واحلجاز وهتائمها فيشكلون القوس واملشتري، فأهلها لذلك 
حسنة أخالقهم، مجيلة هيئتهم سهل عيشهم يريد أهنم جيتزون بالّدر من أنعامهم وهلم نفاذ يف التجارة واألخذ 

واألعطاء ومالءمة للمذاهب اجلميلة واملعايل والرياسات وبلدهم خصب كثري األفاويه و إمنا مساها بطليموس أرض 
ثر البالد كال دون املزارع، ولذلك اعتمد أهلها على األعراب ألجل أن أكثر العرب بادية، ومساها خصبة ألهنا أك

املال السارح ومحوه باخليل إذ ال حيصون هلم، ويريد أهنا كثرية األفاويه بزهور الرمال مثل األقحوان واخلزامى وغري 
به ذلك، واليمن جيمع الورد وكثرياً من األفاويه، وال يعدم هبا أكثر احلشائش اليت ذكرها ديوسقوريدس يف كتا

املعروف بكتاب احلشائش مع نفيس اجلواهر واملعدوم من العرض إال بساحلها فيما يقارب وزن املثقال، ويزيد عليه 
وهبا مرامي العنرب على سيوفها وملهرة وبين جميد على سيفي حبر اليمن شرقاً وغرباً اجلمال العنربة، وذلك أن 

فلم يثر حىت يفقده صاحبه فيطلبه فيجده بالقرب منها  مسائمها على الساحل، وإذا اشتم اجلمل العنربية برك
  .فيلقطها، فإن أبطأ عليه مل يربح حىت تفتر قواه من اجلوى، ورمبا نفق فذلك خيفة عليها

وأما الربع الثالث الذي يف ناحية مشال املشرق من بالد آسيا العظمى، فإن ما حيوي : قسم ما بني املشرق والشمال
عليا وأرمينية السفلى والّسغد ومدينتها مسرقند وطربستان وجرجان وموقان وآذربيجان واخلزر من البالد أرمينية ال



وجيالن والالن و ياجوج وماجوج، وخراسان وتبت وأرض الترك وأرض الّتغزغز وسوروما طقا وهي بالد النساء 
لب على أهل هذا القسم الغىن اللوايت يقطعن أثداءهن ويلقني احلرب، ولتدبري املشتري وزحل هذا القسم صار الغا

واجلدة، ويعظمون املشتري وما هلم من اجلوهرتني العتيقتني كثري، وهم أهل نظافة يف املطعم واملشرب، حكماء 
ينظرون يف األمور اإلهلية، وأخالقهم أخالق عدل أحرار وأنفسهم نبيلة قوية وهم مبغضون للشر ميقتون النميمة 

عليهم بذل أنفسهم للموت دون قراباهتم، ومن استنصرهم يف األمور احلسنة  والسعاية، مودهتم صحيحة يسهل
احملمودة، مقتصدون يف جمامعة النساء،أصحاب عفة وطهارة، يلبسون اللباس الكبري الثمن، وجييزون اجلوائز ومهمهم 

نفرد اجلوزاء وعطارد رفيعة، وهلم دهاء ومكر وتعمق بالرأي والنظر، وذلك الشتراك املشتري وزحل يف املشرقية، في
من هذا احليز جبرجان وطربستان وأرمينية وما صاقبها، فصار أهل هذه املواضع أسرع حركة، وأميل إىل اخلبث، 
وحسنت سريهتم، وظهر خريهم، وكثرت حيلهم ولطف مكرهم، وانكتمت أسرارهم ألجل خفة حركة، عطارد 

  .وطول اختفائه
الشاش وماصاقبها، فلذلك صار أهل هذه البلدة كثريي األموال حمبني  وينفرد امليزان والزهرة بأرض بلخ وأرض

للموسيقى مترفني، وصار عليهم عيشهم ليناً نافعاً، وينفرد الدلو وزحل بالسُّغد وسوروماطيقا بالد النساء املقطعات 
وجفاء وأجسام الثدي وما أخذ أخذها يريد الترك واخلزر،فلذلك صار أهل هذه البالد أعزاء أشداء أهل فظاظة 

  .قوية مع وحشية وزعارة وأخالق كأخالق السباع

وأما باقي أجزاء هذا الربع الذي يلي وسط األرض املسكونة وما يقع يف جزيرة العرب منه أو جياورها فآذربيجان 
لبالد وختوم ديار ربيعة وديار مضر إىل ما يلي اجلنوب والدّبور فإىل ما قارب شرق الثغور الشآمية، وتسمى هذه ا

باليونانية بيوتونية وفروجية وقبادوقية ولودية وقيليقية أي قاىل قال وجانب سورية وتدمر، ويقبل أيضاً مشاكلة 
املثلث املنسوب إىل ما بني اجلنوب والدبور وهو مثلث السرطان والعقرب والسمكة، ويشترك يف تدبري املريخ 

ط ، ولذلك صار أهل هذه البالد يف أكثر األمر يعظمون والزهرة وعطارد أيضاً الشتراكه ووقوع حصته يف الوس
الزهرة، ويسموهنا بأمساء كثرية خمتلفة يف كل اسم، ويسمون املريخ أدونيس وبأمساء أُخر، ويتعبدون له، وينسبون 

إىل هذين الكوكبني أسراراً يذهبون فيها مذهب النياحة، وهم أشقياء أذلة األنفس، مكدودون مائلون إىل الشر 
خلساسة ويأخذون األجرة على اخلروج يف العساكر واحلرب والنهب والسيب، ويصريون يف عداد العبيد وميلكون وا

يف احلرب من قبل أن حال املريخ والزهرة احلال الشرقية اليت يالئمها، وهم أهل غش وخيانة وسرف وبذالة 
ها يف احلوت وهو تثليث املريخ وشرب وسكر، ومن أجل أن شرف املريخ يف اجلدي وهو تثليث الزهرة وشرف

اشتدت نصيحة نسائهم ألزواجهن وحمبتهن هلم مكدودات متعوبات خاضعات، فمن كان من هؤالء يف بالد بتونية 
وفروجية فإهنم يشاكلون خاصة السرطان والقمر، ولذلك صار رجاهلم يف أكثر األمر أصحاب تقى وخضوع، 

يريد أنه ويل بلداً من حيز املشرق وهو مغريب فانطلق  -كريه شكله وصار يف أكثر نسائهم بسبب تشريق القمر وتذ
رجلة وترؤس وحماربة مبنزلة النساء اللوايت يرهنب ويهربن من جمامعة الرجال، وهن حمبات للسالح  -طباعه هنالك 

احلرب مقطعات للثدي اليمىن من أجل حاجتهن إىل اخلروج يف العساكر، ويكشفن هذه األعضاء عند املصافة يف 
لينفني عنهن أن يظن هبن أن طبائعهن طبائع النساء، وأما ناحية سورية من شرقها وفنقولية وقبادوقية وتدمر 

فيشاكلون العقرب واملريخ، فلذلك صار أكثرهم متهورين يف الدين، سفهاء أهل جرأة وغش وخبث وكثرة 
هنم يشاكلون احلوت واملشتري ولذلك صاروا فإ -أي قاليقال  -وأما بالد لودية وقيليقية . شهوات ومصاالة تعب



خاصة كثريي امللك يف األموال واألمتعة والتجارات، وهم أصحاب حرية ومؤاساة وأمانة يف املعامالت يثق بعضهم 
  .ببعض يف األخذ واإلعطاء

ج واحلبش وأما الربع الرابع الذي لناحية جنوب املغرب وهو بلد السودان من الزن: قسم ما بني املغرب واجلنوب
والبجة والنوبة وفّزان وأرض القريوان ومن أفريقية فالقريوان والسوس فبلدان السودان العراة وغانة ويغلب عليها 

أمساء أخر مثل نوميدية وجاطولية وغري ذلك باللسان اليوناين فيشابه مثلثة السرطان ويدبره الزهرة واملريخ ومها 
جنوبيان ألن الزهرة جنوبية وشرف املريخ جنويب، فلذلك عرض لكثري  -يريد أهنما من حيز املغرب  -ومغربيان 

من أهل هذه البلدان بسبب اشتراك هذين الكوكبني أن ميلك فيهم ملك وملكة إخوان من أم واحدة فيملك الرجل 
رة جداً منهم على الرجال، ومتلك املرأة على النساء ، وحيفظون هذه السنَّة وهي دائمة يتوارثوهنا، وطبائعهم حا

ينهمكون يف جمامعة النساء اللوايت يتزوجن قبل افتضاض أزواجهن هلن ، ونساء بعضهم مشتركة فيما بينهم ، 
لنهمهم وحرصهم يف الباهية وهم متجملون حمبون للزينة ، ويتزينون بزي النساء من أجل طباع الزهرة، إال أن هلم 

لكة، ويركبون هبا على اخلطر من أجل طباع املريخ ، وهلم يف أنفسهم رجلة وأنفسهم مذكرة ، يقدمون هبا على اهل
خبث وشرارة وأفك وغش وغيلة ودغل ، فينفرد السرطان والقمر من هذه القسمة بإفريقية ونوميدية وماصاقبهما 

، فألن القمر على شكله من املغربية صار أهل هذه البالد أهل اشتراك وجتارة وهم يف غاية اخلصب ،وأما النوبة 
يع احلبشة والزنج وما قارهبم من جنوب اهلند فهم يشاكلون العقرب واملريخ ، فلذلك صارت أخالقهم أخالق ومج

السباع أشبه منها بأخالق الناس، وصاروا أهل مشاجرات وعداوات وخصومات وشنآن مستخفني باحلياة ليسوا 
على أن يتلفوها باإلحراق واخلنق برمحاء بينهم، وال يشفق بعضهم على بعض، ورمبا مل يشفقوا على نفوسهم 

وأما فّزان وما قارهبا والسوس وبلد بين أمية فاستوىل عليهم املشتري واحلوت فلذلك هم أحرار ، . والتردي 
يتحابون فيهم انبساط وحب للعمل ، ليسوا مبتذللني وال خاضعني، وهلم شكر وتقى من أجل املشتري وهم يعظمونه 

ما ما يصيب هذا الربع من وسط مسكون األرض فأدون القريوان وختوم مصر ويسجدون له ويسمونه أمون وأ
وأسوان وبالد احلبشة الوسطى اليت فيها باضع وسواكن وعيذاب وأرض املعادن وأرض اليمن من حبر عدن أبني 

الشمال فإهنا مع دخوهلا يف طباع حيزها ودخول اليمن خاصة من بينها يف طباع ماقبلها من طباع ما بني املغرب و
ومثلثة احلمل، واستيالء الشمس واألسد عليها من بني هذه املثلثة فطبعها مشاكل طباع مشال املشرق املقابل هلا، 

ومقامسة مثلثة اجلوزاء ووايل تدبريها زحل ، واملشتري وعطارد املشارك هلما إذا كانا مغربيني ، وهذه املواضع قريبة 
مجيعها يف تدبري هذه املواضع ، وأهله لذلك أهل تدين وتعبد وحب من مدار الكواكب اخلمسة فلذلك اشتركت 

اهللا تعاىل وتعظيم ، وإعالق بأسبابه ، ويعظمون اجلن وحيبون النوح ، ويدفنون موتاهم يف األرض ، وخيفوهنم من 
اناً شىت، أجل الشكل املنسوب إىل العشيات أي مبحاذاة الكواكب هلم يف التغريب ، ويستعملون سنناً خمتلفة وأدي

ويبذلون نفوسهم يف طاعة رهبم وميوتون على ذلك صرباً واحتساباً ، وإذا ملكوا كانوا صرباء مقرين بالطاعة ،وإذا 
ملكوا كانوا أهل عظمة وجربوت كبرية مهمهم سخية أنفسهم ورجاهلم يتخذون نساء كثرية وكذلك نساؤهم 

كح األخوات ، ورجاهلم كثريو النسل ونساؤهم يتخذن عدة رجال وهم منهمكون يف اجلماع ، وفيهم من ين
سريعات احلمل ، كثري توليد بالدهم لألشياء ، وكثري من ذكراهنم أيضاً تكون نفوسهم ضعيفة مؤنثة ومنهم من 
يستخف باألعضاء املولدة يريد من ال يتقي احليض ويعتزله وما أشبه ذلك من أجل مشاركة الكواكب املنحسة 

فإذا فصل ما يف الربع فإن بالد القريوان وأرض مصر السيما أسافلها يشاكلون اجلوزاء . للزهرة يف التغريب 
وعطارد فلذلك هم أصحاب فكر وفهم وفطنة يف مجيع األشياء وخاصة يف الفحص عن أمور احلكمة ، والعلم 



مكتومة وهم  الغامض ، واألمور اإلهلية وهم أصحاب كهانة ويعملون مبعرفة كل ما عملوه ويستعملون أسراراً
وأما أهل تيبايس وأواسيس وطو وغلود وطيقي فإهنم يشاكلون امليزان والزهرة . باجلملة أقوياء على العلوم التعليمية

فأما أهل اليمن . فلذلك صارت طبائعهم حارةً وهم أصحاب حركة وبالدهم بالد خمصبة فهم متنعمون متوسعون
ى شكلهما فأهلها لذلك يكثرون أكل اللحم والسمك وينتجعون وعدن أبني واحلبش األوسطون فلزحل والدلو وعل

  من مواضع اجلدب إىل

ف وعيشهم شبيه بعيش الوحش أي ال صبغ يف .الريف وعيشهم شبيه بعيش الوحش أي ال صبغ يف طعامهم
  .طعامهم

على سبيل  فهذا ما وصفنا به مشاكلة الكواكب والربوج لكل واحدة من األمم وخواصها يف كثري من األمر: قال
اجلمل، وحنن واصفون مشاكلة كل واحدة من األمم لكل واحد من الربوج مفّصالً على ما يليق مبا تقدم من القول 

فالذي يشاكل احلمل من البلدان بالد برطانيا ويقابل اطانيا وغالطيا . فيها ليسهل النظر يف ذلك على هذه اجلهة
ي يشاكله من البلدان اليت تلي الوسط بالد سوريا العتيقة وفلسطني وجرمانيا وهي بالد الصقالبة وباسطرانيا والذ

وإيدوما وبالد اليهود، والذي يشاكل الثور بالد فارانيا وفارس وميديا، ومن البلدان اليت يف الوسط من العمران 
نا والذي يشاكل التومني من األقاصي جرجان وطربستان وماطي. بالد قوقالدس وقربس وسواحل آسيا الصغرى

وللسرطان من الطرف القاصي نوميديا وقار حدوينا . ومن الداين املتوسط القريوان ومار ماريقا وأسافل مصر
وإفريقية ومن الداين املتوسط بيتونية وفروجيا وقوحليقا، ولألسد من الطرف القاصي سقلية وإيطالية وغاليا وأبوليا 

وللسنبلة من الطرف القاصي بابل، . وهي الكلدانيا وأورحينّا ومن الداين املتوسط بالد اليمن وهي قوانيا وحالديا،
وملتقى النهرين واجلزيرة،وبالد أثوريا وقيليقيا ومن الداين املتوسط فنفوليا وأالس وأحايا وقريطس وأثور كأنه يريد 

هي بالد بلخ بقيليقيا قايل قال وبفنوليا جبل القبق وباألس يونان وللميزان من الطرف القاصي بالد بقطوانيا و
وللعقرب من الطرف القاصي . وخراسان وبالد سرييقا، ومن الداين املتوسط تيبايس وأواسيس وطروغلود وطيقا

. بالد ماطاغونطس وماريطانيا وهي بالد األندلس وغاطوليا، ومن الداين املتوسط بالد سوريا وقوماجينا وقابادوقيا
. ا وبالد سبانيا أي اإلسبان ومن الداين أرض العرب العامرةوللقوس من الطرف القاصي بالد طورينيا وقالطيق

وللجدي من الطرف القاصي أرض اهلند ومكران وسجستان وتراقية، ومن الداين مقدونية ومن أرض مصر 
وللدلو من الطرف القاصي أرض مسرقند والسّغد وآلسيانيا ومن الداين املتوسط أرض اليمن : واقريطيس وايلورية

وللحوت من الطرف القاصي أرض فزَّان ونسمانيطيس وغارامانطيقا ومن الداين . بشة األوسطونوعدن أبني احل
  .املتوسط لوديا وقيليقيا وقنفولية

وملا كان مجلة تدبري أرباع العامرة من األرض للثالثة العلوية والزهرة من : معرفة ما انفرد به عطارد يف هذه القسمة
ان وعطارد فيها إال مبا اشتركتهما بيوهتما من املثلثات، فاستولت بأكثر طباعها كواكب السلفية، ومل يدخل النّير

على ثالثة مواضع من العامر، فاستولت الشمس على املشرق، فعمرت طباع زحل واملشتري فيه فأتت فيه بامللك 
غرب مبالءمته لطباعه فعمر الدائم واجلربية وطول املدد وإعالن األشياء وهبائها وإظهار السر، واستوىل القمر على امل

فيه طباع الزهرة واملريخ، فأظهر التأله ودفن املوتى وكتمان األسرار وإخفاء كثري من األشياء والوحي والنبوة 
والكتب والتنزيل واحلدود وامللك واملرِّيخ من بعضها لبعض على حنو زيادته إىل امتالئه ونقصانه إىل إخفائه، 

صر وتره وتوسط طباعه بني طبائع الكواكب مرة حنسا ومرة سعداً، ومرة مذكراً واستوىل عطارد على الوسط لق
ومرة مؤنثاً ومرة هنارياً ومرة ليلّياً وحنوه، ألن بيته اجلوزاء على الوسط من العمران، وسامت هذا البيت ما بني مكة 



من الذكاء والدهاء وخفة األرواح واملدينة، فأظهر يف هذا املوضع املنطق العجيب وجاء باحلكمة وفتح أبواب العلم 
واحلركات، ورقة حواشي األلسن وتوقد القلوب يف أشياء يتصل ذكرها بذكر ما دخل من األرباع يف الوسط، 

فاشتركت فيه طبائع املثلثات وكل ما ويل الكوكبان يف املثلث على حيزمها أظهرا فضل الداللة وإن وليا من املثلثات 
لزحل واملشتري اللذين مها للمشرق والشمال، فإذا ...لفضل، فيكون نقصاناً وفساداًعلى غري حيزمها قلب ذلك ا

وليا فيما بني املغرب واجلنوب كانت داللتهما فاسدة، وكذلك إذا دبرا قوماً يف مغرب األرض أو دبر املريخ والزهر 
  .والقمر بلداّ يف املشرق أتت بالداللة الفاسدة فأعلم

  .البالد ومشاركتها واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على حممد وآله أمجعنيمت الكتاب األول من صفة 
  ؟؟

  معرفة أطوال مدن العرب املشهورة وعروضها

طول عدن من املشرق مئة وسبع عشرة درجة، وطلوع الشمس عليها بعد طلوعها على القبة بساعة وأربعة أمخاس 
طول اجلند . يب عليها وهو العرض اثنتا عشرة درجة بالتقريبساعة وارتفاع القطب الشمايل واخنفاض القطب اجلنو

ظفار وصنعاء يف الطول شيء واحد، وطول كل . أزيد من طول عدن بنصف درجة، وعرضها ثالث عشرة درجة
واحدة منهما من املشرق مئة ومثاين عشرة درجة تطلع عليهما الشمس بعد طلوعها على القبة بساعة ونصف ومخس 

وعرض صنعاء على ما وجده أهلها أربع عشرة درجة ونصف، وعرض ظفار ثالث عشرة درجة وسدس من ساعة، 
ونصف، وعرض مأرب أربع عشرة درجة وثلثا درجة، وطوهلا من املشرق مئة وسبع عشرة درجة تطلع الشمس 

وطول صعدة من املشرق مئة ومثاين عشرة درجة ونصف تطلع الشمس عليها بعد . عليها كما تطلع على عدن
  .طلوعها على القبة بساعتني غري عشر، وعرضها مخس عشرة درجة وثلثا درجة

وطول جنران من املشرق مئة وسبع عشرة درجة ومخسة أسداس درجة تطلع عليها الشمس قبل مطلعها على صعدة 
عرض الفلج مثاين عشرة درجة، . حنو من اثنني وعشرين جزءاً ونصف من ساعة، وعرضها ست عشرة درجة

البحرين . عرضها عشرون درجة وطوهلا مئة ومخس عشرة درجة: اليمامة. مئة ومخسة عشرة درجة ونصفوطوهلا 
الكوفة . وطوهلا مئة وثالث عشرة درجة البصرة عرضها إحدى وثالثون درجة وطوهلا مئة وسبع درجات..عرضها

م مثل عرض صنعاء وطوهلا وعرض املهج. عرضها إحدى وثالثون درجة وثالثة أرباع وطوهلا مئة عشرة درجة وربع
. وعرض اخلصوف مدينة حكم مثل عرض صعدة، وطوهلا من املشرق مئة وتسع عشرة درجة. مثل طول زبيد

وعرض شبام حضرموت . وعرض عثر ست عشر درجة وربع، وطوهلا من املشرق مئة وتسع عشرة درجة وربع
مهرة وطوهلا من املشرق مئة واثنتا عشرة  االسعاء من. مثل عرض ظفار، وطوهلا من املشرق مئة وست عشرة درجة
وعرض مكة عن الفزاري ثالث وعشرون درجة وثلث، . درجة، وعرضها ست عشرة درجة ونصف وثلث عشرة

وعن حبش إحدى وعشرون درجة وهو أقِّمن، وطوهلا عن الفزاري مئة وست عشرة درجة من املشرق وعن حبشٍ 
وقال حبش طول املدينة مئة ومثاين عشرة، وعرضها . وهو أحرىمئة وعشرون : مئة وعشر وقال بعض أهل صنعاء

إن طول بيت : وقال. عرضها ثالثون إال كسرا وذلك ما ال يوجد: درج امليل أربع وعشرون، والفزاري يقول
دمشق طوهلا مئة وأربع . املقدس مئة وسبع وعشرون، وعرضه إحدى وثالثون درجة ومخسة أسداس درجة

  .الث وثالثون درجةوعشرون درجة والعرض ث
  ؟



  صفة معمور األرض وهو كتاب صفة جزيرة العرب

أما ذكر طبائع سكان جزيرة العرب فقد دخل يف ذكر طبائع الكل، وبقي ذكر مساكن هذه اجلزيرة : قال أبو حممد
على ومسالكها ومياهها وجباهلا ومراعيها وأوديتها ونسبة كل موضع منها إىل سكانه ومالكه على حد االختصار و

كم جتزأ هذه اجلزيرة من جزء بلدي، وفرق عملي، وصقع سلطاينّ، وجانب فلوي، وحيِّز بدوي، ليكون من نظر 
يف هذا الكتاب كأنه مكان ذي القرنني مساح األرض، ومتيم الداري جواب عامرها، وخرِّيت سامرها ومشارف 

  .ه إال اهللا العزيز احلكيمأقصاها وأدناها ليعرف وسيع أرض ربه وكثرة خلقه، وسعة رزقه ال إل
  ؟ 

  باب ما جاء عن ابن عباس

  رمحه اهللا تعاىل يف ذكر جزيرة العرب

أما حديث عبد اهللا بن عباس يف جزيرة العرب فإنه ما نقل لنا عن حممد بن السائب الكليب عن أيب صاحل عن ابن 
باس بن عبد املطلب وسأله رجل عن عباس من وجه وعن معاوية بن عمرية بن خموس الكندي أنه مسع عبد اهللا بن ع

هم أربعة مضر وربيعة وإياد وامنار، فكثر أوالد معد بن عدنان ابن أدد ومنوا وتالحقوا : ولد نزار ابن معد قال
ومنازهلم مكة وما واالها من هتامة وانتشروا فيما يليهم من البالد وتنافسوا يف املنازل واحملال، وأرض العرب يومئذ 

ها بتهامتها وجندها وحجازها وعروضها كثري أحد إلخراب خبت نصّر آيها وإجالء أهلها إال من كان خاوية وليس في
اعتصم منهم برؤوس اجلبال وشعاهبا وحلق باملواضع اليت ال يقدر عليه فيها أحد منتكبا ملسالك جنوده ومسّنت خيوله 

ام لكل قسم ما يليه من ظواهر احلجاز وجند وهتائم فاّرا إليها منهم، فاقتسموا الغور غور هتامة بينهم على سبعة أقس
 -اليمن ملنازهلم وجماهلم ومسارح إنعامهم ومواشيهم، وبالد العرب كلها يومئذ على مخسة أقسام يف جزيرة مطيفة 
أي مديرة، وطوف اجلبل دوره ومنه الطواف حول الكعبة وطوائف من الناس فرق من أطراف الناس، ويروي 

وهي جزيرة العرب اليت صارت يف قسم من انطق اهللا  -وهو ما دار بالعنق من هجار فضة وغريه مطيقة من الطوق 
تبارك وتعاىل باللسان العريب حني تبلبلت األلسن ببابل يف زمان منرود بن كوش بن كنعان بن حام بن نوح يوم قسم 

  .ه السالم سام وحام ويافثفاحل بن عابر بن شاخل بن إرفخشد بن سام بن نوح األرض بني أوالد نوح علي
وإمنا مسيت بالد العرب اجلزيرة إلحاطة البحار واألهنار هبا من أقطارها وأطرارها، وصاروا منها يف مثل اجلزيرة من 

جزائر البحر، وذلك أن الفرات القافل الراجع من بالد الروم يظهر بناحية قنَّسرين مث احنطَّ على اجلزيرة وسواد 
البحر من ناحية البصرة واألبلة وامتد إىل عبَّادان وأخذ البحر من ذلك املوضع مغرِّبا ببالد العراق حىت دفع يف 

العرب منعطفاً عليها فأتى منها على سفوان وكاظمة ونفذ إىل القطيف وهجر وأسياف البحرين وقطر وُعمان 
ق فطعن يف هتائم اليمن بالد والشِّحر ومال منه عنق إىل حضرموت وناحية أبني وعدن ودهلك، واستطال ذلك العن

فرسان وحكم واألشعريني وعكٍّ ومضى إىل جدة ساحل مكة واجلار ساحل املدينة وساحل الطور وخليج أيلة 
حىت بلغ قلزم مصر وخالط بالدها وأقبل النيل من غريب هذا العنق  -كورة من كور مصر البحرية  -وساحل راية 

مث اقبل ذلك البحر من مصر  -للبحر معه حىت دفع يف حبر مصر والشام  من أعلى بالد السودان مستطيالً معارضاً
حىت بلغ بالد فلسطني فمر بعسقالن وسواحلها وأتى على صور ساحل األردنّ وعلى بريوت وذواهتا من سواحل 
اف دمشق، مث نفذ إىل سواحل محص وسواحل قنَّسرين، حىت خالط الناحية اليت أقبل منها الفرات منحطاً على أطر



فصارت بالد العرب من هذه اجلزيرة اليت نزلوا هبا، وتدالدوا فيها على مخسة . قنَّسرين واجلزيرة إىل سواد العراق
هتامة، واحلجاز، وجند، والعروض، واليمن، وذلك أن جبل السراة وهو أعظم : أقسام عند العرب، ويف أشعارها

ف بوادي الشام فسمته العرب حجازاً ألنه حجز بني الغور جبال العرب وأذكرها أقبل من قعرة اليمن حىت بلغ أطرا
وهو هابط وبني جند وهو ظاهر فصار ما خلف ذلك اجلبل يف غربيه إىل أسياف البحر من بالد األشعريني وعكٍّ 

الغور غور هتامة وهتامة جتمع  -وحكم وكنانة وغريها ودوهنا إىل ذات عرق واجلحفة وما صاقبها، وغار من أرضها 
وصار ما دون ذلك اجلبل من شرقيه من صحاري جند إىل أطراف العراق والسماوة وما يليها جنداً، وجند . كلهذلك 

  :قال قيس بن اخلطيم. وصار اجلبل نفسه سراته وهو احلجاز، ويف رواية اجلر واجلرّ سفح اجلبل. جتمع ذلك كله
  صاعهاكتائبنا يف احلرب كيف م... سل املرء عبد اهللا باجلرِّ هل رأى 

وصار ما احتجز به يف شرقيه من اجلبال واحندر إىل ناحية فيد وجبلي طّيٍء إىل املدينة وراجعاً إىل أرض مذحج من 
وصارت بالد . تثليث وما دوهنا إىل ناحية فيد، حجاز، فالعرب تسميه جنداً وجلساً وحجازاً واحلجاز جيمع ذلك كله

جند وغور لقرهبا من البحار واخنفاض مواضع منها، ومسايل أودية فيها اليمامة والبحرين وما واالها العروض وفيها 
وصار ما خلف تثليث وما قارهبا إىل صنعاء وما واالها إىل حضرموت والشِّحر وُعمان . والعروض جيمع ذلك كله

ليمن هلذه وتأييد ذلك يف مجيع ا: قال أبو حممد. وما يليها اليمن، وفيها التهائم والنجد واليمن جتمع ذلك كله
املواضع كتب العهود من اخلالئف لوالة صنعاء اليمن وخماليفها وعّك وُعمان وحضرموت يريد بعك أرض هتامة، 

إن اهللا تبارك وتعاىل ملا خلق األرض مادت بأهلها، فضرهبا هبذا اجلبل، يعين السراة، : وكان سعيد بن املّسيب يقول
دية حىت انتهى إىل خنلة فكان منها حيص ويسوم ويسميان يسومني، ومبدؤه من اليمن حىت بلغ الشام فقطعته األو

  :كما يقال القمران يف الشمس والقمر والعمران يف أيب بكر وعمر قال الراجز
  فاطويهما تبد قنان غزوان... يا ناق سريي قد بدا يسومان 

وقدس وآرة واألشعر واألجرد غزوان جبل عرفة العايل، مث طلعت اجلبال بعد منه وكان منها األبيض جبل العرج 
وهذه جبال ما بني مكة واملدينة عن ميني اخلارج من مكة إىل املدينة ويسار الصادر إىل مكة وقد ذكرت العرب 

  :قال عمرو براق الثُّمايل من األزد. احلجاز واجللس وهتامة وجند يف أشعار كثرية وكل ذلك يصدق ما وصفنا
  عوف بني الشَّت والطُّباقبش... أروى هتامة مث أصبح جالساً 

  :وقد يقال فيه ابن بّراقة وإمنا عمرو بن براقة من مهدان مث من هنم وكان شاعراً شجاعاً وهو القائل يف كلمته امليمية
  فهل أنا يف ذا يال مهدان ظامل... وكنت إذا قوٌم غزويت غزوهتم 

  وأنفا محّياً جتتنبك املظامل... مىت جتمع القلب الذكي وصارما 
  :وقالت ليلى بنت احلارث الكنانية

  فغوراً بعد أو جلساً مثاال... أال منعت مثالة ما يليها 
  :وقال أميَّة بن أيب عائذ اهلذيل

  حجاز هذيل يفرع الناس من عل... هذيل محوا قلب احلجاز وإمنا 
  :وقال لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كالبٍ

  جاز فأين منك مرامهاأهل احل... مرِّية حلَّت بفيد وجاورت 
  :وقال هبرية بن عمرو بن جرثومة النهدي

  وشهران من أهل احلجاز وواهب... وكندة هتذي بالوعيد ومذحج 



شهران يف سراة بيشة وترج وتبالة فيما بني جرش وأول سراه األزد، وقال بعض بين مرة بن عوف يف أيام عبد 
  :امللك بن مروان

  مبنبطح البطحاء بني األخاشب ...أقمنا على عز احلجاز وأنتم 
  :وعلى شريح بن األحوص
  جتدين من أعّزة أهل جند... أعزُّك باحلجاز وإن تقصَّ 

  :وقال طرفة بن العبد وذكر مقتل عمرو بن مامة يوم قضيب
  يسوقون يف أرض احلجاز الربابرا... ولكن دعا من قيس عيالن عصبةً 

احلجاز الربائر، والربائر ههنا مجع برير وهو مثر األرك، وساف اشتم  يسوقون يف أعلى: الربابر ههنا الغنم، ويروى
  :وقال املخبل السعدي. رنيِّة وتربة بني ديار بين بين هالل...برائر بأعلى

  فإين سالك سبل العروض... فإن متنع سهول األرض مين 
  :وقال جرير بن عطية بن اخلطفى

  ّنجودفيلتئم التهائم وال... هوى بتهامة وهوى بنجد 
  :وذات عرقٍ فصل ما بني هتامة وجند واحلجاز وفيها يقول الشاعر

  إذا صعدت من ذات عرق صدورها... كأن املطايا مل تنخ بتهامٍة 
  :وقال آخر من أهل ذات عرق

  والمتهمٍ فالعني بالدمع تشرق... وحنن بسهبٍ مشرٍف غري منجد 
  ؟

  معرفة تفصيل هذه اجلزيرة عند أهل اليمن

اليمن مين وشام فجنوهبا اليمن ومشاهلا الشام وجند وهتامة، فالنجد ما أجند منها عن السَّراة، وظهر من  هي عند أهل
رؤوسها ذاهباً إىل املشرق يف استواء دون ما ينحدر إىل العروض، وحجاز وهو ما حجز بني اليمن والشام، وسراة 

بسراة األدمي، وعروض وهو ما أعرض عن هذه  هو ما استوسق واستطال يف األرض من جبال هذه اجلزيرة مشبَّهاً
املواضع شرقاً إىل حيز مشال املشرق، وعراق وشحر، فالعراق ما حاذى املياه العذبة والبحر من األرض مأخوذ من 
عراقي الدلو، والشَّحر مأخوذ من شحر األرض وهو سبخ األرض ومنابت احلموض وسنفصل صفة كل شق من 

ائها، فما كل منها من بلد ضيق استوعبنا ما فيه مثل العروض وجنران، وما كان من بلد هذه البلدان املنفردة بأمس
واسع تزيد أقل أجزائه على أكثر العروض فإنا نصفه صفة عامة متجاوزة وال نسع غري ذلك لسعة البالد وكثرة 

  .املساكن

  صفة اليمن اخلضراء

البحر مطيف هبا من املشرق إىل اجلنوب فراجعاً إىل مسيت اليمن اخلضراء لكثرة أشجارها ومثارها وزروعها، و
املغرب، ويفصل بينها وبني باقي جزيرة العرب خط يأخذ من حدود ُعمان ويربين إىل حد ما بني اليمن واليمامة فإىل 
حدود اهلجرية وتثليت وأهنار جرش وكتنة، منحدراً يف السراة على شعف عنز، إىل هتامة على أم جحدم، إىل البحر 

حذاء جبل يقال له كدمُّل، بالقرب من محضة، وذلك حد ما بني بلد كنانة واليمن من بطن هتامة، وأول إحاطة 



البحر باليمن من ناحية دما فطنوى فاجلمجة فرأس الفرتك فأطراف جبال اليحمد وما سقط وانقاد منها إىل ناحية 
ر زنة قمر السماء فغب العقار بطن من مهرة الشِّحر فالشِّحر فغّب اخليس فغب الغيث بطن من مهرة فغب القم

فاخلريج فاألسعاء، ويف املنتصف من هذا الساحل شرقاً بني ُعمان وعدن ريسوت، وهو موئل كالقلعة بل قلعة مبنية 
بنياناً على جبل، والبحر حميط هبا إال من جانب واحد فالرب، فمن أراد عدن فطريقه عليها فإن أراد أن يدخل دخل 

وبني الطريق الذي يفرق إليها والطريق املسلوك إىل ُعمان مقدار ميل، وهبا . جاز الطريق ومل يلو عليهاوإن أراد 
سكن من األزد من بين جديد وقد كان قوم من القمر يف أول عصرنا بيَّتوا من هبا ليالً فقتلوا، فممن قتل هبا رجل 

ن أبلوا ذاك من القمر بنو خنزريت وأخرجوا من عمرو بن يوسف اجلديدي من رؤوس أهلها أزدي، والذي: يقال له
بقي من أهلها منها فتفرقوا إىل بالد الغيث من مهرة فسكنوا موضعاً يقال له حاسك ومرباط مدة مث أعانتهم الثّغرا 
من مهرة حىت رجعوا إىل قلعتهم، فلما دخلوا القلعة بعون الثّغرا خافت بنو خنزريت فخرجوا إىل البلدان وخرج 

حممد بن خالد جبماعة من بين خنزريت حىت دخلوا موضعاً يقال له رضاع برفع الراء وساكنه بنو ريام بطن  رئيسهم
من القمر فجاوروهم، ولبين ريام حصن بُعمان عظيم ال يرام، ويقال إن ساكن ريسوت القدماء البياسرة، ونزلت 

ء العرب غري مهرة وقد يتزوجون إىل مهرة، عليهم جديد من األزد فترأست فيهم مث هنكتها مع جديد ناس من أحيا
ورأس من هبا بعد ذلك موسى بن ربيع من العدس، مث ينعطف البحر على اليمن مغرباً ومشاالً من عدن فيمر بساحل 
حلجٍ وأبني وكثيب يرامس وهو رباط وسواحل بين جميد من املندب فساحل العمرية فالعارة فإىل غالفقة ساحل زبيد 

فاحلردة إىل منفهق جابر وهو رأس غزير كثري الرياح حديدها، إىل الشَّرجة ساحل بلد حكم فباحة فكمران فعطينة 
  .جازان إىل عثَّر فرأس عثَّر، وهو كثري املوج إىل ساحل محضة، فهذا ما حييط باليمن من البحر

  ؟ 

  ذكر جزائر البحر

. وكمران وهي حصن ملن ملك مياين هتامة. فدهلك وأما ما جياور سواحل اليمن من اجلزائر اليت يف البحر احمليط هبا
فجزائر فرسان فجزيرة زيلع وفيها سوق جيلب إليه املعزى من بالد احلبش، فتشترى أهبها ويرمى بأكثر مساخليها يف 

وجزيرة بربرا وهي قاطعة من حد سواحل اليمن ملتحقة يف البحر بعدن من حنو مطالع سهيل إىل ما شرق . البحر
وجزيرة سقطرى وإليها ينسب الصرب السقطري وهي جزيرة بربرا .صاىل منها عدن وقابله جبل الدخان عنها وفيما

مما يقطع بني عدن وبلد الزنج ثابتاً على السمت، فإذا خرج اخلارج من عدن إىل بلد الزنج أخذ كأنه يريد عمان 
لزنج، وطول هذه اجلزيرة مثانون فرسخاً وجزيرة سقطرى متاشيه عن ميينه حىت تنقطع مث التوى هبا من ناحية حبر ا

وفيها من مجيع قبائل مهرة وهبا حنو عشرة آالف مقاتل وهم نصارى، ويذكرون أن قوماً من بلد الروم طرحهم هبا 
كسرى، مث نزلت هبم قبائل من مهرة فساكنوهم وتنصر معهم بعضهم وهبا خنل كثري ويسقط إليها العنرب وهبا دم 

والصَّرب الكثري، وأما أهل عدن فيقولون إنه مل يدخلها من الروم أحد ولكن أهلها الرهابنة، مث األخوين وهو األيدع 
فنوا وسكنها مهرة وقوم من الشرُّاة، وظهرت فيها دعوة اإلسالم، مث كثر هبا الشراة فعدوا على من هبا من املسلمني 

  .فقتلوهم غري عشرة أناسية وهبا مسجد مبوضع يقال له السوق

  ليمن التهاميةمدن ا



عدن جنوبية هتامية وهي أقدم أسواق العرب وهي ساحل حييط به جبل مل يكن فيه طريق فقطع يف اجلبل باب بزبر 
احلديد، وصار هلا طريقاً إىل الرب، ودربا وموردها ماء يقال له احليق أحساء يف رمل يف جانب فالة إرم وهبا يف ذاهتا 

مامحيون واملالحيون واملربون يقولون إهنم من ولد هارون، ومن أهل عدن بؤور ملح وشروب وسكنها املربون واحل
وحلج هبا األصابح وهم ولد أصبح بن عمرو بن حارث ذي اصبح بن . ابن مناذر الشاعر وابن أيب عمر احملدث

  .مالك بن زيد بن الغوث ابن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن سدد بن زرعة وهو محري األصغر
  . وهبا مدينة خنفر والرواغ وهبا بنو عامر من كندة قبيلة عزيزةوأبني

وموزع، والشِّقاق واملندب ومها لبين جميد بن حيدان بن عمرو بن احلاف، وفرسان قبيلة من تغلب وكانوا قدمياً 
بالد احلبش نصارى وهلم كنائس يف جزائر الفرسان قد خربت وفيهم بأس، قد حيارهبم بنو جميد ويعملون التجارة إىل 

واحلصيب وهي قرية زبيد . وهلم يف السَّنة سفرة، فينضم إليهم كثري من الناس ونسَّاب محري يقولون إهنم من محري
وهي لألشعريني، وقد خالطهم بآخرة بنو واقد من ثقيف، وقرى بواديها حيس وهي للّركب من األشعر، والقحمة 

والكدراء مدينة يسكنها خليط من عك واألشعر وباديتها مجيعاً . لألشاعرة وفيها من خوالن ومهدان، وذوال املعقر
؟مضت فرقة منا حيطّون بالقنا : من عك إال النبذ من خوالن قال عمرو بن زيد أخو بين حي بن عوف من خوالن

فشاهر أمست دارهم وزبيد مث املهجم وهي مدينة سردد وأكثر بواديها وأهل البأس منهم خوالن من أعالها 
مث الساعد من أرض . وموٌر وبه مدينة تسمى بلحة لعّك، ومور أحد مشارب اليمن الكبار. ا ومشاليها لعّكوأسفله

والسقيفتان قرية حلكم على وادي خلب ويكون هبا وبالسَّاعد أشراف حكم بنو عبد . حكم بن سعد قرية حلكم
مث بيش وبه موايل قريش، . ارف وصبيامث اهلجر قرية ضمد وجازان ويف بلد حكم قرى كثرية يقال هلا املخ. اجلد

وساحله عثر وهو سوق عظيم شأهنا وقد تثقله العرب فيقولون عثَّر وإىل حازة عثَّر تنسب األسود اليت يقال هلا 
  :وهي قرية من بواديها وقد ذكرها ابن مقبل فقال. أسود عثر وأسود عتود

  وداأسود بترج أو أسود بعت... جلوسها هبا الشم العجاف كأهنم 
  .وأم جحدم قرية بني كنانة واألزد وهي حد اليمن

  مدن اليمن النجدية وما شابه النجدية

أول مدن اليمن اليت على مست جندها اجلند من رض السكاسك، ومسجده يعد من املساجد الشريفة كان اختطَّه 
يمانية فإهنا تنسب يف دواوين اخللفاء معاذ بن جبل وال يزال به جماورة وإليه زوَّار، ومجيع ما ذكرناه من قرى هتامة ال

  . وجبأ مدينة املعافر وهي آلل الكرندى من بين مثامة إىل محري األصغر. إىل عمل اجلند

وجيشان مدينة يسكنها خليط من محري من رعيّين ورداعيِّ وصرارّي وغري ذلك، وبالقرب منها قرى هلا بواٍد تنسب 
وم من سبأ يقال هلم سبأ الصُّهيب، وأما بدر فسكنها البحريون من إليها مثل حجر وبدر، والصهيب ويسكنها ق

الصَّدف ومنهم من سكن بلحج مع األصابح كان منهم اوس بن عمرو قاتل اجلوع وفيه يقول الشاعر وهو ابن 
  :البيلماين

  وورَّث عّزاً ال تنال أطاوله... أال إن اوساً قاتل اجلوع قد مضى 
مث ذمار . وهم بقية بيت اململكة من آل الصَّوَّار وهلم كرم وشرف متعال وهم قليلمث منكت مدينة السُّخطييِّن 

وساكنها من محري وفيها نفر من األبناء، والذِّماري احملدَّث منها، ومل يزل هبا وباجلند وجيشان علماء، وفقهاء مثل أيب 



وهي مدينة يسكنها خلط من محري من مث رداع . قرَّة صاحب املسند، وعبد الرمحان بن عبد اهللا قاريء املساند
األسوديِّني ومن خوالن وللجارب وعنس ويكتنفها يف باديتها الربيعيون والزياديون وبلحارث وبنو حبيش من زبيد، 
ومن أهلها أمحد بن عيسى اخلوالين صاحب ارجوزة احلج، وقد أثبتناها يف آخر الكتاب وابن أيب مىن الشاعر فارسي 

بني جند محري الذي عليه مصانع رعني وبني جند مذحج الذي عليه ردمان وقرن ويف جنوبيها مدينة من األبناء، ورداع 
  .حصي وبترى واخلنق من أرض السَّرو

  مث مدينة صنعاء

وهي أم اليمن وقطبها ألهنا يف الوسط منها ما بينها وبني عدن كما بينها وبني حد اليمن من أرض جند واحلجاز، 
البد من صنعا، ولو طال السفر وينسب : لية أزال ويسميها أهل الشام القصبة، وتقول العربوكان امسها يف اجلاه

إىل صنعاء صنعاين مثل هبراء هبراين ألهنم رأوا النون أخف من الواو وخوالن ال تنسب إليها إال على بنية األصل 
أقدم مدن األرض ألن سام بن صنعاوي، وكلهم يقولون يف ساكن الكدراء كدراوي وال يقولون كدراين، وصنعاء 

وقد مجعت أخبارها يف القدمي يف كتاب اإلكليل وأضربنا عن ذكر قدميها يف هذا املوضع صفحا، . نوح الذي أسَّها
ومل يزل هبا عامل وفقيه وحكيم وزاهد، ومن حيب اهللا عز وجل احملبة املفرطة، وخيشاه اخلشية اليقظى على حنو ما 

ل هذا الصُّقع وهم مع ذلك أهل متييز لعارض األمور وخدمة السلطان بأهبة ومتلك ذكره بطليموس يف طبائع أه
وتنعم يف املنازل وهلم صنائع يف األطعمة اليت ال يلحق هبا أطعمة بلد، وهلم خط املصاحف الصنعاين املكسر 

، وال يكون والتحسني الذي ال يلحق هبم وهلم حقائق الشكل ذكرهم بذلك اخلليل، وهلم الشروط دون غريهم
ومنهم اخلطباء كمطرِّف . لفقيه من أهل األمصار شرط إال وهلم أبلغ منه وأعذب لفظاً وأوقع معىن وأقرب اختصاراً

وفيها العلماء كوهب بن منبه وأخويه مهاَّم ومعقل؛ . بن مازن وإبراهيم بن حممد بن يعفر بضم الياء وكسر الفاء
. ابن الشرود وهشام بن يوسف، ومطرِّف بن مازن املخترع ملفارع الغيولوعبد الّرزَّاق، وعبد الرمحن بن داود، و

ومن . دردان، وابو عصمة، وأبو جندة، وابن عاصم، وابن املنيذر،وابن عبد اهللا وغريهم: ومن أصحاب النجوم
 الشعراء مثل علقمة ذي جدن، ووضَّاح اليمن ووفد بشعره على الوليد واغتيل بسبب أم البنني بنت بشر بن

مروان، وبكر بن مرداس وكان ظريفاً آدم حسن اهليئة والنظارة وكانت له ثياب بعدد أيام خمرجه من منزله يف 
السنة وكان من متام مروءته أالَّ خيرج من منزله حىت يعقد شسعي نعله فلم يره أحد منقطع الشسع يف طريق، وكان 

وافيت احلج فرأيت يف : من أهل صنعاء عن أبيه قالشعره سائراً، فخربين ابن مرزا األبناوي عن بعض من حدثه 
من هذا؟ فقيل أبو نواس احلسن : الطواف فىت ظريفاً خفيف الروح يعصب به مجاعة حىت قضى طوافه وصالته فقلت

تطلبين مثل هذا : بن هاين فسلمت عليه وفاوضته وأخربته بنفاق أشعاره وأخباره بصنعاء وسألته شيئاً منه فقال
  :اما هو القائل: قلت وإنه عندك هبذه املنزلة؟ فقال: بن مرداس قالوعندكم بكر 

  ترجون أن يربئين مسقمي... يا إخويت إن الطبيب الذي 
  عن علم ما يب من سقام عمي... وما أىل نصحاً ولكنه 
  وسائلوه ما الذي احتمي... فسائلوه عن عقاقريه 
  من مرَّة أو بلغم أو دم... فإمنا الطب ملن داؤه 

  وال بترياق وال حمجم... حلب ال يشفي بايَّارجٍ وا
  ومجِّ ريق من فم يف فم ... إال بشم احلبِّ أو ضمه 



  داوي سقامي وارمحي ترمحي... فيا شفاء النفس من دائها 
  ليل وأغفت أعني النوَّم... فلو بعينك إذا جننَّى 

  حلرِّ شجو يف احلشا مضرم... طوىف على بابكم باكياً 
  يف ساحة البيت إىل زمزم... ئف حمرٌم خللت أين طا

  أشد ما يعلق باملسلم... واستيقنت نفسك أن اهلوى 
  وأكرمي وجهك أن تظلمي... فأعتقي عبدك مما به 

  :وقال بكر أيضاً على لسان أعرابيني وفدا على يزيد بن الوليد وايل اليمن وذكر اللحية
  ا ابن مطيعواضيع فيها الدهن ي... فقدنا حلانا ما أقل غناءها 

  كخافييت نسر هوى لوقوع... دهّنا ونفَّشنامها ألمرينا 
  وأهنما غّم لكل ضجيع... فما ساقتا خرياً سوى الطول منهما 

  نؤمل كاألعراب كل ربيع... فيا ليتنا كنا سناطني منهما 
  خمافة عري، أو خمفة جوع... فنسلب ماال ال نروِّع بعده 

وزي من األبناء شاعر مفلق وقد على املهدي ممتدحاً فقبل مدحه، ومدح ومن شعراء صنعاء أبو السمط الفري
الربامكة وقاموا به على حد الفارسية واقتطعوا له من املهدي أمواالً بصنعاء وعقاراً وقد أثبتنا مرثيته ي أخيه وهي 

  .من أحسن شعر يف كتاب اإلكليل
هم وفعل مثل ذلك بيعفر بن عبد الرمحن فجهز ومن شعراء صنعاء مرطل وكان هجاء لألشراف داخالً يف أعراض

من نادمه فلما شرب ذات يوم مع أولئك الندامة وسكر ُحمل فراشه على بعض ما ماسكه على لدابة وسروا به 
يف طخيت يا سيدي يعين الوعاء : فوافوا به شبام إىل يعفر فانتبه وهو بني يديه فقال كيف أصبحت يا مرطل قال

. حك منه ومن عليه وسرحه فقطع لسانه بذلك اجلميل عن أذاء الناس فلم يكن باملرتفعالذي محل من فراشه فض
ومن شعراء صنعاء بل من باديتها عبد اخلالق بن أيب الطلح الشهايب وكان مطبوعا مفّوها مفلقاً وقد أثبتنا قصائد من 

ا إبراهيم ابن اجلدوية وقد ذكرنا ومن شعراء صنعاء نفسه. شعره يف الكتاب األول من اإلكليل مع أخبار بين شهاب
شيئاً من شعره يف كتاب اإلكليل وكان مطبوعاً يف الشعر وكان يف الرجز أبرع وكان رمبا يشابه يف بعض مذهبه 

  :الكميت يف مثل كلمته يف العلوي الناصر
  شكر اهللا سعيك املشكورا... ناصر الدين مل تزل منصورا 

  :وله يف أيب احلسني الرسي مرثية وهي
  وغالت بينه يف األنام غوائله... وهت عضد اإلسالم واندقَّ كاهله 

  :وكان يستغرق أكثر شعره هجاء السوقة والسقاط ومن احسن شعره كلمته يف أسعد بن أيب يعفر وأوهلا
  أن النوى قد قضت أوطارها فقعا... يا طائرين أخال البني فارتفعا 

لدي الكالم وال مستخفي املعاين ومعبدي االستعارات مثل بين أيب رجا ومل يزل فيها من كتبة الديوان بلغاء غري مو
وكان بشر ابن أيب كبار البلوي من أبلغ الناس وكانت بالغته تتهادى يف البالد وكان له فيها مأخذ مل . وغريهم

بلغاء وإنه منفرد يسبقه إليه أحد ومل يلحقه فيه، وتعجب بالغته ونفاستها وأنه فيها أوحد وأنه ال يشابه بالغته ال
كتب . حبسن اختالس القرآن اثبتنا منها عشر رسائل ليستدل هبا على ما وراءها واقل األثر دليل على قدر املؤثر

وكان قدم صنعاء سنة اثنتني ومثانني ومئة فأقام هبا  -بشر إىل إبراهيم بن عبد اهللا احلجّيب وإىل صنعاء هلرون الرشيد 



هشام األبناوي عليه وكان قد عزم على أن يويل بشراً بعض نواحي اليمن فكسر  يف بغي -سنة وشهراً مث صرف 
أما بعد فإن رآى األمري أمتع اهللا به أن ال يعلم هشاماً ما يريد من صليت فإنه مل يردين وآيل : غلَّته هشام بن يوسف

وال يرجو هبا إال ثوابه إال عرض قط خبري ومل يفتح يل باب صلة فتكون منه خالصة ال يريد هبا إال وجه اهللا وحده، 
هشاٌم من دوهنا فثقلها وكرهها وأدار القياس فيها وضرب هلا األمثال وألقى احليلة فيها إىل الكاتب واحلاجب 

وقامسهما باهللا إين لكما ملن الناصحني ومدحين مبا ال يسمع به من أخالقي وانتقصين فيما ال يطمع بغريه مين ليكون 
مصدِّقاً ملا أسر من العيبة مث زخرف ذلك باملوعظة وزينه بالنصيحة وقاربه باملودة وأغراه من  ما أظهر من املدحة

ناحية الشَّفقة وشهد عليه أربع شهادات باهللا إنه ملن الصادقني واخلامسة إن غضب اهللا عليه إن كان من الكاذبني 
يعرض عين جبانبه وإذا الوايل ينظرين نظر املغشي  فإذا احلاجب يزلقين ببصره وإذا الكاتب يسلقين بلسانه وإذا اخلادم

عليه من املوت فصارت وجوه النفع مردودة، وأبواب الطمع مسدودة، وأصبح اخلري الذي كنت أرجوه هشيما 
تذروه الرياح والصلة اليت كنت أشرفت ليها صعيداً زلقاً وأصبح ماؤها غورا فما أستطيع له طلباً فأسأل الذي جعل 

  .والسالم. اً من اجملرمني أن يكفيين شره ويصرف عين كيده فإنه يراين هو وقبيله من حيث ال أراهملكل نيب عدّو
عامل أيب جعفر املنصور على اليمن وقدم إىل صنعاء يف أول سنة أربع ومخسني ومئة فأقام  -وله إىل يزيد بن منصور 

أما بعد فإنه قدم عليَّ كتاب من : الفرات بن ساملهبا باقي خالفة املنصور وسنة من خالفة املهدي وكان قدومه بعد 
يريد بالفرض شيئاً كان  -األمري حفظه اهللا مع رسوله نعمان اهلمداين يأمرين أن أبعث إليه بفرض الفرات بن سامل 

مد وأنا أخرب األمري أكرمه اهللا أنه كان قدم علينا قبل كتابه كتاب اهللا تعاىل مع رسوله حم -فرضه على أهل اليمن 
صلى اهللا عليه وسلم يأمرنا فيه أن نفرق ما مجع الفرات وأن هندم ما بىن، وأن نوايل من عادى وأن ُنعادي من واىل، 
ونظرت يف الرسالتني وقست بني الرسولني بغري حتيز عرض وال لشبهة حبمد اهللا دخلت فرأيت أن ال انقض ما جاء 

وعلمت أنه من يزغ منا عن أمر اهللا يذقه من عذاب .  وغضب عليهبه حممد بن عبد اهللا ملا قدم به النعمان لعنه اهللا
السعري، فليقض األمري حفظه اهللا يف ما كان قاضياً مث ليعجل ذلك وال ينظرين فواهللا إن العافية لفي عقابه وإن العقاب 

  .لفي عافيته وإن املوت خلري من احلياة معه، إذا كان هذا اجلد منه واحلق عنده والسالم
أما بعد فإن من الناس من حتمُّل حاجته أهون من فحش طلبه، ومنهم من محل عداوته أخف من ثقل : شر أيضاًولب

صداقته، ومنهم من إفراط الئمته أحسن من قدر مدحته، وإن اهللا خلق فالنا ليغم الدنيا ويقذر به أهلها فهو على 
ته وغم أهلها ببقائه أن يديل بطنها من ظهرها قذره فيها من حجج اهللا على أهلها، فأسأل لذي فنت األرض حبيا

  .والسالم

أما بعد فإنك تسألين عن عبد اهللا كأنك مهمت به إذ سرك القدوم : ومن بشر إىل الشافعي يف عبد اهللا بن مصعب
عليه فال تفعل يرمحك اهللا، فإن الطمع مبا عنده ال خيطر على القلب إال من سوء التوكل على اهللا عز وجل، وإن 

اء ما يف يده ال يكون إال بعد اليأس من روح اهللا، ألنه يرى اإلفتار الذي هنى اهللا عنه هو إسراف الذي يعذب اهللا رج
عليه، وإن الصدقة منسوخة، وأن الضيافة مرفوعة، وأن إيثار املرء على نفسه عند اخلصاصة إحدى الكبائر املوجبة 

األوىل الذي قطع اهللا دابرهم وهنى املسلمني عن اتباع آثارهم،  اهللكة، وكأنه مل يسمع باملعروف إال يف اجلاهلية
وكأن الرجفة مل تصب أهل مدين عنده إال لسخاء كان فيهم، ومل يهلك الريح العقيم عاداً إال لتوسع ذكر منهم، 

ينزل به  وهو خياف العقاب على اإلنفاق، ويرجو الثواب على اإلقتار، ويعد نفسه الفقر، ويأمرها بالبخل، خيفة أن
بعض قوارع الظاملني، ويصيبه ما أصاب القوم اجملرمني، فأقم يرمحك اهللا على مكانك، واصطرب على عسترك وتربص 

  .به الدوائر، عسى اهللا أن يبدلنا وإياك خرياً منه زكاة وأقرب رمحاً والسالم



ء وتروح عنهم، وحتدث عن اهللا وعن أما بعد فإين رأيتك يف أول زمانك تغدو على العلما: ومنه إىل بشَّار بن رضابة
مالئكته ورسله، وقد أصبحت حتدث عن معن وعن عمالَّه، وعن أيب مسلم وعن أصحابه، فبئس للظاملني بدالً، فمن 

خلَّفت على أهلك أو على من تتكل يف هول سفرك أو مبن تثق يف حال غربتك؟ أبا اهللا أم عليه؟ وكيف ولست 
د اعذر إليك وأنذر، فعصيت أمره، وأطعت أعداءه، وخرجت مغاضبا تظن أن لن أخشى عليك إال من قبله ألنه ق

يقدر عليك، فاتق على نفسك الزلل، وأنزل عن دابتك يف كل جبل، فإذا استويت أنت ومن معك على ظهورها 
نَّا من قدم رب: سبحان الذي سخر لنا هذا ألن اهللا تبارك وتعاىل قد كره أن حيمد على ما هنى عنه ولكن قل: فال تقل

  .لنا هذا فزده عذاباً ضعفا يف النار والسالم
أما بعد فإن اهللا وله احلمد قد كان عّرضين وجوها كثرية وخريين يف مكاسب حالل، وكنت : ومنه إىل احلجيب

بتوفيق اهللا عز وجل وإحسانه قد اخترت منها ناحية األمري حفظه اهللا تعاىل ورضيت به من كل مطلب، واقتصرت 
جائه من كل مكسب، فأثابه اهللا عز وجل بذلك فتحاً قريباً، ومغامن كثرية عّجلها وكان اهللا عزيزاً حكيماً، على ر

وقد عرف األمري حفظه اهللا تعاىل طول موديت له، وقدمي حرميت، وأين ممن أنفق من قبل الفتح وقاتل، مث إين مل أتعرب 
حني ألقى باملوّدة، وال كتميم يوم نادوا من وراء احلجرات، بل بعد اهلجرة، ومل أنافق بعد النصرة، ومل أكن كحاطب 

أقمت على مكانيت، واصطربت على عسريت، حىت جاء الفتح من عند اهللا، وطلع األمري حفظه اهللا، فلما ظهر 
ومتكن، ورجونا الغىن معه حني أيسر واثخن، والعز متاماً على الذي أحسن، قّرب األحزاب، وأدىن املخلَّفني من 

األعراب، وآثر بالفيء من مل يوجف عليه خبيل وال ركاب، وأصبحت أياديه عند املؤلفة قلوهبم، ومن كان يلمزه يف 
الصدقات منهم، وصنائعه عند املعذّرين من األعراب الذين جاؤوا من بعدهم، ظاهرة يف اآلفاق ويف أنفسهم، 

ينهم حزناً أال جيدوا ما ينفقون، والسابقون األولون منا وأصبح نقباء العقبة وفقراء اهلجرة ومساكني الصُّفة تفيض أع
ومن أهل النصرة مرجوون ألمر اهللا، فإن رأى األمري حفظه اهللا أن يعطف علينا من قبل أن يزيغ قلوب فريق منا فعل 

إىل فإن اإلنسان خلق هلوعاً، إذا مسه الشر جزوعاً، وإذا مسه اخلري منوعا، ولست أدري ماذا أعتذر به اليوم 
الناس يف أمري عن األمري، وهم يعلمون أين قد رأيت فيه ثلثي أملي ومل ابلغ يف نفسي ربع رجائي، أم ماذا ينتظر 
األمري حفظه اهللا يفَّ بعد أن آتاه اهللا مللك، وعلمه احلكمة، ومكنه من خزائن األرض وجعله يف الدنيا وجيهاً، ويف 

مطاعاً أميناً، فمن يفر األمري بعد هذه النعمة أو من يعذره مع هذه  - تعاىل أبقاه اهللا -اإلسالم مكيناً، وعند اخلليفة 
  .الكرامة، ومن يرضى منه بأقل من جربانه إال من سفه نفسه والسالم

أما بعد حفظ اهللا أبا علي، وحفظ لك ما استحفظك من : وكتب إىل حيىي بن خالد بن برمك يستمتع باحلجيبِّ
لك، أما ما حتب أن ينتهي إليك علمه من قدوم احلجيب علينا، وما عمل به فينا، وعلى دينك، وأمانتك وخواتيم عم

على أفضل سرورك، وأعظم رجائك، ومنتهى أملك،  -حبمد اهللا ونعمه  -ما أصبح املسلمون معه قبلنا، فكل ذلك 
رمحاء بينهم ال يسمع إال  من سكون الدمهاء وأمان السبل، وحسن احلال وتتابع األمطار، وقد اصبح الناس حبمد اهللا

سالم سالماً، فلذلك أنَّ احلجيب ملا قدم علينا فزع إىل خيار الناس وأهل الصالح منهم فقرهبم وأدناهم، وغلظ على 
أهل الفجور والريبة وأبعدهم وأقصاهم، وبعث حلملة القرآن فلما اجتمعوا إليه من أطراف البالد وختري الفقهاء 

بطانته وأهل مشاورته، وبعث كثرهتم عماالً على كثري من نواحي عمله، وعهد إليهم ما وذوي الرأي منهم فجعلهم 
عهد إليه أمري املؤمنني يف أخذ الصدقات والزكاة على وجوهها وقسم السُّهمان اخلمسة موفَّرة بني أهلها، وأعلمهم 

إلحسان، وأن أمري املؤمنني يربا إىل اهللا من أن أمري املؤمنني مل يأمره وال من قبله من والة اليمن وغريها إال بالعدل وا
ظلم كل ظامل وجور كل جائر وأنه قد خلع ما يتثقل به عن رقبته وجعله يف دين احلجيبِّ وأمانته، فلم يبق عند ذلك 



، فرقة من فرق املسلمني، وال مجاعة من الصاحلني، وال أحد من الفقراء املساكني، إال دعا ألمري املؤمنني بطول البقاء
مث دعوا لك يا أبا علي بأفضل الدعاء، ونشروا عنك أحسن الثناء، ملا ساقه اهللا إليهم بسببك وجعله بيمن 

مؤازرتك، وأجراه هلم على لسانك ويدك، وملا أخذ احلجيب فيهم من ورائك فإنا قد عرفناه بالرفق الذي ليس معه 
هزل، مث هو مع ذلك قليل الغفلة شديد التهمة، ال  ضعف وبالشِّدَّة اليت ليس معها عنف، وباجلد الذي ال خيالطه

يتكل على كتابه وال يفوض أمره إىل أمنائه، وال يطمئن إىل جلسائه حىت يتفقد األشياء بنفسه فيورد ما حضر منها 
على عينه ويصدر ما غاب عنه منها على علمه، ال مينعه من مطالبة الصغري مزاولة الكبري، قد أحكم السياسة ورسخ 

التدبري، فأشد الناس خوفاً لغضبه أرجاهم مجيعاً ملثوبته، وأقلهم أماناً لعقوبته أطوهلم لزوماً جملالسته، قد أشغل كال  يف
بنفسه فأقبل كل على شأنه فليس أحد جياوز حده وال يعدو قدره، وال يتكلم إال فيما يعنيه، ولسنا نراه حبمد اهللا 

  .والسالم. مور معه إال إحكاماً فليس ملغتاب إليه سبيل وال ملنتقص معه طمعيزداد يف كل يوم إال شدة وال تزداد األ
أما بعد فإنك كتبت إيل تنهاين عن السلطان وعن : وكان هناه عن التعرض للوزراء وألهل العراق -وله إىل احلجيب 

 تبارك وتعاىل قربه ولست اعتذر إليك يف ذلك، إن دعاين السلطان سارعت، وإن بطأ عين تعرضت، فإن كان اهللا
أحل لك خدمة أمري املؤمنني ومنادمة الفضل ومسامرة جعفر وأباح لك أن تأخذ من أموهلم القناطري املقنطرة من 

الذهب والفضة، وحرم عليَّ مكاتبة الشرط ومراسلة الربد والتخدُّم للخصيان والتعرض للدايات وحضر عليَّ من 
رة فأنا اهلالك وأنت الناجي، وإن مل يكن األمر على ذلك وكان لكل أمواهلم ما أسد به الفورة وأواري به العو

  .امريء منا ما اكتسب من اإلمث فأنت الذي توىل كربه منهم، وضرب لنا مثالً ونسي خلقه والسالم
 أما بعد فإين كتبت إليك كتباً مل أَر لشيء منها جواباً، ولست أمتع اهللا بك أتكرب: وله إىل حيىي بن خالد بن برمك

عن مواترة الكتب إليك وال أستنكف على تركك الكتاب إيل ألن مثلك ال يكتب إىل ضعيف مثلي إال بعون اهللا 
وتأييده، وال يلقى احلكمة كتَّابه إال بتوفيق اهللا عز وجل وإحسانه ولعلك أمتع اهللا بك مل يوافق نزول ذلك من ربك 

  .والسالم. ريفإنه تبارك وتعاىل يقدر ما يشاء إنه بعباده خبري بص

وكان قدومه إىل اليمن والياً هلا عن املهدي سنة اثنتني وستني ومئة وأقام هبا سنة  -وله أيضاً إىل علي بن سليمان 
أما بعد فإنه ملا اختلط عليَّ من عقلي، واشتبه علي من رأيي وشككت فيه من أمري، فلست أشك يف :  -ونصفاً 

ر عليَّ رزقي وأن يبتليين بالشدة على عيايل أطلعك على ذات طمعي، ودلّك أن اهللا تبارك وتعاىل إذا أراد أن يقد
على وجه طليب، وجعلك جليساً ألهل حاجيت، مث ابتالين بطلبها إليك، فإذا ذكرهتا أسفرت وأبشرت، ووعدت من 

فإذا نفسك وعداً حسناً، ففرقت نفقيت إلسفارك، ووسعت على عيايل إلبشارك، وتسلَّفت من إخواين لوعدك، 
أتيتك منتجزاً عبست وبسرت، مث أدبرت واستكربت، وقد تصرمت النفقة وانقطع لرجاء وأيست من الطمع كما 
يئس الكفار من أصحاب القبور، وأعظم ذلك عندي كربا وأشده جهداً أن غريك يعرض عليَّ احلاجة اليت طلبتها 

ما كان ذلك إال لسابق العلم يف شقويت بك،  إليك، فأكره أن تكون إال بسببك، وأن جتري إال على يدك، ولعمري
فأسأل اهللا عز وجل الذي جعل جاهك من بلييت وحسن منزلتك من مصايب، وطول حياتك فتنة لعيايل أن ينقلك إىل 

  .جنته قبل أن يرتد إليك طرفك والسالم
اجراً مثبوراً، وفيك خصال ال أما بعد، فإين رأيتك يف أمر دينك متصنعاً خمذوالً ويف أمر دنياك ف: ومن بشر إىل آخر

جتتمع يف مسلم إال بسوء سريرة أو مقارفة كبرية أو إضمار عظيمة، يع هبا أولياء اهللا وخيص هبا ولد رسول اهللا، ومن 
آيات ذلك إهنا تشمئز قلوب أهل احلرمني إذا ذكرت وتقشعر قلوب أهل املصريني إذا مدحت، وأهنم ال يزدادون 

شهادة عليك إال قطعاً، ملعرفتهم بك قدمياً وعلمهم حبالك صغرياً وكبرياً، فلعمري لئن كنت لك إال بغضاً وال يف ال



إىل يومك هذا كما زعموا إنك إذا من املستهزئني، ولئن كنت قد نزعت عما عهدوا ما أخلصت هللا إذن توبتك، 
إن يف قلبك لقساوة، وإن يف وال صدقت نيتك، وإن يف إميانك لضعفا، وإن يف نفسك لوهنا، وإن يف صدرك لكربا و

معيشتك إلسرافاً، وما أحسبه صح يف يدك من زينة اهللا اليت أخرج لعباده وأرزاقه الطيبة اليت بسطها على خلقه ما 
تبلغ به لذة، وال تقضي به ذمة، ألن ذلك مل يصل إليك إال ببغي املسلمني، وبطالة املستهزئني، وإفك املفترين، فال 

وأشباهه تربأ بشيء من كسبك عن شيء من دينك إىل أحد من غرمائك، إال صرت ممن يربأ  أحسبك إذا كنت هبذا
من ذلك إىل أهل األرض غرمياً ألهل السماء، وال تصل بشيء من مجعك أحداً من ذوي قرابتك إال كانت مسألة 

وال كبرية إال وقِّعت لك يف  اهللا إياك عن قطيعتهم أهون عليك من حماسبته إياك مبا يصل إليهم، وال تنفق نفقة صغرية
سجني، وال ترفع منزلة إال هبطت بك يف أسفل السافلني، وما سلم قلبك حىت عرفت به وصليت يف املشرق إال من 

ضعف قلبك، وال صح عقلك حىت رجب أهلك إال من قلّة عقلك ولو نفرت يف األرض حريان على وجهك أو 
العظام مع الكالب، أو ولغت فضول املاء مع السباع لكان ذلك سرت إىل اجلبال هارباً من خطيئتك أو ترممت 

بقدر جرمك خفضاً ودعة من جنائك وبقدر عملك رغدا من معيشتك، ولو ابيضت عيناك من احلزن، وعضضت 
على يديك فأبنتهما من الغنب وتقطع قلبك من اهلم أو ذهبت نفسك حسرات ملا كان ذلك أرش ما جرحت به من 

لويت به من أمانتك وال قيمة ما فاتك من ربك فإذا بلغت من نفسك املسكينة ما بلغت ورضيت دينك وال نذر ما 
  .عنك نفسك الضعيفة ما صنعت فال جتعل مع اهللا إالهاً آخر فتقعد ملوماً خمذوالً

و تلفم مث من بعد صنعاء من قرى مهدان يف جندها بلدها ريدة وهبا البئر املعطلة والقصر املشيد وه: قال أبو حممد
  :وفيه يقول علقمة بن ذي جدن

  أزلن وكان الليث حامي احلقائق... وذا لعوة املشهور من رأس تلفم 
  وتسمى أثافة باهلاء وبالتاء أكثر... ويسكنها اللَّعويون وأثافت 

  :وخربين الرئيس الكبارى من أهل أثافت قال كانت تسمى يف جلاهلية درىن وإياها اليت ذكرها األعشى بقوله
  شيموا وكيف يشيمم الشارب الثمل؟... قول للشرب يف درىن وقد مثلوا أ

وكان األعشى كثرياً ما يتخّرف فيها وكان له هبا معصٌر للخمر يعصر فيه ما أجزل له أهل أثافت من أعناهبم، 
  :ويروون يف قصيدته البائية

  ووقت عصارة أعناهبا... أحب أثافت وقت القطاف 
  .عةويسكنها آل ذي كبار وواد

أرض خيوان بن مالك وهو من غرر بلد مهدان وأكرمه تربة وأطيبه مثرة ويسكنها املعيديون والرضوانيون : وخيوان
وبنو نعيم وآل أيب عشن وآل أيب حجر من أشراف حاشد، وهي احلد بني بكيل وحاشد وكان معيد جدهم مع علي 

عاوية ومل يزل هبا جند وفارس وشاعر، ومن شعرائهم عليه السالم فأغضبه فبات يكدم واسط كوره حىت أفناه وحلق مب
  :ابن أيب البلس وهو القائل يف أيب احلسني حيىي بن احلسني الرَّسي يف كلمة له سينية

  قد كان جّرد ما عصى إبليس... لو أن سيفك يوم سجدة آدم 
هلية ُجماع وكان هبا يف مث من هذه السراة يف بلد خوالن بن عمرو بن احلاف مدينة صعدة وكانت تسمى يف اجلا

قدمي الدهر قصر مشيد، فصدر رجل من أهل احلجاز من بعض ملوك البحر، فمر بذلك القصر وهو تعب، فاستلقى 
فسميت صعدة من يومئذ، وقال بعض علماء !! لقد صَّعده لقد صَّعده: على ظهره وتأمل مسكه فلما أعجبه قال

وإمنا يقال فيها الصعدية فإذا اضطر شاعر قال صاعدية يف موضع  إن النِّصال الصاعدية تنسب إىل صعدة: العراق



وهي كورة بالد خوالن وموضع الدباغ يف اجلاهلية اجلهالء وذلك أهنا يف موسط بالد القرظ وهو يدور . صعدية
عليها يف مسافة يومني فحده من اجلنوب خيوان وبال وادعة، ومن الشمال مهجرة يف رأس املنضج من أرض بين 

من وداعة أيضاً ومن املشرق مساقط برط يف الغائط، ومن املغرب معدن القفاعة من بلد األجدود من خوالن،  حيف
مث ال مدينة بعدها من جند اليمن، وكان هبا حروب وأيام قد ذكرناها يف بعض كُتبنا وذكرنا من كان هبا من شعراء 

ومهدان وكان من شعرائها ابن البيلماين من خوالن، وكذلك جنران كان هبا أيام وحروب وشعراء من بلحارث 
  .األبناء

  ما وقع باليمن من جبل السراة وأوله اليمن

أما جبل السراة الذي يصل ما بني أقصى اليمن والشام فإنه ليس جببل واحد وإمنا هي جبال متصلة على نسق واحد 
كسر يوم يف بعض هذه املواضع وقد  من أقصى اليمني إىل الشام يف عرض أربعة أيام يف مجيع طول السراة يزيد

ينقص مثله يف بعضها، فمبتدأ هذه السراة من أرض اليمن أرض املعافر فحيق بين جميد فعرُّ عدن وهو جبل حييط 
البحر به، وهي جتمع خمالف ذحبان واجلؤة وجبأ وصرب وذخر وبرداد وصحارة والظَّباب والعشيش ورسيان وتباشعة 

عافرين يعفر ومن مهدان ومن السكاسك وبين واقد، ووادي امللح ويسكنه األشعر، ويسكن هذه املواضع نسل امل
  .وفيما بينه وبني تباشعة بلد العشورة قبيلة من األشعر

مث يتصل ببلد املعافر يف هذه السراة بلد الشراعب من محري منها دخان ورؤوس خنلة ويصاله من بلد الكالع خنالن 
وقالمة واملذخيرة ورمية وقرعد وحرقة وملحَّة وموضان واخلنن والرَّبادي وتعكر والثجة والسحول وامللحة وظبا 

والزواحي وغور سراة الكالع اجلبجب ووحفات ووحاظة، وقبلة بلد الكالع قينان ومنوب وشيعان والصَّنع ومها 
دان يعرف ببلد الواديان وفيهما الورس الناهي وخيار وصيد مغرب اجلميع يف بلد الكالع الوحش وهذا بلد هلم

  .حاشد بلد ماشية
مث يتصل بسراة الكالع سراة بين سيف من بلد األحطوط وهم والسمالل ومحض وسيَّة ومحر ونعمان من غريب هذه 

  .السراة وجبالن العركبة وهي بلد الشراحيني وآل أيب سلمة ووتيح
ووادي الشجبة وصيحان ورمع  مث يتصل هبما سراة جبالن فأعالها أنس واجلبجب وسربة ومجع وأسفلها شجبان

مث يتصل هبا سراة أهلان فظاهره ضوران ومذاب . وباب كحالن والصلي وجبل برع والعرب وأرض لعسان من عك
وأهلان، ومقرى واحلقلني وعشار وبقالن ونقيل السود وحقل سهمان وجبل حضور، وأسفلها وادي سهام وصابح 

وهوزن وهلاب، وجميَّح وكرار ومسار، وحراز املستحرزة، حراز : وأرض حراز، وهي سبعة أسباع. واألخروج
وجيمعها حراز، وسوقها املوزة وحراز ختالط أرض لعسان من الظهار ظهار ابن بشري النشقي من مهدان وأسافل 

  . حضور وهي غوره مثل بلد الصَّيد، وشم وماظخ

رع ومدع وحلملم، وقارن واحملدد مث يتصل هبا سراة املصانع، وأعالها جبل ذخار وحضور بين أزاد وبيت أق
والعسم وأوسطها وغورها الباقر وشاحذ وتيس ونضار واملاعز وجرايب وسارع ومسع وبكيل، وسردد وحفاش 
وملحان وهي جبال، ونسب جبل ملحان إىل ملحان رجل من محري واسم اجلبل ريشان، وفج عّك وبه املدَّهاقة 

مام والشوارق واحلتر ومسوروالظلمة ولعرُّ وجبل التخلي والفاشق واملنصول ارض صحار من عك والعة وط
وقيالب ومنل وشرس وأرض أدران وحجَّة وعيَّان واملعيَّل وعوىل ومحالن واملخلفة من أرض حجور فراجعاً إىل فج 



  .عك
مث يتصل هبذه السراة قدم وأعالها الظهرة وجعرم واحلرف والقحمي وجعرة ومذرح وشظب ودرب بليع وقصر 

وأوسطها وغورها مهل وقطابة والعرقة وموتك وحجَّة وقد يكون إىل سراة املصانع أميل ولكن الغالب عليها يشيع، 
آل الريان من قدم والكالبح وباري والصرحة فذاهبا إىل جبل الشرف املطل على هتامة وهو جبل واسع وفيه قرى 

  .يوم وعده ما يزيد على عشرة آالف إنسان كثرية مثل اخلوقع والضالع واملقطع وسوقهم األعظم اجلريب يتسّوقه
مث يتصل هبذا السرَّاة سراة عذر وهنوم وظاهر بلد اجلواشة من الفائش فائش بكيل فبلد الشاكريني من أهل الدرب 

ونودة فاحلفر من أعلى عصمان فمقتل سفران فبلد حرب بن عبد وّد بن وادعة وهم بنو صرمي وبنو ربيعة وبلد 
فبلد بين سعد بن وادعة من بين معمر واهلرامث، وبين عبد فجبل سفيان فجبال الدمهان من القطعيني والقشب، 

بكيل، ووسطها وغورها أخرف وجند املطحن والشقيقة وهنوم وشعب عذر وسحيب وحرض وبلد حريان وقرب 
  .أدبرحجور وقرب عليَّان ورأس احلبش ومطرق وكريف خوالن واحلجابات ومرارات ووادي حيدان وأمري زنة 

مث يتصل هبا سراة خوالن ويسمى القد فأوهلا من ظاهرها جبل أبذر لبين عوير من آل ربيعة من سعد فالدحض فاهللة 
وعدبوه فاملطرق جبل لبين كليب فاألسالف فنغم فاخلنفعر فالعّر، ومن وسطها وغورها أرض ساقني وحيدان 

خلب وجحفان وعرامى وغرابق وعرش وشعب وشعب حي وحرجب وأرض الشرو ومران والقفاعة والبار و
ووسحة وغيالن ودفا وقيوان وبوصان وأرض الرَّسيَّة وارض بين حذيفة وارض األبقور فمنحدر إىل أنافية فأبراق 

  .من ناحية بيش
مث يتلوها سراة جنب وبلد العّرعّر املعصور، وقرية جنب يف هذا السراة الكبيبة وقال رجل جنيبِّ وقد جّنه الليل يف 

  :بين شاور بلد
  فعيَّان أمست دوننا فطمامها... نظر وقد أمسى املعيَّل دوننا 

  إذا ما خبت عادت فشبَّ ضرامها... إىل ضوء نارٍ بالكبيبة أوقدت 
  حبيب إلينا رأيها وكالمها... توقدها كحل العيون خرائد 

  فداري ميانيها ودارك شامها... غدا بيننا عرض الفالة وطوهلا 
  ميانية غرباً أريضاً مقامها... أرضاً مبوطين  فإن أك قد بدلت

  بعيد الكرى عيناً قريراً منامها... فقد اغتدي والبهدل النكس نائم 
  كأسد الشَّرى بيض جعاد مجامها... وأقطع خمشيَّ البالد بفتية 

  .رؤيتها تقول العرب حيَّاً اهللا رأيك أي شخصك: رأيها
أرض جرش وغور هذه البالد هي أعلى زنيف وضنكان والربك واملعقد مث اجلبل األسود إىل الشقرار وسعيا من 

  .وحرة كنانة ووسط أرض طود وحقوفتان وجند الطار
مث يتلوها سراة عنز وسراة احلجر جندها خثعم وغورهم بارق مث سراة ناه من األزد وبنو القرن، وبنو اخلالد، جندهم 

جندهم خثعم وغورهم قبائل من األسد بن عمران مث سراة  خثعم وغورهم قبائل من األزد، مث سراة اخلال لشكر
زهران من األزددوس وغامد واحلر، جندهم بنو سواءة بن عامر وغورهم هلب وعويل من األزد وبنو عمرو، وبنو 

إهنم من : مث سراة جبيلة فنجدها بنو املعترف وأصلهم من متيم، وقال يل بعضهم. سواءة خليطي والدعوة عامرية
مث سراة بين شبابة وعدوان وغورهم الليث ومركوب فيلملم، وجندهم فيه عدوان . ها بنو سعد من كنانةعكل وغور

  .مث سراة الطائف غورها مكة وجندها ديار هوازن من عكاظ والعرب. مما يصلى مطار



  أودية السراة

ا ذحبان واملعافر ففج وحرازة القاطعة فيها إىل هتامة حىت تنتهي يف البحر أوهلا أودية موزع والشِّقاف يهريق فيه
  . وبلد الركب فيلتقي هو وخنلة حبيس وجانب وادي خنلة يهريق يف القرتب من جنويب زبيد. ووادي امللح من رسيان

وشرعة الغربيَّة ويرمي فسحمر . ووادي زبيد وهو بعيد املأتى وأول مسايله من ذي جزب وأشراف الشرفة
سيَّة باجلبجبة فيمدها سيل حلج وملح ويلتقي اجلميع سيل محر وجتتمع كلها واألحطوط والسِّمالل حىت يلتقى سيل 

حبمض وأهله من محري أهل حد، مث متر مبعطّ الفيل، ويضمها سيل نعمان مث تنحدر كلها بلد الوحش، فتتلقى بسيل 
وحجر قمران مث يلتقي هبا أودية عنَّة وجيمعها الفنج واحلفنة . السحول وبلد الكالع وصدور بعدان ورميان

  .واملالحيط إىل زبيد، فيسقي مجيع ما حف به إىل البحر
مث يتلوه وادي رمع وهو حار ضيق، وأوله من أشراف جهران وغريب ذي خشران إىل وادي الشَّجبة، ويهريق فيه 

بالن من ميينه وجنويب أهلان فأنس، ومن مشاله مشايل بلد مجع وسربة حىت يرد شجبان فشلك بني جبالن العركبة وج
  .رمية، وظهر بذوال فسقى مزارعها إىل البحر، ويف أسفل موضع املاء الذي كان يسمى غسان

مث يتلوه وادي سهام وأوله ورأسه نقيل السَّود من صنعاء على بعض يوم إىل ما بني جنوهبا ومغرهبا ويهريق يف جانبه 
أليسر مشايل أهلان وعشار وبقالن ومشايل األمين جنويب حضور وجنويب األخروج وجنويب حراز، ويهريق يف جانبه ا

أنس وصيحان ومشايل جبالن رمية والصُّلي وجبل برع، ويظهر بالكدراء وواقر فيسقي ذلك الصُّقع إىل البحر 
فيهريق وادي العرب مما بني الكدراء وزبيد بناحية املقعر واألخوات اليت بينه وبني الكدراء ومساقي وادي العرب 

زبيد بناحية املقعر واألخوات التيب بينه وبني الكدراء ومساقي وادي العرب فيا بني برع ومساقط فيما بني الكدراء 
  .جبالن رمية وقعار

مث يتلوه وادي سردد ورأسه أهجر شبام أقيان فمساقط حضور من شّم وماظخ وبلد الصَّيد مث يهريق يف أمينه جبل 
ل حراز واألخروج، ويظهر باملهجم فيسقيها وما يليها تيس ونضار وبكيل وقيهمة وجنويب حفاش ومن أيسره جبا

  .إىل البحر
مث يتلوه وادي مور وهو ميزاب هتامة األعظم مث يتلوه يف العظم وبعد املأتى زبيد ومساقي مور تأخذ غريب مهدان 

لي ذخار ومسور فالشوارق وخت١مجيعاً وبعض غريب خوالن وبعض غريب محري، فأول شعابه ذخار وشربب من جبال 
ومشايل تيس ونضار والباقر والعضد وشاحذ وجرايب ومسع وجوانب ملحان واملضرب جبل يف أصل ملحان فبلد 
صحار فبلد بين حارثة وبين رفاعة ومحاد ويرد وميّد من حجور فعيَّان، فأدران فحجة فنمل وشرس وقيالب حىت 

. الشرف شرقاً وجنوباً، فهذا أحد فرعيه يلتقي مبور اآليت من بلد خوالن ومشايل بلد مهدان، وميد ذلك مساقط
والفرع الثاين رأسه شعبة اهللَّة وعدبوه، فاملوقر والدحض وغريب أبذر وموطك وحمال فبلد عذر وهنوم وبلد حجور 

ومساقط بلد وادعة، وبلد اجلواشة وبلد بين عبد البقر وأخرف، ويلقى سيل احلفر وصرامي والكالبح، وشظب 
ّين، فبلد وثن مشايل موتك وحجة وما أخذ أخذ بلد قدم بن قادم، ومن أمينه سّد ساقني وذرخان، وبلد املراني

وتضراع فيه أراب وحيدان وشرقي مطرق، وكريف خوالن ويسمى ما يصل إليه منه أمري فجنوب سحيلب وبلد 
  .العهرا

  .مث يتلوه واديا بين عبس من حكم ووادي حريان وخذالن مآتيهما من أسافل حجور
فاجلنويب منهما من الشقيقة وما اكتنف احملّجة ومنها إىل حرض من بلد : وهو وسط من األودية وله فرعان مث حرض



عذر وبلد حجور إىل املباح فاملرير، والشمايل منهما نقيل مطرق وما اكتنف املسيل منه من بلد عذر وبلد بين 
ن فينقحمان كالمها، اللصاب وهو أعلى وادي شهاب بن العاقل إىل معني احلنش حىت يلتقي بالفرع الثاين بالسري

حرض وميده الشعاب مينة من بلد خوالن ويسرة من بلد مهدان ويصب إىل السقيفتني ويسقي ما أخذ أخذ هذه 
  .البالد إىل البحر

مث وادي خلب وهو الذي يشرع على جانبيه اخلصوف ومآتيه من القفاعة والبار، وفروعه من رأس خلب بالقد من 
الن وهو يشاكل وادي حرض أو يزيد عليه وبينهما أودية تشرع يف قاع هتامة وتسقى املخاريف من بلد سراة خو

حكم إىل البحر وهي دون هذين الواديني، أوهلا مما يصايل حرض وادي تعشر، مث وادي احليد، مث وادي امللحة، مث 
  .وادي لية، مث خلب

من غيالن جبل بين رازح ابن خوالن وأشراف رغافة مث بعد وادي خلب وادي جازان ووادي ضمد ومآتيهما 
ومساقط عنم ويسقيان أرض ضمد وجازان إىل البحر، وبينهما وبني خلب أودية دون مثل زائرة والفجا وشاية 

تسقى مشايل خمارف حكم، مث وادي صبيا وهو من مساقط بوصان والعر وأنافية، ويسقي صبيا إىل نصر األمان يف 
  .بيش ومآتيه من قيوان وبلد بين عامر من الغور ودفا من مشايل بلد خوالن وجنويب بلد جنب صادَّة عثر مث وادي

  .مث عتود واد صغري، مث وادي بيض ومآتيه من سراة جنب، مث رمي وعرمرم ومآتيهما من أشرف بلد سنحان وجنب
شرعب من األودية الكبار مجيع ما بني عدن ووادي خنلة من أرض : قال حممد بن عبد اهللا بن إمساعيل السكسكي
إحتم من أودية السكاسك يرد العارة والعمرية من أرض بين مسيح : اليت تنتهي إىل البحر من تلقاء املغرب أوهلا

والثاين . ومصابُّه من مياين جبل أيب املغلِّس الصُّلو فنجد معادن، فشرقي ذحبان فغريب جبل الرما من جبال السكاسك
دمي مآتيه من مياين ذحبان ومن قلعة سودان من شرقيه وجبال ذات السريح من غربيه، من أودية السكاسك وادي آ

ينتهي بني أرض بين مسيح وأرض بين حيىي من بين جميد، ويف أدمي يكون سحرة السكاسك وأصحاب صدح الغيث 
: لوادي الثالثوا. واستعارة اللنب وغري ذلك من فنون سحرهم وكهانتم، واألخبار يف فنوهنم هذه مشهورة كثرية

وادي حرازة مآتيه من جبال املطالع ومشايل ذحبان من جند معادن وغريب جبل أيب املغلس الصِّلو ومياين اجلبزية مورده 
  .املمحاط من أرض بين جميد مث خيرج بني موزع وبني اجلريبة إىل البحر

املغلس وعن ميينه اجلبزية وعن مشاله  والوادي الرابع، وهو وادي احلسيد مآتيه غرب صرب وجبل سامع، جبل ابن أيب
. برداد ما بني جبلي صرب وذخر وجبأ ومجيع قاع السامقة ومياين جبل ذخر فينتهي املوزع مث خيرج املخا إىل البحر

والوادي اخلامس رسيان مآتيه اجلند من شرقيه ومشايل جبل صرب ومن حدود الكالع الثجَّة من ميانيها وخنالن ظبا 
ج والعشش واملطلوع ووادي أبنة ومجيع شعاب شظة وهي مآثر علي بن جعفر والشعبانية من وجوه والعلى واملنح

صرب وقاع األخباش ووادي الضَّباب إىل القرعاء من مناهل برداد وشرقي ذخر وشآميه ومجيع اجلريبة من أوطان 
مياه رسيان حىت يلتقي  الكالع، أرض القفاعة وأرض شرعب ومن بلد الركب جبال مشري واحلدوم فتجتمع مجيع

باحلسيد ويصبان يف موزع وموزع وطن فرسان وحالل هلم من الركب، ويلتقي هبذين الواديني وادي الشقاق وهو 
عن ميانيهما وال يقاس هبما ومأتى الشَّقاق ممن جوار املعافر احملادة لبين جميد حىت ختالط البحر عند الصُّحارى موضع 

  .على شاطىء البحر وساكنه خلطاء من عك والرَّكب وبين جميد وفرسان وكنانة كري النخيل واملزارع والسكن
عة وهي جنويب الوادي، ملتقى هذه املياه إىل مث وادي خنلة ومصابه من قتاب بلد الكالع من معاين وقرعد وبلد القفا

املوكف، مث وادي خنلة فيه املوز واملضار واحلنَّاء ومجيع اخلضر وإليه أيضاً بعد أن تنتهي إليه املياه من املوكف تنتهي 
إليه مياه ارض حبل وأرض شرعب وطالق وحصن جوالة الذي قتل فيه جعفر بن إبراهيم املناخي وجبل الصّرية 



ذه جنوب وادي خنلة ومن مشاليها جبل دمت ومحيم وعذاق ووادي نزال والرواهد والوزيرة وجبل املرير وكل ه
والفواهة، مث يلقاه وادي امللح من أرض الرَّكب وجنوب خنلة فيسكبان حبيس ويقطعاهنا إىل البحر، ومآيت امللح من 

ي وإليه من جنوبه عراصم من بلد الركب اجملعر واملعرام من جبل بلد شرعب وجبل الصِّرية من مشايل الواد
  .واحلرجّية فجبال معرب فدباس مث يلتقي هو وخنلة بالقنا من رؤوس حيس منزل أيب جعفر بن النمر

مث وادي زبيد وقد ذكرناه، وما بني بلد بين جميد وأبني من األودية املنتهية ذات اجلنوب إىل حيَّز عدن، فأول واد 
الرَّغَّادة قوم من محري فجبل صرر من أرض السكاسك فجبل احلشا من بلد السكاسك  منها من تلقاء املشرق وادي

فبعدان، ورميان والشّعر من بلد الكالع وسخالن ودالل وميتم تنب ميتم، وهي تنب ابن الّروية غري تنب حلج والثَّجَّة 
واض من غربيه وروة من من جبل التَّعكر مفضى هذه املياه إىل وادي األحواض من السكَّاسك، ويصب األح

حصون السكَّاسك وجبل محر من حصون السكاسك وهو غري محر جبالن، مث ينتهي إىل جبل النسور وهو حلد بني 
السكاسك واألصنعة من محري، ومما خيالط هذا الوادي من غربيه أوطان السكاسك منها قرية الصّردف وأرض 

هذه املياه يف وادي السوادن من شرقي اجلند مثَّ يصّب فيه السَّلف والربيعيني ومنجل وجبل الصردف مث تنتهي 
قيعان األجناد فكلها من أجناد ألألة فإىل الفرحية من حازة جبل صرب من شرقيه جند الصداري ووادي العرفة 

ووادي العرمة وهو موضع بين أيب كهيل السكسكي فشرقي جبل سامع فشرقي جبل الصِّلو جبل أيب املغلّس ومجيع 
الدُّملوة قلعة ابن أيب املغلس اليت تطلع بسلمني يف السلم األسفل منهما أربع عشرة ضلعاً والثاين فوق ذلك مياه 

أربع عشرة ضلعاً بينهما املطبق وبيت احلرس على املطبق بينهما، ورأس القلعة يكون أربعمائة ذراع يف مثلها فيها 
ل وهي أشبه الشجر بالتُّمار، وفيها مسجد جامع فيه منرب املنازل والدور وفيها شجرة تدعى الكلهمه تظل مائة رج

وهذه القلعة ثنية من جبل الصِّلو يكون مسكها وحدُّها من ناحية اجلبل الذي هي منفردة منه مائة ذراع عن جنوبيها 
وهي عن شرقيها من خدير إىل رأس القلعة مسرية سدس يوم ساعتني، وكذلك هي من مشاليها مما يصلى وادي 

ات وسوق اجلؤة ومن غربيها بالضعف مما هي من ميانيها يف السمك وهبا مرابط خيل صاحبها وحصنه يف اجلبل اجلن
الذي هي منفردة منه أعين الصلوِّ بينهما غلوة قوس ومنهلها الذي يشرب منه أهل القلعة مع السُّلّم األسفل غيل 

مشايل القلعة، ويف رأس القلعة بركة لطيفة ومياه  مبأجل عذى خفيف عذب ال بعده، وفيه كفايتهم، وباب القلعة يف
هذه القلعة هتبط إىل وادي اجلنات من مشاهلا مث املآيت مشال سوق اجلؤة إىل خدير ووادي اجلنَّات هذا يشابه يف الصفة 

ه وادي ضهر وهو كثري الغيول واملآجل واملسايل فيه األعناب والورس خمتلطة يف أعاليه مع مجيع الفواكه وأسفل
جامع للموز وقصب السكر واألترج واخليار والذُّرة والقثاء والكزبرة وغري ذلك، فيلتقي مياه هذا الوادي مبا أمده 
مما ذكرنا بوادي ورزان الشاق يف وسط خدير مما مسينا من صدور سامع والعرضة والنُّبرية وهي قرية عبد اجلبار بن 

 قلعة له تسمى ذات العم وهذه النُّبرية كثرية األعناب والفواكه ربيع احلوشيب يف صدر صرب فإذا خاف طلع صرب إىل
فيلتقي هذان الواديان وادي اجلنات ووادي ورزان جبميع خدير إىل موضع يقال له كرش، مث يعترضهما وادي حرز 

ري ساعة من مآتيه من شرقي جبال الصِّلو ومشاليه الريِّسة وجنوبه جبل الرما، فيلتقي هذه األودية الثالثة إىل مس
كرش مث يلقى هذه األودية أودية السكاسك أيضاً من شرقيها ومشاهلا فمن مشاهلا وادي حقب ووادي ذابة، فوادي 
ذابة هو وادي عبد اهللا بن أمحد السِّكسكي وعبد اهللا بن أيب تومة بن أمحد السكسكي، ومها ببلد السكاسك، وهو 

ه جربان، حصن عبد اهللا بن أمحد السكسكي، وندمة قرية يف أصل واٍد موطَّى، ينش ال شيء فيه سوى الذرة، مآتي
اجلبل مشال الوادي وهو رأسه، ومن شرقيه جبل محر ويسكنه العوادر من السكاسك، ووادي ذابة لألخاضر من 
السكاسك وهم رؤساؤهم، وعهامة، يسكنها األعهوم من السكاسك شرقي الوادي، ووادي الذوية وهو موضع 



ي محريي ويف رأس الوادي حصنه لطيف ومآيت هذا الوادي جبل احلشا شرقي الوادي ومنجل مشال موسى بن اهلرام
الوادي وجبل محر غريب الوادي ملتقى مجيع هذه األودية إىل جبل النسور، مث ينزل مثل ساعتني فيلتقيه وادي 

عة ومن شرقيه جمازع علصان ومآيت وادي علصان من مشاليه جبل حرز وثعوبة ومن غربيه جبل أسحم ووادي ص
الطريق اليمين من حمجة عدن إىل اجلند وغريها تلتقي هذه األودية يف حلج على مسرية ساعة من قرية اجلوار مث خيرج 

هذا الوادي يف اجلوار مث عند ثرى واجلنيب ومها للواقدين مث وسط الرَّعارع وهو سوق الواقديني ومدينتهم فور 
  .ئط من حلج إىل حبر عدنوهي قرية األصابح مث خيرج الغا

  .والثاين وادي أبني وهو ما يلي حلج ومآتيه من شراد وبنا أرض رعني وقد ذكرناه
  .الثالث وادي يرامس وهو دون هذين والرابع دثينة واخلامس أحور وقد ذكرنامها

 بعد ذلك الصِّلو اجلامع هلم مث: جبال األشعوب. جبل الصرَّدف وجبل السودان من ظهر أدمي: جبال السكاسك
ذخر ومشري ومعرب واجلدون ودباس واملرير جبال : سامع وحلج وغري حلج ملح، جبل صرب للحواشب جبال الرَّكب

من جباهلم العظمى جبل حرير وهو غري حزيز وجبل ردفان وضرعة ومن حصوهنم دون ذلك شكع والعسلم : جعدة
  .ومحرة

  مآثر هذه املواضع

فيظن من مسع هذا االسم أن هذه املأثرة لشمر ذي اجلناح وليس كذلك وهي مأثرة جبل السر ويسمى جبل اجلناح 
  .مأثرة عظيمة تشابه بينون يف الصفة وهي باملعافر بالقرب من صحارة من شرقيها

ومنها مصنعة وحاظة وامسها شباع وهي تشابه ناعط يف القصور والكرف على باب القلعة من شرقيها موطاً يف 
ون ستمائة ذراع يف مثلها ومنها قلعة خدد معاندة لقلعة وحاظة بينهما ساعة من هنار القاع وكريف درداع ويك

والقلعة بطريقني على باب كل طريق ماؤه فطريق القلعة من . وقلعة خدد هذه فيها قصر عظيم يقصر عنه الوصف
عرضه عشرون ذراعاً جنوهبا عليها كريف يسمى الوفيت منقور يف الصفا األسود وعمقه يف األرض مخسون ذراعاً و

والطول مخسون ذراعاً حمجوز على جوانبه جدار مينع السقوط فيه، واملاء الثاين من مشال احلصن على باب احلصن 
الثاين يف جوبة من صفا كالبئر مطوي بالبالط ودرج ينزل إليه من رأس احلصن بالسرج يف الليل والنهار على 

من يكون على باب البئر من فوق ومنها خربة سلوق وكانت مدينة عظيمة مسرية ساعة حىت يؤتى إىل املاء وال يعلم 
بأرض خدير واسم بقعتها اليوم حبيل الريبة وهي آثار مدينة يوجد فيها خبث احلديد وقطاع الفضة والذهب واحلُلى 

يف رأس ومنها جبل يف مشرق وحاظة . والنقد وإليها كانت العرب تنسب الدروع السلوقية والكالب السَّلوقية
اجلبل جثوة قصر منهدم باقية ذكر تشِّبه العرب قصر هرز ال يزال يوجد فيه اجلوهر والذهب والناس يغزونه كما 

  .يغزون خربان اجلوف
مسجد اجلند، ومسجد هنرة وهو يف رأس الشوايف من مشايل اجلبل إىل جانب : ويف هذا النهج من املساجد الشريفة
ُمعاذ بصيد ومسجد جبل صنعان يف رأس جبل اهلان املشهور فيه البياض ليلة  احلجر املسمى مسجد احلي، ومسجد

كل مجعة، ويسمع فيه األذان وال يزال الزوار فيه من كل موضع، ومسجد شاهر يف رأس جبل ملحان وشاهر قرن 
الزمان أن إنه البد يف آخر : يف رأس جبل ملحان يقال إن فيه تسعا وتسعني عينا من املاء وهو مسجد شريف يقال

  .تظهر فيه عالمة من نار أو غري ذلك واهللا أعلم



ومنها الكنز املنظور احملظور بني جبل جرايب وجبل ملحان مقابالً لشط الّدبة من وادي عيَّان ليس بعيان وهو إىل 
تنيِّن جانب جبل الظاهر املعروف جببل املضرب من ملحان قد سار له وهمَّ به كثري من العرب فيحول بينهم وبينه 

  .مثل احلبل العظيم فال جيدون إليه سبيالً
لبين مسيح منها أول قرية الواقدية لرؤسائهم وسادهتم، مث املنارة من علو البلد ومن سفلها العارة : قرى بين جميد

 اجلند والّدم والشرار وفيها يقول ابن: والعمرية واجلروبة واملمحاط والشقاق وموزع وقرية حنَّة قرى السَّكاسك
  .أبان

  فبسفحي عذامر فالعرار... إن بالدم دارنا فالشرَّار 
وذات السِّمكر والشفاهي والصَّردف والسُّودان وندبة وذات املعاقم واحملابري والضُّرامهة ومن اجلبال اليت تشاكل 

مع عتمة جبال الشام من ناحية هذا احليز جبل صرب ومن جبالن جبل يامن بفتح امليم وهو على شط رمعٍ الشمايل 
  .وجبل محر على شطِّه اجلنويب

تيه أبني وبه إرم ذات العماد فيما : وهي مبنزلة هتامة يف الغريب أول هذا احلّيز مما يصلى عدن: جزر اليمن الشرقي
مث أرض دثينة ويسقيها جبال السرو، . إن إرم ذات العماد دمشق لكثرة ما فيها من عمد احلجارة: يقال، وقد يقال
وأما مياه السرو الشرقية فتصب يف جردان ومرخة قريب منها وهي موضع . احية جنويب السرووالكور من ن

وأما مرخة فتسقيها سراة مذحج السفلي، وبيحان ويسقيها بلد . األيزون وينتهي جردان إىل قريب من حضرموت
  . ردمان وحصي وحريب ويسقيه جبال قرن من شرقيها

ية املشرق كما مور أعظم أودية املغرب وشعابه وفروعه كثرية، فأما من مث ميزاب اليمن الشرقي وهو أعظم أود
ناحية رداع فالعرش واملواضع اليت قد ذكرها الرِّداعيَّ يف قصيدته بالقرب من رداع، وردمان وقرن وأذنة به بشران 

كر ومجيع ما واجلبل املشرفة على سيوق ومن جانب ذمار وبلد عنس مجيعاً وهو خمالف واسع ومسع به بينون وه
ذكرناه يف كتاب االكليل من احملافد العنسَّية وبلد كومان وبلد احلدا وجبل إسبيل ورمخة وجبال بين وابش من مراد 

وجبال كداد وبلد قائفة من مراد، والدقرار جبل بين مالك من مراد وفجاءة وخمالف ذي جرة ويكلى وجرية 
ن جنوبيِّه وما تيامن من القحف ورمك وموضح يكون هذه وجهران وهرَّان بسواد ذمار ومساقط بلد خوالن م

السيول وادي أذنة وتفضي إىل موضع السُّد بني مأزمي مأرب ومييل من خلف السُّد منه سبيبة إىل رحابة موضع 
النخل وترد سيول السُّويق وحبانني تلك البالد الفلجني إىل أسفل اجلنة اليمىن ملن هبط مأرب فتسقي بعد اجلنتني 

  .ض السَّبأين مث احلرجة مث حزمة البشريني مث الروضة إىل هنيَّة دغل يف طرف صهيدأر
مث من بعد مأرب أودية لطاف إىل اجلوف، مشارهبا من شرفات ذي جرة ومن شرقي خمالف خوالن العالية، منها 

نعم، مث أودية العوهل األعلى والعوهل األسفل ومحض ويكون على هذه األودية بنو احلارث بن كعب يسيمون ال
الرَّضراض وحريب هنم ومشارهبا من جبال السرِّ، صرع وسامك ومساقط بلد عذر مطرة وبلديام وهيالن وحتت 

سامك الرَّضراض وإليه ينسب معدن الرَّضراض ومثَّ قرية املعدن معدن الفضة وهو معدن ال نظري له يف الغزر 
  .ني هنمٍ من مهدان ومرهبة ومراد وبلحارث وخوالن العاليةوخرِّب بعد قتل حممد بن يعفر وذلك إنه كان حّداً ب

  ؟مثَّ اجلوف
وهينا ...وهو منفهق من األرض بني جبل هنم الشمايل الذي فيه أنف اللَّوذ وأوبن اجلنويب املوصل هبيالن من بعد

يه أربعة وسعة ما بني اجلبلني مرحلة يف أسفل اجلوف، وطوله إىل أصحر وأشراف خبش مرحلة ونصف، ويفضي إل
  .أودية كبار



فأوهلا اخلارد خمرجه مما بني جنوبه ومغربه، ومساقي اخلارد من فروع خمتلفة فأوهلا من خمالف خوالن يف شرقي صنعاء 
فيصب إليه غيمان وما أقبل من عصفان وثربان وظبوة وحزيز وإىل حزيز ينسب ثابت احلزيزي وقد روى عن عبد 

أنا ممن أدركته دعوة النيب رأيت ثابتاً احلزيزي رأى ثابت عبد : أهل صنعاء يقولاهللا بن عمر، وكان أبو سلمة فقيه 
اهللا بن عمر صاحب رسول اهللا صلى هللا عليه وسلم، وما أقبل من عدورد، وهو واٍد يصب مع سامك ودبرة 

بوس فجبل  ووعالن وخدار إىل احلقلني والسهلني ونواحي بقالن وأعشار وما أقبل من أشراف نقيل السَّود فبيت
عيبان وجبل نقم وما بينهما من حقل صنعاء وشعوب، ووادي سعوان ووادي السِّر، ومطرة وفيها أودية كثرية 

فجبل ذباب فزجان فشبام القصَّة متّر مياه هذه املواضع إىل خطم الغراب ووادي شرع من أسفل الصمع وحدقان 
سهمان ويعموم وبيت نعامة وبيت حنبص وحميب  ويلقى هذه األودية سيل خمالف مأذن من حضور املعلل وحقل

ومسيب وحاز وبيت قرن وبيت رفح والبادات وريعان فوادي ضهر فعلمان فرحابة، فالرَّحبة إىل حدقان وخطم 
الغراب، مث من املصانع وشبام أقيان وخلقة وحبابة وحضور بين أزد وبيت أقرع وقاعة وهند وهنيدة والبون عن 

وضبَّاعني ولغابة واحليفة وسوق وخزامر وذي عرار وبيت ذامن وبيت شهري ومحدة  آخره، وغولة مثل ناهرة
وعجيب فصيحة فمساك فاألخباب وناعط وبلد الصَّيد وبه أودية من ظاهر مهدان مثل يناعة وذي بني وما يسقيهما 

ومشام النخلة ووادي  من ظاهر الصَّيد، فيكون هذه املياه إىل ورور، ويلقاها سيل العقل والكساد وصوالن وأكانط
حمصم، وما يسقط إليه من مدر وغتوة واخلشب والميح وبلد ذبيان فيمر بالقحف وهرَّان واملناحي ويلتقي مبياه 

اخلارد اليت هبطت من صنعاء وخماليفها، فتلقي باملناحي مث يصبان بعمران وتعمل من أرض اجلوف، وهذا اجلانب 
  .ناحي فلبين علويلبين نشق وبين عبد بن عليان، وأما امل

وادي خبش ويصب يف موسط اجلوف غربيه صادراً من خبش بعد رّي خنيلها وزروعها وفروع هذا : والوادي الثاين
الوادي من سراة بلد وادعة وظاهرها، ومير مبواضع مما كان من بالد بين معمر وبين عبد واهلرائم، فإنه ينحدر إىل 

وبوبان واألدمة وملساء، ويلج الفج إىل خبش فتلقاه سيول بلد بين حرب خيوان فيسقيها، وميد باقيه سيل قيعتها 
بن وادعة من رميض وحوث ويضامُّه سيل الفقع واحلواريني واملصرع وأثافت ودمَّاج وشواث وخرفان وجانب 

  .الكساد وقبلة ظاهر الصَّيد والعقل وجبل ذبيان األكرب ورمخات وحاوتني والسبيع
 زاويته اليت ما بني مشاله ومغربه وفروعه من بلد خوالن شرقي أبذر، وبالد دمَّاج ووتران يظهر يف: والوادي الثالث

والسرير والغليل وأسل وبلد دمهة من طالح والعسَّتني واكتاف وحوام جدرة اجلنوبية ومساقط برط واملراشي 
بط فحظرية حوشم وجمزعة والفتول، ويسقط أسيل أبذر على األعني مث الُعقلة عقلة خطارير فمذاب فمجزر واحل

الغراب وعميش وشّ؟جان وقصران وبلد رهم والعمشّية واحللوى وطالعني وعظامل وشرباق وبركان وعيان وطمو 
ومساقط جبل سفيان وقبلة األدمة والعبلة وأسحر واحلاضنة واملقربة ويلقي هذه املياه إىل ناحية الواغرة الشبا وميدها 

بغرق فيسقيها وينحدر إىل دار هاشم وموضع الداليني ويلتقي باخلارد مع سيل  سيل نعمان من بلد مرهبة ويظهر
  .حيكش

وفروعه من بلد يام القدمية وبلد مرهبة ملح وبرَّان ومسورة وجبال هنم مما يصاىل مهنون من : والرابع وادي املنبج
لفرط وهو جانب الغائط وهومن بلد خوالن ويأيت قابل هنم الشمايل بأودية لطاف مثل أوبن وغريه مث يشرع على ا

ديار بلحارث، أودية من بلد شاكر من برط وهو لدمهة ومن بلد وائلة وبلد أمري أودية منها حلف وقضيب، والذي 
بني اجلوف وجنران من األعراض الكبار، والنخيل وبه يفترق الطريق إىل اجلوف ومأرب من وادي خب وهو العتيق 

  .من بلد شاكر مث قضيب مث حلف وكل هذه األعراض



مث وادي جنران وفروعه من ثالثة مواضع من بلد بين حيف من وادعة ومن بلد بين مجاعة من خوالن ومن بلد 
شاكر، واحلناجر من وادعةوبلد خوالن فأما الشُّعبة اليمانية فإهنا من مشايل وتران والسرير وغريب بلد شاكر إىل 

لد خوالن مث خيرج يف هلوة رحبان واحلاوتان والغيل والبطنات دمَّاج من أرض خوالن مث خيرج يف اخلانق من ب
والفقارة من بلد خوالن ولقي سيل غريب صعدة من عالف البقعة وشعب عني واحلدايق وفروة ونعمان وأفقني 
فاألسالف فالفيض فالصحن فدقرار فاملواريد وضحيان فاخلبت فبلد بين مالك من بين حىي فحضرب فاألخباب 

ة حىت يضاّم سيل دمَّاج باخليبة من البطنة ويلقامها سيل عكوان من شرقي دماج وقبلته، وسيول فنسرين فصعد
شرقي كهالن فيضّم إىل العشة مث يلقاها وادي كشور فسيل جدرة وأداين أملح وأداين ضدح من بلد شاكر ولقيها 

ة، وميدها سيل قاضي دينه بالفقارة سيل كتاف يصب بأسفل احلربا من وادي حنرد وبلد بين سابقة من وادع
والّدحاض والركب حىت تصب يف وادي العرض هو مسيل الفرعني اآلخرين فالشمايل منهما من الثويلية والشفرات 
وعمدان وهضاض وبقعة وشرقي بلد مجاعة من مشاهلا والغريب منها من شرقي بوصان ويسنم وقراط وبلد بين سلمان 

بين مجاعة وسروم بين سعد وأرض بين ثور فيجتمع كل هذه املياه من  من بين حىي ودلعان وسروم والّسروم من
أسفل العرض بضيقتني ومها مضيق بني جبلني ويتقدم يف شوكان من أعلى وادي جنران فيسقيه وينتهي يف الغائط مث 

كر ديار يعترض بني جنران وتثليت أودية مثل حبونن وغريه من بالد وادعة وبلد يام وزبيد سنحان وبلد جنب وسنذ
  .هؤالء القوم بعد إن شاء اهللا تعاىل

أما فالة اليمن وغائطه فإنه صهيد وهي فالة تتفرق من الدَّهناء من ناحية اليمامة والفلح : فالة اليمن وتسمى الغائط
ويشرع عليهاجزر اليمن من مصامة بين عامر بناحية ترج فتثليث فيما بني تثليث ودثينة وتفرق هذه الفالة بني جزر 
اليمن من أسافل هذه األودية وبني حضرموت من أربع مراحل ومخس فيما بني جنران وبيحان، وأما ما خلف جنران 
إىل الشمال فأكثر ألن صهيد يقبل عن فرقني من الدهناء أحدمها من شرقي اليمامة ويربين والثاين من غريب اليمامة 

أعراض جند تبالة وترج وبيشة حىت يصدر عن املصامة، وما بينهما وبني جبل احلضن، فشرقي بلد بين هالل وشرقي 
وهي فالة ال ماء فيها، فمن أراد حضرموت من جنران واجلوف جوف مهدان ومأرب فمخرجه العرب منهل فيه آبار 

ومن قصدها من بيحان والسرَّو ودثينة فمخرجه من بلد مذحج مث خرج أودية تصب من بلد مذحج إىل حضرموت 
هو أول حضرموت من ذلك اجلانب وهو لكندة وساكنه جتيب، مث إىل وادي رخية وفيه قرى حىت يصل إىل دهر و

  .منها صمع وسور بين حارثة
  ؟

  حضرموت من اليمن

وهي جزؤها األصغر نسبت هذه البلدة إىل حضرموت بن محري األصغر فغلب عليها اسم ساكنها كما قيل خيوان 
ي جنران ألن هؤالء رجال نسبت إليهم املواضع وكذلك مسي أكثر وجنران واملعىن بلد حضرموت وبلد خيوان وواد

بالد محري ومهدان بأمساء متوطِّنيها، وكان حبضرموت الصَّدف من يوم هم، مث فاءت إليهم كندة بعد قتل ابن اجلون 
بن كندة يوم شعب جبلة ملا انصرفوا من الغمر غمر ذي كندة وفيها الصَّدف وجتيب والعباد من كندة وبنو معاوية 

ويزيد بن معاوية وبنو وهب وبنو بّدا ابن احلارث وبنو الرايش بن احلارث وبنو عمرو بن احلارث وبنو ذهل بن 
معاوية وبنو احلارث ابن معاوية ومن السكَّون فرقة وفرقة من مهدان يقال هلم احملاتل من ذي اجلراب بن نشق وهم 



  :وإليها تنسب اإلبل الّصيعرية وفيها يقول طرفةمع كندة وفرقة من بلحارث بن كعب بريدة الصيعر 
  مياٍن وشته ريدة وسحول... وبالسفح آيات كأن رسومها 

فإذا : بلد كندة من أرض حضرموت. والصيعر قبيلة من الصَّدف تنسب إليها ريدة ليفرق بينها وبني ريدة أرضني
قرية كبرية يف أسفلها سوق ويف أعالها  مث هينن وهي. خرج اخلارج من العرب لقي أول ذلك درب العجيز الكندي

. مث صوران قرية مقتصدة لتجيب من كندة. حصن للحصني بن حممد التُّجيّيب وساكنها بنو بّدا وبنو سهل من جتيب
مث عندل مدينة عظيمة للصَّدف وكان امرؤ القيس بن حجر قد زار الصَّدف . مث قشاقش قرية يف رأس جبل لتجيب

  :إليها وفيها يقول
  ومل أشهد الغارات يوماً بعندل ... ين مل أهلو بدمُّون مرَّة كأ

مث اهلجران ومها مدينتان مقتبلتان يف رأس جبل حصني . وعندل وخودون وهدون ودمُّون مدن للصدف حبضرموت
 يطلع إليه يف منعة من كل جانب يقال لواحدة خيدون وخودون كلُّه يقال ودمُّون وهي تثنية اهلجر واهلجر القرية

بلغة محري والعرب العاربة فمنها هجر البحرين وهجر جنران وهجر جازان وهجر حصبة من خمالف مأذن، وساكن 
خودون الصَّدف وساكن دمُّون بنو احلارث امللك ابن عمرو املقصور بن حجر آكل املرار وإمنا مسحي آكل املرار أن 

جارية وأوغلوا باجلارية يديرون املال خوفف الّتبع بعض غسَّان خالفه يف بعض غزواته فاكتسح له ماالً وسىب له 
كاين حبجر قد كربكم فاغراً فاه كأنه مجل أكل مراراً فلم يعتم أن : فأقبلت اجلارية تلفَّت فقيل هلا ما تلفتك؟ فقالت

حلق على تلك اهليئة فسمي آكل املرار، ومنزل كل رجل يف هاتني القريتني مطل على ضيعته وهلم غيل يصّب من 
من اهلجران كفَّة بكفَّه، الّنخل والذَّبر . الذَّبر الزرع. سفح اجلبل يشربونه وزروع هذه القرى النخل والعرب هبا حمفَّة

وبلد كندة مرتفع كأنه سراة وتصب يف أوديته يف حضرموت مث يصب حضرموت إىل بلد . الذَّبر الزرع. هبما حمفَّه
قرى كثرية وخنل للعباد من كندة مث يهبط اهلابط إىل سدبة قرية حممد بن مهرة من اهلجرين إىل ريدة أرضني واٍد فيه 

يوسف التُّجبييب مث حورة وهي مدينة عظيمة لبين حارثة من كندة مث قارة األشبا وهي لكندة، والقارة عند العرب 
ينن إال أن هينن يف والعجالنية قرية كبرية مقابلة هل -األكمة ومجعها قار مثل راحة وراح وساعة وساع وقور أيضاً 

وادي العرب وامسه عني والعجالنية يف وادي دوعن وبلد كندة هي هذان الواديان أعالمها احلصون وأسفلهما الزروع 
مث منسوب واٍد فيه قرى وخنل وزرع وعطب، مث يفيض منوب مع عني ودوعن بني شبام والقارة، والقارة . والنخل

ا شبام فهي مدينة اجلميع الكبرية وسكنها حضرموت وهبا ثالثون مسجداً وأم. هلمدان قرية عظيمة يف وسطها حصن
وحصن حذية وينسب إليه حذوي والنُّجري حصن كان لكندة . ونصفها خراب خربتها كندة وهي أول بلد محري

. كنها محريوهو اليوم خراب وإليه ينسب يوم النُّجرييف أيام الرَّدة وساكن شبام بنو فهد من محري، مث املزين قرية سا
مث العجز . مث حما قرية عظيمة واملخا يف بلد بين جميد. مث مشطة قرية مقتصدة. مث مدودة مث تريس وهي مدينة عظيمة

قرية عظيمة مقسومة نصفني حلمري كل نصف قرية لفرقة نصف لألشبا ونصف لبين فهد، مث ينحدر املنحدر منها إىل 
يفيض وادي ثوبة إىل بلد مهرة وحيث قرب هود النيب صلى اهللا عليه ثوبة قرية بُسفلىحضرموت يف واٍد ذي خنل و

وسلم وقربه يف الكثيب األمحر مث منه يف كهف مشرف يف أسفل وادي األحقاف وهو واٍد يأخذ من بلد مهرة مسرية 
والنُّعريين من عمل موضع يوسف بن عبد احلميد . أيام وأهل حضرموت يزورونه هم وأهل مهرة يف كل وقت

  :رب مدينة حبضرموت نزلتها كندة وكان هبا أبو اخلري ابن عمرو وإياها عىن األعشى بقولهويت
  بسهام يترب أو سهام الوادي

  :ويقال أن عرقوب صاحب املواعيد كان هبا وفيه يقول كعب بن زهري



  وما مواعيدها إال األباطيل... كانت مواعيد عرقوب هلا مثالً 
ومسكن . د وريدة احلرميَّة لألحروم من الصَّدف وشزن وذو صبح مدينتان بدوعنوريدة العبا. وترمي مدينة عظيمة

وتفيش . واحليق وهو لبين نباتة من الصدف. بين واحد من بين معاوية األكرمني بقبضني ويستشفي بدمائهم الكلىب
ل هذه القرى وأما موضع اإلمام الذي يأمر اإلباضيَّة وينهي ففي مدينة دوعن وساح. لبين ذهبان من الصدف

  .األسعاء موضع أيب ثور املهري
فلما احتربت : وفيما بني بيحان وحضرموت شبوة مدينة حلمري واحد جبلي امللح هبا اجلبل الثاين ألهل مأرب، قال

محري ومذحج خرج أهل شبوة من شبوة فسكنوا حضرموت وهبم مسيت شبام وكان األصل يف ذلك شباة فأبدلت 
  .امليم من اهلاء

 حضرموت سكنت كندة بعد أن أجلت عن البحرين واملشِّقر وغمر ذي كندة يف اجلاهلية بعد قتل ابن قال ويف
ويسكن الكسر يف وسط : اجلون، وكان الذي نقل منهم عن هذه البالد إىل حضرموت نيفاً وثالثني ألفاً، قال

يعرف الكسر بكسر قشائش وحبضرموت منهم اليوم ألف ومخس مئة فيهم أربعمائة فارس، و: حضرموت جتيب قال
  :وفيه يقول أبو سليمان بن يزيد بن أيب احلسن الطائي

  فمأود وادي الكسر كسر قشاقش... وأوطن منا يف قصور براقش 

  هباليل ليسوا بالدُّناة الفواحش... إىل قيّنان كلُّ أغلب رائش 
ننن فيها بطنان من جتيب يقال هلما بنو وال احللم إن طاش احلليم بطائش والكسر قرى كثرية منها قرية يقال هلا هي

سهل وبنو بدَّا فيهم مائتا فارس خيرج من درب واحد ورأسهم اليوم حممد بن احلصني التُّجييب وقرية بّدا أخرى يقال 
هلا حورة فيها بطنان يقال هلما بنو حارثة وبنو حمرَّية من جتيب ورأسهم اليوم حارثة بن نعيم وحممد وحمرية أبناء 

م، وقرية هبا يقال هلا قشاقش، وقرية يقال هلا صوران، وقرية يقال هلا سدية الراس فيها حممد ين يوسف األعج
التُّجييب، وقرية يقال هلا العجالنية، وقرية يقال هلا منوب، وواديان يقال هلما رخية ودهر فيهما قرى كثرية يف رخية 

واٍد غري لك، وإباضتهم قليلة وأكثر ذلك يف الصدف ألهنم درب يقال اهللا سور بين نعيم من جتيب وهلم قرى كثرية ب
دخلوا يف محري، وجتيب من ولد األشرس بن كندة والسكاسك والسكون وبنو عامر بأبني والعباد ووين وماوية وبنو 

ا فأما بنو معاوية بن كندة فبنو يزيد بن معاوية وينو وهب بن معاوية وبنو بد. بكرة فهؤالء ولد األشرس بن كندة
بن احلارث بن معاوية، وبنو الرائش بن احلارث بن معاوية وبنو معاوية بن احلارث وبنو ذهل بن معاوية الفقيد وبنو 

عمرو بن معاوية وبنو احلارث بن معاوية ، فهؤالء بنو معاوية بن كندة ومنهم امللوك املتّوجون يقال كان فيهم 
  .بن معاوية وآخرهم األشعث بن قيس الكندي بن معدي كربسبعون ملكاً متوجاً أو هلم ثور ومرتع ابنا عمرو 

  سْر ومحَري وأوديته وساكنه
العّر ومثر وحبة وعلة وحطيب ويهر وذو ناخب جبل، وذو ثاوب وسلفة وشعب وعرُّميحان وسلُّب والعرقة 

ع، وعلّة األصووت من ومدورة واجملزعة وتيم، فالعرُّ ألذان من يافع ومثر للذَّراحن من يافع، وحبة لألبقور من ياف
يافع، وحطيب لبين قاسد من يافع، يهر لبين شُعيب من يافع، ذو ناخب لبين جرب منهم، وذو ثاوب لبين صائد 

منهم، سلفة لبين ُشعيب أيضاً، شعب لبين مسّي منهم، عّرميحان لبين شعيب أيضاً، ُسلب لبين جرب، العرقة لألهجور 
أرض . ب من يافع ويف كل موضع من هذه املواضع قرى مساكن كثريةمنهم وهي واد وهم بنو هجر، صدور لكل

حالهم وأحالفهم من بين جعدة من األودية الضَّباب ووادي حضر الذي فيه حمجة إألى صنعاء ووادي شرعة 
واملكنة واجلعدية ووادي ثوبة ووادي املقطن واملعتنق ووادي شكع وأخلة ووادي الثَّمرى ووادي عمق ووادي مسِّح 



ادي عتبة ووادي وحدة ووادي ضرعة تصب هذه األودية إىل أبني الكور بني يافع ومذحج، الضَّباب لألعضود وو
من جعدة حضر لألعضود من جعدة، شرعة لبين أعهاد من جعدة احلكنة لألعضود، اجلعدّية لبين املهاجر من جعدة، 

ر، والثمرى لألعضود عمق لألحروث، مسح ثوبة لبين املهاجر، املقطن لألعضود شكع وأخلة لألعضود وبين مهاج
لألعضود، وحرير وجبلها حضر لألعضود، وادي خبال لألكنوس من بين مهاجر، الصُّهيب قرية سبأ موضع 

البحريني ذو دهانة واٍد لبين حبر وبين ذهبان من الصدف، ذو حيبش واٍد للمراثد، وادي تّونة لألصنعة من األيزون، 
حلبيل ليشحم وبئر يقال هلا يزحم، وبنو جعدة هؤالء فيما يقال إىل بعض رعيف الكرب اسحم للّسكاسكة من جعدة ا

وهم اليوم يقولون إهنم من بين جعدة بن كعب أولد ربيعة وينبز بربقان، وعبد اهللا وزهريا ومعاوية ومرداساً، فولد 
عدس وقردة فولد عمرو بن ربيعة الرُّقاد ربيعة عمرا وحيَّان عبد اهللا وينبز باجملنون وجزءاً وحصناً وعامراً وعوفاً و

ووردا قاتل شراحيل بن األصهب اجلعفي وكان ملكاً عليهم، وجزء بن عمرو وسهيل بن عمرو، فمن آل الورد 
احلشرج بن األشهب بن ورد بيت شرف ممّدحني، وولد عدس بن ربيعة ابن جعدة جزءاً وقيسا وعبد اهللا وحناكا 

النابغة اجلعدي، وولد عبد اهللا بن جعدة قيساً وعامراً واملصفح الشاعر وكعباً  وضرارا ومالكاً، فمن بين عدس
ومالكاً بطون كلها، وكذلك سبيل كل قبيلة من البادية تضاهي بامسها اسم قبيلة أشهر منها فإهنا تكاد أن تتحصل 

من أوطان ذي رعني  حنوها وتنسب إليها، رأينا ذلك كثرياً وكذلك سرو مذحج مل توطنه مذحج إال بآخرة وهو
  .وسوقهم فيه وقبور وملوكهم وقصورها وآثارها وأكثر مواضعه وبقاعه مسمى بأمساء متوطنه من آل ذي رعني

  سر ومذحج

أّوله الرَّباحة والسَّلف ومحر وتناعم لرهاء، املراوح لبين صائد وينتسبون إىل دوس األزد، اجلازة لبين عامر بطن من 
م من بين مسلية وهم أشرافهم، والبادة وميض وشبثان لبين مسلية وهلم خنالن واٍد مسلية، الشعب آلل كتيف وه

كبري، أرض بين زائد أوهلا اخلزانة ونسبة واهلجرية مصنعة جاهلية، والشهد وهو حصنهم وحوله أموال كثرية والسرّ 
بن حي بن أود، وادي ونواس وعباية وهلم حصن يعرف باهلضمية وهلم دبان ومسر، كل هذه املواضع لبين زائد 

نعوة لبين منبه وهم إخوة بين كتيف وبين قيس من بين أود وهم رهط األفوه األودي وفيه مواضع لرهاء، خودان 
واد لبين أفعى بالسرو من بين أود رهط حممد بن الصنديد، ذو وثن واٍد لبين أفعى أيضاً، حصامة وشوكان واديان 

العطف والفرع والعفة ومسع ومرحب للنخع رهط األشتر النخعى، مشعبة لأللوذيِّني وهم بين أودترمان أللوذ، 
وصعدان لألصبحيّين، ذو عرف لصداء وهم مع النَّخعينيِّ، كريش لألوديني واألصبحيني، صحب وبالس لألوديني 

من وحيث ما وجدت لألودييِّن فهم فيه أخالط، نعما وعدو إىل رأس الكور وفيه حصن يعرف بالقمر لألصبحييِّن 
محري وأكثره للدُّعام بن رزام الدِّهبلي من أود، وهم أخواله، جدُّه من أمه حممد بن عبيد بن سامل األصبحي نظري 

  .حممد بن أيب العال حارب مذحجا بالسر وكله يف زمانه
، وتاران دثينة أوهلا عرَّان وامسه الرُّقب لبين كتيف وهم رهط رزام بن حممد وهلم املوشح وهي مدينة كبرية احلار

واديان لبين قيس من بين أود ومها ابنا عبد اهللا بن سحيطة أعين كتيفا وقيسا وهلم قرية تعرف بالظاهرة، يرى واد 
كبري لبين شكل بن حي من اود، وادي ثرة لبين حباب وهم أخوة بين شبيب وقريتهم يقال هلا منهى، عرفان وادٍ 

بن الصِّنديد، املقيق لبين شهاب بن األرقم بن حيّ بن أود، الغمر لبين أفعى وهم من بين ربيعة بن اود وهم رهط ا
واٍد لثقيف رائش وهو جبلٍ حيله بنو أود مجيعاً، يسقى لبين عمرو وهم إخوة بين شهاب، املعوران واٍد واحلمرياء 

وهم رهط ابن  واٍدكلهما لبين مزاحم وهم من الدَّهابل وهم من أشراف بين أود وسادهتم وهم من بين ربيعة بن أود



عثمان الدَّهبلي أقام بالثغر غازياً دهراً مث عاد، الشَّرفة واٍد عظيموهو لبين عدا بن أسامة يقولون إىل ربيعة الفرس، 
حبل واٍد فيه قرية تعرف بالسَّوداء لألصبحييِّن من محري، احلافة لألصبحييِّن، الدَّبيَّة لبين احلماس من بلحارث بن 

زعة وحجومة ومالحة والتَّيبب كلها للنخع، ويف وادميران منها بنو قباث منهم وه سادهتم كعب، مران وكربان ون
وأشرافهم منهم حممد بن قباث مطعم الذِّئب وله خرب عجيب، وحر لكندة،ذروعان اجلزع لبين عيذ اهللا بن سعد، 

هم من ازَّدشنوءة، اخلنينة مدينة الرَّوضة وطبُّ وديان لبين عيذ اهللا بن سعد، القرن والعارضة ومهار لبين عجيب و
لبين سويق من بين حّي بن أود، والسَّهل من دثينة ّمما يلي يرامس دار احلفينات احلصن وساكنه بنو شبيب وبنو 

  .حباب يف ثالث قرى متفرقة، وأكمة لبين أفعى فهذه دثينة
 منهم حيىي بن حرب الذي عامل اخلليفة أحور واٍد واحد فيه قرى كثرية منها اجلثوة وهي للشَّعائم من بين عيذ اهللا

على والية اليمن، ومنهم أبو يزيد ابن عبد العزيز أمجعت مذحج على رئاسته سار هبا إىل أبني والسُّرو وسنشبع 
  .الذِّكر يف أحور فيما بعد إن شاء اهللا تعاىل

ما ذكر من بالد مذحج يف  الطرق اليت ختتلط بني السروي وأبني وردمان ورداع وذمار وقرن فبيحان وأحور مع
غري السَّرو، أوَّل بالد مذحج بعد أن خترج من ذمار متوجهاً حنو املشرق بقدر فرسخني أرض عنس وهي واسعة 

حدودها من ناحية الشمال الثنيِّة اليت بيكلى والطَّيبار وجرية، ومن ناحية اجلنوب جبل يعرف مبيتم فإىل حقل شرعة 
ثات وهبا اليوم من بطون عنس النَّهديون والقرِّيُّون واللَّميسيُّون واليامّيون وهم رهط هلم نصفه، ومن ناحية املشرق 

أيب العشرية اليامي ويف بلدهم قرى كثرية منها املنشر واألهجر وبشار وبوسان واجلبل املعروف بإسبيل يف وسط 
فل من ذلك كومان وأصلها محريي بلدهم غال أن فيه نفراً ليسوا منهم مثل بين عنم وبين طيبة وبين سرحة، وأس

وأما . وهم يتمذحجون اليوم وبنو فجاءة، واسفل من ذلك األودية إىل تنني وما واالها، قائفة واملعافر وهم من مراد
كومان وفجاءة فعدادهم يف زوف، وأما بنو سرحة وبنو طيبة وبنو عنم من بين جليحة بن أكلب ابن ربيعة بن 

  .عفرس وهم أحالف يف مذحج

قد تركت صفات هذه املواضع وإن طالت وابتدأت بصفات خمالف بين عامر، فأول ذلك ما يف امليمنة من ذاك إذا و
كان املشرق تلقاء وجهك وقد خرجت من حدود عنس وادي يوجج لبين سلمة وكان أصله للقلحانيني من الكالع 

هب ومالح للرمانيني من الكالع وقوم يقال وبه منهم بقية يسرية، أقصد وماور وعزَّان لبين سلمة وأهل ثات، التنَّ
هلم بنو أسد قد يتحرمون وللثاتيّين، حبان كان أصله لكومان مث صار لبين حممد بن يونس األبرهي مث هو اليوم لبين 
احلارث بن كعب وأهل ثات ورداع، ذات مثال وذات كراع، واخلائس لبين ربيعة وهم الرَّبيعيون برداع وهم من 

من ناجية، وبنو عامر بيتان زوف وناجية مث ناجية بيوت وزوف بيوت ستراها إن شاء اهللا تعاىل،  جنب وعدادهم
صومان واخلبار لبين عبس وقد حالَّهم اليوم فيهما نفر من بين ربيعة وأهل رداع، الفرع واهلجمة لبين صرف من 

رور لبين رهاء من علة بن جلد بن مذحج سبأ ولبين ناشرة من محري ودعوهتم مجيعاً إىل الرَّبيعييِّن من جنب، هب
ودعوهتم يف بين ربيعة، عقارب ومداوح ألهل رداع وفيهما أخالط من بين زياد وبين ربيعة وهم الزِّياديُّون الذين 
هلم شط زياد باجلوف وهم من بين احلارث، ذو حبابة وحدان والنقعة لبين زيادً أيضاً ودعوهتم يف ناجية، احملجر 

جر األسفل واألكراب واملتار لبين منبه وهم من خثعم كلهم ثالثة أبيات بيتان من شهران وبيت من األعلى واحمل
جليحة وهم يف ناجية، ولس وشعبان والغول وهو لبين عبس من زوف وللصقاعب أحالف هلم من مهدان، املرون 

و خري وذو كراش وذو واجلروبان لبين مثاد من سبأ وهم أحالف لبين عبس ودعوهتم معهم، وهم عبس زوف ذ
حسل واملنحران واحلبش ورضم فإىل صلحلح مشرقاً على السَّر ولبين سلمة من زوف وهم عماد الزَّوفيّين وأهل 



بنو مالك ويقال إن أصلهم من زبيد، وبنو عبد وبنو يصوت، حرم قلعة يف واٍد : خيلهم وبأسهم وهم ثالثة أبيات
زوف، ذات القوة وسلم لبين عساس من صنابح أحالف من بعض  عظيم، وأدمة ومالحة وعفار لصنابح وهم من

مذحج، مرس لبين ظفر إخوة بين عساس وظفر وعساس إخوان من ذي مقارٍ، ودون هذه املواصع أودية منها هليل 
وصيد وذو كزَّان لبين حبيش من زبيد وهم يف وسط أرض زوف فتركنا ذكر ديارهم إىل آخر شيء، فهذه أرض 

  .، محرة وما واالها من البالد إىل حدود يافع واجلربتني لبين جعدةزوف يف امليمنة
فوض والنظيم ولقاح واحلرصبة لبين مالك وهم من مراد : رجع إىل ذكر امليسرة عند خروجه من رداع إىل املشرق

 مث من بين غطيف ودعوهتم يف زوف، ذو احلطب وذو الربار ويكلى وذو قسد وذو منر وذو شومان وذو األراكة
كلها لبين وابش وهم من قضاعة فيما يقولون ودعوهتم ونصرهتم ملراد، جبحان ومثاد واألهلّية والنقعة لسلمان وهم 

  .إىل مراد، مث األودية بعد ذلك إىل وادي أذنة
دعة العليا لبين وابش، دعة السُّفلى لألعفار من ناجية عرمة لبين شبثان : رجع إىل ذكر الطريق الوسطى إىل ردمان

ناجية سارع لبين شربمة ودعوهتم يف ناجية وعالن وهو قصر ذي معاهر وحوله أموال عظيمة وبه اليوم نفر من  من
أكيل خوالن، ونفر من بين عروة، وهم من مسلية ودعوهتم يف اجلمليّين وهم إىل ناجية، املصطلح واملفتح وقتر لبين 

 عروة وفيه نفر من صنابح، ذات الّرحلني والرَّوضة فإىل عروة أيضاً وهم من مجل بن كنانة إىل ناجية، ذو حرمي لبين
  .أعرب فإىل أشراف بيحان ملراد

نوعة جلران وهم من محري وهم يف ناجية، املسمق األعلى واملسمق األسفل لبين مليك وهم من محري : رجع إىل ردمان
ودعوهتم يف مجل، عقد والصدر وذو  يف ناجية، حرية للرَّمسييِّن، وهلم ذو القعقاع وهم شبثان من ناجية نصرهتم

جزر لبين عبد من محري ودعوهتم يف مجل بن كنانة من مراد، حضنان واديان للمّربني وهم من أصل مجل، أطام لبين 
صائد من األزد من ولد دوس ودعوهتم يف مجل، البضع أودية منها ذو عرابل وحوران ورواف وقاينة وذو حديد 

قرن سبعة أودية كبار . مر وفيهم أخالط من بين غيالن وبنو غيالن هنيك من جنبورمضة وذو حلفان كلها لبين 
منها املأذنة والعولة واجلحلة ومهار وذوزوم وذو جيشان وذو عسب أهلها كلها أخالط من مراد ومن محري 

خللفيُّون والعذريُّون، ودعوهتم ونصرهتم يف أنعم من مراد بعد ذلك أودية إىل حريب فيها قبائل من مراد الرَّبيعيُّون وا
  .انقضت صفات ردمان وقرن

طريق السَّرو والرَّباحة وجبل يفترق منه أودية يسكنها رهاء وبنو أرض من بين مسلية وهم : رجع إىل صفات امليمنة
 من علة، محر لرهاء وملسلية، ذو الذُّويب واٍد كبري ليافع وبين مسلية، ذو القلع ليافع وبين مسلية، أسيل لرهاء،

قصص لرهاء ولبين زائد من أود، خزانة وامسه نسبة لبين زائد أيضاً، الشَّهد لبين زائد، ذو األجثا أللوذ من أود وهلم 
برم وذودم وشوكان فالرَّحبة فإىل حصي وهي مدينة كانت لشمرتاران وهبا قربه وهي اليوم لألوديني، ذو صارم لبين 

العيبة لبين أنس اهللا من الوذ املوطن للجعفيني وهم يف هذا املوضع زهري من ألوذ، حجالن لبين سعد من الوذ، ذو 
نصر اللوذ، املضمار واٍد كبري لبين ظبّية وهم من بين مسلية ونصرهتم يف الوذ وهم أحالفهم، ذات عني لبين سعد 

  .من الوذ، اهلجر وهو آخر السَّر ولصداء من بين حرب بن علة
لقيط من صداء، البجباجة لصداء واد كثري النخل لبين شدَّاد من صداء وفيهم مث مرخة أوهلا عربة وهي لبين : مرخة

بطن يقال هلم بنو فرط دخيل، حزا لبين صداء لبين شداد منهم، جلية واٍد كثري النخل والعلوب لبين شداد واملشكان 
ولقوم من صداء وبين ماوية  لبين شدَّاد، املديد لبين سليم من صداء، خورة واحلجر واجلرباء لبين ذي معاهر من محري

وعبدان لبين عيذ اهللا من صداء وحصنهم فيه معروف وبين عيذ اهللا بن سعد العشرية، جردان، وادٍ . فهذه مرخة



عظيم فيه قرى كثرية جلعف، يشبم واد عظيم لأليزون من محري، وحجر بين وهب لبين عامر من كندة متَّ هذا احلّيز 
  .األيسر من السَّرو

شرجان من السرو لبين مالك من الوذ، نعمان لألصبحيني من محري، عدو واٍد كثري : لسَّرو ويريد إىل دثينةرجع إىل ا
اإلبصال واألعناب به حصن يعرف بالقمر لألصبحِّيني وأكثره اليوم للدُّعام بن رزام الكتيفي سيِّد أود ويف بين 

بيد بن سامل األصبحي وهو الذي ناوى حممد ن أيب معشر من األصابح أجداده من أمه وهم أشرافهم جده حممد بن ع
مث الكور إىل  -العال وأنزل مذحجاً السَّرو ودثينة، صحب واٍد للنَّخع وبين أود فهذا آخر السَّر ومن الطريق اليمىن 
  .دثينة له طرق كثرية منها الرقب ودمامة ووساحة والبحري وتاران وثرة وعرفان وملعة وبرع وحسرة

فأول دثينة اثرة لبين حباب من أود، ودثينة غائط كغائط مأرب فيه بنو أود لكل بين أب : يف دثينة ونعيد الّصفة
منهم قرية حوهلا مزارعهم، فيها قرية بين شبيب وبين قيس وهي الظاهرة، واملوشح وهي أكرب قرية بدثينة وهي 

يب، العارضة لسبأ، السَّوداء ووديتها مدينة لبين كتيف، واملعوران لبين مزاحم وهلم اخلضراء، والقرن لبين كل
لألصبحيني، ذو اخلنينة لبين سويق، اجلبل األسود منقطع دثينة وهو للعودييِّن واخلمسييِّن من محري، هذه دثينة من 

  .هذا احليز األيسر
الشَّريرة لبين عامر أحور أوَّهلا اجلثوة قرية لبين عيذ اهللا بن سعد القويع لبين عامر من كندة، : ونعيد الصِّفة يف أحور

أيضاً، احملدث قريب من البحر لبين عامر من ساحل، عرقة لبين عامر، مث انتهيت إىل حجر وهب من هذه الطريق 
  .أيضاً فلقيت الطريق األول هنالك

إذا احندرت من برع فهنالك وادي برع به مسلية، مث صناع واد به : مث رجع إىل الكور يريد الطريق اليمىن إىل أبني
بنو صرمي من أود وقد انتسبوا يف بلحارث بن كعب وهنالك أخالط من بين منبِّه، مث ربيان وسنبا والعطف كلها 

  .ملراد، مث يرامس واد عظيم فيه النخيل والعطب وهو لفرقة من األصابح من محري، مث ذو سكري لبين مسلية

صبحييِّن، واملدينة الكبرية خنفر وهي أيضاً بني أوهلا شوكان قرية كبرية هلا أودية وهي لأل: مث بعد ذلك أبني
لألصبحيني وقوم من بين جميد يدعون احلرمييِن وقوم من مذحج يدعون الّزفّريني، املضري قرية يسكنها األصبحيُّون، 
 الرواع يسكنها بنو جميد، امللحة يسكنها بنو جميد، واملصنعة يسكنها األصبحيون، اجلشري يسكنها األصبحيُّون أيضاً،

الطَّريَّة يسكنها العامريون من ولد األشرس، الباردة يسكنها قوم يقال هلم الرَّبيعيُّون من كهالن، اجلثوة يسكنها 
الرَّبعيُّون أيضاً، احلجبور يسكنها األخاضر من مذحج، الفقُّ يسكنها األصبحيون، وقرى أبني كثرية بني بين عامر من 

من خيلط اجلميع من مذحج وهو يسري، فإىل السفال إىل البحر، بوزان كندة وبني األصابح من محري وبين جميد و
يسكنها قوم من حضرب يدعون بين احلضربي وعدادهم يف مذحج، الشريرة يسكنها األصبحيُّون، خنع يسكنها بنو 

مسلية، الروضة يسكنا األصبحيون، وحلمة يسكنها األصبحيون، قحيضة يسكنها األحلول من بين جميد، قرية 
ف بيوسف بن كثري وبين عمه وهم قوم ربعيون، قرية تعرف مبحل محيد يسكنها قوم من أحور ناجعة وقد تعر

  .توطنوها، قرية على ساحل البحر ذهب عين امسها يسكنها قوم من مذحج، متت صفة أبني
بيل من احليِّب يسكنها بنو أحبل من األصبحيني، ونفر من األيزون، الرُّعيض يسكنها بنو ح: حلج وساكنها

األصبحيني، اجلوار يسكنها األصبحيون، الدار يسكنها الواقديون، الّرعارع يسكنها الواقديون فور يسكنها 
األصبحيون، الغربا أقرب إىل عدن يسكنها األصبحيون، بين أبَّة يسكنها إال بقور من يافع، بنو احلبل يسكنها قوم 

 احلبل يسكنها قوم من بين جميد، النشراحي يسكنها يعرفون باألعدون منسوبون إىل عدن وبنو طفيل من بين
  :تنب يسكنها الواقديون وهي اليت ذكرها السيد ابن حممد بقوله: األصبحيون، ذات اإلقبال يسكنها األصبحيون



  هالّ وقفت على األجزاع من تنب
  :مث يقول يف هذه الكلمة

  عدنمنها ويل منزلٌ بالعرِّ من ... يل منزالن بلحجٍ منزلٌ وسطٌ 
  وذو رعني ومهدان وذو يزن... حويل يب ذو كالعٍ يف منازهلا 

ثرى يسكنها الواقديون، جنيب يسكنها الواقديون، الرحبة يسكنها الواقديون دار بين شعيب يسكنها الواقديون، 
  .الراحة يسكنها األصبحيون والرواغ يسكنها األصابح

ريق يف بيحان منه شرهبم، وأهله الرضاويون من طيء وهم من الصدارة واد يه: وأما بيحان فإن هلا طريقني: بيحان
بين عبد رضا، والثاين واد آخر وسكان بيحان مراد إىل العطف، وأسفل بيحان والعطف يسكنه املعاجل من سبا، مث 

ورؤساء مراد بيحان آل املكرمان وهم اخلساسات ويقال إن اخلساسات من ولد . من وراء ذلك الغائط إىل مرخة
  .رس بن كندة وهم بيت ابن ملجم وآلل املكرمان شرف وسؤود ومقام يف مذحجاألش

  .يسكنه األشباء واأليزون مث صداء ورهاء: خمالف شبوة
السَّحل أرض بين جميد، الشقاق وموزع ووادي احلنَّا واملندب، والعمرية وساكنها بنو : ورجعنا إىل غريب حمجَّة عدن

ىل ما اتصل يف الشمال ببلد الركب من األشعر ويف الشرق باملعافر وذحبان وقد مسيح من بين جميد بلد وهي واسعة إ
خيلط بين جميد يف بلدها قوم من الفرسانيني أهل جندة وهم الذين يدخلون يف بلد احلبش وخيفرون التجار وإليهم 

بيد وعدن فيما بعد إن تنسب جزائر الفرسان يف البحر بني هتامة وبلد احلبش، وسنذكر مناهل بين جميد اليت بني ز
  .شاء اهللا تعاىل
أمَّا اجلوَّة من عمل املعافر فالرأس فيها والسلطان عليها آل ذي املغلّس اهلمداين مث املرَّاين من ولد : خمالف املعافر

  .عمري ذي مّران قيل مهدان الذي كتب إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ي يف فجوة بني جبل صرب وجبل ذخر وطريقها يف وادي الضباب ومنها وأما جبا وأعماهلا وهي كورة املعافر فه
أودية ذخر وتباشعة ويسكنها السكاسك، ورسيان ويسكنه الركب وبنو جميد وجرية هلم من بين واقد ومن الركب 

من قاع جبا النُّشورة وملوك املعافر آل الكرندي من سبا األصغر ينتمون إىل والدة األبيض بن محاَّل منازهلم باجلبيل 
ومشرب اجلميع من عني تنحدر من رأس جبل صرب غزيرة يقال هلا أنٌف أخف ماء وأطيبه ويصلح عليه الشَّعر، 

وأهل املعافر وما واالها يستعملون السكُّينيَّة يف الرأس وحتسن يف بلدهم، ويفضي قاع جبأ يف . وحيسن ويكثر
ملعافر مثل حرازة وهبا تعمل األطباق احلرازية وثياب التجاوز، املنحدر إىل ناحية بلد بين جميد إىل كثري من قرى ا

وسفلى املعافر أهل . وساكن هذه املواضع من بطون محري من ولد املعافر بن يعفر. وصحارة غزارة والدُّمينة وبرداد
ري وسكان صرب الرَّكب واحلواشب من مح. غتمة يف املنطق وأهل رقا وسحر السيما من كان هناك من الّسكاسك

وسكسك ورأسهم والقائم بأمرهم عبد اجلبار بن الربيع احلوشيب وكان الرؤساء قبله آل قرعد الرِّكب، ومكنونة 
اجلند . وهبا قومن األزد، واجلزلة والعشش وصرب حاجز بني جبأ واجلند وهو حصن منيع وهو من اجلبال املسّنمة

 ناحية وراخ ومغربا إىل حدود الركب وجنوباً إىل وخدير وىل ورزان للسَّكاسك فراجعا إىل خنالن ومشرقا إىل
حدود األصابح وبلدهم بلد واسع ويكون السكاسك مخسة آالف وهم أهل جد وجندة وهم ممن مل يدن للقرامطة 
بل قتلوا أمحد بن فضل وما زالوا مشاقني للملوك لقاحاً ال يدينون وهلم إبل وهي السكسكية للحمل واجمليدية من 

  .اجنبها بعد املهري والسَّكاسك البقر خلديرية ال يلحق هبا يف العظم بقرأكرم اإلبل و
بن سوادة، ساكنه آل شرعب بن سهل ووحاظة ابن سعد وبطون الكالع وهي بطون من محري : خمالف السَّحول



وزجنع منها السَّحول بن سوادة وجسر اخلباير بن سوادة ونعيمه وغالس وعنة وجبأ الذي ينسب إليه جبأ املعافر 
وهبيل والقفاعة بن عبد مشس وذو مناخ بن عبد مشس وبعدان ورميان وعروان ومحيم والسَّلف بن زرعة والصَّرادف 

التَّكلع والتَّبكل والتَّحشدُّ والتَّقّرش والتَّحبشُّ االجتماع،  -واملواجد وبنو علقان فيها والتباعيون من مهدان 
كن من هذا املخالف جبل بعدان وجبل أدم وسلية وإرياب موضع ذي والتوزع االفتراق واألوزاع الفرق واملسا
  :فائش الذي مدحه األعشى وفيه يقول

  شفاء ملن يشكو السَّمائم بارد... ببعدان أو رميان أو رأس سلية 
  جلاءك مثلوج من املاء جامد... وبالقصر من أرياب لو بتَّ ليللةً 

ووادي النُّهى وعلقان وقينان وصيد وسوق احلمري حمدث وكان به  والثُّجَّة وخنالن وبطن الّسحول وفروع زبيدو
مدينة احملرث قدمية والزَّواحي والرَّبادي وتعكر والشَّوايف وثومان وملحة وخلقة وقزعة واجلبجب ورمية ومذخيرة 

منار ورضاجة ووحفات ومذنات وشظة وقالمة واحلرب والّضمادي واهلياري وظبا ودمت ومحيم يف غريبِّ قالمة و
وجبال شرعب وجممعها دخَّان ووادي خنلة والوحش من بلد حاشد ما بني حاشد ما بني نعمان وبلد الكالع على ما 
اكتنف سائلة زبيد ومنها اجلفنة واملالحيظ وحجر قمران وهذه البالد من السراة فرأسها ببعدان ورميان وأدم ودالل 

بال الرَّكب مشرقها جند املخرب ومن مشايل مشرقها حقل وأسافلها جبال خنلة وأشراف حيس من وادي امللح وج
قتاب، ولوك بلد الكالع املناخيُّون من اجلاهلّية وكان آخر اجلعافر منهم حممد ذو املثلة وملك جعفر بن إبراهيم 

  .مخسني سنة وأبوه إبراهيم بن ذي املثلة ثالثني سنة
راة حيصب السُّفل ومن جندها قصد الشمال حيصب ويتصل بالسحول من مشاليها على مست موسط الس: اليحصبان

العلو وساكنها بنو حيصب بن دمهان والسخطيون والسُّفليُّون من مهدان فالسفل الواديان الصنع وشيعان موضع 
الورس النفيس وسوق عبدان ومنوب ووادي محض، وأهل محض احّد محري حدا وأرماه، وورف عالية فعتمة 

. وماوة ويرمي وخيار فإىل سحمر واألحطوط والسمالل أشراف قرد واحلبلة السفلى، والعلو قتاب ومنكث
وبيحصب العلو على ما خربين أبو الباس بن أيب غالب السفلي مثانون سدَّاً قد ذكرناه عنه يف كتاب اإلكليل كبارها 

  :وفيها يقول تبِّع
  مثانون سدَّا تقلس املاء سائال... وبالرَّبوة اخلضراء من أرض حيصب 

هو خمالف يسكنه العدويون من ذي رعني وغريهم من أقباض محري وفيه جبل حبّ : الف العود وذي رعنيخم
وسخالن ووراخ لبين موسى من الكالع وسخالن والعود للعدويني من رعني ومنهم جميب الفاكهي باملسمطة اليت 

  .تسمى السهمانية
دية وادي سّبان ووادي خبان وذو بلق ووادي منه مصانع رعني ومنه شخب وكهال ومن األو: خمالف ذي رعني

حرد ووادي ذي يعزز وثريد، ومن املصانع حصن كحالن وحصن مثوة وكهال ومنها الصّولع ولبو واملواعلة 
ومليان وهرية وصالف فإىل ما حاّد حيشان فيحصب العلو من ناحية ظفار فراجعاً إىل خمالف ميتم وحدود مذحج 

رض الرّبيعيني والزياّديني وقد يعد من خمالف رعني التراخم مثل بنا وشراد واخلبار من بين حبش، وحقل صاحل من أ
وميتم وشرعة وماوة وكانوا ملوك رعني وهم من ولد ذي ترخم بن مرمي ذي الرحمني بن عجرد من سبأ الصغرى 

ياء آل ذي رعني ومجيع خمالف رعني ال يسكنه إال آل ذي رعني مثل حيريو وسن واألملوك واألحروث وغريهم وأح
  .هبذا املخالف أوفر منهم يف جنوب بلد رعني ومشرقها الذين غلب على أكثرهم مذحج

جيشان من مدن اليمن ومل يزل هبا علماء وفقهاء وجتار أبرار وكان من شعرائها ابن جربان وهو من : خمالف جيشان



  .شعراء الرافضة وهو صاحب الكلمة احملرضة على املسلمني
ن خمرج القرامطة باليمن ومن اجلند، ويسكن خمالف جيشان بطون من يرمي ذي رعني بن سهل بن ومن جيشان كا

زيد اجلمهور وفيها الصراريون والرعديون والّرغامد وباديتها اجناد، ويعد من خمالف جيشان حجر وبدر وصور 
  .وحضر وثريد وبلد بين حبش وجانب بلد العدّو من حّب وسخالن والعود ووراخ

خمالف رداع القريتان رداع وثات العروش وبشران واذنة و رحبتها وبلد ردمان وقد دخل : رداع وثاتخمالف 
أمساء كثرية مما حلّيتها يف قصيدة الرداعي يف آخر الكتاب، وال يسكنها وخماليفها مجعياً إال بطون مذحج والقليل من 

  .يطي بعد ذلك من العرببقايا محري وبرداع وثات األسوديون والربيعيون والزياديون وخل
العرش وحرية لبين احلارث ابن كعب وهم أهل كراع القريتني ورؤساؤهم آل الذّملّق وآل العيزار وآل الياس 

وكومان بلد واسع يسكنها كومان وهم من زوف وسلمة وصنابح ويصلى كومان إىل بلد ذي جرة بلد احلد ابن 
  .، وال يكاد يدخل بلد احلد سبع لذهبهم على السّبع بالرميمنرة بن مذحج وهم وكومان من أرمى العرب وأحدّه

اجلبل لبين مالك من مراد ولبين طلية وقائفة وفجاءة ورأسها جبل دقرار وهو من اجلبال املسنمة : خمالف مارب
ومنها السويق وحتتم ومن أذنة ما سفل من رحبة ورحابة وكان خنل عظيم، وكان أكثر متر صنعاء منها وهبا جنس 

ال له الونش، مث أخربتها الفتنة وكان يسقيها أسافل دقرار فالسويق فحبنون وهذه املواضع مساقطها من اجلبل يف يق
جنويب مأرب ومساقطه يف مشاهلا إىل هنج اجلوف والعوهل وهيناً وصرواح وأودية موضع وشرقيها القاع األمق من 

كنه جبل يف األرض حيفر عليه وميعن يف األرض وهو صيهد وهنبّية من دغل فإىل جبل امللح وليس جببل منتصب ول
يبقي منه أساطني حتمل ما استقلّ من تلك احملافر ورمبا اهندم على اجلماعة فذهبوا وهو أرض ال نبات فيها فيحمل 

إليها املاء والزاد واحلطب والعلف ويتحفظ على املاء من أجل الغراب أن ينسر السّقاء فيذهب ماؤه وهو من مأرب 
ثالث مراحل خفاف وثنتني بطيئتني، ومأرب حبذاء صنعاء شرقاً وأما قرن فقد يعد إىل مأرب وحريب وبيحان  على

  .وقد يعد إىل ردمان

بلد الّركب وحيس وهو بلد آل أيب النمر الّركبيّين وقريتهم حبيس القناة : املخاليف اليت بني املعافر وصنعاء غرباً
وساكن العركبة الّشراحّيون منهم آل يوسف ملوك هتامة من عهد املعاصم إىل  جبالن العركبة بلد واسع ونعمان بلد

أيام املعتمد الوصابيون من سبأ األصغر وهو وصاب بن مالك بن زيد بن سدد بن زرعة وهو محري األصغر بن سبأ 
م ووادي األصغر وجبالن هذه بني وادي زبيد ووادي رمع، وجبالن رمية هي ما فرق بني وادي رمع ووادي سها

صيحان والعرب إىل أرض حراز وهو سبعة سباع ومن جبالن جتلب البقر اجلبالنية العرب احلرش اجللود إىل صنعاء 
وغريمها وهي بالد كثرية البقر والزرع والعسل وسوقها يصلي هتامة، قعار ويسكن البلد بطون من محري من نسل 

ا، ويصلي جبالن رمية مما يصلي الشمال وادي سهام جبالن ومن الصّرادف ومن بين حّي بن خوالن وهي ملوكه
ومما يصلي الشمال واملغرب جبل برع وهو من اجلبال املّسنة وهو واسع يسكنه الّصنابر من محري وبرمية ّجبالن منهم 

قوم أيضاً بطن من سبأ الصغرى وفرق من مهدان، وسوق برع الّصليّ يف القاع من شرقيه، وما يصلي الظهار، 
حممد بن عبد اهللا الربعّي محريي شريف كرمي وهو من عوادي اليمن وقرومها واجنادها وله صولة وبعدة وسلطانه 

غائلة، ويفرق بني جبل برع وبني جبل ضلع ورمية وادي سري ووادي العرب مث يفرق بني وادي سردد وبني وادي 
  .سهام بلد حزار وهوزن وفرع سردد أهجر شيام وذلك ما حاذي صنعاء

ذمار قرية كبرية جامعة هبا زروع وآبار قربية ينال ماؤه باليد ويسكنها بطون من محري وأنفار من : مارخمالف ذ
األبناء ورأس خماليفها بلد عنس وساكنه اليوم بعض قبائل عنس بن مذحج، ويقال أنه منسوب لعنس بن زيد بن 



ثري األعناب واملزارع واملآثر به بينون سدد بن زرعة ابن سبأ الصغر وهو خمالف نفيس كثري اخلري عتيق اخليل ك
وهكر وقصور قد ضّمن ذكرها كتاب اإلكليل ومنها مداقة وبوسان ورمخة وجبل لبؤة بن عنس وجبل اسبيل 

منقسم بنصفني فنصف إىل خمالف عنس ومشالية إىل كومان وآسي ما بني إسبيل وذمار، أكمة سوداء متسى ّمحة، هبا 
اس يستشفون به من األوصاب واجلرب وغري ذلك، وبعني شراد أيضاً ينتشر الناس جرف يسمى ّحمام سليمان والن

هبا ويعافون وذمار القرن قرية قدمية خراب، وأما ذمار املخدر فغريها وذو جزب ودالن وسربة واد كثري املاء 
، وبأودية رعني وبوادي واملطاحن، واألودية اليت هبا مطاحن املاء فهي سربة وشراد وبنا وماوة واملوفد ومجع، وبصيد

ضهر وأما خماليف ذمار من غربيها فهي مصنعة أفيق للمغيثّني ومجع واملوفد وسربة ووادي القضب لبين عبد كالل 
ومحر ووادي محر منسوب إىل محر بن عدي وهي تصلي جبالن وّسية واجلبجبة وّسية واجلبجبة واجلبجب والّصلي 

زاعي ومغيثي وغري ذلك، ويف مشايل هذه املواضع أرض مقري وجبل ويسكن هذه املواضع من بطون محري من أو
أنس وأرض اهلان ومن مشايل ذمار بعض حقل جهران، وأهل جهران من محري وفيهم قوم من وضيع تبع وكذلك 

  :بقتاب منهم قوم ويف ذلك يقول تّبع
  وسكّنت النبيط قرى قتاب... فسكّنت العراق خيار قومي 

  .بن زيد بن سدد بن زرعة وجهران منسوب إىل جهران بن حيصبوهو حقل قتاب بن مالك 
هو خمالف واسع ينسب إليه غريب حقل جهران مثل ذي خشران ومعرب وأهلان يف ذاهتا بلد : خمالف أهلان ومقري

واسع وجممعها اجلبّ جب أهلان ويسكنها اهلان بن مالك أخو مهدان وبطون من محري وقراها تكثر، ومقرى يسكنها 
جبل أنس وفيه حمفر البقر : رى بن مسيع ومما يصلى أهلان إىل وادي الّشجبة الذي يصّب إىل شجبان مث رمعآل مق

ووتيح ومسح ورمية الصغرى وحدا ومن هذا الّصقع يف حيز سهام هو وبقالن وعشار وكثري مما ذكرنا من غريب ذمار 
املخاليف وبني جبالن رمية وما بني جبل أنس  سوق أغوار هذه املخاليف، وهو احلد بني هذه: يعد يف مقرى شجبان

  .وحقل جهران ضوران ومذاب وهبا الصّبلّيون من محري

وهو سبعة أسباع أي سبع بالد حراز املستحرزة وهوزن وكرار وإليها تنسب البقر الرارّية : خمالف حراز وهّوزن
نان من محري الكربى ومها ابنا الغوث وصعفان ومسار وهلاب وجميح وشبام وجيمع اجلميع اسم حراز وهوزن ومها بط

بن سعد بن عوف بن عدي وحبراز احلناتلة ولد حنتل بن عوف بن عدي ولعف ونشق من مهدان وبطون أخرى من 
محري وهي بلد كثرية الّزرع والورس والعسل والبقر العراب مثل اجلبالنية وحراز حمتلطة من غربيها بأرض لعسان 

ب وعجب والعرب والعرقني ووادي حار وبوادي سهام املاء احلاّر، ينضج البيض والرز من عك فمنها الّتيم واألدرو
حبرارته، فمن وادي حار العقيل واحلبيل واألنغوم واألنعوم بطن من محري وشط احلجل واألحّص وهو منهل الظّهار 

ق واحلوراّنيان وثوالنة ظهار بن بشري الّنشقي من مهدان والذنبات والعارضة واملعشر والدرخام واجلمع والسّو
  .والبوّية حصنان
الّسنانّية وذو الكامة واملقطرة والعقل واملليحة وذو اخلناصر وذو القطب واملرياس واحلماطة واخلالّ : ومناهل لعسان

واحلّسان واملصلب مع الركبتني واملالهي والفّياض ووادي الّنميل ووادي املثاوي مما يلي سردد والّسعور وطفية 
هذه املواضع أسافل حراز وأعلى بلد لعسان وسوق هذه املواضع وأعايل خراز باملوزة فأّما أرض لعسان يف  وبرام

بطن هتامة فاجلعدية واهلندية والّشقعل ومر بل وذات العظام وذات األوتاد والعمد واألمان والندج وذو الرداع 
حملترقة والصعيد واحلنشات، وموارد هذه املواضع أسفل واملسيل واجلريب واحلبال والّتنام والفواهة وذات املذنبني وا

إمنا : سهام وأسفل سردد وسوقها املهجم والكدراء محى لغسان وهو يوم يف يوم ويسمى املسالة قال أبو حممد



استقصينا يف هذه املواضع دون سائر البقاع من اليمن تنبيهاً على أن هذه املواضع مل تكن حمالّ لربيع بن نزار كما 
  .وهم اجلّهال باألخبار القدمية يف أيام العرب وحماهلا، وسنمر بك بأمساء ديار ربيع يف صفة أرض جند أن شاء اللّهيت

خمالف حضور وهو حضور بن عدي بن مالك من ولده شعيب النيب ابن مهدم بن ذي مهدم بن املقدم بن حضور 
ايا وكان بعث إليهم، فسافله حضور يناع وشمّ عليه السالم وهو الذي قتله قومه، ويقال قتله أهل حضوري وعرب

وماظخ وصابح واألغيوم ويريس ومنهم حبزا وعلسان فهذه سافلة حضور، ويتصل هبا بلد خروج بن الغوث بن 
سعد ويقال نسب البلد إىل خرج من مهدان وخروج بني حضور وهوزن وهو بلد واسع وموسط ذات جردان 

يف رأسه هوزن وببلد األخروج اليوم الّصليّحيون من مهدان وحبضور الّصيد  وعليها الطريق إىل نقيل الّشجة الذي
يتهمدنون ويقال أهنم من محري وهم غري صيد مهدان، واجلحادب من محري وقد يتهمدنون، وعالية حضور واضع 

ف املعلل واملعلل وحقل سهمان بالد ينسب يلّ واضع واملعلل وسهمان بين الغوث ابن سعد وجيمع هذه املواضع خمال
كما جيمع ضهر ضلع وريعان خمالف ماذن من آل ذي رعني ويقال خمالف ماذن ومحالن كما يقال خمالف ذي جرة 

  .وخوالن، فأما محالن فهو خمالف العة وسنذكره إن شاء اللّه تعاىل

ّرمحان احلوايل هبا شبام اقيان قرية هبا مملكة بين حوال وحارب يغفر بن عبد ال: خمالف اقيان بن زرعة بن سبأ الصغر
من قّواد املعتصم والواثق واملتوكّل منصور بن عبد الرمحن التنوخي والّشري ويسّميه العجم الشار باميان وجعفر بن 

دينار اخلياط فرّدهم وفلهم ويقال إهنا ّسميت بشبام بن عبد اللّه رجل من مهذان توطّنها وامسها القدمي حيبس 
ن ومن بقايا األقيانيني، وأحوازها جبل ذخار مطل عليها وهي يف أصله وفيها ويسكنها مع احلوليني آل ذي جد

عيون خترج منه تشق بني املنازل إىل البساتني وهو مخسة، املثرية ويف رأس اجلبل مما يطل عليها قصر كوكبان ويف 
ن جبل ذخار، صفوح اجلبل مياه جتري مثل حبلة واخللتب ووادي األهجر وبه مطاحن وهو رأس سردد ومياهه م

وثال حصن وقرية للمرّانيني من مهدان، وجنر هلمدان، وحلملم وقارن اهلمدان، وحضور بين أزاد وبيت خيام وبيت 
أقرع ويبعد بيت أقرع وحضور من املصانع واملصانع فمن رواد شبام ولباخة وزغبان وحبابة وأيفعان وحنظان 

حاز قرية عظيمة وهبا آثار جاهلية، والعّر وخلقة وعرباحزا والكمخ والرشح وسارع العليا واجلوعر واملعينان، و
وبريش والبادة وبيت رفح وبيت كرب وبيت حيقر والّدموم إىل حميب ومسيب من حد حضور وضهر وضلع ومها 

جّنتا اليمن من حد مأذن ومنها الطرف والشرف واجلريب األعلى ويعرف خمالف شبام مبخالف الشرف األعلى 
  .ن بلد بين عريب بن جشم بن حاشد هلمدان، انقضى مغرب صنعاء ورجعنا إىل شرقيهاوالشرف األسفل م

أما مشرق صنعاء الذي يقع بينها وبني مأرب فإنه خمالف خوالن بن عمرو وهم خوالن : خمالف ذي جرة وخوالن
وعلى األملوك  اللهم صلّ على الّسكاسك والّسكون: العالية اليت ذكرها رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم فقال

أملوك ردمان وعلى خوالن العالية ويتصل مبخالف خوالن خمالف آل ذي جرة بن يكلى بن عمرو بن مالك بن 
احلارث بن مّرة بن أدد من جنوبيه إىل ما حياّد بلد عنس واحلدا من مراد، وخمالف ذي جرة وخوالن يسمى خزانة 

الّرب والشعري تبقى يف هذه املواضع املدة الكثرية، ورأيت اليمن وذمار ورعني والسحول مصر اليمن ألن الذّرة و
جببل مسور بّراً أتى عليه ثالثون سنة مل خينز ومل يتغري، فأما الذرة فإهنا ال تكون إال يف بلد حار وال ختتزن يف البيوت 

ة آالف قفيز إىل ما حلال ما يسرع إليها من الفساد ولكن حيفر هلا يف األرض وتدفن يف مدافن يسع املدفن منها مخس
هو أقل ويسد عليها حىت رمبا نبت على السداد الشجر العري وتقيم العمر وال تنفخش ولكن تتغري رائحتها 

وطعمها فإذا كشف منها املدفن ترك أياماً حىت يربد ويسكن خباره ولو دخله داخل عند كشفه لتلف حبرارته وهذا 
  :املخالف واسع فلنذكر أوديته على النسق



وادي الّسر سر بن الّروية فيه العيون واآلبار وهو من عيون أودية اليمن وبه قرى كثرية : ودية أوهلا من مشاهلااأل
ومنازل آلل الروية للضيافة وملن سبل الطريق، وفيها من جبال مراد جبل برجام من السر، ومنازل آل الروية 

ريني والربكة والقرظة وغري ذلك وسكنه من خوالن بأعفاف وحذان من الّسر وفيه بعد ذلك قرى كثرية مثل األسح
ومن خيلط من هذا اجلبل املرادي، ومن اجلبال املعروفة ذباب بفتح الذال وصرع وسامك والفلكة وأذير والّسر 

مبتدأ احملجة إىل البصرة من صنعاء ووادي سعوان وهو واد يكاد أن يسنت سنني متوالية مث إذا أقبل أتى بثمر كثري 
احلك األرض مسور، وأختها بتوعر، وأحور فأحور، وسعوان لو ميطر ووادي : ه بعض قدماء محري فقالوقد ذكر

التناعم وفيه أودية منها سحر وصرب ووادي عاشر ووادي رمك ووادي غيمان ويفد ويداع ووادي مسور، فمن 
باجلوف وإليها ينسب يوم رزم  أدناه ثربان وعصفان ومن أقصاه زبار واحلجلة واحلسف ووادي مالحاً ومالحاً أيضاً

مالحاً وقتلت مهدان من مذحج بشراً وقتل يومئذ فوارس األرباع بنو ذي الغّصة ووادي قروى ووادي سيان 
ووادي مقولة ووادي خدار ووعالن ووادي سامك ووادي دبرة ووادي مرحب ووادي هروب ووادي حبابض 

احلد ما بني ذي جرة وخوالن وبني عنس وحياّدها  ووادي يكلى ووادي الشّزب ووادي عرقب فالشّزب وعرقب
من ناحية القحف احلدا بن منرة ومن ناحية يكلى جرية وهي احلد بينها وبني عنس، وأودية عنس فقد خيتلط بينها 
بوسان واألهجر بالّشزب وعرقب ومن أودية ذي جرة إىل حريب عنس فأما مجهور مياه هذا املخالف فإىل ثالثة 

ب بعض وإىل اجلوف بعض وإىل هتامة بعض، فالذي يصّب إىل خارد اجلوف منها الّسر وسعوان مواضع إىل مأر
والتّناعم وغيمان وّسيان وظبوة ويالقيها سيل مغارب صنعاء من خمالف مأذن واملعلل وحضور إىل حدقان والبوارق 

إىل البحر فوادي خدار ووعالن مث يتكّور اجلميع يف اخلارد إىل اجلوف، وأما ما يصب إىل سهام منها مث هتامة 
وسامك وعدّورد فيجتمع إليها سيل الّسهلني واحلقلني وحافد وسيل أعشار وبقالن إىل سهام، وما يصّب منها إىل 

مأرب فهو مالق ملياه عنس وذمار وخمالف رداع وردمان وجند بالد قرن واملتار والعروش وبلد بين وابش وتنني 
  .لقحف وباقي ما تقّدمت تسميتهوالّشزب وعذيقة ونباع ورمك وا

أما بلد مهدان فإنه آخذ ملا بني الغائط وهتامة من جند والّسراة يف مشايل صنعاء ما بينها وبني صعدة من : بلد مهدان
بلد خوالن بن عمرو بن احلاف بن قضاعة وهو منقسم خبط عرّضي ما بني صنعاء وصعدة فشرقّيه لبكيل وغربّيه 

د حلاشد ويف قسم حاشد بالد لبكيل فأول شق بكيل الصّمع وحدقان وبئر العرم من حلاشد ويف قسم بكيل بال
شرقي الّرحبة ويسكن هذه املواضع بلحارث ومن مهدان، ووادي شرع ومطرة لعذر بن سعد بن أصبا ومبطرة أودية 

العرب وأقنصه، عظام فيها الّزروع والعنوب والرّمان، منها ثاجر وتنقلب كلها إىل اخلارد وعذر مطرة أحّد 
ومسورة وملح وّبران وثّجة اخلارد ملرهبة وهنم، وجبل ذيبان وشق حمصم الشرقي وحرمة وإتوة واملرفق لذيبان بن 
عليان وهو بلد كثرية األعناب ويف ذيبان كرم وجندة وحدّة، وجبال هنم الدنيا إىل أصحر جبل يام إىل هيالن إىل 

ة املنبج، وبراقش وهيناً ومساقط الرضاض وجنده لنهم ومرهبة بن حريب الّرضراض إىل مساقط اجلوف من ناحي
الّدعام وقد تشترك يف شرقي وادي حمصم وأسفله صبارة مع ذيبان مث اجلوف األعلى وبه من القرى شوابة وهّران 
متر والسفل واملناحي على شط اخلارد وهبذا اجلوف من األهنار داعم واخلوير واملسريب تصب هذه كلها باخلارد و

باملناحي وفرع اجلوف األعلى العقل وورور والرزوة وهينان وجبل ورور ومشام النخلة من مساقط أكانط وحباشة 
وقرية يف أسفل حمصم وما بني فرعه من العقل وحمصم فج املولدة وصوالن وفوق العقل وصوالن خرفان والكساد 

ن عّباد السقل وبنو حرب واألداهم وقوم من ويسكن هذه املواضع سفيان بن أرحب، والّسبيع فيه بنو عبد اب
السبيع بن الّسبع وحاوتان ورمخات وأوجر وأصحر وبيحر والعبلة وساكن هذه الواضع ضاحية ضياف وخملد بن 



عليان وما ارتفع إىل جبل ذيبان الكرب والعيلة فنصف خيوان الشرقي فاخلدنية فعيان فجميع حدود ما بني خيوان 
مث لسفيان بن أرحب من بكيل وهو اخلدنية فعيان فربكان فالّضرك فطالعني فالعمّشية  وحدود صعدة كله لبكيل

فجميع ما قد ذكر الرداعي يف طريق مكة فمذاب فشبحان فقصران فوتران فاحلجر فبلد شاكر وهو برط والعستان 
بلد شاكر  وجدرة وطالح وأكتاف ونشور والغليل وحلف وضدح وقضيب ثالثة أودية تصب إىل الغائط ومياه

تنصب إىل جنران وإىل اجلوف وإىل الغائط، ويف أعايل أودية شاكر الصابة يف الغائط بني جنران واجلوف مواضع محري 
الوحش يف مثل قضيب واملصادر من األغرب فإىل رشاحة فإىل جند اهللب وسنذكر اجلوف وبلد شاكر فيما بعد إن 

األودية بني اجلوف ومأرب فإىل صرواح واملأزمني واملراشي لبين شاء اللّه عز وجل ومن مكان محري الوحش أسافل 
عبد ابن عليان ولصبارة بن سفيان وقد ذكرنا اجلوف وبلد بكيل من نصف الّرحبة رحبة صنعاء إىل جنران فاحلضن 
عله من جنران لواثلة من شاكر وملري من شاكر ومسيت الّرحبة باسم صاحبها الّرحبة بن الغوث بن سعد بن عوف وج
رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم للحاملة والعاملة مث للّشاء، وقد يروى أنه هنى عن عضد عضاهها وكان قدماء 

املسلمني يتوقون ذلك مث قد اهنمك الناس يف قطعها وحطبها وما حيسن عن فعل ذلك احلال وال سوق لبكيل غري 
  .ورور وغرق وريدة وهي يف بلد حاشد

راف من الّرحبة فذهبان فعشر فعلمان فرحابة إىل حدود حاز فاخلشب أكثر سكنه خليطي وأما أول بلد حاشد فاجل
إن أول حدود حاشد رحابة وأن ما وراءها إىل صنعاء مأذينّ : من وادعة وغريها من حاشد وبكيل أيضاً وقد يقال

والّرحبة وحقل شرعة وهو من أوسع قيعان جند اليمن هو وحقل جهران : وكذلك هو وعليه كان القدمي مث البون
وحقل قتاب وقاع اجلند وحقل صعدة، فإما جهران فأنا به من القرى ضاف وتفاضل وكاران واملدارة واخلربة 

والعليب وقرن عسم وقريس وقرن يراحب وقرن قباتل وذو خشران وطلحامة ومعرب والواسطة، وأما البون فقراه 
ديث، وبيت من آل ذي العثرب من ناعط وبيت شهري ريدة للعويني ورؤوس من بكيل وفيها بيت من شاور ح

للمّرانيني، وبيت ذامن للعويني، ومحدة للشاويل وذي اللب ابين الّدعام أخوي أرحب ومرهبة، وعثار للعويني، 
وصيحة ومساك وبيت الفواقم وجوب لشاكر وبقايا من جوب بن شهاب وقوم من األنباء، وصليت خليطي من 

وّضّباعني، مثل ذلك الغيل لبين عليان بن أرحب، اجلنات خليطي، لغابة مثل ذلك،  الكل من جالمدي وعثر يب
ناهرة مثل ذلك، ظرية لبين حاطب من اخلارف، عقار لألبناء، قاعة خليط، أرهق وقهال والورك خليطي إال أن أصل 

يدة إىل ورور للصيد من قراه تكثر يناعة وذو بني واألخباب وما بني حدود ر: قهال محريي فهذه قرى البون اخلشب
ولد عمرو بن جشم بن حاشد، أكانط قرية كبرية هبا خليط من بكيل وحاشد، مدر خليط من يام وبكيل وبين 

حطيب ابن سعد وبأكانط منهم امليح وبيت اجلالد وجرفة حاشدية بوسانية وفيها من ولد اجلالد ومشرق بقايا ظاهر 
عة بن عمرو بن عامر بن ناشج بن دافع بن مالك بن جشم بن حاشد مهدان أكثره حاشدي، وسنام الظاهر بلد واد

وهو من مجدان إىل طمؤ والسر فما بني ذلك العبيب فبهمان فحوث فلخوظ فناشر فمدحك ويف الظاهر القشب من 
وادعة وبنو قعط والشكاك وهو من قبائل حاشد وبكيل من عند اثرات وشاكر والعالل، احلفر وعصمان للخارف، 

و مولد أسعد تبع ونودة ويشيع لبكيل وأخوهتا من الفائش بن شهاب، بيت ثوب وبيت الورد، ونغاش مخر وه
وقصر احلميدّي فإىل هّند وهنّيدة بقاعة اقياين وشاوري، جبل سفيان يف أقصى بالد وادعة لوادعة ورهم من بكيل، 

شاكر، شواث واجلبجب حاشدي والفقع أثافت للكباريني من الّسبيع، احلنكتان واحدة حاشدية واألخرى بكيلية ل
ورميض ورأس الشروة وادعي وكورة حاشد العظمى خيوان وهي بني آل معيد وبني آل ذي رضوان ويتبكّلون 

وهم حلف لبكيل وأصلهم من حاشد، بوبان آلل أيب حجر، احلواريني لوادعة وأهل خيوان، ذو قني حلاشد 



د، حلملم وقارن بني حاشد وبقايا من محري، فهذا ظاهر بلد حاشد وخوالن، ّسر بكيل لبكيل، والّسنتان لعك وحاش
فأما أول بلد حاشد فأوهلا العة وهي داخلة حنو اجلنوب يف غريب صنعاء فجبال العة اجلنويب منهما بينها وبني سردد 

محري ومهدان  ويعرف جببل أكتاف وجببل األحزم ففيه أوطاون تيس ونضار واملاعز وشاحذ والباقر وهذه قبائل حيادها
يف النسب وسادة احلبل البحريون من ولد ذي خليل من محري وقرية هذا اجلبل املضرة ووادي بكيل خمالطان لالعة 

ولسردد ألغشب بن قدم وبالعة جبل جرايب يف أسفلها لعك وهو أول بالد عّك من هذا الّصقع وهو يتصل من 
زاوية من هتامة داخلة بني جبال الّسراة هلمدان ومحري فإما  بالد عّك بالفاشق واملنصول واملدهاقة وهذه املواضع

جبال محري من جنويب هذه الزاوية فريشان جبل ملحان وجبل حفاش بين عوف، وجبل املضرب لعك وقيهمة لعك، 
وأما جبال حاشد يف مشايل هذه الزاوية فالشرف والوضرة واملوعل وعويل ووعيلة ومنها بلد حجور وحجور أربعون 

فمنها حجور احملافر وبالدها اجلريب وسحيب وحريان وخذالن وقرب عليان حىت حياذي حكم بن سعد العشرية  ألفاً
رأس بلد حجور واحملافر وحجة وموتك حلاشد كثري أهلهما ومنها حجور بينة وأخرف وهو بلد واسع، ومنها 

ظليمة وبلد عذر وهو مغرب ّشعب حجور البطنة والبطنة بلد ريف يف غريب بلد وادعة مما يصايل عذر وهنوم و
وشعب قبيلة من حاشد وهم أصحاب السبق وتسمى عذر هذه عذر شعب ومن عذر هذه عذر مطرة، وعذر شعب 
حياد آل ربيعة من خوالن، فهذه بلد مهدان على حد االختصار وهي ستة أيام يف ستة وهي امنع ديار اليمن واعزها 

ق مهل ومهل من اخلارف وهي سوق جاهلّية والكالبح للمرّانيني من اجلرب فأما أسواق يلد حاشد فأوهلا وأقدمها سو
  وباري للفائش من اجلرب، وسوق صافر وسوق الفاقعة وسوق األهنوم وسوق الظهر وسوق قطابة

والعرقة لوثن بن قدم، عّيان سوق قدمية لعّيان من مهدان وأدران وحّجة ومنل وقيالب وشرس ومحالن ويند ومنها 
والعرقة بالعة وهي ملن حبافيت جبل مسور وملن يف جبل تيس اجلرايب، اجلريب هي سوق ألهل هتامة  سوق طمام

والعرقة لوثن بن قدم، عّيان .ومكة وعثر ومجيع بلد مهدان، املخلفة سوق حلجور يتسوقه أهل هتامة وأهل اجلبال
د ومنها سوق طمام والعرقة بالعة سوق قدمية لعّيان من مهدان وأدران وحّجة ومنل وقيالب وشرس ومحالن وين

وهي ملن حبافيت جبل مسور وملن يف جبل تيس اجلرايب، اجلريب هي سوق ألهل هتامة ومكة وعثر ومجيع بلد مهدان، 
  .املخلفة سوق حلجور يتسوقه أهل هتامة وأهل اجلبال

  خمالف صعدة من خوالن قضاعة

كتاب األيام ومدنية خوالن العظمى صعدة وأحدثت قرية أما حقل صعدة فإنه خمتزل من بلد مهدان ولذلك خرب يف 
الغيل من قرب صعدة، وصعدة بلد الدّباغ يف اجلاهلية اجلهالء وهي يف موسط بلد القرظ رمبا وقع فيها القرظ من 

ألف رطل إىل مخسمئة بدينار مطوق على وزن الّدرهم القفلة وأما ظاهر خوالن فهو أسل وفيه قرى وزروع 
ني وجبل أبذر مثل جبل وأبذر مثل جبل ذخار من اجلبال اليت يف رؤوسها املاء واملرعى والّزرع وأعناف، وأفق

والقرى واملوقر، وفروة وهي أرض سيل وآبار وال هنر فيها إال بالعشة والبطنة ففيها غيول وأودية صعدة دّماج 
 أسفل العّشة ويلقاه من أوديتهم وعليه أعناب واخلانق ورحبان واحلاويات وقضان والغيل ويسلك يف البطنات يف

وادي عكوان وميّدمها من املغرب وادي ربيع ونسرين، ويتصل هبما سيل الّصحن ووادي عالف وعالف خري أودية 
خوالن أكرمها كرماً وأكثرها خرياً وزرعاً وأعناباً وماشية وهو لبين كليب والصعديني وجتتمع مياه هذه األودية 

ساكنها األكيلّيون من آل ربيعة بن سعد : مث إىل بلد سابقة من مهدان مث إىل جنران صعدة بالفقارة من أسفل البطنة



األكرب بن خوالن ويرسم مجاع قبائل من الكالع ومن مهدان ومن سعد بن سعد ومن باقي بطون خوالن وغريها 
واألخباب لبين سعد، احلاضنة وفيها بيت من األبناء، البطنة والغّيل والعشة لبين سعد بن سعد سروم خوالن وحّضرب 

وصرب لوادعة، اخلبت ملسلم وسباق من بين سعد، قراظ ويسنم لنيب سعد رغافة، وبوصان لنيب مجاعة من خوالن 
ولبين رشوان بن خوالن سراهتا إىل دفا لبين ثور واألبقور ورازح ودفا لنيب صحار بن خوالن، قيوان وأنافية هلم 

رازح من خوالن، عراش لبين حبر من آل ربيعة، قرية وسخة لبين بشر وبين يعنق ولبين حذيفة واألبقور، غيالن ل
وهم األدمي من خوالن، ساقني لبين سعد بن سعد وبين شهاب، عفارة وحيدان لبين شهاب بن العاقل من كندة 

سعد، العرض  أحالف آل ربيعة، تضراع لبين محرة، موطك لبين محرة، من سعد، العبالء وكهالن لبين محرة كنا لنيب
لبين ثور من سعد، القفاعة سوق معدن حلرة، السرو وحرجب لبين حي من خوالن، عنمل وبدر لبين حي، املذرى 

وعرو وخّر للّرعا، فهذه بلد خوالن على حد االختصار وأغوارها داخلة يف هتامة ابزان وأم جحدم ويف أعال السّراة 
  .إىل سراة جنب ويف جندها يتصل ببلد وادعة

بقعة وعوذان والثّويلة وغيل علي، ووادي عرد وأعلى وادي جنران فإىل جبل شوك فقاضي دين : وادعة النجدية بلد
فالزبران فإىل مهجرة فاملنضج فغيل علّي فأقاويات فأرينب فجالجل والذي تشاءم يف هذه البالد وبنجران وخالط 

  .وادعة بن عامر بن ناشج شاكر احلناجر ويعيش وسابقة وكعب وحيف أبنا أمنار بن ناشج من
ليام وطن بنجران نصف ما مع مهدان منها مثّ يطرد عليها ناحية احلجاز إىل حدود زبيد وهند من ناحية : بلد يام

حارة وما يليها وهي حارة ومالح ومسنان فإىل ما يصاىل خليف دكم من أعايل حبونن وخبليف دكم قتل عبد اهللا بن 
  .بدر وصيحان وقابل جنران وهدادة واحلظرية بأعلى حبوننالّصّمة أخو دريد، واحلظرية و

  :املختلف وأعقق وفيه يقول عمرو بن معدي كرب: ديار جنب وهو منّبه
  هبا آنس من أهلها غري بارح... سوى أنّ أصواتاً بأعقق مل يزل 

  وعمرو بن عمرو يف حالل سالطح... وجدنا به العمرين عمر بن عدية 
  لكلّ صباح كاشر الناّب كاحل... فارساً وجدنا بين عمرو مثانني 

  رماح بين عمرو غداة املصابح... وكان الغدانّيون حتت رماحهم 
  وما كان فيهم فارس غري جامح ... مصافني أصهاراً ورمحاً وجرية 

 أصواب قران بلدة يف احلمرة من املختلف ويسّمى املختلف املنشر، ومن ديارهم سروم العقدة وسروم العني وسروم
الفيض وهي سروم الطرفاء والسفسف مع اجلبلني وعراعرين والقرحاء والثجة وذات عش وهبا قبور الشهداء سابلة 

وحجاج قتلوا، واجلبل األسود وهو معظم بلد جنب وهو ما بني منقطع سراة خوالن حبذاء بلد وادعة إىل جرش 
لد جنب راحة وحمالة واديان يصّبان من وفيه قرى ومساكن ومزارع وهو يشبه بالعارض من أرض اليمامة ومن ب

اجلبل األسود إىل جند شرقاً، وله أودية هتامة وجندية منها جوف اخلزمييني وهو جوف مرزوق وعاش مثانية وثالثني 
ومئة سنة ولقيته ابن مخس وثالثني ومئة سنة وقريتا جنب الكبيبة لبين وقشة والقرحيا حذاءها لبين عبيدة، وصنان 

  .م، عبيد وعفارين لبين شريف وبين رنيةغري صنان خثع
بالع واد فيه خنل وهو غري بالع يف بلد خثعم أسفل اخلنقة إىل الورة واألعدان وهي مراع لرنية ويسكن : بلد زبيد

طريب ومصابة من ذوات القصص وكتنة، : بلد بين هند. هذه البالد من قبائل زبيد األغلوق وبنو مازن وبن عاصم
راك، وأراكة يف أسفل بلد زبيد، وأراكة ناحية املصامة من ديار خثعم ابن عامر بن ربيعة وتثليث وأراك، واد فيه أ

وكان لعمرو بن معد يكرب فيه حصن وخنل والقرارة والرّّيان وجاش وذو بيضاء ومريع وعبامل وغرب واحلضارة 



ي قرى الدبيل وعشر، وعشر بواد من والعشتان والربادان، والربدان بئر بتبالة وبالعرض من جنران، وذات إاله وه
ناحية صنعاء، وعاربان وسقم وقريتهم اهلجرية، والذي يسكن هذه البالد من قبائل هند مّعرف وحرام وهي أكثر هند 

وبنو زهري وبنو دويد وبنو حزمية وبنو مرّمض وبنو صخر وبنو ضّنة، وضّنة من عذرة وبنو يربوع وبنو قيس وبنو 
  .ظبيان

إعداد مياه بلحارث مما يصلي اهلجرية محى ماء بأطراف جبال غاذ بني مريع والغائط : ارث بن كعبموارد بين احل
وعبامل وقد ينقطع، وقلت يقال له يدمات، وامللحات، ولوزة وشسعى قلت أيضاً من أسافل غاذ والكوكب ماء 

تفرها عبد اهللا بن الربيع أسفل من محى جببل منقطع بالغائط دون العارض، وخطمة بئر بالرمل دون العارض اح
املداين يف عصر أيب العباس الّسفاح، والرباق ماء بأعلى وادي نار، والّزّيادية حببونن، واحلصينية أسفل منها على شط 

  .الوادي دون النّهية هنية حبونن، والربيعية بأسفل جنران ومذود واهلرار والبتراء هذه أعداد مشايل بالد بين احلارث
بني جنران واجلوف قضيب فيه من مياه بلحارث األغرب واجلموم وماوة وخليقا بأسفله ومدرك بين  وأول األودية

حجنة يف قضيب من الفيفا من بلد دمهة، مث اخللّ بني قضيب واليتمة واد من بلد دمهة أعاله فيه من مياه بلحارث 
ين داعر مث وادي خب فبأعاله طثر وأسواء فتح عّد مث مدرك بين دهي أيضاً عّد غيل وبأعاله الّشليلة خنل وماء لب

ماءان عّدان وبئر ذي بئر مث صرحان وال ماء فيه وهو واد بينه وبني األحداء رملة األذن وباألحداء من املياه شطيف 
والنخل وهو أسفل أوبن، وبأعلى أوبن خليص وشرجان بني وادي أوبن وبني وسط البياض واجملوي وبينهما رحبة 

ش، ربوع بئر عّد، وبأسفل اجلوف بئر تسمى لببة، واللسان أحساء بأسفل محض والغمارية مياه منها بئر عّد ال تنك
اجلفر وعينا ذئب ماءان مما يصلي جنران يف على الفرط ويسمى ما بني اجلوف وجنران اإلفراط واحدها فرط وأكثر 

ر سيدان قتلتهما مهدان وقد كثرت من يكون باإلفراط من بلحارث بنو معاوية منهم روح بن زرارة وابنه خوّا
  :بلحارث بينهما، قال احلارث بن زياد املعاوي من بلحارث

  كقصم سليم الّسن ما له جابر... إىل اهللا أشكو أّنه صار حزبنا 
  فكل على ما يأمل العز خاسر... فنحن أغرنا بأكفّنا 

  فلم ينج خوف الذّل مما حياذر... فمن كان يرجو العزّ يف قتل قومه 
  وميشون يف مكروهه وهو حاضر... ينال العدى من قومه ما يضيمه 

  جرش وأحوازها

جرش هي كورة جند العليا وهي من ديار عنز ويسكنها ويترأس فيها العواسج من أشراف محري وهو من ولد يرمي 
 شق قرية ذي مقار القيل وهلم سؤدد وعود وجابة اليمانية يف أرض جند إليهم وهم يقومون معهم حبرب عنز ويف

جرش فرق من النزارية يدعون اجلزارين من موايل قريش والغاز من نزار من الغرباء وهم رابطة لعنز على العواسج 
وميلي إليهم عنز بصرخها وجندهتا وجرش يف قاع وهلا أشراف غربية بعيدة منها تنحدر مياهها يف مسيل ميّر يف 

محومة وّمحة وكولة مث يلتقي هبذا املسيل أودية ديار عنز حىت تصبّ شرقيها وبني محومة ناصية تسمى األكمة السوداء 
يف بيشة بعطان، فجرش رأس وادي بيشة ويصاىل قصبة جرش أوطان حزمية من عنز مث يواطن حزمية من شاّميها 
امة، عسري قبائل من عنز، وعسري ميانية تنّزرت، ودخلت يف عنز فأوطان عسري إىل رأس تّية وهي عقبة من أشراف هت
وهي أهبا وهبا قرب ذي القرنني فيما يقال عثر عليه على رأس ثالمثئة من تاريخ اهلجرة، والدّارة والفتيحا واللصبة 

  .وامللحة وطبب وأتانة وعبل واملغوث وجرشة واحلدبة هذه أودية عسري كلها



رّيون من األزد، وقد يقال ومن النجدي أوطاهنا الّرفيد بلد حصون وزروع لعنز ووادي هذا وسعياً ويسكنها البش
أهنم من بلحارث، مث يصالها عنقة ويسكنها بنو عبد اهللا بن عامر من عنز مث تندحة وهي العني من أودية جرش 

وفيها أعناب وآبار وساكنه بنو أسامة من األزد ورأيت بعضهم ينجذب إىل شهران العريضة، والعيبا بلد مزارع لبين 
طلعان كثري املزارع لبين أسد من عنز، والقرعا لشيبة من عنز وهلم قرية كبرية  أيب عاصم من عنز، ويليها وادي

  .ذات مسجد جامع يقال هلا املسقى وهم مساملون للعواسج
والذي يصايل جنب من ديار عنز الّرفيد والغوص وأداي وعنقة والّراكس والعني عني الّرفيد ومتنية والعقالة فالرفيد 

ص يسكنه بنو حديد من عنز، والّراكس يسكنه بنو غنم من عنز والعني يسكنه بنو يسكنه حازمة من عنز والغو
العراص من عنز، ومتنية يسكنها بنو مالك من عنز واملسقى لشيبة من عنز، وطلعان لبين أسد من عنز، والعيبا لبين 

وطبب فاتانة واملغوث  أيب عاصم من عنز، ذو الينيم يسكنه بنو ضرار، والّدارة وأهبا واحلللة والفتيحا فحمرة
فجرشة باإليداع أوطان عسري من عنز وتسمى هذه أرض طود، وأما أغوارها إىل ناحية أم جحدم فالذيبة والّساقة 

لبين جابرة من شيبة، ورأس العقبة لبين الّنعمان وهي عقبة ضلع، ومن جرش إىل رأس العقبة مث إىل أسفل عقبة ضلع 
ىل عفرانني وإىل القوائم مث إىل أم جحدم ومن جرش إىل بلد بين هند وخثعم شرقّياً مث إىل ياسبني مث إىل سبتني مث إ

تنداحة، مث ذات الصحار لكود من عنز، مث الشّقرة لبين قحافة، مث بنات حرب جلليحة، مث حسد لبين اهلزر : ومشالّياً
و ابن األزد ومدهنا اجلهوة ومنها تنومة اهلجرية مث يتلو سراة عنزو سراة احلجر بن اهلن: مث بلد هند من جرش إىل كتنة

: والشّرع من باحان، مث يتلوها سراة غامد، مث سراة دوس مث سراة فهم وعدوان، مث سراة الطائف، بلد خثعم
أعراض جند بيشة وترج وتبالة واملراغة وأكثر ساكن املراغة قريش هبا حصنان أحدمها القرن خمزومي والثاين الربقة 

الواديان رنية وأبيدة ومن القرى القرحيا وقد خربت، والعبالء والفتق وقد خربت، انقضت جند  :سهّمي، بلد هالل
  .وحضر موت

  هتامة اليمن

بلد بين جميد وبلد الفرسان وهي على حمّجة عدن إىل زبيد، مث ديار األشعريني من حدود بين جميد بأرض الّشقاق فإىل 
وطن احلصيب بن عبد مشس وهي كورة هتامة وسواحلها غالفقة حيس فزبيد نسبت إىل الوادي وهي احلصيب وهي 

املعقر والقحمة وقرى ذؤال، وخيلط : واملندب واملخا ساحال بين جميد، والفرسان، وكمران جزيرة وقرى زبيد
األشعر يف هذه البالد شريذمة من بين واقد من ثقيف مث سهام وهي عكّية ومن بواديها واقر، مث املهجم عاليتها 

ن وسافلتها لعك، وعلى كل واد من هذه األودية ما ال يوقف عليه من القرى الصغار واألبيات وكل واد منها خلوال
خمالف يكون فيه سلطان يقوم به عوائده مورعكية أيضاً وهي خمالف مث بلد حكم وهي مخسة أيام فيه أودية بلد 

واخلصوف والساعد والّسقيفتني والشّرجة  مهدان وخوالن، وملوكه من حكم آل عبد اجلّد وفيه مدن مثل اهلجر
ساحله، واحلردة وعطنة ساحال املهجم والكدراء، وببلد حكم قرى كثرية مثل العداية والركوب واملخارف والقليق 
وهبا وادي حرض وحريان وخدالن وواديا بين عبس ووادي احليد ووادي تعشر ووادي جحفان ووادي لية ووادي 

حليد ووادي تعشر ووادي لية ووادي خلب ووادي زائرة ووادي شابة وضمد وجازان خلب ووادي زائرة ووادي ا
وصبيا وملوكه من ذكرنا من احلكميني مث من آل عبد اجلد، ومبور آل روق من بين شهاب وباملهجم آل النجم 

: خمالف عثروبالكدرا آل علي وبزبيد الشراحيّون وهم الرأس من اجلميع، وبالّشقاق وموزع آل أيب الغارات مث 
وعثر ساحل جليل، ومدنية بيش وحصبة أبراق، وفيه من األودية األمان ووادي بيش ووادي عتود، ووادي بيض 



  .ووادي رمي وعرمرم ووادي زنيف ووادي العمود وهو خلوالن وكنانة واألزد وملوكه من بين خمزوم ومن عبيدها
غزير وال بأس بتربه، واحلّرة حّرة وكنانة واملعقد وحلي وهو وادي أمتة وضنكان وهو معدن : مث بلد حرام من كنانة

وهو خمالف وقصبتها الّصحارية موضع رؤساء بين حرام واجلّو ووادي تلومة ووادي الفراسة واجلونية ووادي احملرم 
ودعنج وعشم معدن وقرية وحلى العليا والّسرين ساحل كنانة هو ومحضة واللّيث ومركوب واديان فيهما عيون، 

ملم واخليال وطبية وملكان والبيضاء واملدارج ووادي رمحة وأسفل عرنة، ومكة أحوازها لقريش وخزاعة، ويل
ومنها مّر الظّهران والّتنعيم واجلعرانة وسرف وفّخ والعصم وعسفان وقديد وهو خلزاعة واجلحفة وخمّ إىل ما يّتصل 

  .بذلك من بلد جهينة وحمال بين حرب وقد ذكرناها
نية قدمية جاهلية وهي بلد الّدباغ يدبغ هبا األهب الطائفّية املعروكة وتسمى املدنية أيضاً الطائف مث الطائف مد

واملعىن مدنية الطائف، وساكن الطائف ثقيف ويسكن شرقي الطائف قوم من ولد عمرو بن العاص، وواد قريب من 
رقي الطائف واد يقال له لية يسكنه بنو الطائف يقال له برد فيه حائطان لزبيدة عظيمان يقال ملوضعهما وج، وبش

نصر من هوازن، ومن مياين الطائف واد يقال له جفن لثقيف وهو بني الطائف وبني معدن الربام، ويسكن معدن 
الربام قريش وثقيف، ومن قبلة الطائف أيضاً واد يقال له مشريق لبين أمية من قريش ووادي جلذان منقلب إىل جند 

ه بنو هالل، ويف قبلة الطائف حائط أم املقتدر الذي يدعى سالمة وبني الطائف وبني عرفة يف شرقي الطائف يسكن
  .وادي نعمان وفيه طريق الطائف املختصرة إىل مكة وأما احملجة فعلى قرن احملرم

مان مث يتلو معدن الربام ومطار صاعدا إىل اليمن سراة بين علي وفهم، مث سراة جبيلة واألزد بن سال: أرض السراة
مما تتلو عنز إىل مكة منحدرا احلجر، باطنها يف : بن مفرج وأملع وبارق ودوس وغامد واحلجر إىل جرش بطون األزد

التهمة، أملع وير يف ابنا عثمان يف أعايل حلي وعشم وذاك قفر احلجر، وتنومة واألشجان وحنيان مث اجلهوة قرى لبين 
اءه قرى لبين ربيعة من أقصى احلجر أيضاً، وحلبا قرية ليب مالك ربيعة بن احلجر وعاشرة العرق وأيد وحضر، وور

بن شهر قبلة احلجر على هذا ميانيها مصال لعنز ومن شآميها بلد ألوس والفزع من خثعم وشرقيها ما جاور بيشة 
  .من بلد خثعم وأكلب وغوريها بلد بارق فآل عبيدة من األزد حالهلم حرام بن كنانة

انيها عبل واد فيه احلبل ساكنه بنو مالك ابن شهر، وباحان به القرى والزرع وساكنه بنو فأول بالد احلجر من مي
مالك وبنو ثعلبة وبنو نازلة من بين مالك بن شهر بن احلجر، وذبوب واد لبين األمسر من شهر، مث الرهوة رهوة بين 

واد فيه قرية يقال هلا رحب لبين مالك  قاعد من العدميني من بالد شهر قرية شعفّية على رأس من السراة، مث سدوان
بن شهر، تنومة واد فيه ستون قرية أسفله لبين يسار وأعاله لبلحارث بن شهر، مث األشجان قرية كبرية ليس يف 

السراة قرية أكرب منها بعد اجلهوة وساكنها بنو عبد من بين عامر بن احلجر، مث حنيان واد مستقبل القبلة فيه التفاح 
ثمار وصاحبه علي بن احلصني العبدي من بين عبد ابن عامر وابن عمه احلصني بن دحيم وهم احلكام على واللوز وال

حنيان واألشجان واحلرا، ووراء ذلك اجلهوة مدينة السراة أكرب من جرش وصاحبها اجلابر بن الّضحّاك الّربعي من 
الّضّحاك قرية فيها زروع، مث بعدها أيد واد فيه نصر بن ربيعة بن احلجر، ووراء اجلهوة زنامة العرق وهي جلابر بن 

نبذ من قرى وزروع، وأهل أيد وجرية احلجر من قريش وخليطي حضر، من ورائه واد فيه اجلرية القرشيون، مث 
الباحة واخلضراء قريتان ملالك بن شهر وبين الغمرة وحلبا قرية لبين مروان من بين مالك بن شهر، انقضت قرى 

واد ذو عيون كثرية هو من صدور ترج، مث ميح وهي أقصى حد احلجر وأهلها احلارث بن ربيعة مث احلجر مث رميا 
قطع بني احلجر وبني بلد شكر بطنان من خثعم خثع يقال هلما الوس والفزع فقطعتاه إىل هتامة وسعد اهلمام نزارية مث 

بلد جبيلة، مث بلد عدوان وفهم ونبت بن بلد شكر سرري، مث غامد، مث بلد النمر، مث بلد دوس من وراء ذلك، من 



عكل يف صدور أبيدة وحبذاء بلد احلجر أعلى ترج وجوانب بيشة اليت تلي السراة فيها قرية مما يصلى بيشة يقال هلا 
نّضة لبين األصبغ من احلجر، والصحن مراع لبين شهر جنداها مما يصلى بيشة حيث تتبطح هي وخثعم وغوراها 

عنزي، والذي يلي ّتية من غوائر احلجر مرة واد ينصب إىل الكفرية وحلي، والشرى يف شرقي  شامي ترة، وميانيها
ضنكان أسدي لريفا بن عثمان، ومن أوديتها الغورية فرشاط وصدوره وحجرية وأسافله عبيدية من كنانة، وقرب 

حمجة احلجر التهامّية وساكنه من واد أهله من احلجر زيد بن احلجر به ساكنة إىل هتامة ووادي ساقني إىل هتامة فيه 
احلجر جبيهة جبهة احلجر، العديف عقبة تنصب مياهها إىل خاط واد وساكنه بنو عامر الغورية من احلجر وخباط 

خنالت وبسراة احلجر والّرب والشعري والبلس والعتر واللوبياء واللوز والّتفاح واخلوخ والكمثرى واإلجاص والعسل 
  .الصيد وشرقيها من جند أهل الغنم واإلبل وخيل لإلصابغة ال غري يف غربيها والبقر وأهل
خترج من جرش قصد صعدة على بلد جنب يف سعيا وادي بين بشر ذي أعناب وزروع : من جرش إىل صعدة

وأسفل أنيس مث وادي طرطر مث وادي منع مث جزعت منه يف وادي حنيان وهي اخلنقة مث ظالمة مث سراة جنب ومنها 
اجلبل األسود منه موضع يقال له القرحيا والقرحيا أيضاً رنية مث طلعت يف وادي النحي إىل سروم واحلمرة الكبيبة و

  :من السراة يصاع والسوار وبطن قوت والنجار وبقران قال ذو اإلصبع: ووقعت يف حمجة مكة أرض عدوان
  جتوب األرض فجاً بعد فّج... جلبنا اخليل من بقران قّبا 

  :وصعر ومعرب قال ذو اإلصبع يذكر عدة من ديارهم والبيداء ومرهب
  فمعورة فوخدة فاملرار... إن داري مبرهب فبصعر 

  يسمع فيه هتاذي األخبار... ولنا منزل برقبة ال 
  كلّ قرم متّوج جّبار... منزل أحرز احلواضن فيه 
  دار صدق قليلة األقذار... مث بالفرع قد نزلنا قبيالً 
  وامتناع من جحفل جّرار. ..ذات حرز وعزة وجناة 

  وال النزع بالّرشاء املغار... ماؤنا الفيض ال يعذّبنا القيظ 
اثلى : وأسلع والسرين والعرض واديان من حازة احلزن فإىل الكفرين من جنل إىل دارة فإىل الربض، ومن بلد دوس

  .وصحبة وذنب فراجل

ن وذات الطّلوح وكاترة والّسالّن وخزاز وقرار الذنائب وواردات وذو حسم وعويريض وشريب وأبا: ديار ربيعة
عمق واللصاف، واللصاف أيضاً لبين مّرة ووادي احلاذ من مرس والعقيق وذات ريام والقارتان، ومن ديار بكر 

خاّصة نباض وقّو والّرجا والنواعص والّشيطان، ماء احلنو من قضة والقضيبة واحلنينة ومثاد وجند اخلال والعسجدية 
وخنزير ورجلة وروض القطا ودرنا وكثيب الغيلة وعباعب وكانت به وقعة ومنفوحة وبطن الغميس  واألبواء

وبادوىل والسخال وذوقار وذات الرئال والبدي ودحيضة وثهمد وجبل االمرار ورّم وجنباء وإطار وتلع فلج لعجل 
نتايل وتبل والّرخيل بئر ونقاع خاصة وهو فلج املدار والثين وحث لعجل أيضاً لعلع موضع ماء يف ديار بكر وال

الّصفر ومطار بفتح امليم ومطار بضم امليم يف أرض الطائف، وحضان وذات اهلام والّشطب ومرجم واهلضم والّرخم 
  .ووجرة وشبكة وأنبطة والبقّار، وهذه مواضع الوحش واجلن وغريمها ومن ديارهم باجلزيرة املر وشيطر واألحولني

والفضاء وأحد العقيق وبطحان وسلع واحلّرة والالبتان وسبخة والّرحابة والرحيبة، ورحابة املدنية وقبا : أرض يثرب
مبأرب، واخلشب واخلشب من أرض مهدان والّضحيان أطم والقبابة وتضارع جبل والّدخشنة وذات أشراع مما 

لّدرك واجلر وبعاث يصاىل منها ديار نصر من هوازن واملنحىن وجذمان ومثغ وأرثد وقورى والعريض واألعوص وا



واجلّر أيضاً سفح الوطيح خبيرب والوطيح والّنطاة من خيرب ميثّل جبّمى الّنطاة ومحى القطيف بالبحرين واآلطام منها 
الّضحيان ومزاحم وأجم واخلّصي وناصح وكنس واملستظلّ وفارع وعتود ويقاوم والشرعيب وراتج والرّيان ومن 

  .رةبقاعها بقيع الغرقد وصرار والسّرا
عدن أبني بني املربني واحلما ّمحيني واملالحيني حلج وأبني بني األصاجل : أمساء القرى اليت يكون أهلها جزءين متضادين

وبين عامر، صنعاء بني الّشهابيّين واألبناء ويدخل من تنّزر هبا مع األبناء ويدخل أهل البلد ومن تقحطن هبا مع بين 
أيب معيد ويدخل مع الرضوانيني بكيل ومع املعيديني حاشد، صعدة بني أكيل  شهاب، خيوان بني الّرضوانيّين وآل

وكان امسها يف اجلاهلية وسخة فلما وصلت زكاة : ويرسم، وسحة من قرى خوالن بني البشّريني والنصفيني قالوا
من وسحة بوصان بل : من أين هذا؟ فقيل من وسخة فقال: أهلها إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم يف أول الزكاة قال

بني بين مجاعة وبين رشوان، جنران بني بلحارث ومهدان، اجلوف بني مهدان ومذحج، مأرب بني سبأ ومذحج، جرش 
بني العواسج وعنز، ترج بني آل مطري وبني نسع، مكة بني احلّناطني واجلزارين أرض عمان كورهتا العظمى صحار 

  .واما قراها فأكثر جمامعها هرود من أوديتها
الكور جبل دثينة والكور جبرش، صرب وذحر جبال املعافر، تعكر وصيد وبعدان ورميان جبال : بال املشهورةاجل

الّسحول، جبل حّب جبل العود بينه وبني جبل نعمان، صناع والقمر بالسرو، ومن جبالن العركبة جبل الّضلع من 
 حراز، أنس جبل ضوران، اسبيل سحمر جبالن، برع جبل الصّنابر، ريشان وحفاش والشّرف، شبام ومسار جبال

جبل الّدقرار ملراد، شرفات جرة وكنن تنعمة، عيبان ونقم جبال صنعاء، مهنون خلوالن العالية هو وتنعمة، جبل 
تيس جبل ختلى وصرع جبل حجة موتك جبل ذخار حضور ضني مدع شظب هيالن جبل ملح جبل يام جبل 

بوصان عراش غيالن اجلبل األسود جلنب، شّن وبارق بالسراة، احلضن سفيان ذيبان الكبري برط هنوم وسحيب عّر 
بأرض جند، عارض اليمامة، جبال طيء أجأ وسلمى، اقرع تعار لنب أباح مشام، من جبل طّي، عسيب عروان يلملم، 

  .قدس، رضوى أعفر، أفرع، يسوم، آرة، األشعر
والدبر وجبل الّرعا وجبل األسواق وامسه دالين  فوط وعرامي وغرابق: ذوات النّبع منها وخاّصة من بلد خوالن

  .وعراش وعنمل وبدر واملذرى وخر وعرو وهنوم من بالد مهدان وسحيب والشرف
صناع والقمر وجبل حب ووراخ والعود وتعكر وصرب واجلوة وقرعد وخلقة ورمية الكالع : احلصون منها املشهورة

حراز، املستحرزة وضوران ونعمان ورأس حضور ويسمى  وكحالن ومثوة وضلع ورمية وبرع وشبام حراز ومسار
بيت خوالن وجبل ختلى وهو وهنوم الرأس منها، وحجة وموتك وشظب ومذرح ومدع وحضور بين ازاد وناعط 

وتنعمه وذباب وصرع وقلعة ضهر ويكلى وهكر وتلفم وذروة وعويل ووعيلة وريشان وحميب ومدع وشهارة 
  .اش وغيالن والغرا وبّران ودفا، وعنم واخلنفعّر من بلد خوالنوالعبالء وحصن العّشة وأبذر وعر

تعكر وأدم وحضور وسحمر وشبام حراز : الشوامخ من اجلبال اليت يف رؤوسها املساجد الشريفة ومواضع املساجد
وبيت فائس من رأس جبل ختلى وأعلى ريشان وهو جبل ملحان بن عوف بن مالك وشرفات جرة، وصرب وكنن 

  .وهنوم
املطّوق وخطارير وقصران ووتران وشّجان وشرفات جرة وضني وصرر : بال املتأكمة الطول املنخرطة الرؤوساجل

  .وخطفة وشخب
صرب وذخر وبرع وسحيب وحراز املستحرزة وشظب وموتك وجبل هنم : املسّنمة من اجلبال دون ذوات الطّفاف

  .وملحان وشهارة وعيشان والشرف وعروان



أما اليت يف رؤوسها املساين واآلبار فربط وأسل وتنعمة، واليت يف رؤوسها الغيول : بار واملسايناللوايت يف رؤوسها اآل
هنوم وجبل ختلى وريشان جبل ملحان والعرو وعراش وغيالن وحضور ومسار وضوران وجبل ذخار هذا : والعيون

رها ما بقي من اخلصون فمثل صرب من ذوات العرق املطبقة واألبواب، وأما اجلبال اليت ليست مبطوقة بالعرق وأكث
  .وذخر وبرع ورمية وشظب وحفاش وحراز املستحرزة وسحيب وما يكثر عدده

أجأ وسلمى جبال طيء وأبان وتعار ولنب وحضن وقدس : اجلبال املشهورة عند العرب املذكورة يف أشعارها
  :ي كربورضوى وعروان ويسوم وحراء وثبري والعارض والقنان وأفرع، قال عمرو بن معد

  تشري به الّركبان ما قام أفرع... وجّدك خمّصي على الوجه تاعس 
  .فإين مقيم ما أقام عسيب ويذبل واجمليمر ولبنان واللكام: والنري وعسيب، قال امرؤ القيس

  .وأول سراة جزيرة العرب من أرض ذحبان واملعافر وآخره جبل القبق من أقصى الشام
الّت بأعلى خنلة، وذو اخللصة بناحية تبالة، وكعبة جنران، وريام يف بلد مهدان، مكة وإيلياء وال: مواضع العبادة

  .وكنيسة الباغوتة باحلرية
مثل سفوان وكاظمة وأغباب مهرة وسفلى حضر موت واالحقاف وتيه أبني وفالة الفرسان : شطوط حبر العرب

ياف السّرين واحلرم وسهوب احلجاز وبين جميد وشط األشعريني وسهل عك وخمارف حكم وبلد كنانة واألزد وأس
  .وتيه تيماء

الفرتك ورأس اجلمجمة وباب املندب ومنفهق جابر وباحة جازان : رؤوس هذا البحر املتعاملة باخلطر والصعوبة
  .ورأس عثّر وشقان وتاران وجبالت
هبني وزرود وجرة وحربة وأسنمة وذوقار وتوضح وشرب ورماح والدبيل وو: مواضع الوحش املضروب هبا املثل

وانبطة وطالح ويقال شاة الّرخامي كما يقال شاة االران وتيس الرّمل وعني الرمل احللّب وذئب اخلمر وذئب 
  .الغضا وذئب الغملول وشاة الوقل للوعول

أسد خفّان وأسد الشّرى من بالد خلم وأسد عثّر وهو عثر : مواضع األسد يف هذه اجلزيرة املضروب هبا املثل
د يثقّل وأسد حاملة وأسد املالحيظ وأسد املقيضا وأسد اللطا وأسد تعشر وأسد لية وأسد حلية واسد بالتخفيف وق

الّسحول واسد تبالة وأسد ترج وبيشة وأسد عتود فإما تبالة وترج وبيشة فهي من أعراض جند وال يكون هبذا أسد، 
شة بفتح الباء وهي مواضع األسد وبيشة بعطان ومل يكن، وإمنا تريد العرب أسود بيش ويزيدون فيه اهلاء فيقولون بي

بل أرادوا بيشة جند وإن رؤوس هذه األعراض من أعلى السراة منها ما ينحدر إىل جند : فهي بكسر الباء، وقيل
ومنها ما ينحدر إىل هتامة فما احندر إىل هتامة فاألسد فيه وهلا اجلوار نسبوها إىل هذه األعراض وقدر مبا طلع منها 

إىل أرض جند قاطعاً من بلده فعاث فيها فلعلّ أّول من نسب األسد إىل هذه املواضع عاين منها الواحد  الواحد
  .والزوج يف بعض هذه األودية، ووادي السباع يف بلد إياد وفيه أليب دواد والبنه دواد

  :جّنة عبقر قال زهري: مواضع اجلن املضروب هبا املثل
  خبيل عليها جّنة عبقرية

  :ّي قال لبيدوجن البد
  جن البدّي رواسياً أقدامها
  :وجن البقار قال النابغة
  حتت الّسنّور جّنة البقّار



  :وجن ذي مسار وغول الربضات وعدار حلج وملح وجن حود وقّور باملعافر وجيهم، قال محيد بن ثور
  أحاديث جن زرن جنا جبيهما

  وأبرق احلّنان يسمع فيه عزيف اجلن قال الشاعر
  جراباً وملكوماً وبذّر والغمرا... واهاً عرفت مكاهنا سقى اهللا أم

ومن املياه القدمية توضح وهي بني رمل الشيحة وشرج بذات الطّلح، والّسمينة بناحية رمل الّسمينة : املناهل القدمية
لّصماّن وهو األمحر الذي يكون للّصاغة، وزعق بني الّنباح والينسوعة، ربض بني بئر اجلواء وناظرة، طويلع بني ا

والّد قال بعض العرب وسئل عن طويلع عند املثابة املشرفة أما واهللا إال أنه الطويل الّرشاء بعيد العشاء مشرف على 
  :األعداء وفيه يقول بعض بين متيم

  وال جوفه إال مخيساً عرمرما... ولو كنت حرباً ما وردت طويلعاً 
  :واجلأب وفيه يقول األسود بن يعفر

  يكسو األسنة مغرة اجلأب... مثّ خمّيال وكأن مهري ظلّ 
  :وعنيزة، قال مهلهل

  جبال عنيزة رحيا مدير... كأنا غدوة وبين أبينا 
واملريرة يف بعض شقائق الدهناء ولصاف باالياد، وبرهوت بئر بسفلى حضر موت قدمية وأقدم آبار األرض بئر سام 

ىن قول اهللا عز وجل قل أريتم إن أصبح ماءكم غوراً بن نوح بصنعاء وبئر ميمون مبكة وهي يف بعض التفاسري مع
  .وهو ميمون بن قحطان الصديف من ولد أبد بن أبيود بن مالك بن الّصدف

  :مخر عانات ومخر بيسان، ومخر اخلص قرية من أسفل الفرات قال، امرؤ القيس: مواضع اخلمر
  من اخلّص حّتى أنزلوها على يسر... كأنّ الّتجار أصعدوا بسبيئة 

  .والفلسطينية من فلسطني، ومخر ثات، ومخر ضهر، واحلريّية تنسب إىل احلرية، وبيت رأس موضع للخمر باألردنّ
أما مساكن خلم فهي متفرقة وأكثرها بني الرملة ومصر يف اجلفار ومنها يف اجلوالن : مساكن من تشاءم من العرب

قصريي وابن عزيز اللّخمي مسكنه طرف جبال الّشراة، ومنها يف حوران والبثّنية ومدنية نوى وهبا خلف بن جبلة ال
وأما جذام فهي بني مدين إىل تبوك فإىل أذرح ومنها فخذ مما يلي طربّية من أرض األردن إىل اللّجون واليامون إىل 
رة ناحية عكا وأما عاملة فهي يف جبلها مشرفة على طربّية إىل حنو البحر وأما ذبيان فهي من حّد البياض بياض قرق

وهو غائط بني متياء وحوران ال خيالطهم إال طيء وحاضرهم الّسواد ومرو واحليّانيّات وأما كلب فمساكنها 
السماوة وال خيالط بطوهنا يف الّسماوة أحد ومن كلب بأرض الغوطة عامر بن احلصني بن عليم وابن رباب املعقلي 

إرم من مناهل العرب املعروفة، وقراقر بني كلب  وإما حسمى فبني فزارة وجذام وهي من حدود جذام وحبسمى بئر
وذبيان وهو منهل، وعراعر وكان يوم قراقر وعراعر بني كلب وعبس، ومن ديار غطفان يثقب وبيثقب روضة 

  :األجداد اليت ذكرها النابغة بقوله
  عفت روضة األجداد منها فيثقب

رما وبنو بياضة من جذام وبنو راشدة من خلم ومن حشم بن جذام بطن يقال هلم بنو جرى ينزلون بالرمل من الف
ينزلون بالبقّارة والورّادة والعريش ويغلب على عريش بنو الثعل من بين جرى، ومن بين الثّعل بعبسان قرية بداروم 

غّزة ولبين جرى جزائر بين جرى بأرض مصر وهي رملة بيضاء وأما بنو أبري رهط هدبة بن خشرم من عذرة فإن 
يس واحملاب، ومن عذرة من ينزل جبزيرة الصوامع على رملة بيضاء من كورة ضّيان ومنهم قوم دارهم بتل قرس



بزنكلوم وقوم بالصعيد من مصر ومن بين احلارث بن كعب بيت يسكنون بالفلجة من أرض دمشق منهم عبد امللك 
  .ابن الرحيم احلارثي

س مراحل على طريق املروة، وهلا طريق أخرى أمين بني املدنية ووادي القرى مخ: مساكن العرب فيما جاوز املدنية
من تلك يف أرض جند على حصن بين عثمان مسافتها أربعة أيام، وخليرب إىل املدنية طريقان إحدامها قاصفة من 

املدنية، والثانية تعدل من حصن بين عثمان ذات اليمني وخبيرب قوم من يهود وموال وخليطى من العرب، ومساكن 
ني هذه املواضع هي وجهينة وبلّي ومزينة وهذه القبائل قدمياً تطرقت إىل بلد طيء دون بين حرب بين حرب ما ب

السويداء وفيها املاء مث املدينة، وأوال احلجازية أمين من السويداء، فإذا جاء حاج : ومن املروة إىل املدينة مرحلتان
منها إىل السّيالة وبأوال هذه خنل املروة ويسكنها مصر والشام من السويداء إىل املدينة مال إىل أوال مث خرجوا 

العيص فيها جهينة ومزينة، وتنفرد دار جهينة من حدود رضوى واألشعر إىل واد ما بني : اجلعافر واملوايل وخليط
ا جند والبحر، مث من منقطع دار جهينة دار بليّ إىل حد دار جذام بالّنبك على شاطىء البحر مث عينونا من خلفها مث هل

ها أناذه،واملغار منزل : ميامن الرب إىل حد تبوك مث إىل جبال الشراة مث إىل معان راجعاً إىل أيلة إىل أن تقول املغار
للخم مث وقعت يف ديار خلم من حد املغار مث الداروم مث اجلفار، واجلفار رمال إىل حد الفرما وما خلف الفرما إىل 

ن بلد القبط فهو مياين فيه بلّي وخلم ومن قيس ولفائف من الناس مث للخم مصر للقبط وأما ما تياسر حنو البحر م
ومن خيالطها من كنانة ما حول الّرملة إىل نابلس وهلم أيضاً ما جاز تبوك إىل زغر وهو بلد الّنخل ومنها التمر 

ما يليها من البالد، نوى الّزغري مث البحرية امليتة اليت يرمي فيها وادي الريموك واألردن، وللخم أيضاً اجلوالن و
والبثنّية وشقص من أرض حوران وخيالطهم يف هذه املواضع جهينة وذبيان ومن القني وعن أيسر جبال الّشراة 
مدائن قوم لوط منها منزل ذو خشب والغمر وهي غمرة، انقضى هذا الّصقع وعدنا لتصنيف ما بقي من ديار 

القرى إىل خيرب إىل شرقي املدنية إىل حد اجلبلني إىل ما ينتهي إىل العرب شرقاً وشأماً من وادي القرى فمن وادي 
احلرة ديار سليم ال خيالطهم إال صرم من األنصار سيّارة وقد حيالون طّيئاً وأما جند ما بني مكة واملدنية من ذات عرق 

مرحلة وفيه آثار عظيمة وما  فإىل اجلبلني فاملعدن معدن سليم فراجعاً إىل وادي القرى إىل احلجر موضع مثود والناقة
بينهما العيص وإليه ينسب التمر العيصي، مث من احلجر إىل تيماء موضع السموأل يف دهناء ثالث مراحل بطان 
ويسكن ما بني ذلك من طّىيء بنو صخر وإخوهتا بنو عمرو وبطن من حبتر وقرار تيماء اليوم لطيء مث لبين زريق 

م موال فإذا خرجت من تيماء قصد الكوفة ثانياً فأنت يف ديار حبتر من طىيء وبين مرداس وبين جوين والغشاة وه
إىل أن تقع يف ديار بين أسد قبل الكوفة خبمس وهذه الطريق بني القريّات يسرة مما يلي البياض واملنهب عن أمياهنم، 

حرج على فيد إن شاء وإن شاء  والقريات لذبيان وحبتر من طىيء وخليط وإن مر تيماء راجعاً إىل احملّجة إىل الكوفة
على اجلبلني حىت يلزم احملجة واملسلك يف هاتني الطريقتني باخلفارة، وإن تياسرت وقعت من تيماء يف ديار ذبيان 

والبياض إىل أن تقول حوران ها أناذه وخيلطهم من كلب بعراعر وما يليه مث من حوران يف ديار كلب عن ميينك يف 
أن ترى خنل الفرات وال خيالط كلباً سواها وان أخذت يسرة وقعت يف احلّيانيات وما يليها  السماوة مث الدهناء إىل

ديار القني حيث كانت بقية من جديس أخوة طسم، وإن تياسرت عن ذلك أيضاً وقعت يف ديار عاملة وهي جماورة 
وهبا رهط من عّك ومن لألردن وجبل عاملة مشرف على عكا من قبل البحر يليها ويطل على األردنّ والفلجة 

مهدان ومن مذحج من بلحارث مث بين مالك وهم رهط ابن عبد الرحيم احلارثي، فإذا جزت جبل عاملة تريد قصد 
دمشق ومحص وما يليها فهي ديار غسان من آل جفنة وغريهم، فإن تياسرت من محص عن البحر الكبري وهو حبر 

م أهل سؤدد وعز، مث من أيسرهم مما يصلى البحر تنوخ وهي الروم وقعت يف أرض هبراء حي لقاح ال يدينون وه



ديار الفضيض سادة تنوخ ومعكودهم منها الالذقّية على شاطىء البحر مث تقع يف نصارى وغري ذلك إىل حد الفرات 
إىل بالس يف برية خساف وهي من الدهناء ومنها خترج إىل تدمر ذات اليمن وهي تدمر القدمية وهي جانب الّسماوة 

وما وقع يف ديار كلب من القرى تدمر وسلمّية والعاصمّية ومحص وهي محريية وخلفها مما يلي العراق محاه وشيزر 
  وكفر طاب

لكنانة من كلب مث ترجع بكنانة كلب من ديارها هذه إىل ناحية السماوة والفرات من املدن تل مّنس وحرص 
 حد وادي بطنان، مث تأيت الفرات من بلد الروم شاقاً يف وزعرايا ومنبج، ومنبج مشتركة بينهم وبني بين كالب إىل

طرف الشام على التواء إىل العراق فغربيه ديار كلب وشرقيه ديار مضر، ومن املدن الرافقة وهي على شط الفرات 
ان يسكنها أخالط مضر، وحّران موضع آلة القياس مثل األسطرالبات وغريها وهبا تعمل مقاود اإلبل احلرانية من كّت
وشعر لبين متيم ومن خيالط من بين سليم، والّرها لبين سليم، وكنيسة الرهاء اليت يضرب هبا املثل، ومربعا واخلابور 

كنانة .لبين عقيل أعاله لبين مالك وبين حبيب وبطون تغلب الباقي، مث آخر ديار مضر رأس العني للنمر بن قاسط
ناحية السماوة والفرات من املدن تل مّنس وحرص وزعرايا من كلب مث ترجع بكنانة كلب من ديارها هذه إىل 

ومنبج، ومنبج مشتركة بينهم وبني بين كالب إىل حد وادي بطنان، مث تأيت الفرات من بلد الروم شاقاً يف طرف 
الشام على التواء إىل العراق فغربيه ديار كلب وشرقيه ديار مضر، ومن املدن الرافقة وهي على شط الفرات 

أخالط مضر، وحّران موضع آلة القياس مثل األسطرالبات وغريها وهبا تعمل مقاود اإلبل احلرانية من كّتان يسكنها 
وشعر لبين متيم ومن خيالط من بين سليم، والّرها لبين سليم، وكنيسة الرهاء اليت يضرب هبا املثل، ومربعا واخلابور 

  .قي، مث آخر ديار مضر رأس العني للنمر بن قاسطلبين عقيل أعاله لبين مالك وبين حبيب وبطون تغلب البا
أوهلا وآخر ديار مضر رأس العني، مث كفرتوثا جلشم عن أياسرها مارة من موضع احليّات : ديار ربيعة وما خلفها

املضروب هبا املثل وهي تطل على دارين، مث نصيبني موضع العقارب وهي دار آل محدان ابن محدون مواىل تغلب، 
إىل أذرمة والّسميعية مسرية يوم، وعن أمين ذاك جبل سنجار جبل شراة بين تغلب والشّراة منها بنو فمن نصيبني 

زهري وبنو عمرو مث من أمين ذلك دهنا إىل رحبة مالك ابن طوق وقرقيسياء، مث ترجع إىل أذرمة إىل برقعيد وهي 
  :ديار بين عبد من تغلب وفيهم يقول القائل

  واحتل لنفسك عيشةً بنهار... ال ختدعنك برقعيد وشيدها 
مث منها إىل بلد وفيها شراة وغري ذلك، إىل حد املوصل، وإن أردت بعد أرض املوصل مررت بتكريت وكان الثرثار 
عن ميينك وأكثرها أهل املوصل مذحج وهي ربيعة فإن تياسرت منها وقعت إىل اجلبل املسمى باجلودي يسكنه ربيعة 

األرمن، وإن تيامنت من املوصل تريد بغداد لقيتك احلديثة وجبل بارّما يسمى اليوم  وخلفه األكراد وخلف األكراد
محرين ويقال إنه جبل ال خيلو يوماً من قتيل، مث الّسّن والبوازيج بالد الشّراة من ربيعة مث يقع يف جبل الطور البّرّي 

سان إال األكراد، وأما ما بني بغداد وهو أول حدود ديار بكر لبين شيبان وذويها وال خيالطهم إىل ناحية خرا
والبصرة مما يلي الشمال وخراسان فديار بين راسب اجلرمية مث البصرة واتصلت منازل العرب هنالك بأسياف 

البحر وكاظمة وقد خيرج من شاطىء البحر الكثري عن اجلزيرة مثل من باجليزة من أرض مصر وأسوان واملغرب 
  .القلزم من أسوان إىل ناحية باضع وسواكن واملعادنوالصعيد وما شرع على غريب حبر 

  ؟؟

  باب نبات اليمن



نبات اليمن بني روض وشجر عرى وعضاه مطعمة وعضاه شوكة وحشائش وزهور وأنوار فأما احلشائش ففيها 
 أكثر حشائش العقّار ولكن أهلها البدوية ال يعرفوهنا وإمنا يعرفها احلكيم من الناس من أهل صناعة الطب وكل

جنس من هذه الضروب ال حتصى فنونه غري أن العرب قد متيل يف أمساء الرجال إىل العضاه الشائكة واملرتّعية ملا فيها 
من اخلشونة واحلدة والصالبة والصرب على قلة املياه وعدم الّري، فمن أمسائهم طلحة ومسرة وعوسجة وعرفطة 

ثبة وعرابة وسلمة ومجعها سلم ومجاع سالمة سالم وسلمة وقتادة وعلقمة وحدقة وشربمة وبقيلة وقرظة وأرطأة وأ
باسم احلجر ومجعها سالم وعثربة ودندنة وقطرة وعلّفة وجعدنة وعنكثة وغضورة وغضاة وعالثة وخليلة ومحزة 

وسحمة واراكة وجعثنة وثغامة وعلقمة وحبقة وعجرمة وصربة وضربة ومّرة وشرخة وشرخ وشبطة وجرهدة ومن 
عثن وعرادة وعرمة ومظّة وغلقة واألغلوق من زّبيد وعلقة وعلقى وسخربة وبشامة وحلزة كرمة وج: النساء

  :وتنضبة ومرخة وهرمة وبسرة وشرزة وشرية وعلفة وجرجة ومها مثر الطلح من غريه قال الشاعر
  جبيد أدماء تنوش العلّفا 

ومخخمة وغري ذلك ملن تتبعه، وأما ومحضة ومنها املنذر بن أيب محضة الوادعي ومظة بن اجلمجم من حكم وحرملة 
  .مثل بسر وبسرة ورطبة وزبيبة وعنجدة وشعرية ودخنة وطهفة وعدسة وغري ذلك: من أمساء األمثار

  ؟؟؟

  لغات أهل هذه اجلزيرة

أهل الشحر واألسعاء ليسوا بفصحاء، مهرة غتم يشاكلون العجم حضر موت ليسوا بفصحاء، ورمبا كان فيهم 
ومهدان وبعض الّصدف سرو مذحج ومأرب وبيحان وحريب فصحاء وردّي اللغة منهم  الفصيح وافصحهم كندة

قليل سرو محري وجعدة ليسوا بفصحاء ويف كالمهم شيء من التحمري وجيرون يف كالمهم وحيذفون فيقولون يا بن 
هم عدن لغتهم معم يف يا بن العم ومسع يف أمسع حلج وأبني ودثينة افصح والعامرّيون من كندة واألوديون أفصح

مولدة ردّية ويف بعضهم نوك ومحاقة إال من تأدب بنو جميد وبنو واقد واألشعر ال بأس بلغتهم سافلة املعافر غتم 
وعاليتها أمثل والسكاسك وسط بلد الكرع جندية مثيل مع عسرة من اللسان احلمريي سراهتم فيهم تعقد سخالن 

ة سرو محري، وحيصب ورعني أفصح من جبالن، وجبالن يف وجيشان ووراخ وحضر والّصهيب وبدر قريب من لغ
لغتهم تعقد حقل قتاب فإىل ذمار احلمريية القحة املتعقدة سراة مذحج مثل ردمان وقران وجندها مثل رداع، وإسبيل 

وكومان واحلدا وقائفة دقرار فصحاء، خوالن العالية قريب من ذلك، سحّمر وقرد واحلبلة وملح وحلج ومحض 
تيح ومسح وأنس وأهلان وسط وإىل اللكنة أقرب، حراز واخلروج وشّم وماظخ واألحبوب واحلجادب وعتمة وو

وشرف أقيان والطرف وواضح واملعلل خليطي من متوسط بني الفصاحة واللكنة وبينها ما هو أدخل يف احلمريية 
بطن هتامة وحوازها ال بأس  املتعقدة ال سيما احلضورية من هذه القبائل بلد األشعر وبلد عك وحكم بن سعد من

بلغتهم إال من سكن منهم القرى، مهدان من كان يف سراهتا من حاشد خليطي من فصيح مثل عذر وهنوم وحجور 
وغتم مثل بعض قدم وبعض اجلرب، جندي بلد وكان قد سكن هذه املواضع وجنعها ورعاها وسافر فيها وكان هبا 

  .خبرياً
ق بين حمارب من عبد القيس ومنازهلا ما دار هبا من قرى البحرين فالقطيف مدنية البحرين العظمى هجر وهي سو

موضع خنل وقرية عظيمة الشأن وهي ساحل وساكنها جذمية من عبد القيس سيدهم ابن مسمار ورهطة، مث العقري 



من دونه وهو ساحل وقرية دون القطيف من العطف وبه خنل ويسكنه العرب من بين حمارب، مث الّسيف سيف 
البحر وهو من أوال على يوم وأوال جزيرة يف وسط البحر مسرية يوم وفيها مجيع احليوان كله إال السباع مث الستار 
تعرف البحرين وهو منادى بين متيم فيه متصلة البيضاء وكان هبا خنل وسكن، والفطح وهو طريق بني الستار والبحر 

معقال طويلع وهو عن ميني سنام مث كاظمة البحور ساحل وفيها إىل البصرة ومن املياه املتصالت معقالت مث مخس مث 
  :يقول فروة األسدي

  وعن رمل النّقار فهّن زور... عدهتّن املخاوف عن سنيح 
  هي النقار وهي اجلفار وهي احلظائر حظائر مدرك

  وأن حيللن كاظمة البحور... ضمنت هلّن أن يهجرن جنداً 
البحرين ثيتل والنباج والّنباك وكل فيه خنل كثري وماء يقال له قطر والسباج  مث رحلية إىل البصرة، ومن مياه ستار

بالد كثرية القرى ويقال له نباج بين عامر وهي عيون تنبج باملاء وخنيل وزروع وأعالها يواصل اجلبلني اجأ وسلمى 
  :الذي ذكره األعشى بقوله بينهما مسرية يومني، الّنعف نعف حمّجر بناحية العرمة، وأما الّسلّي فواد عظيم وهو

  عجزاء ترزق بالّسلّي عياهلا 

ففرع الّسلّي من دون قارات احلبل من عني ميني حجر من قصد مطلع الشمس يلّب خنزير بينه وبني برقة الّسخال 
فيه احلفرية العليا واحلفرية السفلى ومها ماءان دفانان ويف وسط الّسلي من حتت خنزير هيت النجدية مث يدفع 

وادي ألسفل الرباشيع مهدان البون منه املشرق واخلشب عريب خيلط محريية ظاهر مهدان النجدي من فصيح ودون ال
ذلك، خيوان فصحاء وفيهم محريية كثرية إيف صعدة، وبلد سفيان بن أرحب فصحاء إال يف مثل قوهلم أم رجل وقّيد 

جل والبعري وما أشبهه األشعر وعك وبعض حكم من بعرياك ورأيت أخواك ويشركهم يف إبدال امليم من الالم يف الر
أهل هتامة وعذر مطرة وهنم ومرهبة وذيبان وسكن الّرحبة من بلحارث فصحاء ضياف باجلوف العلى دون ذلك 
خرفان وأثافت ال بأس بفصاحتهم، سكن اجلوف فصحاء إال من خلطهم من جرية هلم هتاميني، قابل هنم الشمايل 

 عليان وظاهر سفيان وشاكر فصحاء بلد وادعة بنو حرب أهل إمالة يف مجيع كالمهم، ونعمان مرهبة فظاهر بين
وبنو سعد أفصح، من ذمار إىل صنعاء متوسط وهو بلد ذي جرة، صنعاء يف أهلها بقايا من العربية احملضة ونبذ من 

ب خيالف اجلميع، شبام كالم محري، ومدينة صنعاء خمتلفة اللغات واللهجات لكل بقعة منهم لغة ومن يصاقب شعو
أقيان واملصانع وختلى محريية حمضة، خوالن صعدة جنديها فصحاء وأهل قدّها وغورها غتم، مث الفصاحة من العرض 

يف وادعة فجنب فيام فزبيد فبين احلارث فما اتصل ببلد شاكر من جنران إىل أرض يام فأرض سنجان فأرض هند 
ربيعة فسراة احلجر فدوس فغامد فشكر ففهم فثقيف فبجيلة فبنو علي غري وبين أسامة فعنز فخثعم فهالل فعامر بن 

أن أسافل سروات هذه القبائل ما بني سراة خوالن والطائف دون أعاليها يف الفصاحة وأما العروض ففيها الفصاحة 
ال يف قراها، فهذه ما خال قراها وكذلك احلجاز فنجد السفلى فإىل الشام وإىل ديار مضر وديار ربيعة فيها الفصاحة إ

  .لغات اجلزيرة على اجلملة دون التبعيض والتفنني
صفة العروض والبحرين وجند السفلى وطرف جند العليا ومراعي هذه البالد وأعداد مياهها ودحوهلا وجباهلا وقراها 

حممد بن سهل  البحرين ونواحيها عن أيب مالك أمحد بن: وبواديها إىل أطراف احلجاز وأشراف الشام وسواد العراق
بن صباح اليشكري وهي شباك ولروضة القرح مث يعارض العرض من وسط الفضاء عن يساره الفرزة ويقابل 
العرمة غار املغرة وغار الطني الذي يأكل الناس ومقابل هلما من مطلع الشمس رحا إبل ورحا غنم وقد ذكر 

  :األعشى أكثر هذه املواضع فقال



  فالعسجدّية فاألبالء فالّرجل... ا قالوا منار فبطن اخلال جادمه
  حىت تتابع فيه الوتر واحلبل... فالسفح جيري فخنزير فربقته 

الوتر واد يدخل يف واد حجر وكان منزل األعشى من منفوحتني بدرنا، هذه املواضع باليمامة ختاطب بنا الّصفة 
  .إليها عن صقع البحرين

 متيم مث لسعد من بين متيم، وكان سوقها على كثيب يسمى اجلرعاء مث ترجع إىل البحرين فاالحساء منازل ودور لبين
تتبايع عليه العرب، وعن ميني البحرين ودوهنا يربين واخلّن موضع فيه حنل كثري لبين ودعة، ويربين خنل وحصون 

  .وعيون جارية وغري جارية وسباخ، والبحرين إمنا مسيت البحرين من أجل هنرها حملّم ولنهر عني اجلريب
مث تصعد منها قاصداً اليمامة فيكون من عن ميينك خرشيم وهي هضاب وصحراء مطّرحة إىل احلفرين وإىل الّسلحني 

واحلفران مها حفر الرّّمانتني وهن من مياه العرمة وأمام وجهك وأنت مستقبل مغرب الشمس مطلعك من اجليش 
 الفروق الثاين مث تطلع من الفروق يف اخلوار خوار الثّلع مث فاحلابّسية مت مزلقّة مفّعلة مث املوارد مث الفروق األدىن مث

  .الّصليب وعن ميينك الّصلب صلب املعى والربقة برقة الثّور
مث الّصماّن ومياهه وهي دحول حتت األرض خمّرقة يف جلد األرض منها ما يكون سبعني بوعا ومئة بوع حتت األرض 

يكة بالّصحصحان، ومنها دحل السمرات، ومنها الدحل الضيبّ وأقل وأكثر، منها دحل العيض، ومنها دحل أر
يكون ماؤها من ماء السماء عذب، وبالّصمان املصانع وهي معمولة من األرض غدر مرصوفة بالصفا من جوانبها 

  .وليس بالصمان ماء عّد إال ما كان مياه العرمة قرهبا
الدبيب ماء يسمى بالدبيب وأنت جائز بالصحصحان مث ترجع إىل طريق زرى قاصداً إىل اليمامة، فمن عن يسارك 

  :ومن عن ميينك ماء يقال له الّدحرضي وفيه يقول عنترة
  شربت مباء الّدحرضني فأصبحت

مث تقطع بطن قّو مث السمراء وهو أرض سهب مث تأخذ يف الدهناء وهي هناك مسرية يوم وتثين من طريق زري 
يت مات حتتها وكتب فيها شعره، مث خترج من اجلبال والشقاق إىل وتأخذ على الشجرة وهي الشجرة ذي الرمة ال

العثاعث وهي السالسل وأنت يف ذلك تأخذ طريقاً يقال هلا اخللّ خل الرمل فأول ماء ترده من العرمة من عن 
يسارك قلت هبل وهي تنكش وتعضب سريعاً، ومن عن ميينك قالت يقال هلا الّنظيم نظيم اجلفنة، ومن عن ميني 

ك على ميسرة الشباك شباك العرمة والغرابات مث تقطع العرمة فترد وشيعاً وهو من مياه العرمة إال أنه مفضى يف ذل
  :ناحية القاع وفيه يقول الرّاجز

  خيطان نبع كتمت صدوعاً... كأهنا إن وردت وشيعاً 

ضرمة جّو اخلضارم مدينة وقرى وسوق مث تسري يف الّسهباء مث تقطع جبيالً قريباً يقال له أنقد مث الروضة مث ترد اخل
فيها بنو األخيضر بن يوسف وهي دار بين عّدي بن حنيفة ودار بين عامر بن حنيفة ودار عجل بن جليم وديار هوذة 
بن علي الّسحيمي احلنفي وهي أول اليمامة من قصد البحرين وعن ميني ذلك واد من الّدام يقال له الرّوحان والدام 

وفيه مياه منها اخلويرات والثلماء واالكبشة مث ينحدر يف خنل جّو وحصونه منها الغبيب وذو  قّف بظهره البياض
االراكة واالقعس والريان والعيون والظبية، ومن عن يسار ذلك العني اليت خيرج منها السّيح الكبري ومن عن ميينه 

خرق نساح، مث أسفل من ذلك القرى املنصف وهو حصن لبين عامر بن حنيفة مث املنيصف وهو يسقيه املنخرق من
من اليمامة الضبيعة وامللحاء واخلرج وهو يف قنع الرمل والقنع مفضى القاع والّرملة فالرملة يف أصل الدام وهي 



تسمى رملة املغسل وبني الدام وبني الّرملة اللوى وهي سكة بني القّف والرمل ويف اللوى ماء يقال له السّويدية يف 
سل وهو واد جيري من قطمان ومن جّوجان ومن الّشعنة بسفل اجلبانة جبانة اخلرج، وهذه اليمامة مدفع وادي املغ

حصون متفرقة وخنل ورياض وقف من عن ميينها بينها وبني نساح يقال له أكلب وهي منازل بين قيس بن ثعلبة 
فع فيه من األودية نعام وبرك وكانت قبل لبين سعد بن زيد مناة فغلبوا عليها، واخلرج قاع مثل يدك وحصون ويد

ووادي اجملازة وهذه األودية مفضاها واحد مفضى يف بطن الّسوط االبرك الّنعام فإنه يفضي يف ذات نصب وهو من 
ديار جرم وإجلة يف أسفل اجملازة والعرمة واسفل وادي نعام ومها جرميّتان وكل هذه األودية فيها خنل وزروع 

يا العارض، وهو قّف مستطيل أدناه حبضر موت وأقصاه باجلزائر يف غربيه الدهناء ومساكن وهي تسمى الثنايا ثنا
ويف شرقيه تسايره، وقف العارض مرة تركبه الرمال فما اخنفض ومرة يستطيل فينيف وهذه األعراض جتيء منه 

دهناء فلقاً مث خترج حىت وهي تدفع مجيعاً إىل قرارها بالروضة من جو خلضارم مث خترج من جو فتفلق العرمة فلقاً مث ال
تصب يف البحر، وبرك حيدر فيه بطن الركاء ومسرية رأس الركاء من ديار بين عقيل مخس أو ست، ومن ميامني 

أودية اليمامة نساح وملك وحلا، والعرض، يف كلها قرى ميتة وحية ومن فراعها قرقرى واهلزمة والنهي ومياه 
ر كلها رّبعية وهي بني بطن قف العارض وبني رملة الوركة إىل أقصى الوشوم السباعة واحملضة وقراها والربثني والديا

فهي من عويند بين خديج فالرغام فرملة احلصادة فمنفوح فالربدان فثرمدا فذات غسل فالشقراء وأشيقر فراجعاً 
بل بالد بين متيم قصد الفروع فإىل مرأة فإىل بطن األزرقة فإىل توضح فما رد غرهبن وهو قفيف منقطع ممدود مد احل

فيها النخيل والقرى والزروع والبئار مث ترجع يف بطن العرض عرض بين عدي فأوهلا القرّي، قرّي بين يشكر مث 
القلتني لبين يشكر وعن يسار ذلك الشعبتان ومها لبين ضور من قيس بن ثعلبة عن يسارمها وادي حلا أسفله لبين 

دا مث ترجع إىل بطن العرض فالفارعة فاملوصل لبين يشكر مث املصانع يشكر وأعاله لضور من قيس بن ثعلبة فمصع
لضور مث منفوحتان ومها املنافيح لبين قيس بن ثعلبة مث حمرقة لبين زيد بن يربوع وهم البادية وكان سيدهم يومئذ 

اليمامة يف أيام الفتنة قائداً اجلرباء عمري بن سلمّي وهو الذي وفد على النيب عليه السالم من بين يربوع وتغلّب على 
بني بين هاشم وبين عبد مشس، مث القرية اخلضراء خضراء حجر اليت التقطها عبيد بن ثعلبة بن الدول ومل يشرك فيها 

أحداً، وهي حصون طسم وجديس وفيها آثارهم وحصوهنم وبتلهم الواحد بتيل وهو هن مربع مثل الصومعة 
حلقت منها بناء طوله مئتا ذراع يف السماء قال وقيل كان منها ما طوله : مستطيل يف السماء من طني قال أبو مالك

مخسمئة ذراع من أحدها نظرت زرقاء اليمامة إىل من نزل من جّوجان من رأس الدام مسرية يومني وليلتني وكانت 
 جديس تسكن اخلضرمة وكانت طسم تسكن اخلضراء، مث خترج من حجر مصعداً يف العرض فأول واد من العرض
وهو واد جيمع ثالمثئة واد فأول ما يلقاك من عن ميينك ففيشان والرّوضة تسمى حزنة مث خترج إىل قرية بين عدي 

النقب مث أباض واجلعاد وعقربا، وهبا قتل جيش خالد بن الوليد يوم مسيلمة ابن حبيب احلنفي مث ظفر خالد وخرهبا 
من ذهل بن الّدول واهلدار حصون وخنول وقصور عادية مث  آخر النهار وهي عّدوية أيضاً مث اهلّدار وهي ذهلّية
  متضي بفرع العرض والعيني وهي لبين عامر وعن

يسارها ثنية األحيسى، مث متضي يف رأس العارض وحيبس عليك العرض فترد القرية من وراء األبكّني ومها قرنان 
ليمان بن داود عليه السالم مبين بصخر جبيالن قرية بين سدوس بن ذهل بن ثعلبة وهي قرية جيدة وفيها قصر س

منحوت عجيب خراب، وبقيت القصبة، مث تطلع منه إىل نقيل قّران ورميان، مكان وأودية ووتر فقّران ورميان لبين 
سحيم بن الدّول بن حنيفة ووتر لبين غرب وهي خنيل وحصون عادية وغري عادية مث تطلع نقيالً من النقل فتهبط على 

يها النخيل واحلصون وأسفلها مدافع يف قابل العرمة منها إىل الغمّيم وإىل رعن الصّوابة وإىل البقائع بئر بين سحيم ف



وإىل سارع وإىل رملة كتلة فإىل خنزير، فإىل الّسخال وذا كله من وراء حجر ومن دوهنا إىل جّو، مث تنزل من نقيل 
ومتري ومبايض وروضة العرقوبة ويقابلك ضاحك طحبل إىل بطن العتك وإىل البكرات فمن أمين بطن العتك متر 

وهي نقيل يف العرمة يدفع إىل مياسر الدهناء من عن ميني فلج وبأعاله احللقة والثمد وكل ما عدت من مياه العتك 
وقراه للرباب من بين متيم، مث تقفز من العتك يف بطن ذي أراط مث تسند يف عارض الفقي فأول قراه مجاز وهي ربابيّة 

نية عدوّية من رهط ذي الّرمة مث متضي يف بطن الفقّي وهو واد كثري النخل واآلبار فتلتقي قارة بلعنرب وهي ملكا
يسارها ثنية :جمهلة والقارة أكمة جبل منقطع يف رأسه بئر على مئة بوع وحواليها الضياع والنخيل قال راجزهم

رية من وراء األبكّني ومها قرنان جبيالن قرية بين األحيسى، مث متضي يف رأس العارض وحيبس عليك العرض فترد الق
سدوس بن ذهل بن ثعلبة وهي قرية جيدة وفيها قصر سليمان بن داود عليه السالم مبين بصخر منحوت عجيب 

خراب، وبقيت القصبة، مث تطلع منه إىل نقيل قّران ورميان، مكان وأودية ووتر فقّران ورميان لبين سحيم بن الدّول 
ووتر لبين غرب وهي خنيل وحصون عادية وغري عادية مث تطلع نقيالً من النقل فتهبط على بئر بين سحيم بن حنيفة 

فيها النخيل واحلصون وأسفلها مدافع يف قابل العرمة منها إىل الغمّيم وإىل رعن الّصوابة وإىل البقائع وإىل سارع 
حجر ومن دوهنا إىل جّو، مث تنزل من نقيل طحبل إىل وإىل رملة كتلة فإىل خنزير، فإىل الّسخال وذا كله من وراء 

بطن العتك وإىل البكرات فمن أمين بطن العتك متر ومتري ومبايض وروضة العرقوبة ويقابلك ضاحك وهي نقيل يف 
العرمة يدفع إىل مياسر الدهناء من عن ميني فلج وبأعاله احللقة والثمد وكل ما عدت من مياه العتك وقراه للرباب 

ين متيم، مث تقفز من العتك يف بطن ذي أراط مث تسند يف عارض الفقي فأول قراه مجاز وهي ربابّية ملكانية من ب
عدوّية من رهط ذي الّرمة مث متضي يف بطن الفقّي وهو واد كثري النخل واآلبار فتلتقي قارة بلعنرب وهي جمهلة 

  :الضياع والنخيل قال راجزهموالقارة أكمة جبل منقطع يف رأسه بئر على مئة بوع وحواليها 
  من الدبابيب ومن سحّ املطي... إّنا بنينا قارةً وسط الفقي 
  ال يتقي اهللا وال يرثي شقي... ومن أمري جائر ال يرعوي 

مث تصعد يف بطن الفقي فترد احلائط حائط بين غرب قرية عظيمة فيها سوق وكذلك مجاز سوق يف قرية عظيمة أيضاً، 
الروضة روضة احلازمي وهبا النخيل وحصن منيع، مث متضي إىل قارة احلازمي وهي دون قارة العنرب مث خترج منها إىل 

وأنت يف النخيل والزروع واآلبار طول ذلك، مث توم مث أّشي مث اخليس مث تنقطع الفقي وتيامن كأنك تريد البصرة 
حلنبلي، مث الفردوس يف وسط احلزن، مث فترد منيخني مث احلنبلي ومها ماءان فبمنيخني خنل قليل وال خنل على ا

تعارض فلج واد يفلق احلزن وفيه املياه ومن عن ميينه ومن عن مشاله وهن بعيدات القعور ومنها ما بعده أبواع كثرية 
وحفر أيب موسى أقرب من ذلك مث تقع يف الدّو وهي مسرية ثالث ليس فيه ماء وال شجر إال الّنصي والّصليان خيبز 

بأصول الصليان والبعر وهشيم الّنقد والنّقدة شجرة ذليلة، مث يقطعونه إىل سنام، مث إن تيامنوا باملسعدية القوم فيه 
قرية أمين النّضة خراب وهبا أحساء كثرية، وإن تياسرت عن فلج وقعت بالبّريت وهو مكان ينبت فيه الّصعتر وعن 

يق طريق الربك وهو ينقلب من الطريق طريق العراق يساراً يساره طريق اجلاّدة إىل العراق إىل الكوفة ومن وراء الطر
من وراء اهلبري على مرحلة ومرحلتني فتأخذ على الربك وايسر منه األخياس أخياس كلب وحوران وهو جبل يف 

  .وهو مبلغي من هذه اجلهة: ميامن حرة ليلى القصوى وهو أدىن عالم الشام، قال

الّنقرة واحلاجر والرّبذة والعمق وأفيعة واملسلح وغمرة، وعن يسارها وجرة ومناهل الطريق فالعقبة ومسريا وفيد و
على طريق البصرة املارة بفلج واملوحدة وليس هبا ماء، مث خرمان ويدعى أم خرمان، مث ذات عرق مث بطن خنلة، 

على الطريق البصري وتأتيك من عن يسارك يف بطن خنلة ثنية جبل مث دار الربمكي مث الّزمية، مث احلائط، مث ترجع 



فتشرب بوجرة وهو بئر وبركة مقضّضة مث هتبط الّسي وهي بلد مضلّة مث أسفل منه بسيان وفيه كانت تنزل 
  :وتضرب فيها خرقاء بنت فاطمة العامرية اليت يقول فيها ذو الّرمة

  على حرقاء حاسرة القناع... متام احلجّ أن تقف املطايا 
  :روفيها يقول وسرق الزيارة فلم ت

  وزاد على عشر من الّشهر أربع... فلماّ مضى بعد املثّنني ليلة 
  ببسيان أيديها مع الشرق تلمع... عشت من مًىن جنح الظالم فأصبحت 

  أحّم القرى عارى الظّنابيب أقرع... إذا هّن قادهتّن حرف كأهنا 
وعليه هبشن وخنل وخراب وهو واسفل من بسيان النثراوات وهن هضاب ثالث، مث الشبكة شبكة الكراع، مث قبا 

لعامر من ربيعة، وعن ميينه مبسقط احلرة ذرقان ومها ماءان حيسيان، مث خترج من احلرة فعن يسارك الغدير غدير 
احلرة وهي احلرة الدنيا ووراءها احلرة القصوى حرة ليلى وبينهما االشراط الغديران أدماء ومطرق ومها يف أقصى 

عن يسار الطريق العراقي زرود ورمل زرود مث دون ذلك قصد مطلع الشمس الّشربة  احلرة وعند منقطع احلرة من
ومياهها وهي ذو طالل وذو القضة واألثبجة، األفعلة وشعىب وفيها وادي املياه وهي أدىن الشرّبة إىل ضرية وشعىب 

صني وهو بني قبا وبني حد احلمى وهذه ديار عامر بن ربيعة مث رجعنا إىل نعت الطريق فمنه مّران خنل وهبش وح
الشبيكة زائغاً يف احلرة مث تفضي يف صحراء ظلم جبل أسود طويل يف بطن القاع وما بني ضهر ورحابة باليمن جبل 
أسود عال له سنام يسمى ظلم أيضاً مث الدثينة ماء مث الّصّخة مث املريط فيها قلتة يقال له العذرة فعلة وفيه بئر يقال 

ياسرت ملياه الشربة فالثعل والبقرة والينوفة ينوفة خنثل وهي قرن جبل فارد، وعن يساره هلا املضياعة، مث إن ت
احملدث وبراق منلى واحلوءب ومطلوب، وعن يسار ذلك يف مياسر الشربة من قصد الطريق األيسر إىل قرن اليمانية 

أخذ أطراف العربى مث األثبجة مث النخلية وناصحة والبغرة وبرمي ويبدو له حصن من شرقي قرن اليمانية مث ترجع فت
ضرية وهي منازل وبلد يزرع فيه وحصنان وسوق جامعة ويقع يف احلمى محى ضرية وحواليها أعالم منها عسعس 
ومنها هضب احلجر وهو ماء عذب قلتة يدخل له حتت اهلضبة وحوهلا هضاب متفرقة، وعلم أيضاً يقال له وسط 

طلع يف احلزيز وهو رأس احلمى محى ضرية، واحلمى قطب مبا دار حوله إىل مثل عسعس، مث الّضلع ضلع الوكر، مث ي
  .أقصى مواطيء أيب مالك

  :فمن عن يسار ضرية مما يلي الشمال من املناهل واملوارد واملراعي ضلفع هضاب وصحراء ترعاها اإلبل قال الراجز
  وضلفعان املرتع الّرقاقا... يا إبالً هل تعرفني ساقاً 

  ة األنساقاوفوزة املشرف
مث ساق الفروين مث أبانان األسود وابان البيض جبالن مير بينهما بطن الّرّمة ودوهنما عشرية وهي طائية، وبفراعه أجا 
وسلمى جبال طيء مث وراء ذلك القصيم وهو بلد واسع كثري النخل والرمل والنخل يف حواء الرمل وهو كثري املاء 

صد احلجاز وهضب القنان، وللقنان قّنة سوداء، وصارة وذو عاج وهو ماء كثري احلصون، وإىل ناحيته خيرب من ق
مث اخلرباء عن ميني ذلك والينسوعة ومها من مياه الطريق البصري وبركة طخفة دوهنما إىل بركة ضرية، والقصيم 

البجليتان حتته رمل الشقيق إىل حظائر مدرك وعن يسار ذلك إىل ناحية احلجاز رخام وهو ماء قارات الّزنايب و
  .وذلك كله دون أبلى فرأس الشّرّبة

مث ضرّية إىل مطلع الشمس فكبشان هضب والبكرات هضبات فيهن بئر تسمى البكرة، مث عن يسار ذلك أمواه 
الضباب فمنها املوجنّية وغول واخلصافة ووادي ذي أجراد وعن يسار ذي أجراد ماء يقال له منية وهضبة هلا محراء 



ضبة وعن ميني ذلك ثهمد وهو جبل أسود يف رأسه وشل وذات فرقني وهي هضبة مقسوم ضخمة وعن يسارها ه
رأسها بنصفني مثل جبل شجان، وكل تلك األعالم يف صحراء مطرحة بيداء، مث يليها حلّيت وهو جبل أسود طويل 

اء حتسي من بال عرض وعن يساره يف ميل احلمى ماء يقال له نفي يروي أربعة آالف بيت ومخسة آالف بيت احس
  :البطحاء ووراءه واريات وهي أقرن محر مشرفات على بطن السرير وأعشاش اليت يذكرها الفرزدق

  عزفت بأعشاش وما كدت تعزف
  :وقنوان ومها قرنان جبالن وفيهما يقول الكاليب

  معارف ما بني احلمى فابان... أيا ليت شعري هل تغّير بعدنا 
  غول وهل باق على احلدثانو... وهل زايل الّرّيان بعد مكانه 

  إذا مال منها بالّضحى فننان... وطلحة أعشاش اليت طاب ظلها 
  فعاش اهلوى ملا بدا قنوان... وكان اهلوى قد مات للنأي موتةً 

الريان من مياه الّضباب، وأمين من قنوين واسفل منه الفرية بالفاء بئر وغريف واحلصاة حصاة جبلة هضبة عظيمة، 
خلت بنو عامر من متيم يف حرهبم املعروفة يوم جبلة وهي كثرية املياه وحيفها من عن يسارها بطن يف شعب منها د

السرير وهو أسفل وادي الرمة ويقطعه من ورائه بطن الّسر ومياهه وهو واد فيه املياه عكاش وخف والنطاف ويف 
 يف وسط الشّور وهو فيف مطرييح طوله أسفله أدىن مياه حائل والعويند واألعبدة ومكينة يدفع أسفله يف القريتني

مخسة أميال مث ترجع عن بطن السرير حيفك رمل الشعافيق عن يسارك وأنت مستقبل مطلع الشمس وشول وهذه 
املياه يف غول طلح وبني السر والسرير قّف يقال له اخللة فيه مياه كثرية وطوله قدر نصف هنار، من مياهه املصلوق 

رب وهي عثعثة من رمل صغار منقطعة وغول يقال له عاقل ومن مياه الّسرسلي وساجر ومها والصلية ويف طرفها الث
  .ماءان

ومن قصد شرقي احلمى من املياه الساقة واخلنوقة إىل بطن الرشاء وهو بني اخلنوقة وبني ثهالن وابن دخن وثهالن 
  .حلرجية وكنيفة والعويندجبل وابن دخن جبل منقطع من ثهالن مث من ميني ذلك احلرامية واألسودة وا

  :ومن جنويب ضرية يف احلمى الكود بئر وهلا قرن يقال له الكود ومذعى وزقا ماءان قال الشاعر
  وال الكود إالّ أن متّنى أمانيا... فلن تردى مذعى ولن تردى زقا 

  :وذو عثث واد وكل هذه املواضع بني النري وبني ضرية والنري جبل قال
  بذي غثث يدعو الثقال الّتواليا... عشية  ولن تسمعي صوت املهيب

واخلوان ثنية والّشطوان بئر، ومن مياه النري احلنابج وذو حبار واجلثجانة وجفنا هبا خنل وحصن لبين عمرو بن 
كالب، وأسفل من جفنا األنسر وهي جبيالت مطرحات يف جو من األرض سود يضربن إىل محرة، وبظهر الّنري بينه 

العربي واحساء بين حوثة وحالقيم ماء، ويف رأس العربى سواج واألخرج ويف األخرج ماء يقال وبني اجلنوب بطن 
له الضماخ، وبطن اجلريب وصوقع واملدان مّدان الغائط وهو ماء واهلضب هضب القليب واحلفري حفري الضبيب 

جة مثل األثبجة وذي عاج ومعدن احلسن، وأسفل من ذلك زربعني، وقد ذكرنا القرى من احلمى يف الطريق إىل احمل
ومنها العبامة وهي قليب احلارث بن عباد عن يسارها احلذيات والذنائب مشرفات على الدثنية واخلال قرن مطروح 

أسود يف قابل الصّنجة وثنية قضة يف احلمى مشرفة على رأس احلزيز، انقضى احلمى وآخره من اجلنوب هضب 
  .شبيب

هو بظهر ثهالن إىل ذات النطاق، ومن مياه ثهالن ذو يقن وذو قلحا والريَّان و بطن الرشاء و: ومما يصايل احلمى 



الكال والشعرا، وأسفل من ذلك ذرو الشريف وغالنه ومياهه ومن أيسرها الربقعة، وخائع والنشاش ماءان مقابالن 
، وخائع ماء جلمران وهو جبيل مطروح من دونه الّسمنات وتزيد وعكاش ماءان، والربقعة والنَّشاش ماءان

  .واخلنفس وخلَّص مشرفتان على الرهط ووادي ذي خشب وهو فرع العرض يدفع فيه األجرعان 

ذكر اخلنفس من مياه الشريف وهو من مياه مأسل جاوة ومن مياه الشرُّيف ذو سقيف واجلعور وهي اجلعموشة 
خشب فوراءه العبالء وطويلة اخلطام وعصري وطحي وعصنصر وطاحية مث ستار الشريف الذي يف طرف ذي 

والزعابة يزرعان ويوردان النعم، مث مأسل جاوة وهو حصنان وخنل وزروع وبشط العرض األيسر ماء تيشر يف 
ناحية الربم، مث مأسل اجلمح ويف فرعها صحراء يقال هلا جراد والرمل ومن ورائهما هضيبات محر يقال هلنَّ جمريات، 

ويف الشريف غالن من طلح كثري ال حتصى وفيه خنل وماء يقال له  وعن أمياهنن هضب يقال له هضب السمنات،
الطريفة عن يسار ذلك قصد اجلنوب، ومن قصد مطلع الشمس صليِّة وبرقة األمهار والغيضة ودمخ ومياه دمخ 
مة الكاهلة والفدرة، مث أسافل العربي والبيضاء ماء وارء بئر وأحساء وذو مسري، مث يذبل فأول مياهه القراد وحلي

  .والعطائية ماء يف بطن السرَّة والبجادة واليتيمة مقابلتان لزابن عماية
فأوله اخلاصرة من الشمال ماء وبينه وبني املغرب الربم برم ضنَّة واملشقريَّة خنل لضنة أسفل من ذلك : سواد باهلة

ن جداً مشرفان على ومشام قرية كانت عظيمة هي من شط العرض األيسر إىل املنحدر وابنا مشام جبالن طويال
سخني وسخنة قريتني وخنل لباهلة وعلى عروان والشط كل ذلك قرى ومزارع وخنيل مث من قرى باهلة مريفق 
وعسيان وواسط وعويسجة والعوسجة واالبطة وذو طلوح أعاله حصن بين عصام صاحب النُّعمان بن املنذر، 

عن ميني ذي طلوح فيه خنيل وقرى، ويف ثنيَّة احلفري خنل ويف أسفله والقويع يف ثنّية، وجزاىل والثريَّا واجلوزاء يف واٍد 
املقترب والتخر، مث حتفة البيضة قف أبيض فيه مياه وخنل ومزارع،من مياهه عشرية والكفافة والغاضرية واخلالئق، 

ة وصقب وعن يسارها شعبعب وهي قرية كانت لبين طفيل بن قرة هي وحاجر امللح وعن ميني سواد باهلة إىل قي
بطن حائل وهو بلد مثل يد املصافح يرى فيه الراكب من مسافة نصف هنار، يف وسطه رميلة يقال هلا رملة األطهار 
ويف أعاله سوفتان وحيفُّه رمل جراد وهو منقطع وحده بني املروت وبني جراد وهو أسفل رمل الشعافيق وفيه خنيل 

حامة وبطرفه ماء يقال له احلفرية حفرية النصرم وذاك حني انصرم جراد وخنلة ماءان لبين متيم، وفيه ماء يقال له السُّ
مث تنشأ رملة احلوامض تلي منقطع الرمل ميالً أو أكثر فربملة احلامضة ماء هو احلامضة ملح يسلح اإلبل، مث واسط 

ارة سبخة وملح حنيت مث احلاجر غري حاج احملجة وفيه ماء عذب وبه امللح ملح احلاجر قرارة بني اكثبة يف وسط القر
أبيض وأمحر ويف وسط ذلك غدير طوال قرارةامللح ينسل منه زبد أبيض خفيف هو أعذب امللح فيجفف فيصري 
ملحاً وبني أطراف هذه السبخة ومساقط األكثة خنل، مث أسفل من ذلك يف خائل سيح ابن مربع وهو سيح كان 

مياه أمالح منها اجلدعاء ند منجدع الرمل مقابلة لقف  غزيراً مث انقطع بضعف أهله، وبطن منيم ويف بطن منيم
الوحي، ويف بطن منيم مياه أمالح كثرية منها صوقع والضُّبيب وقين واهلوة وهي مياه مأج ال ملح وال عذبة وهي 
 مقابلة لقف مارد معترض بني الثنايا ثنايا األودية ُحنيظلة ونعام وبرك وبني بطن حائل والعارض وهو قُفيف ضعيف

  .سهب األعايل

مريح بالكديد وهو أسفل : ورجعنا إىل بقية البيضة فهي حتّف الريب وهو واد رغاب ضخم فيه بطون من قشري
وادي الرَّيب ويف وسطه بنو حيدة ويف أعاله العبيدات وطرف من بين قّرة ويف أعاله وادٍ يقال له عنان والعذيب 

الغابة خنل وحيف الرَّيب من عن يساره جبل يقال له جبل عريقة وصفا خنل وقرية وبينه وبني سواد باهلة ماء يقال له 



أم صبّار ووراء ذلك يف ناحية البيضة ماء يقال له الشطور مث بطن العمق فيه حساء ابن بعجاء واملبهلة وهي مياه 
أسود فيه أمالح قذرة وقرن ظيب وزّرة هضبتان إحدامها سوداء واألخرى محراء، وعن يسار ذلك القتد وهو جبل 

مياه عذاب ضماخ وعنزة وقرى مقابلة له من اهلضب واألجربة وسديرة قساس والضماخ هذه املياه األربعة عذاب 
وبقيتها أمالح، فاملبهلة منها مسِّيت بذلك إن شرب من شرهبا أهبل يف سراويله أو إزاره فينفذه، مث من فوق ذلك مما 

فسحاء من األرض ليس فيها قران، مث القرع وهو يصب يف بطن حيفُّ الرَّيب إىل بالد باهلة الضواحي وهي 
السِّرادح مقابل للقهاد وبني شط السرداح وبني القهاد سهب يقال له املالطيط واحده امللطاط سهب يقطع بينه 

، وقرية وبني مثله قرانة اجلبال ويف فرع الثنية ثنية السود سود باهلة وعن ميينه من دون الثنية ماء يقال له املغريا
عظيمة يقال له العوسجة وهي معدن وكذلك مشام معدن فضة ومعدن حناس وكان به ألوف من اجملوس يعملون 

  .املعدن وكان به بيتا نار يعّبدان، والثنيَّة ثنية حصن ابن عصام معدن ذهب
ين وليس بينهما والفلج قطب وما حوله دائرة فمطلع الشمس منه البياض مث الرمل رمل الكديد وهو بينه وبني يرب

ماء ثالثة أيام بلياليها يف الدهناء ووراء يربين واخلّن رمل إىل عمان متصل مل يطأه أبو مالك، وحمجة ُعمان يف هذا 
ومن قصد الشمال من الفلج واٍد يقال له شطاب هو بينه وبني اليمامة، فمن . الرمل تأخذ على يربين وعلى اخلّن

غدير ماء يقال له اهلزمة مث احليفانة ماء مث احندر يف حوجان وطريقه على الثَّديني أخذ على البياض وعلى الربق ورد 
قرينان أبيضا األسفلني أسودا األعليني كأهنما ثديا امرأة، وكبد قارة سوداء مشرفة يقال هلا كبد البياض بني جنف 

يقال له الُعقيمة يف بطن النجف فمن أخذ من الفلج إىل اليمامة انتجف فليس يشرب إال مباء . األغورة والبياض
أوُمخِمسة وهي ماء بطرف فطمان بفرع املغسل وعن يسارها براق شعارى متقاودة إىل قاع الضاحية إىل حصن 

ومن أخذ الثفن من الفلج إىل اليمامة أخذ أسافل أودية جعدة واألودية أوهلا أكمة تصب على الفلج . سيح الغمر
الثفن وهو واد رغاب كثري النخل كثري احلصون وفرعه الصُّدارة مث يقطع غلغل  فيأحذ الغادي على أسفل الغيل من

والثُّجة والنَّصح، فإن أحب شرب بدالميس مث نسلة مث اخلرج، وإن أحب شرب باِملراء مث بِرك مث ُبرك مث يأخذ على 
  .اجملازة وإجلة فتلك البالد

وقالب كل ذلك حيدر يف اخلرج جيمع وادياً واحداً،  ومن األودية اليت تدفع يف اخلروج ذو أرول ومأوان ومتر
ويتغشاه من أسفله وادي املْغسل والّرملة حتفة فيها نقا العزَّاف مشرف على اخلرج، وبني اجملازة وبني اخلرج رميلة 

 ومن قبلة الفلج فرع وادي أكمة. يقال هلا ُسليِسلة عرضها ميل، والسالسل من الرمل عثاعث صغار ال خلّ بينها
وبه بنو عبد اهللا بن جعدة، فأول جزع منها الروقية والثاين الباحة مث جزع الظاهرة مث الفرعة مث كرز عن ميني الثنية 

مث تنحدر من الثنية يف أصلها ماء يقال له الّنبجة من عن ميينك وأنت قاصد املغرب مث أسفل من ذلك يف اجلوف 
رض من عن ميينه ماءان متدانيان يقال هلا أوان واحليانّية بني العارض جوف الثنية ماء يقال له وحاة مث يف بطانة العا

وبني الدبيل والدبيل رملة وعثة بظهرها مياه قد ذكرناها ويف وسطه مياه منها احلذيقة وماءان آخران الرائغة وطرف 
على بطن طريق مث . الضَّاحية: وبطرف ُمويه آخر مث تقصد كأنك تريد مكة فقصد أمام وجهك ماء ملح يقال له

مكة، النَّضريَّة ماء عذب مث األخرابة وهي يف أجواف عماية مث خترج يف صحراء محِّة بعد أن قطعت عماية اليسرى 
واليمىن عن ميينك وقطعت فجوات قُصْيبات سود متقابالت ويف العمايات مياه منها الشكول وطريف وأحساء 

أعراف لبين حيال ضلعان هبا ماء يقال له العسري مث احملدث حمدث  الثمام، مث ترد األحساء أحساء مرتفق مث تدخل يف
  .منلى
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لعرب: كتاب  ا   صفة جزيرة 
 اهلمداين: املؤلف 

رجعنا إىل الطريق اآلخر فتأخذ على اهلدَّار هدَّار بين احلريش أول جزع فيه القطنية لبين خلدة من احلريش مث 
  :األقطان لبين خالد مث الفرعة لبين ربيعة واحلشرج لبين اجملرَّ الذي يعنيه عنترة

  وآخر منهم أجْررت ُرِحمي
وهي قارات يف قابل فأو اهلّدار من قصد الَّدبيل، مث تقطع الدبيل قطع احلبل، وهو الرمل، فأول مشرب يف  مث النُّتج

هذه احملجة ماٌء جلرم يقال له ممكن، مث يأخذون على قرن أُحامر ويقابلون الصاقب صاقب الدخول، ومن عن ميينهم 
ا األطبيط وهْضب ذي إقدام، ويظهر لك رأس قنان غمرات وبطن الرَّكاء يف وسطه الدخول ماء قريٌب من صف

  :ُسحام وهذه املواضع اليت يقول فيها امرؤ القيس
  فعمايتني فهضب ذي اقدام... ملن الّديار عرفتها بسحام 

  متشي النعاج هبا مع اآلرامِ... فصفا األطيط فصاحتني فعاسم 
ال له مْنخر هضبة، مث تقع يف رملة عبد اهللا بن وبشط غمرة مما يلي الرَّكاء إحساء معصبة، فترد الدخول وله علم يق

كالب مث ترد األخضر بأسفل وادي تُربة مث بيشة أن تياسر، وأن تيامن فعلى برمي ومياهه اليت مسيناها فيما تقدم 
البقرة وناصحة وذات الرقاع وذوات الفرعاء وهضب احلمارة ومها ماءان، وهضب األوقب أوقب بين األعلم 

عن الطريق، منحدراً من مكة، بني غمرة وبن العقيق، ويف وسط السّرة من أرض بين كالب ومن وكل ذلك خانٌس 
الينكري وهو قنة حصداء ال طريق فيها، وفيها مياه أوشال وماء عّد يقال له حنجران، وعن ميني : ديار لبيىن من قشري

ورمل بطن السّرة من وراء جباد هو  الينكري مياه متقاودة للينكري منها الرِّسل رسل تياس وهوقرن أسود ضخم
، وماء يقال له النهيقة " صلى اهللا عليه وسلم " املنسوب رمل تياس فيه بئر العالء بن احلضرمي صاحب رسول اهللا 

  .واللقيطة ماء والقعنبيَّة مث بطن السِّرادح وأسفل من تياس الضرية إىل طرف القتد وبالقتد ماء يقال له األكباد
مهب اجلنوب منه املذارع منه املذراع مذراع بين قشري لبين عبد اهللا بن سلمة وصديّ بن عياض : لجرجعنا إىل الف

من بين احلريش، مث الشطبتان ومها خنل ومياه لبين احلريش، مث بئر يف شط البياض من ظهر البياض مث متر بقرون وهو 
ترب، وعن ميينه مترة واحلليقة وهي يف وسط ماء ضعيف، مث محام ماء، مث شط بين الكروَّش من بين قرط من املق

الغضا بني العقيق واملقترب، مث العقيق مدينة فيها مئتا يهودي وخنل كثري وسيوح وآبار مث الغضا، مث اخلل خل 
  .القسوة، مث املعدن معدن العقيق فما أخذ إىل اهلجرية ومن دون ذلك احلثربية والرمخة ماءان يف مدافع جاش

ريق من املقترب تريد اليمن قصد جنران فتشرب حبسي كباب الذي يقول فيه مروان بن أيب مث رجعت إىل الط
  :حفصة

  بطن العقيق بنا وحسي كباب... والعيس قد علت الّدبيل وخلفت 
فإن تيامنت شربت ماء عادّياً يسمى قرية إىل جنبه آبار عادية وكنيسة منحوتة يف الصخر، مث ترد ثجر ماء يقول فيه 

  :اجملنون
  يب النعش حىت تدفناين على ثجر... خليلي إن حانت وفايت فارفعا 



مث محى والوحاف وبئر الربيع مث مذود من أسفل جنران وإن تياسرت علوت البياض مث شربت باحلفر حفر الثرباء 
، وأما ويف الطريقني كليهما تقطع رمل حفيل وإن كان بغدير التناهي ماء شربت به وإال فال شرب إال ببئر الربيع

األنعم واألناعم وسليمانني ففي وسط احلمادة ونواعم يف دمَّخ، واألنعم أيضاً واد يصب من هضبة عروى إىل بئر 
املنتهبة والقصيَّبتان اللتان ذكرتا يف أخبار بين وائل قصبة الرَّغام والرَّغام مجاع منها سفوح وأرطاة والربدان والطويل 

لة الرغام مشرفة على ثرمداء، وقصبة ابن خويل باحلمادة، وبطن نعمان بالينكري، وكل ذا فيه خنل كري ورميلة هي رم
وبطن نعمان بني الطائف وعرفة، ونعمان واد أيضاً يصب على صائفني من عن يسار فوَّهة نساح ومها ماءان، ويف 

لذِّئب مياه يكتنفن روضة يقال فوهة نساح ماءيقال له الوخراء وقرار النعام ورملة اليتيمة والرَّخيمة والناهية ووشل ا
هلا روضة أم احملل إىل فرع ملك إىل ثنية النَّجد إىل قرارة املذنب من رملة الوركة ويف رملة الوركة حواء من خنل 
كثري، وقارات املعانيق تأخذ عليهن الطريق من مكة إىل حجر، ومن العارض واد يقال له تولب ووادي حنيظلة 

يصبّ يف نساح وفرع مأوان الذي يصب على اخلرج امسه العالة، ففي العالة األوشال  يصبُّ يف فرع نعام وتولب
اليت يفيض عليها الوعول الثَّيتل والثيتلة، عاقل حبذاء الّنري ومن الدهناء الوحيد نقاً منقطع مشرف على حفري بين 

ده طويل، واحلسن نقاً أحمُّ مليح سعد ورمل وهَّبني عن ميني احلفرين لعامٍد إىل الصَّمان، حزوى كثيب منقطع وح
منقطع، وأطم والكراظم أكثبة طوال متقابلة وأرماح أكثبة طوال متقابلة وأرماح أكثبة طوال حداد، ولوى رماح 
أسفل منهّن كلُّ ذا من الدهناء، واملرُّوت بني حائل وبني الوركة وهو قف منبطح انبطاحاً يف رأسه القرار واملياه، 

  .اك ومنبه مث أهوى مث العويند ومياه يقال هلا اآلباط، أبطة وأبط الرَّملة وفيه قرار منبات ومحوضفمن أول مياهه ترب
معدن احلسن، واحلسن قرن أسود مليح وهو معدن : معادن اليمامة وديار ربيعة اليت توطنتها اليوم عقيل بن كعب

لضبيب عن يسار هضب القليب، ومعدن ذهب غزير، ومعدن احلفري بناحية عماية وهو معدن ذهب غزير، ومعدن ا
الثنية ثنية ابن عصام الباهلي معدن ذهب، ومعدن العوسجة من أرض غّين فويق املغريا ببطن السرادح واملغريا املاء 

الذي يقال أنه رمى عليه شأس بن زهري بن ثعلبة بن األعرج الغنوي وبقابل املغريا قرن يقال له الوتدة يف بطن 
ام الفضة والصُّفر ومعدن تياس ذهب خمفَّ بتياس، ومعدن العقيق ومعدن احملجَّة بني العمق وبني الوادي، ومعدن مش

  .أفيعية، ومعدن بيشة ومعدن اهلجرية ومعدن بين سليم فهذه معادن جند
  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

  أمطار هذه البالد

قعة واهلنعة إذا طلعت عشاء أوطلعت الومسي أوهلا وله من األنواء احلوت والسرطان والبطني والثريا والدَّبران واهل
نظائرها بكرة، مث يتلوه الربيع من الذراع إىل السماك هم الصيف من السماك إىل النعائم، مث اخلريف من النعائم إىل 

  .احلوت وال مطر فيه هناك بعد

  معازف اجلن

اخلرج، وضلع اخلرجية من  من هذه األرض رمل حوضى، ورمل املغسل والسُّمرييَّة ويقال بالكلبني املشرفني على
معازف اجلن املعروفة، وجن البدي، والبديُّ من أمواه الضباب، والبقار وعبقر، وأكثر أرض وبار، وذي مسار 

  .يضرب جبّن ذي مسار املثل وبغول الرَّبضات وبعدار ملح وحلج



  مواضع الرياح

كنانة، وبالبون من أرض مهدان وأسفل  أكثر هذه املواضع رياحاً اخلضرمة من اليمامة وبالفلج، وحبلي من أرض
اجلوف، الّدهناء صائمة الدهر ال رياح فيها من غري تنسُّم مسوم أنصاف النهار بناقع السراب وزاهي اآلل يف كل 

  .هذه املواضع وهو ما سامت الثور واجلوزاء
لدَّبور، واجلنوب هتب من اليمن رياح املشرق القبول وهي الصَّبا ويقابلها من املغرب ا: صفة رياح األقطار والزوايا

ويقابلها الشمال من قصد الشام، ويسمى حيز اجلنوب التيمنا، وحيز الشمال اجلربياء، وما هبَّ بني اجلنوب 
والقبول النكباء، وما بيت اجلنوب والدبور الداجن، وما بني الشمال والدبور وهي مقابلة النكباء أزيب، وما بني 

الداجن احلرجف وبني القبول والنكباء الباذخش وهي الريح امليتة، وبني الداجن  الشمال والقبول يف مقابلة
  . وبني الدبور واألزيب الصَّاروف، وبني الشمال واحلرجف الريح العقيم اثنتا عشرة رحياً إلثين عشر برجاً.. والدبور

  ؟

  املياه األمالح

  :هلوة ومياه الشربة وفيها يقول احلارث بن ظاملالدبيل أمالح من أوله إىل آخره، احلذيقة والرابغة وصبيب وا
  وما الفيت انتجع الّسحابا... فلو طاوعت عمرك كنت منهم 

  أجّد على آبائرها الذُّبابا... وال ضفت الشرَّبة كلَّ عام 
  تبيت سقاهتا صردى سغابا... أبائر ملحة حبزيز سوء 

عبامة والثُّعل والبغرة وأحساء بين جوية وينوفة خنثل ومن أمالح مياه العقيق املنهلة والنعجاوي، ومن أمالح ال
مياه احلمادة  -بني إجلة وبني الفرعة  -وناضحة والبقرة والنجلية والنقرة واجملازة جمازة الطريق سوى جمازة اليمامة 

اخليانية أمالح جنيل وجنلة واآلباط واحلفرية واحلامضة وشعبعب، مياه منيم إال اجلدعاء وماء يفاء وبرك وأوان و
  .والنهيقة واللقيطة وما احتازته بذران فقبة أرام إىل خلفة، وعماية عذاب كله والقطانية ملح ببطن السرّة

فأما امللح الذي ميتلح فصباح احلاجر وملح املطلفّية وملح القصيبة وملح يربين وملح بناحية البحرين ويف رؤوس 
فأما ملح اليمن فمن جبل امللح مبأرب وملح بالقمة من هتامة  .اجلبال ملح حنيت أمحر عروق وهذه ملحات أهل جند

بناحية مور واملهجم، وكثري من مياه هتامة أمالح فمنها املعجر واجلبال واحلوتيية وجّوحلي وكل ما قارب الساحل 
  .مجيعاً أمالح إال اليسري

  نبات أرض جند من الشجر كله

مع يف مكان السلم فهو ضارب السَّلم وهو الضَّارب وإذا اجتمع إذا اجتمع يف مكان السمر فهي احلرجة، فإذا اجت
يف مكان الطلح فهو الغول ومجاعته الغالن ويقال واحده غال، وإذا اجتمع يف مكان العرفط فهو سهب العرفط فإذا 

 اختلط من كل ذلك يف مكان فهو اخلليطة، وإذا اجتمع من السّرح يف مكان قيل وادي السّرح، وإذا اجتمع يف
  :مكان من السدر وهو الدوم والعلب قيل املريع قال الراجز

  نعائم حجَّ عليهنَّ القوم... كأهننَّ باملريع ذي الّدوم 



وإذا اجتمع يف مكان الثمام والضعة فهي العقدة عقدة الثمام وعقدة الضعة، وإذا اجتمع يف مكان العرفج فهو 
ينبت إال يف رؤوس اجلبال، وإذا اجتمع يف مكان النصي  احلاجر ومجاعه احلجران والتنضب هو مشاكل لشوحط ال

قيل حاجر النصي، وصفحة النصي إذا كان يف مكان، وهجل النّصي ما كان من منابت النّصي يف الرمل 
واهلجول،وإذا اجتمع يف مكاث أثل مغرين، وإذا اجتمع من الغايف يف مكان فهو مكان الغاف، وإذا اجتمع األراك 

  .ريف، وما اجتمع األراك وغريه فأيكة، فإذا اشتبكت العضاه فلم يضّح ما حتتها فعشَّةيف موضع فهو الغ

  أمساء العشب إىل الذي يهيج وينحطم بنجد

العرقصان، والبقل، والذرق، واليعضيد، واملكنان، والشقاري، واخلمخم، والينمة، والزُّباد، والصفراء، والقفعاء، 
ا، واألقحوان، واخلزامى، والرفرف ما تداىن من نبات العشب واتصل بعضه واحلربث، والصقل، واحلفنة، والغرير

ببعض، واحلنوة، والكرش، والصمعاء مث هتيج فهي البهمي وهي أيضاً العرب، والربة، واحلبة، والدعاع، والقتُّ 
بل أي يهيج حىت والرقة من املرتع الذي ال يبيد أصله وحيىي كل عام باملطر ويتربل يف أبارد األرض بغري مطر يتر

كأنه مطر، وأكثره يكون بالرمل، والثداء، واملكر واخلطرة، والنصّي، والسبط، والقصبا، والكرية، واجللبة، 
والرخامى، والضعة والنصّي، والثغام، والسحم، والغضور، والتنوم، والثمام،وهو اجلليل، والعرفج والسِّحا، 

. ول العشب، ومن العشب أيضاً احلواء، والقطبة، واحلمأة، والثغرواهليشر، فهذه األشياء سوى ناشر الرِّقة، واأل
الغضا والرِّمث، : احلموض. ومن الرِّقة أيضاً الشيح، والقصيص، والقيصوم، واخللة، واحلاج، واحلاذ والسُّلح

ن، والعراد، والعصل، والفصَّة، والطحمة، والسَّحمة، والقرمل، واألخريط، والعنظوان، واحلرض وهو األشنا
والقصقاص، والرُّغل وهو أطيب احلمض، فإذا رعت اإلبل احلمض قيل هنَّ حوامض، وإذا رعت املرعى كائناً ما 

كان مسيت خملَّة وأطيب ألبان اإلبل إذا رعت احلمض، الرغل والعراد والرمث، ولنب احلمض إىل الرقة، وأخثر ألبان 
  .رار واملرار من العشباإلبل إذا رعت العشب أو السِّحاء وأمرُّه إذا رعت امل

  صفات بقاع أرض جند وغريها

األرض القواء اليت ال أنيس هبا وكذلك املنزل القواء وأقوت البالد وهي القيُّ ونازهلا مقو، والقلُّ اليت مل يصبها 
ن مطر، واخلصيبة اليت هبا املرتع، وهي تسمى إذا مل يكن هبا مرتع جدوب، وممحلة ومسنتة، وأرض سنة، وأرض سنو

وأرض مرتعة إذا كان هبا مرتع، وأرض حميية إذا كان هبا حياء، وجمدبة إذا ما أجدبت من املرتع ومن أسامي 
األرض،السهب وهو البلد السنوي ويكون فيه قلة نبات شىت، واحلزم هو ما ارتفع فوق األرض، احلزن ماغلظ من 

يد رؤوس احلزون، والفدافد ما ارتفع من األرض، والنفانف ما تطاوح من األرض بارتفاع واخنفاض، والقراد
األرض والسَّباسب ما اطرد من األرض واستوى، والبسابس مثله مقلوب وهي القفار، والقفار اليت ال أنيس هبا 

وهي قفر، واملذانب ما كان من أودية القرار اليت يف الرَّمل ألهنا مسلك ماء القرارة خارجاً منها، والتناهي ما انتهى 
ء من الرمل فتحري من غري مساغ، وشقاق الرمل ما فرق من دكادك الرمل بني احلبل وهي الدكادك إليه املا

واهلجول أيضاً، واجلواء نقار وسط حبال الرمل منهاتة يف الرمل ال يقع فيها شيء إال هلك، وال تزال كذلك أبداً 
وية وأصحر القوم برزوا يف القاع، وال خمارج ملائها، وقد ذكرنا العثاعث والسالسل، والصحراء األرض املست

والعراء ما يعرى من أرض الساحل عن ماء البحر، والعراء يف البحر املوضع القليل املاء، والصُّحون والصحاصح ما 
استوى من األرض واستدار، والدَّماث اللَّينة من األرض اليت قد خالطها سهلة الرمل، واجلراثيم ما لفت الرياح إىل 



التراب، والسهلة واجلرعاء واألجرع األرض املستوية من سهلة خالصة دون الربق، عجمة الرمل  أصول الشجر من
ومجعها عجم الرمل وعجام وهي ما ارتفع يف السماء ومل تنبت شجراً، وإذا انبتت الشجر وهي عجمة قيل العجمة 

لنقا احلّر من الرمل، والعقد ما الشَّعراء، والدعص الكثيب األمحر الذي ال ينبت ومجعه دعاص ودعصة وادعاص، وا
طال من الرمل ومل يكن فيه طريق وال خلول، والفوز والقيزان ما طال من الرمل وبينها خلَّ والوعاس واحدهتا 

وعساء، وأسافل احلبال األهيل األميل وفيه تسيخ األقدام وقوائم الّدواب، الدّهاس ما ضرب من أسافل الرمل إىل 
من واد متسع املقدم واللقم، ومن األرض السَّمراء والصلعاء وهي اليت ال تنبت، وهي السواد، والفاف ما كان 

احلصَّا، واألماعز واحدها أمعز وأمعوز وهي ما كان فيها من ذا الصخر، واملروة وهي األعابل أيضاً واحدها أعبل 
  :وهي العبالء أيضاً احلزايب ما ارتفع واتضع مثل األكام قال الراجز

  ودجل الليل فخصِّيين بذم... ك حزايبّ األكم إن مل أكلف
والتلُّ واجلميع التلول وهو ما ارتفع من تراب منقول، واجلبنون واجلمهور ما ارتفع من األرض وأبيّض، والثور 
القرن الذي يف رأسه بياض والثور قطعة األقط، والربقة املختلطة السهلة باحلجارة واجلميع برق واألبارق أبارق 

الص ومسيت األبارق لربوق حرَّهتا وخلوصها وطوهلا، واألبرق الواحد ما كان أسفه سهل وأوسطه صخر الرمل اخل
وأعاله سهل، الغائط من األرض ما مل يكن فيه ماء، والرُّبا ما ارتفع من األرض السهلة واحدهتا ربوة ورابية والفند 

واحلضن واجلر واجلالم أطراف اجلبال الناعفة حيث  قطعة من اجلبل، والرُّّعن جسمه، أصول اجلبال املنا، واحلضيض
  .اجنلم الطول وانقطع

  صفة العروض من جزيرة العرب

الفلج من العروض على حد تأليف الساكن، وهو بلد أربابه جعدة وقشري واحلريش بنو كعب واحلريش أقل الفرق، 
ما مسلك، ومن ذلك قيل للثغر ذي الثنايا ويسمى فلجاً النفالجه باملاء أي انفتاحه، والفلجان جبالن مبأرب بينه

الشتات مفلج وأفلج، وفلجت حبجيت بنت هبا واقتطعت هبا حقي ومثل الفلجني مبأرب املأزمان جبمع بني مىن 
وعرفات ومها جبالن بينهما مضيق ولذلك قيل للعض أزم والسنة األزوم العاضة للمال وهي األزمة واألزم احلصر 

ر، فاحلريش يف واد من الفلج يقال له اهلدار فيه خنل وزرع على آبار وسوان من اإلبل وقد وإطباق الفم على املّضا
قلت احلريش به وتفرقت وجاور كثري منها باليمن، وباهلدار حصن موسى بن منري احلرشي وحصن أيب مسرة وحصن 

ت النخل واآلبار أيضاً، فأول وأما قشري فهي باملذارع وبه احلصون والنخل والزرع والسَّيح جيري حت. زل عين امسه
حصون بين قشري باملذراع حصن العقيدة من بين فراش وأهله جفنة الفلج كرماء وجوه ذوو العدد وحصن 

السَّمريني وهم بنو أيب مسرة من جعدة، وحصن الفراشيني من بين فراش، وحصن بين عياض وعياض، من احلريش 
ة بصداء من املذارع وحصن العادية بالصافية لبين سوادة من قشري بصداء من املذارع، وحصن بين يبيت من بين قر

وحصن آل شبل بالصافية أيضاً من بين هرمي، وحصن بين النجوى من بين هرمي،وحصن أم .وهم طوالع األحساب
احلجاف اهلرميي،وحصن احلجاف بن العنرب هرميي، وحصن آل ضرار من بين هرمي، وحصون بين ثور، وحصن بين 

مة، وحصن بين قرط من قشري، وباملذارع وغريها قصب دون احلصون لطاف تسمى الثنية منها قصبة صهيب باك
يقاتل عليها ومنها قصبة الشآمي وقصبة آل ركيز وحصن بين عبد اهللا من آل حّيان وقصبة عميثل، وهذا كله 

مية لبين صهيب من بين وأما بلد جعدة بن كعب فإن منها عن جانب حصن األحابشة من قشري واهليص. باملذارع
قشري وهي مدينة حصيمو يركض على جدارها أربع من اخليل، وجهد الغايل بالسهم أن ينال رأسها، وأما احلاصل 



من دار جعدة فسوق الفلج الذي تسوقه نزار واليمن وهو لبين أيب مسرة من جعدة مث على أثرها من سيحي جعدة 
دونه وهو لبين أيب مسرة والقصر العادي من عهد طسم وجديس  حصن يقال له مرغم أي يرغم العدو بامتناعه

وصفته أن بانيه بىن حصناً من طني ثالثني ذراعاً دكّه مث بىن عليه احلصن وحوله منازل احلاشية للرئيس الذي يكون 
اعاً فيه واألثل والنخل وساكنه اليوم بنو أيب مشسة، وسوق الفلج عليها أبواب احلديد ومسك سورها ثالثون ذر

وحميط به اخلندق وهو منطّق بالقضاض واحلجارة والصاروق قامة وبسطة فرقاً أن، حيصر أو يرسل للعدو السيوح 
عليه ويف جوف السوق مئتان وستون بئراً ماؤها عذب فرات يشاكل ماء السماء وال يغيض وأربعمئة حانوت، 

ا سيح قشري فامسه سيح إسحق، فأما الرقادي فإن ولبين جعدة سيحان يقال ألحدمها الرَّقادي واآلخر األطلس، وأم
خمرجه من عني يقال هلا عني ابن أصمع ومن عني يقال هلا عني الزّباء خمتلطتني، وأما األطلس فإن خمرجه من عني 
يقال هلا عني الناقة ويقول أهل الفلج يف اشتقاق هذا االسم إن امرأة مرت هبا على ناقة هلا فتقحَّمت هبا الناقة يف 

جوف العني فخرج بعد سوارها بنهر حملِّم هبجر البحرين وحملم هنر عظيم يقال إن تبعاً نزل عليه فهاله ويقال إنه يف 
أرض العرب مبنزلة هنر بلخ يف أرض العجم، وسائر بني بين جعدة ببلد يقال له أكمة به النخل والزروع واآلبار 

زرع واآلبار واحلصون وبغلغل والثُّجَّة بأرض جند قد ذكرها واحلصون وباقي بين جعدة ببلد يقال له الغيل به ال
الرَّداعيُّ والثّّجة بالسحول من اليمن، وحبراضة مث وراء ذلك مسالك وبالد مثل برك وبريك بال ألف والم ويف حرَّة 

  :كنانة من هتامة الربك والربيك قال الراجز
  داالربك والربيك واملعقَّ... اذهب إليك قد قطعت البلدا 

وأعلى بريك لبين نفيع وهم من بين : اجلة جلرم أسفل بريك واجملازة لبين هزَّان، قال: واجملازة وإجلة، قال اجلرمي
شيبان وآلل املغرب وآل أيب قرة وأكمة لبين عبد اهللا بن جعدة، والغيل لعبد اهللا بن جعدة، ونعام يعرف آلل راشد 

ت، واهليصمية لقشري واجلدول أعلى منها لبين قشري، والفقي آلل من بادية بين عبيد، والقصور والشويق للسمرا
رمل الدئبيل وراء العارض عارض اليمامة وإن : وقال أمحد بن احلسن العادي الفلجي. محاد من متيم احلائط لبين متيم

  :مةقال ابن أيب حفصة يوم وفد على معن إىل اليمن من اليما. الدَّبيل حاد إىل ما بني اليمامة وجنران
  عّرض الّدبيل وال قرى جنران... لوال رجاؤك ما ختطت ناقيت 

ورمل الدهناء بني اليمامة والبصرة مقبالً من عمان وذاهباً إىل املغرب قصد مصر، وأما الرمل الذي يقال له : قال 
  .رمل حقاً فإنه بني جنران والعقيق

البحر فيماث سائر التمران ما خال الصُّفري، مث الصفري سيد التموُّر، وذلك إنه يغرق يف : أمساء متران الفلج
السري، مث اللصف، مث الفحاحيل مث اجملتىن، مث اجلعادي، مث الشماريخ، مث املشمرخ، مث الصرفان، مث البياض مث 

السواد ومها ألوان كثرية، مث الربين وله إهالة ومجيل مثل مجيل الكبش السمني وال يعمل اخلمر من مثله، والفلج 
  :الطعام وال مؤذ به وال وباء، وفيه يقول بعض شعرائهمطيب 

  حّي أرض العقيق والفلج العني وبالعني ما يطيل معاشي
  خيمش الوجه واختالف الكراش... بلد ال يؤذيك فيه مخوش 

  اليمامة



ي أرض اليمامة حجر وهي مصرها ووسطها ومنزل األمراء منها وإليها جتلب األشياء، مث جوُّ وهي اخلضرمة وه
اليمامة وهي من حجر على يوم وليلة وفيها بنو سحيم وبنو مثامة وبنو عامر بن حنيفة وبنو عجل، والعرض وهو 
واد باليمامة من أعالها إىل أسفلها، وفيه قرى ينزهلا بنو حنيفة وأسفله الكرش قرية هبا بنو عدي بن حنيفة، وإىل 

ق ذلك قرية يقال هلا وبرة هبا ناس من البادية، وفوق ذلك قرية جنبها قرية يقال هلا منفوحة لبين قيس بن ثعلبة، وفو
يقال هلا العوقة فيها ناس من بين عدي بن حنيفة، وفوق ذلك قرية يقال هلا غرباء هبا بنو احلارث بن مسلمة بن 

يقال هلا  عبيد، وفوق ذلك قرية يقال هلا مهشمة والعمارية مقرونة هبا بنو عبد اهللا ابن الدُّول، وفوق ذلك قرية
فيشان هبا بنو عامر بن حنيفة، وفوق ذلك قرية يقال هلا أباض هبا كانت وقعة خالد بن الوليد ومسلمة لبين عدي 

ابن حنيفة، وفوق ذلك قرية يقال هلا اهلدَّار هبا بنو هفَّان بن احلارث بن الدُّول، وفوق ذلك واد آخر يقال له وادي 
  :وهو الذي يعين علقمة بن عبدة بقولهقرَّان ، وبه قرية يقال هلا قرَّان 
  ذو فيئة من نوى قرَّان معجوم... سالّءة كعصى النَّهدي غلَّ هلا 

  :وبقران هذه القرية بنو سحيم، وأسفل منها قرية يقال هلا ملهم قال مرقش
  باكرة كأهنن النَّخل من ملهم... بل هل شجتك الظُّعن 

  :وقال طرفة
  يقلن عسيب من سرارة ملهما. ..وأن نساء احليِّ يركدن حوله 

وهبا بنو غربين يشكر، وفوق ذلك قرية يقال هلا القرَّية هبا بنو سدوس بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة، ومن جانب 
اليمامة اآلخر قرية يقال هلا اجملازة هبا بنو هزَّان من عنزة، وإىل جانبها قرية يقال هلا ماوان هبا بنو هزَّان وبنو ربيعة 

مر بن قاسط، وأدىن اليمامة لقصدها من العراق قرية يقال هلا بنبان هبا ناس من بين سعد بن زيد مناة بن ناس من الن
متيم، ومن سكن اهلدار بنو ذهل، وبعقرباء من العرض قبور الشهداء وعقرباء اليوم لبين بكر من بين ظامل من منري، 

ن حنيفة، والسدوسية لبين سعد وهي حزوى واحسبها والنقب لبين عدي بن حنيفة وتلعة بن عطاء وهي لبين عامر ب
  :اليت عىن ذو الرُّمة بقوله

  ويوم لوى حزوى فقلت هلا صربا... لقد جشأت نفسي عديَّة مشرٍف 
وقد ملك اخلضرمة بعد بين عبيد من حنيفة آل أيب حفصة مثَّ غلب عليها األخيضر بن يوسف العلوي فسكنها، 

بين قيس، واخلرج لبين قيس، والنقرية والعويند من على اجلبيح من اليمامة لبين والضبيعة لبين قيس، وامللحاء ل
خديج من متيم وبئر النقري بناحية البحرين أيضاً على عشر قيم ال تنكش، وجيتمع عليها كثري من ورَّاد العرب، ورمبا 

  . سقي عليها عشرة آالف بعري فتضرب عنها مجيعاً بعطن وهو حسيف قليذم

قال اجلرمي اجملازة من أرض . مامة وهو جبل مسرية أيام، ومنه قضة بين بكر وتغلب وهو اليوم التحالقوعارض الي
اليمامة لبين سلي وبين صبيح وبين كبري من جرم، فأما سلي فهو ابن جرم كرب وبنو كبري من اهلون وصبيح بطن من 

رة ومنها بالعقيق ومنها حبضرموت، وكان هلا دار وديار جرم من بني العرب متفرقة منها باليمامة، ومنها بالبص. سلي
بصعدة يف وادي نشور وهلا دار ما بني صنعاء ومأرب وهلا بدثينة وأحور، مسلم وخاصة لبين دينار وبين سبيلة، وقد 

  :حياربون بعض مذحج وتغازيهم، ويف ذلك يقول بعض شعراء بلحارث
  يف الشرك يف غاية احلبل ميديني... أما كبري ودينار فقد علقا 

  وإن تدعين فال أوذي بين الربك... وطارق وبطون اهلون كلهم 
  .غاية احلبل أنشوطته، وميديني وقعت يف الربقة أيديهما ويديته أصبت يديه



الوشم من أرض اليمامة وهو للقراوشة من بين منري وأول الوشم ثرمداء وأثيفية وهي ملعشر عمارة بن : قال اجلرمي
  :الشاعر عقيل، وذات غسل قال

  جلوَّك من بني البالد صديق... أيا ذات غسل يعلم اهللا أنين 
  :وأشيقر والشقراء ومها لبين متيم، وبلبول وفيه يقول عمارة حيث دفن ابنه

  أقام هبا إبين مصيفاً ومربعا... سقي اهللا بلبوالً وجرعاءه اليت 
  عاعدوا ومل أدفع به الضيم مدف... كأن مل أذد يوما برمجة من محى 

قال ومنها ومما يعد حوزها سواد باهلة وأوله من مشرقه بلد يقال له القويع يعرف ببين زياد من باهلة، مث أعلى منه 
ويف عصام يقول . حصن آل عصام وهو من ولد عصام خادم النعمان، ومنهم أبو املنيع شاعر من أهل عصرنا

  :النابغة
  نفس عصام سودت عصاما
  فخبِّر ما وراءك يا عصام

  :جزاىل عن ميني ذلك وفيها يقول الشاعرو
  مراطيب جتين كل عام لكم حربا... أال يا بين عصم جزاىل وحنَّة 

  صدور رجال مل تروعوا هلم سرباً... إذا ارطبت منها املباكري هيجت 
يقول حتسدون عليها وهي لبين عصم من باهلة ومواليها، ومرتفق فهو لبين حصن والشطّ ملواىل عصام، ومأسل 

وحضن غري حضن عكاظ من أرض باهلة والفرعة وادي خنل لبلحارث من باهلة، مث أمين من ذلك الرَّيب فهو لبين 
مريح ولبين عبيدة وحليدة وهذه البطون من معاوية بن قشري وقرقرى من اليمامة واهلزمة وفيها اليوم بنو شهاب بن 

  :ا عىن امرؤ القيسظامل من منري، الدَّخول ناحية اهلزمة وقرقرى وتوضح وإيامه
  بسقط اللوى بني الدَّخول فحومل

  وتوضح فاملقراة مل يعف رمسها
  .كخلقاء من هضبات احلضن: وحضن باهلة وادي خنل كحضن جنران، وحضن عكاظ جبل وفيه يقول الشاعر

  :وقال الراجز
  وحضن مثل قرا الزجني... ملَّا بدا شعف بأعلى السَّيُّ 

مح لبين ضنَّة من بين منري وذو سدير وادي ضّنة من منري وبطن املعّرس وبطن اجلوف ومأسل جاوة لباهلة وماسل اجل
  .حدَّ بني ضنَّة وباهلة وابنا مشام فهو لباهلة

  يربين

يربين يف شرقي اليمامة وهي على حمجة عمان إىل مكة وكأهنا أدخل يف حماذاة اليمامة إىل اجلنوب شيئاً وبينها وبني 
ع ال يقطع ومنظرها من اليمامة بني املشرق واجلنوب وما بني يربين وبني البحر الّرمال حضرموت العجم بلد واس

وهلا طريق إىل اليمامة وإىل البحرين يف رمل وهي أرض منقطعة بني الرمال وهي ذات خنل كثري من الصُّفري والربين 
أي بطون العرب، ويقال طخوم  وذات زرع قليل وهبا بثق كبار على هيئة بعض البهرة، وساكنها من خلوم العرب
  .مثل حلوم، مث استخرجتها من أيديهم قشري مث أخرجت القرامطة بين قشري عنها

والعارض جبل منقاذ عشرة أيام يعارض من خرج عن جنران أربع مراحل فال يزال مياشي اإلنسان حىت يقطع الفقيء 



صمَّان والّدوقيعان وحزون وغري ذلك، وطريق يربين وهو أقصى اليمامة ومن الفقيء إىل البصرة عارضة الدَّهناء وال
إىل اليمامة يف أودية العارض، وفيما صاىل اليمامة من قرى اليمامة، ويف العارض الصيد الذي ذكرنا، ومن أوطان 

لبين  اليمامة القصيم لعبس، والنَّباج لبين جميد من قريش، والنُّقار لبين قطن من منري، والريم لضنَّة من منري، والسّر
  :صالءة من منري قال األبرص الصَّالئي

  رمث من الرَّمد والسرِّين يشفيين ... قال األطباء ما يشفك قلت هلم 

رمد يعد من الفلج من أرض اليمامة وهو يف دوٍّ من األرض أي قاع، وسيول العارض متر بسيوفه وهو منه على يوم 
أرض جند وأعراضها غرباً ومن ناحية األخضر بنهيَّة بيشة  وسيوله تظهر من جّش من مغايض من العارض شرقاً ومن

بعطان وترج وتبالة ورنية وتربة، وهو رمل قاطع لألرض حميط حيتوي على حوية مثل النون فيقّر فيها املاء سنني 
وكذلك توضح باليمامة بنهية بني رمل، وهني املذنب مثل ذلك منبعه العارض وحيده الرّمل، وطريق العقيق إىل 

ليمامة على غريب الفلج على عماية وهي مسلم لبين عقيل وبأعالها غمرة وادي خنل وآبار جلرم ، ومطعم ماء هلم ا
  :قالت اجلّرميَّة

  وأنعام جرم حيث الح صليبها... أحّب ثنايا مطعم وحالهلم 
  .أي غارها وأعالها، ومن أحب تطرق الفلج إىل اليمامة من العقيق

قيق فأوهلا الكوكب وهو قلت، مثَّ احلفر، مث ثالث مراحل، مث العقيق ومسي عقيقاً ألنه معدن فأما مراحل جنران إىل الع
يعقُّ عن الذَّهب وهو جلرم و كندة ففيه اآلن الكنادرة من كندة وفيه أموال آلل احلصاة من اجلعاوم باجليم، ويف 

من بين حرب من اهلون بن جرم، واملقترب بني محري اخلعاوم باخلاء، أفضت إليهم من أم هلم جرمّية يقال هلا أم زيد 
العقيق والفلج وهو لبين قرط من منري، مث لبين محام وهو من العقيق على مرحلة، ومن جنران إىل العقيق أربع مراحل، 

ومن العقيق إىل الفلج سبع لطاف، ومن الفلج إىل اخلرج ثالث مراحل خفاف، ومن اخلرج إىل اخلضرمة مرحلة، 
ة والفقّي وهو طرف اليمامة أربع مراحل، وبني الفقّي والبصرة عشر مراحل يف قاع ال يلقى املنسم فيه وبني اخلضرم

  :هضبة وال جندلة وأنشد
  ترفع ذيل السابل املخنطل... راحت من الصَّماَّن بني األجبل 

  :أسفاره وهو يقولوقال اجلرمي واخربه أبوه أنه مسع راجزاً حيدو يف الفالة وال يرى شخصه هو مقبل يف بعض 
  تذري حصى املعزى له خذارف... جاءت من الشأم تؤمُّ الطائف 
  حىت بدا النجم املعاىل الطارف... جتّش أيدهنا كخذف القاذف 

  وعلِّقوا السيوف والقطائف... فقربوا الرِّحال والزخارف 
  قّب الكلى قد شّتت املعالف... من كل صهباء وناب شارف 

  طبِّ مبجهول الفالة عارف... ف حيدو هبا كل فىت غطار
  حمتزم بالرَّيط واملطارف

ينبغي أن يكون مسعه ليالً وهو سائر جنابه ألن مسعه بالنهار من غري شخص مما يستحيل عند ذوي : قال أبو حممد
  :األلباب، وقال مالك بن حرمي اهلمداين يذكر إعراض اليمامة وجراد

  فاغترب النجادامبلك اجلوف ... إذا سألتك نفسك إن ترانا 
  نقّودها مسّومة جيادا... ترانا بالقرارة غري شك 

  وأسياف ورثناهن عادا... علينا كل فضفاض دالص 



  بأسفله مقابلة عرادا... سنحمي اجلوف مادامت معني 
  بأعراض اليمامة أو جرادا... ونلحق من يزامحنا عليه 

  وجنعل صمغ عرفطهنَّ زادا... نبيت مع الثعالب حيث باتت 
وإذ ذكرنا معني يف هذا املوضع فإنا نذكر ما باجلوف من اآلثار والعمور ونذكر ما هي أوطان اجلوف وبلدها 

عمران وهو لنشق، وبيت منران واخلربة البيضاء احلشاشية لبين داالن، واخلربة : وظاهره وبلد شاكر صفة اجلوف
ذكرنا سوائله الكبار وهي مذاب وخبش واخلارد  السوداء بالشاكرية، مث معني وبراقش مث كمنا ورثان لنشق، وقد

  .واملنبج وحام مث أسفل بلد بين داالن، ومن الصَّغار سعبة والفلقة وعني 

أو بن وعرعرين سروم وذو الدوم والعقل وخليص بئر هلم، وحامني وكبا وسدنا وهرابا : أوطان هنم من اجلوف
وطب وواديا بنيب األجدع ووادي الشوار وسراة وعشرة  وغراز واملطالة ووسط واملليَّح وثيب والبياض وحناس

وخبَّان كل واحد منها خبَّ واديا بين منّبه ومثر مث قضيب مث خلف، وهذه أودية تصب من قابل هنم الشمايل إىل 
ومما هو بني هنم وبني بين عبد باملراشي حد رهنة وأقنة ورحب وعرعرين ونسم ومليل وقضاة نعمان . الفرط والغائط

الربود لصبار، : وأوطان املراشي. ي ملرهبة وحلتان وسروم والعقل وذو الدَّوم وسلبة والقعيف وجبل الظهروه
واحلالف للحميدات، والصلل وأتان وطفحان ومرقب وبه املاللية أرض وواد ملاللة بن أرحب، والّنيل وعمق 

واجلفرة ثالثة أودية تسيل يف الغائط  برط وحبل وعضلة والصَّمع:واالفتول والشقراء وهي لصبارة مث بلد دمهة
القّو وطالع لوائلة والعشَّة والسّرير إىل وتران كل هذا : وغرير وقسمهم من احلجر ولوائلة مما يصلي دمهة وأرحب

  .شعراء بني شاكر والّشعر احلمط إىل رأس احملتبية للحناجر واملتامة لوائلة
واديان ينتهيان يف الغائط، وكتاف يسيل إىل العقيق والعقيق  أملح ورحوب مسيلها إىل رباق ومرن: أودية وائلة

يصبُّ يف الغائط والفحلوين بلد هوقف غري واد، والعطف والفقارة واديان يسيالن يف ضدح واد ألمري ينتهي إىل 
وهو الغائط، وحلف يفيض إىل التكيم هباوة، مث الغائط واحلضن بنجران هلا وألمري، وسدرا والسادة وهراب وعراد 

  :الذي ذكره مالك بن حرمي بقوله
  بأسفله مقابلة عرادا... سنحمي اجلوف مادامت معني 

واوبن ومطاران مطارة النجدات من هنم ومطارة أجرم بطن يف هنم من أجرم وحيري، واحلفر من بلد بين شهر بن هنم، 
  .وعرعران واملنهرة وأبالن والفتول يف سوائل ومواضع تكنف أوبن

إذا أمجلنا أرض البحرين وهي أرض : ليمن وجند والعروض والعراق والعصاب والبحرين وأحوازههذه ما بني ا
املشقر فهي هجر مدينتها العظمى والعقري والقطيف واإلحساء وحملم هنرهم، ومما يطوف هبا ويقع بينها وبني البصرة 

  :وبينها وبني اليمامة وبينها وبني فسفوان وفيه يقول الراجز
  مل تدر ما الدَّهنا وال نقارها... فوان دارها جارية بالسَّ

  وال الدجاينُّ وال تعشارها
النقار نقر يف الرمل، وكاظمة، ومسلحة بثر كانت أجاجاً تذرب البطون وعذب ماؤها فصار فراتاً، والنقرية وهبا 

انقضت أرض البحرين . الرُّصافةالبئر العدُّ اليت ذكرناها والسُّودة ووادي أيب جامع واجلاشرية والقرنتان لبين متيم و
: قال أبو حممد. وسنذكر املواضع املشهورة بني اليمن وجند والعروض والعراق والشام وذكر حمجة العراق يف هذه

لو فنَّنَّا البحرين على حنو ما فنَّنَّا الفلج لكثرت على أنا قد ذكرنا منها أطرافاً وكذلك كثري من اليمن وجند والسراة 
فيها لكثر الوصف، والدليل على ذلك أنا، نذكر سرار وادي جنران وسوائل اجلوف الصغار دون  لو استقصينا



أعراضه فينتشر منها مواضع كثرية، فأسرار جنران شو كان واجلوز والدَّران واحلمدة واجلاللّيان ونفحة ونعامان 
وائلة بن شاكر بن بكيل وجرية هلم والبريان واحلضن ويسكن هذه املواضع وداعة من مهدان دون احلضن فإنه دار ل

  .ولبينان انقضى شّق مهدان: من ثقيف، وقابل يام رعاش وراحة ولباخة العليا ولباخة السُّفلى
سوحان ومينان، وبه حتصنت بنو احلارث عن العلوّي أيام اجلب عليهم هبمدان وخوالن فلم : ومن أوطان بلحارث

ان والغيل وسرُّ بين مازن من زبيد وصاغر وحضن بلي ورجلى يستقل منهم شيئاً، واملوفجة وذات عرب وعكم
وذبيان وحمضر وعرائس واليتائم واألرباط وأدوار حدير وقرقر وينقم واهلجر وهي القرية احلديثة واهلجر القدمية 

، موضع األخدود، وأما سوائل جوف مهدان فقد ذكرنا أعراضها الكبار والصغار مثل ذرار يصب يف اخلارد باملناحي
وحرر يهبط إىل اخلارد والسود يهبط إىل اخلارد إىل عشر املقيليد إىل اخلارد قبل عمران، ووادي اخلربة والرَّوضتان 
وغرب وهنامى وذو قر وأبر وعناصان وذو صليف وجمزر وايا ومالحا والعيينة ورهنة واقة يهريق يف قبل نعمان مث إىل 

  .بين ربيع والقعاع واللّحجة وحام األعلى وكنا وشعب الذئبمذاب وضفرة وادير وعني ابن أيب عيينة وعني 
  .ذكر املوضع املشهورة بني اليمن وجند والعروض والعراق والشام وذكر حمّجة العراق يف هذه

  :الشريف الذي ينسب إليه عقبان الشريف لبين متيم، وشعىب من أحواز الشريف قال طرفة: قال اجلرمي
  تلوح وادىن عهدهن حميل. ..هلند حبزَّان الشريف طلول 

وديار بكر بن وائل من : وضرية لبين كالب والغمر غمر ذي كندة خلفوا عليه بعد إجالء كندة إىل حضرموت قال
اليمامة إىل البحرين إىل سيف كاظمة إىل البحر فأطرف سواد العراق فاألبلَّة فهيت وديار تغلب اجلزيرة بني بلد بكر 

  :كندة وما صاقبه كان يسكنه بنو جنادة بن معد قال عمر بن أيب ربيعة وبلد قضاعة ويقال إن غمر ذي
  تلوح وادىن عهدهن حميل... هلند حبزَّان الشريف طلول 

وديار بكر بن وائل من : وضرية لبين كالب والغمر غمر ذي كندة خلفوا عليه بعد اجالء كندة إىل حضرموت قال
ر فأطراف سواد العراق فاألبلَّة فهيت وديار تغلب اجلزيرة بني بلد اليمامة إىل البحرين إىل سيف كاظمة إىل البح

  :بكر وبلد قضاعة ويقال أن غمر ذي كندة وما صاقبه كان يسكنه بنو جنادة بن معد قال عمر بن أيب ربيعة
  مع الركب قصداً هلا الفرقد... إذا سلكت غمر ذي كندة 

  وإما على أثرهم تكمد... هنالك إّما تعزَّى اهلوى 
  :وغمرة بلد غري غمر ذي كندة لغّين قال طفيل

  وإعراف لبىن اخليل يا بعد جمنب... جنبنا من األعراف أعراف غمرة 
أمج : ديار بلّي. البلقاء وسلمية وحوَّارين والزيتون: حضن والسِّيُّ لباهلة، قد ذكرتا منازل الّضجاعم من سليح

يان يف البحر وهجشان واجلزل والسُّقيا والرُّحبة، وأما معدن وغران ومها واديان يأخذان من حرة بين سليم وينته
فران فإنه نسب إىل فران بن بلّي عمرو كما قيل يف جبال احلرم جبال فاران وذكرت بذلك يف التوراة وإمنا نسبت 

ل فيه سحبل موضع قت: إىل فاران بن عمرو بن عمليق، ولبلّي دار بشغب وبداً بني تيماء واملدينة، ويف أرض عقيل
  :جعفر بن علبة احلارثي مقتلة من بين عقيل وفيه يقول

  وىل منه ما ضّمت عليه األنامل... هلم صدر سيفي يوم بطحاء سحبل 
  :وجراد بناحية اليمامة، وفيه يقول مالك بن حرمي اهلمداين يف غزاة غزاها إليه

  ويوم بين سعد شفيت غليلي... وحيُّ زبيد يوم حابس قتِّلوا 
  بشفان حىت سال كلَّ مسيل... يت القنا من دمائها وخثعم أرو



  برمل جراد أهلكوا بذحول... وحىَّ متيم إذ لقينا وسعدها 
  :وزعبل باحلجاز من ناحية تيماء قال أبو الذيال البلوّي

  بزعبل ما احضرَّ األراك وأمثر... ومل تر عيين مثل يوم رأيته 
وادي رشد، وكذلك أحال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف  تيدد مثعر ووادي غوى، وحيال فيقال: أرض جهينة

بنو رشدان، واألشعر واألجرد وقدس وآرة ورضوى وصنديد وإضم وهو واد عظيم تغزره أودية : بين غيَّان فقال
  :كثرية وهو من أعراض احلجاز الكبار كنخال وغريه وفيه يقول أمية بن أيب الصَّلت

  وسالت جبيشهم إضمآباؤنا دّمنوا هتامة يف الدهر 
والصفراء وساية وذو خشب واحلاضر وثقباء ونعف وبواط واملصلى وبدر وجفجاف ورهاط وودَّان وينبع واحلوراء 
والعرج واألثاية والرويثة واجملنبتان والروحاء وحقل ساحل تيما وذو املروة والعيص وفيف الفحلتني وفيف الرِّيح يف 

  .ار ويني إىل الربذة إىل النقرة إىل إرن إىل صفينة إىل السُّوارقية قرية بين سليموخبري وفدك وحرَّة الن -أرض هوازن 

  منازل إياد

  :سنداد قال األسود بن يعفر
  تركوا منازهلم وبعد إياد... ماذا أؤمل بعد آل حمرِّق 

  والقصر ذي الشرفات من سنداد... أهل اخلورنق والسَّدير وبارق 
  اء الفرات يسيل من أطودم... نزلوا بأنقرة يسيل عليهم 
  كعب بن مامة وابن أم داود... أرض ختريها لطيب مقيلها 

وكانوا يعبدون بيتا يسمَّى ذا الكعبات والكعبات حروف الترابيع فإىل بارق باحلورنق فإىل اجلزيرة غربا فإىل كاظمة 
  :شرقاً وجنوبا قال أبو املنذر االيادي

  هنا ظهر اجلريب وراكسومن دو... حتّن إىل أرض املغمس ناقيت 
  وعرقت األبناء فينا اخلوارس... هبا قطعت عنَّا الوذمي نساؤها 

  إذا أعرضت منها القفار البسابس ... جتوب بنا البوباة كل مشلة 

  ويا حبذا أخشافها واجلوارس... فيا حبذا أعالم بيشة واللوى 
  .ويسمى قرن امليقات ألهل جند قرن املنازل

  وض وجندديار ربيعة من العر

  :الذنائب وواردات واألحّص وشبيث وبطن اجلريب والتغلمني والشيطني يذكر فيه حرب مذحج لربيعة
  إىل بطن اجلريب إىل الكثيب... منعنا الغيل ممن حلّ فيه 

  غداة الطعن يف اليوم الكثيب... بأرماح مثقفة صالب 
  وضرَّات اجلبابة واهلضيب... وهم سدوا عليكم بطن جند 

  :فيها يقول بفض من شهدها من خوالنوخزاز و
  ملا التقينا وحادي املوت حيديها... كانت لنا خبزاز وقعة عجب 



  :ويقال فيها خزازي يف ذلك أوس بن حارثة بن ألم مينُّ خوالن بنصرة مذحج لقضاعة على بين ربيعة
  بأسيافنا حىت اشتكى أمل احلدِّ... وحنن ضربنا الكبش من فرع وائل 

  بكل جنيب الرَّجل واألشعث الورد... بسفح عنيزة  غداة لقيناهم
  علينا فسرنا باخلميس وبالبند... مبا اجترمت فينا وجرَّت قضاعة 

يريد مبا جّر حزمية بن هند وكان يتعشق لفاطمة بنت يذكر بن عنزة بن أسد بن ربيعة، قال عمارة بن عقيل بن بالل 
  :بن جرير

  ن طخفة أو سواج منكبمن بط... ياليلة الربق الغميض ودونه 
  حبمى ضرية يستهل ويسكب... جاد اجلريب فبات ضور ربابه 

  قدماً وتدفعه العداب الغيهب... طوراً يضيء، وستطري ربابه 
  عما أطمأن من الكثيب توثب... فأطم ذا مرخ فبات يكبه 

  يف قرقرى شعب اليمامة تشعب... وعال لغاط فبات يلغط سيله 
  فكأن دارة كل جو كوكب... ليله وأقام بالقَماَّن عامة 

  بدهاسها وعزازها يستسكب... وأناخ بالدهنا، وشقَّ مزاده 
محى ضرية هو محى كليب وبني احلمى وضرية جبل النري وقد يرى قوم من اجلهال أن ديار ربيعة بن نزار : قالوا

فوه، وهذا من األخبار املصنوعة كانت من هتامة بسردد وبلد لعسان من عك، وأن تبعاً اقطعهم هذه البالد ملا حال
خزازى : ألن امللوك أجل من أن حيالفوا الرعايا وإمنا بنوا هذا اخلرب على وهم وهوى فقالوا يف املهجم، وهي خزة

  :عويرض، وإمنا عىن مهلهل بقوله: األنعمني ويف الذَّيبات الذَّنائب ويف العارضة: ويف األنعوم
  فيها بنو معد حلوالر و... عمرت دارنا هتامة يف الّده 

  مكة وما صاقبها

عرنة وعرفة وبطن نعمان وخنلة ورحيل وكبكب والبوباة وأوطاس وغزوان فأخرجهم منه بنو : منازل هذيل
سعدأخرجوها يف وقتنا هذا مبعونة عجّ بن شاخ، سلطان مكة وغزوان من أمنع جبال احلجاز وأكثرها صيداً وعسالً 

  .جبل بارقوهو يشاكل من جبال السراة شنا و

  باب فيه أبيات من الشعراء

  :مما ذكرت العرب مواضع من جند قال طرفة يف تبالة
  فكان عليه الزَّاد كاملقر أو أمر... رأى منظراً منها بوادي تبالة 

  تعاورها األرواح بالسقي واملطر... أقامت على الزعراء يوماً وليلة 
  :الصرب، وقال طرفة يذكر الشريف. املقر

  ان الشريف طلولهلند حبزَّ
  :من قاظ الشريف وتربع وشتا الصَّمان فقد أصاب املرعى، وقال طفيل الغنوي:وقال بعض العرب

  إذا ما نووا إحداث أمر معقب... تبيت كعقبان الشريف رجاله 
  :قال طرفة. وقر وذات احلاذ موضعان واحلاذ نبت



  حول ذات احلاذ من ثين وقر
  :النري جبل لغاضرة قال العجَّاج

  يسمعنه باشرن للتبشري... لو أن عصم شعفات النري 
  :وقال طرفة

  بكينة سوء هالكاً أوكهالك... ظللت بذي األرطى فويق مثقب 
  :كنية مثل ديرة أدر يف ديرة، ومثقب مكان، ويثقب يف بلد ذبيان قال النابغة

  عفت روضة األجداد منها فيثقب
  :ثقبان باليمن، قال طرفة
  مدخلولة أطالل بربقة ثه

  :ثهمد ماء حبزيز أضاخ لغين أساد بنجد، ودد موضع بسيف كاظمة قال طرفة
  خاليا سفني بالنواصف من دد
  :غمرة من بالد غين قال طفيل

  وأعراف لبىن اخليل يا بعد جمنب... جنبنا من األعراف أعراف غمرة 
  :والقنان جبل لبين أسد قال طفيل

  وملا بدا هضب القنان وصارة 

ل عاجل يقطع بني جبلي طيء وأرض فزارة يف الدهناء وشرج وأيهب من بلد غين، حمجَّر بني غين وصارة موضع، رم
وبين أسد، رمَّان وحقيل بلدان بني غين وطيء، إدام من أحواز مكة، والدام بني اليمامة وأرض خثعم، واليزم بأرض 

األبيض من أرض بين أسد وأوارة،  الكالع، والدموم مبأذن ومدام هلمدان، اجلناب وأيهب من أرض غطفان، أريك
  :فأما أريك بضم األلف فبناحية خنلة وأوعال وأذرعات وبطن ذي عاج، ومتالع لغين قال طفيل يف اخليل

  هلا مثل آثار املبقِّر ملعب... أبنَّت فما تنفك حول متالع 
  .حرس ماء لغّين

  : -وذكر يبمبم من جند العليا  -قال طفيل 
  غدوا بكراً مل النخيل املكمم... بم أشاقتك أظعان حبفر يبم

  :مث ذكر مسسم من أرض الفلج
  وأيسره يعلو خمارم مسسم... أسفَّ على األفالج أمين صوبه 

  قال السيد احلمريي. وتبنان من بلد غين، تنب ببلد مراد، وتنب أيضاً باليمن
  وما وقوف كبري السن بالدمن... هال وقفت على األطالل من تنب 

  :ت أهل هتامة وجاء يف بعض احلديث امللم مكان الياء مهزة قال طفيلويلملم ميقا
  رداة تدلَّت من فروع يلملم... وسلهبة تنضو اجلياد كأهنا 

مىن مبكة منّونة من مىن األدمي عطنه ومىن منّون من ديار غين قريب من طخفة وهو محى ضرية، . ويقال مللم أيضاً
  :ذو طلوح يف ديار متيم من حنو كاظمة قال جرير. واد باحلمىوباحلمى الرخام جبل صغري، والريَّان 

  مىت كان اخليام بذي طلوح
  :وذو طلح مكان قال احلطيئة



  محر احلواصل ال ماء وال شجر... ماذا تقول ألفراخ بذي طلح 
  :وناظرة موضع، ومسحالن وحامر موضعان قال احلطيئة

  عفا من سليمى مسحالن وحامره
  :ن اليمامة وقراقر موضع، وسوى موضع قال الراجزمحر باليمن، وقرقرى م
  فوَّز من قراقر إىل سوى
  :وقال النابغة يصف الدّو

  وما كان ساري الليل بالدّو يهتدي... وأىن اهتدت والدّو بيين وبينها 
  هبا كوكب موف على ظهر قردد... بأرض ترى فرخ احلبارى كأنه 
  :سحام مكان قال امرؤ القيس

  فعمايتني فهضب ذي إقدام... ا بسحام ملن الديار عرفته
  :ضارج مكان قال احلطيئة

  تساقطين والرحل من صوت هدهد... وكادت على األطواء أطواء ضارج 
  :وقال أيضاً يذكر يربين

  برمل يربين جار شّد ما اغتربا... إن امرءاً رهطه بالشام منزله 
  :وقال أيضاً يف طود

  مل تترك دون الغضا شذبا حصاء... خطت به من بالد الطود حتدره 
يقال بالد طود وال يقال بالد الطود إال من يريد بالد اجلبل كما يقال أرض السهل أرض السهول وأرض اجلبال، 

  :وقد يروى من بالد الطُّور، الشيِّطان ماء لبين بكر بن وائل قال األعشى
  بالشيَّطني مهاى تبتغي ذرعا

  :وقال األعشى
  تثليث قفراً خالهلا األسالق.. .كخذول ترعى النواصف من 

  :قال أبو النجم 
  بني الرحيل وبقاع الصقر... دار تعفّت بعد أم الغمر 

  :وقال طرفة
  من النجد يف قيعان جاش مسايله... بتثليث أو جنران أو حيث تلتقي 

  :وقال أيضاً
  وقف كظهر الترس جتري اساجله... فذو النِّري فاألعالم من جانب احلمى 

  :وقال احلطيئةأي سراته 
  إىل ظالل السدر ناجر... كظباء حربة ساقهنَّ 

  .ميثل بوحش حربة ووجرة والنهار وذي قار وتبالة وحومل وظباء سالم وطالء احلبيل الدبيل

أريك األبيض يف بلد بين أسد وأريك مبكة، رأس الكلب : باب من لفيف مساكن العرب بني العراق والشام واليمن
ماء لبين ضنة، صوَّة األجداد فشباك باعجة فجائز من ديار إياد، وقر والغمر وقطن لتميم، وبار  جبل باليمامة، نطاع

اليوم لبين سعد من متيم وهي رمال، وسنام والرقم لتميم احلككات وعاقل من البحرين، الستار لبين متيم، األنبار 



اضر العرب القدمية من حيز العراق، مثقب من واحلرية والقصر األبيض والبقَّة وسنداد واخلورنق والسدير وبارق حم
ديار بكر، ويثقب من ديار مرة، إضم واد ألشجع وجهينة، وقو جبل، والقو يف بل مهدان، جرمث ملزينة يسر ووقر 
وذات احلاذ وجفاف وذو خيم أودية، وذو خيم جبل، ثهمد ماء حبزيز أضاخ لغين، درمى بادية البحرين، القفيِّني 

والثاين لبين يربوع، ضرغد حرة بأرض غطفان، يقال يف جند العليا النجد ويف السفلى أرض جند قال أحدمها لغاضرة 
  :طرفة

  من النجد يف قيعان جاش مسايله
احلمى محى ضرية إىل سواج واألخرج والنري أقصى محى ضرية، النري جبل لغاضرة، العقر بالعالية، الشريف شرقيه 

غمرة وأعراف غمرة ولبىن جبل غري معروف مؤنث كذلك، تعار لغين، والقنان  والشرف غربّيه وهو من أودية جند،
جبل لبين أسد، واخلل وصارة، عاجل بلد رمل مير بني طيء وفزارة لكلب، شرج وأيهب من بلد غّين حمجر بني غين 

واليمامة، وإدام  وطيء، ورمان وحقيل بني طيء وغين أيضاً، الدام يف ديار بين عامر بن ربيعة بن عقيل ما بني ترج
مبكة، واجلناب من أرض غطفان، بطن ذي عاج ومتالع وقرى بني أسد ومتيم، العقيق عقيقان العقيق األعلى للمنتفق 
ومعه معدن صعاد على يوم أو يومني وهو أغزر معدن يف جزيرة العرب وهو الذي ذكره النيب عليه السالم يف قوله 

طيء، حرس ماء لغّين، الفلج ومسسم وجدود ماء لغين، وتبنا ماء هلم  واألسفل هو يف" مطرت أرض عقيل ذهبا " 
أيضاً، قرقرى حيث التقى الزَّبرقان باحلطيئة، ترمي من ديار متيم، وترمي وتريس حبضرموت ذو طلح وهو ذو طلوح، 

قتائذة  .ضارج والوتر وحاجر لبين بكر. جدود ومسحالن وحامر عبيدان وادي احلية وهلا حديث، ذو طوالة موضع
شعبعب وغبغب، وكبكب جبل أمحر يف رأس عرفة، وذو طوى والعري والعرية . موضع وقصائرة ومثلهما عتائد

  .وكدى وكداء والفرش والربك وعزور من أحواز مكة
ذو اخلال جبل مما يلي جند من ناحية . خيم وحفاف ويسر أودية قد ذكرناها: ناحية البحرين واليمامة إىل جند

األنيعم وهو . اذرعات من حيز الشأم. دي اخلزامى وأوعال وذات أوعال هضبة فيها وشل من ماءووا: البحرين
األنعم وأورال والدخول وحومل وتوضح واملقراة ومأسل ودارة جلجل ماء، وعنيزة ووجرة وظيب ماء لكلب أيضاً، 

تيماء هنالك تيماء منزل وعرعر واد لطيء، ضارج والعذيب وقطن وثيتل والستار ويذبل ومأسل جبال، كتيفة و
كثري النخل عادل عن حمجة العراق وهو غري تيماء السموءل، أبان جبل يف ديار بكر وتغلب، اجمليمر جبل لبين 

نزارة، والغبيط أرض لفزارة، تيمر موضع، املشقّر بالبحرين حنو هجر وبه خنل ال يربح املاء يف أصوله، وشابة 
ني مّر وعسفان، والغضور حشيش ومحل وأعفر جبالن حنو عاجل، تاذق وطرطر والعميم وغضور والغميم بالغني ما ب

وبر بعيص وميسر مواضع يف بلد طيء، وطرطر يف بلد حكم أيضاً، وشوط وحية من بالد طيء، وزمير جبل، دفار 
مالع  وينوف والقواعل جبالن يقال عقاب ينوف وعقاب. يف أسفل جنران، ودقار بالقاف بناحية يذبل متالع شامان

فيضاف إىل ينوف وإىل مالعها كما يقال عقبان الّشريف وعجزاء السُّلي وعنقاء مغرب أي مبعد، جو ومسطح يف 
بلد طيء، شتا عسل لطيء، خمطط موضع، اللجُّ أيضاً موضع خوعي يف بلد يربوع، أثال وذو أورال موضع عسعس 

نفردو، األوداء ماء لضبة إىل ما يصلى نطاع، وغول والعس حمال كندة، األمثد موضع، والغول موضع فيه فرق م
ملاص لطيء، أسيس وحاقة بني البحرين وبين أسد، عماية وجواثا وصاحتان وثعالة وأخرب وصاحة كل هذه مواضع 

بالبحرين، إير جبل شريب ومطرق وماذق يف ديار ربيعة، أثال واألصهب ماءان بالستار، الذنابات آكام هنالك 
  .بة هناكوأدمات وأم أوعال هض



عني أباغ وما واالها، والرقمتان وذو شعب وبيضان الغضا وخبة وعريان موضعان، أخراب وجائز : منازل إياد
وحرض وعمري والغمر وغمرة وغمر ذي كندة، ومرجح وقضيب حيث قتل عمرو بن أمامة، والسر وعاقل وبه قرب 

وذو حسى ويأجج وضمر ودج والنباج والكاب احلارث املللك بن عمرو املقصور الكندي، ودعان الدبيل احلجور 
ورحرحان واخلوع، وادي القاعة من أرض متيم، والقاعة باجلند، وذات احلوصل لعبس،األشجعان بلد، مظلم جبل 
بلد بالقرب من النسار وكان بالنسار وقعة وبالفروق وبأوارة وملزق واملسمارة من ديار بكر، ثرمداء وشعبا وذو 

وثبري غينا وثبري األحدث وثبري األخرج، وعيهم على طريق اليمامة إىل جند، املعي وحوضى  الغائط زثبري، وحراء
ورهىب وحزوى التُّعار جبل، وأسحمان جبل، وجبل األمراء اليثوبان وذو حرض والكديد وكانت به وقعة، دمخ 

ماء، عراعر ماء بني كلب  جبل، الصِّمان، وحومل لتميم، والوقيط أيضاً وكانت به وقعة بينهم وبني بكر، مغامر
وذبيان وقد ذكرناه، مروت وذو دوم، وأدم بديار مزينة وادم بالسَّحول جبالن، ذو اجلليل من مواضع الوحش 
وذو اجلليل على حمجة جند فيه مثام وهو اجلليل، ووعال من بلد ذبيان، الدنا وإليها ينسب أمواه الدَّنا مجاعة ماء، 

ليه الرماح وهي قرية على شط البحر يف املشرق وكذلك اخلط يف البحرين وإليه وعويرضات، ردينة موضع تنسب إ
تنسب الرماح اخلطية، وأما قىن مرَّان فقالوا مرَّان على حمجِّة البصرة بينها وبني مكة أربع رحالت فإذا قيل القىن 

حية الشأم بني جذام وكلب، وبطن املرَّان فإهنا مجاعة مارن، ومر الظهران أسفل مكة وقد ذكرناه، الذِّهيوط بلد نا
  :األمي واد هناك وحسمى وصيداء وحارب وجلق ديار غسان وايلياء، ولذلك قال النابغة

  جملَّتهم ذات اإلله ودينهم
  :ويروى حملتهم ذات اإلله أي مكة من ديار خزاعة، ويروي

  قومي فما يرجون غري العواقب... حملَّتهم دار اإلله ودينهم 
 اآلخرة، وجملتهم مواعظهم يف ذات اهللا عز وجل، وحارث اجلوالن جبل هلم أيضاً، ومن بلد أي ما خيشون غري

الشرع واخلبني : كلب خالة، وماء الذُّنابة وسوى ومياه املناظر وقراقر ماء هلم أيضاً، وذو أرل، ومن بلد بلّي وجيهنة
  .وإضم، التني جبل بالشام

ومكة، واجلند، وجنران، وذو اجملاز، وعكاظ، وبدر، وجمنَّة، وحجر عدن، : أسواق العرب القدمية، وقد ذكرناها
  .اليمامة، وهجر البحرين

  .روضة دعمى، وروضة األجداد، وروض القطا، وروض األجاول، ورياض اخليل بتبالة: الرَّوض
. وحامر لذبياناجلمومني . وعاقل لباهلة أيضاً. واألطواء واللوب وعاقل البحرين. أبري والكواثل واألمرار لفزارة

  :وادي القرى لعذرة قال النابغة. صادر موضع
  هلاميم يستلهوهنا يف احلناجر... عظام اللهى أبناء عذرة أهنم 

  جبمع شديد للعدو املكابر... هم منعوا وادي القرى من عدوهم 
  .الغميصاء لكنانة يف هتامة احلجاز، الرُّميثة آلل مرة والرُّويثة يف طريق املدينة

وحدد أرض . أقر موضع غري وقر جوش أرض لبلقني. الدَّثينة ما لبين سيَّار والدَّثينة باليمن أيضاً. اء لفزارةكنيب م
اللصاف وحرَّة النار لبين مرة من جهينة وحسم ويقال ذو حسم وراكس والضواجع إالل جبل املوقف . لكلب
ا وقعة بني وبدة بن رومانس الكليب وبني بين وعرشات والقريتني كان هب. لصاف وثربة موضعان غري اللصاف. بعرفة

اللهيم ملرة، الدماخ واظلم موضعان الكالب ثهالن والنريلزبيان أورال . عامر بن صعصة غري القريتني من الشائع
بطن خنل موضع يف . هبود جبل، منور جبل، قزح موضع. موضع شرح مبوضع بناحية احلرية والغمري بناحية ينبع



  .يز خنل، عربة الشقاق موضعخمّجة العراق، وح
اجلوفاء والعموض ذو الرضم حالل وأسنمة وإنبطة . ذو سالمان موضع. األخص وشبييت لربيعة. األداهم هنايا ماء

  .تكريت إلياد. شاحب كان به يوم. عثاعث كانت به وقعة. أرصد موضع. هي مواضع الوحش

برمرى وامشس وسقمان وطلح والفلج برقة الثور الزُّرق صلب رهيب ومغين املثىن، فتاق وأبلق هدابني و: ديار متيم
 -وباليمن أسي  -ومعقلة واخللصاء والفودجان وواحف ووهبني وذو الفوارس كل هذه من ديار متيم، السِّييُّ 

وقوين والقفني وجرعاء مالك والدحل ودحول هبالة وهي شقوق يف األرض عميقة يكون . األشيمني ذات املواعيس
وكان هببالة وقعة، شارع أصالب شنظب وئأج ومتالع ماءان كل هذه لتميم، وقسا واملصانع واجلفار فيها املاء 

وجفري واألشيم والعروق والدهناء وجرعاء العجوز وغمازة ومشرف وقرارقو ومعان وئأج وسويقة ومحيط 
بية فرماح وهو من أمكنة ذات غسل، فتاخ، الس. كأن حاركها أثال: والعدانني خشباء القرين وأثال جبل قال عبيد

الوحش، سفوان واألحارم ماء واحلضر، واحلضر أيضاً يف بلد اجلرامقة والقصيبة ومرأة قريتان لبين امريء القيس 
والرمادة باجلوف صرمية حوضي السبال، والوشيج واملنتصف  -من متيم، والشماليل واجللصاء وواحف الرماد، 

وجالجل لوداعة،  -الزُّجاج معن واحف وبستان الفرنية النميط جالجل  واألفرحان والقنع وعناق وفتاق وأمجاد
أريك الفوارس غري أريك األبيض والفوارس أجبال،الشبا وبردى هنر بناحية دمشق، البزواء بني مكة واملدينة، 
غور  وخبت البزواء بناحية عليب وعليب واد بني اخلبتني خبت البزواء وخبت أذن وهو يف مساقط بالد بارق من

السراة وهي بقرة وامللصة ويسران وذات أعشار وتربان جبل هلم من ناحية ذات أعشار وأعلى قنويت، ومن املنازل 
احلجازية خنلة وعزور وطفيل ونصع والبويب ويليل وشراوة والنياع وينبع وما حوهلا ومحِّة وسويقة وذات الطلح مما 

ان وضاس ودعان وهضمى وينبع النُّخيل أسفل ينبع يصلى طريق الكوفة واملقارب وفرعان والشطان وشوط
ورحاب وأهنار البضيع وجاسم ورمي غري رمي  -وببلد السكاسك بطن تضرع  -الكرمي بني زنيف وتضرع . والنُّجيل

آجام شوطي وهي شوطان فيما أخال وتغلم والبدائد وشطب ومرجم وودان . عرمرم وذو يدوم يف ديار كنانة
والدهالك وذو دم وذو ومجى والد وانك . األثيل موضع. فراضم والبليد جنب تضرعواعظام وازمب وعنيز و

  .وبصاق وشافل قرية من الرويشة وشنوكتان يدفعان يف الروحاء وأرثد واملريح وذو ريط وبيسان
وفرش اجلبا واملسارب وغيقة وآرال صرما قادم وتناضب وبرق اجلبا وصندد وبصاق جبالن كبكب ونعمان وقد 

والركّي وجماخل واد من أودية هتامة احلجاز، الرِّسيسان ضاس جبل إىل جنب رضوى، وأيلة أيضاً جبل، . هاذكرنا
  .برمة مما يصلى الشام. الذئاب غري ذئاب ديار ربيعة، ريعان املذاهب والبلقاء، واملوقر من مساكن سليح

. وبرمة قرية فوق حنني من طريق مصر .بالكث بني املروة وشبكة الدَّوم قريب من برمة. حقرة يصلي حدود مصر
وحنني اآلخر بني . والعناب وهو عنابة) ومدين(وشبكة الدَّوم عرض من أعراض املدينة، وبالكث األخرى بني غمرة

بيدح وترميم من مواضع عزَّة كثري، شابة جندية واحملو وعمارات باحلجاز وبالنجد من . مكة وقرن وبه يوم حنني
. ة باجلارورمل العشرية ناحية السِّرَّين وكبج والدّونكني ماء العناقني وبليني وبرام جبالنديار جنب، وادي العشري

العدنة والسل وطح وجو طريف كانت به وقعة لبين : رملة جلّة مما يصلي الشام كتانة وفعرى ومياسر، ومن ديار أياد
ارة، وحمضر بنجران، حائل، واملروت من مّرة، ظلم من بلد طيء، هبوة جبل احلوض، بلد احملضر من ديار ضنة وفز

  :احلمى قال الراجز
  فأبعد اهللا السويق امللتون... إذا قطعنا حائال واملروت 



  :قال القشريي. جبل: الشرى
  مصادر جند والفضاء فرّجعا... رأى وهو يف رأس الشري متمنِّعاً 

ومشط . يدة، ذو وقط من ديار هوازنآت.صعائد وكتمان ماء التثلم وعوق واملخاضة والطعماء يف ديار ذبيان
فمجدل . والوضاح ووادي املستباح، وذو خشب ومعشر وعائرة والبديُّ من بلد بين عامر،وذو بلي والقرماءان

ذو . وكشر يف بلد مهدان -يقال ظيب الشليل، وكشر . فدهان فاملثال فردام فاألجاول فشلل من مواضع الوحش
والعرجاء شوان وكفف من ديار . وجراد موضع رمل. وقلح واألباتر وجواد سويس غصنان وألة والصُّليب وعماية

واملنتضى من ديار هذيل وأمسلة الرشاء . شحنة العالية وهي من مواضع الوحش. الصَّلعاء من ديار جهينة. سليم
بنينة من من بلد متيم، وسويقة احلجاز واملتتبل وساجر وساحوق من ديار بين عامر، موثب وخدار من أرض إياد، 

  .بلد ربيعة، حلية ومشعل من السرَّاة، أنيف فرع هلذيل، الرنقاء وبزاخة لبين أسد
يسمى كل طريق يكثر االختالف عليه حمجَّة ألن موضع املباين واملرور من : حمجِّة العراق يف هذه اجلزيرة إىل مكة

ا ومسي احلجاج من األخدع حجاجاً األشياء حمجوج، ومنه حججت الشجة أوردهتا امليل فقدرهتا به وذلك حجه
إلطافته بالعني، ويسمى الطريق املدروس اإليتار املليكي لوهس ترابه كما ميلك العجني وما كان من الطريق يف ملك 
واد وال، تقوله العرب إال مصَّغراً والقياس ملكي، ويسمى الطريق الضِّيق احلبل شركا وحبال الطريق أيتاره، وطريق 

  .ة بالوطء، وقارعة الطريق يف معىن مقروعة من قرعها باحلافر واخلّف، والريع الطريقجادة أي جمدود
عرض بغداد ثالث وثالثون درجة ونصف عشر وبينها وبني قصر ابن هبرية ستة وثالثون ميالً، وعرض القصر 

وثالثون درجة  اثنتان وثالثون درجة ونصف، وبينه وبني القناطر أربعة وعشرون ميالً، وعرض القناطر اثنتان
وسدس، وبينها وبني الكوفة اثنان وعشرون ميالً، وعرض الكوفة اثنتان وثالثون درجة وبينها وبني القادسية أربعة 
عشر ميالً وعرض القادسية اثنتان وثالثون درجة أيضاً وبينها وبني املغيثة ستة وثالثون ميالً، وعرض املغيثة إحدى 

وبني القرعاء مخس وعشرون ميالً وعرض القرعاء إحدى وثالثون درجة ومنها وثالثون درجة وثلث ومخس، وبينها 
إىل واقصة اثنان وعشرون ميالً، وعرض واقصة ثالثون درجة ونصف، ومنها إىل العقبة مخسة وعشرون ميالً، عرض 

 مهدان وباجلوف موضع يسمى القاع كانت فيه وقعة بني -العقبة ثالثون درجة ومنها إىل القاع عشرون ميالً، 
وعرض القاع تسع وعشرون درجة وثلثا درجة ومنه إىل زبالة مثانية عشر ميالً، وعرض زبالة تسع  -ومراد 

وعشرون درجة وربع، ومنها إىل الشقوق تسعة عشر ميالُ، وعرض الشقوق تسعة وعشرون جزءاً، أنشدين اجلرمي 
  :البن شريان القريعي من منري يف مهاجاة املختار العقيلي

  فدام على اخلبيث وزاد شيّا... عرى اجلرير ملأبضيه  ثنيت
  هبا ماء وقد هبط الركيَّا... فأورده الشقوق فلم أذقه 

  حيش على ذؤابته احلليَّا... وأورده زبالة كلَّ عام 
  لو أنَّ العبد كان هبا قويّا... وأورده نباج بين جميد 

ومنها إىل اخلزمييَّة مثانية .. ن مثانية وعشرون جزءاًومن الشقوق إىل البطان اثنان وعشرون ميال، وعرض البطا
وعشرون ميال، وعرض اخلزميية سبعة وعشرون جزءاً وثلثا جزؤ ومنها إىل األجغر عشرون ميالً وعرض األجغر 

سبع وعشرون درجة وثلث ومنها إىل فيد مثانية وعشرون ميال، وعرض فيد سبعة وعشرون جزءاً، ومنها إىل توز 
ن ميال وعرض ثوز ستة وعشرون جزءاً وثالثة أرباع جزء معنا إىل مسرياء مخسة وعشرون ميالً، أربعة وعشرو



وعرض مسرياء ستة، وعشرون جزءاً ونصف ومنها إىل احلاجر ثالثة وعشرون ميالً، وعرض توز ستة وعشرون 
ن جزءاً وربع، ومنها إىل جزءاً وثالثة أرباع جزء ومنها إىل مسرياء مخسة وعشرون ميال، وعرض احلاجر ستة وعشرو

معدن النقرة مثانية وعشرون ميال، وعرض املعدن ستة وعشرون جزءاً ومنها إىل العسيلة ستة وعشرون ميال، 
وعرض العسيلة مخسة وعشرون جزءاً ونصف ومنها إىل بطن خنل مثانية وعشرون ميال، عرض بطن خنل مخسة 

الطرف أربعة وعشرون جزءاً ونصف ومنه إىل املدينة أربعة  وعشرون درجة، ومنه إىل الطَّرف عشرون ميال، عرض
وعشرون ميال ومنها إىل السيّالة ثالثة وعشرون ميال، عرض السيالة ثالثة وعشرون جزءاً وثلثا جزء ومنها إىل 
الرّوحاء أربعة وعشرون ميال، وعرض الروحاء ثالثة وعشرون جزءاً وعشرون جزءاً وثلث، ومن الرحاء إىل 

ثالثة عشر ميال، وعرض الروتية ثالثة وعشرون جزءاً وسدس ومنها إىل العرج أربعة وعشرون ميال وعرض  الروتية
العرج ثالثة وعشرون جزءاً ومنه إىل السُّقيا أربعة وعشرون ميال، وعرض السقيا اثنان وعشرون جزءاً وثالثة أرباع 

ن ونصف ومنها إىل اجلحفة ثالثة وعشرون ميال ومنها إىل األبواء تسعة عشر ميال، وعرض األبواء اثنان وعشرو
ومنها إىل قديد أربعة وعشرون ميال وعرض قديد اثنان وعشرون جزءاً، . وعرض اجلحفة اثنان وعشرون وسدس

وعرض عسفان واحد وعشرون جزءاً وثلثا جزء، ومنها إىل مرِّ الظهران . ومن قديد إىل عسفان ثالثة وعشرون ميال
وعرض مكة أحد . وعرض مر أحد وعشرون جزءاً وعشر، ومن مّر إىل مكة ثالثة عشر ميال. ثالثة وعشرون ميال

  .وعشرون جزءاً
ومن أخذ اجلاّدة من مكة إىل معدن النقرة فمن مكة إىل البستان تسعة وعشرون ميالً، وعرض البستان أحد 

وعشرون جزءاً وثلثا جزء،  وعشرون جزءاً وربع، ومنه إىل ذات عرق أربعة وعشرون ميالً وعرض ذات عرق أحد
وعرض . ومنها إىل الغمرة عشرون ميالً وعرض الغمرة اثنان وعشرون جزءاً ومنها إىل املسلح سبعة عشر ميالً

املسلح اثنان وعشرون جزءاً ونصف، ومنه إىل األفيعية مثانية وعشرون ميالً ونصف، وعرض األفيعية ثالثة 
ستة وعشرون ميالً وعرض حرة بين سليم ثالثة وعشرون جزءاً ونصف  وعشرون جزءاً ، ومنها إىل حرة بين سليم

وعرض العمق أربعة وعشرون درجة، ومنها إىل السَّليلة ثالثة عشر ميالً، . ومنها إىل العمق اثنان وعشرون ميالً
 وعرض الربذة مخسة. وعرض السليلة أربعة وعشرون جزءاً ونصف، ومنها إىل الرَّبذة ثالثة وعشرون ميالً

وعشرون جزءاً، ومنها املاوان ستة وعشرون ميالً، وعرض املاوان مخسة وعشرون جزءاً ونصف ، ومنها إىل معدن 
  .النقرة عشرون ميالًوهي ملتقى الطريقني فهذا تقدير طريق العراق يف العروض على ما عمله بعض علماء العراق

جند اثنتان وعشرون مرحلة، ومن الربد مخسة  حمجة صنعاء على تقدير العروض الذي بني صنعاء ومكة على طريق
وثالثون بريداً، تكون أمياالً أربعمائة وعشرون ميالً، فما كان بني صنعاء وصعدة فعلى مست ما بني مطلع بنات 
نعش ومغيبها، وإىل كتنة على مست مغيب األول منها، وإىل بيشة على مست مغيب األوسط منها الذي إىل جنبه 

صغري ال يدركه إال بصر الشاب من الناس، وإىل املناقب على مست مغيب اآلخر منها الذي يطلع السُّهى وهو جنم 
آخرها ويغيب آخرها أيضاً، ومن رأس املناقب إىل مكة آخذاً حنو املغرب حنوا جلنوب ألن مكة يف غريب الفتق وبني 

وعرضها أربع عشرة درجة وأربعة  من صنعاء إىل ريدة عشرون ميالً. الفتق واملناقب مرحلة فأعرف هذا املعىن
أمخاس درجة، ومنها إىل أثافت ستة عشر ميالً، وعرضها مخس عشرة درجة ونصف عشر، ومنها إىل خيوان مخسة 
عشر ميالً، وعرضها مخس عشرة درجة ومخس وسدس عشر درجة، ومنها إىل العمشية سبعة عشر ميالً وعرضها 

 صعدة اثنان وعشرون ميالً وعرض صعدة مخس عشرة درجة مخس عشرة درجة وربع ومخس درجة، ومنها إىل
وأربعة أمخاس درجة، ومنها إىل العرقة يف احملجَّة السرى القدمية وإىل بقعة يف احملجة اليمىن احملدثة اثنان وعشرون ميال 



أكثر  وعرض العرقة ست عشرة درجة ومثن درجة، ومنها إىل مهجِّرة اثنا عشر ميالً، وقد جيعل مرحلة، ويطوى
ذلك إىل أرينب، من العرقة إىل أرينب مخسة وعشرون ميال وعرضها ستة عشر جزءاً وثلث ومخس جزء، ومنها إىل 

سروم الفيض أربعة عشر ميالً وعرضها ستة عشر جزءاً ونصف ومخس جزء، ومنها إىل الثجة ستة عشر ميال 
ومنها إىل كتنة عشرون ميال وهي على متام وعرضها ستة عشر مال وعرضها ستة عشر جزءاً وثلثا جزء وربع جزء، 

مخسة عشر بريداً من صنعاء ومثانني ومئة ميل، وكتنة أول حد احلجاز وعرضها سبعة عشر جزءاً وسدس ونصف 
عشر، وعرضها وعرض جرش واحد ألهنا منها على خط الطول من املشرق إىل املغرب على مسافة أقل من يوم، 

مشرقها، مث منها إىل يبمبم عشرون ميال، وذلك مئتا ميل من صنعاء وعرضها سبعة ومن اهلجرية وتثليث عن يوم يف 
عشر جزءا ونصف، وسدس عشر جزء، ومنها إىل بنات حرب عشرون ميال وعرضها سبع عشرة درجة وأربعة 

أمخاس درجة، ومنها إىل اجلسداء اثنان وعشرون ميال وعرضها مثاين عشرة درجة وعشر ونصف عشر، ومنها إىل 
بيشة بعطان واحد وعشرون ميال وعرضها مثاين عشرة درجة وثلث ومثن، منها إىل تبالة أحد عشر ميال وهي من 
صنعاء على ثالثة وعشرين بريداً ومئتني وستة وسبعني ميال وعرضها مثانية عشر جزءاً وثلث وثالثة أعشار جزء، 

، ومنها إىل كرى ستة عشر ميال وعرض كرى ومنها إىل القرحيا اثنان وعشرون ميال، وعرضها تسعة عشر جزءاً
تسعة عشر جزءاً وسدس وثلثا عشر ومن كرى إىل تربة وهي أبيدة مخسة عشر ميالً وعرضها تسع عشرة درجة 
وثلث درجة، ومثن درجة ومنها إىل الصَّفن اثنان وعشرون ميال وعرض الصفن تسع عشرة درجة وثالمثئة ومثن، 

ميال وهي من صنعاء على ثالثني بريداً وثالمثئة وستني ميال، والفتق والطائف ومكة  ومنها إىل الفتق ثالثة وعشرون
على خط الطول من املشرق إىل املغرب إذا صلَّيت بالفتق استقبلت املغرب فوقعت الطائف بينك وبني مكة وعرض 

ف وكان الفضَّال ويف مرحلة صفن إىل الفتق بريد جلدان هو بقدر بريد ونص. الفتق عشرون درجة وعشر درجة
وما هي يا أبا يوسف؟ : ثالثة أشياء ال يسع فيها إال اجلد واإلنكماش دون الرَّخرخة والفتور فيقال له: الدليل يقول

مباضعة العجوز وأكل اللحُّوح باللنب وبريد جلدان، اللّحوح ويسمى الّصليح خبز الذرة على الطابق يكون : فيقول
ومنها . وقع يف اللنب استرخى فلم حيتمل إال بأكثر األصابع ومع اليمىن األدب بكلهاعلى رقة الثياب ال حيتمل فإذا 

إىل رأس املناقب اثنا عشر ميال وهي منتهى الطريق إىل وجه الشمال مث رجعت حنو املغرب واجلنوب وعرض رأس 
س املناقب إىل قرن املناقب عشرون درجة وربع وثلث عشر وليس مبنزل واملنزل قرن ويسمى قرن ملنازل، ومن رأ

ستة أميال ومن قرن إىل رمة مثانية عشر ميال وعرضها عشرون جزءاً وسدس عشر، مث الزَّمية إىل مكة وعرضها 
  .عشرون درجة وعشر

من صنعاء صلِّيت من البون مث املوبد مث أسفل العرقة وأخرف مث الصرحة مث رأس : حمجة صنعاء إىل مكة طريق هتامة
خلصوف من بلد حكم مث اهلجر مث عثر مث بيض مث زنيف مث ضنكان مث املعقد مث حلي مث اجلو مث الشقيقة مث حرض مث ا

اجلوينية من قنونا وتسمى القناة مث دوقة وهي للعبديني من بقايا جرهم مث إىل السَّرين مث ملعجز مث اخليال مث إىل يلملم 
ىل حلي العليا وتسمى حلية وإليها ينسب أسود حلية مث ملكان مث مكة، هذه طريق الساحل، واحملجة القدمية ترتفع إ

  :وهي اليت يعين الشنفرى بقوله
  هلا أرج من حوهلا غري مسنت... برحيانة من بطن حلية نوَّرت 

مث إىل عشم مث على الليث ومركوب إىل يلملم، ولطريق صنعاء هذه خمتصر يف بلد مهدان من صنعاء إىل ريدة مث إىل 
  .وادعة مث البطنة مث خرجرأس الشُّروة من بلد 

من عدن إىل املخنق، ومن املخنق احلجار ومن احلجار املسيل، ومن املسيل عربة، ومن عربة إىل كهالة : حمجة عدن



بئر ذي يزن مطوية حبجارة سود من رأسها إىل املاء طويلة، ومن كهالة املاجلية مث املقعدية مث إىل زبيد مث إىل املعقر مث 
م وباملهجم، تفضي حمجة صنعاء على وادي سهام وهي بعيدة إال أهنا تسلك األمان، مث بلحة من الكدراء مث املهج

  .وادي مور مث احلسارة مث العباية مث الشَّرجة مث العرش مث عثر
من العرب إىل اجلوف مث صعدة، وينضم معهم يف هذه الطريق أهل مأرب، وبيحان، والسَّروين، : حمجة حضرموت
  .ة حضرموت العلياومرخة، فهذه حمج

وأما حمجتها السفلى فمن العرب يف شئيز صيهد إىل جنران شبه من مثانية أيام، مث من جنران حبونن، وهو واد يغيب من 
بلد يام من ناحية مسنان، وهي كثري األرطى، وبه بئر زياد احلارثي جاهلية، وحبونن بكسر احلاء من مناهل العرب 

  .عبد اهللا من جنران على مرحلة ملن قصدها من حضر موت ومأرباملشهورة وكذلك بئر الربيع بن 
: وقتل عبد اهللا ابن الّصّمة أخو دريد خبليف دكم من أعلى حبونن قتله بنو احلارث بن كعب وفيه يقول القائل

  .أشجع من املاشي بترج
  :وفيه يقول دريد

  فقلت أعبد اهللا ذلكم الّردي... تنادوا فقالوا أردت اخليل فارساً 
  :ويف بلحارث سيف دريد ذو اجلمر والذي أخذه هبرية بن مالك احلماسي وفيه يقول دريد

  هبرية وّراد املنايا على الّزجر... أتيح له من أرضه ومسائه 
ومسي ذا اجلمر لفقر يف سنة واحدة منها مجرة وهو اليوم يف آل بسطام منهم، مث امللحات مث لوزة مث عبامل مث مريع مث 

تثليث مث جاش مث املصامة مث جممعة ترج والتقت مبحجة صنعاء بتبالة وحمجة صنعاء تلتقي هبا حمجة العراق اهلجرية مث 
  .واليمامة والبحرين باملشاش بني حنني والعوارة

حمجة عدن على طريق صنعاء منها، من عدن حلج بلد األصابح، مث الصهيب وهبا سبأ الصهيب قبيلة من سبأ، مث 
وهو حبيل تزخم كاحلبوب البسيط، مث أسفل األردم وهو وادي األجعود، مث صور، مث ثريد من  احلبيل وليس بقرية

رعني، مث ذو بلق من أرض رعني، مث شراد من أرض رعني، مث أعلى شرعة من ناحية عباصر، مث يكلى، مث صنعاء، مث 
د أخطام عهان مث بدر مث حمجة صنعاء، ورمبا طرحوا الكثيب البيض بني حلج والصهيب، ورمبا طرحوا من ثري

  .الصهيب
حمجة عدن العليا على اجلند مث حمجة اجلند معها إىل صنعاء، من عدن إىل حلج مث ثعوبة مث ورزان مث اجلند الّسحول مث 

حقل قتاب مث ذمار مث خدار مث صنعاء وهي أقصد وأوعر، فيها نقيل صيد، يسار باحلمائل مرحلتني هذه الطريق 
أخذ اليمىن فعلى علصان ويف هذه الطريق من النقل يسلح وصيد وخنالن وحزر وأما ما دون اليسرى للجند، ومن 
  .هذه النقل فال يعد

عجائب اليمن اليت ليس يف بلد مثلها منها باب عدن وهو شصر مقطوع يف جبل كان حميطاً مبوضع عدن من 
ع يف اجلبل باب مبلغ عرض اجلبل حىت الساحل فلم يكن هلا طريق إىل الرب إال للّرجل ملن ركب ظهر اجلبل فقط

  .سلكه الدواب واجلمال واحملامل واحملفات
وقطع بينون جبل قطعه بعض ملوك محري حىت أخرج فيه سيالً من بلد وراءه إىل أرض بينون وقلعة اجلؤة أليب املغلس 

  .يف أرض املعافر وهو مّراين من مهدان وهي تطلع بسلم، فإذا قلع مل تطلع

لي وهوجبل واسع الرأس ذو عرقة مطيفة به تزلّ الوبّر والقرد وحتت العرقة عرقة ويف مواضع منه ومنها جبل خت
عرق مترادفة، وليس تعم مجيعه إال العرقة العليا واليت حتتها ورأسه واسع جداً فيه ثالث قالع حصون فأوهلا بيت 



مار مثلها يف الرفعة، وبيت ريب حصن ذو فائس وهو من أرفع ما فيه وفيها مسجد قائم كان الناس يزورنه، واملض
عرقة منقطعة عليها قصور آل املنصور وحرمهم وأمواهلم ال مسلك هلا غري باب واحد، واألراس حصن بينها وبني 

فائس وهو حصن واسع، وفيه من القرى قرية بيت ريب وهي قرية الّسوق اليت هبا التجار وقرية اجلوش وميدان 
ع وبيت فائس واملضمار هذه كلها قرى، وله من األبواب اليت ال تدخل إال بإذن باب وبيت زود وبيت البوري ومس

السروج وهو باب صنعاء وبلد مهدان وباب الربار لبلد قدم ومنل وشرس، وباب املكاحل لعيان واملخلفة وبلد 
وعدن وباب  حجور والشرف وبلد حكم ومكة، وباب أدام لطما م وبلد عّك وملحان واملهجم والكدراء وزبيد

العشة ليس حمجة، وباب غبقان ليس حمجة وباب العدن، وتغلق هذه األبواب على هذه احلصون وهذه القرى على 
ضياع تؤدي مخسة آالف ذهب براوشعريا يكون سبعة آالف ومخسائة قفيز، ومن الربك والغيول على غيل عبلة 

فائس وعلى غيل عني بياضة وعني العّشة وعني وبركة مسع وبركة ميدان وبركة حالة وبركة السوق وبركة بيت 
بيت اهلتل وعني الوعرين وتغلق على ميدانه وأنو باته وجمزرته ومساجده، ومراعيه وأغنامه وبقره وخيله ما خال 

اإلبل فإهنا ال تطلعه وهو مع ذلك كثري السباع يف رأسه، وال مؤذ به من هوام األرض، مل ير فيه ثعبان وال أفعى وال 
وال ضفرة وال قعص وال بعوض وال بنات وردان وهي الضّوامري وال خنفساء وال كّتان وهو البق وقد يدخل عقرب 

البق يف أمتعة املسافرين إليه فيمنت إذا صرن فيه وهو قليل الذباب والعنكوب كثري الغراب واحلداة فأما جّوة 
ي عنيت من الشتاء فهو فصل اخلريف عند وهواؤه فمعتدل يف الشتاء خاصة ألنه يكون يف الشتاء صاحياً والذ

احلسَّاب وهو عصر امليزان والعقرب والقوس وقد رمبا شاهبه فيه عصر اجلدي والدلو واحلوت وأكثر ذلك يعظم فيه 
نوء الثريا وهو عصراجلدي ونصف الدلو ونوء الصواب يف احلوت، وعصر احلمل والثور واجلوزاء وهو الربيع عند 

 املطر والربدواهلجاء فإذا اتصل الثريا بالصواب بالربيع كادت أن ال ترى عليه الشمس مدة احلساب فيه صرير كثري
للضباب الذي يعتصب به فيفقدها الكالب فإذا أتى عصر الصحو وظهرت الشمس واخلريف وهو عند احلساب 

عه وقد حتدث فيه الصيف وهو عصر السَّرطان واألسد والسنبلة به كثري األمطار والصواعق فيه كثرية الرتفا
وختتطف من أهله وإمنا الرعد لقوة قادحة الربق، ومباديء حركتها وكل راعدة صاعقة ألهنا إذا علت يف اجلو بلغت 

تلك احلركة منتهى مداها يف اجلو قبل أن تصل األرض فإذا قربت الالمعة من األرض وقع صوهتا وحركتها إىل 
ن األجسام كالسهم الذي يلقاه اجلسم عن قريب فيمخطه بشدة درأنه األرض ومل تبلغ مداها فأحدثت فيما لقيته م

فإذا أصاب جسما يف أقصى مداه وقع فيه وهو عال ذاهب الدَّرأة وكان املستويل على كثري من طباعه القمر فال 
من  يزال يف أيام الصحو صاحياً حىت يدحض الشمس من جزء وسط السماء والقمر منها مبنظر، وحينئذ يثور البخار

بطون األودية حوله ومن بطون شعابه سحاباً أبيض كثيفاً وهو يظهر ويكثف ويرتفع يف سرعة فال يدور من الفلك 
جزءان أو ثالثة حىت قد التبس ذلك البخار رأس اجلبل من مجيع جوانبه فيعتم به ونظرته عليك طلعاً حيول بينك 

يقك إذا بدرك، فأن كنت يف وقت نوء كان ذلك السَّحاب وبني النظر إىل دابتك إذا كانت قدامك أو بينك وبني رف
الذي أنت فيه ينهمل رذاذاً غزيراّ مث ارتفع وتكاثف وقع فيه المعةالربق وتبعها صوت الرعد عجال وريثاً على قدر 

بعد العقيقة من الربق، ومثال ذلك أنك إذا كنت يف بعض السهول وكان منك على مدى البصر من يضرب 
ر أو بفأس يف شجر فنظرت إىل وقعة الفأس مل يتأد إليك صوهتا إال عند وقوع الضربة الثانية وصوت بصاقور يف حج

الضربة الثانية عند وقوع الضربة الثالثة ورمبا كان أبطأ على قدر البعد وكذلك الربق رمبا التمع ثالث ملعات 
ا تكاثف ذلك السحاب إذا ظهر من بطون متتابعات فلم يسمع رعدة األوىل إال بعد تقضَّى اللمعة الثالثة، ورمب



األودية دون الشعاب والتف وتضاغط على املنتصف من قعدة اجلبل فوقع فيه المعة الربق فربقت حتتك ونظرت 
  األودية متشققة بالسحاب

وفوقه الشمس فإذا انقشع السحاب نظرت إىل ماء املطر يسيل يف بطون األودية وإذا أصبح على رأسه الصحو غب 
طر وصفا اجلونظرت من أي مرائيه شئت ومن أي أشرافه ركبت أرض هتامة من حتته من موسط بلد حكم إىل امل

املهجم ومن سردد وتنظر سائلة مور كالشيبة البيضاء، بني مخل هتامة وزغبها وعرفاهنا مث تنظر البحر طريدة باقوتيَّة 
أما ما ينظر منه من اجلبال فعّر خوالن من مشالّية فأما احلاد البصر فإنه ينظر من خلف البحر جزائر الفرسان، و

وأكمة خطارير، ورأس وتران عن مسرية سبعة أيام وستة ومخسة وسحيب جبل بين عامر حبرض، ومن غربيه جبال 
الشرف وريشان جبل ملحان عن قرب كقرب هنوم منه من مشاليه، ومن جنوبيه برع وشبام حراز ومسار وضلع 

ورأس سحمَّر وخيار وينظر هو من هذه املواضيع ولوال أن قعدته يف األودية دون أن  جبالن وحرف أنس وضوران
يكون على ظاهر منجد لكان يرى من أرض جند، وأما من شرقيه فال يرى بلد ألن جبال املصانع تعلوه مثل جبل 

ه ارتفع من حر ذخار ومدع وحضور بين أزاد وهي يف أعلى خط السراة وهو يف موسطها ولذلك اعتدل هواؤه ألن
هتامة ومسومها وتطامن من جند اليمن وبرده ويبسه، فأما سعة رأسه الذي حتويه العرقة وتدور به األبواب فإنه يكون 

ملن مسحه ميال ونصفاً يف مثله أو يزيد إىل ميلني إال ثلث وإذا رآه اجلاهل حكم على أنه ميلني وزيادة يف مثلهما 
هو طمام وفرعاه عطوة ورأسها بياضة والعشَّة من رأس اجلبل والتهام وهو من وحتف به من األودية وادي العة و

جبل ذخار والشوارق ومسور واحلتر وتصب فيه أودية أخرى مثل اليعمل وضلع اجلنات وغريها ووادي عيَّان 
 ووادي منل ووادي قيالب، وكل هذه األودية غيول خمارجها من صفوحه عليها األمواز واألقصاب أعين قصب
الشريين ويقال الشريي وهو قصب املضَّار وقصب السكر، ومسي قصب املضار ألنه ميضر بالفم أي ميضغ فيبلع 
ماؤه، وصفوحه مكتسية باملزارع والعشاش اليت تكون للبقر مراتع، ومن ولد يف رأسه فقبيح غري صبيح وخاصة 

طباع من يف صفوحه يف العقل والنجدة النساء، ومن ولد يف صفحه فصبيح غري قبيح وطباع سكنه وأهله ختالف 
والطول والتمام والفصاحة وانشراح األلسن، ونبت رأسه الربزغة واألثبة والصعتر ومن الزرع الرب والعلس 

والشعري واجلعرة واسم هذا اجلبل وفيت وهو منسوب إىل ختلى بن عمرو احلمريي من ولد مشر ذي اجلناح بن 
س فإذا انقشع السحاب نظرت إىل ماء املطر يسيل يف بطون األودية وإذا أصبح قه الشم.العطاف وأخبار ختلى كثري

على رأسه الصحو غب املطر وصفا اجلونظرت من أي مرائيه شئت ومن أي أشرافه ركبت أرض هتامة من حتته من 
اهنا مث تنظر موسط بلد حكم إىل املهجم ومن سردد وتنظر سائلة مور كالشيبة البيضاء، بني مخل هتامة وزغبها وعرف

البحر طريدة باقوتيَّة فأما احلاد البصر فإنه ينظر من خلف البحر جزائر الفرسان، وأما ما ينظر منه من اجلبال فعرّ 
خوالن من مشالّية وأكمة خطارير، ورأس وتران عن مسرية سبعة أيام وستة ومخسة وسحيب جبل بين عامر حبرض، 

عن قرب كقرب هنوم منه من مشاليه، ومن جنوبيه برع وشبام حراز  ومن غربيه جبال الشرف وريشان جبل ملحان
ومسار وضلع جبالن وحرف أنس وضوران ورأس سحمَّر وخيار وينظر هو من هذه املواضيع ولوال أن قعدته يف 

األودية دون أن يكون على ظاهر منجد لكان يرى من أرض جند، وأما من شرقيه فال يرى بلد ألن جبال املصانع 
مثل جبل ذخار ومدع وحضور بين أزاد وهي يف أعلى خط السراة وهو يف موسطها ولذلك اعتدل هواؤه  تعلوه

ألنه ارتفع من حر هتامة ومسومها وتطامن من جند اليمن وبرده ويبسه، فأما سعة رأسه الذي حتويه العرقة وتدور به 
 إال ثلث وإذا رآه اجلاهل حكم على أنه ميلني األبواب فإنه يكون ملن مسحه ميال ونصفاً يف مثله أو يزيد إىل ميلني

وزيادة يف مثلهما وحتف به من األودية وادي العة وهو طمام وفرعاه عطوة ورأسها بياضة والعشَّة من رأس اجلبل 



والتهام وهو من جبل ذخار والشوارق ومسور واحلتر وتصب فيه أودية أخرى مثل اليعمل وضلع اجلنات وغريها 
وادي منل ووادي قيالب، وكل هذه األودية غيول خمارجها من صفوحه عليها األمواز واألقصاب ووادي عيَّان و

أعين قصب الشريين ويقال الشريي وهو قصب املضَّار وقصب السكر، ومسي قصب املضار ألنه ميضر بالفم أي 
يف رأسه فقبيح غري صبيح ميضغ فيبلع ماؤه، وصفوحه مكتسية باملزارع والعشاش اليت تكون للبقر مراتع، ومن ولد 

وخاصة النساء، ومن ولد يف صفحه فصبيح غري قبيح وطباع سكنه وأهله ختالف طباع من يف صفوحه يف العقل 
والنجدة والطول والتمام والفصاحة وانشراح األلسن، ونبت رأسه الربزغة واألثبة والصعتر ومن الزرع الرب 

وهو منسوب إىل ختلى بن عمرو احلمريي من ولد مشر ذي اجلناح  والعلس والشعري واجلعرة واسم هذا اجلبل وفيت
  .بن العطاف وأخبار ختلى كثري

ومنها جبل هنوم، وأهله األهنوم من مهدان مث من حاشد وفيهم بطن من خوالن بن عمرو بن احلاف، مث من ولد 
وعلى وصفه من جبال السراة  يعلى بن سعد بن عمروبن زيد بن مالك بن زيد بن أسامة وهو قبالة ختلى من مشاليه

وهو أحصن وأتلع وأوسع وقعدته على بلد غري ذي أودية فهو يكون أكثر دهره صاحياً إال يف أيام األمطار ولذلك 
خالف جبل ختلى ملا يف رأسه من العنب واخلوخ والرمَّان والتني وغريذلك، وفيه نبات شبيه بالصندل األبيض يقاربه 

صندل اهلندي وزرع رأسه يف الكثرة مقارب لزرع جبل ختلى إال أن الرب يف هنوم أكثر يف الرائحة، وقد يداخل ال
وهو منقطع العرق وليس له غري طريقني ال يطلعهما سوى الرجال وال يطلعه مثل جبل ختلى دابة لوعرة طريقه فإذا 

جلة وعفوة صغاراً، وطباع أرادوا دابة يستنفعون هبا يف رأسه مثل البقر للحرث واحلمري للحمل محلها الرجال ع
الغباوة عليهم وسالمةالناحية والعفَّة وكالل اللسان وخساسة اخللق ... ساكنة رأسه كطباع ساكنة رأس اجلبل ختلى

وحزونتها أغلب، ويف صفوح هنوم من بطن حاشد مخسة آالف مقاتل وزروع صفوحه الذُّرة، وصفوحه أكثر بالد 
مخسون جبحاً وأكثر، ويكون العسل هنالك ستة أرطال بالبغدادي وسبعة اهللا حنالً وعسالً رمبا كان للرجل 

ومثانيةبدرهم قفلة،ومن يف صفوحه أهل جندة وصباحة وحسن نساء، على سبيل من يف صفوح ختلى إال أن هؤالء 
  .أرجل وأحد، ويف رأسه عيون غزيرة وقرن مرتفع عليه مسجد وحتته غيل وأخباره كثرية

دمهة من شاكر بن بكيل ورأسه واسع يف عداد بلد من البلدان وزروعه كثرية أعقار وعلى  ومنها جبل برط وساكنه
املساين وهي النواضح وخبَّرين من قبض عشور العلوي مخسة آالف فرق، وأهله اجند مهدان ومحاة العورة ومنعة 

ذا ثالمثائة رجل من اجلميع اجلار ويسمون قريش مهدان وبلغ القتل بني دمهة وأختها وائلة ابين شاكر يف عصرنا ه
اخلَّر فاخليَّر يف جار كان لوائلة قتلته دمهة وهم على أشد ما كانوا عليه ورأس برط من أصح اليمن وأطيبه وأعدله 

  .هواء وهو بني الغائط وجند
  .ومنها جبل تنعمة خلوالن العالية هو حصن حصني وليس مثل برط يف السعة ويف رأسه زروع أعقار وعلى اآلبار

  .فهذه احلصون اليت هبا ماؤها ومرعاها ومجيع مرافقها
  .ومنها جبل ذخار فيه قرى ومياه وعيون وحصنان أحدمها كوكبان من جانب، وشربب الثاين من جانبه اآلخر

ومن عجائب اليمن حقل صنعاء وأول من ارتاده بعد الطوفان سام بن نوح بعد الغرق املتعايل فوجده من أطيب 
قيل فتذكره علماء صنعاء عن كابر فكابر أنه وضع مقرانه وهو اخليط الذي يقدر به البناء على  اإلقليم األول،

موضع الظبِّر بالظاء والظرب جبل قريب من صنعاء كما يقولون وهو حرف اجلبل وحرف البناء وال يذهبون إىل 
البناء أتى طائر مسفَّا للمقراة فاختطفها وطار التَّضبري من األساوة وتضبري الناقة ناقة مضبِّرة، فبين الظرب فلما أجد يف 

هبا وأتبعه بصره حىت ألقاها على جبوبة النعيم فوضع ليبين به فأسف ذلك الطائرللمقراة فاحتملها حىت ألقاها على 



فأما طباع صنعاء فصحيح على أن . حرة غمدان فأس سام غمدان واحتفر به بئره اليت هي اليوم معروفة ببئر سام
عليها الربد ولصحتها يلبس اإلنسان هبا يف الشتاء عند مجود املاء لباس اخلز والكتان والرقائق فال يدخلها الغالب 

الربد ألنه برد يابس والدليل على يبسه أنه يفطر أطراف العمال والصناع ويشنها بالدم، ويلبس اإلنسان الصوف 
ر الشهايب عن أمحد بن يوسف احلذاقي أنه نظر إىل ماء واملبطنات ودواويج الثعالب يف صيفها فال تؤذيه، وخربين عم

جامد بناحية بيت بوس يف أول حزيران وهو أصفى قليل، وال يتحول اإلنسان الشتاء والصيف من مكانه فإذا اشتد 
به الصيف وحر فدخل الرجل يقيل على فراشه مل يكن له بد من أن يتدثر ألن بيوهتا يف الصيف باردة ألجل قصة 

ملسّيع هبا بواطن البيوت فيدخل يف املخدع على فراشه ويطبق عليه الباب ويسبل السترين والسجف، فال اخلري ا
يتغري ضياء البيت ألجل الرخام الذي يكون يف اجلدرات والسقف، بل إذا كان يف السقف رخامة صافية نظر عوم 

  .تقبلها جبوهرها وبريقهاالطائربظله عليها إذا حاذاها وتؤدي الرخامة ملعان الشمس إىل القصة ف

من العجب أن بيت قصة بصنعاء بدينارين يريد القصة املخرية، واخلرية : وقال بعض من دخل صنعاء من العراقيني
عضة مثل الصرب فيها غرى تغرى به قداح النبل، ويلصق به الغرار، فتطبخ هذه العضة حىت تذيب ماءها، ويستوىل 

ويقال اجلص فال متوت مع اخلرية إال ألوان بعدما يستمسك اجلصاص ترقيعها على ذلك الغري مث خيض به الغرَّة 
وتصريفها على ما يريد فإذا مجدت أركبت األيدي فمسحت فظهر هلا بريق جوهري كربيق املصقول من اجلواهر، 

بياضه، وال مث دخلها البياض مع ذلك الصقال حىت تشاكله الفضة املصقولة وسائر اجلّص يف البالد يطّبع اللباس ب
يكون له جوهرية ومن عتق قصة اليمن أهنا إذا خيضت باملاء، مث ضرب به على موضع خشن مث الزمتها يد الرَّجل 
وهو فوق شي حيمله، مث ضرب منها بشيء على يده مث تركت حىت متوت فإنه إذا خمي ما حتت الّرجل وترك علقته 

  .رب الكسر بقبضها هذا وقضيتها وحيلتهابيده تلك القصة بشدة قبضها واجتماعها فريزب وهي جت

مجيع الثمار هبا من العنب املالحي، والدوايل واألشهب والدَّربج والنواسي والزيادي، واألطراف والعيون والقوارير 
واجلرشي والنشاين والتابكي والرازقي والضُّروع، ويؤتى إليها من خيوان بالرومي ومن اجلوف بالوادي، وهبا الرمان 

واحلامض واملمزوج واملليِّسّي، والسفرجل، وليس يلحق به سفرجل البالد ألن فيه شيئاً من احلموضة  احللو
والقبض، واإلجاص واملشمش والتفاح احللو، والتفاح احلامض واملمزوج، واخلوخ احلمريي، واخلوخ الفارسي، 

وقد وفد إىل صنعاء قدمة، وهبا الورد  واخلوخ النهدي، واجلوز الفرك، واللوز الفرك واحللو منه واملر والكمثرى،
والقدر به هلا رائحة وللخبز هبا رائحة . والباقالء األخضر وال يتركونه يبلغ، ومجيع أصناف البقول، ومجيع احلبوب

عجيبة شهية تشمُّ من بعد وكذلك القدور وكيزان املاء من الفخار هلا عند مباشرة املاء، وهي جدد رائحة طيبة 
مث إذا طبخ اللحم . ترد إىل املغشيِّ عليه نفسه وهذه الثالثة األرواح ال يشاركها فيها شيء من البالدمقوية للروح و

باخلل وأنزلت القدر هبا مغطاة شهراً أو شهرين مث أتيت بعد هذه املدة فتجده جامداً فأسخنته فتظهر فيه رائحة يومه 
إبراهيم بن الصَّلت طبخ قدراً له وكان عزباً، فلما كملت ، وهذا ال يكون إال بصنعاء، وقد خرب بذلك مجاعة، منهم 

وكلت نارها عزم على الغداء فهو كذلك حىت أتاه رسول أيب يعفر إبراهيم بن حممد بن يعفر، فاتبعه من ساعته إىل 
يل مكة شبام فلما وصله أمره باملضي إىل مكة وكان أحد الطرادين وأمر له بناقة وزاد، ودفع إليه كتباً يوصلها بوا

فدخلت وأنا جائع : قال. فمضى إىل مكة وأقام حىت خرج جوابه وعاد إىل شبام، فأوصل جوابه مث صرف إىل منزله
قال فكسرت من اخلبز شيئاً يف قصعة . فنظرت إىل ذلك القدر على األثايف وإىل ذلك اخلبز قد يبس يف منديله

. ان كقدر أسخنته يوم ثالث، وذلك بعد شهر وكسروأحررت ذلك القدر ونكبته على ذلك اخلبز حىت تشرَّبه فك



وكان احلاج يأكلون سفرهم طرية اخلبز ويابسة غري متغرية من صنعاء إىل كتنة، وإىل أبعد وكنت أنظر إىل التجار 
إذا محلناهم إىل مكة من صعدة يأكلون سفرهم طرية إىل نصف الطريق ويابسة تدق وتطرأ إىل مكة، وكنا حنن 

ارنا خبز امللة والسن واللحم والكشك واملهَّاد، ونرى أن خبز السفرة إذا فتَّ من وعثاء السفر، نستعمل يف أسف
أبا السمن؟ قال : بالسمن، قال: سألين رجل ببغداد مباذا تأدمون يف أسفاركم؟ قلت: وقال يل أيب رمحه اهللا تعاىل

ت الربطي منه، واملغريب والكلييب واجلنييب أما واهللا لو ذق: وما للسمن؟ قال هو ضرب من السمِّ، قال قلت: قلت
لعلمت أن دهن اللوز معه وضر، ولذلك ال يعمل أهل اليمن حالواهم إال به، ألنه أطيب وأجود من الشريق املقشر 
ومن دهن اجلوز واللوز، ولطيبه يشربه الناس شرباً، ويكون له رائحة شهية تدعو النفس معها إىل شربه واالستكثار 

وجتد ذلك كذلك يف لطافة . به، وله لطف، فال يكاد جيمد لرقته ولطفه وخفته، والسمن مما يبني به اليمنمن التأدم 
حلوم الضأن وحلوم البقر، فأما اجلندي منها فرمبا بلغ الثور منها ثالثني ديناراً مطوقاً فإنه أطيب من حلم احلمل 

رائحة، وألهل صنعاء الرقاق الذي ليس هو يف بلد رقة  الشهري يف سائر البالد لرقته، ولطفه، ودمسه، وال يكون له
. وإبرار اليمن العريب التليد، والنسول بّر العلس، وهو ألطفها خبزاً وأخفها خفة. وسعة وبياضاً ملؤاتاة متانة الرب

والرغيف بصنعاء ال ينكسر، ولكنه ينعطف ويندرج طومارا وكسره السفار قطعاً، واخلبز هبا ضروب كثرية، 
ضائرهم فضل حلال اللنب، واللنب الرائب بصنعاء، وبلد مهدان ومشرق خوالن وحزيز وجهران أثخن من الزبد يف ومل

غري اليمن مع الغذاء واللذة والطيب، وزبدها مبنزلة اجلنب الرطب يف غريها وأشد وحتمل القطعة، فال يعلق بيدك 
ة اليت تؤثر على غايات ألوان كتب الطابخ السمائد منها كثري شْي، وهلم مع ذلك ألوان الطعام واحلالوى والشرب

وألوان البقط والكشك السري وألوان احللبة، ومعقدات األترج والقرع واجلزر وقديد اخلوخ والرانج والليَّ، وغري 
ذلك مما إذا مسع به اجلاهل ازدراه، وإذا شرع فيه قضم على طيبه بعض أنامله، وبه الشهد احلضوري املاذي اجلامد 

  :لذي يقطع بالسكاكني، وقد ذكره امرؤ القيس بقولها
  ر بالراح اليماين... كأن املسك والكافو 

  مع الشهد احلضوري... على أنياهبا وهنا 

ويهدي إىل العراق ومكة وسائر البلدان يف القصب، وصفة عمله أن حير يف الشمس ويصري يف عقود قصب الرياع، 
رد حىت بعود إىل مجوده، مث ختمت أفواه القصب بالقّصة، ومحل، فإذا أراد وأقيمت تلك القصبة أياماً يف بيت با

تقدميه على املوائد ضرب بالقصبة األرض فانفلقت عن قصبة عسل قائمة، فقطعت بالسكني على طيفورية أو 
ء منه وباليمن من غرائب احلبوب، مث من الرب العريب الذي ليس حبنطة، فإذا ملك عجينة، مث أردت قطع شي. رغيف

تبع القطعة تابعة منه تطول كتابعة القبيط وامليساين والنسول واهللباء ال يكون إال بنجران، ومنه األدرع األملس 
واألمحر األحرش، واللوبياء، والعتر، واألقطن والطهف، وألوان الذرة البيضاء والصفراء واحلمراء، والغرباء، 

اجلويف كثري الضياء صاف طيب، وقد يزرع هبا احلمص والباقلي والسمسم الذي ال يلحق به الحق خاصة املأريب و
  .والكمون وغري ذلك

ومن عجائب اليمن أن أكثر ززروعها أعقار، فلذلك منت عجينها، والن خبزها وهو أن تشرب اجلربة يف آخر متوز 
ى، مث يف تشرين وأول آب، مث حترث بأيلول إذا محَّت إي شربت ماءها وجف وجهها، مث حترث يف تشرين كرة أخر

اآلخر كرة ثالثة، مث بذرت يف كانون األول فأقام فيها الزرع إىل أيار وصرب ومل يصبه ماء، فأما القرارة باهلجرية 
فإنه يصرم هبا متعجال بنيسان وآخر آذار، فتكون اجلربة هبا كثرية من ّمحها فتحرث وتبذر فيها ثانية، فتأيت بطعام 

وأما مأرب واجلوف وبيحان، فإن الودن وهو اجلربة والزَّهب بلغة أهل هتامة . يرانمعجل حلرارة الزمان يصرم حبز



ميتلي من السيل، فإذا امتأل نف فيه الطَّهف والدخن فنضب املاء ثار نبته، فال حيم اجلربة يف شهر وأيام حىت تصرم 
والعتر والقثَّاء والبطيخ والقرع،  وحترث للزرع الذي ذكرناه، فرمبا طرح يف الودن مع بذر الذرة السمسم واللوبياء

مثل أعراض جند وجنران واجلوف، ومأرب وبيحان وهتامة . فبلغ كل ذلك أّول أّول، وهذا يكون يف أقاصي اجلرز
ومن ذلك الذّرة بنجران يف قابل يام من ناحية رعاش وراحة يكون يف قصبة الذرة مطوان وثالثة وأكثر، . عن كملها

  .على هذا وال يكون فيها باملوضع
ومن ذلك األترج بنجران ليس محاض فيه كبار أحلى من العسل، تبلغ الواحدة ربع دينار ومخسة وسدس، وليس له 

ومن ذلك سكر العشر ال يكون إال بنجران، وال يكون منها إال شق بلحارث فيما بني اهلجر وسرّ بين . نظري يف بلد
قوهلم وإخاله ، فيكون بقدرة اهللا عز وجل من العشر، وقد  مازن، وهو سكر ينزل من اهلواء على ورق العشر يف

يوجد منه شيء يف املوضع على غري العشر، وهو ضرب من املنَّ وهيئته مثل قطع اللُّبان واملصطكي، وقد حيمل 
ومنها احملط، . ويعمل منه سكر كبار مطّبع يف القوالب وقد أهديت منه إلىأخ يل بالعراق فأعجب منه من رآه

القصاص وهو حالق للبواسري، وال تصيب هذه العلة أحداً خبيوان الستعماهلم إياه يف القدور ويعقد بالعسل،  ويسمى
ويهدي، وأهدى منه بعض سالطني هتامة إىل العراق، وجرت كتب إليه أن احتفظ حبظائر هذه الشجر فأعلمهم أنه 

  .نبات جبال قبائل وادعة وأرحب
يكونان يف غري اليمن ويصريان يف مجيع األرض، وهبا النخل البعل الذي ال يشرب ومنها الورس واللبان اللذان ال 

إال من السيل، ورمبا أسنت فأتى بالتمر عن ريِّ سنة واثنتني، وهبا القسب من التمر الذي يستحق وحيلو مع السويق 
قد دخلت الكوفة : تعاىل قال يل أيب رمحه اهللا. كالقند فذاك بنجران وهبا املدبس الذي ال يلحق به بردي خيرب

وبغداد والبصرة وعمان ومصر ومكة، وأكثر بالد النخل وطعمت التمران ما رأيت مثل مدبس جنران جودة وعظم 
متره خاصة متأل الكف التمرة، وهبا من اجلرب الكبار اليت تأيت تعشرين ألف ذهب فذاك ثالثون ألف قفيز، سيوان 

  .ضر وأرض الرزم باجلوف واحلرجة مبأربيف جانب صنعاء وجربة حران بشراد واحل
البئر املعطلة بريدة، ومنها بئر سراقة ملراد يف أسفل اجلوف، طوهلا مخسون باعاً، وماؤها عذب : ومن اآلبار العجيبة

فرات، ال تكدرها الدالء، وبئر سام بن نوح بصنعاء، وكهالة بئر ذي يزن بني زبيد وعدن، وبرهوت بسفلى 
  .املذكورة يف القرآنحضرموت وبئر ميمون 

ناعط ال يلدغ هبا أحد وال مبوضع تشرف عليه، ويكون منها مبنظر، وصنعاء : واملواضع اليت ال تضر فيها األفاعي
لطلسم كان هبا يف باب املصرع ومثلها ظفار، وهبا تراب إذا طلي به بيت مصهرج مل يدخله كتانة، حيمل ويباع، 

  .وباملعافر عضاه كثرية تدفع مضارّه

وهبا جبل امللح يف بالد مأرب،وال نظري له وهو ملح ذكره ذو جوهرية وصفاء كالبلور وهو امللح الربي، وكان النيب 
إنك اقتطعته يارسول اهللا : أقطعه األبيض بن محَّال السبائي يوم وفد عليه، فلما وىل قيل " صلى اهللا عليه وسلم " 

  .من مهدان املوز العري أي ال يشرب من عني إال من املطراملاء العدَّ فاستقاله فيه فأقاله، وبالشرَّف 
وباليمن من كرام اإلبل األرحبية ألرحب بن الدُّعام من مهدان، واملهرية مث من املهرية العيدية تنسب إىل العيد قبيلة 

  .هرية املعنربةمن مهرة والصدفيَّة، واجلرمية والدَّاعرية تنسب إىل داعر من بلحارث ، واجمليدية ومنها اإلبل امل
ومن البقر اجلندية واخلديرية يف اجلسم والقوة وطيب اللحم، وتبلغ يف اجلسم مبلغاً عظيماً، واجلبالنية السود احلرش 

اليت تدبغ جلودها للنعال يبلغ اجللد منها عشرة مثاقيل وأكثر وإىل عشرين، ومنها الشّرع املدرمهة العرسية 
ألحرش دنانري، وهلذه البقر صيالة وحد يف قروهنا وبأس، وتقتل السباع وهي السِّمسمية، ويبلغ األشرع املنر ا



  .العراب من البقر واألخرى الدُّرب والدربة السنام
  .احلضرمية، مث املعافريَّة وذوات األشر واخلفة والسَّرع والشُّهومة واخلشونة اخلشبية منها: ومن احلمري للسُّروج

جيجية، وهي خيل هلا أنفس وخرجات واحنرافات، وليست مثل املصرية واجلزرية العنسية واجلوفية واحل: ومن اخليل
متنا، وهلا صرب وصباحة على أهنا ليست جبسام، وهي أشهم وأمجع قلوباً، ويطأن القتيل، وحيملن السالح 

حمللولكة السواد الثقيلة،وجيلن هبا وجيرين فال ينقص الثقل من جريهن شيئاً، والشوافّية وهبا جلود النمر النفيسة ا
ويبلغ اجللد دنانري، ويتخذ منها مع السروج الفرش النفيس، وكذلك هبا فرش العباء امللون النفيس، . اليقق البياض

ويكون جالالً للخيل، وهي من أحسن شيء، وهي ملنب، مثل تلبني الوشي لبنة بيضاء، وإىل جنبها لبنة سوداء 
سة امللوكية، واألنطاع الصُّت اليت ال تكف يف مطر األيام وفرش الريح من جرداء غري خمملة، وهبا آلة احلرير النفي

هذا احلرير وهو عجيب، وهبا آنية اهليصمي وهو حجٌر يشاكل الرُّخام إال أنه أشد بياضاً خيرط منه كثري من اآلنية 
الدُّعبب وهو اللّي، وهو  وهبا الكاذي الذي ال مثله يف بلد يشبه رائحة السنبلة يف الثوب غمره ودهنه نفيس، وهبا

من حبوب الباه ودهنه نفيس، ومن خري ما نقل به شارب النبيذ، وقد جيفف ويطحن فيقوم مقام اخلبز، وأما 
  .حشائش اليمن فكثري ملن تفقدها

فأما معدن الفضة بالرضراض فما ال نظري له، وهبا معادن حديد غري . قد ذكرنا معادن الذهب: معادن اجلوهر
ل نقم وغمدان، وهبا فصوص البقران، ويبلغ املثلث هبا ماالً، وهو أن يكون وجهه أمحر فوق عرق أبيض معمولة مث

فوق عرق أسود، والبقران ألوان، ومعدنه جببل أنس، وهو ينسب إىل أنس بن أهلان بن مالك، والسعوانية من 
عيشان من بلد حاشد إىل جنب سعوان واد إىل جنب صنعاء، وهو فّص أسود فيه عرق أبيض، ومعدنه بشهارة، و

هنوم وظليمة واجلمش من مشر مهدان، والعشاري وهو احلجر السماوي عشار بالقرب من صنعاء، والبلَّور يوجد يف 
مواضع منها، واملسّنى الذي تعمل منه نصب السكاكني، يوجد يف مواضع منها، والعقيق األمحر، والعقيق األصفر 

املوّشى واملسري، وهو يف مواضع منها، منه النقمي، وهو فحل العرف، والسَّعواين العقيقان من أهلان، وهبا اجلزع 
والضصري منه أجش واخلوالين واجلريت من عذيقة والشزب يعمل منه ألواح وصفائح وقوائم وسيوف ونصب 

  .سكاكني ومداهن وقحفة وغري ذلك وليس سواه إال يف بلد اهلند واهلندي بعرق واحد
خيوان وجنران واجلوف وصعدة وأعراض جند ومأرب ومجيع بلد مذحج فأما خيوان فإن : ى املوتىمواضع النياحة عل

الرَّجل املنظور منهم ال يزال يناح إذا مات إىل أن ميوت مثله، فيتصل النواح على األول بالنواح على اآلخر وتكون 
من املوايل حلون غري ذلك عجيبة  النياحة بشعر خفيف تلحنَّه النساء، ويتخالسنه بينهن وهن يصحن وللرجال

  .التراجيع بني الرجال والنساء
  .وقد ذكرناه نعاء املوتى يف كتاب القوس من اليعسوب

  :املشهور من حمافد اليمن وقصورها القدمية اليت ذكرهتا العرب يف الشعر واملثل

من من اإلكليل ونذكر اآلن حمافد اليمن كثرية الذي فيها من الشعر باٌب واسع وقد مجع لك كله الكتاب الثا
املشهور منها ذكراً مرسالً فأوهلا وأقدمها غمدان مث تلفم وناعط وصرواح وسلحني مبأرب ظفار وهكر وضهر 

  .وشبام وغيمان وبينون وريام وبراقش ومعني وروثان وإرياب وهند وهنيدة وعمران والنجري حبضرموت
يقولون لست معجز لنا ولو بلغت الشحر ولو : د االستبعاداملواضع املضروب هبا املثل من هذه اجلزيرة على ح

  :قال الشمردل بن شريك يصف الرياح. حالت دونك يربين، وبلغت حضرموت
  هوج يصبِّحن فال ينبينا... حيث يقال للّرياح اسفينا 



  بلغن أقصى الرَّمل من يربينا... وكل وجٍه للسُّرى يسرينا 
أسحقه اهللا وأبعده واحلق روحه : املواضع الصني لبعدها عنده، ويقولون وحضرموت وبلغن الصِّينا فضم إىل هذه

البد من صنعاء ولو طال : سنبلغه، ولو كان أبعد من أنف اللَّوذ، ويقولون: بأرواح الكفار بربهوت، ويقولون
د بن عمرو قال لو بلغ صنعاء القصبة ولو بلغ برك الغماد ويف احلديث أنّ سعد بن معاذ أو املقدا: السفر، ويقولون

لن نقول لك يا رسول اهللا كما قالت بنو إسرائيل لنبيِّها عليه : لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو متوجه إىل بدر
السالم اذهب أنت وربك فقاتال، إنا ههنا قاعدون، بل اذهب أنت وربك فقاتال إنا معكما مقاتلون واهللا لو 

ويف احلديث أن أبا الدرداء قال لو أعيتين آية . نا برك الغماد لقصدناهاعترضت بنا ماء البحر خلضناه أو قصدت ب
من كتاب اهللا عز وجل فلم أجد أحداً يفتحها عليَّ األرجل بربك الغماد لرحلت إليه وهو أقصى حجر باليمن، ذكر 

حريز اخلنفري  قد ذكر برك الغماد حممد بن أبان بن: برك الغماد، مث ذكر موضعه من قصور اليمن، قال أبو حممد
  :وهو يف بلد اخلنفريني بناحية حنوي منعج فقال

  بربك الغماد فوق هضبة بارح... فدع عنك من أمسى بغور حملها 
هذه مواضع يف منقطع الدُّمينة وعزازة من سفلى املعافر، الربك حجارة مثل حجارة احلرة خشنة وعثة متعاضة 

  .يصعب املسلك فيها
لكثري من مساكن العرب ومسالكها مما تناهي إلينا ومسعناه، وذلك قليل من كثري مما  ذكر ما أتى من الشعر جامعاً

يعلمه العرب ألنه يف خصائص من املواضع، فأما ما أتى من الشعر على اإلفراد يف أجزاء هذه اجلزيرة، والعموم هبا 
اضع الدَّمن واألطالل ومواقع فما ال حييط به أحد وال يقدر على مجعه واستيعابه، ألن كل شاعر قد ذكر من مو

الغيث ومنابت الكأل ما مل يذكره غريه إال اخلطاء،فمن ذلك قول األخنس بن شهاب التغليب يذكر بعض منازل 
  :العرب من هذه اجلزيرة

  عروٌض إليها يلجأون وجانب... لكل أماس من معد عمارة 
  بوإن يأهتا بأس من اهلند كار... لكيز هلا البحران والسيف كله 

السيف ضفة البحرين، ولكيز بن أفصى بن عبد القيس، ويريد باهلند هاهنا السند، ويقال البصرة، وكان صقعها 
  .تسمّيه العرب قدمياً هبذا االسم

  جهام هراق ماءه فهو آثب... يطري وأعلى أعجاز حوش كأهنا 
  حيل دوهنا من اليمامة حاجب... وبكر هلا أرض العراق وإن تشأ 

  هلا من حبال منتأى ومذاهب... ني قّف ورملة وصارت متيم ب
  إىل احلرة الرجالء حيث حتارب... وكلب هلا خبٌت فرملة عاجل 

مسيت احلرة الرجالء ألهنا ترجل سالكها وال يقدر فيها على لركوب واحلجاز كثري احلرار واحلرة وهي اللُّوبة 
  :واجلمع لوٌب قال سالمة بن جندل

  يأخذن بني سواد اخلطِّ واللُّوب... ننا حتَّى تركنا وما تلوي ظعائ
وهي البة واجلمع الٌب وقد قيل تلو إن احلجاز مسي حجازاً لكثرة احلرار فيه واحتجاز أهلها من العدو ولذلك قال 

  :النابغة وذكر امتناعه حبرة النار
  من اللِّصاب جبنيب حرَّة النَّار... إما ُعصيت فإين غريمنقلب 

  تقيِّد العري ال يسري هبا السَّاري... ء مظلمة فموضع املاء من صماَّ



  :وممن القصيدة األوىل قوله
  جيالد عنهم مقنب وكتائب... وغسَّان حي عزهم يف سواهم 

  هلم شرك حول الرَّصافة الحب... وهبراء قوم قد علمنا مكاهنم 
  :الشرك حبل الطريق يف املياه وغريها

  عجم تبتغي من تضارببرازيق ... وغارت إياد يف السواد ودوهنم 

  إذا قال منهم قائل فهو واجب... وخلم ملوك الناس جيىب إليهم 
  من الغيث ماُنلقى ومن هو غالب... وحنن أناس ال حجاز بأرضنا 

  :وقال أبو قيس بن األسلت يزجر غطفان عن مناجزة اخلزرج
  فاحساء األساحل فاجلناب... ألكناف اجلريب فنعف سلمى 

  عواٍف قد أصات هبا الذُّباب... باٍت إىل روضات ليلى خمص
  ومحاض التالع الكهل غاب... كأن املكر واحلوذان فيها 

  له خلٌق وناحية وداب... أحق شبابكم من حرب قومٍ 
  وإخوهتم هوازن قد انابوا... وإن تأبوا فإن بين سليمٍ 
  وباجلوالن كلب والرباب... ألعداد املياه ليحضٌروها 
  على تعشار رسِّيت القباب...  وأسفل منكم بكٌر حلولٌ

  :ومن ذلك قول بعض آل أسعد بن ملكيكرب تبع منازل من خرج من اليمن يف سائر جزيرة العرب وغريها
  فصاروا بأرض ذات مبدى وحمضر... وقد فارقت منها ملوك بالدها 

  كرمياً لدى البيت العتيق املستّر... وقد نزلت منا خزاعة منزال 
  أتوا سرباً من دارعني وحسر... إن دعوا  ويف يثرب منا قبائل

  على معزل منها بساحة خيرب... هم طردوا عنها اليهود فأصبحوا 
  كرام املساعي قد حووا أرض قيصر... وغسَّان حيٌّ عزهم يف سيوفهم 

  بعيداً فأمست يف بالد الصَّنوبر... وقد نزلت منا قضاعة منزال 
  رة الرجالء من أرض تدمرإىل احل... وكلٌب هلا ما بني رملة عاجل 

  وقد طرحت عدنان يف كل مطحر... وخلٌم فكانت بالعراق ملوكها 
  هنالك خلما يف العال والتَّجرب... وحلت جذام حيث حلت وشاركت 

  وأرض عمان بعد ارض املشقَّر... وأزد هلا البحران والسِّيف كلُّه 
  رض بربرإىل بربرٍ حىت أتوا أ... ومنا بأرض الغرب جند تعلَّقوا 

  :وقال عبد اهللا بن عبد الرمحن األزدي يف كلمته اليت يذكر فيها افتراق األزد
  وجنران ومهيع جند هاد... ودون لقائها وادي ُعمان 
  فرحت من الرجاء بغري زاد... وقد جاوزهتا ترجو رجاًء 

  وتبعد من حيطُّ إىل البعاد... وقد تدنو وتوصل من يداين 
  على عقب املشيب من السَّداد... لغواين وما طرب اللَّهيف إىل ا

  مغلغلة حتثّ إىل مراد... إال من مبلغ عين رسوالً 



  قبائلهم بأطراف البالد... وغسَّان الذين هم استتبُّوا 
  أراهم مل يهمُّوا بارتداد... وحّيا منهم نزلوا ُعماناً 

  وال تنأوا سواهم يف األعادي... فسريوا حنو قومكم مجيعاً 
  وأجلدهم رجاالً بعد عاِد... ار الناس قدما فإنكم خي

  كأسد تبالة الشُّهب الوراد... وأكثرهم شباباً يف كهول 
  وبعد األكرمني بين زياٍد... أبعد احليِّ عمران بن عمرو 

  بيوهتم ترفَّع بالعماٍد... وبعد شنوءة األبطال أضحت 
من مأرب يف مجاعة األزد وظهرا إىل خمالف خوالن وملا خرج عمرو مزيقياء بن عامر السماء وهو مالك بن اليمان 

وأرض عنس وحقل صنعاء فاقبلوا ال ميرون مباء إال انزفوه وال بكأل إال سحقوه ملا فيهم من العدد والعدد واخليل 
واإلبل والشاء والبقر وغريها من أجناس السَّوام ويف ذلك تضرب هلم الرُّواد يف البالد تلتمس هلم املاء واملرعى، 

وكان من روادهم رجل من بين عمرو بن الغوث خرج هلم رائداً إىل بالد إخوهتم مهدان فرأى بالداً ال تقوم مراعيها 
  :بأهلها وهبم فأقبل آئبا حىت وافاهم وقام فيهم منشداً هلذه األبيات

  تعسفنا به ريب الليايل... أملا تعجبوا منا ومما 
  يف حسن حالوقد كنا هبا ... تركنا مأرباً وبه نشأنا 

  على األشجار واملاء الزُّالل... نقيل سُرُوحنا يف كل يوم 
  ملوكاً يف احلدائق والظالل... وكنا حنن نسكن جنَّتيها 

  لكاهنه املصرِّ على الضَّالل... فوسوس ربُّنا عمرٌو مقاال 
  إىل أرض اجملاعة واهلزال... فأقبلنا نسوق اخلور منها 
  مبعضلة أال يا للرِّجال... أال يا للرِّجال لقد دُهيتم 

  بريدة أو أثافت أو أزال... أبعد اجلنتني لنا قرار 
  سوى الّربض املربَّز والسِّيال... وإن اجلوف واد ليس فيه 

  وال هي ملتجا أهل ومال... ويف غرق فليس لكم قراٌر 
  لترعوها العظيم من احملال... وأرض البون قصدكم إليها 
  لكم يا قوم من قيلٍ وقال... يه ويف اخلشب اخلالء وليس ف

  ودون الطود أركان اجلبال... وهذا الطود طود الغور منكم 
يريد بالطود ما قطع اليمن من جبل الّس؟راة الذي بني جندها وهتامتها ومسي طوداً، ووجد يف بعض كتب ذي مأذن 

  :يف كتاب اإلكليلمن كريبٍ ذي ماذمن إىل أهل هتامة وطودم يف كالم قد ذكرناه : كتاب باملسند
  قرُّوَّ الشاخمات من اجلبال... وخيلكم إذا أجشمتموها 

  فتصبح ال تسري من الكالل... أخاف وجى يعقلها عليكم 
  والة اخليل والسُّمر العواىل... وأنتم يا بين غوث بن نبٍت 

  ومشرت اجلحاجح للقتال... إذا ما احلرب أبدت ناجذيها 
ئذ بن عبد اهللا من بين مالك بن نصر بن األزد خرج هلم رائداً إىل بلد إخوهتم وكان من روادهم رجل يقال له عا

  :هم فقام فيهم منشداً وأنشأ يقولمحري فرأى بالداً وعرة ال حتملهم مع أهلها فأقبل آيباً حىت وافا



  ومأرب مأوى كلِّ راضٍ وعاتب... عالم ارحتال احليِّ من أرض مأرب 
  لنا وملن فيها فنون األطايب... أما هي فيها اجلّنتان وفيهما 

  على احلرج امللتف بني املشارب... أمل تُك تغدو خورنا مرجحنَّة 
  قال أول كاذب فما هو فيما... أان قال قوالً كاهن ملليكنا 
  جبهران أو يف حيصب مثل مأرب... ُنخلِّفهما واجلنَّتني ونبتغي 

  يقال وبعض القول كشف املعايب... فهيهات بل هيهات واحلق خري ما 
  وعنَّة والسَِّّال بني الذِّنائب... لقد ردت صيداً والسَّحولني بعده 

  سَّباسبخربت لكم حلج الرُّىب وال... وغورت حىت طفت أبني بعد ما 
  ملأربنا من مشبٍه أو مقارب... فلم أَر فيما طفت من أرض محري 

  حجاب وما فيها لكم من مآرب... وهذي اجلبال الشم للغور دونكم 
  من األرض مل تألف طلوع الشناخب... وخيلكم خيل رعت يف سهولة 

  وأنتم والة املعلمات الكتائب... أخاف عليهن الوىن أن يناهلا 
  أحبتم محاهم باجلياد السالهب... ن معشرٍ بعد معشر وكم مثَّ كم م

مث أهنم أقاموا بأزال وجانب بلد مهدان يف جوار ملك محري يف ذلك العصر حىت استحجرت خيلهم ونعمهم 
وماشيتهم وصلح هلم طلوع اجلبال فطلعوها من ناحية سهام ورمع وهبطوت مها على ذوال وغلبوا غافقاً عليها 

أقاموا حىت وقعت الفرقة بينهم وبني كافة عك فساروا إىل احلجاز فرقا فصار كل فخذ منهم إىل وأقاموا بتهامة ما 
بلد فمنهم من نزل السَّروات ومنهم من ختلف مبكة وما حوهلا ومنهم من خرج إىل العراق ومنهم من سار إىل الشام 

  :ومنهم من رمى قصد ُعمان واليمامة والبحرين ففي ذلك يقول مجاعة البارقي
  ر فأرض احلجاز فالسَّروات... حلّت األزد بعد مأرهبا الغوَّ 
  منجداٍت ختوض عرض الفالة... ومضت منهم كتائب صدقٍ 

  مان واخليل والقنا والرُّماة... فأتت ساحة اليمامة باألظ 
  وجديس لدى العظام الرُّفات... فأنافت على سيوٍف لطسمٍ 

  بني أيدي الرُّعاةرين باخلور ... واتألبت تؤم قافية البح 
  فُعمان حملُّ تلك احلُماة... فأقرَّت قرارها بُعمان 

  فاحتووا ُملكها وملك الفرات... وأتت منهم اخلورنق أسٌد 
  م على التبينية املضمرات... ومست منهم ملوٌك إىل الشأ 

  فلهم ملك باحة الشأمات... فاحتووها وشّيدوا امللك فيها 
  د لغسَّان سادة السادات... تلكم األكرمون من ولد األز 

  أرغموا عنهم أنوف الُعداة... واملقيمون باحلجازين منهم 
  ئف بالبأس منهم والثّبات... ملكوا الطَّود من سروم إىل الطا 

  بة ذات الرُّسوم واآليات... واحتوت منهم خزاعتها الكع 
  عنوةً بالكتائب املعلمات... أخرجت جرهم بن يشجب منها 

  قدوة يف مىن ويف عرفات... ج منها ومنها فوالة احلجي



  باع جيىب هلا من الغارات... وإليها رفادة البيت واملر 
  رب بالقود واألسود العتاة... وبنو قيلة الذين حووا يث 
  من دهاة اليهود أيِّ دهاة... زحفوا لليهود وهي الوف 

  يفشلوا يف لقاء تلك الطُّغاة... فأبادوا الطُّغاة منها وملا 
  منهم احلرَّتني والالَّبات... أذلوا اليهود منها وأخلوا و

  حتت آطامها مع الثمرات... أصبح املاء والفسيل لقومٍ 
  وسقاٍة قوارب وطهاة... ورعاٍة هلم تسيم مروجاً 

  تيتها يف القرى ويف الفلوات... أسروها من اليهود لدى تش 
  اة؟كيف خيفى عليك نور اهلد... الذي يسائل عنا . أيهاذا

  د وأهل الضِّياء والظُّلمات... حنن أهل الفخار من ولد ألز 
  من ملوٍك وسادة ووالة؟... هل ترى اليوم يف بالٍد سوانا 

فأما ساكن عمان من األزد فيحمد وحدَّان ومالك واحلارث وعتيك وجديد وأما من سكن احلرية والعراق فدوس، 
ابين عمرو، وأما من سكن املدينة فاألوس واخلزرج، وأما من حمرق وآل جفنة : وأما من سكن الشام فآل احلارث

سكن مكة ونواحيها فخزاعة، وأما من سكن السَّروات فاحلجر بن اهلنو وهلب وناه وغامد ومن دوس وشكر وبارق 
 السَّوداء وحاء وعلّي بن عثمان والنمر وحوالة ومثالة وسالمان والبقوم ومشران وعمرو وحلق كثري من ولد نصر بن

  .األزد بنواحي الشَّحر وريسوت وأطراف بلد فارس فاجلومي فموضع آل اجللندى
خرب تنازع مراد بن مذحج وقسّي بن معاوية وهم ثقيف يف أرض وّج عند النيب صلى اهللا عليه وسلم وما قضى به 

اهللا عليه وسلم،  فيها، هذا ما أتى عن عامر بن شراحيل الشعيب يف مطالبة وفد مراد الستخراج وج عند النيب صلى
إن املليك : قال الشعيب قدم ظبيان بن كدادة املرادي على النيب عليه السالم وهو يف مسجده باملدينة فسلم مث قال

اهللا واهلادي إىل اخلري آمنا به وشهدنا أن ال إله غريه وحنن من سرارة مذحج من حيابر بن مالك لنا مآثر ومآرب 
لسماء، وجادت علينا شأبيب األنواء، فتوقَّلت بنا القالص من أسافل اجلوف ومآكل ومشارب أبرقت لنا خمايل ا

ورؤوس اهلضب ورفعتها عزاز الربا، وأحلفتها دآديُّ الدجى، وخفضتها بطنان الرِّقَّاق وقصوات األعماق، حىت 
لطائف كانت حلت بأرضك ومسائك نوايل من واالك، ونعادي من عاداك،واهللا موالنا وموالك، إن وجِّا وشرفات ا

لبين مهالئيل بن قينان غرسوا أوديته وذللوا خشانه، ورعوا قريانه، فلما عصوا الرمحان هب عليهم الطوفان، فلم 
يبق منهم على ظهر األرض إال من كان يف سفينة نوح، فلما أقلعت السماء، وغاض املاء أهبط اهللا نوحاً ومن معه 

بنيه ثباتاً وأسرعهم نباتاً من بعده عاد ومثود وكانا يف البغي  حزن األرض وسهلها ووعرها وجبلها فكان أكثر
كفرسي رهان، فأما عاد فأهلكهم اهللا عز وجل بالّريح العقيم، والعذاب األليم، وأما مثود فرماها بالدُّمالق، وأهلكها 

توا جداوهلا وأحيوا بالصواعق، كانت بنو هاىنء بن هذلول بن هوذلة بن مثود يسكنوهناوهم الذين خطوا مشارهبا، وأ
عراصها، ورفعوا عراشها،مث إن محري ملكوا معاقل األرض وقرارها وكهول الناس وأغمارها، حىت بلغوا أدناها 

وأقصاها، وملكوا أخراها وأوالها، فكان هلم البيضاء والسوداء، وفارس احلمراء، واخلزنة الصفراء، فبطروا النعم 
  :هم ببعض وأهلكهم يف الدنيا بالغدر فكانوا كما قال شاعرناواستحقوا النقم، فضرب اهللا تعاىل بعض

  والبغى أفىن قروناً دارها اجلند... الغدر أهلك عادا يف منازهلا 



  منهم على حادث األيام فاجنردوا... من محري حني كان البغي جمهرةً 
فيها املصانع فكان هلم ساكنها مث إن قبائل من األزد نزلوها على عهد عمرو بن عامر ففتحوا فيها الشرائع وبنوا 

وعامرها وقارهبا وسامرها حىت نفتها مذحج بسالحها، وحنتها برماحها، فأجلوا عنها عناناً، وتركوها عياناً، 
وحاولوها زماناً، مث ترامت مذحج بأسنتها، وتسربت باعنتها، فغلب العزيز أذهلا، وأكل الكثري أقلها، وكنا معاشر 

ام أوالها، وصفاة جمراها، فأصابنا هبا القحوط، وأخرجنا منها القنوط، بعدما غرسنا هبا حيابر أوتاد مرساه، ونظ
األشجار، وأكلتا هبا الثمار، وكان بنو عمرو ابن خالد بن جذمية خيبطون عضيدها، ويأكلون حصيدها، ويرشحون 

ومل جيعلوا هلا أكالً، ! ا هبا حبالً؟؟؟؟خضيدها حىت ظعنا منها، مث إن قسّي بن معاوية وإياد بن نزار نزلوا هبا فلم يصلو
ومل يرضوا آخراً، وال أوالً، فلما أثرى ولدهم، وكثر عددهم، تناسوا بينهم حسن البالء، وقطعوا منهم عقد الوالء، 

  .فطارت احلرب بينهم حىت أفىن بعضهم بعضاً فاردد الينا بلدنا يا رسول اهللا
وأسود بن مسعود الثقفييِّن فقال األسود بن مسعود بن مغيث جميباً فوافق عند رسول اهللا األخنس بن شريق : قال
يا رسول اهللا إن بين هاين بن هذلول بن هوّذلة بن مثود كانوا ساكين بطن وّج بعد هالك مهالئيل بن قينان :له

ن يصيبها ما أصاب فعطِّلت منازهلا وتركت مساكنها خراباً وبناؤها فتحامتها العرب حتاميا وجتافت عنها جتافيا خمافة أ
عادا ومثود من معاريض البالء، ودواعي الشقاء، فلما كثرت قحطان وضاقت هبا فجاجها ساق بعضهم بعضاً 
فانتجعوا رضاً فأرضاً وأقامت بنو عمرو بن خالد بن جذمية مث إن قسي بن معاوية وإياد بن نزار ساروا إليهم 

وا منها إىل اليمن والتمست إياد املناصفة من املغنم فأبت قسيّ فساقوهم السمام، وأوردوهم احلمام، فأخلوها وتوجه
عليهم وكانت قسّي أكثر من إياد عدداً، وأوضع منهم بلداً، فتالحقوا حىت وقدت احلرب يف هضباهتا وخاضوا يف 

زوهنا غمراهتا وأخرجوهم من سرواهتا وأناخوا على إياد بالكلكل وسقوهم بصبري النَّيطل حىت خال هلم خبارها وح
وظهورها وبطوهناوقورها وعيوهنا ورحلت إياد إىل العراق وأقامت قسيّ ببطن وّج ليس هلم شائبة يأكلون مالحها، 

  .ويرعون سراحها وخيتبطون طالحها، ويأبرون خنلها، وميلكون سهلها وجبلها
ند اهللا عّز وجلّ جناح إن نعيم الدنيا أقل وأصغر من خربصيصة ولو عدلت ع: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ذباب مل يكن ملسلم حلاح، وال لكافر هبا براح، ولو علم املخلوق مقدار يومه لضاقت عليه برحبها ومل ينفعه حبور 
وال خفض ولكنه غم عليه األجل، ومد له يف األمل وإمنا مسيت اجلاهلية لضعف أعماهلا وجهالة أهلها فمن أدركه 

فهو له على وظف زكواته لكل مؤمن خلّصي أو معاهد ذمّي، إن أهل اجلاهلية  اإلسالم ويف يده خراب أو عمران
عبدوا غري اهللا عز وجل وهلم أعمال ينتهون إىل مدهتا، ويصريون إىل هنايتها مؤخر عنهم العقاب إىل يوم احلساب، 

ألعلى األجل، فما كان يف أمهلهم بقدرته، وجالله وعزته، فغلب األعز منها األذل، وأكل الكثري منها األقل، واهللا ا
اجلاهلية فهو موضوع من سفك دم وانتهاك حمرم عفا اهللا عما سلف ومن عاد فينتقم اهللا منه واهللا عزيز ذو انتقام 

  :فلم يرّدها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على مراد وقضى هبا لثقيف وقنع ظبيان بن كدادة وأنشأ يقول
  شهادة من إحسانه يتقّبل... أشهد بالبيت العتيق وبالّصفا 

  ويفّ أمني صادق القول مرسل... بأنك حممود علينا مبارك 
  وال عيب يف القول الّذي يتنّخل... أتيت بنور يستضاء مبثله 

  وسيماء حّق سعيها متقّبل... عليك قبول من إال هي وخالقي 
  ميني امرء بالقول ال يتنّحل... حلفت مييناً باحملّجب بيته 



  وميزان عدل ما أقام املشلّل... الربّية كلّها  بأّنك قسطاس
  .جبل، ودخل هذا الكالم يف كتاب اإلكليل مفسراً فاغفلنا تفسريه يف هذا املوضع

ذكر أجزاء جزيرة العرب العلية اليت هي من اليمن واحلجاز مع حدود اليمامة وعروضها، قال أبو احلسن اخلزاعي 
ضها وخالط أهل السراة ومسع من اجلميع صدراً من األخبار القدمية وكان يسكن بأرض جند العليا وتوطن عرو

أصاب الناس أزمة شديدة مكثوا سنةً جرداء ومسوها سنة اجلمود جلمود الرياح فيها وانقطاع األمطار وذهاب : قالوا
ّسنة احلطمة واألزمة املاشية وهزاهلا وثبات الغالء وقلة األطعمة وتصرم املياه يف األودية واآلبار، ويسمى مثل هذه ال

واللّزبة واجملاعة والرّمد وكحل والقصر والشّدة واحلاجز، فأقبل الناس بالّضّجة والعواء والّتضرع إىل بيت اهللا احلرام 
من أرض جند واكناف احلجاز وارض هتامة والسروات يدعون اهللا عز وجل بالفرج هلم ويستسقون وكان يف الوفد 

يقال له احلزازة العامري أنشد شعراً يذكر آالء اهللا عز وجل فيه ورمحته اليت كانت املستسقني من أهل جند شاعر 
  :تشملهم وتشمل أرضهم بلدا بلدا وواديا واديا وجبل جبال فقال

  رّب ندعوك فاستجب فيك الّدهر عن اخللق تكشف الغّماء
  إنّ أيّوب حني ناداك مل حيجب أليّوب رّب عنك الّنداء

  له الّدعوة لّما به أضّر البالء مّسه الّضّر فاستجبت
  واملصمئلة الّدهياء... إنّ هذا اجلمود للّسنة الّشهباء 

  احلمد بغيث جتره األنواء... فأغثنا إال هنا ولك 
  ينعش الناس يف السوارج والوحش وحتي اجلديدة الغرباء

  لك تقتادها الرياح الرخاء... فلكم مثّ كم رأيت غيوثاً 
  زت ذوّات القطيف فاألحساء... ما حا سقي الّشحر فاملزون ف

  فحزوى متيم فالوعساء... فاليماوات فالكالب فبحرين 
  فالعقيقان عليا فاجلواء... فالنّماران فاللّوى من أثال 

  العليا فقهر الوحاف والقوفاء... فكثاب الدبيل فاحلمرة 
  ف فصنعاء صّبة عزالء... فعلى مأرب فنجران فاجلو 

  فسروم الكروم فالطرفاء... ج منها فقرى احلنو فاملناض
  عليها دجّنة خضراء... رويت فهي للنزول من الغيث 

  تثليث فأرض اهلجرية األعياء... القيت للسحاب من أرض 
  أحيني فأجزاعهّن فامليثاء... فالّشعيبات من يبنبم 

  حيث هرجاب فاملاذاء... أعشب الكور كور عامر تيم 
  ضها فهي جلة طخياءأعرا... واتألبت سيول بيشة يف 

  وهي حوم حنادس ظلماء... وكأن النخيل من بطن ترج 
  ويف خصب عثر ضوضاء... وحبوران لألوارك والّضني 

  فذوات اآلصاد فالعبالء... رويت قيعتا تبالة غيثاً 
  ل فوادي كالخها فالكراء... فقر حياؤها فرنّية قد سا 

  رداءة فاألبرقات فاجل... فعكاظ فذو اجملاز مع احلر 



  املعروض فالقرن تلك والبوباء... فخريداؤها مع احلضن 
  وعلى ذات عرق فالّسي فالّركبة منها امللثّة الوطفاء

  شعب املعدنني فاألمحاء... وريت حرتا سليم وسالت 
  ن إىل حصنها استمال الّرعاء... فضرياهتا فريقة ثهال 

  ز سيول يضيق عنها الفضاء... سال يف حاجز فأودية الّتو 
  مثلها الثعليبة الورقاء... فسمريا هلا عباب وعلّت 
  ن اهلبري فالدهناء... فاحلماءان قرن جند فرّما 
  تغتيب يف نصيبهّن الظباء... فربا حيمد فأجا وسلمى 

  وكذاك الشقوق فالقرعاء... شاكلت فيدها زبالة خصباً 
  ء وحيث اللذيذ فاخللصاء... ومسا الغيث حيث برقة مشّاً 

  ذي فتاق فعاذب فالوفاء... الصفاح فأعلى فمحياة ف
  بب فالشّعبتان فاألبالء... فرياض القطا واودية الشر 

هذان البيتان اخلريان مضّمنان ومها للحارث بن حلزة وهذه أمساء بالد العرب واملناهل النجدية املعروفة املشهورة 
عيها بالظّعن واملواشي ذكرها احلزازة على الوالء واملذكورة اليت حتتلها العرب من أهل جند وتقيم على مياهها ومرا

فسمع الوفد املستسقون من أهل هتامة وسرواهتا هذا الشعر، وكان فيهم : فأحسن إحصاءها وأحكم نظامها قالوا
شاعر يقال له أبو احلياش احلجري من احلجر بن اهلنو فسألوه أن يقول شعراً يف مثل ما قال احلزازة فأنشأ أبو 

  :قولاحليّاش ي
  جب يا ذا اجلالل عنك الّدعاء... رّب ما خاب من دعك وال يح 

  العرش فيما دعا لديك الّرجاء... مل خيب للّنّيب يعقوب ياذا 
  بصراً كان قد حماه البكاء... رب أنت الذي رددت عليه 

  بعد أن مّس يرسف الّضراء... وابنه يوسف مجعت عليه 
  ّسحن حني طال الثواءب ويف ال... وحشة منه يف الغيابة للج 
  ن لك اهللا أعبد وإماء... رمحة منك هب لنا إننا نح 

  س ومستهم هلا البأساء... إن هاتا ألزمة عّمت النا 
  ولكم مث كم سقيت لنا األرض غيوثاُ أتت هبا األنواء

  مع األحقاف رّياً وعلّت األسعاء... سقيت حضر موت منها 
  السماء سواء حلجها وهي... طبقت بالّسيول أبني حىت 
  ت مع السرو جّنة خضراء... تلكم أحور وتلك الّدثينا 

  حل من غورها ضباب عماء... ولذ حبان فاملعافر فالسا 
  يا فما حازت الربادي وراء... فقرى شرعب مع اجلند العل 

  فالّسحوالن فاملذخيرة الغيناء علّت فحيسها القوراء
  ياض الدالءمثل ما صب يف احل... وأرّبت تصوب فوق زبيد 

  م وجادت على ذؤال السماء... وجلبالن سال يف رمع الطّم 



  د بسقياه أحيت الكدراء... وعلى سردد مسّف من اجلو 
  فلعيان دمية هطّالء... وللعساهنا فأرض طمام 

  زن غيثاً هليدتيه الطّخاء... سقى الطود من حراز فمن هو 
  عاءجة فالواديا فالسل... فقرى مور فالقريضة فالّشر 

  مني بالّسّح مزنة سوداء... وادهلّمت على قرى حرض يو 
  سقيت برهة قرى خلب منها فجازان تلك فالّصبياء

  ك فحلي ممطورة غيناء... فقرى بيش، فالدوميات فالرب 
  رويت فالّتنومة الّزهّراء... ومن الطود فالزقامات خضر 

  باءع فأشجاهنا احلنا فاجل... فقرى احلجر جهوة الّزرع والضر 
  فجبال الّسراة فالفرع الوسطى حكني اجلنان فاحليفاء
  فالّشداو أن من سقامة فاملرحلة املرجحّنة الّنجالء

  فقرى مغسل فأودية النهبيني فالوادي ذي النجّول العذاء
  ر فأجبال دوسها طخياء... فالذّرى من سراة غامد فالّنم 

  ملاءسهلها واجلبال منها ا... فقرى الّدراتني أرض علىّ  
  ئف فالويل أرضهن مساُء... فالشبابات فاملعادن فالطا 

  فعشم السرين فالسرائر... فقنوها فارتضمت دوقة فالليث 
هذه أمساء بالد العرب واملناهل واألودية التهامية والسروية املعروفة املشهورة املذكورة اليت حتتلها العرب أهل هتامة 

احلجري فأحسن إحصاءها وجّود وصفها يف الشعر، قالوا وكان يف املستسقني وسرواهتا باديها وحاصرها أبو احليّاش 
قل لنا شعراً نعارض به هذين الشاعرين وأذكر : من أهل احلجاز شاعّر يعرف بالعجالين فقال له أصحابه احلجازيون

  :لنا يف قولك شبه فأنشأ يقول
  ولنا أنت ذا اجلالل الرجاء... رب إياك حنن ندعو ونرجو 

  حيجب للسائلني عنك الدعاء... ب ربنا فإنك ال فاستج
  احملل له والسّنيهة الألواء... إسقنا الغيث كي يفارقنا 

  رب إن احلجاز مذ كانت األرض بالد تدوم فيها الغالء
  ها مبنهلة الغيوث الّسماء... غري أن احلجاز مل يك خيطي 

  اخلصب وحتىي البهيمة العجماء... ينعش املرمل املعيل لدى 

  ل فقد حل يف ذويها اجلالء... رب إنّ احلجاز أجحفها األز 
  فوقها ويت وردة محالء... رب إن السماء تضحي ومتسي 

  منذ حول سحابة هطالء... مجدت رحيها فلم ير فيها 
  ل مع الوعر يف احلجاز املاء... ولكم قد رأيت يطمو على الّسه 

  داجلات درت هبا األنواء... من غيوث توابع لغيوث 
  هي مثل الرياض خضر رواء... عل منها جبال مكة حىت 

  والّنخلة فاملوقفان فالبطحاء... شاكل الّزمية املغمس 



  ق فتلك السواحل إليهماء... فمدارجيها يلملم فالعم 
  فالفقّيان من خذارق فالفرش فهاتلك جدة القوراء

  قة تلك الغميمة السخماء... فجديدات فاحلوائط فالرب 
  ت فعسفان تلك فالربقاء... الغميم مغيثا فالكراعان ف

  ّي وأحيت قديدها الفيحاء... طبق الضاحيات من أمج الر 
  فة فالقدس كل فاألبواء... فالكليات فالستارة فاجلح 

  ر فبدر يقني فالصفراء... فالضواحي من بطن ودان فاجلا 
  مع تلك املغيثة الّروحاء... رويت بالسيول سقياً وعلت 

  ك فتلك الضياع فالشعثاء... ساحتها تل سقيت ينبع ف
  فبواط دلوية وطفاء... واتألبت تصب من فوق رضوى 

  س سيوالً فاملروة البيضاء -رويت من بعاعها العيص فالر 
  ّد كما صب يف احلياض الدالء... وأّربت تصب يف احلجر والو 

  دمية كان نوءها اجلوزاء... رويت خيرب هبا فيديع 
  ب للغيث فالّضواحي الظماء... ئق من يثر أعشب القاع فاحلدا

  يا فوادي العقيق فاحلماء... سقي الالّبتان فاحلرة الّدم 
  ع فتلك الّسوائر الطّخياء... فاخلليعات فالسّيالة فالفر 

  :هذه أمساء األشعث اجلنيب يصف مفازة صيهد وكان مسلكها من وادي جنران
  ي منجدبرق تولع يف حّب... هالّ أرقت لبارق متهّجد 
  علقت عالئقها طوال املسند... برق يذكّرك اخلريدة إهنا 

  عندي بناقصها إذا مل الزدد... علقت عالئقها فما إن بعدها 
  يوم الشرى ودعوت أالّ تبعدي... فلقد ذكرتك مث راجعت اهلوى 

  حلّ العرائس صادراً من مذود... وعشية قبل الطّريق ميانيا 
  ما كنت أوعد من مفازة صيهد...  حزأت حوازي يف حسايت أن أرى

  تيه تظل رياحها ال هتتدي... فإذا مفازة صيهد بتنوفة 
  وتروح من دون املياه وتغتدي... وتظلّ كدر من قطاها ولًها 
  ملكاً يسربل يف الّرياط ويرتدي... بلد ختال هبا الغراب إذا بدا 
  من حضرموت أّي جنم نفتدي... فسألت حني تغيبت أعالمنا 

  مث اهتدوا بقفوهلم بالفرقد... ا اجملرة أو سهيال بادياً قالو
  متحزِّنني عليه إن مل يوجد... تتجشع األهوال نبغي عامراً 

  :وقال احلارث بن حلِّزة يذكر مواضع من حماهلم وحمال حالهلم
  ربَّ ثاو ميلُّ منه الثَّواء... آذنتنا بينها أمساء 

  يارها اخللصاءء فأدىن د... بعد عهد لنا بربقة مشَّا 
  ق فتاق فعاذب فالوفاء... فنحياة فالصفاح فأعنا 



  فأبكي اليوم دهلاًوما يردُّ البكاء... ال أرى من عهدتُّ فيها 
  ر أخرياً تلوي هبا العلياء... وبعينيك أوقدت هند النَّا 

  ن بعود كما يلوح الضَّياء... أوقدهتا بني العقيق فشخصي 
  زازى هيهات منك الصالءخب... فتنورت نارها من بعيد 

  :وقد مجع األعشى يف بيتني من الشعر أمكنة من حماهلم فقال. خزازى جبل يف جند، وعقيق وشخصان مكانان
  يل وحلَّت علويَّة بالسِّهال... حلَّ أهلى بطن الغميس فبادو 

  ر فروض القطافذات الرِّئال... ترتعى السَّفح فالكثيب فذاقا 
راخو بين صحار بن خوالن بن عمرو بن احلاف بن قضاعة يطلب املدد على هوازن وبين وقال علقمة بن زيد بن بش

  :سليم ووصف البالد اليت سلكها من بلده إىل صعدة مث من صعدة إىل صنعاء يف وسط بلد مهدان
  وغرُّ سوار سيلهنَّ جمود... سقى طلالً باجللهتني رعود 

  د وهو جديدتقادم منها الع... منازل من أم احلصني عهدهتا 
  ينوس هبا عصر الصِّبا ويرود... وفدما أراها وهي جامعة اهلوى 

  كائب أمثال العطائف جود... تقول اليت من بيتها شخصت بنا 
  كلفت هبا والقلب منك عميد... أراك طويت الكشح هجراً على اليت 

  إىل ملك حمض منته جدود... إين أؤمَّل رحلة : فقلت هلا
  موقعة كأهننَّ جنود... سرنا ركائباً  إليك ابن ذي التاجني

  قرى وقراهنَّ البالد وخيد... إذا انبعثت غادرن للسبع سنة 
  وما زنده يف املكرمات صلود... إىل طلق مل يعقد اللؤم كفَّه 

  وبأس غداة البأس منه وجود... مناه إىل العلياء نفس أبية 
  ح عمودوأسفر من ضوء الصبا... فلما بطنا السهل من حتت هبتر 

  هلا ذمل من حتتنا ومسيد... سلكنا هبنَّ السهل سهل سحامة 
  وذو خفقة فوق القتود مييُد... تداهى بنا مثل السعايل فجافج 

  ومرت مباء احلبط وهي هتود... طوين مجيل اخلانقني بسحرة 
  بأوسط لبل والعباد هجود... وقد ودعت هضيب ثقيف مع العما 

  من الظل ميَّاح اجلناح ركود... دا تعدَّت على ماء العميش وقد ب
  عودوا فسوف أعود: وقال هلم... إىل ملك يعطي الربية ما له 

  سواء عليها سبسب وجنود... فلم تعدى الركب سارت نواعج 
  ظننت أكفّا حتتهن خدود... إذا مسحت أخفافها األرض يف اخلطا 

  تكامل فيه العقل وهو وليد... تعاىل إىل باب امرء ذي مركب 
  صبورعلى رزء الزمان جليد... أقبُّ طويل الباع من بيت أسلم 

  وماء أثاف والعريب رقود... ترامت ببوبان بأول ليلها 
  وقد قابلتنا أجنم وسعود... فصبَّحهن ذاقني وكرب وفدنا 

  كرائم ذهل واجمليد جميد... تؤم فىت من خري من محلت به 



  .عامر: ولأسم ذي يزن األكرب ذهل ومحري تق: خوالن تقول
  وملك مناه طارف وتليد... تكامل فيه منصب مل يلت به 
  من أبناء عمرو أشبل وأسود... ومد إليه يوم غيمان إذ دعا 

  يقلّبها خفض له وصعود... ومالت إىل ركين عجيب ركابنا 
  وأنت وصول للقريب ودود... يؤملن نصراً منك ياخري سيد 

  عنها حيث كان حيود خلوفك... وحام لسرح اجلار عن بعد داره 
  فوارس قيس واملفر يذود... حتامني أمحى من عداة أقرَّها 

  عبطنا وبطن القاع منه بعيد... فلما أستوينا رأس طود منفنف 
  أصرَّهبم منا سرى وسهود... إىل الغولة الفيحاء هتوي بفتية 

  إليك وفيها ثروة وعديد... وقد فارقت داري مجاع وأهلها 
  وما بينها أطم تنيف مشيد... والزرع حوهلا ودار أطاف الكرم 

  شوازب يف تسيارهن وئيد... ومالت إىل أجزاع حيفة ضمَّرا 
  تبادر من خمرب وبريد... فلما رأينا من أزال قصورها 

  ألعظامها داراً وحنن حفود... ومل نر إال مردف األرض رحلة 
  دوخري بين ذهل إليك تري... أبا املنذر الفياض يا خري محري 
  فأنت هلا يف النائبات مفيد... تريد نواال من سجال غزيرة 

  وروحا بليل قرُّهنَّ شديد... شوازب قد تطوى نقيال وسبسباً 
  إليك وقد تعطي املىن وتزيد... وقطعن تيه األرض من دمنيت دفا 

  ليدمل قرح منهم وهلود... صرفت إليك القوم تدمي كلومهم 
  فتاق يوما منك وهو سديدوي... ويرتاش قدح منهم ذو مترط 

  عباديد منهم خائف وشريد... ونصدر منك باليت تترك العدى 
  ومايل سوى ما قد علمت شهود... لعمرك ما أديل بغري مودَّيت 

  :وقال طرفة فجمع طرفا من بلد مذحج يف بيت
  كجفن اليماين زخرف الوشي ماثله... أتعرف رسم الدار قفرا منازله 

  من النجد يف قيعان جاش مسايلة... يث تلتقي بتثليث أو جنران أو ح
  :وقد مجع لبيد كثرياً من جند واحلجاز يف قصيدته الكربى فقال

  مبىن ألبَّد غوهلا فرجامها... عفت الديار حملها فمقامها 
مىن منون موضوع قريب من طخفة باحلمى يف بالد غين، ومىن مكة غري منون وأخذ من مىن األدمي وهو عطنة ويف 

رب أن آدم عليه السالم متىن رؤية حوَّاء مبىن فسميت مىن بذلك وأقبلت من جدة فتعارفا بعرفات، والرمجة اخل
والرمجات والرجام أجبل تكون يف القاع صغار كاهلضبات اللطاف والغول والوغل والغولة واحد وهي ما احنىن من 

  .األرض
  حجج خلون حالهلا وحرامها... دمن جترم بعد عهد انيسها 

  أجزاع بيشة أثلها ورضامها... حفزت وزايلها السراب كأهنا 



  أهل احلجازفأين منك مرامها... مرَّية حلت بفيد وجاورت 
  فتضمنتها فردة فرخامها... مبشارق اجلبلني أو مبحجر 

  .مواضع بين أسد وغين
  منها وحاف القهر أو طلخامها... فصوائق أن أميت فمظنة 

  قفر املراقب خوفها آرامها.. .بأحزة الثلبوت يربأ فوقها 
  سبعا تؤاما كامال أيامها... علهت تبلَّد يف هناء صعائد 

  :يف شقائق عاجل، الشقيقة أرض تشق بني رملني، ومنها: ويروي
  جن البديِّ رواسيا أقدامها... غلب تشذَّر بالذُّحول كأهنا 

عبقر وجن ذي مسار، وذو مسار موضع البَّدي موضع ينسب إليه كثرة اجلن وال يكاد يعرف، كما يقال جّن 
معروف، ويقولون غول الرَّبضات موضع معروف بنجد، وجن وبار وهي أرض كانت هبا أمم من العرب العاربة ومل 

  .ألق من يعرفها، وتشذر شبههابالناقة إذا تشذّرت وهو أن تزلئمَّ إذا مهزت عاقداً لذنبها ناضخة ببوهلا
  :ن حمال إيادوقال أبو داود فذكر عدة مواضع م

  فأروم فشابة فالستار... أوحشت من سروب قومي تعار 
  هلم النخل كلها والبحار... بعدما كان سرب قومي حينا 
  فحفري فناعم فالديار... فإىل الدور فاملرورات منهم 

  ومصرياً لصيفهم تعشار... فقد أمست ديارهم بطن فلج 
  :رمل، وقال أيضاًالدور جوب تنجاب يف الرمل وبفلج يريد هبا أحبل 

  مي فغرق فرامح فخفيَّة... أقفر الدير واألجارع من قو 
  د فقوٌّ، إىل نعاف طميَّه... فتالع املال إىل جرف سندا 

  :قال العجاج يف الدور وهو يصف ثوراً
  يركب كل عاقر مجهور... من الدبيل باسطا للدُّور 

  :وقال زهري يذكر مثانية مواضع
  من ماء لينة الطرقا وال رنقاً... شبما شج السقاة على ناجودها 

  أيدي الركاب هبم من راكس فلقاً... مازلت أرمقهم حىت إذا هبطت 
  يسعى احلداة إىل آثارهم حزقا... دانية لشرورى أوقفا أدم 

  :ومنها أيضاً
  جنيب عماية فالركاء فالعمقا... فسار منها على شيم يؤمُّ هبا 

  :ليمن، والدِّّم والدوم باليمن وقال يذكر غريهاأدم هذا جبل باحلجاز وأدم جبل با
  ومنهم بالقسوميات معترك... ضحوا قليالً على كثبان أسنمة 
  ماء بشرقّي سلمى فيد أو ركك... مث استمروا وقالوا إن مشربكم 

  :وقال األعشي
  عمان ومحص فأوري شلم... وطوفت للمال آفاقها 



  ض العجموأرض النبيط وأر... أتيت النجاشي يف داره 
  فأيُّ مرام له مل أرم... فنجران فالسَّرو من محري 

  فأوفيت مهِّي وحينا أهم... ومن بعد ذاك إىل حضرموت 
  :أوري شلم هو إيلياء وقال األعشى أيضاً

  إىل عدن فالشَّأم والشأم عاند... أمل ترين جوّلت ما بني مأرب 
  مواردمن النيق فيه للوعول ... وذا فائش قد زرته يف ممنِّع 

  شفاء ملن يشكو السمائم بارد... ببعدان أو رميان أو راس سلية 
  جلاءك مثلوج من املاء جامد... وبالقصر من أرياب لو بتَّ ليلو 

  وفهد مساح مل تشبه املواعد... ونادمت فهداً باملعافر حقبة 
  فنعم أبو األضياف والليل راكد... وقيساّ بأعلى حضرموت انتجعته 

  :ال للخرنقوقال طرفة ويق
  ب فاألمالح فالغمر... عفا من آل ليلى السه 

  لوى من أهله قفر... فعرق فالرماح فالّ 
  ء فاملاوان فاحلجر... وأبليُّ إىل الغرَّا 

  د فالصحراء فالنسر... فأمواه الدنا فالنج 
  ن فالظَّلمان فالعفر... فالة ترتعيها العي 

  :وقال أبو داود يصف غيثاً
  ح جونا عشارا وعونا ثقاال... الريا وغيث توّسن منه 

  ب ألقحن منه عجافا حياال... إذا كركرته رياح اجلنو 
  ر جأجأه املاء حىت أساال... وإن راح ينهض هنض الكسي 

  ختال البوارق فيه الذباال... فحل بذي سلع بركه 
  يسح سجاال ويفري سجاال... فروى الضرافة من لعلع 
  ل الدقاري شربا مثاالحال... ختال مكاكيَّة بالضحى 

  :وقال امرؤ القيس وذكر عشرة مواضع من أرض البحرين
  فعارمة فربقة العريات... غشيت ديار احلي بالبكرات 
  إىل عاقل فاجلب ذي األمرات... فغول فحليت فنفء فمنعج 

  :وقال وذكر عشرة مواضع من أرض البحرين
  امفعمامتني فهضب ذي إقد... ملن الديار عرفتها بسحام 

  متشي النعام هبا مع اآلرام... فصفا األطيط فصاحتني فعاسم 
  كالنخل من شوكان حني صرام... أفما ترى أظعاهنن بعاقل 

  :وقال أيضاً
  فموبولة إنَّ الديار تدور... عفا شطب من أهله فغرور 
  سالمة حوال كامال وقذور... فجزع حمّياة كأن مل تقم به 



  :وقال ذو الرمة
  بصرية عني من سوانا إىل شفر... ما حملت لنا  متر لنا األيام

  فلما تعرفن اليمامة عن عفر... تقضني من أعراف لنب وغمرة 
  من الناس وازورت سراهم عن حجر... تزاورن عن قران عمداً ومن به 
  ألعناقهّن اجلدي أو مطلع الفجر... وأصبحن باحلومان جيعلن وجهة 

  اليت بعد اللتيا من الضمر لقني... فصمَّمن يف دوية الدو بعدما 
  وقد قلقت أجوازهن من الصَّفر... وأصبحن يعدلن الكواضم مينة 

  ومسر الذرى من هضب ناصفة احلمر... أقول وشعر والعرائس بيننا 
  بالال أخاك األشعري أبا عمرو... إذا ذكر األقوام فاذكر مبدحة 

  :ولكثيِّر
  يوم قتاهلاعليهم عملوا كل ... قنابل خيل ما تزال مظلمة 

  خمارم رضوى خبتها فرماهلا... دوافع بالروحاء طوراً وتارة 
  مزاد الروايا يصطبنب فضاهلا... يقبلن بالبزواء واجليش واقف 

  مباضع من وجه الثرى فثغاهلا... وقد قابلت منها ثرى مستجيزة 
  له ال يرّد الذائدون هناهلا... وخيل بعانات فسّن مسرية 
  :، وقالثرى أسفل وادي اجليِّ

  فأمثاد حسىن فالرباق القوابل... عفا ميث كلفى بعدنا فاألجاول 
  ومل تر من سعدى هبن منازل... كأن مل تكن سعدى بأعناء غيقة 

  له الصَّيف خيمات العذيب الظالئل... ومل تتربع بالسرير ومل يكن 
  ترامي بنا من مربكني املناقل... إليك ابن ليلى متتطي العيس صحبيت 

  قطاً قازب أعداد حلوان ناهل... أحوار اخلبيب كأهنا  ختلل
  خفية منه مألف فالغياطل... وأنت أبو شبلني شاك سالحه 

  مواطن ال ميشي هبن األراجل... له جبنوب القادسية فالشرى 
  :وقال وذكر كثرياً ما بني مكة ويثرب من املواضع

  سبقت ملح طرفها باهنمال... ياخليلي الغداة إن دموعي 
  هل ترى بالغميم من أمجال... م تأمل وأنت أبصر مين ق

  وطواف وموقف باجلبال... قاضيات لبانة من مناخ 
  :تقول العرب وقفنا باجلبال فنعرف أهنم أرادوا عرفة

  كاليهودي من نطاة الرقال... حزيت يل حبزم فيدة ختدي 
  طالعات عشيَّة من غزال... قلن عسفان مث رحن سراعا 

  كلَّ وادي اجلحوف باألثقال... جمتزعات  قارضات الكديد
  كالعدويلّ الحقات التَّوايل... قصد لفت وهن متسقات 

  وسرير البضيع ذات الشمال... حني ورَّكن دوَّة بيمني 



  مدرج العرج سالكات اخلالل... جزن وادي املياه حمتضرات 
  وتركن العقيق ذات النصال... والعبيالء منهم بيسار 

  ساكات اخلوّي من أمالل... من عن عبود طالعات الغميس 
  :وقال أيضاً

  ظعن بأجوز املراض فتغلم... وما ذكره تريب خصيلة بعدما 
  مدى كلِّ وحشّي هلنَّ ومستمي... فأصبحن باللَّعباء يرمني باحلصى 

  جبال احلمى واألخشبني بأخرم... موازية هضب املضيَّح واتَّقت 
  جبال الشَّبا أو نكَّبت هضب ترمي ...إليك تبارى بعد ما قلت قد بدت 

  قطا الكدر أمسى قارباً جفر ضمضم... بنا العيس جتتاب الفالة كأهنا 
  مناسم منها ختضب املرو بالدَّم... تشكَّى بأعلى ذي جراول موهناً 

  بأعيس هنَّاض على األين مرجم... تبوق العتاق احلمريية صحبيت 
  ركن من نضاد ململم مناكب... كأن املطايا تتَّقي من زبانة 

  بأركاهنا اليسرى هضاب املقطم... تعاىل وقد نكنب أعالم عابد 
  :وقال يصف الغيث على كثري من احلجاز

  ونسوهتا جون احلنامت باكر... سقى أمَّ كلَّثوم على نأي دارها 
  له فرق مسحنفرات صوادر... أحمُّ رجوف مستهل ربابه 

  حم حربكي مرجف متماطرأ... تصعَّد يف األحناء ذو عجرفيَّة 
  تربَّع منه بالِّنطاف احلواجر... وأعرض من ذهبان مغرورق الذرى 

  .وذهبان برحبة صنعاء
  فجمدان منه ماثل متقاصر... أقام على مجدان يوماً وليلة 

  وجرَّ كما جرَّ املكيث املسافر... وعرَّس بالسكران يومني وارتكى 
  فع الطال وهو حاسروتدفعه د... بذي هيدب جون تنجزه الصبا 

  وسيَّل منه ضاحك والعواقر... وسيًِل أكناف املرابد غدوة 
  له سبل وأقور منه الغفائر... ومنه بصحر احملو زرق غمامه 

  بيليل ملا خلف النخل ذامر... وطبق من حنو النجيل كأنه 
  وقد جيد منه جيدة فعباثر... ومر فأروى ينبعا فجنوبه 
  شآم وجندي وآخر غائر. ..له شعب منها ميان وريق 

  جوافل دهم بالرباب عواجر... فلمَّا دنا لالَّبتني تقوده 
  إىل أحد للمزن فيه غشامر... رسا بني سلع والعقيق وفارع 
  توعد أمجال هلن قراقر... باسحم زحَّاف كأن ارجتازه 

  له باللوى والواديني حوائر... فأمسى يسح املاء فوق وعرية 
  أفاق وآفاق السماء حواسر... زنة فأقلع عن عش وأصبح م

  تسيل به مسلنطحات دعاثر... فكل مسيل من هتامة طيب 



  بأجوازه أسد هلنَّ تزاؤر... تقلع عمرّي العضاة كأهنا 
  وزرقا بأثباج البحار يغادر... يغادر صرعى من أراك وتنضب 

  سقيُّ الثريا بينه متجاور... وكل مسيل غارت الّشمس فوقه 
  أطاع له بان من املرد ناضر... لعالية شادن وما أم خشف با

  ذرى سلم تأوي إليها اجلاذر... ترعَّى به الربدين مث مقيلها 

  عشية دمعي مسبل متبادر... بأحسن من أم احلريرث سنَّة 
  :وقال أيضاً

  بغيقة ملا هبطن الرباثا... كأن حدائج أظعاهنا 
  عظام اجلذوع أحلت بعاثا... نواعم غرُّ على ميثب 

  غدت من مساهيج أو من جواثا... كدهم الركاب بأثقاهلا 
  ن أبرق ذي جدد أو دءاثا... إذا حل أهلي باألبرقي 

  روايب ينبنت حفرى دماثا... وجاءت سجيفة من أرضها 
  :جواثا من البحرين ودءاثا بتهامة وقال عبيد

  فالقطّبيَّات فالذُّنوب... أقفر من أهله ملحوب 
  ت فرقني فالقليبفذا... فراكس فثعبيات 
  فليس من أهله عريب... فعردة فقفا حرب 
  :وقال امرؤ القيس

  كلمع اليدين يف حيبِّ مكلِّل... أصاح ترى برقا أريك وميضه 
  أمال السليط بالذُّبال املفّتل... يضيء سناه أو مصابيح راهب 
  وبني العذيب بعد ما متأمَّل... قعدت له وصحبيت بني ضارج 

  وأيسره على الستار فيذبل... أمين صوبه  عال قطنا بالشيم
  يكب على األذقان دوح الكنهبل... فأضحى يسحّ املاء فوق كتيفة 

  فأنزل منه العصم من كل منزل... ومر على القنان من نفيانه 
  وال أمجاً إال مشيداً جيندل... وتيماء مل يترك هبا جذع خنلة 

  جباد مزملكبري أناس يف ... كأن ثبرياً يف عرانني وبله 
  من السَّيل والغثاء فلكة مغزل... كأن ذرى رأس اجمليمر غدوه 
  نزول اليماين ذي العياب احململ... والقى بصحراء الغبيط بعاعه 

  :وقال يف مثله
  وبني تالع يثلث فالعريض... قعدت له وصحبيت بني ضارج 
  فوادي البدّي فانتهى لرييض... أصاب قطيَّات فسال اللوىل له 

  :األعشى يصف عارضاًوقال 
  شيموا وكيف يشيم الشارب الثمل... فقلت للشَّرب يف درنا وقد مثلوا 

  وباحلبيَّة منه عارض يئل... برقا يضيء على األجزاع مسقطه 



  فالعسجدية فاألبواء فالرِّجل... قالوا منار فنجد اخلال جادمها 
  حىت تدافع منه الربو واحلبل... فالسفح جيري فخنزير فربقته 

  ورض القطا فكثيب الغينة السَّهل... مثّت حتمل منه املاء تكلفه 
  :وقال الشماخ يصف موارد احلمري

  وظلت بأعراف كان عيوهناإىل الشمس هل تدنو ركي نواكز
  ومن دوهنا من رحرحان املفاوز... وميمها يف بطن غاب وحائر 

  هوادج مشدود عليها اجلزائز... عليها الدجى الستنشئات كأهنا 
  كما يتقي الفحل املخاض اجلوامز... تعادي إذا استذكى عليها وتتقي 

  عشاء وما كادت بشرف جتاوز... فمر هبا فوق احلبيل فجاوزت 
  مضيق الكراع والقنان املواهز... ومهت بورد القتَّتني فصدَّها 

  وال بين عياذ يف الصدور حزائر... وصدت صدوداً عن وديعة عثلب 
  أخو اخلضر يرمي حيث ترمى النواحز... ة عامر وحألها عن ذي األراك
  :وقال شبيب بن الربصاء
  فاألبرقني فصوَّة األرجام... ملن الديار غشيتها بسنام 

  ورق املصاحف خط باألقالم... فالسيكران إىل دجوج كأهنا 
  حرمات جوش وساحة اإلسالم... كلبّية قذف احملل ديارها 

  :وقال املتلمِّس
  ومبايض ولك اخلورنق... ألك السدير وبارق 

  الكعبات والنخل املنبَّق... والقصر من سنداد ذو 
  من صاع وديسق... والغمرواإلحساء واللذات 

  واجلوف من عان وطلق... والقادسية كلها 
  :وقال القطامي يصف غيثا على مواضع

  لربق بات يستعر استعارا... أرقت ومعرضات الربق دوين 
  وجاد العني وافترش الغمارا.. .تواضع بالسحاسح من منيم 

  غوارب سيله قلعا كبارا... وبات حيط من جبلى نوار 

  ويبعث عن مرابضها الصوارا... يسح ويغرق الّنجوات منه 
  وإن أمعّن من فزع فرارا... يصطاد الئال إذا عالها 

  أبنت ألهله إال إدِّكارا... وحبل من حبالة مستجد 
  ماقلت قد هنض استحارا إذا... يطالعين بدومة يا لقومي 

  :وقال زهري
  عفا الرس منه فالرسيس فعاقله... ملن طلل كالوحي عاف منازله 
  فشرقي سلمى حوضه فأجاوله... فرقد فصارت فأكناف منعج 

  فوادي القنان جزعه فأفاكله... فوادي البدّي، فالطّوي فثادق 



  :وقال زهري أيضاً
  لقسوميّات معتركومنهم با... ضحوا قليال على كثبان أسنمة 
  ماء بشرقيِّ سلمى فيد أوركك... مث استمروا وقالوا إن مشربكم 

  :وقال األسود بن يعفر
  والقصر ذي الشرفات من سنداد... أهل اخلورنق والسدير وبارق 

  ماء الفرات يسيل من أطواد... نزلوا بأنقرة يسيل عليهم 
  دؤادكعب بن مامة وابن أمِّ ... أرض ختّيرها لطيب مقيلها 

  :وقال املثقب
  فما وردت من الوادي حلني... مل ظعن تطالع من صبيب 

  ونكَّنب الذرانح باليمني... مررن على شراف فذات رجل 
  كان محوهلن على سفني... وهن كذاك يوم قطعن فلجا 

  :وقال ابن مقروم
  وجدَّبه عن السِّيف الكراع... جتانف عن شرائع بطن عمرو 
  أثال أو غمازة أو نطاع... ا فأقرب مورد من حيث راح

  :وقال عبد بين احلسحاس يصف غيثاً
  وحبَّ بذاك الربق لو كان عاليا... يضيء سناه اهلضب هضب متالع 

  حيط الوعول والصَّخور الرواسيا... نعمت به باال وأيقنت أّنه 
  حبرة ليلى أو بنخلة ثاويا... وما حركته الريح حىت حسبته 

  فعق طويالً يسكب املاء ساجيا... مزنه فمر على األهناء فالتج 
  وغادر بالقيعان رنقاً وصافيا... ركاما يسح املاء من كل فيقة 
  كما سقت منكوب الدَّوابر حافيا... ومر على األجبال أجبال طيِّئ 

  ترى خشب الغالَّن فيه طوافيا... أجش هزمي سيله مع ودقه 
  لدَّماث السَّوابيايفقِّئن بامليث ا... له فرق منه حيلِّقن حوله 

  وأهل الفرات جاوز البحر ماضيا... فلما تدىل للجبال وأهلها 
  من اهلزم ملّا جلجل الّرعد حاديا... بكى شجوه فاغتاظ حىت ظننته 

  نساء متيم يلتقطن الصَّياصيا... فأصبحت الثريان غرقى فأصبحت 
  :وقال أبوذؤيب يصف غيثا

   سود ماؤهنَّ ثجيجحنامت... سقى أمَّ عمرو كلَّ آخر ليلة 
  ذرى فردات رعدهّي نتيج... شربن ببحر الرُّوم مث تنّصبت 

  توىل واثباج احلقول متوج... إذا حن يوما واستوى فوق بلدة 
  أغر كمصباح اليهود خلوج... يضيء سناه ريقاً متكشفا 

  بعيد رقاد النائمني عريج... كما نور املصباح للعجم أمرهم 
  خماريق يدعى حتتهن خريج... نه أرقت له ذات العشاء كأ



  مسفسفة فوق التراب دروج... تكركره جنديَّة ومتدُّد 
  مسفُّ بأذناب التالع خليج... له هيدب يعلو اإلكام وهيدب 

  قيان شروب رجعهن نشيج... عالجيمة غرقى رواء كأهنا 
  وشابة برك من جذام لبيج... كأن ثقال املزن بني تضارع 

  تقطع أقران السحاب عجيج... دما لكل مسيل من هتامة بع
  :وقال ساعدة بن جؤية يصف مطرا

  غاب تشيمه حريق مثقب... فسقاك ذو محل كأن وميضه 
  يلوي يعيقات البحار وجينب... ساج جترم يف البضيع مثانيا 

  رعد كما هدر الفنيق املصعب... حىت ترى عمقا ورجَّع فوقه 
  النزول األركبفئة كما لبخ ... ملارأى نعمان حل بكريفء 

  ما بني عني إىل نباتا األثأب... فالسِّدر خمتلج فأنزل طافياً 
  والدوم جاء به الشجون فعليب... والدوم من سعيا وحلية منزل 

  منه لنجد طابق متغرِّب... م انتمى بصرى وأصبح جالساً 
  :وقال ابن الرقاع يصف غيثا

  هد أنقمن نومه وهو فيه مم... وصاحب غري نكس قد نشأت به 
  والربق إذبال حمرور له أرق... فقمت أخربه بالغيث مل أره 
  مكلل بعماء املاء منتطق... مزن تسبَّح يف ريح شآمية 

  إىل تواليه من سفاره رفق... مث اكفهر شريقي اللوى وأوى 
  على الرُّويشدأو خرجائه يدق... تربص الليل حىت قل سائمه 
  محرة الشمس ملا اغتاهلا األفق من... حىت إذااملنظر الغريب جاردها 

  وشّب نريانه واجناب يأتلق... ألقى على ذات أجفار كالكله 
  :وقال أيضاً

  من ذي املويقع غدوة فرآها... ياشوق مابك يوم بان حدوجها 
  بالكمع بني قرارها وحجاها... وكأن خنال من مطيطة ثاويا 

  اهاأنزلن آخر ريِّحا فحد... فوق اجلمال إذا دنني لسابق 
  هني اليتيمة وافترشن لواها... وجعلن حممل ذي السالح جمنة 
  بدت اخلميلة فاحزأل صواها... وصرفن من وادي أتيدة بعد ما 

  حبسى مآب ترى قصور قراها... قرية حبل املقيظ وأهلها 
  فالّصحصحان فأين منك نواها... واحتل أهلك ذا القتود وعروا 

  :وقال أيضاً
  دلوك وأشراف اجلبال الظواهر... ودوننا فقلت هلا كيف اهتديت 

  وحزم خزازي والشعوب القواسر... وجيحان جيحان اجليوش والس 
  :وقال ابن مقبل يصف غيثاً



  ميان مرته ريح جند ففتراً... تأمل خليلي هل ترى ضوء بارق 
  فلما ونت عنه بشعفني أمطرا... مرته الصَّبا بالغور غور هتامة 

  رئال نعام بيضه قد تكسرَّا... نه ميانية متري الرباب كأ
  كسى الوزن من صفوان صفواً وأكدرا... وطّبق لبوان القبائل بعدما 

  وأصبح زيَّاف الغمامة أقمرا... فأمسى حيطّ املعصمات حبيُّه 
  وناصفة السوبان غابا مسعّرا... كأن به بني الطراة ورهوة 
  السيل حمجراعباهيل مل يترك هلا ... فغادر ملحوبا متشَّىضبابه 

  إذا غرق ابن املاء يف الوبل بربرا... أقام بشطآن الركاء وراكس 
  مياين قالصاً حطّ عنهن أكورا... أناخ برمل الكوخمني إناخة ال 

يف هذه مما ذكرته العرب من أوطاهنا كفاية، فمن أحب أن يستقصي فيه فليتبع صفات العرب ملواقع الغيث وموارد 
ان جيمعان أكثر مياه العرب وأوطاهنا وال نعلم أحداً وصف من جزيرة العرب مسافة أربعة محري الوحش، فهذان الفن

وعشرين يوماً بشعر طبعي ونشر بصفة اإلبل والفلوات سوى أمحد بن عيسى الّرداعي رمحه اهللا من خوالن العالية، 
رض جند العليا، وقد مسعت وكان يسكن برادع من أرض اليمن ومنها وصف البالد إىل مكة على حمجة صنعاء يف أ

لرجل من البصريني شيئاً يف صفة طريق البصرة غري مرتضى بل ضعيفا، وكان أبو يوسف ابن أيب فضالة األبناري 
جد أيب يوسف الذي كان يف زمن حممد بن يعفر قال يف حمجة صنعاء شعراً أرجوزة ضعيفة فاهتجرت وأذيلت حىت 

ال قوة هبا وال طبع، وكان كثري من أهل صنعاء ال سيما األبناء قد غريوا  درست وفقد من ينشدها غري األبيات اليت
يف قصيدة الرداعي أشياء، نفاسة وحسدا فلم يكن بصنعاء له نسخة على اإلستواء، فلم أزل ألتمس صحتها حىت 

ه، وكان آل مسعتها من أمحد بن حممد بن عبيد من بين ليف من الفرس، وكان ال يدخل يف عصبية وال يلت أحداً حق
روانيها أمحد بن عيسى برداع عشرة أبيات، عشرة أبيات : ليف فرقتني فرقة تسكن برواع وفرقة بصنعاء، فقال يل

حىت حفظتها وأنا حدث فلن تزل عين وهي على ما مسعت جبميع لغاته إال ما كان منها معيباً من جهة االضطرار وال 
مل يسقط إىل العامة لغته وهذه األرجوزة فردة يف فنها إال أن يقفوها  فائدة فيه فقد ثقفته واصلحته، وفسرت منها ما

  :قاف جميد وشاعر مفلق وقد كان له سواها شعر ال بأس به

  أرجوزة احلج

ّ  
  :قال أمحد بن عيسى الرَّادعي رمحه اهللا

  باحلمد للمنعم ذي اجلالل... أول ما أبدأ من مقايل 
  د الرفيع العايلوامللك واجل... واملن واآلالء واإلفضال 

  من شهر ذي القعد مع شوال... عدَّ خليلي كم مضت ليال 
  عيدية أو قطم ذيَّال... مث أمن بالكور على مشالل 
  مثّت ناد القوم بارحتال... قد دق منه موضع احلبال 
  فإهنم أوىل مبا يعنيكا... فتيان صدق من بين أبيكا 



  أصفيكا إين سأصفيك الذي... واسرع القوم ملا يرضيكا 
  أوامرا أضعاف ما يوليكا... فامسع إىل قويل إذا أوصيكا 
  مث ادع رّبا مالكا مليكا... من تره يرغب ويزدد فيكا 

  وقل صحايب ارحتلوا وشيكا... فإنه أجدر أن يكفيكا 
  :قال وينشد

  فإنه أجدر من يكفيكا
  :عبد املليك، قال ميمون بن حريز: يقول بعض العرب يف عبد امللك

  وجياري يف العال عبد املليك... ردي صخرة ملمومة قلم ي
  فإهنم بكور امليس والشليل... حىت إذا هشوا إىل الّرحيل 

  مل يطمها قني على فصيل... منت هجان هوجل مهيل 
  على حوار ال وال أفيل... ومل تعطّف قبل األصيل 
  فاحلش فاألغوال فالغليل... ومل تضع للقطم الفحيل 

  .مل يذمرها إذا طمت باحلوار: عروش رداع، مهيل أي يهيل من يراها، مل يطمهاهذه مخسة مواضع ب
  فالضمانني إىل الَشحباب... باألجرعني فحمى أكراب 
  مواطنا مكلئة اجلناب... فأحرماً منها إىل الثَّعالب 
  مصدرها عن مشرع الترحاب... مث إىل حبَّان ذي احلدّاب 

  يا كرعان احلابألف صفا... مث إىل غربيَّة األنصاب 
  مبتلئبٍّ غدق التَّسكاب... جادهلا حملولك السحاب 
  هيَّجها الراعي إذا ترمنا... فهي علنداة عنود كلما 

  جادهلا الدلويُّ ملا اثجما... شبهتها العري املصك املصدما 
  ببارق عال إذا تضّرما... واحتلب النوء السماك املرزما 

  النبت به فأنعمافاكتهل ... أو راعد دّمي مث دمدما 
  وصلِّياناً ونصيّباً اسحما... صفرا وحوذانا وبقال منجما 

  .هذه ضروب من النبت، وشبه الناقة حبمار الوحش
  وثّيل حفت به ذات احلفز ... هذاك مرعاها وطلح وغرز 

  فاملنت قد دخس منها فاعترز... وعقبة باقهر من ذات الشرز 
  األخدع منها فضمزوأضمز ... والكرب قد صعَّد علوا فنشز 

  فاكتنز ٠٠٠٠بعضد لكاء... وذابل املرفق أبدى فربز 
  عجلى إذا الراكب يف الغرز احتفز... فهي كسيد البيد عند املغتمز 

شبه الناقة حبمار الوحش، والغرز ركاب الرحل والغرز حيث يهمز بعقبه، وأضمز طومن وضمزت الناقة على جرهتا 
ا وقد أنثها يف موضع ثان فقال بعضد لكَّاء، والسيد الذئب، يقول كلما يغرز أطبقت حلييها، وذكر العضد ها هن

  :رجله يف الّرحل تثب كما قال ذو الرمة
  حىت إذا ما استوى يف غرزها تثب



  كوماء قد أوفت متام احلقب... ها تلك بالغادي أمام الركب 
  تسنت يف ىفّء فناء رحب... يف مرتع رغد وعيش رطب 

  يف ذاك ال حتنو لصوت السقب... ى خصب يف مشرع عذب ومرع
  أنت رجائي ثقيت وحسيب... إياك ادعوا فاستجب يا ريب 

  فاغفر يل الذنب وصاحب صحيب... وصاحيب يف بعدي وقريب 
تسوم يقال أعطوا الركاب اسننها ورتع يف سنه قصده ومن ذلك سر : املرتع املراد الذي ترتع فيه أي ترد، وتسنت

  .السنن اجلري على ثبات، واحلقب الوقت الطويل، والركب موضععلى سننك أي مستك و
  وذا العال يف عزه املؤّبد... أدعوك ياذا السؤود املمجد 

  ومل يلد ولداً ومن مل يولد... من مل يزل قدما ومل ينفد 
  على النيب املصطفى حممد... صل على اهلادي النيب املهتدي 

  احملمود غري األنكد مقامه... وابعثه ياذا املن يوم املشهد 
  حظاً ممضاً لقلوب احلُّسد... وأعطه من عزك املؤبد 
  رب ومن واالهم فواله... واخلفه يف عترته وآله 

  وابسط عليه الرزق من حالله... وزده إجالالً على إجالله 
  رب ومن عاداهم فقاله... وأعطه منك الثرى يف ماله 

  من ضالله وخذه يف العمياء... بفعله يا رب أو مقاله 
  وحل به يا رب عن ُمحاله... واحتل به يارب يف احتياله 

  دعاء السفر عند املخرج

  إغفر لنا الذنب فأوىل من غفر... يا رب يا منزل آيات السُّور 
  والسوء من منقلب عند الّصدر... مث اكفنا اهلزل ووعثاء السفر 
  النظروعافنا يا رب من سوء ... واطو لنا البعد وبارك يف األثر 

  وسهِّل احلزن وحمذور الضجر... يف األهل واملال ومن سوء القدر 
  وقل إله اخللق جنبنا العسر... يا صاح قم فارحل ودع عنك الفكر 

  .العنت: هو جعد الشعرة يريد الشعر، وعثاء السفر: الذنب يريد الذنوب كما يقال

  أول مسريه

  اضذي عنق ال هدج اإليف... مث انده العيس بزجر ماض 
  مربم أمر الغيب والتقاضي... وادع إىل اهللا اجلليل القاضي 

  عن صحبيت وعرض األمراض... يا رب فاصرف حدث األعراض 
  حىت إذا مرت على الفراض... مث القنا منك بوجه راض 

  خبضرٍ ذي الروض والرياض... حبيث فاض السيل ذو األفياض 
  .إليفاض ضروب من السريهذه مواضع بني دراع واسبيل، والعنق واهلدجان وا



  وقيل للركب الذين شيعوا... قال به القوم ضحى وودعوا 
  فباح بالشوق عيون تدمع... قوموا فحيوا صحبكم مث ارجعوا 

  كما ازألمت قطوات وقَّع... مث ازألمت قلّص تلّمع 
  وصعد القوم لعنس مطلع... وكرب القوم معاً واستجمعوا 
  اهلروج وعليه املشرع مث... حبيث يرفض الكريف املترع 

  :أي كمطري القطا من قراميصها، يروى
وامللمع مسري فيه تلدد إىل خلف، والكريف جوبة عظيمة : مث ازألمت طلقا تلّمع: مث ازألمت بكرات تضلع ويروى

  .يف صفا يكون فيها املاء السنة وأكثرن واهلروج موضع بلد عنس من مذحج
  امه النَّيب حيث بىن ّمح... مث معشِّى ليلها أسيُّ 

  وقام يلحى نفسه الكرى... حىت إذا ما وقع املطيُّ 
  هبت كما هب القطا الكدري... وجنَّه ليل له دويُّ 

  ينصها حاد قراقري... عن ظهر شوكان هلا خويُّ 
  مث املضحَّى املنهل الروي... مهته اإلدالج واملضيُّ 

امتد يف األبواع، ومنه خوى للصالة أي تفتح وهوى البعري  محامه يريد محام سليمان بن داود عليه السالم، خوي أي
  :أي تفتح باركا، قال امرؤ القيس
  كالنخل من شوكان حني صرام

  يكلى ومعداها علي سيَّان... ذو حدب مث املعشَّى الثاين 
  أوطارها عن مشرع ريان... وقد قضت من أبؤر اخلوالين 

  اإلذعانومهها بالسري ذي ... قد حف باخلوخ وبالرمان 
  حبيث شيد القصر من غمدان... صنعاء أعين جنة اجلنان 

  هبا مقيلي وهبا إخواين... أرض التقى والرب واإلحسان 
. إىل الكثيبات طريقا قد حكم: ابؤر وهو يريد بئر اخلوالين ألن املوضع يسمى هبذا االسم وفيه بؤور كما قال: قال

يق الشقرات وهي شقرة واحدة، وأخذنا طريق الدحاض إىل أخذنا طر: والكثيبة واحدة، وكذلك يقول العرب
  :جنران ومها دحضتان قال آخر

  فقد رضني بالوىن وباللغب... إذا اعتلني الدحضتني فالركب 
  والقدم األقدم ذي القدَّام... صنعاء ذات الدور واآلطمام 

  أسَّت بعلم البن نوح سام... والعزِّ عن ذي السطوة الغشام 
  إذ رادها سام بال توهام... عالّم بعلم رّب ملك 

  ما بني سفحي نقم النقام... ورادها من قبل ألفي عام 
  فأسَّها يف سالف األيام... وبني عيبان املعني السَّامي 

اآلطام احلصون املرتفعة من الطني فشبه هبا منازل صنعاء الرتفاعها، والقدَّام امللك، وذو السطوة تّبع، وذكر أن أول 
  .بعد الطوفان سام وأهنا عمرت بني آدم ونوح ألفي عام، ونقّم وعيبان جبال صنعاءمن بناها 

  حمتدم العلم ودار امللك... فهي بقول العلم غري الّشك 



  أما وجمري ماخرات الفلك... وعصمة املأزول حىت الّدك 
  لقد علت صنعاء دار الشرك... اليةٌ ما شبتها باإلفك 

  وأصبحت معدن أهل النسك ...يف الدهر عن عز معني مشكي 
  وأردفت عزاً رفيع السمك... سقيا لصنعاء جبود حشك 

  .إهنا علت دور الشرك يف اجلاهلية وعلت يف اإلسالم بنسك أهلها: املأزول من األزل اخلائف ويقول
  أرضا بصنعاء هلا تأسيس... بالد ملك ضل من يقيس 

  سأرض هبا غمدان والقلي... ما مل يعدَّ احلرم األنيس 
  تبع ملك وبنت بلقيس... بنامها ذو النجدة الرئيس 

  بقول صدق ما به تلبيس... فهو البناء األقدم القدموس 
  والعز فيها والنَّدى والكيس... إن صرحت شعواء دردبيس 

  .خيضب شرح وبنت بلقيس، غمدان والقليس حمفدا صنعاء وقد ذكرنا أخبارمها يف كتاب اإلكليل: ويروى
  مبكفهر ودقه مهدود... سحاب السود صنعاء جادتك ال

  إخوان صدقٍ سادةٌ شهود... أرض هبا يل الوطن املعكود 
  فهم هبا شم سراة صيد... أفعاهلم سعي الندى واجلود 

  حبيث أوىل الربد املعدود... ناديهم جملسها املشهود 
  يسأل عنها الوالد املولود... ثاوٍ طوال الدهر ال يبيد 
  :، وكذلك عارض منهزم ورعد هزمي قال األعشىمهدود أي مهتون منهزم
  .فجاء هبم جارف منهزم

  ريب عدو حرب األضغان... إن راهبا من حدث الزمان 
  قحطان واألحرار من ساسان... قام فحامى دوهنا حيَّان 

  اشعل نار احلرب باإلعالن... قبيلتا صدق إذا ما اجلاين 
  املضلِّ الواينظلت هبا غري ... كانوا كأسد الغاب من خفَّان 

  يف فتية مثل القنا املران... قرير عني بصالح شاين 
  وحان منها ودنا الرَّحيل... حىت إذا ما ارتفع املقيل 

  وادي شعوب وبه املسيل... أمجرن بالقوم قالص حول 

  مث اجلراف وهلا زليل... فاحلصبات وهلا ذميل 
  فبالرحابات هلا غليل... عن أجند املقدم ما متيل 

  مثل السعاىل وخدها اترسيل... قصر منها موقف قليل بال
خيل من اخليالء خائل وخّول وخيل شاذ، يريد احلصبة واجلراف وبنات املقدام ورحابة وقصر خّوان : يروى

  .وخوذان أسود إىل جنب أعرام
  ومرمل الثاين ملعمود الربد... ومهُّها القصر املسمى بعمد 
  لذي عرام مزلئمات قصد... مث على احليفة بالسري اجملد 

  للمنهل الرَّيِّف يف السهل اجلدد... مث إىل ريدة سرياً فأراد 



  أرض هبا العدُّ العديد والعدد... ريد سقيت الغيث جوداً من بلد 
  فال تزل عامرةً طول األبد... واألمن ال يبتز فيها من أحد 

د بركة ريدة ليس يف اليمن بركة يدور حوهلا ألف يريد قصر عمد ومرمل واحليفة وأعرام البون وريدة، واملنهل يري
  .مجل سواها

  السبسب املهمه ذا السهوله... وقد قطعنا حقلها وطوله 
  هبا الربيد صخرة جمدوله... مث ترفَّعنا نؤم الغوله 

  يا رب فاجعل حجيت مقبوله... خرساء صماء وهي مسؤوله 
  هومن عجيب فقنا حممول... مث اكف صحيب الكرب املهوله 

  وبلغ الرُّكبان واحلموله... صعوبة واطو لنا نزوله 
يريد منزلة عجيب الغولة شعب عظيم له غول أي عمق، وقوله يف صخرة الربيد إهنا مسؤولة أي يقرأ عليها من 

  .الكتاب، وعجيب منقل رفيع مصلول للركب يف احملامل عليه
  رأيت طوداً شاخماً مهيبا... وما عجيب لو ترى عجيبا 

  صخراً صلخداً ُصلَّبا صليبا... طناً سهالً وال قريبا ال مو
  واخلف قد يرى به تنقيبا... ينضي الرِّباع السلس النجيبا 

  ال يسمع الداعي به اجمليبا... فكم ترى مبتهال منيبا 
  يسلي احلبيب ذكره احلبيبا... مع كثرة الزجر وال الترحيبا 

  .يب وال الترحيب مع كثرة زجر اإلبل واحلدءأي يظهر فيه تنقيبا، ويريد ال يسمع لداعي اجمل
  عامدة جرفة أو ذاقني... حىت إذا مرت بنجد الضني 

  هاج هلا من عدج احلنني... ال تتشكى الغرض ذا الوضني 
  يا ناق هذا اجلد فامسعيين... أالفُها مل حتن للجنني 

  أو تشرقني بدم الوتني... املارن احملصد يف مييين 
  يف قلص ميعجن كالسفني... العني مث ازألمت كمهاة 

  .عدجت مثل سجرت باحلنني، جند الضني، وجرفة، وذ وقني مواضع بني اخلارف ووادعه
  أثافت مزهرة األعناب... مث بدت للركَّب والرَّكاب 

  مثت ناديت إىل أصحايب... هبا الربيد حفَّ باجلواب 
  روحوا على اجلبجب ذي اجلبجاب... شيب وشيبان كأسد الغاب 

  مث انيساً غري ذي ارتياب... مث على املصرع من أشقا 
  إىل احلواريني يف اقتراب... إىل نقيل الفقع ذي العقاب 

أثافت وهي أثافة بلد الكباريني، واجلوب جوب يف الصخر خملوقة، واجلبجب واملصرع واشقاب وأنيس مواضع يف 
  .وادعة وبكيل وأهل خيوان بلد السَّبيع، والفقع نقيل، واحلواريان نقيالن صغريان بني

  أرض امللوك الصَّيد من مهدان... مث الصَّلول فإىل خيوان 
  واملنهل املخصب ذي األفنان... بين معيد وبين رضوان 

  من رطب وعنب الوان... ما شئت أبصرت لدى البستان 



  مل أرهنا من شهوة الغواين... ومن جوار شبه الغزالن 
  تروَّحنا إىل بوبانمث ... لكن دعاين عجل اإلنسان 

الصَّلول نقيل إىل خيوان وأهل خيوان هم آل أيب معيد من بين يرمي بن احلارث وبنو رضوان وآل أيب عشن وآل أيب 
حجر وبقايا آل خيوان بن مالك، وجواري خيوان وجنران متعاملات بالنفاسة والصباحة والدالل ومولد اخليزران أم 

  .يعت إىل جرش مث إىل مكةمث ب. موسى اهلادي والرشيد بنجران
  هبا الربيد صخرةٌ مقّومه... نؤم يف السري نقيل األدمه 

  وطمؤاً بالقلص املقدمه... وقد قطعنا قبله جهنمه 
  فتيان صدق كليوث امللحمه... وقد جعلنا مقدم املقدمه 

  للقوم بالليل عليها مههمه... على قالص سلس، مصّتمه 
  عياٍن وعثه وأكمه ومن... يلزمن من بركان كل ملزمه 

جبل األدمة بني بكيل ووادعة، وجهنم بئر يف أسفله، وطمؤ بلد لبىن معمر بن احلارث بن سعد بن عبدود بن 
وادعة، وبركان وعيان بلد بين سلمان من أرحب، مصتمة صحيحة األحساب غري مولدة ومن ذلك احلسب الصتم 

  .وألف صتٌم غري منكسر
  العا وقبله مشالقاوط... وقد قطعنا قبله شبارقا 

  معانقاً حييني ليالً غاسقاً... وانصعن من عظامل حزائقا 
  فوردت من ليلها الغرانقا... حيث الربيد مل يكن مفارقا 
  من طيف هند، بت يل معانقا... منت فالقيت خياالً طارقا 

  تستلب النوم وتضين العاشقا... واسترجعت عيين حبيباً شائقاً 
عظامل والغرانق وهو ماء بالعمشية وهذه مواضع اهلجن من أرحب وهم ولد ذعفان وأمهم شبارق وطالع ومشالق و

  .غرايب فسموا بذلك اهلجن بتحريك اجليم وكذلك اهلجن من طيء وغريها
  قوموا فارحلوا أصحايب: بقول... مث زجرت نومة الرِّياب 

  إىل نواح سرح اهلباب... فانتهضوا نشوى بال تشراب 
  فالعمشيَّات بال تآىب... ذي اهلضاب للحلويِّ النجد 

  مرَّاإىل جمزعة الغراب... مث عميشاً فاعسفوا أحبايب 
  املاس ماس الريح ذي اإلذهاب... ومن سنام رفض اهلضاب 

فالفاهم القوم روىب نياما واحللويات نقيالن، والعمشيات بالد فضاء، : الرياب مستثقلوا النوم قال بشر بن ايب خازم
يه ماء، وجمزعة الغراب موضع، وسنام واملاس أكمة سوداء وكل هذه املواضع من بلد اهلجن من وعميش موضع ف

  .أرحب
  إىل بريد الصخرة املنصب... مث على احلبط بسري متعب 
  مث إىل العقلة قرباً فاقريب... ىل خطارير مذاب فادأيب 

  أّماً إىل األعني ذات األعلب... مث انده العيس بزجر تطرب 
  وحتت رحلي من بنات األصهب... ع املخصب عذب املشرب والشَّر

  تعتسف السبسب بعد السبسب... دوسرةٌ مثل اللياح األقبب 



ماء يف واد الينزح، وخطارير أكمةٌ طويلة ترى من رأس جبل حضور ورأس جبل مسور، والعقلة عقبية : احلبط
السوائل وهي آخر بلد مهدان وحد بلد  وتسمى اخلطوة، واألعني عني ماء وعقبة، واألعلب مجاعة علب يريد

  .خوالن، واللياح ثور الوحش واألقبب طويل الرَّوق
  وجاءت السهل وخالها اجلبل... حىت إذا أفضت إىل وادي أسل 

  ما هو إال احللّ مث املرحتل... حل : قلت هلا ةهي تشكى امليس
  ودجل الليل وإغفال الكسل... مث ازالٌف حملل عن حمل 

  ما سلمت نفسي وعدَّاها األجل... إذا الظل اعتدل وعسف هتجري 
  فاجنذمت هوجاء كالسِّمع األزل... أو تردي بكة للبيت احلل 

سل ظاهر يسكنه من خوالن بنو محرة واحلناجر من مهدان، وقوله هلا حل يريد حلي من زجر النوق، وعداين 
  .مقدمه اي انقصخلفين، والسِّمع األّزل الدَّميم وقيل ملا كان مؤخر أزلَّ من 

  فقلت يا ناق جبد فاعمديفاجنرت مثل اهلجان املفرد
  والصَّيهد األجرد بعد الصَّهيد... تعتسف الفدفد بعد الفدفد 

  طوت تباراً بعد وادي املطرد... حذرملويٍّ ممرٍّ حمصد 
  سفينة البحر العظام املزبد... كأهنا بعد منام اهلجر 

  ناق ما يعنيك جوٌر فاقصدييا ... جتور أحياناً وحيناً هتتدي 
قوله يا ناق أي ناقة فرخم، واهلجان ثور الوحش، والصهيد القاع املطمئن فيه احلرُّ ويصخد، واملمر السَّوط، وتبار 

  .ووادي املطرد موضعان من أسل
  عن اخليام وهلا حفيف... فشمَّرت إذ ضمها الوجيف 
  كالفحل أومى حنوه العسيف... يسمع من سديسها الصريف 

  حبيث أّست دارها ثقيف... كأّنها والطَّرد العنيف 
  أجدل يبغي صيده حنيف... ذو خدم يف ظهره توقيف 

  جادله باألجرع اخلريف... أو أرِنٌ و عانة لطيف 
اخليام موضع وقرية ثقيف بأسل، يقول كأهنا فحل اإلبل إذا طمع خبطمه األجري، وذو خدم صقر موقف اجلناحني، 

  .وذو خدم أي ذو خدمة خماليبه والواحدة خدمة واألرن محار الوحش
  بادره من وغل احلناجر... مبكفهر ذي نشاص ماطر 

  إذا أحسست زجرات الزاجر... كالعري من خوف القنيص الشاخر 
  الوت برحل املدجل املسافر... إذا دنت مهرية األباعر 

  سوائل اخلانق ذي املآثر... قد قطعت بعد منام السامر 
  مأمورة يف قلصٍ ضوامر... لربيد السامر حبيث معتّد 

وغل احلناجر موضع بأسل، واحلناجر من وادعة، والوغل بني الشعب والوادي، ويريد كالعري الشاخر مير خوف 
القنيص، والشخري والسحيل والنهيق من أصوات احلمري، نسب املآثر إىل اخلانق وهو موضع ألن فيه سدَّا جاهلّيا 

  .عامر األرض وسامرها أي وعافيها يقال عامرها وغامرها: الكتاب يقالوالربيد السامر دارس 
  خميسات القلص النواجي... خوارجها من جنح ليل داجي 



  حزائقاً بالرُّفق احلجَّاج... مهرية أعياهنا سواجي 
  ناجيتها يف بعض ما أناجي... نواسال يرقلن يف دمَّاج 

  من معاجمالك عن صعدة ... ناق صلي التهجري باالدالج 
  حىت تزوري البيت ذا الرتاج... ما مل جتودي بدم األوداج 

  .عيوهنا سوداء ابتداء، الرُّفق مجاعة واحدها رفقة، ودماج واد يصيب يف اخلانق مث إىل جنران، ذا الرتاج ذا الباب
  ؟مث انسلنب العيس من رحبان للحاويات فإىل قضَّان

  ها الريانأمِّي إىل مشرع... صعدة يا ناق بال تواين 
  طاب املقيل لكم إخواين... صعد سقيت الغيث من مكان 

  والقتُّ يف أسواقها اجملَّان... يف رطب صلع ويف رمان 
  ويرسم فرعان من خوالن... هبا بىن بيت أكيل باين 

انسلنب مثل املنسلب من ثوبه ومن بطن أمه، أكيل رؤوس آل ربيعة بن سعد ابن خوالن بن عمرو بن احلاف بن 
اعة، ويرسم مسندة دعوهتا إىل بين سعد بن سعد وترمست على مّر ذي سخيم وهم من الكالع، والقّت القضب قض

  .واجملَّان الرخيص يقال رخيص جمان أي كأنه أخذ بال شيء، ورحبان واحلاويات وقضَّان مزارع من أرض صعدة
  ناد بالقوم أقد؟: قلت لداع... حىت إذا ما حان ترحال وجد 

  ومهنُّا بالسَّري منها املقتصد... د طاب حني املنجرد مث اجنرد ق
  فواديا نسرين أو بيت كمد... جبجب بيت القرظّي املعتهد 

  وعن مسيل لربيعٍ ذي ثأد... أميطر مالكم عنه مصد 
  للسفهة الشرفاء عن غرب السند... قد حنت العيس بتفراح الطرد 

أقد : أقد أي أقد بدأت بالشر ويقولون: ان هلا من إنسان ما تكرهيريد ناد بالقوم أقد تأّخروا، والعرب تقول إذا ب
أي أقد حان الوقت الذي يريدون، واجلبجب وبيت كمد ووادي نسرين واألميطر مواضع يف مشال صعدة ويف 

حقلها والثأد من األرض الندى، ويروي ذي مثد أي ذي ماء قليل، ويروى ذي تأد أي يتأّدى إليه السيل من 
  .مواضع

  قالئصاً مثل القطا حبضرب... هند لو أبصرت حسن املنظر يا 
  وكل وغد من نعاس موقر... وفوقها كلُّ خضّم أزهر 

  فهو ومل يعور كمثل األعور... رمي الكرى ناظره مبسهر 
  يا هند لوال معشٌر ملعشر... يدعو إىل الكرِّ به كاألصور 

  شرما قفلوا با هند حىت احمل... بقّوة اهللا األعزّ األكرب 
  .حضرب موضع، واألصور املائل الوجه إىل قفاه إذا أملته والشاّب اجلميل يصور النساء إليه أي مييلهن إليه

  دلعان واحدرها على سروم... دع ذا وراجع بالقالص الكوم 
  أعين بريداً حسن التقومي... من مطرات احلجر املأموم 
  سنوموالرِّمث والسينام واأل... تبّدلت بالشيح والقيصوم 

  ما شئت من داوية دميوم... طيَّ فيايف البيد بالّرسيم 
  دون مسيل التمرة السجوم... قد قطعت والقوم يف وجوم 



دلوع مرفوع الالّم جبل قبلة صعدة وسروم هذه هي سروم السُّرح من بين مجاعة من خوالن، واملطرات موضع، 
بل معروفة، يف وجوم أي يف سكوت، وجم سكت فهو والشيح والقيصوم والسينام واألسنوم عضاة مما ترعاه اإل

  .واجم ال ينطق
  تؤمُّ اّماً بركات العرض... ومن ظبنيٍ ذي الثرى والرحض 

  مث على العرض الصغري متضي... إىل احلميل هنضاً ما تغضي 
  من حلج نكسٍ وملث دحض... ما شئت يف القوم غداة الركض 

  في بغضومظهر ودَّا وخم... وممسك خبال ومويف قرض 
  ال يشتكني وضني الغرض... وقلص يفحص منت األرض 

عسر ضيق، والغرض البطان، : ظبني موضع، وبركات العرض مواضع سوائل، والعرض واد يصب إىل جنران، وحلج
  .والعرض بلد بين ثور من خوالن

  بالعرقات متلف الغريق... تؤمُّ أّماً واضح الطريق 
  لربيد ملصق بالنيقحيث ا... مث على الثعبان فاملقيق 

  أّما على وجناء كالفينق... تؤم سجع الوعث واملضيق 
  للجدليّات على التوفيق... جممرة بالسري ذي العنيق 

  للربدان احلسن األنيق... مث على القطّار ذي النقيق 
وقع يف املاء  -ة وهي كالروقة املشرف -العرقة نقيل يف عرقة على واد فيه ماء كثري فإذا زلّ إنسان من هذه العرقة 

عن بعد بعيد فإذا سارت هبا اإلبل كان إحدى كفيت احململ مطلة على اهلواء، وسجع والثعبان واملقيق واجلدليات 
  .مواضع، والقطَّار ماء يشل من صفان إىل الربدان نصبة وهذه املواضع بني بين مجاعة وبني بين حيف من وادعة

  يب مل تصبها ناكبهحبمد ر... واعتلت الشقرة بعد الّراكبه 
  وحضن الشيطان جابت جانبه... وعمدان قد طوت مناكبه 

  ثويلة األجند فيها قاربه... ملسجد خلالد مقاربه 
  مث مضحَّاها غداً بثائبه... مّراً إىل حمذا النعال دائبه 
  رب اثب قويل حبسن العاقبه... إن شاء ريب مل ترهبا رائبة 

ضع، والثويلة عقبة، ومسجد خالد حتت الثويلة عليه حواء بال سقف، وحمذا الشقرة والراكبة وعمدان وحضن موا
  .النعال وثائبة مواضع كلها لبين حيف من وادعة

  طيَّ يد الشحاحة املنينا... مث طوت أجند معرضينا 
  حيث ترى بريدها رهينا... تغشى إىل مهجرة احلزونا 

  يناتعوَّزوا القوت الذي يكف... مث أمرت القوم أمجعينا 
  مث اتركوا شرقيها ميينا... وأصدروا العيس فقد روينا 

  غادين بالرضوان رائحينا... وفداً حبمد اهللا آمنينا 
معرضني موضع يف بلد وادعة ومهجرة قرية يف املنضج، والشحاحة اللئيم يفتل احلبال أخرجه على فعالة، واملنني 

  .نفسها مجاعة أمّنة احلبل ونص منني، ويقال املنني هو املّنة
  إن مضحَّاها بغيل املنضج... مث اندهوا خوص املطايا الوسَّج 



  فاطّليب لوعثه من خمرج... مالك بالظليف من معرَّج 
  مث اشريب ريا بعذب حشرج... تصّبحي املاء صباح املدجل 
  مث اصدري منه لسد املنهج... ال كدر الشَّرب وال مزجل 

  ظهر الظليم األخرجشد على ... كأن رحلى ذا العشاء املدمج 
: املنضج نقيل عظيم، والظليف جبل يف رأس املنضج وسّد املنهج قصدك يقال. غيل املنضج غيل عليٍّ من وادعة

  .أغن سدَّك وأنا أغين سدِّى أي جانيب، واخلرجة لون من ألوان النعام سواد يف أقل منه يف البياض
  مثل السِّعايل بأقاويات... مث اجنردن العيس ناجيات 

  إىل شتات متواهقات... أو كالقطا الكدري قاربات 
  للفيض من ريَّة عامدات... جيتنب وجه األرض ذا املوماة 

  إىل بريد الصخر من ثالث... من الطالح متطلعات 
  يا رب سلمها من العالّت... رحن حبمد اهللا ساملات 

ع طلحة امللك، وكل هذه املواضع يف بلد أقاويات أجند ميثل بربدها، وشتات وثالث وريَّة مواضع، والطالح موض
  .وادعة من مهدان وهي من أحواز أرينب

  فضمها والوعث واجلراوال... أقول ملا أخذت جالجال 
  يا رب بلغنا بالغا عاجال... كالشفتني ضمتا األنامال 

  وق الردى من كان منا قافال... رب وعودنا خبري قابال 
  لركبان والرواحالوبلغ ا... واغفر مليت يك منا نازال 
  عاجلها يا ربنا واآلجال... وبلغ اخلريات منا اآلمال 

جالجال واد ضيق يقول ملا أخذته فضمها بضيقه مع الوعث واجلراول اليت فيه وهو جرول ميره، مث شبههن بالشفتني 
  :إذا ضمّتا األنامل وهذا مثل قول زهري

  فهن ووادي الرس كاليد يف الفم
  .لكل ميت منرُّ بقربه وحنن ركابا؟ وجالجل آخر بلد وادعة أي:مليت يك منا نازال

  ميعجن يف أكناف ليل غاشم... ماذا ترى يف القلص الرواسم 
  ملنشري عقدة بيت ناعم... يبدرن من خمتلف الزحائم 

  راحة عن يسرى الربيد القائم... يفحصن باألخفاف واملناسم 
  و من نائمبالقوم من يقظان أ... نواسال باخلبت كالنعائم 

  فهو على الواسط ذو مهاهم... أفضى إليه وهج الّسمائم 
قم بغشمة من الليل أي سدفة ظالم، واغتشم القوم أدجلوا : املعج ينعت به سري احليات، وليل غاشم أسود يقال

اعة بسواد، واملختلف من ديار سنحان من جنب ويسمى احلمرة واملنشر ومسي هبذا االسم ملا التقت فيه مذحج وقض
ونشروا فيه مجيعهم أي تصافوا فيه للقتال، والعقدة رأس الوادي وادي سروم واٍد ذو زرع وكرم وعضاه من عضاه 

  .الثمار، والواسط واسط الكور وهي املضبة اليت يف صدر الراكب
  وهي ترامي صفصفا عن صفصف... قلت هلا ف جينح ليل أسدف 

  سم موظفمبارٍن ذي من... تطوي من اجلنب طواح النفنف 



  وحارك فعم وهاد مشرف... وعضد ملَّت وإبط أجوف 
  صلت منا فوق صيبٍّ مرهف... ومشفر رسل وخد أكلف 
  ملا علت يف عقبات الشفشف... وورك عبل وساق أهيف 

أي تطوح النفنف، موظّف عظيم الوظيف، والصيب ما نتأ من اللحي يف موسطه، وذكر الساق واجتزأ عنها بتأنيث 
  .شف عقاب يف بالد عبيدة من جنبالعضد، والشف

  تطوي الصوى منها خبف معمل... عريانة كالبازل اهلمرجل 
  مهرية الّسّر؟ حسان األرجل... يف أينق مثل النعام اجلفل 
  فكم طوت من قيِّ مرت جمهل... بفتية مثل الرماح العسَّل 

  تعسف باألخفاف صم اجلندل... ومنقل ومنقل ومنقل 
  إىل اجلميلني بال تأمل... غفل تعسَّفا بعد منام ال

ُمعَمل ومعمل مارن على كثرة السري وأهنا ال تقف : خبف معمل أي غليظ ويقال يف يكل شيء يكون حمكما وثيقاً
  .على رحلة، اجلميالن جبالن فيهما عقبتان من بلد بين عبيدة، بال تأمل بال تريث تأمل أمره تلبث فيه

  ن لنا بالفرَّع الرضامما إ... يا ناق سريي وامسعي كالمي 
  أمي باخفاف وطرف سام... من وطر يقضى وال مقام 

  من بعد إيضاع بذي الرمرام... عراعرين أميا ائتمام 
  حيث الربيد واثن املقام... للوعر الطرفاء واآلكام 

  للثجة املاء العظام الطامي... قد غادرت فرجة باعتزام 
ا يقال يف املرتكم ركام، وعراعران موضع، وذو الرمرام والفرجة الفرع والرضام صخر بعضه مرتكم على بعض كم

  .بئر، والثجة منهل
  وذات عشٍّ بزماع معنقه... طوت عفارين ووادي اخلنقة 

  وعن مسيل طرب مشرقه... حيث الربيد صخرة موثقة 
  تنساب يف ظلمة ليل مطبقه... ووعث حيثان تغشى طرقه 

  الفحل اهلجان معرقهوجناء ك... شوحيطات كالنحوص املطلقه 
  جرمّية مهرية خملقه... مرَّت بصفعان تغشى مسلقه 

عفار موضع واخلنقة وطريب موضع طيئ الذي انتجعوا منه إىل اجلبلني وجبثان وصفعان مواضع، وصلفاع جبل 
  .أيضاً يف الناحية

  أّمي إىل امليل إذا امليل شخص... للسُّهب ذي السِّبسب من ذات القصص 
  يا ناق سريي ليس حني املرتبص... ناج من قعص  مبشرف كاجلذع

  تزايدا حني املطايا تنتقص... تنصاع والعيس يزاولن احملص 
  مارن األخفاف ال حتذي العرص... حتامل اجلون الرباع املقتنص 

  إىل الكتينات طريقا قد كحص... هبن تعلو السهب ذا املرو األحص 
ق إىل ناحية احلارك، واجلون احلمار الذي أفلت عن سهم القانص، ناج من قعص سليم من عقدة وهو احنناء العن

وحتامل نضابه حمله؟، وكتنة قرية، وذات عش موضع فيه قبور الشهداء ال أدري يف ي وقت قتلوا، وذات القصص 



  .درس: قاع وجبل، كحص
  قصداً، وليس اجلور مثل القصد... سريي إىل كتنة سري اجلدِّ 
  أمِّي إىل ماء رواء الورد... د أّمي مع الوفد طريق الوف

  يا كنت ذات الرُّمجات اجلرد... حيث بريد الّصخرة الصَّلخد 
  من كل ثجَّاج هزمي الرعد... أسقيت تسجام السحاب الرُّمد 

  شهران أخواىل وحيُّ األزد... دار هبا حيَّا ندى وجمد 
ب يف القاع، والرُّمد السُّود، قال رمد على الرُّمجات مجعة رمجة وهي الرجام مثل اإلكام وهي صخرات دون اهلضا

  .ضمري سحابات كما قال النعام اجملفل على النعامات اجملفل
  أيانقا مثل عروق السَّام... يا هند لو أبصرت باألعالم 

  واري الزناد بردع قمقام... حيملن كلَّ ماجد مهام 
  وكلٍّ ضغبوسيَّة كهام... طبٍّ يوجه احللّ واإلحرام 

  ضنٍّ مبا يف رحله جثام... ا ورع نوام وغد طباق
  فضَّلت أقواماً على أقوام... ال يتقي مالمة اللّوام 

رفيع ومنه بردعة السنام وبردعة النبع، طّب عامل باحلالل واحلرام، : أي نوقا محرا مثل عروق الذهب، بردع: أيانقا
  .لضراب عياياء طباقاءضغبوسية يريد ضغبوساً أي من دون الناس، يقال للفحل إذا مل يهتد ل

  أعيبال يغشون غول الغوَّله... إذا انتحوا بالقلّص الشَّمرذله 
  والشعب قد جابت بليل أسفله... للقاعة الشهباء منها زلزله 

  ومهمه قيِّ وتيه جمهله... فكم طوت من منزل ومرحله 
  نواسالً دخَّله فدّخله... ومنهل صعب ووعث جروله 
  وحتت رحلي عنتريس عنسلة...  حىت أتت يعرى نواج معمله

أعيبل موضع من القاعة والقاعة من ذات عش إىل بنات حرب، زلزلة أي تزلزل بوهصهت باألخفاف، جمهلة مضلة 
وغفل ال علم فبه، دّخله أوساطه فأوساطه ويعرى واد جلليحة من خثعم فيه خنل وآبار، قّي من القواة ومنه جعلناها 

  .تذكرٍة ومتاعاً للمقوين
  إال بسقط الواد شاخصات... بيعرى غري ماكثات مث 

  عند بريد الصَّخرة الّصفتات... أواكالً قوتا وشاربات 
  مثل الصيار اخلنس فارطات... مث ترامت بأقيعيات 

  يبمبماً للورد قاربات... ألطب يف السري مطنبات 
  بالقوم إذ هّبوا مبادرات... فشاربات مث صادرات 
ا قيل رجل صفتات أي طمل ال شيء معه وال عليه والصفتات اجلسيم أيضاً، والصيار لغة الصَّفتات املنفرد من هذ

  .يف الصِّوار، فارطات أي موليات، ألطب موضع وبعض العرب تسميه طيب، هبوا من النوم انتبهوا
  هبا بريد من صالب اجلندل... باخلبت من ذات السالم املسهل 

  فيه وإن مل يعقلبنيَّ ما ... أخرس مسؤول وإن مل يسأل 
  قد غادرت جنرا رويَّ املنهل... ألشبٍ فراحٍة فجلجل 



  إىل بريد الصخَّرة اجملّدل... لبين دٍد بالوخد والترسُّل 
  إىل بنات حرب مل تعدل... تؤم هرجاب بسري معجل 

وجلجل،  ذات السالم موضع، أخرس مسؤول يريد أن على بريد كتابا ينيبء أي بريد هو من العدة، أشٌب وراحة،
وابنا دٍد مواضع، وهرجاب، موضع سوى هرجاب رداع الذي ذكره، بنات حرب قرية، وقد يوجد فيها من 

قال صدرت منه ومل تنزحه، وهو : الذهب شيٌء، وهو واٍد فيه خنلٌ وآباٌر، وجنر واٍد فيه بئران، وإىل نساء جنر املثل
  .روى ما كان

  رحلك احمللولفجلُّ مهِّي ... حىت إذا ما ارحتل النزول 
  فاجنردت حرف هبا حنول... ومن صنان شعبه املهول 

  للربضات حيث تلفى الغول... عن نكبة الشعب هلا نسول 
  واجنٌد حفّت هبا السهول... هبا بريد الصخرة اجملدول 
  إال السَّعايل الذعرواهلذلول... ما إن هبا زرع وال غيول 

مل،والربضات موضع بني جبال به رضائم عظام كاآلطام صنان شعب بالقرب من بنات حرب، ويسمى حلي جل
الكبار، وهي من صخر مرتضم بعضه على بعض، وهبا ُسمي املوضع، وهي مذعرة لإلبل، وميثل بغول الربضات وقد 

إن سفراء اليمن كانوا إذا باتوا هبا خرج يف الليل من يطرح : وقد يقولون. سرهتا غري مرَّة ليالُ ما آنست هبا ذاعرة
ر النار ويدعو ببعض من يعرف من السفرا فيخربه عن أهله وعن أشياء يعرفها وينكر صوته، واألصل يف ذلك أن مج

بعض من كان قبلنا قد نظروا هبا الغول والغيالن من الوحش املستشنع، وكذلك العدار، وهو األمي، واهلذلول 
  .الذئب، يسمى بذلك هلذالنه

  أميا زماع زماع سري... مث هلا بالبسط امليساع 
  حصاصة العرفط ذي األقراع... قد غادرت بالوخد واإليضاع 

  حيث الربيد ال جيييب الداعي... مرمدة منها إىل تالع 
  عن بعض ما أنت هلند راع... سل اجلوى عن قلبك امللتاع 

  يف النوم والعيس على أطالع... دعاك من وجد هبند داع 
ال يغادر كبرية وال صغرية إال " سريع، وغادرت تركت، ومنه البسطان موضع، واإليضاع من نعت السري ال

، أي ال يترك، واحلصاصة وتالع موضعان، وكان الوجه ال جييب الداعي مفتوحاً فتركه على كسرة " أحصاها 
  .ومحى اإلعراب باأللف والالم

  فشفىن شوق إىل هيفاء... للجسداء ُشخَّصاً للماء 
  نٍة هبكلة شنباءمخصا... حوراء بكر رشدٍة غرَّاء 

  طافت برحلي يف دجا طخياء... كالدرُّ جتلو سدف الظلماء 
  للقوم حثُّوا العيس للنجاء... فقلت ملا ثاب يل عزائي 
  مث الغضار فاىل امليثاء... وخداً إىل اغلب فالرخاء 

ضار خمنق مضيق، اجلسداء منهل فيه بؤور، واألغلب واملرخاء موضعان، والغضَّار مثقل الضاد فخففه، وعقبة الغ
  .وامليثاء موضع، وكل هذه املواضع من يعرى خلثعم

  واديها واملنهل املعلوما... حىت إذا أوردهتا رنوما 



  ألقت صهّياً خلفها مذموما... حيث الربيد مل يزل مأزوما 
  يتبعن جلسا عيهما عرهوماً... قودا تشكي اين والسؤوما 
  املأموما ناهجة منهجها... تؤم قصد الكعبة النجوما 

  جيشمن منها املعدن اجملشوما... جناد ثور ضمرا سهوما 
  :منهل فيها بئر طويلة قال الراجز فيها: رنوم

  وتركت كل جديد بايل... إن رنوماً قطعت حباىل 
  .صهّي موضع، وجناد ثور هبا معدن بيشة بعطان معدن الذهب

  تؤم من بيشة وادي ترج... مث ببعطان بواجي الوسج 
  شجَّابة املوماة أّي شّج... منسم أزجٍّ  مبلطس ذي

  حيث بريد الصخر مثل العلج... تعلو به النهقة ذات الفجِّ 
  تعسف هتجري اجيج الرهج... بذي مسار غري سري املرج 
  يا ناق أمي القصد ال تعوجي... ألقب خيشى فوات احلج 

مثله أودية سباع، وهو وادي خنل، وكالمها بعطان بلد خلثعم ينسب إليه بيشة وهو أحد أعراض جند الكبار، وترج 
ذوا آطام، والنهقة جناد وعقبة، وذو مسار موضع بني ترج وتبالة وإليه ينسب جن مسار وإىل جنب عرابات، األقب 

  .املقارب ألن ينال
  من مهمه يغتال من أفضى له... مث على ذات الدماغ ياله 

  وعث احلزينات يغشى حالة... يعلو إىل سهوة جباه 
  قلت لعنسى أميا مقاله... يعلو بريد الصخر الحماله 

  مثل البغيّ الطفلة املختالة... وهي حتث الّرسل بالّرحّالة 

ذات الدماغ، واحلذينات موضعان إىل جنب ذي مسار، حتث تبسط بالرسل من السري، ومن ذلك حث البعري أخرج 
: ل، وهي سروج البادية، هذا تفسري أيب عبيد، وأقولسريه مجعا، واستعار الرحالة يف الرحل، والرحالة تكون للخي

إنه وهم علىالرداعي ألن الرداعي أعرف من أن يقول الرحالة يف الرحل، وإمنا قال الّرّحالة كما يقال للناسب 
  .والعارف نسابة، وعرافة، وجخافة، وثقالة، ومنامة، وهيابة

  يف متك بوك ويف أنقاض... فوردت بالسري ذي اإلمضاض 
  يلقني نضحاً بسال اإلجهاض... عن يف اغضف داج غاض يوض

  للربدان مترع احلياض... يشرعن يف ذي جدول فضفاض 
  لدى مقيل غري ذي إيفاض... فقلت للقوم على ارمتاض 

  يعسفن منها رمض الّرضراض... حلّوا رؤوس العيس للرياض 
ذهب إىل أن واحدها أبوك وبوكاء، وقد جاء  أخرج مجاعة بائك على بوك اتباعاً لتمك ومجاعة بائك بوائك، وكأنه

يف مثل هذا حائل وحول وحوائل، الربدان قليب بتبالة طيب املاء عذبه، وكذلك تبالة قرية فيها التجار، وإليها 
اجلهاز، وكان فيها خنيل وغيل، وكان أكثر ساكنها من قريش، فخربتها البادية، واجلدول هو الغيل، ورياض اخليل 

  .لكموضع يسمى بذ
  بالقوم وخداً ذّهب الركائب... فاخلولقت مثل القطا القوارب 



  خيضن عرض األرض ذا املناكب... جنائب ضمت إىل جنائب 
  خالفة املاء النضيض الناضب... يف مطلخم خضل اجلوانب 
  قد عفن منها كدر املشارب... حيث بريد الصخرة اجملانب 

  رن الثعالبّجراً تعاطى أق... فكم طوت من أوجه السباسب 
خضل بارد الطرفني ندّيهما وليل خضل أيضاً، إال أنه ذو غيم وداجن، خالفة بئر، نضيض قليل ومن هذا قيل ما 

  .نض معك أي ما حصل معك، واجملانب نعت الصخرة كاملرأة املفارق واملخالب واملدابر، وجرا وأقرن الثعالب إكام
  لنواعجمعصوصبات القلص ا... مث انتحت باحلشد املداجل 
  يشرعن يف مشرعها الصهارج... إىل القرحيا سدد املناهج 
  يبغني منها قذف املخارج... مدّنيات غري ما عوامج 

  أنيفيت أميلح املدارج... خيضن هجرا كأجيج املائج 
  وحتت رحلي لفنيق اهلائج... حيث الربيد كاملسجى البائج 

دي رنية، أجيج اهلجري احتدامه وسعار تراه كالسراب القرحيا منهل ومعلف وكان فيه قرية خربت وهو على وا
حزنه أمره فباح أي : وكاملوج، وأميلح جبل، واملدارج جناد، والبائج الساكن الذي ال حركة فيه ومن ذلك قوهلم

  .كأنه مات من حريته وسهوه، واملائج من املوج
  عن نعبان الزاجر النّّعاب... وجناء تنضاع انضياع اجلاب 

  عذب نطاف الورد للشراب... ملنهل العباب ألجرب ذي ا
  ترمي احلص الوعث ذا احلزاب... صادرة منها إىل أعباب 
  مث كراع الباب أي باب... مبارن عاف من اإلنقاب 

  يا رب سلمها من األوصاب... باب صخور احلرة الصالب 
ه بئر، أعباب موضع، األحص احلمار محار الوحش، نعاب من نعيب الغراب، أجرب منهل في: تنضاع تسرع، اجلاب

من احلصاص وهو احلصى ال من األحص األقرع ألنه قد ذكر أنه ذو حزايب، عاف معف، كراع احلرة باب منها 
مقلوع صخوره للطريق ويقول الصنعانيون وال أدري أبإسناد أم غريه فيسهل فيها الطريق وهذه حرة جيد وخيرج 

  :لة، قال الراجزمنها يف الوقت الذي يدخلها على سري احلمو
  من الكراعني إىل وادي كرا... حرة جند ال سقيت املطرا 

  :وقال آخر
  لسوف نعلوك بكل بازل... ياحر ذات الوعث واجلراول 
  حتِّ الفروج لّين املفاصل

  يصلن بالتهجري أسباب السرى... مث انسرحن العيس ينفخن الربى 
  ما برى خوصا براها من سفار... لذي فضني ذبال منها الذرى 

  حيث الربيد جازه عري الفرا... ثنية احلرة عنها غيِّرا 
  مث بشريانة ال حيث القرى... مث على الرفضة تأمت كرا 
  هبا ترى ذاك الربيد األغربا... مث راخا إذ تعد كركرا 



رق ثبري كيما يريد من احلرة، غّيرا مجاعة غاير أي ماض لوجهه ومنه قول اجلاهلية أش: ذو فضني موضع باحلرة وثنية
نغري ومن ذلك السهم الغائر، عري الفرا محار الوحش مهموز فترك اهلمزة، براح موضع من احلرَّة، والرفضة موضع 

منها، وكرا واد يف احلرة عميق فيه خنل وماء وهو من مغاوض احلمري ينزل إليه بعقبة ويصعد عنه يف أخرى، 
مرة ببعض رفقة صنعاء فسميت سنة الشريانة وكان أصاهبم والشريانة موضع من احلرة مطمئن ذهب السيل فيه 

  .طوفان ولو كانوا بكرا ما جنا منهم أحد، وكركر موضع يف احلرة أيضاً
  ينسلن للمعلف من أبيده... مث الكراع وهلن ريده 

  ملنهل قد أمنت تصريده... لورده قاربة عنيده 
  حتيت نياق أحد تليده... متد نأي مده عتيده 

  من الرقيق قد طوت بعيده... انة معيده عيدية عري
  مياسة يف وخدها شديده... وغادرت جمدال بريده 

أعندك ديرة أي حيلة، أبيدة ما : الكراع الثاين من جانب احلرة اآلخر، ريدة إرادة كما يقال من إدارة وتقول العرب
  موضع:ة الرقيقبني احلرة وناهية وهبا واد عظيم من أعظم أعراض جند يسمى تربة إذا سال مد

  وال اعتساف الليل ذي األهوال... ال تتشكى أمل اإليغال 
  مث انتحب كالشحج الصلصال... قد دعست ورقة باحتيال 
  مث ضهاء عجل األعجال... أقاويات احلزن والرمال 
  فخلقانا مث ذا غزال... فناهيات فضرا اإلجالل 

  الواملاء عذب مترع السجِّ... حيث بريد الصخر ذو األميال 
ورقة وأقاويات مواضع األوىل أقاويان أيضاً وضهاء وناهية وضرا اإلجالل وحلق وذو غزال مناهل ومواضع قفرة، 

  .والشحج محار الوحش
  إذ مسعت هتزاج حاد ملهب... مث انتحت بالسري منها املطنب 
  إىل غرابات القرين األنصب... ملسحب جتتاز أعلى مسحب 

  مث إىل صفن روى املشرب... مث اخلريداء بوخد متعب 
  مث على ركبة مر األركب... ال كدر الشرب وال مطحلب 

  صغرى كأمثال القطا املسرب... حيث بريد الصخرتني األشهب 
ملهب جمّد يف حدائه، ومسحب موضع يسحب فيه الصراور من الناس وقد يستعدون نفوسهم يف حمجة منه واحد 

يتزوج النساء والغراب قرن منتصب، واخلريداء أرض واسعة، وصفن  أيضاً والصّروة من مل حيج والصروة من مل
  :منهل تأتيه األعالف من أمطار ناحية الطائف، قال ابن أيب فضالة

  فامرر على الرزق من أهل صفن... إذا أردت الغنب كل الغنب 
  :وركبة وقد ذكرها هي وذا غزال وأما غزال فبناحية عسفان وفيها يقول كثّير

  بفيفا غزال رفقة واهلت... ج احلجيج وكربت أناديك ما ح
  ومن ذي غزال أشعرت واستهلت... وما كربت من فوق ركبة رفقة 

  مجاعة: األركب
  لدى مناخ أميا مناخ... قلت هلا يف مطلخم طاخ 



  يا ناق هّم الشهر بانسالخ... ألوقح ذي املنهل الوضاخ 
  فانتهضت مبشرف مشاخ... فأزمعي باجلد ال التراخي 

  كأم أفراخ إىل أفراخ... جلذع جذع النخلة الشمراخ كا
  قاربة للورد من كالخ... عن ذي طوى ذي احلمض والسباخ 

شربة من ماء أوقح، : أوقح منهل على واد عذب املاء وقيل لعليل من أهل صنعاء وهو يف منزله ما تشتهي؟ قال
ار هوزان فيها من كل بطوهنا، ذو طوى موضع وكالخ واد ماؤه ثقيل ملح وكل هذه البالد من تبالة إىل خنلة دي

  .وذو طوى مبكة أيضاً
  قالئصاً يوضعن يف جلدان... يا هند لو أبصرت عن عيان 
  وكل صلت ثابت اجلنان... بالقوم من يقظان أو وسنان 
  ال ثلب خّب وال مّنان... أروع مفضال على اإلخوان 

  معمم بالذم ضبِّ وان... وكل نكس حضر ضنان 
  علمت من ذو الفضل يف الركبان... نا نوامة حريان جّم اخل

  .جلذان موضع قاع واسع، خب ثقيل يقال هو خب ضب
  عن ذات أصداء سنامي الفنق... إذا انتحى القوم على اخلوص العنق 

  وقد طوت حنطوة اخلرق األمق... العيدهيّات العياهيم السحق 
  إذ برق أقول للبارق وهنا... حيث بريد الصخر عن غرب الطرق 

  أيسر من نعمان إذ شقَّ األفق... لوامض الربق اليماين املؤتلق 
  وانتحت العيس املواسيق الوسق... هيجت أشجاناً لذي شوق علق 

ذات أصداء موضع، والفتق معلف، السحق الطوال من اإلبل والنخل ومنه قيل هواء سحيق أي بعيد والعيدهيات 
جند؟ واحلنطوة موضع وكانت مرحلة أهل صنعاء قد أصيبوا هبا سنة فقيل اهلاء مزيدة، نعمان فوق عرفة من أرض 

  .سنة احلنطوة
  والقلب فيه شبه الشواظ... فقلت ملا ثاب يل احتفاظي 

  والعيس تطوي األرض باملظاظ... سل اهلوى عن قلبك املغتاظ 
  مسهلة للخبت من عكاظ... مشفقة من زاجر كظاظ 

  رات صلّب غالظمبجم... طوت فجاج األرض باندعاظ 
  ال بل رواة صدق حفاظ... بفتية ال فّحش فظاظ 

املظاظ من املماظة وهي املغاشة واملشاقة، عكاظ مبعكد هوازان وسوق العرب القدمية وهي لبين هالل اليوم، 
  .واالندعاظ االندفاع، واجملمر اخلف املستدير الصليب اجلوانب

  اكبعيدية مفعمة املن... فاجنردت بالرفق العصائب 
  حبيث خط امليل كف الكاتب... تاركة قرَّان للمناقب 

  بكل حمض حسن الضرائب... وشّربا يف جنح ليل واقب 
  من مشفق من ذبه وتائب... يدعو إىل اهللا دعاء الراغب 
  يا رب هب يل أحسن املواهب... يقول واألمر إىل العواقب 



ن هذا غري قران اليمامة، وقران اجلوف جوف أرحب، املفعم املمتليء، قرَّان وشرب مكانان من أرض عكاظ وقرا
وهذه املواضع من اجلرداء ويضرب على مشرق مجيع هذه املواضع جبل احلضن من احملجة على يوم وكسر مث 
ضرب الناس من قرَّان وشرب ذات اليسار فعلوا رأس السراة وهو املناقب مخس عقبات منها الغمضة وغريه 

لى قرن احلرض وهو الذي وقّته النيب عليه السالم ألهل جند وألهل هتامة يلملم وألهل فاحندروا فيها وسقطت هبم ع
  .الشأم ومصر اجلحفة وألهل العراق ذات عرق

  بقوة املنعم ال بالوهن... حىت إذا أدىن الكاب مدين 
  وجاءت امليقات وادي قرن... استبدلت باخلوف دار األمن 
  قبل الركن به يهل احلج... ومسجدا حف بزي احلسن 

  ويزجر املرفث كي ال خيين... واملشعرون البدن أهل البدن 
  وجدل القول الذي ال يعين... ويترك الفسق الذي ال يغين 

  .بقرن مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم وبئره وهو واد وخنل وحصون وهو على رأس البوباة
  فاغتسلوا باملاء أو تيمموا... ذاك إذا القوم بقرن ميموا 

  وأحرموا وأشعروا فأعلموا... لدوا اهلدى كما قد ُعلموا وق
  للقوم مث استقدموا أو قدموا... ونشر البُرد اليماين املعلم 

  ورفعوا أصواهتم فأحرموا... حىت إذا قضوا صالة سلموا 
  واستغفروا خالقهم واسترمحوا... وجمدوا رهبم وكرموا 

قل اجلمل وقل الثوب وغال الثوب وعز الدينار وهم يروون : بونشر الربد هو يريد الربود كما تقول العر: قال
  .غلت الثياب وقلّت اجلمال وقلت الدنانري

  مث استطفوا فوق يعمالت... هذا وهم يف مسجد امليقات 
  لبوا مجيل الصنع ذا اخلريات... حىت إذا ما ثرن جمبوبات 
  حباً وشعثا رافعي األصوات... بلغة من أحسن اللغات 

  يا قاضي احلاجات: قوهلم... سري إىل البوبات مفضني بامل
  واعف عن األحياء واألموات... اغفر لنا يا سامع الدعوات 

البوباة أرض منقلة إىل وادي خنلة ومصعدها إىل قرن كثيب ال تكاد تعدوه الرذايا واألنضاء، جمبوبات قد أكلت 
  .بالرحال من أسنمتها والواحدة جباء والذكر أجب ومن الناس جمبو

  عوائداً للمسجد املعلوم... مث اعتزمن العيس بالتصميم 
  إىل بريد الصخرة املأزوم... قواصداً للكفو فاليسوم 

  يرجون عفو الغافر الرحيم... والقوم يف التمجيد والتعظيم 

  بعفو رب واسع كرمي... ومنزالً يف جنة النعيم 
  على سبيل احلق مستقيم... والعيس يف ذي طخية هبيم 

جد املعلوم مسجد إبراهيم عليه السالم إىل رأس وادي خنلة ينزل الناس فيصلون فيه ويدعون، والكفو واليسوم املس
  .جبالن بنخلة، والبهيم الليل ألنه يف رأس الشهر متحري بظلمة على الطريق

  صادرةً عنها تؤم الزميه... لضيعة الطلحيِّ مستقيمه 



  رة املقيمهحيث بريد الصخ... مث على سبوحة القدميه 
  إىل أريك تعتلي صميمه... مطنبة يف السري ذي العزميه 
  باقية أعراقها كرميه... محيدة يف الركب ال مليمه 
  حممودة يف الركب ال مذميه... إين ألرجو أن ترى سليمه 

ام املقتدر ضيعة الطلحي من قريش خنل قدميات الزمية موضع فيه بستان عبد اهللا بن عبيد اهللا اهلامشي، وكان يف أي
على غاية العمارة، وكان يغل مخسة آالف دينار مثقال وفيه حصن للمقاتلة مبين بالصخر وحيميه بن سعد، من 

ساكنه عروان، وعدد جذوعه ألوف، وفيه غيل مستخرج من وادي خنلة غزير يفضي إىل فوارة يف وسط احلائط 
ول، وسبوحة موضع، وأريك عقبة تضاف إىل مكان حتت حنية إىل مأجل كبري وفيه املوز واحلنا وأنواع من البق

فيقال عقبة أريك بضم األلف واريك بفتحها الذي ذكره األعشى بناحية أوارة والطريق حينئذ من رأس املناقب إىل 
  .مكة مستقبلة ما بني املغرب واجلنوب تكون الشمس عاشيا على صدغك األمين

  باحتياشبئر اجلذاميِّ ... مث انتحت وخداً على انكماش 
  حىت إذا أفضت إىل املشاش... إىل حنني املنهل اجلياش 

  عجت بتحنان لشوق غاشي... حيث بريد الصخر ال حتاشي 
  مالكئاً بالعرش كالعشاش... وادَّكرت لإللف واملعاش 

  مواطن األكالء واألنفاس... فاحلول من نشوة فاألخشاش 
ريعه، وآبار اجلذامي بئر معمورة، واجلذامي من أهل على انكماش على سرعة يقال هو فرس كميش اجلري أي س

مكة، باحتياش باجتماع وحاش الصيد مجعه، وحنني هو الذي كانت به وقعة حنني بني النيب وبني هوازن، املشاش 
موضع يلتقي فيه حمجة اليمن وجند وحمجة العراق والبحرين، والعرش والعشاش ونشوة األخشاش مواضع برداع 

  .واإلرعاء لإلبل رعي الليل واإلنفاش للغنم
  هلا انسراح أميا انسراح... مث بنجد احلل فالصفاح 

  وخدا إىل فوَّاره املمتاح... يف وهج حر ذي مسوم ضاحي 
  يف احلرم اآلمن ال املباح... والشرع الريان ال الضحضاح 

  يا ربنا يا فالق اإلصباح... أدعوك يا ذا املن واإلصالح 
  من جاء ال يبغي سوى الصالح... اح حرم من األبدان واألرو

جند احلل احلد بني احلل واحلرم، والفوارة على مظهر الغيل الذي يصب إىل بركة زبيدة مبكة وعلى الفوارة بناء 
  .عظيم بنته زبيدة بنت جعفر بن املنصور امرأة هارون وأم األمني

  هلا مسري ليس بالتغرير... مث لشعب السدرة الكبري 
  لبئر ميمون بال تقصري... ثبري  إىل حراء فإىل

  عن شعب جرما يسرا فجوري... مث لشعب اخلوز حتت البئر 
  ملنزيل ذي الغبطة املعمور... ملستقر الدور ولقصور 

  يا ناق قد أعقبت باملسري... البد كل األمر من مصري 
ميمون هي بئر أهل مكة  حراء وثبري جبالن أعلى مكة، وشعب السدرة حيث مسجد املزار وهو أول األبطح، وبئر

القدمية اليت كانوا يردوهنا واحتفرها ميمون بن قحطان الصَّديف يف اجلاهلية القدمية وقد كرنا خربها وسببها يف كتاب 



  .اإلكليل وشعب اخلوز مبكة يكون فيه البياعون، وخرما مبكة
  ألقي به يا ناق رحلى واسلمي... بعقبة يف احلرم احملرم 
  مث عن احلجون ال تلعثمي... األقدم  يف منزل كان لرهط

  مث اشريب إن شئت أو تقدمي... إىل جوابيها العظام الُعظم 
  ردم بين خمزومها املخزم... منها لردم السؤود املردم 

  وتشريب ريا حبوض زمزم... حىت تناخي عند باب األعظم 

ويريد بالرهط . املاشي أي ركوبه ليستريحقوله عقبة : يقول قد أعقبت بالسري راحة أيام والراحة العقبة ومن ذلك
وقال باب األعظم وهو يريد عند الباب . واجلواب مشارع بركة زبيدة لتطامنها، وجوابيها حياضها ٠٠٠األقدم

  .احلبل هو الوريد" أقرب إليه من حبل الوريد " األعظم فأضافه إليه كما قال عز وجل 
  وسلما سرينا يف أرضه... واحلمد هللا الذي قد أنعما 

  منا فعظمناه مع من عظما... حىت أتينا بيته احملرما 
  كما هدى قبل أبانا آدما... مث هدانا نسكنا وعلما 

  وسنةٌ يفعلها من أسلما... مثت طوفنا به حترَّما 
  مث ركعنا ووردنا زمزما... مث استلمنا ركنه املكرما 

  حيث ترى احلجاج تدعو عكفا... مث خرجنا للصفا باب الصفا 
  ومنهم بالواد من قد أوجفا... مث على الرهوة رهوا وقفا 
  يدعون رباً طاملا تعطفا... هرولة من بعد مشي رسفا 

  سعيا تراهم شجبا ووجَّفا... أن يصرف األنكال عنهم مصرفا 
  ومفرد للحلق قد ختلفا... ومنهم من حل من حذفا 

  .عاء لهانثّ احلجاج على وجه اجلماعة، وحل من اإلحالل، وجفّ بالد
  عادوا إىل بيت مشيد شائد... حىت إذا أفضوا من املشاهد 

  والبنه الصادق يف املواعد... خط إلبراهيم ذي املعاهد 
  وحيفران املاء ذا املوارد... إذ يرفعان البيت ذا القواعد 

  وطائف وراكع وساجد... فالناس بني شارب وحامد 
  ائديا ربنا من كاده من ك... وعاكف هللا غري جاحد 

كأنه قال إىل بيت مشيد فأخرجه على شائد كما يقال ليل نائم وعيش ناصب أي منيم فيه ومنصب وعيشة راضية 
  .أي مرضية

  وزده بّراً وتعظيما يزدد... فكن له يا ربنا مبرصد 
  ومنهل طام روّي املورد... يف مسجد ما مثله للسُّّجد 

  أمام بيت شائد مشيد... عني من اجلنة مل تصرد 
  والدر واملردان والزبرجد... حف بالديباج مل جيرد  قد

  فياله بيت مبني السؤدد... وركن ياقوت وبايب عسجد 
  .يريد منهل املسجد زمزم ويريد كسوة البيت وما يعلق عليه يف الشمسية من اجلوهر والعسجد والذهب



  بسنة سن هبا اإلسالم... حىت إذا ما ارحتل اإلمام 
  عاد لقوم نقضوا إحرام... م وسارت الرايات واألعال
  مثت أمسوا وهبا قد ناموا... مث مضى إىل مىن األقوام 
  صلوا هبا الفجر معاً وصاموا... حىت إذا ما حسر الظالم 

  مث مضوا ما إن هلم مقام... طوعاً ومل يفرض هبا صيام 
  بعرفات وهبا املعرف... حىت أتوا حيث يكون املوقف 

  مما يرى من صرف ما يصرف... يوم به إبليس عاو يهتف 
  ومن عطاء اهللا ما ال ينزف... من رمحة اهللا اليت ال توصف 

  شوقاً إىل أزواجها تشرف... من حور عني يف العلى تطرف 
  بصاحل األعمال عما أسلفوا... طوىب ألهل احلج يوم أوجفوا 

  اإلفاضة

  وغابت الشمس استطاروا ُحسرَّا... حىت إذا ضوء النهار أدبرا 
  مث مضى إمامهم وكربا... ذا العز الذي جتربا  يدعون

  قد لزموا التؤدة والتوقرا... إفاضة مل تك فيهم منكرا 
  مث أناخوا سامهات ضمرا... حىت أتوا مجعاً وجاءوا املشعرا 

  حىت إذاضوء الصباح أسفرا... هبا خيافون العذاب األكربا 

  الغدو إىل مىن

  الناس مث سارواسار إمام ... واجناب ليل ودنا النهار 
  سبع لطاف صنع صفارا... مع كل مرء منهم أحجار 

  جلمرة من دوهنا مجار... مث مضوا عليهم وقار 
  وحلقوا وذحبوا وازداروا... مث رموها وهلم كبار 

  من طول ما يشحذها الشفار ... يوماً به للبدن مستطار 

ود، صنع مما قصروها، وقوله كبار يريد تكبري إال مرء حمذوف من امرىٍء ومن املرء فأقامه مقام امرىٍء وهذا موج
  .الترحاب والتكسار وغريه خري منه قال أبو زبيد: أنه أخرجه على لغة من يقول

  فثار الزاجرون فزاد منهم تقراباً فصادفه ضبيس
  وكان فيها الناس مل يزالوا... مث مىن ُتلقى هبا الرحال 
  اللقد حل للقوم هبا احل... لكل مرء منهم ظالل 
  ما هو إال الرمى واإلقبال... أيام تشريق هلا إجالل 

  والبذل للسائل والنوال... وبيع كأهنا األنفال 
  حىت إذا ما عرف الزوال... يومني مث الثالث ارحتال 



خيمة أو مضرب، ما هو إال الرمي واإلقبال أي الرجوع إىل الرحال، يقال للمدبر أقبل، أي ارجع حنوي، : ظالل
  .عة بيعة من بيعات البضائع كأهنا الغنائم، وهي األنفال، مث الثالث ارحتال، أي مث الثالث فيه ارحتالٌ ونفوٌروبيع مجا

  وقد رميت حبصًى تباع... دعا فأشجاين لنفر داعي 
  التمس الّسنة باتباع... اجلمرات غري ما مضياع 

  على أمون حرة مالع... مث منيت الكور ذا األنساع 
  يا قابل سعي الساعي: فقلت... للوداع مث اتيت البيت 

  فاغفر ذنويب يا جميب الداعي... إين دنا عن بيتك انتجاعي 
  ولت بذمته عقاب مالع: مالع، سريعة خاطفة للشأو، ومنه عقاب مالع قال

  إذكر قريشاً أسرة النيب... وقلت للحادي القراقري 
  واحللم إن طاش ذوي الندى... أهل الندى واملعقل األيب 

  بين اإلمام املرتضى علي... ولد الوصي : واختص منهم
  ذاك على رغم العدى وليي... ليث الوغى واحلكم املرضي 

  واحلوض حوض املصطفى الروي... وإىل لواء احلمد والنجي 
  .القراقري من القرقرة، والندي النادي

  والفرع من فروعها السالجم... من هاشم يف البيت ذي الدعائم 
  األولني، السُّبَّق األقادم... اجح القماقم السادة اجلح

  هم سبقوا األقوام باملكارم... حتف املعادي وغىن املسامل 
  على ُمىن الراضي ورغم الراغم... أئمة الناس لدى املواسم 

  فمن إذن يدعى كحي هاشم... أكارم غُرِّ بين أكارم 
  الطيبني النجب األكياس... بين علّي وبين العباس 

  أهل الندى العايل وأهل الباس... رض هداة الناس خالئف األ
  حازوا ثرى أصل وفرع قاسي... لباب جنس أفضل األجناس 

  كم شيدوا باجلود من أساس... شم العرانني ألصل راس 
  ما إن هلم يف الناس من مقياس... فهم من الناس مكان الراس 

  أهل املعايل والثرى العتيق... وحي تيم أسرة الصديق 
  يلفى وال تلقاه يف طريق... ثلهم يف الناس من فريق ما م

  والكاشفني الكرب ذا املضيق... اهلالكي العداة للصديق 
  وكل خصم للندا منطيق... وكل هول مفظع حميق 

  وكل طرف ضامر عتيق... بكل ماضي احلد كالعتيق 
  رهط إمام مل يزل نديا... واذكر مبا هم أهله عديا 
  خليفة مقدماً مرضيا...  للدين نصراً أيدا قويا

  فذاك قدما صاحب النبيا... هاد إىل باب اهلدى مهديا 
  بالدين طّباً، وبه معنيا... قد مسي الفاروق أرحييا 



  كاف ملا محلته مليا... موفقاً مسدداً وفيا 
  كتاب وحي الصلوات اخلمس... ولست بالقايل لعبد مشس 

  ئي النحسمقابل األسعد نا... لباب جنس يا له من جنس 
  والسادة الشم الكماة القعس... هم سبقوا األقوام سبق األمس 

  واملشترين احلمد ال بالبخس... الفاحتي باب خطاب اللبس 

  مشس اللقاء كل يوم شكس... ويف الوغا األسد ذوات الفرس 
  وسؤود ضخم بطاميء خضم... ويف بين زهرة جمد وكرم 

  خليل وضراب البهموقادة ا... هم معدن العلم أرباب النعم 
  يف اصله الراسخ والفرع األشم... فرع أصيل مستطيل يف احلرم 

  واملطعمني الناس يف العام األزم... يف البيت ذي العز القدمي والدعم 
  هم خولة؟ الرب الصدوق يف القسم... واملدركي أعلى عظيمات اهلمم 

  أرباب جمد تالد قدمي... واذكر وال تنس بين خمزوم 
  لباب فرع ناضر صميم... باذخ عظيم  وأهل عز

  متالد يف احلجر واحلطيم... أخوال بر صادق رحيم 
  مل ينزلوا باملنزل الرميم... فعرفات فإىل التنعيم 

  كم فيهم من ذي ندى حليم... من النجار األعرق الكرمي 
  واذكر حبسن الذكر عبد الدار... وعصمة احلي وحصن اجلار 
  يف الذروة العلياء من نزار... ار فرع السرات السادة األخي
  وجاره بالرب خري جار... سدان بيت اهللا ذي األستار 

  سقياً هلم من معشر أبرار... هلم جنار أميا جنار 
  مثلهم يوماً لزند وار... مل حتمل العيس على األكوار 

  .السدان والسدنة احلجبة، وهم احلدادون واحلداد احلاجب، حده منعه
  يف ملكها العايل ويف صالحها... يف بطاحها تلك قريش العز 

  مثل قريش العز يف ارتياحها... مل حتمل العيس على صفاحها 
  لدى سنني احملل يف إحلاحها... مل تطلب احلاجات الستنجاحها 

  ومل ترد اخليل عن مجاحها... عن مثلها للعفو يف مساحها 
  مبثلها يعصى على رماحها... شائكة األبطال يف سالحها 

  .شائك من الشوكة ويقلب فيقال شاكي السالح، ويعصي بالسيوف وال يعصو
  منهم بال ذنب وال عن هجر... ودعت من ودعت وسط احلجر 

  وهاجين شوق وبعض الذكر... بل آذنتين صحبيت للنَّفر 
  شقت من الشمس وضوء البدر... إىل هجان عيطموس بكر 
  نعبات الزجر طرِّب هلا يف: ... فقلت للحادي اجمليد املطي
  مث النجا قضيت بعض العذر... يف أينقٍ كالقطوات الكدر 



  ملّا رأى من شدة اشتياقي... فقال يل قوالً على إشفاق 
  أمؤذنٌ يل أنت بالفراق؟... من دمع عني سرب رقراق 

  أوصيك بالعهد وبامليثاق... إين قد دنا انطالقي : فقلت
  ري وقاك الواقيوكن على خ... والرفق والصايف من األخالق 
  مهرية ناتئة األعراق... وحتت رحلي ذات حنض باق 

  فالفج من خنلته إذ شاحا... أعلو هبا األبطح والصفاحا 
  لورد قرن تعجل الرواحا... تنهض من بوباهتا مراحا 

  حىت إذا ما أتت الرباحا... واضطرحت أثفيَّها اضطّراحا 
  مطاحا وشرٌب طاحت به... أمت سهيالً غلساً إذ الحا 
  حىت رأت بأوقح الصباحا... طيا على جلدان وامتساحا 

  .اضطرحت افتعلت من الضرح، وهو حذف احلجارة حبافر رجل الفرس
  براكب ذي مهة طراد... واردة بأول الوراد 

  مث اغتدت قبل غدو الغادي... مكتحل بالشوق والسهاد 
  ملسحب وخدا هداها اهلادي... فغادرت صفنا على احنراد 

  د٠٠٠طيا إىل بريد... على ناهية النجد مث 
  أحقب مشعوف من الصياد... كأهنا من خوف ز،ر احلادي 
  تؤم يف األفق اليماين الكوكبا... مث اغتدت والنجم ما تصوبا 

  ويف كرا ختتال ليالً غيهبا... من كركر تغشى الكراع األخصبا 
  وتارة تعلو سهوبا سهبا... تعلو من احلرة خشنا أخشبا 

  أوردهتا أعقاب ليلٍ أجربا... إذا جنح الظالم غربا  حىت
  مث اغتدت منه غدواً شوذبا... صادية حرَّى تريد املشربا 

  .شوذبا أي منجردا، األخشب احلرش من األرض املخالط حزونة خشنة
  كالقينة العذراء يف شباهبا... خمتالة مترح يف هباهبا 

  ء بأعلى دأهباإىل القرحيا... تعلو سهول األرض مع صعاهبا 
  مثل قطاة اخلمس يف انصباهبا... إىل رياض اخليل يف انسالهبا 

  قبالة النخل على أتعاهبا... حىت أتت يف الوقت من إياهبا 
  مّراً فلم تلو على قضاهبا... ناسلة يف النخل ال عن باهبا 

  .أي على عالفها
  أو هلمة يف شرع زخار... إال لتقويت على بدار 

  مث استطارت أي مستطار... ذو اسفرا ذاك ضوء الشمس 
  براكب ذي مهة مسفار... ناجية تؤم ذا مسار 

  شوقاً على القلب كلذع النار... مستشعر من أمل التذكار 
  حوراء كالبدر التمام الساري... إىل فتاة غرَّة معطار 



  تغشى ظالم الليل واألهوال... ما زال ذاك حاهلا وحايل 
  وبيشة النخل بال إغفال.. .حىت أتت ترجا على إمحال 

  للجسداء الشرع السلسال... جمفلة مثل الظليم التايل 
  وقد بدا ضوء النهار العايل... فصبحت ماًء جبا خايل 

  ل... بذي نشاٍط غري ما مكسال 
  عن منزل شأزٍ قليل الوقف... مت استطفت كقطاة احلقف 
  براكب مل يدر ماذا خيفي... تعتسف املوماة أي عسف 

  إىل هجان ذات فرع وحف... لقلب من شوق مشاد احلتف يف ا
  وخممص أهيف رايب الردف... وواضح أملى برود الرشف 

  هيدي هيا بنا جبد الوجف... يا ناق ما جيديك ذا من وصفي 
. استعلت من طف الطائر فو ق األرض، شأز وشائز واحد صعب فيه التواء وأصله شائز مثل هائر وهار: استطفت

  .أصلمشاد أيهو 
  إىل تالع مبصري داب... مث اغتدت مزمعة الذهاب 
  إىل صنان الوعث ذي النكات... للّربضانت غري ما مرتاب 
  ملنهل يف الشعب ذي الشعاب... إىل بنات حرب فاجتايب 

  البين دٍد فجلجل األحزاب... مث اصدري منه إىل هرجاب 
  يبمبما حممودة اإلياب... وبعد جر أبت للمثاب 

  والليل قد ألقى جرانا مظلما... وردهتا يبمبما حىت إذا أ
  إال ألن تشرب أو تلقما... مل تبغ عند الورد أن تلعثما 

  ألطب ختصف جنحا أدمها... مث زجرت العنتريس العيهما 
  قلت ونت ثابت بوخد أحذما... فاحتدمت بغري ليلٍ كلما 

  كتنة إذ كانت لورد معلما... فصبحت والليل قد جترما 
  م٠٠٠٠يا موقد... غابت هواي األجنم  قلت وقد

  فهب من نشوة يوم ينتمي... مث أتت يف عطل يوم النوم 
  نسأل من كان إمام املوسم... أنا ابن شهران كرام املعجم 
  شيخ بين العباس فاعلم وافهم: ... قلت له به مقال ال جممجم

  تعسف دجيور الظالم املظلم... وانصدعت عنه خنوٌف ترمتي 
  يف املنهل املخصب ذي البئرين... بعد طول األين  فوقعت من

  حمفدة من خوف داعي البني... مث استدفت كأىب فرخني 
  تلوي بذيال على احلاذين... سامية بالطرف واليدين 

  فصادفت معضاً عراعرين... كما لوى األمرَّ كفُّ القني 
  مث مغّشاها سروم العني... مث على الشفشف ذي امليلني 

الثجة وأسفل مسيله بذوات عش وكأنه مضاف إىل داعي البني رجل أو جبل كما قيل جلبل بأعلى يريد جوف 



  :قال الراجز. جنران قاضي يريد قاضي دين
  بكبة فاقتحم الزيدانا... ملا رأى قاضي دين بانا 

ى الّرداعي وبقي موضع، حمفدة من خوف داعي البني وال معىن لذا والناقة ال يروعها داعي البني ولكنه مما غري عل
  .َبتغيريه واجلوف يف املوضع الذي وقعت فيه

  حيث ترى اآلبار والكروما... حىت إذا أوردهتا سروما 
  كما رأيت الزَّيف املرموما... خوت نزّواً رحلة حمطوما 

  حىت اجر هدت حاديا رسوما... ما كان إال الشرب والتلقيما 
  ح احلزوماومن ذوات املرب... جتشم من أرينب اجملشوما 
  تصلي احلزايب مارنا جرميا... ما زال ذاك دأهبا الصميما 

  وخدا إىل الطلحة من نسانس... فكم طوت يف ظلم احلنادس 
  ووعث سجع يف ظالم دامس... صح طود حانس ... 

  بالعرض من غدوة يوم اخلامس... فأصبحت قبل رجاء اآلنس 
  سمستيقظ اهلامة غري ناع... براكب مستشعر املالبس 
  تعتسف البيد بال مؤنس

  أّماً إىل صعدة سريا قصدا... مث اعتلت بطن سروم وخدا 
  يرعى على النأى هلند عهدا... براكب ألقى الكرى والرقدا 

  ألقت هبا وند درٍ والصدا... ملا رأى عيسى املسري اجلدا 
  حىت أتت صعدة تشكو الكدا... السهل تطويه وتعلو النجدا 

  ما كان إال لُقماً ووردا... دا ناسلة تسبق فيها الوف
  سهل لدى قّت وحوض رائق... يف منزل كان هلا موافق 

  مث امشعلت يف ظالم غاسق... لو أخطأت مهّي لسبق السابق 
  وأعينا للماس والغرانق... تؤم من قضان أعلى اخلانق 

  فصبحت خيوان ذا احلدائق... لطمؤٍ تدعس يف شبارق 
  براكب يكتم شأن العاشق.. .والفجر ملا الح يف املشارق 

  :مل حيتسب كان كما قال الفرزدق
  بقية معشر كانوا كرام

  عن املعيدين كسهم النزع... حىت ترامت بعقاب الفقع 
  مث عجيباً باحندار وضع... أما إىل جرفة ذات الفرع 
  حىت أتتها يف فوات اجلمع... خفضا إىل ريدة بعد الرفع 

  نه الضخم وحسن الدفعوم... بنعمة اهللا اجلليل الصنع 
  ضامرة مثل اهلالل اخلالع... مث انتحت بعد منام السابع 

  حتن من شوق حنني النازع... ملنقل احليفة ذي اجملازع 
  فصبحت عند الصباح الطالع... ملرمل ذي الوعث والكوارع 



  بنعمة اهللا اجلليل الصانع... صنعاء من غدوة يوم السابع 
  احملسن املعطي العزيز املانع ...ومنه والفضل منه الواسع 

  براكب تاج قليل الثِّقل... مث انتحت جتتاب عرض احلقل 
  فاحتدمتها قبل يفء الظل... مهتها يكلى بسري جمل 

  وجبنا منها بوخد رسل... تضيف بوسان اعتساف اهلقل 
  يا ناق أهلي أهلي: من جنب... قلت هلا ملا استوت يف السهل 

  مبّن ريب ذي العلى والفضل ...ألقي بغريب رداع رحلي 
  وارعي مسيّ لعرش حيث شيت... مث اسلمي يا ناق ما بقيت 
  والشط إن أسهلته رعيت... ومن ش القهر ما هويت 

  ألي ماء بقرى سقيت... والشرع الريان إن ظميت 
  من صنع رب منشيء مميت... يا نفس هل شكر ملا أوليت 

  مميتسبحانه من مينء ... تبارك الرمحن من مقيت 
  وفضله املعروف وامتننانه... فاحلمد هللا على إحسانه 

  يف رزقه العفو ويف أمانه... سرينا ذو اللطف يف بلدانه 
  مث قضينا شأننا من شأنه... حىت أتينا البيت يف مكانه 

  مث هدانا اهللا يف ضمانه... من طوفه واملسح من أركانه 
  ن غفرانهمع الذي يأمل م... كال إىل احملبوب من أوطانه 

كملت األرجوزة وكمل بكماهلا كتاب جزيرة العرب واحلمد هللا رب العاملني وصلواته على حممد خامت النبيني وآله 
  .وصحبه الطاهرين وسالم
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أخبار من ذهب:كتاب  الذهب يف    شذرات 
لي :املؤلف احلنب لعكري  ا بن حممد  بن أمحد   عبد احلي 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  
احلمد هللا الذي خلق ما يف األرض مجيعا لإلنسان وركبه يف أي صورة شاء على أكمل وضع بأهبر إتقان وجعله 

فإذا صلح قلبه صلح منه سائر األركان وكان ذلك بأصغريه القلب واللسان فهذا ملك أعضائه وهذا له ترمجان 
على فوزه خبريي الدارين أعظم عنوان وإذا فسد فسد جسده واستدل على خسرانه بأوضح برهان قضى سبحانه 
بأن يبلى ديباجة شبابه اجلديدان ويصري حديثا ملن بعده من أوىل البصائر والعرفان وأعد تعاىل له بعد النشأة اآلخرة 

  العز واهلوان حكمة بالغة جتري فيها عقول ذوي األذهان إحدى داري 
أمحده محد معترف بالتقصري مقر بأن إليه املصري وأشكره شكر من توالت عليه آالؤه وتتابع عليه من فضله عطاؤه 
وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له إله أمات وأحيا وخلق الزوجني الذكر واألنثى وأهلم نفس كل متنفس 

الفجور والتقوى فأما أن يزكيها فيسعد أو يدسسها فيشقى قدم إىل عباده بالوعيد وقسمهم كما أخرب إىل شقي 
وسعيد وأحصى لكل عامل ما فعل من طارف وتليد حىت ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد وأشهد أن سيدنا 

وقلوبا مقفلة أرسله على حني فترة من الرسل حممدأ عبده ورسوله خري نيب أرسله ففتح به آذانا صما وأعينا عمياء 
وطموس ملعامل اهلدى والسبل فكانت بعثته أنفع للخليفة من املاء الزالل بل من األنفس واألهل والصحب واملال إذ 
مببعثه متت للناس مصاحل الدارين واتضح هبا هلم أقوم الطريقني فطوىب ملن أمسى باتباع شريعته قرير العني وويل ملن 

ما جاء به ظهريا وأخرج هدية من البني اللهم فصل وسلم عليه أفضل صالة وأكمل سالم وآته الوسيلة  نبذ
  والفضيلة وابعثه املقام احملمود أشرف مقام وعلى آله وأصحابه خري صحب وآل من

شريف املآل وعلى بذلوا يف طاعته رضا ملرسله املهج واملال ففازوا جبزيل الثناء ومجيل اخلالل وسعدوا مبا نالوا من 
  تابعيهم وأتباعهم بإحسان ما تعاقب اجلديدان وأشرق النريان آمني 

وبعد فهذه نبذة مجعتها تذكرة يل وملن تذكر وعربة ملن تأمل فيها وتبصر من أخبار من تقدم من اآلماثل وغرب وصار 
  ملن بعده مثال سائرا وحديثا يذكر 

ان له القدم الراسخ يف هذا الشان إذ مجع كتبهم يف ذلك إما عسر أو مجعتها من أعيان الكتب وكتب األعيان ممن ك
حمال ال سيما من كان مثلي فاقد اجلدة بائس احلال فتسليت عن ذلك هبذه األوراق وتعللت بعلل عله يربد أوام 

فترا جامعا االحتراق إذ هذا شأو ال يدرك دقه وجله فليكن كما قيل ما ال يدرك كله ال يترك كله أردت أن أجعله د
لوفيات أعيان الرجال وبعض ما اشتملوا عليه من املآثر والسجايا واخلالل فإن حفظ التاريخ أمر مهم ونفعه من 

الدين بالضرورة علم ال سيما وفيات احملدثني واملتحملني ألحاديث سيد املرسلني فإن معرفة السند ال تتم إال مبعرفة 
  فاة الرواة وأجل ما فيها حتفظ السرية والو

فممن مجعت من كتبهم وكرعت من هنلهم وعلمهم مؤرخ اإلسالم الذهيب ويف األكثر على كتبه أعتمد ومن مشكاة 
ما مجع يف مؤلفاته استمد وبعده من اشتهر يف هذا الشأن كصاحب الكمال واحللية واملنهل وابن خلكان وغري ذلك 

  من الكتب املفيدة واألسفار اجلميلة احلميدة 



ات الذهب يف أخبار من ذهب ورتبته على السنني من هجرة سيد األولني واآلخرين وأسأل اهللا تعاىل أن ومسيته شذر
  يثقل به ميزان احلسنات وأن جيعله مقربا إليه وإمنا األعمال بالنيات فأقول ومنه أطلب العون والقبول

  السنة األوىل من اهلجرة النبوية على صاحبها أفضل صالة وحتية

  
صلى اهللا عليه وسلم املدينة ضحى يوم االثنني لثنيت عشرة ليلة خلت من ربيع األول وفيها توىف النقيبان قدم النيب 

  أسعد بن زرارة النجاري والرباء بن معرور السلمي 

  ويف الثانية

  
حولت القبلة وذلك يف ظهر يوم الثالثاء نصف شعبان وفيه فرض الصوم ويف سابع عشر من رمضان منها يوم 

كانت وقعة بدر واستشهد من املسلمني أربعة عشر ستة من قريش وهم عبيدة بن احلارث بن عبد املطلب بن  اجلمعة
عبد مناف املطليب وعمرو بن أيب وقاص الزهري وذو الشمالني وعاقل بن البكري ومهجع موىل عمر وهو مياين من 

مثانية مخسة من األوس وهم سعد بن عك بن عدنان وهو أول قتيل قتل يومئذ وصفوان بن بيضاء ومن األنصار 
خيثمة ومبشر بن عبد املنذر وزيد بن احلارث وعمري بن اجلملة رورافع بن املعلى وثالثة من اخلزرج وهم حارثة بن 

  سراقة وعوف ومعوذ ابنا عفراء رضي اهللا تعاىل عنهم أمجعني وقتل من الكفار سبعون 
ه وسلم ويف شوال منها دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وفيها توفيت رقية بنت رسول اهللا صلى اهللا علي

  بعائشة رضي اهللا عنها وفيها بىن علي بفاطمة رضي اهللا عنهما 
وفيها تويف عثمان بن مظعون القرشي اجلمحي وهو أول من مات من املهاجرين باملدينة بعد رجوعه من بدر وقبله 

ودفن إىل جنبه ولده إبراهيم وكان ممن حرم اخلمر على نفسه قبل النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو ميت وكان يزوره 
  حترميها وكان

عابدا جمتهدا ومسع لبيد بن ربيعة ينشد أال كل شيء ما خال اهللا باطل فقال صدقت فلما قال وكل نعيم ال حمالة 
اضرين وجهه لطمة زائل قال كذبت نعيم اجلنة ال يزول فقال لبيد يا معشر قريش أكذب يف جملسكم فلطم بعض احل

اخضرت منها عينه وذلك يف أول اإلسالم فقال له عتبة بن ربيعة لو بقيت يف نزيل ما أصابك شيء وكان قد رد 
  عليه جواره فقال له عثمان إن عيين األخرى لفقرية إىل ما أصاب أختها يف سبيل اهللا 

  وفيها ولد عبد اهللا بن الزبري وقيل يف األوىل 

  السنة الثالثة

  
نصف رمضان منها ولد احلسن بن علي رضي اهللا عنهما وأما احلسني فمقتضى ما ذكروه يف مدة عمرمها وتاريخ  يف

والدهتما أن يكون ولد يف اخلامسة ومل يظهر كما سيأيت من تاريخ وفاهتما ما يقتضى ما ذكروه فليتأمل وقال القرطيب 



ل متام السنة من والدة احلسن ويؤيده ما ذكره الواقدي ولد احلسن يف شعبان من الرابعة وعلى هذا ولد احلسني قب
أن فاطمة علقت باحلسني بعد مولد احلسن خبمسني ليلة وجزم النواوي يف التهذيب أن احلسن ولد خلمس خلون من 

  شعبان سنة أربع من اجملرة وقيل مل يكن بني والدهتما إال طهر واحد 
ة ودخل بزينب بنت جحش وبزينب بنت خزمية العامرية أم ويف رمضان منها دخل صلى اهللا عليه وسلم حبفص

املساكني وعاشت عنده حنو ثالثة أشهر مث توفيت وفيها تزوج عثمان أم كلثوم بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  وفيها حترمي اخلمر 

عم النيب صلى ووقعة أحد يوم السبت السابع من شوال وصحح بعضهم أهنا يف احلادي عشر منه وقتل فيها محزة 
اهللا عليه وسلم بعد أن قتل مجاعة وكان إسالمه يف السنة الثانية وقيل يف السادسة من املبعث ومل يسلم من إخوته 

  سوى العباس

وكانوا تسعة وقيل عشرة وقيل اثين عشر وملا وقف صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد ورأى ما به من املثلة حلف 
  اآلية فقال بل نصر وكفر عن ميينه } وإن عاقبتم فعاقبوا مبثل ما عوقبتم به { عاىل ليمثلن بسبعني منهم فنزل قوله ت

  ويف ذي القعدة منها كانت غزوة بدر الصغرى وغزوة بني النضري والصواب أهنا يف الرابعة 

  السنة الرابعة

  
النضري نزلوا صلحا  يف صفر منها غزوة بئر معونة وكانوا سبعني وقيل أربعني ويف ربيع األول منها غزوة بين

وارحتلوا إىل خيرب ويف حمرمها غزوة ذات الرقاع وغزوة اخلندق عند بعضهم وكان مقام األحزاب فيها مخسة عشر 
  يوما و قيل أكثر من عشرين يوما وفيها نزول التيمم وقصة اإلفك وبراءة عائشة رضي اهللا عنها 

  السنة اخلامسة

اجلندل وغزوة ذات الرقاع عند بعضهم وقيل وغزوة اخلندق مث غزوة  فيها صالة اخلوف عند بعضهم وغزوة دومة
بين قريظة وصحح يف الروضة أن اخلندق يف الرابعة وبين قريظة يف اخلامسة وجزم ابن ناصر الدين أهنما يف اخلامسة 

  ه من األحزاب كما سيأيت وهذا هو الصحيح ألنه توجه صلى اهللا عليه وسلم إىل بين قريظة يف اليوم الذي انصرف في
  وفيها تويف سعد بن معاذ سيد األوس واهتز ملوته عرش الرمحن 

  السنة السادسة

  
فيها بيعة الرضوان وموت سعد بن خولة الذي رثى له النيب صلى اهللا عليه وسلم أن مات مبكة قيل وفيها غزوة بين 

  املصطلق وفيها فرض احلج وقيل

  سنة مخس وكسفت الشمس ونزل حكم الطهارة 



  لسنة السابعةا

فيها غزوة حيرب وفتحها يف صفر وأكرم بالشهادة بضعة عشر وتزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صفية 
وميمونة وأم حبيبة وجاءته مارية القبطية وقدم جعفر ومهاجرة احلبشة رضي اهللا عنهم وأسلم أبو هريرة رضي اهللا 

  عنه 
  وفيها عمرة القضاء 

  السنة الثامنة

  
ة مؤتة واستشهد هبا األمراء الثالثة زيد بن حارثة الذي نوه القرآن بقدره وذكره وجعله النيب صلى اهللا فيها غزو

عليه وسلم هو وابنه كفؤا للعربيات والقرشيات ثانيهم جعفر بن أيب طالب الطيار واستشهد وله إحدى وأربعون 
وخلقي وناهيك هبا فضيلة ثالثهم عبد اهللا بن  سنة ومناقبه عديدة قال له النيب صلى اهللا عليه وسلم أشبهت خلقي

رواحة اخلزرجي أحد النقباء الصادق يف طلب الشهادة رضي اهللا تعاىل عنهم أمجعني وفتح اهللا فيها على يد خالد بن 
  الوليد وهي أول مشاهدة يف اإلسالم 

 عليه وسلم عليهم ويف رمضان منها فتح مكة وغزوة حنني يف شوال مث حصار الطائف ونصب النيب صلى اهللا
  املنجنيق مث رحل عنها عن غري فتح وأسلم أهلها يف العام القابل 

وفيها غزوة ذات السالسل وفيها غال السعر فقالوا يا رسول اهللا سعر لنا فقال صلى اهللا عليه وسلم إن اهللا هو 
هب النيب صلى اهللا عليه وسلم املسعر والقابض الباسط وفيها ولد إبراهيم بن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وو

أليب رافع ملا بشره بوالدته عبدا وتنازعت األنصار يف رضاعه فدفعه صلى اهللا عليه وسلم إىل أيب سيف وزوجته أم 
  سيف 

  وتوفيت ابنته زينب وهي أكرب أوالده صلى اهللا عليه وسلم

  السنة التاسعة

  
  شي يف رجب فيها غزوة تبوك يف رجب وحج أبو بكر بالناس ومات النجا

وتوفيت أم كلثوم بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعبد اهللا بن أيب بن سلول رأس املنافقني وكان موته يف ذي 
القعدة وهو القائل لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز منها األذل فلما رجعوا من غزوة تبوك منعه ابنه عبد اهللا 

يأذن له النيب صلى اهللا عليه وسلم وفيها قتل عمروة الثقفي قتله قومه أن املفلح الصاحل من دخول املدينة حىت 
  دعاهم إىل اإلسالم وكان من دهاة العرب 

وتويف سهيل بن بيضاء الفهري وصلى عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املدينة وقتل ملك الفرس وملكوا 
  ه صلى اهللا عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة بورب بضم الباء املوحدة وبالراء وإليها اإلشارة بقول

  السنة العاشرة



  
فيها حجة الوداع ومل حيج صلى اهللا عليه وسلم بعد اهلجرة سواها ومل ينضبط عدد حجاته قبلها لكن كان نفال إذ 

و ابن سنة فرض احلج كان يف السنة السادسة كما تقدم وفيها تويف إبراهيم بن النيب صلى اهللا عليه وسلم وه
ونصف وكسفت الشمس يوم مات ذكر بعض الشافعية أن كسوفها يوم مات إبراهيم يرد على أهل الفلك ألنه 

مات يف غري يوم الثامن والعشرين والتاسع والعشرين وهم يقولون ال تنكسف إال فيهما قال اليافعي وهذا حيتاج إىل 
يومني املذكورين وفيها أسلم جرير وظهر األسود العنسي نقل صحيح فإن العادة املستقرة املستمرة كسوفها يف ال

وكان له شيطان خيربه باملغيبات فضل به كثري من الناس وكان بني ظهوره وقتله حنو من أربعة أشهر ولكن استطارت 
  فتنته استطارة

ف وبلغ جيشه النار وتطابقت عليه اليمن والسواحل كجاد عثر والشرحية واحلردة وغالفقه وعدن وامتد إىل الطائ
سبعمائة فارس وكان عك بتهامة اليمن معترضون عليه وقد كانوا أول مرشد بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
وجتمعوا على غمري رئيس باألغالب وأوقع هبم الطاهر بن أيب هالة ومعه مسروق العكي وبددهم ومساهم أبو بكر 

التاسعة وكانت غزواته صلى اهللا عليه وسلم مخسا وعشرين  رضي اهللا عنه األخابت وكثرت الوفود فيها وقيل يف
  وقيل سبعا وعشرين وسراياه ستا ومخسني وقيل غري ذلك واهللا أعلم 

  احلادية عشرة

  
فيها تويف النيب صلى اهللا عليه وسلم يف وسط هنار االثنني يف ربيع األول وما قيل أنه تويف يف الثاين عشر فيه إشكال 

وسلم كانت وقفته يف اجلمعة يف السنة العاشرة إمجاعا وال يتصور مع ذلك وقوع االثنني ثاين  ألنه صلى اهللا عليه
عشر شهر ربيع األول من السنة اليت بعدها فتأمل وبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على رأس أربعني فأقام 

ويف صلى اهللا عليه وسلم وهو ابن مبكة ثالثة عشر وقيل عشرا وقيل مخس عشرة وأقام باملدينة عشرا باإلمجاع وت
ثالث وستني سنة على الصحيح وولد صلى اهللا عليه وسلم عام الفيل يف شعب بين هاشم وتويف جده عبد املطلب 
وهو ابن مثان على قول وشهد بناء قريش الكعبة وهو ابن ثالث وثالثني سنة على قول ويف الصحيح أنه كان ينقل 

جيعلون أزرهم على عواتقهم تقيهم احلجارة ففعل مثلهم فسقط مغشيا عليه فإن  معهم احلجارة وهو صغري وكانوا
محل على أن قريشا بنت الكعبة مرتني أو يف أمر غري بناء الكعبة فال إشكال وإال فأحد النقلني ساقط وتزوج خدجية 

ن وعشرين وفرضت وهو ابن مخس وعشرين سنة وهي بنت أربعني على الصحيح فيهما ورجح كثريون أهنا ابنة مثا
  الصالة مبكة ليلة اإلسراء بعد النبوة بعشر سنني وثالثة أشهر وفرض الصوم

  بعد اهلجرة وفرضت الزكاة قبل الصوم وقيل بعده 
وهو صلى اهللا عليه وسلم حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن مرة بن 

مالك ابن النضر بن كنانة بن خزمية بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن  كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن
معد ابن عدنان هذا املتفق عليه وجده هاشم هو الذي سن لقريش الرحلتني للتجارة ومات بغزة من أرض الشام 

  البلدة اليت ولد فيها الشافعي رمحه اهللا 
بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد وفاة أبيها بستة  ويف السنة احلادية عشرة أيضا من اهلجرة توفيت فاطمة



أشهر تزوجها علي رضي اهللا عنه وهي بنت مخس عشرة سنة ومخسة أشهر ونصف وعمره إحدى وعشرين سنة 
ومخسة أشهر ومل يتزوج عليها حىت ماتت كأمها مل يتزوج عليها النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت ماتت وغسل فاطمة 

  يس وعلى دفنها ليال أمساء بنت عم
وفيها ماتت أم أمين حاضنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأمه بعد أمه ومنزلتها من النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ومنزلة زوجها وبنتها ال توصف وال تكيف وخرجت مهاجرة وليس معها زاد وال ماء فكادت متوت من العطش 

على رأسها فرفعته فإذا دلو برشاء أبيض معلق فشربت منه حىت فلما كان وقت الفطر وكانت صائمة مسعت حسا 
  رويت وما عطشت بقية عمرها وفيها مات عكاشة األسدي أحد السبعني ألفا الذين يدخلون اجلنة بغري حساب 

وفيها قتل خالد بن الوليد مالك بن نويرة يف رهط من قومه بين حنظلة ممن منع الزكاة وكان مالك من دهاة العرب 
ان عرض على خالد الصالة دون الزكاة فقال خالد ال تقبل واحدة دون األخرى فقال مالك كذلك كان يقول وك

صاحبك قال خالد وما نراه لك صاحبا واهللا لقد مهمت أن أضرب عنقك مث جتادال يف الكالم فقال خالد إين قاتلك 
ك فكلمه عبد اهللا بن عمر وأبو قتادة يف قال أو كذلك أمر صاحبك قال خالد وهذه ثانية بعد تلك واهللا ألقتلن

  استبقائه

فأىب فقال له مالك فابعثين إىل أيب بكر فيكون هو الذي حيكم يف فقال خالد يا ضرار قم فضرب عنقه فقام بضرب 
عنقه واشترى زوجه من الفيء وتزوجها فأنكر عليه عمر والصحابة وسأل عمر أبا بكر قتل خالد مبالك أو حده يف 

  ته فقال أبو بكر إنه تأول فأخطأ فسأله عزله فقال ما كنت ألشيم أي أغمد سيفاسله اهللا عليهم أبدا زواج زوج
  وملتمم بن نويرة يف أخيه مراث كثرية مشهورة من أعجبها قوله 

  ) صحايب لتذراف الدموع السوافك ** لقد المين عند القبور على البكى ( 
  ) ى بني اللوى والدكادك لغري ثو** فقالوا أتبكي كل قرب رأيته ( 
  ) دعوين فهذا كله قرب مالك ** فقلت هلم إن الشجا يبعث الشجا ( 

وحلافظ دمشق ابن ناصر الدين قصيدة مساها بواعث الفكرة يف حوادث اهلجرة أحببت أن أثبتها هنا ملا فيها من 
  الفوائد وهي 

  )  فخذ نثرها من كل عام وأحكم** سنو هجرة املختار فيها حوادث ( 
  ) بىن وبيوتا والصالة فأمتم ** مصلى قبا يف أول مث مسجدا ( 
  ) براء وعبد اهللا أسلم فاسلم ** وحلف أذان مجعة مات أسعد ( 
  ) وغزوة ودان بواط ملغنم ** وثان صيام فطرة أم كعبة ( 
  ) البتول وموت البن مظعون أكرم ** عسري وبدر عرس عائش مثله ( 
  ) ومروان والنعمان سروا مبقدم ** ر سويق سليم قينقاع ومسو( 
  ) أبو بنت هند أمنار كانت مبعلم ** كذا ابن زبري مثل موت رقية ( 
  ) وذا أمر واخلمر ردت فحرم ** غزا أحدا يف ثالث قتل محزة ( 
  ) بزينب ذات الرب كسبا ملعدم ** ومحراء مع بدر أخريا بناؤه ( 
  ) بل احلسني املقدم أتى حسن ق** كذا حفصة مع أم كلثوم زوجت ( 
  ) نضري وقصر والتيمم فافهم ** ويف رابع تزويج هند معونة ( 
  )ورجم وموت أم املساكني عظم ** مريسيع إفك والرقاع وموعد ( 



  
  ) قريظة سعد مات دومة قدم ** وصلى خلوف مث يف اخلمس حندق ( 
  ) وعثمان الداري التزلزل فاعلم ** ضمام أتى اسالم عمرو وخالد ( 
  ) حديبية استسقى ابن خولة أعظم ** ويف سادس حليان ذو قرد به ( 
  ) لشريوية الطاعون حج ملسلم ** مقوقس أهدى والظهار وخامت ( 
  ) زواجهما ذو احلبس آبوا بأنعم ** وخيرب يف سبع صفية رملة ( 
ومولد إبراهيم جنل ** أسلموا وثامن عام مؤتة الفتح ) قضا عمرة تزويج ميمونة أمتم ** قدوم أيب هر هدأنا عطية ( 

  ) املعظم 
  ) وبنت رسول اهللا زينب سلم ** حنني غالء طائف نصب منرب ( 
  ) وحج أبو بكر وموت أم كلثم ** بتسع تبوك والوفود وجزية ( 
  ) قتيل ثقيف والسلويل فافهم ** ومات ابن بيضا والنجاشي وعروة ( 
  ) ة بتظلم لقتل فىت شريوي** لعان وإيالء وبوران ملكت ( 
  ) لنجل أيب بكر حممد أعظم ** ويف العاشر إبراهيم مات ومولد ( 
  ) كسوف خبلف حجة التم أعجم ** جرير اهتدى ضلت بأسود غنسة ( 
  ) سراياه مع عشرين أرخ ملقدم ** وسبع وعشرون املغازي ومثلها ( 
  ) فيا عظمه رزءا لدى كل مسلم ** أصبنا إلحدى عشرة بنينا ( 
  ) لفاطمة مع أم أمين واختم ** عوا الصديق ردة وابكني هبا باي( 

انتهى ما أورده ابن ناصر الدين وما ذكره يف منظومته تقدم غالبة وبقيته مفهوم سوى قصة الظهار أحببت إيرادها ملا 
  فيها من الفوائد فأقول 

قد مسع اهللا قول اليت جتادلك { هار قال العالمة الشيخ علي احلليب يف سريته وقبل خيرب وقيل بعد خيرب نزلت آية الظ
وسبب ذلك أن أوس بن الصامت ال عبادة بن الصامت كما قيل أي وكان شيخا كبريا قد ساء خلقه } يف زوجها 

ويف لفظ كان به ملم أي نوع من اجلنون وكان فاقد البصر قال لزوجته خولة بنت ثعلبة ويف لفظ بنت خويلد 
  فغضب فقال وكانت بنت عمه وقد راجعته يف شيء

هلا أنت على كظهر أمي وكان ذلك يف زمن اجلاهلية طالقا أي كالطالق يف حترمي النساء مث راودها عن نفسها 
فقالت كال ال تصل إيل وقد قلت ما قلت حىت أسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويف لفظ إنه ملا قال هلا أنت 

حرمت علي انطلقي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاسأليه علي كظهر أمي أسقط يف يده وقال ما أراك إال قد 
فدخلت عليه وهو ميشط رأسه أي عنده ماشطة وهي عائشة متشط رأسه ويف لفظ كان الظهار أشد الطالق وأحرم 

عليه احلرام إذا ظاهر الرجل من امرأته مل يرجع أبدا فأخربته فقال هلا ما أمرنا بشيء من أمرك ما أراك إال قد حرمت 
فقالت يا رسول صلى اهللا عليه وسلم والذي أنزل عليك الكتاب ما ذكر الطالق وإنه أبو ولدي وأحب الناس إيل 
فقال حرمت عليه فقالت أشكو إىل اهللا فاقيت وتركي بغري أحد وقد كرب سين ودق عظمي ويف لفظ أهنا قالت اللهم 

يب وبصبييت قالت عائشة رضي اهللا عنها فلقد بكيت  إين أشكو إليك شدة وحديت وما شق علي من فراقه وما نزل
وبكى من كان يف البيت رمحة هلا ورقة عليها ويف لفظ قالت يا رسول اهللا إن زوجي أوس بن الصامت تزوجين وأنا 

ذات مال وأهل فلما أكل مايل وذهب شبايب ونفضت بطين وتفرق أهلي ظاهر مين فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا 



ا أراك إال قد حرمت عليه فبكت وصاحت وقالت أشكو إىل اهللا فقري ووحديت وصبية صغارا إن عليه وسلم م
ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إيل جاعوا وصارت ترفع رأسها إىل السماء فبينما فرغ رسول اهللا صلى اهللا عليه 

ال هلا مريه فليحرر رقبة فقالت وسلم من شق رأسه وأخذ يف اآلخر أنزل اهللا عليه اآلية فسرى عنه وهو يتبسم فق
واهللا ماله خادم غريي قال فمريه فليصم شهرين متتابعني فقالت واهللا إنه لشيخ كبري إنه إن مل يأكل يف اليوم مرتني 

يندر بصره أي لو كان مبصرا فال يناىف ما تقدم أنه كان فاقد البصر قال فليطعم ستني مسكينا فقالت واهللا مالنا 
  مريه فلينطلق إىل فالن يعين اليوم وقية قال

شخصا من األنصار أخربين أن عنده شطر وسق من متر يريد أن يتصدق به فليأخذه منه ويف رواية مريه فليأت أم 
املنذر بنت قيس فليأخذ منها شطر وسق من متر فليتصدق به على ستني مسكينا ولرياجعك مث أتته فقصت عليه 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأنا سأعينه بفرق من متر فبكت وقالت وأنا يا القصة فانطلق ففعل أي ويف لفظ قال 
رسول اهللا سأعينه بفرق آخر قال قد أصبت وأحسنت فاذهيب فتصدقي به عنه مث استوصي بابن عمك خريا ويف 

ءك فتنحت فلما رواية ملا قال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما أعلم إال قد حرمت عليه قالت هلا عائشة ورا
نزل عليه الوحي وسري عنه قال يا عائشة أين املرأة قالت ها هي هذه قال ادعها فدعتها قال النيب صلى اهللا عليه 

وسلم اذهيب فجيئي بزوجك فذهبت فجاءت به وأدخلته على النيب صلى اهللا عليه وسلم فإذا هو ضرير البصر فقري 
لفظ قال مايل هبذا من قدره قال أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعني قال سيء اخللق فقال له أجتد رقبة قال ال ويف 

والذي بعثك باحلق إين إذا مل آكل املرة واملرتني والثالثة يغشى علي ويف لفظ إين إذا مل آكل يف اليوم مرتني كل 
سول اهللا صلى اهللا بصري أي لو كان موجود قل فتستطيع أن تطعم ستني مسكينا قال ال إال أن تعينين هبا فأعانه ر

عليه وسلم فكفر عنه يف رواية أنه أعطاه مكتال يأخذ مخسة عشر صاعا فقال أطعمه ستني مسكينا قال بعضهم 
وكانوا يرون أن عند أوس مثلها حىت يكون لكل مسكني نصف صاع وفيه أنه خالف الروايات من أنه ال ميلك 

بني البتيها أهل بيت أحوج إليه مين فضحك رسول اهللا صلى  شيئا فقال علي أفقر مين فواهللا الذي بعثك باحلق ما
اهللا عليه وسلم وقال اذهب به إىل أهلك وهذا أول ظهار وقع يف اإلسالم ومر عمر رضي اهللا عنه خبولة هذه يف أيام 

يا  خالفته فقالت قف يا عمر فوقف هلا ودنا منها وأصغى إليها وأطالت الوقوف وأغلظت القول أي قالت هلا ههيا
عمر عهدنك وأنت تسمى عمريا وأنت يف سوق عكاظ ترعى القيان بعصاك فلم تذهب األيام حىت مسيت عمر مث مل 

  تذهب األيام حىت مسيت أمري املؤمنني فاتق اهللا يف الرعية واعلم

ة على أنه من خاف الوعيد قرب عليه البعيد ومن خاف املوت خشي الفوت فقال هلا اجلارود قد أكثرت أيتها املرأ
أمري املؤمنني فقال عمر دعها ويف رواية فقال له قائل حبست الناس ألجل هذه العجوز قال وحيك وتدري من هذه 
قال ال قال هذه امرأة مسع اهللا شكواها من فوق سبع مسوات هذه خولة بنت ثعلبة واهللا لو مل تتصرف عين إىل الليل 

  ما انصرفت حىت تقضي حاجتها انتهى 
اسب املقام ذكر ابن صياد فإن أخباره وقعت وال بد بعد اهلجرة ولكين مل أقف على تارخيها وسأثبته إن قالت ومما ين

عثرت عليه فلنورد ما ورد منه خمتصرا وليكن لفظ مشكاة املصابيح فإنه من أمجع ما رأيت فيه قال فيه باب ابن 
 عنه انطلق مع رسول اهللا صلى اهللا عليه الصياد الفصل األول عن عبد اهللا بن عمر أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا

وسلم يف رهط من أصحابه قبل ابن صياد حىت وجدوه يلعب مع الصبيان يف أطم بىن مغالة وقد قارب ابن صياد 
يومئذ احللم فلم يشعر حىت ضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ظهره بيده مث قال أتشهد أين رسول اهللا فنظر 



سول األميني مث قال ابن صياد أتشهد إين رسول اهللا فرصه النيب صلى اهللا عليه وسلم مث قال إليه فقال أشهد أنك ر
آمنت باهللا وبرسله مث قال البن صياد ماذا ترى قال يأتيين صادق وكاذب قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خلط 

أ له يوم تأيت السماء بدخان مبني فقال هو عليك األمر مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إين خبأت مل خبيئا وخب
الدخ فقال اخسأ فلن تعدو قدرك قال عمر يا رسول اهللا أتأذن يل فيه أضرب عنقه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

وسلم إن يكن هو ال تسلط عليه وإن مل يكن هو فال خري لك يف قتله قال ابن عمر انطلق بعد ذلك رسول اهللا صلى 
  وأيب بن كعب األنصاري يؤمان النخل اليت فيها اهللا عليه وسلم

ابن صياد وطفق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتقى جبذوع النخل وهو خيتل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن 
يراه وابن صياد مضطجع على فراشه يف قطيفة له فيها زمزمة فرأت أم ابن صياد النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو 

النخل فقالت أي صاف وهو امسه هذا حممد فتناهى ابن صياد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لو يتقى جبذوع 
تركته بني قال عبد اهللا بن عمر قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الناس فأثىن على اهللا مبا هو أهله مث ذكر 

ر نوح قومه ولكين سأقول لكم فيه قوال مل يقله الدجال فقال إين أنذركموه وما من نيب إال وقد أنذر قومه لقد أنذ
نيب لقومه تعلمون أنه أعور وأن اهللا ليس بأعور متفق عليه وعن أيب سعيد اخلدري قال لقيه رسول اهللا صلى اهللا 

عليه وسلم وأبو بكر وعمر يعين ابن صياد يف بعض طرق املدينة فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أتشهد أين 
اهللا فقال هو أتشهد أين رسول اهللا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آمنت باهللا ومالئكته وكتبه ورسله رسول 

ما ترى قال أرى عرشا على املاء فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ترى عرش إبليس على البحر وما ترى قال 
ليه فدعوه رواه مسلم وعنه أن ابن صياد سأل لبس ع( أرى صادقني وكاذبا أو كاذبني وصادقا فقال رسول اهللا 

النيب صلى اهللا عليه وسلم عن تربة اجلنة فقال درمكة بيضاء مسك خالص رواه مسلم وعن نافع قال لقي ابن عمر 
ابن صياد يف بعض طرق املدينة فقال له قوال أغضبه فانتفخ حىت مأل السكة فدخل ابن عمر على حفصة وقد بلغها 

هللا ما أردت من ابن صياد أما علمت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال إمنا خيرج من غضبة فقالت له رمحك ا
يغضبها رواه مسلم وعن أيب سعيد اخلدري قال صحبت ابن صياد إىل مكة فقال يل ما لقيت من الناس يزعمون أين 

ولد يل أليس قد قال هو كافر وأنا الدجال ألست مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول أنه ال يولد له وقد 
مسلم أو ليس قد قال ال يدخل املدينة وال مكة وقد أقبلت من املدينة وأنا أريد مكة مث قال يل يف آخر قوله أما واهللا 

  إين ألعلم مولده ومكانه

ل قال فقال وأين هو وأعرف أباه وأمه قال فلبسين قال قلت تبا لك سائر اليوم قال وقيل له أيسرك أنك ذاك الرج
لو عرض علي ما كرهت رواه مسلم وعن ابن عمر قال لقيته وقد نقرت عينيه فقلت مىت فعلت عينيك ما أرى قال 

ال أدري قلت ال تدري وهي يف رأسك قال إن شاء اهللا خلقها يف عصاك قال فنخر كأشد خنري محار مسعت رواه 
لف باهللا أن ابن الصياد الدجال قلت حتلف باهللا قال إين مسلم وعن حممد بن املنكدر قال رأيت جابر بن عبد اهللا حي

  مسعت عمر حيلف على ذلك عند النيب صلى اهللا عليه وسلم فلم ينكره النيب صلى اهللا عليه وسلم متفق عليه 
الفصل الثاين عن نافع قال كان ابن عمر يقول واهللا ما أشك أن املسيح الدجال ابن صياد رواه أبو داود والبيهقي 

 كتاب البعث والنشور وعن جابر قال فقدنا ابن صياد يوم احلرة رواه أبو داود وعن أيب بكرة قال قال رسول اهللا يف
صلى اهللا عليه وسلم ميكث أبو الدجال ثالثني عاما ال يولد هلما ولد مث يولد غالم أعور أضرس وأقله منفعة تنام 

 عليه وسلم أبويه فقال أبوه طوال ضرب اللحم كان أنفه منقار عيناه وال ينام قلبه مث نعت لنا رسول اهللا صلى اهللا



وأمه امرأة فرضا خية طويلة اليدين فقال أبو بكرة فسمعنا مبولد يف اليهود باملدينة فذهبت أنا والزبري بن العوام حىت 
نا ثالثني عاما ال يولد دخلنا على أبويه فإذا نعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيهما فقلنا هل لكما ولد فقاال مكث

لنا ولد مث ولد لنا غالم أعور أضرس وأقله منفعة ينام عيناه وال ينام قلبه قال فخرجنا من عندمها فإذا هو منجدل يف 
الشمس يف قطيفة وله مههمة فكشف عن رأسه فقال ما قلتما قلنا وهل مسعت ما قلنا قال نعم تنام عيناي وال نام 

ابر أن امرأة من اليهود باملدينة ولدت غالما ممسوحة عينه طالعة نابه فأشفق رسول اهللا قليب رواه الترمذي وعن ج
صلى اهللا عليه وسلم أن يكون الدجال فوجده حتت قطيفة يهمهم فآذنته أمه فقالت يا عبد اهللا هذا أبو القسم 

ته لبني فذكر مثل معىن حديث ابن فخرج من القطيفة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما هلا قاتلها اهللا لو ترك
  عمر فقال عمر ابن اخلطاب ائذن يل يا رسول اهللا فأقتله فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن يكن هو فلست

صاحبه إمنا صاحبه عيسى بن مرمي وأال يكن هو فليس لك أن تقتل رجال من أهل العهد فلم يزل رسول اهللا صلى 
  ون هو الدجال رواه يف شرح السنة انتهى ما ذكره يف مشكاة املصابيح بلفظك اهللا عليه وسلم مشفقا أن يك

وقال أبو عبد اهللا الذهيب يف كتابه جتريد الصحابة ما لفظه عبد اهللا بن صياد أورده ابن شاهني وقال هو ابن صائد 
و تابعي له رواية قال أبو سعيد وكان أبوه يهوديا فولد له عبد اهللا أعور خمتونا وهو الذي قيل أنه الدجال مث أسلم فه

اخلدري صحبين ابن صياد إىل مكة فقال لقد مهمت أن آخذ حبال فأوثقه إىل شجرة مث اختنق مما يقول الناس يف 
  وذكر احلديث وهو يف مسلم انتهى ما قاله الذهيب 

  السنة الثانية عشرة

  
د خالد بن الوليد بعد أن استشهد من فيها غزوة اليمامة وقتل مسيلمة الكذاب وفتحت اليمامة صلحا على ي

الصحابة رضي اهللا عنهم حنو أربعمائة ومخسني وقيل ستمائة ومجلة القتلى من املسلمني ألف رجل ومائتا رجل وكان 
رأي أهل الردة على منع الزكاة دون غريها فأمجع رأي أيب بكر على قتاهلم وأىب سائر الصحابة واحتجوا عليه بقوله 

وسلم أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا فإذا قالوا ال إله إال اهللا عصموا مين دماؤهم صلى اهللا عليه 
وأمواهلم إال حبقها وحساهبم على اهللا فقال أبو بكر الزكاة حق املال وقال واهللا ألقاتلن من فرق بني الصالة والزكاة 

لق بعموم اخلرب من وجهني أحدمها أنه بني أن الزكاة حق قال الشيخ أبو إسحاق الشريازي فانظر كيف منع من التع
املال فلم يدخل مانعها يف اخلرب والثاين أنه خص اخلرب يف الزكاة كما خص يف الصالة فخص مرة باخلرب وأخرى 

  بالنظر وهذا غاية ما ينتهي إليه اجملتهد احملقق والعامل املدقق 
عليه وسلم زوج ابنته زينب أبو العاص بن الربيع العبشمي ابن أخت ويف ذي احلجة منها تويف صهر النيب صلى اهللا 

خدجية هالة بنت خويلد وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يثىن عليه وملا أسلم مل جيادله النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  النكاح على ابنته بل أبقامها على نكاحها

  السنة الثالثة عشرة

  
  واستشهد فيها مجاعة من الصحابة رضي اهللا عنهم أمجعني مث كان النصر واحلمد هللا فيها وقعة أجنادين بقرب الرملة 



وفيها بعث أبو بكر رضي اهللا عنه أمراءه إىل الشام منهم أبو عبيدة وعمرو بن العاص ويزيد بن أيب سفيان وشرحبيل 
ر وأرى الفرس ذال وهوانا مث بن حسنة وبعث خالدا إىل العراق فافتتح االبلة وأغار على السواد وحاصر عني النم

  سار من العراق إىل الشام يف برية ورمال ال يهتدى طريقها وحلق بأمراء الشام فكان له األثر العظيم 
ويف مجادى اآلخرة منها تويف اخلليفة أبو بكر الصديق عبد اهللا بن عثمان رضي اهللا عنه عن ثالث وستني ومناقبه 

  الثقفي كثرية مشهورة وفيه يقول أبو حمجن 
  ) سواك يسمى بامسه غري منكر ** ومسيت صديقا وكل مهاجر ( 
  ) وكنت رفيقا للنيب املطهر ** وبالغار إذ مسيت بالغار صاحبا ( 
  ) وكنت جليسا بالعريش املشهر ** سبقت إىل اإلسالم واهللا شاهد ( 

لديات ومعرفة األنساب وتأويل الرؤيا ومناقبه وسوابقه يف اإلسالم ال تنحصر وكان رئيسا يف اجلاهلية وكان إليه ا
وأسلم على يده مجاعة وأعتق أعبدا افتداهم من أيدي املشركني يعذبوهنم منهم بالل وعامر بن فهرية ونص صلى اهللا 
عليه وسلم أن سبقه لغريه بواقر وقر يف صدره وجاء أنه كان إذا تنفس يشم منه رائحة كبد مشوية وبينه وبني مرة 

ء كالنيب صلى اهللا عليه وسلم وأمه سلمى أم اخلري بنت صخر بن عامر تيمية أيضا ولد بعد عام بن كعب ستة آبا
الفيل بسنتني وأربعة أشهر إال أياما وعاش بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم بعدد ما سبقه النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ة خالفته ودالئلها أشهر من أن تذكر لعن بالوالدة واستخلف عمر فلم خيتلف عليه اثنان واإلمجاع منعقد على صح
اهللا باغضيه قال حمب الدين أبو جعفر حممد الطربي يف كتابه الرياض النضرة يف فضائل العشرة رضي اهللا عنهم وعن 

  أيب ذر رضي اهللا عنه قال دخل

قال أبوك يف اجلنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منزل عائشة فقال يا عائشة أال أبشرك قالت بلى يا رسول اهللا 
ورفيقه إبراهيم اخلليل عليه السالم وعمر يف اجلنة ورفيقه نوح عليه السالم وعثمان يف اجلنة ورفيقه أنا وعلى يف 

اجلنة ورفيقه حيىي بن زكريا وطلحة يف اجلنة ورفيقه داود عليه السالم والزبري يف اجلنة ورفيقه إمساعيل عليه السالم 
نة ورفيقه سليمان بن داود عليه السالم وسعيد يف اجلنة ورفيقه موسى بن عمران عليه وسعد بن أيب وقاص يف اجل

السالم وعبد الرمحن بن عوف يف اجلنة ورفيقه عيسى عليه السالم وأبو عبيدة بن اجلراح يف اجلنة ورفيقه إدريس 
ملؤمنني خرجه املال يف سريته انتهى عليه السالم مث قال يا عائشة أنا سيد ا ملرسلني وأبوك أفضل الصديقني وأنت أم ا

وقال اللقاىن يف شرح اجلوهرة افضل الصحابة أهل احلديبية وأفضل أهل احلديبية أهل أحد وأفضل أهل أحد أهل 
بدر وأفضل أهل بدر العشرة وأفضل العشرة اخللفاء األربعة وافضل األربعة أبو بكر الصديق رضي اهللا عنهم أمجعني 

طربي يف الرياض أيضا عن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من انتهى وقال احملب ال
أحسن القول يف أصحايب فقد برىء من النفاق ومن أساء القول يف أصحايب كان خمالفا لسنيت ومأواه النار وبئس 

قال أدركت أربعني شيخا من  املصري خرجه أبو سعد يف شرف النبوة وعن عبد الرحيم بن زيد العمى قال أخربين أيب
التابعني كلهم حدثونا عن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال من 

أحب مجيع أصحاىب وتوالهم واستغفر هلم جعله اهللا تعاىل يوم القيامة معهم يف اجلنة خرجه ابن عرفة العبدي وعن 
ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أحب أصحاىب وأزواجي وأهل بييت ومل ابن عباس رضي اهللا عنهما قال ق

يطعن يف أحد منهم وخرج من الدنيا على حمبتهم كان معي يف درجيت يوم القيامة خرجه املال يف سريته وعن 
  األعمش قال خرجت يف ليلة مقمرة أريد املسجد فإذا أنا



أم من اإلنس فقال من اجلن فقلت مؤمن أم كافر فقال بل  بشيء عارضين فاقشعر منه جسدي وقلت أمن اجلن
مؤمن فقلت هل فيكم من هذه األهواء والبدع شيء قال نعم مث قال وقع بيىن وبني عفريت من اجلن أختالف يف أىب 

بكر وعمر فقال العفريت أهنما ظلما عليا واعتديا عليه فقلت مبن ترتضى حكما فقال بإبليس فأتيناه فقصصنا عليه 
القصة فضحك مث قال هؤالء من شيعيت وأنصارى وأهل موديت مث قال أال أحدثكم حبديث قلنا بلى قال أعلمكم أىن 
عبدت اهللا تعاىل يف السماء الدنيا ألف عام فسميت فيها العابد وعبدت اهللا يف الثانية ألف عام فسميت فيها الزاهد 

 رفعت إىل الرابعة فرأيت فيها سبعني ألف صف من املالئكة وعبدت اهللا يف الثالثة ألف عام فسميت فيها الراغب مث
يستغفرون حمليب أيب بكر وعمر مث رفعت إىل اخلامسة فرأيت فيها سبعني ألف ملك يلعنون مبغضى أيب بكر وعمر 
وا انتهى ويف الصحيحني أنه ذهب بثالثة أضياف معه إىل بيته وجعل ال يأكل لقمة اآلربا من أسفلها أكثر منها فشبع

وصارت أكثر ما هي قبل ذلك فنظر إليها أبو بكر وامرأته فاذا هى أكثر مما كانت فرفعها إىل رسول اهللا صلى اهللا 
  عليه وسلم وجاء إليه أقوام كثريون فأكلوا منها 

ومات يوم وفاة أيب بكر أمريه على مكة عتاب بن أسيد األموي وكان من مسلمة الفتح وأمره النيب صلى اهللا عليه 
سلم على مكة حني خرج إىل حنني والطائف ومل يزل عليها حىت تويف النيب صلى اهللا عليه وسلم وملا أن جاء اخلرب و

مبوت النيب صلى اهللا عليه وسلم اختفى وخاف على نفسه فقام سهيل بن عمرو وخطب خطبة بليغة ثبت اهللا هبا 
  عسى أن يقوم مقاما حيمد فيه قلوب الناس فصح يف سهيل قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  السنة الرابعة عشرة

  
فيها فتحت دمشق صلحا من أيب عبيدة وعنوة من خالد مث أمضيت صلحا بعد مراجعة عمر وعزل عمر خالدا بأيب 

  عبيدة فقال خالد واهللا لو وىل عمر على امرأة

مر قد أنفذه إىل العراق لسمعت وأطعت وكان قد رأى تلك األيام أن قلنسوته سقطت ففسرت بعزله وكان ع
لشجاعته وإقدامه مث عزله لتعزيزه باملسلمني مع أن عمر أشار على أيب بكر أن ينفذه لقتال أهل الردة وكان يف 

صلح أيب عبيدة ألهل دمشق أن هلم ما محلت إبلهم وأن ال يتبعوا إىل انقضاء ثالثة أيام فتبعهم خالد بعد الثالث 
يهم السيف وقتل أمريهم وسىب بنت مليكهم فروجع عمر فيها وقد أرسل أبوها فأدركهم مبرج الديباج فوضع ف

  مبال عظيم يف فدائها فأمر عمر بإطالقها بغري ليوريهم مال أنه ال رغبة وال رهبة له فيهم 
وفيها وقعة جسر أيب عبيدة على مرحلتني من الكوفة واستشهد من املسلمني هبا حنو مثامنائة منهم أو عبيدة بن 

عود والد املختار الكذاب وكان من جلة الصحابة رضي اهللا عنهم وفيها مصر عتبة بن غزوان البصرة وأمر ببناء مس
  مسجدها األعظم وفتحت بعلبك ومحص صلحا وهرب هرقل عظيم الروم من أنطاكية إىل القسطنطينية 

ح ومات عن أربع وتسعني سنة رضي وفيها تويف أبو قحافة والد أيب بكر الصديق وامسه عثمان وكان أسلم يوم الفت
  اهللا عنه وعن ولده وذريته 

  سنة مخس عشرة



  
فيها وقعة الريموك وكان املسلمون ثالثني ألفا والروم أزيد من مائة ألف اخلمسة والستة يف سلسلة لئال يفروا 

م جبلة بن األيهم فداستهم اخليل وقيل كان املسلمون مخسني ألفا والروم ألف ألف والرماة فيهم مائة ألف ومعه
الغساين يف ستني ألفا من منتصرة العرب فقدمهم الروم فانتقى هلم خالد ستني رجال من أشراف العرب فقاتلوهم 
يوما كامال مث نصر اهللا املسلمني وهرب جبلة ومل ينج منهم إال القليل مث التقى املسلمون مع الروم مرة بعد أخرى 

  ت الليل واستشهد يف الريموك مجاعة من فضالء املسلمني منهم عكرمةحىت أبادوهم بالقتل وهربت بقيتهم حت

ابن أيب جهل وكان قد حسن إسالمه حبيث أنه ال يقدر يثبت بصره يف املصحف من كثرة الدم وعياش بن أيب ربيعة 
يكن مسلما  املخزومي وعبد الرمحن بن العوام أخو الزبري وعامر بن أيب وقاص أخو سعد وأما عتبة بن أيب وقاص فلم

وهو الذي كسر رباعية لنيب صلى اهللا عليه وسلم وظهرت هبا جندة مجاعة منهم الزبري والفضل بن العباس وخالد بن 
  الوليد وعبد الرمحن بن أيب بكر يف آخرين رضي اهللا عنهم 

اجملوس رستم  ويف شوال منها وقعة القادسية وقيل كانت يف ستة عشر وكان أمري املسلمني سعد بن أيب وقاص ورأس
معه اجلالينوس وذو احلاجب وكان املسلمون سبعة آالف واجملوس ستون ألفا ومعهم سبعون فيال فحصرهم 

املسلمون يف املدائن وقتلوا رؤساءهم الثالثة وخلقا واستشهد هبا عمرو بن أم مكتوم األعمى املذكور يف قوله تعاىل 
األردن عنوة إال طربية صلحا وتويف سعد بن عبادة سيد وأبو زيد األنصاري وافتتحت } أن جاءه األعمى { 

  اخلزرج حبوران قعد يول يف حجر فخر ميتا ومسع يومئذ صائح من اجلن يف داره باملدينة يقول 
  ) اخلزرج سعد بن عبادة ** حنن قتلنا سيد ( 
  ) فلم خيط فؤاده ** قد رميناه بسهم ( 

  سنة ست عشرة

  
  ط مصر سعد بن أيب وقاص أي علم موضع البناء افتتحت حلب وأنطاكية صلحا واخت

وحاصر املسلمون بيت املقدس مدة فقالوا للمسلمني ال تتعبوا أنفسكم فلن يفتحها إال رجل له عالمة عندنا فإن 
كان إمامكم بتلك العالمة سلمناها من غري قتال فلما وصل اخلرب إىل عمر بذلك ركب راحلته ومعه غالم له يعاقبه 

  ود شعريا ومترا وزيتا ولبس مرقعة فلما قرب تلقاه املسلمون وسألوه تغيريالركوب وتز

  تلك اهليئة نفعل قليال مث قال أقيلوين فرجع إىل هيئته األوىل فلما رآه الكفار كربوا وفتحوها وقالوا هو هذا 
  وفيها ماتت مارية القبطية أم إبراهيم ابن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  سنة سبع عشرة

  
فيها استسقى عمر بالعباس رضي اهللا عنهما فسقوا مث خرج عمر إىل الشام ورجع ملا مسع بالطاعون بعد اختالف بني 

  الصحابة يف الرجوع والقدوم على ما هو مقرر ويف سقياهم بالعباس يقول العباس بن عتبة بن أيب هلب 



  ) عشية يستسقى بشيبته عمر ** بعمي سقى اهللا احلجاز وأهله ( 
  ) إليه فما أن زال حىت أتى املطر ** توجه بالعباس يف اجلدب راغبا ( 
  ) فهل أحدها مفتخر ** ومنا رسول اهللا فينا تراثه ( 

وفيها زاد عمر يف املسجد النبوي وافتتح أبو موسى األشعري األهواز وفيها كانت وقعة جلوالء وقتل من املشركني 
ف ألف وقيل مثانني ألف ألف وتزوج عمر أم كلثوم بنت فاطمة الزهراء مقتلة عظيمة وبلغت الغنائم مثانية عشر أل

  رضي اهللا عنهم 

  سنة مثاين عشرة

  
فيها طاعون عمواس بناحية األردن مسي هبا ألنه منها ابتدأ مل يسمع بطاعون مثله يف اإلسالم واستشهد هبا أبو عبيدة 

مثان ومخسني سنة واستشهد فيها الفضل وكان من أشجع بن اجلراح أمني هذه األمة وأمري األمراء بالشام وهو ابن 
  الناس قلبا وأحسنهم وجها وأسخاهم يدا وله يف اجلود مآثر يضيق عنها هذا املختصر 

وفيه أيضا استشهد سلطان العلماء وأعلم األمة باحلالل واحلرام معاذ بن جبل ورد أن العلماء تأيت حتت رايته يوم 
  اهللا عليه وسلم إين أحبكالقيامة وقال له النيب صلى 

يا معاذ وكان من نضالء الصحابة وفقهائهم وهو الذي بىن مسجد اجلند باليمن وقيل بىن بعده ومات عن ست أو 
مثان وثالثني سنة وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم قسم اليمن على مخسة رجال خالد بن سعيد بن العاص على 

د بن لبيد على حضرموت ومعاذ بن جبل على اجلند وأبو موسى على زبيد صنعاء واملهاجر ابن أمية على كندة وزيا
  وعدن والساحل وغريها 

وفيها وقيل يف اليت بعدها مات يزيد بن أيب سفيان بن حرب أفضل اخوته أسلم عام الفتح وشهد حنينا وأعطاه النيب 
لشام وعمر بعده مث استخلف بعده عمر صلى اهللا عليه وسلم مائة ناقة وأربعني وقية فضة واستعمله أبو بكر على ا

  أخاه معاوية وأقره عثمان إىل أن استقرت له اخلالفة حىت مات خليفة حقا رضي اهللا عنه 
  وأبو جندل بن سهيل بن عمرو والعامري وقصته يف صلح احلديبية مشهورة يف الصحيح 

حة إسالمه أنه قدم املدينة يف وسهيل بن عمرو والد أيب جندل وكان من سادات قريش وخطائهم ومن حلمه وص
شيوخ من قريش فيهم أبو سفيان فاستأذنوا على عمر فأبطأ عليهم واستأذن بعدهم فقراء من املسلمني فأذن هلم 

فقال أبو سفيان عجبا يؤذن للمساكني واملوايل وكبار قريش واقفني فقال سهيل اغضبوا على أنفسكم فإن اهللا دعا 
مت واهللا إن الذي سبقوكم إليه من اخلري خري من هذا الذي تنافسون فيه من هذا الباب هؤالء فأسرعوا ودعاكم فأبطأ

وال أرى أحدا منكم يلحق هبم إال أن خيرج إىل اجلهاد لعل اهللا يرزقه الشهادة فخرج سريعا إىل الشام وكان يتردد 
لكرب الذي حال بيننا وبني اخلري وملا يف مكة إىل بعض املوايل يقرئه القرآن فعريه بعض قريش فقال سهيل هذا واهللا ا

رآه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مقبال يوم احلديبية قال قد سهل لكم من أمركم أي تفاؤال بامسه وفيها شرحبيل 
بن حسنة الكندي نسب إىل أمه وأبوه عبد اهللا بن مطاع هاجر إىل احلبشة واستعمله عمر على بعض الشام مات يف 

  رث بن هشام بن املغرية أخو أيبطاعون عمواس واحل

  جهل بن هشام مات أيضا يف الطاعون املذكور وفيها افتتحت حران واملوصل والسوس تستر 



  سنة تسع عشرة

  
افتتحت تكريت وقيسارية وتويف أبو املنذر أىب بن كعب اخلزرجي سيد القراء كان من علماء الصحابة ومناقبه أكثر 

  ني وعشرين من أن حتصر وقيل تويف سنة اثنت

  سنة عشرين

  
فيها فتح عمرو بن العاص بعض ديار مصر وتوىف بالل بن رباح احلبشي وأمه ومحامه موىل أىب بكر ومؤذن رسول 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان صادق اإلسالم وعذب يف ذات اهللا اشد العذاب وكانت أمرأته عند موته تقول 
ة حممدا وصحبه وكان موته بداريا من أرض الشام وقيل بدمشق ودفن واحرباه فيقول بل واطرباه غدا نلتقي األحب

  عند الباب الصغري وعمره ثالث وستون سنة 
وفيها توفيت أم املؤمنني زينب بنت جحش األسدية اليت زوجها اهللا رسوله أسرع أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  يف احلظوة واملنزلة عند النيب صلى اهللا عليه وسلم  حلوقا به وأطوهلن يدا بالصدقة وهي اليت كانت تسامى عائشة
وفيها مات أبو اهليثم بن التيهان األنصاري الذي استضافه النيب صلى اهللا عليه وسلم وأكرمه بذلك فقال ما أحد 

اليوم أكرم أضيافا مين وأسيد بن حضري األنصاري األشهلي أحد النقباء الذي شاهد السكينة عيانا وكان إذا مشى 
بقه نور عظيم روى البخاري أن عباد بن بشر وأسيد بن حضري خرجا من عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف س

ليلة مظلمة فأضاء هلما طرف السوط فلما افترقا افترق الضوء معهما وعياض بن غنم الفهري نائب أيب عبيدة على 
نيب صلى اهللا عليه وسلم امسه املغرية وهو الذي كان الشام وأبو سفني بن احلرث بن عبد ا ملطلب اهلامشي ابن عم ال

  أخذ يوم حنني بلجام بغلة النيب صلى اهللا عليه وسلم وثبت يومئذ معه وهو أخو

  نوفل بن احلرث وربيعه ابن احلرث وسعد بن عامر اجلمحي وهرقل ملك الروم وقيل أنه أسلم يف الباطن 

  سنة إحدى وعشرين

  
خالد بن الوليد املخزومي عن ستني سنة على فراشه بعد إرتكابه عظيم األخطار يف افتتحت مصر وتويف سيف اهللا 

طلب الشهادة وفتحه الفتوحات العظيمة ونكايته يف أعداء اهللا تعاىل وفيه عربة لكل جبان وحاصر حصنا فقالوا ال 
زل النصر واستشهد أمري نسلم حىت تشرب السم فشربه ومل يضره وفيها وقعة هناوند دامت املصاف ثالثة أيام مث ن

املؤمنني النعمان بن مقرن املزىن وكان من سادة الصحابة فنعاه عمر للناس يوم أصيب على املنرب وأخذ حذيفة بن 
اليمان الراية من بعده ففتح اهللا عليه واستشهد هبا طليحة بن خويلد األسدي وكان قد ارتد وادعى النبوة وكانت 

جند مث حسن إسالمه وكان يعد بألف فارس وفيها وىل عمر عمار بن ياسر أمامة دعوته النبوة جببل مسرقند من 
الصالة بالكوفة ملا اشتكى أهلها سعد ابن أيب وقاص ووىل عبد اهللا بن مسعود بيت املال وتويف العالء بن احلضرمي 

يم فيستجاب له دعا اهللا كان عامل النيب صلى اهللا عليه وسلم وكان يقول يف دعائه يا عليم يا حليم يا على يا عظ



بأهنم يسقون ويتوضئون ملا عدموا املاء وال يبقى بعدهم فأجيب ودعا اهللا ملا اعترضهم البحر ومل يقدروا على املرور 
  عليه فمر هو والعسكر خبيوهلم ودعا اهللا أن ال يروا جسده إذا مات فلم جيدوه يف اللحد 

  سنة اثنتني وعشرين

  
يد املغرية بن شعبة ومدينة هناوند صلحا والدينور مع مهذان عنوة على يد حذيفة  فيها افتتحت أذربيجان على

وطرابلس املغرب على يد عمرو بن العاص وافتتحت جرجان وتويف أيب بن كعب على خالف تقدم وهو أحد 
  األربعة

  له ليهنك العلم يا أبا املنذر الذين مجعوا القرآن وأمر اهللا نبيه أن يقرأ عليه سورة مل يكن ومساه له وناهيك هبا وقال 

  سنة ثالث وعشرين

  
فيها توىف أبو حفص أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب القرشي العدوى شهيدا طعنه أبو لؤلؤة غالم املغرية بن شعبة يف 
ة ليال يقني من ذي احلجة بعد مرجعه من حلج وكان آدم شديد األدمة طواال صليبا يف دين اهللا ال تأخذه يف اهللا لوم

الئم ومناقبه أشهر من أن تذكر وأكثر من أن حتصر ويف األحاديث الصحاح من موافقة التنزيل له وتزكية النيب 
صلى اهللا عليه وسلم له يف وجهه وعز اإلسالم بإسالمه واتسعت دائرة اإلسالم يف خالفته وبركاته ومناقبه وكراماته 

ر شورى بني من بقى من العشرة وأخرج نفسه وبنيه من ذلك عديدة وملا طعنه أبو لؤلؤة يف صالة الصبح جعل األم
فأقضى األمر بعد التشاور إىل عثمان وقد ثبت يف الصحيحني عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال قد كان يف 

األمم قبلكم حمدثون فإن يكن يف أميت أحد فعمر ويف الترمذي وغريه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال لو مل 
أبعث فيكم لبعث فيكم عمر ويف الترمذي أيضا لو كان بعدي نيب لكان عمر ويف حديث آخر أن اهللا ضرب احلق 
على لسان عمر وقلبه وكان على بن أيب طالب رضي اهللا عنه يقول مانبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر ثبت 

ألراه كذا إال كان كنا يقول وعن قيس بن  هذا عنه من رواية الشعيب وقال ابن عمر وما كان عمر يقول لشيء أىن
طلق كما نتحدث أن عمر ينطق على لسان ملك وكان عمر يقول اقتربوا من أفواه املطيعني وامسعوا منهم ما 

يقولون فإنه تنجلى هلم أمور صادقة وهذه األمور اليت أخرب أهنا تنجلى للمطيعني هي األمور اليت يكشفها اهللا هلم فقد 
ياء اهللا خماطبات ومكاشفات وال شك أن أفضل هؤالء يف هذه األمة بعد أيب بكر عمر رضي اهللا عنه ثبت أن ال ول

  واستشهد وله ثالث وستون سنة وقيل مخس وستون ومدة خالفته عشر سنني وسبعة أشهر ومخس ليال وقيل غري

  ذلك ودفن مع صاحبيه بإذن عائشة رضي اهللا عنها 
نني سودة بنت زمعة القرشية العامرية تزوجها صلى اهللا عليه وسلم بعد موت خدجية ويف آخر خالفته توفيت أم املؤم

وقبل اهلجرة بنحو ثالث سنني وكانت قبله حتت السكران ابن عمها أخى سهيل بن عمرو وكانت طويلة جسيمة 
والصحيح أهنا ووهبت نوبتها من القسم لعائشة رجاء أن متوت يف عصمة النيب صلى اهللا عليه وسلم فتم هلا ذلك 

  توفيت سنة مخس ومخسني يف خالفة معاوية واهللا أعلم 



وفيها مات قتادة بن النعمان األنصاري األوسى الذي ورد النيب صلى اهللا عليه وسلم عينه يوم أحد حني سقطت 
 وكانت أحسن عينيه وسببه أن رماة املشركني كانوا يقصدونه صلى اهللا عليه وسلم بالرمى وكان أصحابه يقف

الواحد منهم بعد الواحد يف وجهه صلى اهللا عليه وسلم يتلقى عنه الرمى يفديه بنفسه حىت قتل عشرة وكان قتادة 
احلادي عشر فما استتم أمر الوقعة وقد سالت عينه قال له أن يل زوجة وأنا ضنني هبا حمب هلا وأهنا تقذرين إذا رأتين 

أو كالما هذا معناه فردها صلى اهللا عليه وسلم فكانت أضوأ عينيه  على هذه احلال وأنا ما فعلت إال ألنال الشهادة
  وأحسنهما ويف ذلك يقول ابنه وقد وفد على بعض خلفاء األمويني فقال له من أنت فقال 

  ) فردت بكف املصطفى أحسن الرد ** أنا ابن الذي سالت على اخلد عينه ( 

  سنة أربع وعشرين

  
بن عفان األموي باخلالفة بإمجاع من املسلمني وكيفيتها مقررة يف صحيح البخاري يف أوهلا بويع ذو النورين عثمان 

وغريه وهو من أهل السوابق والقدم يف اإلسالم هاجر اهلجرتني وصلى إىل القبلتني وتزوج اإلبنتني وجهز جيش 
ه وسلم ما ضر عثمان ما العسرة بثالمثائة بعري بأقتاهبا وأحالسها والف دينار وغري ذلك وقال النيب صلى اهللا علي

  عمل بعد اليوم وتالوته للقرآن يف الصالة وصدقانه وعبادته وحياؤه وحب النيب صلى اهللا عليه وسلم له أمر معلوم

وفيها تويف سراقة بن مالك بن جعثم املدين املذكور يف حديث اهلجرة وكان نازال بقدير وهو منزل أم معبد املذكورة 
يهما جرى معجزات من معجزات النبوة منها ما ذكره يف ربيع األبرار عن هند بنت أيضا يف حديث اهلجرة ولكل

اجلون نزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على خيمة خالتها أم معبد فقام من رقدته فدعا مباء فغسل يديه مث 
يف لون متضمض ومج يف عوسجة إىل جانب اخليمة فأصبحنا وهي كأعظم دوحة وجاءت بثمر كأعظم ما يكون 

الورس ورائحة العنرب وطعم الشهد ما أكل منها جائع إال شبع وال ظمآن إال روى وال سقيم إال برىء وال أكل من 
ورقها بعري وال شاة إال ودر لبنها فكنا نسميها املباركة وكان من البوادي من يستشفى هبا ويتزود منها حىت أصبحنا 

نا فما راعنا إال نعى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث أهنا بعد ثالثني ذات يوم وقد تساقط مثرها واصفر ورقها ففزع
سنة أصبحت ذات شوك من أسفلها إىل أعالها وتساقط مثرها وذهبت نضارهتا فما شعرنا إال مبقتل أمري املؤمنني 

ا قد نبع من ساقها على بن أيب طالب رضي اهللا عنه فما أمثرت بعد ذلك اليوم فكنا ننتفع بورقها مث أصبحنا وإذا هب
دم عبيط وقد ذبل ورقها فبينا حنن فزعني مهمومني إذا أتانا خرب مقتل احلسني ويبست الشجرة على أثر ذلك 

  وذهبت والعجب كيف مل يشتهر أمر هذه الشجرة كما اشتهر أمر الشاة يف قصة هي من أعالم القصص انتهى 

  سنة مخس وعشرين

  
موسى األشعري وانتقض أهل اإلسكندرية فغزاهم عمرو بن العاص فقتل وسىب فيها انتقض أهل الرى فغزاهم أبو 

واستعمل فيها عثمان على الكوفة أخاه ألمه الوليد بن عقبة بن أيب معيط وجهز سليمان بن ربيعة الباهلي يف أثىن 
  عشر ألفا إىل برذعة فقتل وسىب



  سنة ست وعشرين

  
فصاحلهم على ثالثة آالف درهم قبل وفيها زاد عثمان رضي اهللا  فيها فتحت سابور على يد عثمان ابن أيب العاص

  عنه يف املسجده 

  سنة سبع وعشرين

  
فيها ركب معاوية يف البحر لغزو قربس وعزل عمرو بن العاص بعبد اهللا بن سعد بن أيب سرح وسبب العزل أنه غزا 

فأمر برد السىب وعزله فاعتزل عمرو  اإلسكندرية ظانا نقض العهد فقتل وسىب ومل يصح عند عثمان نقضهم للعهد
يف ناحية فلسطني وكان ذلك بدء املخالفة وغزا عبد اهللا بن سعد اقليم إفريقية وافتتحها وأصاب الرجل الف دينار 

  والفارس ثالثة آالف وقتل ملكهم جرير 
  وتوفيت أم حرام بنت ملحان بقربس يف هذه الغزاة وكانت مع زوجها عبادة بن الصامت 

  ان وعشرينسنة مث

  
  فيها انتقض أهل أذربيجان فغزاهم الوليد بن عقبة مث صاحلوه وقيل فيها غزوة قربس 

  سنة تسع وعشرين

  
فيها افتتح عبد اهللا بن عامر بن كريز مدينة اصطخر عنوة بعد قتال عظيم وعزل عثمان أبا موسى األشعري عن 

بن عامر وهو ابن خال عثمان وأمره وهو ابن أربع البصرة وعثمان بن أيب العاص عن فارس ومجعهما لعبد اهللا 
وعشرين سنة فافتتح فارس وخراسان مجيعا يف سنة ثالثني وروى أنه ملا ولد أتى به النيب صلى اهللا عليه وسلم فتفل 
يف فيه فبلغه فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم إنك لسقا فكان ال يعاجل أرضا إال طهر له ماؤها وهو الذي عمل 

  سقايات بعرفة وشق هنر البصرة وكان من األجوادال

  وهو جمهول الوفاة 

  سنة ثالثني

  
يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا { فيها تويف حاطب بن أىب بلتعة صاحب القصة يف غزوة الفتح نزل فيه قوله تعاىل 

سوال فماله مل يدع على اآلية وهو الرسول إىل املقوقس وملا قال له املقوقس إن كان ر} عدوي وعدوكم أولياء 



قومه حني كذبوه وأخرجوه قال له حاطب فعيسى بن مرمي أخذه قزمه ليقتلوه ويصلبوه فماله مل يدع عليهم فقال له 
أحسنت أنت حكيم جاء من عند حكيم فأهدى للنيب صلى اهللا عليه وسلم مارية وبعث معها طرفا وهدايا مجيلة 

مع فارس وخراسان وهرب كسرى واعتمر عبد اهللا بن عامر واستخلف وفيها افتتح عبد اهللا بن عامر سجستان 
األحنف ابن قيس وعلى خراسان يسمع مبثلهم فهزمهم األحنف وكثرت الفتوح يف هذا العام واخلارج فاختذ عثمان 

  اخلزائن وكان يأمر للرجل مبائة ألف 

  سنة إحدى وثالثني

  
 عنهما وهو أموي وقيل تويف سنة ثالث وثالثني ويف صحيح فيها توىف أبو سفيان بن حرب والد معاوية رضي اهللا

مسلم أنه قال يا رسول اهللا ثالث أعطينهن قال نعم فسأله تزويج أم حبيبة ابنته وأن جيعل معاوية كاتبه وأن يأمره 
يعطه ألنه فيقاتل الكفار كما قاتل املسلمني قال ابن عباس لوال أنه طلب ذلك من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل 

مل يكن يسال شيئا إال قال نعم وتزوج النيب صلى اهللا عليه وسلم ألم حبيبة قد كان تقرر قبل ذلك وهو مشرك 
وكان الويل غريه وإمنا قال له نعم تطييبا لقلبه أو أن مرادك قد حصل وإن مل يكن حقيقة عقد وذهبت عينا أىب 

م الريموك وكان يومئذ حتت راية ولده يزيد ومات وهو ابن مثان سفيان يف اجلهاد أحدامها يوم الطائف والثانية يو
  ومثانني سنة أو تسعني سنة وصلى عليه معاوية وقيل عثمان ودفن بالبقيع

  
وفيها مات احلكم بن أيب العاص عم عثمان رضي اهللا عنه ووالد مروان كان النيب صلى اهللا عليه وسلم قد طرده إىل 

ثمان فرده إىل املدينة واعتذر بأنه قد كان شفع فيه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم الطائف وبقى طريدا إىل زمن ع
  فوعده برده وهو مؤمتن على ما قال وهو أحد األسباب اليت نقموا هبا على عثمان رضي اهللا عنه 

  سنة اثنتني وثالثني

  
لفاء العباسيني حسن بالؤه يوم حنني فيها توىف العباس بن عبد املطلب عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو اخل

وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يكرمه وحبله وكذلك اخللفاء الراشدون من بعده وكان صيتا ينادى غلمانه 
من سلع وهم بالغابة فيسمعونه وذلك على مثانية أميال وكان موته أول رمضان عن ست ومثانني سنة وصلى عليه 

  عثمان رضي اهللا عنه 
ا عبد الرمحن بن عوف الزهري أحد العشرة من السابقني األولني تصدق مرة بأربعني ألفا وبقافلة جاءت من وفيه

الشام كما هي وفضائله كثرية وهو من املقطوع هلم باجلنة وما يذكر أنه يدخل اجلنة حبوا لغناه فال أصل له وياليت 
  ن يدخلها سابقا مستقيما شعري إذا كان هذا يدخلها حبوا ويتأخر دخوله ألجل غناه فم

ويف خالفة عثمان رضي اهللا عنه قتل عبيد اهللا بن معمر التيمي عن أربعني سنة برستاق من رساتيق اصطخر وكان 
أحد االجواد اشترى جارية تسمى الكاملة بعشرين ألف دينار وكانت لفىت أدهبا أحسن األدب فأملق فباعها وهو 

  مغرم هبا فأنشدت أبياتا فيها 



  ) وال وصل إال أن يشاء ابن معمر ** يك سالم ال زيارة بيننا عل( 
  فرق هلا عبيد اهللا وردها عليه ومثنها 

وفيها توىف عبد اهللا بن مسعود اهلذيل وهو أحد القراء األربعة ومن أهل السوابق يف اإلسالم ومن علماء الصحابة 
  رضي اهللا عنهم أمجعني هاجر اهلجرتني

له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باجلنة وسبب إسالمه أنه مر عليه النيب صلى اهللا عليه  وصلى إىل القبلتني وشهد
وسلم وهو يرعى غنما مبكة لعقبة بن أيب معيط فأخذ النيب صلى اهللا عليه وسلم منها شاة حائال وحلبها فشرب 

معلم ومن كالمه رضي اهللا  وسقى أبا بكر فقال له ابن مسعود علمين من هذا القول فمسح رأسه وقال إنك عليم
عنه ال يسأل أحدكم عن نفسه إال القرآن فإن كان حيب القرآن فهو حيب اهللا وإن كان يبغض القرآن فهو يبغض 

اهللا وقال رضي اهللا عنه الذكر ينبت اإلميان يف القلب كما ينبت املاء البقل والغىن ينبت النفاق يف القلب كما ينبت 
  ستني سنة ودفن بالبقيع املاء البقل مات عن نيف و

وفيها أبو الدرداء اخلزرجي الزاهد احلكيم أسلم بعد بدر ووىل قضاء دمشق ملعاوية يف خالفة عثمان وقالت له 
  زوجته ما عندنا نفقة فقال هلا إن بني ايدينا عقبة ال جيوزها إال املخفون 
ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما أظلت وفيها أبو ذر جندب بن جنادة الغفاري صادق اإلسالم واللسان قال رس

  اخلضراء وال أقلت الغرباء أصدق هلجة من أيب ذر وقصة إسالمه يف ا لصحيح مشهورة 
  وفيها زيد بن عبد اهللا بن عبد ربه األنصاري الذي أرى األذان وكان بدريا 

  سنة ثالث وثالثني

  
نة وشهد بدرا وقوله يومئذ مشهور مذكور وشجاعته فيها توىف املقداد بن األسود يف أرضه باجلرف ومحل إىل املدي

معلومة وباإلتفاق أنه كان يوم بدر فارسا واختلف يف الزبري ومرثد الغنوى وفيها غزا عبد اهللا بن سعيد بن أيب سرح 
  احلبشة

  سنة أربع وثالثني

  
فأقره عليهم مث رد  فيها أخرج أهل الكوفة سعيد بن العاص ورضوا بأيب موسى األشعري وكتبوا فيه إىل عثمان

  عليهم سعيدا فخرجوا إليه ومنعوه من الدخول وهو اليوم املذكور يف صحيح مسلم املسمى بيوم اجلرعة 

  سنة مخس وثالثني

  
فيها مات أبو طلحة األنصاري النقيب عن سبعني سنة وصلى عليه عثمان شهد بدرا وما بعدها وهو من أهل 

  أمواله إليه بريحا قال يف القاموس وبريحا كفيعال موضع باملدينة  السوابق يف اإلسالم وهو املتصدق بأحب



وفيها مات النقيب اآلخر عبادة بن الصامت شهد رآ وما بعدها ووجهه عمر إىل الشام قاضيا ومعلما فأقام حبمص 
ر كعب األحبار مث انتقل إىل فلسطني ومات هبا وقيل بالرملة ودفن ببيت املقدس وفيها تويف عامل الكتاب به و باآلثا

  أسلم يف زمن أيب بكر وروى عن عمر رضي اهللا عنه 
وفيها توىف عامر بن أيب ربيعة وعبد اهللا بن أيب ربيعة املخزومي واله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسلما اجلند 

  وخماليفها من بالد اليمن 
ا مث اقتحم عليه أراذل من أوباش القبائل ويف آخرها حاصر املصريون أمري املؤمنني عثمان حنو شهرين وعشرين يوم

فقتلوه والصحيح أنه مل يتعني قاتله وكانوا أربعة آالف واشتهر عنه أ نه قال ألرقائه من اغمد سيفه فهو حر 
فأغمدوها إال واحدا قاتل حىت قتل وكانوا مائة عبد وقيل أربعمائة وأن عليا رضي اهللا عنه أرسل إليه ابنه احلسن 

ئت أتيتك للنصر فقال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يل إن قاتلتهم نصرت عليهم وأن مل وقال له أن ش
  تقاتلهم أفطرت عندنا الليلة وأنا أحب أن أفطر عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وجاءه عبد اهللا بن سالم

ها الناس إن هللا سيفا مغمودا عليكم لينصره فقال له اخرج إليهم فإنك خارجا خري يل من داخل فخرج فقال هلم أي
وإن املالئكة قد جاورتكم يف بلدكم هذا الذي نزل فيه نبيكم فاهللا اهللا يف هذا الرجل أن تقتلوه فتطردوا جريانكم 

ويسل سيف اهللا املغمد فال يغمد إىل يوم القيامة فقالوا اقتلوا اليهودي وال شك أن الدماء املهراقة عقب قتله 
علي ومعاوية عقوبة من اهللا بقتل عثمان وانفتح باب الشر من يومئذ وقد صحت األحاديث بأن له واملالحم بني 

اجلنة على بلوى تصيبه وأنه شهيد سعيد وقتلوه يوم اجلمعة ثاين عشر ذي احلجة واملصحف بني يديه فتنضخ الدم 
انون أو وتسعون سنة ومدة خالفته وعمره يومئذ بضع ومث} فسيكفيكهم اهللا وهو السميع العليم { على قوله تعاىل 

اثنتا عشرة سنة وأيام ودفن بالبقيع مبوضع يعرف حبش كوكب وكان قد اشتراه ووقفه زاده يف البقيع وكان إذا مر 
به يقول يدفن فيك رجل صاحل وقوله قال يل النيب صلى اهللا عليه وسلم تفطر عندنا معناه أول شيء تستعمله على 

نه فطر صائم إذ مل يكن يومئذ صائما فإن يوم قتله كان ثاين أيام التشريق وال جيوز صومه وفيه الريق يكون عندنا ال أ
وبشارة له بصدق } وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا أمواتا بل أحياء عند رهبم يرزقون { إشارة إىل قوله تعاىل 

  الشهادة وفيه يقول حسان 
  إىل قوله ) الليل تسبيحا وقرآنا يقطع ** ضحوا بأمشط عنوان السجود به ( 
  وله أيضا ) اهللا أكرب يا ثارات عثمانا ** لتسمعن وشيكا يف ديارهم ( 
  ) وجئتم بأمر جائر غري مهتدي ** قتلتم ويل اهللا يف جوف بيته ( 
  )على قتل عثمان الرشيد املسدد ** فال طهرت إميان قوم تعاونوا ( 

  سنة ست وثالثني

  
خيصها أنه ملا قتل عثمان صربا توجع املسلمون وسقط يف أيدي مجاعة وعنوا بكيفية املخرج من فيها وقعة اجلمل وتل

تقصريهم فيه فسار طلحة والزبري وعائشة حنو البصرة وكانت عائشة قد لقيها اخلرب وهي مقبلة من عمرهتا فرجعت 
الزبري على أيكما أسلم باإلمارة إىل مكة وطلبوا من عبد اهللا بن عمر أن يسري معهم فأىب وقال مروان لطلحة و

وأنادي بالصالة فقال عبد اهللا بن الزبري على أيب وقال حممد بن طلحة على أيب فكرهت عائشة قوله وأمرت ابن 



اختها عبد اهللا بن الزبري فصلى بالناس وملا علم علي كرم اهللا وجهه مبخرجهم اعترضهم من املدينة لريدهم إىل 
ا املسلمني ففاتوه فمضى لوجهه وأرسل ابنه احلسن وعمارا يستنفران أهل املدينة وأهل الطاعة وينهاهم عن شق عص

الكوفة فخطب عمار وقال يف خطبته إين ألعلم أهنا زوجة نبيكم يف الدنيا واآلخرة ولكن اهللا ابتالكم ليعلم أتطيعونه 
ماهلا ووصل علي خلفهم واجتمع عليه  أم تطيعوهنا وملا قدمت عائشة وطلحة والزبري البصرة استعانوا بأهلها وبيت

أهل البصرة والكوفة فحاول صلحهم واجتماع الكلمة وسعى الساعون بذلك فثار األشرار بالتحريش ورموا بينهم 
بالنار حىت اشتعلت احلرب وكان ما كان وبلغت القتلى يومئذ ثالثة وثالثني ألفا وقيل سبعة عشر وقتل عشرة من 

ي رضي اهللا عنه حنو ألف وقطع على خطام مجل عائشة سبعون يدا من بين ضبة وهي أصحاب اجلمل ومن عسكر عل
يف هودجها مث أمر علي بعقره وكان رايتهم فحمى الشر وظهر علي وانتصر وكان قتاهلم من ارتفاع النهار يوم 

فر اهللا لك قالت اخلميس إىل صالة العصر لعشر ليال خلون من مجادى اآلخرة وملا ظهر علي جاء إىل عائشة فقال غ
ولك ما أردت إال اإلصالح مث أنزهلا يف دار البصرة وأكرمها واحترمها وجهزها إىل املدينة يف عشرين أو أربعني 

  امرأة ذوات الشرف وجهز معها أخاها حممدا وشيعها هو وأوالده وودعها رضي اهللا عنهم

  
بن احلكم حلقد كان يف قلبه عليه وكان هو وهو يف وقتل يومئذ طلحة بن عبيد اهللا القرشي التيمي قيل رماه مروان 

جيش واحد وولده حممد بن طلحة السجاد وكان له ألف خنلة يسجد حتتها يف كل يوم ومر به علي صريعا فنزل 
ونفض التراب عن وجهه وقال هذا قتله بره بأبيه ومتىن املوت قبل ذلك وقتل يومئذ الزبري بن العوام القرشي 

ة قتله ابن جرموز غدرا بوادي السباع وقد فارق احلرب وودعها حني ذكره على قول النيب األسدي أحد العشر
صلى اهللا عليه وسلم لتقاتلنه وأنت ظامل له وملا جاء ابن جرموز إىل علي ليبشره بذلك بشره بالنار وروى ابن عبد 

ونزعنا ما { لزبري من أهل هذه اآلية الرب عن علي كرم اهللا وجهه أنه قال إين ألرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة وا
وال ينكر ذلك إال جاهل بفضلهم وسابقتهم عند اهللا وقد روى عن النيب صلى اهللا عليه } يف صدورهم من غل 

وسلم أنه قال يكون ألصحايب من بعدي هنات يغفرها اهللا بسابقتهم معي يعمل هبا قوم من بعدهم يكبهم اهللا يف النار 
بري بن العوام رضي اهللا عنه شجاعا مقداما مقطوعا له باجلنة من أيسر الصحابة رضي اهللا على وجوههم وكان الز

عنه وعنهم ولو قيل أنه أيسرهم ملا بعد يؤيد ذلك ما رواه البخاري يف صحيحه يف باب بركة الغازي يف ماله حيا 
كان ألفي ألف ومائيت ألف وأنه وميتا من كتاب اجلهاد أن عبد اهللا بن الزبري رضي اهللا عنهما حسب دين أبيه ف

أوصى بالثلث بعد الدين وأنه قضى دينه وأخرج ثلث الباقي بعد الدين وقسم مرياثه فأصاب كل زوجة من زوجاته 
األربع ألف ألف ومائتا ألف مث قال البخاري بعد ذلك فجميع ماله مخسون ألف ألف ومائتا ألف انتهى وقال ابن 

ن مجيع ماله حسبما فرض تسعة ومخسون ألف ألف ومثامنائة ألف انتهى وصرح ابن اهلائم رمحه اهللا بل الصواب أ
بطال والقاضي عياض وغريمها بأن ما قاله البخاري غلط يف احلساب وأن الصواب كما قال ابن اهلامي وأجاب 

املوت كانت ذلك  احلافظ شرف الدين الدمياطي رمحه اهللا بأن قول البخاري رمحه اهللا حممول على أن مجلة املال حني
  دون الزائد يف أربع سنني إىل حني القسمة انتهى ومناقب الزبري ومآثره يضيق عنها

هذا املختصر ولو مل يكن إال مصاهرته للصديق فإنه كان زوج ابنته أمساء ذات النطاقني ورزق منها عبد اهللا وهو 
  وسلم عائشة على الصحيح لكفى أول مولود ولد باملدينة للمهاجرين وبه كىن النيب صلى اهللا عليه 

  وقتل يومئذ زيد بن صوحان من خواص علي من الصلحاء األتقياء 



وتويف يف تلك السنة حذيفة بن اليمان العبسي صاحب السر املكنون يف متييز املنافقني ولذلك كان عمر ال يصلي 
ألن جده حالف بين عبد األشهل على ميت حىت يصلي عليه حذيفة حيشى أن يكون من املنافقني ومسى ابن اليمان 

  وهم من اليمن 
وفيها سلمان الفارسي املشهور بالفضل والصحبة الذي قال يف حقه املصطفى صلى اهللا عليه وسلم سلمان منا أهل 

البيت وقصته مشهورة يف طلب الدين وقوله تداولين بضعة عشر ربا حىت اتصلت بالنيب صلى اهللا عليه وسلم وروى 
ترى نفسه من مواليه يهود بكذا وكذا وقية وعلى أن يغرس هلم كذا وكذا ودية من النخل ويعمل من وجوه أنه اش

عليها حىت تدرك فغرسها صلى اهللا عليه وسلم كلها بيده املباركة إال واحدة غرسها عمر فأطعم كل النخل من عامة 
الفارسي وأبو الدرداء يأكالن من  إال تلك الواحدة فقطعها صلى اهللا عليه وسلم مث غرسها فأطعمت وكان سلمان

  صفحة فسبحت الصحفة أو سبح ما فيها 
  وفيها أمري مصر عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح وهو من السابقني األولني 

  سنة سبع وثالثني

  
فيها وقعة صفني وهي صحراء ذات كدى وأكمات وتلخيص خربها أن معاوية رضي اهللا عنه ملا بلغه فراغ علي 

ه من قصة العراق واجلمل وسريه إىل الشام خرج من دمشق حىت ورد صفني يف نصف احملرم فسبق إىل كرم اهللا وجه
سهولة املنزل وقرب من الفرات فلما ورد عليهم علي يرجعهم إىل الطاعة والدخول حتت البيعة فلم يفعلوا مث خرج 

  عليهم ملنعهم إياه من املاء فلم يقبلوا فقاتلهم حىت حناهم عنها ونزهلا

وبىن مسجدا هناك على تل ليصلي فيه مجاعة وأقاما بصفني سبعة أشهر وقيل تسعة وقيل ثالثة وكان بينهم قبل 
القتال حنو من سبعني زحفا يف ثالثة أيام من أيام البيض وقتل من الفريقني ثالثة وسبعون ألفا وآخر أمرهم ليلة اهلرير 

وانقصفت سيوفهم ومشى بعضهم إىل بعض وتقاربوا مبا بقي  وهو الصوت شبه النياح فنيت بناهلم واندقت رماحهم
من السيوف وعمد احلديد فال تسمع إال غمغمة ومههمة القوم واحلديد يف اهلام فلما صارت السيوف كاملناجل 

تراموا باحلجارة مث جثوا على الركب فتحاثوا بالتراب مث تكادموا باألفواه وكسفت الشمس من الغبار وسقطت 
  الرابات واقتتلوا من بعد صالة الصبح إىل نصف الليل وذلك يف شهر ربيع األول األلوية و

قاله اإلمام أمحد يف تارخيه وقال غريه يف ربيع اآلخر وقيل يف صفر وكان عدد أصحاب علي مائة وعشرين أو ثالثني 
وأهل بيعة الرضوان ورايات ألفا وأهل الشام مائة ألف ومخسة وثالثني ألفا وكان يف جانب علي مجاعة من البدريني 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واإلمجاع منعقد على إمامته وبغى الطائفة األخرى وال جيوز تكفريهم كسائر البغاة 
واستدل أهل السنة واجلماعة على ترجيح جانب علي بدالئل أظهرها وأثبتها قوله صلى اهللا عليه وسلم لعمار بن 

هو حديث ثابت وملا بلغ معاوية ذلك قال إمنا قتله من أخرجه فقال علي إذا قتل رسول ياسر تقتلك الفئة الباغية و
اهللا صلى اهللا عليه وسلم محزة ألنه أخرجه وهو الزام ال جواب عنه وحجة ال اعتراض عليها وكان شبهة معاوية 

وهه الشرعية وويل الدم ومن معه الطلب بدم عثمان وكان الواجب عليهم شرعا الدخول يف البيعة مث الطلب من وج
يف احلقيقة أوالد عثمان مع أن قتلة عثمان مل يتعينوا وكان ممن توقف عن القتال سعد بن أيب وقاص وعبد اهللا بن 
عمر وأسامة بن زيد وحممد بن مسلمة وآخرون وممن قتل مع علي عمار بن ياسر ميزان العدل يف تلك احلروب 



ه واختلط اإلميان بلحمه ودمه وقتل وقد نيف على السبعني وقتل معه أيضا ذو وهو الذي ملئ إميانا من قرنه إىل قدم
  الشهادتني خزمية بن ثابت

وكان متوقفا فلما قتل عمار تبني له احلق وجرد سيفه وقاتل حىت قتل وأبو ليلى والد عبد الرمحن الفقيه ومن غري 
حني طعن أبوه عمر اهتمه ألن أبا لؤلؤة كان له  الصحابة عبيد اهللا بن عمر بن اخلطاب قاتل اهلرمزان صاحب تستر

به تعلق وكان على خيل معاوية وقتل أيضا حامل راية علي هاشم بن عتبة بن أيب وقاص املعروف باملر قال ويقال أنه 
من الصحابة وصاحب رجاله على عبد اهللا بن بديل بن ورقاء اخلزاعي وأبو حسان قيس بن املكسوح املرادي أحد 

وأحد من أعان على قتل األسود العنسي قيل ووجد يف قتلى أصحاب علي سيد التابعني أويس بن عامر األبطال 
املرادي القرين ذو املناقب الشهرية من أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم عمر وعليا إذا لقياه أن يطلبا منه الدعاء وهو 

ه كل مما يليك وآكل مما يليين إن جتاوزت الصراط سيد زهاد زمنه كان يلتقط ما على املزابل فإذا نبحه كلب قال ل
  فأنا خري منك وإال فأنت خري مين 

وقتل أيضا صاحب رجالة معاوية قاضي محص حابس الطائي وقتل أيضا أحد أمرائه ذو الكالع احلمريي وهو الذي 
مجاعة مبارزة مث  حطب الناس وحرضهم على القتال وقتل معه أيضا أحد األبطال الذيب بن الصباح احلمريي قتل

برز له علي فقتله وذكر أن عليا واجه معاوية يف بعض تلك الزحوف فقال له ابرز إيل فإذا قتل أحدنا صاحبه 
استراح الناس فقال له عمرو بن العاص أنصفك الرجل فقال له معاوية أظنك طمعت فيها يعين اخلالفة ألنك تعلم 

زمية أشار عليهم عمرو ابن العاص يرفع املصاحف على الرماح والدعاء أنه قاتل من بارزه وملا أيقن أهل الشام باهل
إىل حكم اهللا فأجاب علي إىل التحكيم فأنكر عليه بعض جيشه واختلفوا وخرجت عليهم اخلوارج وقالوا ال حكم 

معه من إال هللا وكفروا عليا ومعاوية وكان أمر احلكمني يف رمضان وذلك أنه اجتمع من جانب علي أبو موسى ومن 
الوجوه ومن جانب معاوية عمرو بن العاص ومن معه بددومة اجلندل فخال عمرو بأيب موسى بعد االتفاق عليهما 

  وقال له خنلع عليا ومعاوية مث خيتار املسلمون من يقع اإلتفاق عليه وكانت اإلشارة إىل عبد اهللا

ألنك أفضل وأكثر سابقة فتكلم أبو موسى  ابن عمر فلما خرجا إىل الناس قال عمرو أليب موسى قم فتكلم أوال
خبلعهما مث قام عمرو فقال إن أبا موسى قد خلع عليا كما مسعتم وقد وافقته على خلعه ووليت معاوية وقيل اتفقا 

على أن خيلع كل منهما صاحبه فخلع أبو موسى وأثبت اآلخر مث سار أهل الشام وقد بنوا على هذا الظاهر ورجع 
 أن الذي فعله عمرو خديعة ال يعبأ هبا وصح عن أيب وائل عن أيب ميسرة أنه قال رأيت قبابا يف أهل العراق عارفني

  رياض فقيل هذه لعمار بن ياسر وأصحابه فقلت كيف وقد قتل بعضهم بعضا فقال إهنم وجدوا اهللا واسع املغفرة 
عليه علي بالكوفة سأله عمر يوما عما ويف هذه السنة تويف خباب بن األرت التميمي أحد السابقني البدريني وصلى 

لقي من املشركني فقال لقد أوقدت نار وسحبت عليها فما أطفأها أال ودك ظهري مث أراه ظهره فقال عمر ما رأيت 
  كاليوم 

  سنة مثان وثالثني

  
احملرم  يف شعبان منها قتلت اخلوارج عبد اهللا بن خباب فأرسل إليهم علي ابن عباس فناظرهم بالتحكيم يف اتالف

الصيد والتحكيم بني الزوجني وبغري ذلك كما يأيت قريبا مفصال فرجع بعضهم وأضر األكثر فسار إليهم علي 



  فكانت وقعة النهروان وقيل أهنا يف العام القابل 
ويف شوال منها تويف صهيب بن سنان الرومي أحد السباق األربعة وكان فيه دعابة يقال أنه كان بأحد عينيه رمد 

يأكل مع النيب صلى اهللا عليه وسلم رطبا فأمعن فقال ما معناه أنه يضر الرمد فقال آكل بالعني السليمة  وكان
وفضائله عديدة وتويف باملدينة رضي اهللا عنه وفيه يقول عمر نعم الرجل صهيب لو مل خيف اهللا مل يعصه معناه لو مل 

  هو خائفيكن فيه خوف اهللا ملنعته قوة دينه من معصية اهللا فكيف و

  
وفيها تويف سهل بن حنيف األوسي يف الكوفة شهد بدرا وما بعدها واستخلفه علي على املدينة حني خرج إىل 

  العراق وواله فارس وشهد معه صفني وتكلم بكالم عجيب مروى يف البخارى 
ت عميس وملا وفيها قتل حممد بن أيب بكر الصديق وكان علي واله على مصر وكان علي قد تزوج بأمه أمساء بن

استقر يف مصر جهز معاوية جيشا وأمر عليهم معاوية بن خديج الكندي فالتقيا فاهنزم عسكر حممد واختفى هو يف 
  بيت امرأة فدلت عليه فقتل وأحرق وقيل قتله عمرو بن العاص أو عمرو بن عثمان 
  ل وفيها مات األشتر النخعي وكان من الشجعان بعثه علي إىل مصر فسم يف شربة عس

  سنة تسع وثالثني

  
فيها وقيل يف سنة إحدى ومخسني توفيت أم املؤمنني ميمونة بنت احلرث اهلاللية بسرف بني مكة ومر وهو املوضع 

الذي بىن هبا النيب صلى اهللا عليه وسلم فيه وذلك سنة تسع وكان الذي خطبها للنيب صلى اهللا عليه وسلم جعفر بن 
وكان زوج أختها وفيها تنازع أصحاب على وأصحاب معاوية يف إقامة احلج  أيب طالب وجعلت أمرها إىل العباس

  فأصلح بينهم أبو سعيد اخلدري على أن يقيم املوسم شيبة بن عثمان احلجيب 

  سنة أربعني

  
فيها تويف خوات بن جبري األنصاري البدري أحد الشجعان وأبو مسعود عقبة بن عمرو األنصاري البدري نزل بدرا 

يشهدها على الصحيح وشهد العقبة وأبو سهل الساعدي بدري مشهور وقيل أنه بقي إىل سنة ستني  ساكنا ومل
  ومغيقيب بن أيب فاطمة الدوسي من مهاجرة احلبشة قيل وشهد بدرا

  
واألشعث بن قيس الكندي بالكوفة يف ذي القعدة وكان شريفا مطاعا جوادا شجاعا وله صحبة ارتد زمن الردة مث 

خت أيب بكر باملدينة فأمر غلمانه أن يذحبوا ما وجدوه من البهائم يف شوارع املدينة ففعلوا فصاح أسلم وتزوج أ
الناس عليهم فقالوا أيها الناس قد تزوجت عندكم ولو كنت يف بالدي ألوملت وليمة مثلي فاقبلوا ما حضر من هذه 

م من اليمن يف مثانني رجال منهم عمرو بن البهائم وكل من تلف له شيء فليأتين لثمنه وكان هاجر يف أول اإلسال
  معدي كرب الزبيدي مث ارتدا زمن الردة وأسلما وحسن إسالمهما ومحدت مواقفهما 



وفيها استشهد أمري املؤمنني سامي املناقب أبو احلسنني علي بن أيب طالب اهلامشي رضي اهللا عنه ضربه عبد الرمحن بن 
مات وقتل ابن ملجم وأحرق وكان ذلك صبيحة يوم اجلمعة وهو خارج إىل ملجم اخلارجي يف يافوخه فبقى يوما مث 

الصالة سابع عشر رمضان وله ثالث وستون سنة وقيل مثان ومخسون وصلى عليه ابنه احلسن ودفن بالكوفة يف 
 قصر اإلمارة عند املسجد اجلامع وغيب قربه وخالفته أربع سنني واشهر وأيام قيل والسبب يف قتل على كرم اهللا
وجهه أن ابن ملجم خطب امرأة من اخلوارج على قتل على ومعاوية وعمرو بن العاص فانتدب لذلك ابن ملجم 

واحلجاج بن عبد اهللا الضمري ودادويه العنربي فكان من أمر ابن ملجم ما كان وضرب احلجاج معاوية يف الصالة 
بعدها و أما صاحب عمرو فقدم مصر لذلك بدمشق فجرح اليته قيل أنه قطع منه عرق النسل فلم حيبل معاوية 

فوجد عمرا قد أصابه وجع يف تلك الغذاة املعينة واستخلف على الصالة خارجة ابن حذافة الذي كان يعدل ألف 
فارس فقتله يظنه عمرا مث قبض فأدخل على عمرو فقال له أردت عمرا وأراد اهللا خارجة فصارت مثال وإىل فداء 

  ميد بن عبدوية األندلسي يف بسامته بقوله عمرو خبارجة أشار عبد احل
وليتها اذفدت عمرا خبارجة فدت علينا مبن شاءت من البشر وكان على رضى اهللا عنه ربعة إىل القصر ادعج العينني 

  حسن الوجه أدم

ضخم البطن عريض املنكبني هلما مشاش كالسبع أصلع ليس له شعر االمن خلفه عظيم اللحية وهو أول من أسلم 
د كثريين بعد خدجية وعلى كل حال مل يشرك باهللا بالغا شهد املشاهد كلها ومحدت مواقفه وكان اللواء معه يف عن

أكثرها وفضل على خالد بن الوليد يف الشجاعة ألن شجاعة خالد فارسا وعلى فارسا وراجال ومناقبه ال تعد من 
ساء ومحله يف أكثر احلروب اللواء وقول النيب صلى أكربها تزويج البتول ومؤاخاة الرسول ودخوله يف الباهلة والك

اهللا عليه وسلم أما ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى وغري ذلك مما يطول ذكره ويعز حصره وقد نقل 
اليافعي اخلالف بني أهل السنة يف املفاضلة بينه وبني عثمان وأختبار هو تفصيله على عثمان وأشار إىل ذلك يف 

  تها مخسة وثالثون بيتا منها قصيدة مجل
  ) واهللا أعلم ما يف باطن احلال ** والظاهر اآلن عندي ما أقول به ( 
انتهى والصحيح تفضيل عثمان كما هو ) من بعد تفضيلنا الشيخني معتقدي تفضيله قبل ذي النورين من تاىل ( 

قاتل وقيل مثانية آالف أتاهم على وخطبهم معلوم وملا استقر اخلوارج يف حروراء بعد النهر وأن وكانوا ستة آالف م
وعظهم فرجعوا معه إىل الكوفة وأشاعوا أن عليا تاب من التحكيم فأتاه األشعث بن قيس فقال له أن الناس قائلون 
أنك رأيت احلكومة ضالال وتبت منها فقام يف الناس وقال من زعم أن احلكومة ضالل فقد كذب فثارت اخلوارج 

فقيل له أهنم خارجون عليك فقال ما أقاتلهم حىت يقاتلوين وسيفعلون فبعث إليهم ابن عباس وخرجوا من املسجد 
رضي اهللا عنهما يناظرهم فاحتج عليهم ابن عباس وبالتحكيم يف اتالف احملرم الصيد والتحكيم بني الزوجني وبأن 

كله وقالوا له أن عليا حما نفسه من  النيب صلى اهللا عليه وسلم أمسك عن قتال اهلدنة يوم احلديبية فصدقوه يف ذلك
اخلالفة بالتحكيم فقال هلم ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حما اسم الرسالة يوم احلديبية فلم يزهلا 
ذلك عنه فرجع منهم ألفان وبقى أربعة أو ستة آالف أصروا وبايعوا عبد اهللا بن وهب الراسي فخرج هبم إىل 

  م على وأوقعالنهروان فسار إليه

هبم وقتل منهم ألفني ومثامنائة منهم ذو الثدية عالمة الفرقة املارقة مث كلمهم أيضا فأصروا وقالوا إن عدت إىل على 
جهاد العدو سرنا بني يديك وإن بقيت على التحكيم قاتلناك مث قال هلم أيكم قاتل عبد اهللا بن خباب فقالوا كلنا 



انيا فأعفوا النصراين وقالوا احفظوا وصية نبيكم فيه وقتلوا املسلم مث لقوا عبد اهللا قتله وكانوا قبل لقوا مسلما ونصر
بن خباب الصحايب ويف عنقه املصحف فقالوا إن املصحف يأمرنا بقتلك فوعظهم وذكرهم وحدثهم عن أبيه عن 

ليهما فقالوا ما تقول يف علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلم يقبلوا وقالوا له ما تقول يف أيب بكر وعمر فأثىن ع
قبل التحكيم وعثمان قبل احلدث فأثىن عليهما خريا قالوا فما تقول يف التحكيم واحلكومة قال أقول إن عليا أعلم 

منكم وأشد توقيا على دينه فقالوا إنك لست تتبع اهلدى فربطوه إىل جانب النهر وذحبوه فاندفق دمه على املاء جيري 
ال قال لعلي ما بال خالفة أيب بكر وعمر كانت صافية وخالفتك أنت وعثمان متكدرة فقال مستقيما وروى أن رج

إن أبا بكر وعمر كنت أنا وعثمان من أعواهنما وكنت أنت وأمثالك من أعواين وأعوان عثمان وقال له رجل من 
ل رضي اهللا عنه فأنتم اليهود ما أتى عليكم بعد نبيكم إال نيف وعشرون سنة حىت ضرب بعضكم بعضا بالسيف فقا

  ما جفت أقدامكم من البحر حىت قلتم يا موسى اجعل لنا إهلا كما هلم آهلة 
  ومما رثى به علي كرم اهللا وجهه 

  ) فال قرت عيون الشامتينا ** أال قل للخوارج أمجعينا ( 
  ) خبري الناس طرا ابتغينا ** أيف شهر الصيام فجمعتمونا ( 
  ) وذللها ومن ركب السفينا ** ا قتلتم خري من ركب املطاي( 
  ) ومن قرأ املثانين واملئينا ** ومن لبس النعال ومن حذاها ( 
  ) وحب رسول رب العاملينا ** وكل مناقب اخلريات فيه ( 

  وبعد وفاة علي بويع البنه احلسن رضي اهللا عنهما فتممت بأيامه خالفة

  النبوة ثالثون سنة وظهر تصديق اخلرب النبوي 

  دى وأربعنيسنة إح

  
يف ربيع األول منها سار أمري املؤمنني احلسن بن علي جبيوشه حنو الشام وعلى مقدمته قيس بن سعد بن عبادة وسار 
معاوية جبيوشه فالتقوا يف ناحية األنبار فوفق اهللا احلسن يف حقن دماء املسلمني وترك األمر ملغاوية كما هو مقرر يف 

ديث النبوي فيه حيث قال صلى اهللا عليه وسلم إن ابين هذا سيد ولعل اهللا صحيح البخاري وظهر حينئذ صدق احل
أن يصلح به بني فئتني عظيمتني من املسلمني وملا مت الصلح بشروطه برز احلسن بني الصفني وقال إين قد اخترت ما 

وإن أدري { ن أنازعه مث قرأ عند اهللا وتركت هذا األمر ملعاوية فإن كان يل فقد تركته هللا وإن كان له فما ينبغي يل أ
وكرب الناس فرحا واختلطوا من ساعتهم ومست سنة اجلماعة ومتت اخلالفة ملعاوية } لعله فتنة لكم ومتاع إىل حني 

  رضي اهللا عنه وهللا احلمد 
وفيها توفيت أم املؤمنني حفصة بنت عمر رضي اهللا عنها وقيل يف سنة مخس وأربعني وكان النيب صلى اهللا عليه 

سلم طلقها مرة فبكى عمر واشتد عليه فنزل جربيل وقال للنيب صلى اهللا عليه وسلم إن اهللا يأمرك أن تراجع و
  حفصة بنت عمر رمحة لعمر ويف رواية فإهنا صوامة قوامة وأهنا زوجتك باجلنة 

ومئذ وفيها مات صفوان بن أمية بن خلف القرشي اجلمحي وكان من أشراف قريش ومسلمة الفتح وكان هرب ي
إىل جده فاستؤمن له فرجع وطلب من النيب صلى اهللا عليه وسلم خيار شهرين فقال له لك أربعة وشهد حنينا فاكثر 



له صلى اهللا عليه وسلم من غنائمها فقال أشهد باهللا ما طابت هبذا إال نفس نيب وحسن إسالمه وقدم املدينة فقال له 
فرجع إىل مكة وكان من األغنياء قيل ملك قنطارا من الذهب شهد  النيب صلى اهللا عليه وسلم ال هجرة بعد الفتح

  الريموك أمريا 
وفيها لبيد بن ربيعة الشاعر العامري الذي صدقه النيب صلى اهللا عليه وسلم وحسن إسالمه وقيل مات يف خالفة 

  عثمان بالكوفة عن مائة ومخسني سنة

  سنة اثنتني وأربعني

  
سجستان أو بعضها وافتتحت السند وفيها تويف عثمان احلجيب وفيها سار راشد بن  فيها افتتح عبد الرمحن بن مسرة

  عمر وشن الغارات وأوغل يف بالد السند 

  سنة ثالث وأربعني

  
  فيها افتتح عقبة بن نافع كورا من بالد السودان وسىب بشر بن أرطأة بأرض الروم 

قرشي السهمي مبصر أمريا ملعاوية كان من الدهاة اجملربني ويف ليلة عيد الفطر تويف أبو عبد اهللا عمرو بن العاص ال
أسلم يف هدنة احلديبية وهاجر ووىل إمرة جيش ذات السالسل وكان من أجالء قريش وذوي احلزم والرأي 

وحديث وفاته ونثبته عند النزع مذكور يف صحيح مسلم وفيه عربة وقال آخر أمره اللهم إنك أمرتنا فعصينا وهنيت 
  فال أنا بريء فأعتذر وال قوي فأنتصر ولكن ال إله إال أنت مث فاضت روحه رمحه اهللا تعاىل ورضي عنه فارتكبنا 

وفيها تويف عبد اهللا بن سالم اإلسرائيلي حليف األنصار من سبط يوسف ابن يعقوب صلى اهللا عليهما وسلم وقصة 
ة وهو املراد عند بعض املفسرين بقوله تعاىل إسالمه مشهورة يف الصحاح وشهد له النيب صلى اهللا عليه وسلم باجلن

  } وشهد شاهد من بين إسرائيل على مثله { وقوله تعاىل } ومن عنده علم الكتاب { 
ويف صفر منها حممد بن مسلمة األنصاري البدري وكان ممن اعتزل الفتنة واختذ سيفا من خشب ولزم املدينة حىت 

  مات 

  سنة أربع وأربعني

تويف أبو موسى األشعري اليمين املقرىء األمري نسب إىل األشعر أخي محري بن سبأ وكان من أهل يف ذي احلجة منها 
  السابقة والسبق يف اإلسالم هاجر من بلده زبيد يف حنو اثنني ومخسني رجال ورجع فركب البحر فألقتهم الريح إىل

وأصحابه يف سفينة أخرى وأسهم النجاشي باحلبشة فوقف مع جعفر وأصحابه حىت قدم معهم يف سفينته وجعفر 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملن لسفينتهم وملن جاء معهم ومل يسهم ملن غاب غريهم واستعمله النيب صلى اهللا 

عليه وسلم على عدن واستعمله عمر على الكوفة والبصرة وفتحت علي يده عدة أمصار وقال علي فيه صبغ بالعلم 
  لرمحن بن مسرة كابل وغزا املهلب بن أيب صفرة أرض اهلند وهزم العدو صبغة وفيها وقيل افتتح عبد ا



وفيها توفيت أم املؤمنني أم حبيبة رملة بنت أيب سفيان األموية هاجرت إىل احلبشة مع زوجها عبد اهللا بن جحش 
وارين فتنصر هناك ومات فأرسل رسول اهللا عمرو بن أمية الضمري وكيال يف زواجها فلما بشرت بذلك نثرت س

كانا يف يدها وأصدقها النجاشي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أربعمائة دينار أو أربعة آالف درهم وحضر عقدها 
  جعفر وأصحابه 

  سنة مخس وأربعني

  
فيها غزا معاوية بن خديج أفريقية وتويف فيها سنة إحدى ومخسني أبو خارجة زيد بن ثابت بن الضحاك األنصاري 

اتب عن ست ومخسني سنة قتل أبوه يوم بغاث وهو ابن ست وهاجر النيب صلى اهللا عليه وسلم املقرئ الفرضي الك
وهو ابن إحدى عشرة واجتمع له شرف العلم والصحبة وأول مشاهدة اخلندق وكان عمر وعثمان يستخلفانه على 

ب أخذ بركابه ويقول ابن عباس املدينة وكان ابن عباس يأتيه إىل بيته للعلم ويقول العلم يؤتى وال يأيت وكان إذا رك
هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء فيأخذ زيد كفه ويقبلها ويقول هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا صلى اهللا عليه 

  وسلم 
وفيها عاصم بن عدي سيد بين العجالن وكان قد رده النيب صلى اهللا عليه وسلم وسلم من بدر يف شغل وضرب له 

  يوم اليمامةبسهمه وقتل أخوه معن 

  سنة ست وأربعني

  
  فيها وىل الربيع بن زياد احلارثي سجستان فزحف كابل شاه يف مجع من الترك وغريهم فالتقوا على بست فهزمهم 

وفيها تويف عبد الرمحن بن خالد بن الوليد مسموما على ما قيل وكان أحد األجواد وكان بيده لواء معاوية يوم 
رضي اهللا عنه وقيل أن معاوية خطب الناس حني كرب وأسن واستشارهم فيمن  صفني وكان أخوه مهاجر مع علي

  يستخلف وكان مراده أن يشريوا بيزيد فأشاروا بعبد الرمحن بن خالد وغزا عبد الرمحن الروم غري مرة 

  سنة سبع وأربعني

  
  فيها غزا رويفع بن ثابت األنصاري أمري طرابلس أفريقية فدخلها مث انصرف 

الناس عنبسة بن أيب سفيان وفيها مجعت الترك فالتقى هبم عبد اهللا ابن سوار العبدي ببالد القيفان وفيها حج ب
  فاستشهد عبد اهللا وعامة جنده وغلبت الترك على القيفان 

  سنة مثان وأربعني

  
  فيها توجه سنان بن سلمة بن احملبق اهلذيل واليا على اهلند عوض عبد اهللا ابن سوار 



بد اهللا بن عياش بن أيب ربيعة املخزومي وكان مولده باحلبشة واحلارث بن قيس اجلعفي صاحب وقتل بسجستان ع
  ابن مسعود 

  سنة تسع وأربعني

  
  يف ربيع األول منها تويف سيد شباب أهل اجلنة سبط رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  أنه تويف  ورحيانته أبو حممد احلسن بن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنهما واألكثر عل

  سنة مخسني

باملدينة عن سبع وأربعني سنة ومناقبه كثرية روى أنه حج مخسا وعشرين حجة ماشيا واجلنائب بني يديه وخرج عن 
ماله ثالث مرات وشاطره مرتني وأعطى إنسانا يسأله مخسني ألف درهم ومخسمائة دينار وأعطى محال ذلك طيلسانه 

معهم كسر خبز فاستضافوه فنزل عن فرسه وأكل معهم مث محلهم إىل  وقال يكون كراؤه من عندي ومر بصبيان
منزله فأطعمهم وكساهم وقال البدء هلم ألهنم مل جيدوا إال ما أطعموين وحنن جند أكثر منه وبلغه أن أبا ذرقال الفقر 

اختيار اهللا مل  أحب إيل من الغىن والسقم أحب إيل من الصحة فقال يرحم اهللا أبا ذر أنا أقول من اتكل على حسن
حيب غري ما اختاره سنة مخسني فيها تويف عبد الرمحن بن مسرة العبشمي من مسلمة الفتح قال له النيب صلى اهللا عليه 

  وسلم ال تسأل اإلمارة احلديث افتتح سجستان وكابل أمريا لعبد اهللا بن عامر 
 وهو أحد الثالثة الذين خلفوا و تاب اهللا وفيها تويف كعب بن مالك األنصاري السلمي مؤاخي طلحة بن عبيد اهللا

عليهم واحد شعراء النيب صلى اهللا عليه وسلم اجمليبني عنه عدوه وشهد املشاهد غري تبوك ذهب بصره يف آخر 
  عمره وهو القائل 

  ) فليغلنب مغالب الغالب ** جاءت سخينة كي تغالب رهبا ( 
وفيها مات املغرية بن شعبة الثقفي ) يا كعب على قولك هذا  فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم لقد شكرك اهللا

أسلم عام اخلندق ووىل العراق لعمرو غريه وكان من رجال الدهر حزما وعزما ورأيا ودهاء يقال أنه أحصن ثالمثائة 
  امرأة قيل الف امرأة واله عمر البصرة مث الكوفة 

رائيلية اهلارونية وكانت مجيلة فاضلة كفاها فضال ونبال وفيها توفيت أم املؤمنني صفية بنت حني بن أخطب اإلس
  زواج النيب صلى اهللا عليه وسلم وأوتيت أجرها

مرتني جاءت جاريتها عمر فقالت أن صفية حتب السبت وتصل اليهود فبعث إليها عمر يسأهلا عن ذلك فقالت أما 
يهم رمحا وقالت للجارية ما محلك على هذا قالت السبت فلم أحبه وقد أبدلين اهللا يوم اجلمعة وأما اليهود فإن يل ف

  الشيطان قالت اذهيب فأنت حرة وفيها غزا يزيد بن معاوية القسطنطينية وقيل يف سنة إحدى 

  سنة إحدى ومخسني



  
فيها توىف سعيد بن زيد القرشي العدوى أحد العشرة اجملاب الدعوة دعا على أروى ملا كذبت عليه فقال اللهم أن 

فاعم بصرها واقتلها يف أرضها فعميت ووقعت يف حفرة من أرضها فماتت مل يشهد بدار هو وال  كانت كاذبة
عثمان أبن عفان وال طلحة بن عبيد اهللا فأما عثمان فاحتبس على مرض زوجته رقية بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه 

يف طريق الشام وضرب هلما النيب وسلم وأما سعيد وطلحة فبعثهما النيب صلى اهللا عليه وسلم يتجسسان األخبار 
  صلى اهللا عليه وسلم سهمها من الغنيمة 

وفيها وقيل يف اليت تليها توىف أبو أيوب األنصاري خالد بن زيد بالقسطنطينية وهم حماصرون هلا وقربه حتت سورها 
 عليه وسلم مدرسة يستسقى به ويتربك وكان عقبيا كثري املناقب وموضع بيته الذي نزل فيه رسول اهللا ص صلى اهللا

  تعرف بالشاهبية وفيه موضع يقال له املربك يعنون مربك ناقه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
وفيها قتل حجر بن عدي وأصحابه مبرج عذراء من أرض الشام قيل قتلوا بأمر معاوية ولذا قال على كرم اهللا وجهه 

م إال أن يؤموا باهللا العزيز احلميد فإن صح هذا عن وما نقموا من ه( حجر بن عدي وأصحابه كأصحاب األخدود 
  على فيكون من باب األخبار بالغيب ألنه توىف قبل كما تقدم وكان حلجر صحبة ووفادة وجهاد وعبادة 

  وفيها على األصح توىف جرير بن عبد اهللا البجلى بقر قيسا

  
  رمجتها يف سنة تسع وثالثني وفيها توفيت أم املؤمنني ميمونة بنت احلرث اهلاللية وقد تقدمت ت

  سنة اثنتني ومخسني

  
فيها تويف عمران بن حصني اخلزاعي كثري املناقب ومن أهل السوابق بعثه عمر يفقه أهل البصرة وتوىل قضاءها 
وكان احلسن البصري حيلف باهللا ما قدمها خري هلم من عمران بن حصني وهو الراوي حلديث وصف املتوكلني 

 يسترقون وال يتطريون وكان يسمع تسليم املالئكة عليه حىت اكتوى بالنار فلم يسمعهم عاما مث الذين ال يرقون وال
  أكرمه اهللا برد ذلك أسلم هو وأبو هريرة عام خيرب واستقضاه عبد اهللا بن عامر على البصرة مث استعفاه فأعفاه 

  وفيها تويف كعب بن عجرة األنصاري احلدييب وكان من فضالء الصحابة 
عاوية بن خديج الكندي التجييب األمري له صحبة ورواية وأبو بكرة بن نفيع بن احلارث وقيل ابن مسروح تدىل وم

  من حصن الطائف ببكرة لإلسالم فلذا كىن بأيب بكرة 
وفيها وقيل يف سنة إحدى أو أربع ومخسني تويف سيد جبيلة جرير بن عبد اهللا البجلي األمري قال ما حجبين رسول اهللا 

ى اهللا عليه وسلم منذ أسلمت وال رآين إال تبسم يف وجهي اسلم سنة عشر وسكن الكوفة وجبيلة أم القبيلة صل
  وقيل هو أمنار أحد أجدادهم وفيهم يقول الشاعر 

  ) نعم الفىت وبئست القبيلة ** لوال جرير هلكت جبيلة ( 
ائه رائحة فقال عزمت على صاحب قال عمر رضي اهللا عنه ما مدح من سب قومه ووجد عمر مرة من بعض جلس

هذه الريح إال قام فتوضأ فقال جرير اعزم علينا كلنا فلنقم فعزم عليهم مث قال يا جرير ما زلت شريفا يف اجلاهلية 
  واإلسالم وسأله عمر عن الناس فقال هم كسهام اجلعبة منها القائم الرائش



  والنصل الطائش 

  سنة ثالث ومخسني

  
بن أيب بكر الصديق وكان من الزهاد الشجعان قتل يوم اليمامة سبعة شهد مع قريش بدرا  فيها تويف عبد الرمحن

وأحدا مشركا وأسلم يف هدنة احلديبية وله املشاهد اجلميلة يف نصر اإلسالم وملا دعاه معاوية إىل البيعة ليزيد امتنع 
مشهورة يف البخاري وذلك أنه قام حني  فبعث إليه مبائة ألف درهم فردها وقال ال أبيع ديين بدنياي وقصته معهم

اآلية وذلك من كيد مروان } والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانين { دعى للبيعة فقال مروان هذا الذي نزل فيه 
وإمنا أورده البخاري مرسال لبيان أثر عائشة الذي ردت به على مروان وملا بلغ عائشة خرب موته مبكة ارحتلت حىت 

  وقالت وقفت على قربه 
  ) من الدهر حىت قيل لن تتصدعا ** وكنا كندماين جذمية حقبة ( 
  ) بطول اجتماع مل نبت ليلة معا ** فلما تفرقنا كأين ومالكا ( 

  وفيها تويف زياد بن أمه املستحلق وكان يضرب بدهائه املثل واله معاوية العراقني 
  رجي ويل جنران وله سبع عشرة سنة وفيها أو يف اليت قبلها تويف عمرو بن حزم األنصاري اخلز

وفيها فريوز الديلمي قاتل األسود العنسي له صحبة ورواية وفضالة بن عبيد األنصاري قاضي دمشق ملعاوية 
  وخليفته عليها 

  سنة أربع ومخسني

 عليه تويف فيها أسامة بن زيد اهلامشي الكليب حب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وابن حبه قدمه النيب صلى اهللا
  وسلم وأمره على فضالء الصحابة وجلة املهاجرين واألنصار على حداثة سنه 

  وثوبان بن جبدد موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وجبري بن مطعم

  النوفلي وكان من سادات قريش وحلمائها وقيل تويف سنة مثان ومخسني 
يف اجلاهلية واإلسالم قيل وكذلك أبوه وجده  وحسان بن ثابت األنصاري الشاعر عن مائة وعشرين سنة مناصفة

  وكان لسانه يصل إىل جبهته ومن قوله خماطبا أليب سفيان بن احلرث 
  ) فشركما خلريكما الفداء ** أهتجوه ولست له بكفؤ ( 

  قيل وهذا أنصف بيت قالته العرب 
الشريف اجلواد أعتق يف  وفيها على خالف حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد القرشي األسدي ابن أخي خدجية

اجلاهلية مائة رقبة ومحل على مائة بعري وفعل مثل ذلك يف اإلسالم وأهدى مائة بدنة وألف شاة وأعتق بعرقة مائة 
وصيف يف أعناقهم أطواق الفضة منقوش فيها عتقاء اهللا عن حكيم بن حزام وباع دار الندوة مبائة ألف وتصدق هبا 

ذهبت املكارم ولدته أمه يف الكعبة وعاش ستني سنة يف اجلاهلية وستني سنة يف  فقيل له بعت مكرمة قريش فقال
  اإلسالم ودفن يف داره باملدينة وهو من مسلمة الفتح 

وفيها أبو قتادة األنصاري السلمي فارس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شهد أحدا وما بعدها وخمرمة بن نوفل 



  ة قلوهبم الزهري والد املسور وكان من املؤلف
  وفيها غزا عبيد اهللا بن زياد فقطع هنر جيحون إىل خبارى وافتتح بعض البالد وكان أول عريب عدا النهر 
  وفيها علي ما رجحه الواقدي أم املؤمنني سودة بنت زمعة وتقدم أهنا ماتت يف خالفة عمر وهو األصح 

  وعشرين سنة وفيها تويف سعيد بن يربوع املخزومي من مسلمة الفتح عاش مائة 
  وفيها عبد اهللا بن أنيس اجلهين حليف األنصار وكان أحد من شهد العقبة

  سنة مخس ومخسني

  
فيها تويف أبو إسحاق سعد بن أيب وقاص القرشي الزهري أحد العشرة ومقدم جيوش اإلسالم يف فتح العراق وأول 

وسلم وسلم بأبويه وما دعا قط أال استجيب له من رمى بسهم يف سبيل اهللا جماب الدعوة وفداه النيب صلى اهللا عليه 
  ومناقبه مجة 

وأبو اليسري كعب بن عمرو األنصاري السلمي أسر العباس يوم بدر واألرقم ابن األرقم ابن املخزومي أحد 
  السابقني وقيل تويف سنة ثالث ومخسني 

  سنة ست ومخسني

تقى هو والصفد فكسرهم مث صاحلوه وكان معه من فيها استعمل معاوية سعيد بن عثمان بن عفان فغزا مسرقند فال
األمراء املهلب واستشهد معه يومئذ قثم بن العباس بن عبد املطلب وكان يشبه بالنيب صلى اهللا عليه وسلم وهو 

  آخر من طلع من حلد النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  وفيها أم املؤمنني جويرية بنت احلرث املصطلقية وصلى عليها مروان 

  بع ومخسنيسنة س

فيها عزل سعيد بن عثمان عن خراسان وأضيفت إىل العراقني لعبيد اهللا بن زياد وتويف عبد اهللا بن السعدي العامري 
  له صحبة 

وفيها وقيل يف سنة مثان ومخسني يف رمضان توفيت أم املؤمنني عائشة بنت أيب بكر الصديقة بنت الصديق من أخص 
صلى اهللا عليه وسلم هلا وشاع من ختصيصها عنده ونزول القرآن يف عذرها مناقبها ما علم من حب رسول اهللا 

وبراءهتا والتنويه بقدرها ووفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني سحرها وحنرها ويف نوبته وريقها يف فمه الشريف 
زوج بكرا سواها وما محل ألنه كان يأمرها أن تندى له السواك بريقها ونزول الوحي يف بيتها وهو يف حلافها ومل يت

عنها من الفقه مل حيمل عن أحد سواها تزوجها النيب صلى اهللا عليه وسلم مبكة وهي ابنة ست وبين هبا باملدينة وهي 
  بنت تسع وتويف صلى اهللا عليه وسلم وهي بنت مثان عشرة

ء ويف رواية ثلثي وتوفيت عن مخس وستني سنة ونقل عنها علم كثري حىت ورد خذوا نصف دينكم عن احلمريا
  دينكم 



وكانت من أكثر الصحابة حفظا وفتيا قال يف معامل املوقعني والذين حفظت عنهم الفتوى من الصحابة مائة ونيف 
وثالثون نفسا ما بني رجل وامرأة وكان املكثرون منهم سبعة عمر بن اخلطاب وعلي بن أيب طالب وعبد اهللا بن 

ثابت وعبد اهللا بن عباس وعبد اهللا بن عمر قال أبو حممد بن حزم وميكن أن مسعود وعائشة أم املؤمنني وزيد بن 
جيمع من فتوى كل واحد منهم سفر ضخم قال وقد مجع أبو بكر حممد بن موسى بن موسى بن يعقوب بن أمري 

اإلسالم يف العلم املؤمنني املأمون فتيا عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما يف عشرين كتابا وأبو بكر املذكور أحد أئمة 
واحلديث قال أبو حممد واملتوسطون منهم فيما روى عنهم من الفتيا أبو بكر الصديق وأم سلمة وأنس بن مالك 
وأبو سعيد اخلدري وأبو هريرة وعثمان بن عفان وعبد اهللا بن عمرو بن العاص وعبد اهللا بن الزبري وأبو موسى 

جابر بن عبد اهللا ومعاذ بن جبل فهؤالء ثالثة عشر ميكن أن جيمع األشعري وسعد بن أيب وقاص وسلمان الفارسي و
من فتيا كل امرئ منهم جزء صغري جدا ويضاف إليهم طلحة والزبري وعبد الرمحن بن عوف وعمران بن حصني 
 وأبو بكرة وعبادة بن الصامت ومعاوية بن أيب سفيان والباقون منهم مقلون يف الفتيا ال يروى عن الواحد منهم إال

املسألة واملسألتان والزيادة اليسرية ميكن أن جيمع من فتيا مجيعهم جزء صغري فقط بعد التقصي والبحث انتهى 
ملخصا ما ذكره ابن القيم وكان من اآلخذين عن عائشة الذين ال يكادون يتجاوزون قوهلا املتفقهني هبا القاسم بن 

ها أمساء قال مسروق لقد رأيت مشيخة أصحاب رسول اهللا حممد بن أيب بكر ابن أخيها وعروة بن الزبري ابن أخت
  صلى اهللا عليه وسلم

يسألوهنا عن الفرائض وقال عروة بن الزبري ما جالست أحدا قط أعلم بقضاء وال حبديث باجلاهلية وال أروى للشعر 
  وال أعلم بفريضة وال طب من عائشة رضي اهللا عنها 

لرمحن بن صخر الدوسي قاله هشام وابن املديين وقيل سنة مثان ومخسني قاله وفيها تويف أبو هريرة عبد الرمحن عبد ا
أبو معر وحيىي بن بكري ومجاعة وقيل سنة تسع ومخسني كان كثري العبادة والذكر حسن األخالق وىل إمرة املدينة 

  وكان حافظ الصحابة وأكثرهم رواية 
ة رضي اهللا عنهم أمجعني أبو هريرة مروياته مخسة آالف قال احلافظ الذهيب املكثرون من رواية احلديث من الصحاب

وثلثمائة وأربعة وسبعون ابن عمر ألفان وستمائة وثالثون أنس ألفان ومائتان وستة وسبعون عائشة ألفان ومائتان 
وعشر ابن عباس ألف وستمائة وسبعون جابر ألف ومخسمائة وأربعون أبو سعيد ألف ومائة وسبعون على مخسمائة 

ومثانون عمر مخسمائة وسبعة وثالثون عبد اهللا بن مسعود مثامنائة ومثانية وأربعون عبد اهللا بن عمر سبعمائة أم وستة 
سلمة ثالمثائة ومثانية وسبعون أبو موسى ثلثمائة وستون الرباء بن عازب ثلثمائة ومخسة أبو ذر مائتان وأحد ومثانون 

ون سهل بن سعد مائة ومثانية ومثانون عبادة مائة وأحد ومثانون سعد مائتان وأحد وسبعون أبو أمامة مائتان ومخس
عمران مائة ومثانون معاذ مائة وسبعة ومخسون أبو أيوب مائة ومخسة ومخسون مثان مائة وأربعة وستون جابر بن 

رة بن مسرة مثله أبو بكر الصديق مائة واثنان وثالثون أسامة مائة واثنان ومثانون ثوبان مائة واثنان وسبعون مس
جندب مائة واثنان وثالثون النعمان بن بشري مائة واثنان وأربعون أبو مسعود مائة واثنان جرير مائة ابن أيب أوىف 

  مخسة وتسعون انتهى ولبعضهم يف املكثرين من رواية احلديث 
  )من احلديث عن املختار خري مضر ** سبع من الصحب فوق األلف قد نقلوا ( 

  
  ) صديقة وابن عباس كذا ابن عمر ** ر أنس أبو هريرة سعد جاب( 



وكان يف أيب هريرة دعابة وكان خيطب ويقول طرقوا ألمريكم قيل هو أبو سعيد اخلدري وكان يصلي خلف علي 
ويأكل على مساط معاوية ويعتزل القتال ويقول الصالة خلف علي أمت ومساط معاوية أدسم وترك القتال أسلم 

روى عنه أكثر من مثامنائة رجل أسلم عام خيرب سنة سبع وصدقه الشيطان ونصحه استعمله عمر على البحرين و
فقد ثبت يف الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حديث أيب هريرة ملا وكله النيب صلى اهللا عليه وسلم حبفظ 

ى اهللا عليه وسلم ما فعل زكاة الفطر فسرق منه الشيطان ليلة بعد ليلة وهو ميسكه فيتوب فيطلقه فيقول له النيب صل
أسريك البارحة فيقول زعم أنه ال يعود فيقول إنه سيعود فلما كان يف املرة الثالثة قال له دعين أعلمك ما ينفعك إذا 

إىل آخرها فإنه لن يزال عليك من اهللا حافظ } اهللا ال إله إال هو احلي القيوم { أويت إىل فراشك فاقرأ آية الكرسي 
حىت تصبح فلما أخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب وأخربه أنه شيطان  وال يقربك شيطان

  وفيه دليل على أن اإلنسي أقوى وأشد يأسا من اجلين كما اختاره الفخر الرازي 

  سنة مثان ومخسني

  
عامر اجلهين فيها تويف جبري بن مطعم على خالف يف ذلك وشداد بن أوس األنصاري نزيل بيت املقدس وعقبة بن 

  الصحايب أمري معاوية على مصر وكان فقيها فصيحا مفوها 
وعبيد اهللا بن العباس بن عبد املطلب له صحبة ورواية ويل اليمن لعلي فسار إليه بشر بن أرطأة فذبح ولديه وكان 

هنم قالوا إنك أحد األجواد أشاع بعض الناس أنه يدعو الناس للغداء وال علم له فامتألت رحبة بيته فقال ما شأ
  دعوهتم فقال ال خيرجن منهم أحد وغداهم مجيعا مث نادى مناديه أن حيضروا كل يوم

  سنة تسع ومخسني

  
  فيها تويف أبو حمذورة اجلمحى املؤذن له صحبة ورواية وكان من اندى الناس صوتا وأحسنهم نغمة 

  بة وفيها وقيل يف اليت تليها شيبة بن عثمان احلجيب العبدري سادن الكع
وسعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية والد عمرو األشدق والذي أقيمت عربية القرآن على لسانه ألنه كان 

أشبههم هلجة برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وىل الكوفة لعثمان وافتتح طربستان وكان ممدحا كرميا عاقال حليما 
  اعتزل اجلمل وصفني ومولده قبل بدر 

ن عبد اهللا بن عامر بن كريز العبسي أمري عثمان على العراق له رواية وهو الذي افتتح خراسان وأبو عبد الرمح
  وأصبهان وحلوان وكرمان واطراف فارس كلها 

  سنة ستني

  
فيها تويف معاوية بن أيب سفيان بدمشق يف رجب وله مثان وسبعون سنة وىل الشام لعمر وعثمان عشرين سنة 

ال شهرا وسار بالرعية سرية مجيلة وكان من دهاة العرب وحلمائها يضرب به املثل وهو ومتلكها بعد على عشرين إ



أحد كتبة الوحي وهو امليزان يف حب الصحابة ومفتاح الصحابة سئل اإلمام أمحد بن حنبل رضي اهللا عنه أميا أفضل 
 صلى اهللا عليه وسلم خري من معاوية أو عمر بن عبد العزيز فقال لغبار حلق بأنف جواد معاوية بني يدي رسول اهللا

  عمر بن عبد العزيز رضي اهللا تعاىل عنه وأماتنا على حمبته 
  وفيها تويف مسرة بن جندب الفزارى يف أوهلا نزيل البصرة 

وبالل بن احلرث املزىن وعبد اهللا بن مغفل املزىن نزيل البصرة من أهل بيعة الرضوان وفيها أو يف اليت قبلها أبو محيد 
  ي رضي اهللا تعاىل عنهم أمجعنيالساعد

  
وفيها عزل الوليد بن عقبة عن املدينة واستعمل عليها عمرو بن سعيد األشدق فقدمها يف رمضان فدخل عليه أهل 
املدينة وكان عظيم الكرب واستعمل على شرطته عمر بن الزبري ملا كان بينه وبني أخيه عبد اهللا من البغضاء فأرسل 

ة فضرهبم ضربا شديدا هلواهم يف أخيه عبد اهللا منهم أخوه املنذر بن الزبري مث جهز عمرو بن إىل نفر من أهل املدين
سعيد عمر بن الزبري يف جيش حنو الفى رجل إىل أخيه عبد اهللا بنب الزبري فنزل باألبطح وأرسل إىل أخيه برميني يزيد 

يف عنقك جامعة من فضة ال ترى وال تضرب  وكان حلف أال يقبل بيعته إال أن يؤتى به يف جامعة ويقال حىت أجعل
الناس بعضهم ببعض فإنك يف بلد حرام فأرسل إليه أخوه عبد اهللا من فرق مجاعته وأصحابه فدخل دار ابن علقمة 
فأتاه أخوه عبيدة فأجاره مث أتى عبد اهللا فقال له قد أجرت عمرا فقال جتري من حقوق الناس هذا ما ال يصح أو ما 

ري هذا الفاجر الفاسق املستحل حلرمات اهللا مث أقاد عمرا بكل من ضربه إال املنذر وابنه فإهنما أبيا أن أمرتك أن ال جت
  يستقيدا ومات حتت السياط 

  سنة إحدى وستني

  
استشهد فيها يف يوم عاشوراء أبو عبد اهللا احلسني بن علي بن أيب طالب سبط رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

عن ست ومخسني سنة ومن أسباب ذلك أنه كان قد أىب من البيعة ليزيد حني بايع له أبوه الناس ورحيانته بكربالء 
رابع أربعة عبد اهللا بن عمر وعبد اهللا بن الزبري وعبد الرمحن بن أيب بكر فلما مات معاوية جاءت كتب أهل العراق 

ضعا بقرب الكوفة فعرض له عبيد اهللا بن إىل احلسني يسألونه القدوم عليهم فسار جبميع أهله حىت بلغ كربالء مو
زيادة فقتلوه وقتلوا معه ولديه عليا إال كرب وعبد اهللا وأخواته جعفرا وحممدا وعتيقا والعباس إ ال كرب وابن أخيه 

  قاسم بن

 احلسن وأوالد عمه حممدا وعونا ابنا عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب ومسلم ابن عقيل بن أيب طالب وابنيه عبد اهللا
وعبد الرمحن وخمتصر ذلك أن يزيد ملا بويع له بعد موت أبيه وكان أبوه بايع له الناس فأرسل يزيد إىل عاملة باملدينة 

الوليد بن عتبة يأخذ له البيعة فأرسل إىل احلسني وعبد اهللا بن الزبري فأتياه ليال وقاال له مثلنا ال يبايع سرا بل على 
ليلتهما يف بقية من رجب فقدم احلسني مكة وأقام هبا وخرج منها يوم الترويه  رؤوس األشهاد مث رجعا وخرجا من

إىل الكوفة فبعث عبد اهللا بن زياد حلربه عمر بن سعيد بن أيب وقاص وقيل أرسل عبيد اهللا ابن احلرث التميمي أن 
ار عبيد اهللا بن زياد يزيد جعجع باحلسني أي أحبه اجلعجاع املكان الضيق مث أمر معمر بن سعيد يف أربعة آالف مث ص

يف العسكر إىل أن بلغوا اثنني وعشرين ألفا وأمريهم عمر بن سعد بن أيب وقاص واتفقوا على قتله يوم عاشوراء قيل 



يوم اجلمعة وقيل السبت وقيل األحد مبوضع يقال له الطف وقتل معه اثنان ومثانون رجال فيهم احلرث بن يزيد 
أى منعهم له من املاء وتضييقهم عليه قيل ووجد باحلسني رضى اهللا عنه ثالث وثالثون التيمي ألنه تاب آخرا حني ر

طعنة وأربع وثالثون ضربة وقتل معه من الفاطميني سبعة عشر رجال وقال احلسن البصرى أصيب مع احلسني ستة 
زياد وهو يقول أو قر  عشر رجال من أهل بيته ما على وجه األرض يومئذ له شبيه وجاء بعض الفجرة برأسه إىل ابن

ركايب فضة وذهبا أين قتلت امللك احملجبا قتلت خري الناس أما وأبا فغضب لذلك وقال إذا علمت انه كذلك فلم 
قتلته واهللا ال حلقنك به وضرب عنقه وقيل إن يزيد هو الذي قتل القائل وملا مت قتله محل رأسه وحرم بيته وزين 

قاتل اهللا فاعل ذلك وأخزاه ومن أمر به أو رضيه قيل قال هلم عند ذلك بعض العابدين معهم إىل دمشق كالسبايا 
احلاضرين ويلكم إن مل تكونا أتقياء يف دينكم فكونوا أحرارا يف دنياكم والصحيح أن الرأس املكرم دفن بالبقيع إىل 

  جنب أمه فاطمة وذلك أن يزيد بعث به إىل عامله باملدينة عمرو بن سعيد األشدق فكفنه

دفنه والعلماء جممعون على تصويب قتال على ملخالفيه ألنه اإلمام احلق ونقل اإلتفاق أيضا على حتسني خروج و
احلسني على يزيد وخروج ابن الزبري وأهل احلرمني على بين أمية وخروج ابن األشعث ومن معه من كبار التابعني 

ى من كان مثل يزيد احلجاج ومنهم من جوز وخيار املسلمني على احلجاج مث اجلمهور رأوا جواز اخلروج عل
اخلروج على كل ظامل وعد ابن حزم خروم اإلسالم أربعة قتل عثمان وقتل احلسني ويوم احلرة وقتل ابن الزبري 

ولعلماء السلف يف يزيد وقتلة احلسني خالف يف اللعن والتوقف قال ابن الصالح والناس يف يزيد ثالث فرق فرقة 
تسبه وتلعنه وفرقة متوسطة يف ذلك ال تتواله وال تلعنه قال وهذه الفرقة هي املصيبة ومذهبها هو  حتبه وتتواله وفرقة

الالئق ملن يعرف سري املاضني ويعلم قواعد الشريعة الطاهرة انتهى كالمه وال أظن الفرقة األوىل توجد اليوم وعلى 
دقة واحنالل اإلميان من قلوهبم وهتاوهنم مبنصب النبوة اجلملة فما نقل عن قتلة احلسني واملتحاملني عليه يدل على الزن

وما أعظم ذلك فسبحان من حفظ الشريعة حينئذ وشيد أركاهنا حىت انقضت دولتهم وعلى فعل األمويني وأمرائهم 
بأهل البيت محل قوله صلى اهللا عليه وسلم هالك أميت على أيدي أغيلمة من قريش قال أبو هريرة لو شئت أن أقول 

فالن وبىن فالن لفعلت ومثل فعل يزيد فعل بشر بن ارطأة العامري أمري معاوية يف أهل البيت من القتل بين 
والتشريد حىت خد هلم األخاديد وكانت له أخبار شنيعة يف على وقتل ولدى عبيد اهللا بن عباس ومها صغريان على 

هللا عمره ويذهب عقله فكان كذلك خرف يدي أمهما ففقدت عقلها وهامت على وجهها فدعا عليه على أن يطيل ا
يف آخر عمره ومل تصح له صحبة وقال الدارقطين كانت له صحبة ومل تكن له استقامة بعد النيب صلى اهللا عليه 

وسلم وقال التفازاين يف شرح العقائد النسفية اتفقوا على جواز اللعن على من قتل احلسني أو أمر به أو أجازه أو 
ن رضا يزيد بقتل احلسني واستبشاره بذلك وإهانته أهلي بيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رضى به قال واحلق أ

  مما تواتر معناه وإن كان تفصيله آحادا قال فنحن

ال نتوقف يف شأنه بل يف كفره وإميانه لعنة اهللا عليه وعلى أنصاره وأعوانه وقال احلافظ ابن عساكر نسب إىل يزيد 
  قصيدة منها 

  ) جزع اخلزرج من وقع األسل ** ياخي ببدر شهدوا ليت أش( 
  ) ملك جاء وال وحى نزل ** لعبت هاشم بامللك بال ( 

فإن ضحت عنه فهو كافر بال ريب انتهى مبعناه وقال الذهيب فيه كان ناصبيا فظا غليظا يتناول املسكر ويفعل املنكر 
ومل يبارك يف عمره وخرج عليه غري واحد بعد احلسني افتتح دولته بقتل احلسني وختمها بوقعة احلرة فمقته الناس 



وذكر من خرج عليه وقال فيه يف امليزان أنه مقدوح يف عدالته ليس بأهل أن يروى عنه وقال رجل يف حضرة عمر 
بن عبد العزيز أمري املؤمنني يزيد فضربه عمر عشرين سوطا واستفىت الكيا اهلراسى فيه فذكر فصال واسعا من خمازيه 

نفدت الورقة مث قال ولو مددت بياض ملددت العنان يف خمازى هذا الرجل وأشار الغزايل إىل التوقف يف شأنه  حىت
والتنزه عن لعنه مع تقبيح فعله وذكر ابن عبد الرب والذهيب وغريمها خمازى مروان بأنه أول من شق عصا املسلمني 

 اإلسالم وخرج على ابن الزبري بعد أن بايعه على الطاعة بال شبهة وقتل النعمان ابن بشري أول مولود من األنصار يف
وقتل طلحة بن عبيد اهللا يوم اجلمل وإىل هؤالء املذكورين والوليد بن عقبة واحلكم بن أيب العاص وحنوهم اإلشارة 
ا مبا ورد يف حديث احملشر وفيه فأقول يا رب أصحايب فيقال أنك ال تدري ما أحدثوا بعدك وال يرد على ذلك م

ذكره العلماء من اإلمجاع على عدالة الصحابة وأن املراد به الغالب وعدم االعتداد بالنادر والذين ساءت أحواهلم 
وال بسوا الفنت بغري تأويل وال شبهة وقال اليافعي وأما حكم من قتل احلسني أو أمر بقتله ممن استحل ذلك فهو 

  كافر وإن مل يستحل ففاسق فاجر واهللا أعلم 
  توىف محزة بن عمرو واألسلمي وله صحبة ورواية وفيها 

  وأم املؤمنني هند املعروفة بأم سلمة وقيل توفيت سنة تسع ومخسني وهي

آخر أمهات املؤمنني موتا تزوجها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد سنتني من اهلجرة وحني خطبها اعتذرت بكرب 
 عليه وسلم أنه كبري أيضا وذو أوالد وأما الغرية فأدعوا اهللا عز السن واألوالد وكوهنا غيورا فذكر النيب صلى اهللا

وجل أن يذهبها عنك فكان أزاوج النيب صلى اهللا عليه وسلم يتحاكمن إليها لعلمهن برباءهتا من الغرية وهي صاحبة 
  املشورة املباركة يوم احلديبية ورأت جربيل عليه السالم يف صورة دحية الكلىب 

  نيسنة اثنتني وست

  
  فيها تويف بريدة بن احلصيب الصحاىب األسلمي وقربه مبرو وقد أسلم قبل بدر 

  وعلقمة بن قيس النخعي الكويف الفقيه صاحب ابن مسعود وكان يشبه به واستفتاه غري واحد من الصحابة 
وألقاه فيها فلم وأبو مسلم اخلوالين اليمىن من سادات التابعني صاحب كرامات أجج له األسود العنسى نارا عظيمة 

تضره فنفاه لئال يرتاب الناس فيه فوفد على أيب بكر مسلما فقال احلمد هللا الذي مل ميتين حىت أراين من أمه حممد 
صلى اهللا عليه وسلم من فعل به ما فعل بإبراهيم خليل اهللا واستبطئت سرية فبينما هو يصلي ورحمه مر كوزجاء 

  السرية ساملة غامنة تقدم يوم كذا وكذا وكان كذلك طائر ووقع عليه وخاطبه مشريا له أن 
  وفيها توىف عبد املطلب بن ربيعة بن احلرث بن عبد املطلب اهلامشي نزيل دمشق له صحبة ورواية 

  وأمري مصر مسلمة بن خملد األنصاري له صحبة ورواية أيضا 
  ضا وفيها غزا أسلم بن أحور خوارزم فصاحلوه مث عرب إىل مسرقند فصاحلوه أي

  سنة ثالث وستني



  
كانت وقعة احلرة وذلك أن أهل املدينة خرجوا على يزيد لقلة دينه فجهز هلم مسلمة بن عقبة فخرجوا له بظاهر 

  املدينة حبرة واقم فقتل من أوالد املهاجرين

وعبد  واألنصار ثلثمائة وستة أنفس ومن الصحابة معقل بن سنان األشجعي وعبد اهللا بن حنظلة الغسيل األنصاري
اهللا بن زيد بن عاصم املازين الذي حكى وضوء النيب صلى اهللا عليه وسلم وحممد بن ثابت بن قيس بن مشاس وحممد 

بن عمرو ابن حزم وحممد بن أيب جهيم بن حذيفة وحممد بن أيب بن كعب ومعاذ بن احلرث أبو حليمة األنصاري 
ألنصاري ويعقوب ولد طلحة بن عبيد اهللا التميمي وكثري الذي أقامه عمر يصلى التراويح بالناس وواسع بن حبان ا

بن أفلح أحد كتاب املصاحف اليت أرسلها عثمان وأبو أفلح موىل أيب أيوب وذلك لثالث بقني من ذي احلجة 
وهجر املسجد النبوي فلم يصل فيه مجاعة أياما ومل متتد حياة يزيد بعد ذلك وال أمريه مسلم بن عقبة ويف ذلك 

  األنصار  يقول شاعر
  ) فنحن على اإلسالم أول من قتل ** فإن يقتلونا يوم حرة وأقم ( 
  ) وأبنا بأسياف لنا منكم نفل ** وحنن تركناكم ببدر أذلة ( 

وفيها توىف أبو مسروق األجذع اهلمداين الفقيه العابد صاب ابن مسعود وكان يصلى حىت تورم قدماه وحج فما نام 
  ا رأيت أطلب للعلم منه كان أعلم بالفتوى من شريح إال ساجدا وعن الشعيب قال م

  سنة أربع وستني

  
يف أوهلا هلك مسلم بن عقبة هبرشى بني مكة واملدينة جبل قريب من اجلحفة متجهزا حلرب ابن الزبري بعد ما 

يف حمفة كأنه  استباح املدينة وفعل القبائح ابتاله اهللا باملاء األصفر يف بطنه ومن العجب أنه شهد احلرة وهو مريض
  جماهد 

ومات يزيد بعده بنيف وسبعني يوما توىف بالذحبة وذات اجلنب يف نصف ربيع األول حبمص وله مثان وثالثون سنة 
  وصلى عليه ابنه معاوية وقيل ابنه خالد وكان شديد األدمة كثري الشعر ضخما عظيم اهلامة يف وجهه أثر اجلدري

اوية رضي اهللا عنه بايعت لك الناس ومهدت لك األمر ومل يتخلف عن بيعتك وكنيته أبو خالد قيل قال له أبوه مع
إال أربعة احلسني وعبد اهللا بن عمر وابن الزبري وعبد الرمحن بن أيب بكر فاستوص باحلسني خريا لقرابته من رسول 

ه يف امللك حاجة وأما عبد اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنه حلمه ودمه وأما عبد اهللا بن عمر فقد وقرته العبادة فليس ل
الرمحن فمغرم بالنساء فأذعنه باملال وأما الذي يثب عليك وثب األسد فكذا وكذا وذكر كالما معناه التحريض 

على قتاله وكانت واليته ثالث سنني ومثانية أشهر واثين عشر يوما وعهد باألمر إىل ابنه معاوية فبقى يف األمر 
يه اخلري ومات وله أحدى وعشرون سنة وأىب أن يستخلف وقال مل أصب شهرين أو أقل ومات وكان يذكر ف

حالوهتا فال أحتمل مرارهتا وملا كان من أمر احلسني ما كان بقى ابن الزبري مبكة عائذا بالبيت فجهز حلربه يزيد 
ق املسور بن احلصني بن منري السكوين فرمى احلصني الكعبة باملنجنيق حىت تضعضع بناؤها وهي وقتل حبجر املنجني

خمرمة النوفلي له صحبة ورواية واحترق قرنا الكبش الذي فدى به إمساعيل وجاء نعى يزيد فترجل احلصني وبايع 
أهل احلرمني ابن الزبري مث أهل العراق واليمن حىت كادت جتتمع األمة عليه وغلب على دمشق الضحاك الفهري 



ودعا إىل نفسه فاحناز عنه مروان يف بين أمية إىل أرض حوران  خمتلف يف صحبته وكان دعا إىل ابن الزبري مث تركه
ووافاهم عبيد اهللا بن زياد من الكوفة مطرودا من أهلها وتضعضع أمر بين أمية حىت كاد يندرس فنهض مروان 
لطلب امللك فالتقى هو والضحاك بعد قصص تطول فقتل الضحاك يف حنو ثالثة آالف من أصحابه مث سار أمري 

  ئذ النعمان بن بشري األنصاري الصحايب لينصر الضحاك فقتله أصحاب مروان محص يوم
وفيها تويف بالطاعون الوليد بن عقبة بن أيب سفيان بن حرب وكان جوادا حليما عني للخالفة بعد يزيد وىل أمرة 

  املدينة غري مرة 
  وفيها توىف ربيعة اجلرشي فقيه الناس زمن معاوية

عبد اهللا بن الزبري الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم صلى اهللا عليه وسلم على ما حدثته  وفيها نقض أمري املؤمنني
  خالته عائشة رضي اهللا عنه وأدخل احلجر يف البيت وكان قد تشقق أيضا من املنجنيق واحترق سقفه 

  سنة مخس وستني

  
اعدها مث عاد إىل دمشق ومات يف فيها توجه مروان إىل مصر فملكها واستعمل عليها ابنه عبد العزيز ومهد قو

رمضان وعهد باألمر إىل ابنه عبد امللك وكان مروان فقيها وكان كاتب السر البن عمه عثمان رضي اهللا عنه وكان 
  قصريا كبري الرأس واللحية دقيق الرقبة أو قص أمحر الوجه واللحية يلقب خيط باطل عاش ثالثا وستني سنة 

  أيب صفرة البن الزبري وحارب األزارقة وأباد منهم ألوفا وفيها وىل خراسان املهلب بن 
وفيها خرج سليمان بن صرد اخلزاعي الصحايب واملسيب بن جنبة الفزاري صاحب على يف أربعة أالف يطلبون بدم 
احلسني ويسمى جيش التوابني وجيش السراة وكان مروان قد جهز ستني ألفا مع عبيد اهللا بن زياد ليأخذ و العراق 

  لتقوا باجلزيرة فانكسر سليمان وأصحابه وقتل هو واملسيب وطائفة وكان لسليمان صحبة ورواية وا
وفيها مات على الصحيح عبد اهللا بن عمرو بن العاص السهمي ومل يكن بينه وبني أبيه يف الوالدة إال إحدى عشرة 

وكان يلوم أباه على القيام يف الفنت  سنة وكان من فضالء الصحابة وعبادهم املكثرين يف الرواية وأسلم قبل أبيه
وحلف باهللا أنه مل يرم يف حرب صفني مبرح وال سهم وإمنا حضرها لعزم أبيه عليه ولقوله صلى اهللا عليه وسلم أطع 

  أباك 
وفيها توىف احلرث بن عبد اهللا اهلمداين الكويف األعور صحب على وابن مسعود وكان متهما بالكذب وحديثه يف 

  عةالسنن األرب

  سنة ست وستني

  
فيها تويف جابر بن مسرة السوائي الصحايب وقيل تويف سنة أربع وستني وكان أبوه صحابيا أيضا وزيد بن أرقم 

  األنصاري وقيل يف سنة مثان وكان غزا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم سبع عشرة غزوة 
  مة والبحرين وفيها قويت شوكة اخلوارج واستوىل جندة احلرورى اخلارجي على اليما



  سنة سبع وستني

  
فيها قتل عمرو بن سعد بن أيب وقاص وعبيد اهللا بن زياد وحصني بن منري السكوين الذي حاصر ابن الزبري وانصرف 

عنه وشرحبيل بن ذي الكالع وكثريون من دعاة الشر واصطلم عسكرهم وكانوا أربعني ألفا وذلك أنه جهز 
ر مثانية آالف مع إبراهيم بن األشتر النخعي فكانت وقعة احلارث بأرض املختار بن أيب عبيد الكذاب جيشا قد

املوصل وقيل كانت يف السنة اليت بعدها وكانت ملحمة عظيمة انتقم اهللا فيها من أهل اجلرم ونصبت رؤوسهم 
حيث نصب رأس احلسني وروى أن حية كانت تدخل يف منخر عبيد اهللا بن زياد وتدور على رأسه وفعلت ذلك 

لناس ينظرون مث بعث به املختار إىل املدينة يف حنو سبعني ألف رأس وشاهدهم نساء أهل البيت الكرام وبقى وا
  الوقوف بني يدي امللك العالم 

وفيها وقيل يف اليت قبلها توىف عدى بن حامت الطائي وله مائة وعشرون سنة أسلم سنة سبع وأكرمه النيب صلى اهللا 
  وقال إذا أتاكم كرمي قوم فأكرموه عليه وسلم وألقى له وسادة 

وفيها ثارت الفتنة بني بن أبن الزبري واملختار بن أيب عبيد الثقفي كان متلونا كذابا يدعو مرة إىل حممد بن احلنفية 
ومرة البن الزبري حىت ادعى آخرا أن جربيل يأتيه بالوحي من السماء فلما حتقق ابن الزبري سوء حاله بعث أخاه 

  ه فقدم املصعب البصرة وتأهب منها واجتمع إليه جيش الكوفة فسار هبم مجيعااملصعب حلرب

وعلى مقدمته عباد بن عباد احلصني وعلى ميمنته املهلب بن أيب صفرة وعلى ميسرته عمر بن عبيد اهللا بن معمر 
ش مصعب التيمي فجهز املختار حلرهبم أمحر بن مشيط وكيسان فهزمهم مصعب وقتل أمحر وكيسان وقتل من جي

حممد بن األشعث الكندي ابن أخت أيب بكر الصديق وعبيد اهللا بن علي بن أيب طالب وقتل من جند املختار عمر 
األكرب بن علي بن أيب طالب مث سار جيش مصعب فدخلوا الكوفة وحصروا املختار بقصر اإلمارة أياما إىل أن قتله 

  اهللا يف رمضان وصفت العراق ملصعب 

  سنة مثان وستني

  
فيها توىف عبد اهللا بن عباس اهلامشي حرب األمة بالطائف عن إحدى وسبعني سنة كان يقال له البحر واحلرب وترمجان 

القرآن وذلك أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال يف دعائه له اللهم فقيه يف الدين وعلمه التأويل وذهب بصره آخرا 
  فقال 

  ) اين وقليب منهما نور ففي لس** أن يذهب اهللا من عيين نورمها ( 
  ) ويف فمي صارم كالسيف مشهور ** قليب ذكى وذهين غري ذي وكل ( 

ولد قبل اهلجرة بثالث سنني وكان مجيال نبيال جملسه مشحونا بالطلبة يف أنواع العلوم قال بعضهم حج معاوية وابن 
ل ابن عباس ضمىن رسول اهللا صلى اهللا عباس فكان ملعاوية موكب بالوالية والبن عباس موكب بالرواية والدراية قا

عليه وسلم وقال اللهم علمه احلكمة وقال أيضا دعاين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فمسح ناصييت وقال اللهم 
علمه احلكم وتأويل الكتاب وقال عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة ما رأيت أحدا أعلم بالسنة وال أجلد رأيا وال أثقب 

ر من ابن عباس وكان عمر بن اخلطاب يقول له قد طرأت علينا عضل أقضية أنت هلا وال مثاهلا وقال نظرا حني ينظ



عطاء بن أيب رباح ما رأيت جملسا قط أكرم من جملس ابن عباس كثر فقها وأعظم إن أصحاب الفقه عنده 
  وأصحاب القرآن عنده وأصحاب الشعر عنده

عباس أين أصبت هذا العلم قال بلسان سئول وقلب عقول وقال  يصدرهم كلهم يف واد واسع وقال مغرية البن
جماهد كان ابن عباس يسمى البحر من كثرة علمه وقال طاوس أدركت حنوا من مخسني من أصحاب رسول اهللا 

صلى اهللا عليه وسلم إذا ذكر ابن عباس شيئا فخالفوه مل يزل هبم حىت يقررهم وقال ابن أيب جنيح كان من أصحاب 
س يقولون ابن عباس أعلم من عمر ومن علي ومن عبد اهللا ويعدون ناسا فيثب عليهم الناس فيقولون ال ابن عبا

تعجلوا علينا إنه مل يكن أحد من هؤالء إال وعنده من العلم ما ليس عند صاحبه وكان ابن عباس قد مجعه كله وقال 
  صح الناس فإذا حدث قلت أعلم الناس األعمش كان ابن عباس إذا رأيته قلت أمجل الناس فإذا تكلم قلت أف

  وفيها عزل ابن الزبري أخاه مصعبا عن العراق ووالها ابنه محزة 
  وتويف أبو شريح اخلزاعي الكعيب ويقال له أيضا العدوى وكان قد أسلم قبل فتح مكة 

  وأبو واقد الليثي وكان ممن شهد الفتح وعاش بضعا وسبعني سنة 

  سنة تسع وستني

  
ون اجلارف بالبصرة قال املدائين حدثين من أدرك اجلارف قال كان ثالثة أيام فمات يف كل يوم حنو فيها كان طاع

من سبعني ألفا ومات ألنس بن مالك حنو سبعني ابنا ومات فيه عشرون ألف عروس وأصبح الناس يف اليوم الرابع 
مع معه إال سبعة رجال وامرأة فقال ما فعلت ومل يبق إال اليسري من الناس وصعد ابن عامر املنرب يوم اجلمعة فلم جيت

  الوجوه فقالت املرأة حتت التراب أيها األمري 
  وفيه مات قاضي البصرة أبو األسود الدؤيل الذي أسس النحو بإشارة علي إليه 

  وفيها قتل جندة اخلارجي احلروري قتله أصحابه واختلفوا عليه وقيل ظفر به أصحاب ابن الزبري

  
صة بن خالد األسدي وكان فصيحا مفوها روى عبد امللك ابن عمري عنه قال قال يل عمر إين أراك وفيها مات قبي

  شابا فصيح اللسان فسيح الصدر 
وفيها أعاد ابن الزبري أخاه مصعبا وعزل ابنه محزة وقصد هو عبد امللك بن مروان كل منهما اآلخر مث فصل بينهما 

ك عمرو بن سعيد بن العاص األشدق وأراد اخلالفة فجاء عبد امللك الشتاء فوثب على دمشق يف غيبة عبد املل
  وجرى بينهما قتال وحصار مث نزل إليه باألمان 

  وفيها كان بني األزارقة وبني املهلب حرب شديد ودام القتال شهرا بسوالف 

  سنة سبعني

  
  ده من بعده فذحبه صربا فيها غدر عبد امللك بعمرو بن سعيد األشدق بعد أن أمنه وحلف له وجعله ويل عه



وفيها تويف عاصم بن عمر بن اخلطاب العدوي وولد يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو جد عمر بن عبد 
  العزيز من قبل أمه وقيل كانت وفاته لستني سنة 

  وفيها مات مالك بن خيامر السكسكي صاحب معاذ وكان قد أدرك اجلاهلية 
  وفيها كان الوباء مبصر 

وفيها قال ابن جرير ثارت الروم وقووا على املسلمني الختالف كلمتهم فصاحل عبد امللك ملك الروم على أن 
  يؤدي كل مجعة ألف مثقال وهو أول وهن دخل على املسلمني واإلسالم 

  سنة إحدى وسبعني

  
  ب الستة فيها تويف عبد اهللا بن أيب حدرد األسلي ممن بايع حتت الشجرة وله روايات يف غري الكت

  سنة اثنتني وسبعني

  
  فيها تويف أبو عمارة الرباء بن عازب األنصاري احلارثي نزيل الكوفة كان

من أقران ابن عمر استصغر يوم بدر ومعبد بن خالد اجلهين صاحب لواء جهينة يوم الفتح له حديث واحد عن أيب 
  بكر رضي اهللا عنهما 

حنف بن قيس التميمي السعدي كان من سادات التابعني يضرب وفيها على الصحيح تويف أبو حبر املعروف باأل
حبلمه املثل فعن احلسن قال ما رأيت شريف قوم أفضل من األحنف أدرك عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم وأسلم 

قومه بإشارته ومل يفد على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ووفد على عمر وله رواية عن عمر وعثمان وعلي رضي 
عنهم قال له معاوية ما أذكر صفني إال وكانت يف قليب حرارة فقال األحنف إن القلوب اليت أبغضناكم هبا لفي  اهللا

صدورنا وإن السيوف اليت قاتلناكم هبا لفي أغمادها مث خرج فقالت أخت معاوية من هذا قال الذي غضب له ألف 
يد حسن له بعض احلاضرين ذلك فقال له معاوية فما فارس من متيم ال يدرون فيما غضب وملا بايع معاوية لولده يز

تقول أنت يا أبا حبر فقال أخاف اهللا إن كذبت وأخافكم إن صدقت فقال معاوية جزاك اهللا من الطاعة خريا وأمر له 
بألوف فلما خرجا قال له ذلك الرجل إين ألعلم ذم يزيد ولكنهم قد استوثقوا من هذه األموال باألبواب واألقفال 

خرجها مبا مسعت فقال األحنف إن ذا الوجهني خليق أن ال يكون له وجه عند اهللا ونقل اإلمام الطرطوشي إن نست
بعض اخللفاء سأل رجال عن األحنف ابن قيس وعن صفاته فقال الرجل يا أمري املؤمنني إن شئت أخربتك عنه 

خربين عنه باثنتني فقال كان األحنف بواحدة وإن شئت أخربتك عنه بثنتني وإن شئت أخربتك عنه بثالث فقال أ
يفعل اخلري وحيبه ويتوقى الشر ويبغضه قال فأخربين عنه بثالث قال كان ال حيسد أحدا وال يبغى على أحد وال مينع 

  أحدا حقه قال فأخربين عنه بواحدة قال كان من أعظم الناس سلطانا يف قيامه على نفسه 
دي الكويف الفقيه املفيت أسلم يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم وتفقه وفيها على الصحيح عبيدة السلماين املرا

  بعلي وابن مسعود قال الشعيب كان يوازي شرحيا



  يف القضاء 
وفيها وقعة دير اجلاثليق بالعراق وكانت وقعة هائلة بني مصعب وعبد امللك وذلك أن عبد امللك أفسد جيش 

سل إىل مصعب باألمان فأىب وقال مثلي ال ينصرف إال غالبا أو مغلوبا مصعب باألطماع وملا استظهر عبد امللك أر
فاثخنوه بالرمي مث شد عليه زياد بن عمرو بن حيسة فطعنه وقال يا لثارات املختار وانصرف إىل عبد امللك وقتل مع 

استوىل عبد مصعب ولداه عيسى وعروة وإبراهيم بن األشتر النخعي سيد خنع وفارسها ومسلم بن عمرو الباهلي و
  امللك على العراق ووالها أخاه بشرا وفيه يقول الشاعر 

  ) من غري سيف ودم مهراق ** قد استوى بشر على العراق ( 
  وبعث األمراء إىل األمصار وبعث احلجاج إىل مكة حلرب ابن الزبري فقتله واستوى األمر لعبد امللك من غري معارض 

  سنة ثالث وسبعني

  
  مالك األشجعي احلبيب األمني وكان ممن شهد فتح مكة فيها تويف عوف ابن 

  وأبو سعيد بن املعلى األنصاري له صحبة ورواية 
  وربيعة بن عبد اهللا بن اهلدير التيمي عم حممد بن املنكدر له رواية عن عمر 

عبد اهللا وفيها نازل احلجاج ابن الزبري فحاصره ونصب املنجنيق على أيب قبيس ودام القتال أشهرا وتفرق عن 
أصحابه فأخرب أمه بذلك واستشارها فقالت يا بين إن كنت قاتلت لغري اهللا فقد هلكت وأهلكت وإن كان هللا فال 

  تسلم نفسك فقاتلهم ومل يزل يهزمهم عند كل باب حىت أصابته رمية يف رأسه فنكس رأسه وهو يقول 
  )دما ولكن على أقدامنا تقطر ال** ولسنا على األعقاب تدمى كلومنا ( 

  
فلما سقط قالت جارية له وا أمري املؤمنني فعرفوه ومل يكونوا عرفوه من لباس احلديد فشدوا عليه من كل جانب 

وقتلوه قريبا من باب املسجد من ناحية الصفا وذلك يف مجادى األوىل وطافوا برأسه يف مصر وغريها قال النواوي 
لوما واحلجاج ورفقته خارجون عليه ودخل احلجاج على أمه يف شرح مسلم مذهب أهل احلق أن ابن الزبري كان مظ

بعد قتله فقال كيف رأيتين صنعت بابنك فقالت أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك وقد أخربنا رسول اهللا إن 
وله اثنتان يف ثقيف مبريا وكذابا فأما الكذاب فرأيناه يعين املختار وأما املبري فال أخالك إال إياه واملبري املهلك قتل 

وسبعون سنة وكانت واليته تنيف على مثان سنني وكان ابن الزبري صواما وقواما مستغرق الساعات يف الطاعات 
  بطال شجاعا ومناقبه شهرية كثرية رضي اهللا تعاىل عنه 

عليه  وقتل معه عبد اهللا بن صفوان بن أمية بن خلف اجلمخي رئيس مكة وابن رئيسها ولد يف حياة النيب صلى اهللا
  وسلم وملا حج معاوية قدم له ابن صفوان ألفي شاة 

  وقتل معه أيضا عبد اهللا بن مطيع بن األسود العدوي الذي ويل الكوفة البن الزبري قبل غلبة املختار 
  وقتل معه عبد الرمحن بن عثمان بن عبد اهللا التيمي ممن أسلم يوم احلديبية 

بنها بيسري وهي أمساء بنت أيب بكر الصديق وهي يف عشر املائة وهي من وتوفيت أم عبد اهللا بن الزبري بن مصاب ا
  املهاجرات األول ومن أهل السوابق يف اإلسالم وهي ذات النطاقني رضي اهللا عنها 



وفيها استوثق األمر لعبد امللك بن مروان مبقتل ابن الزبري ووىل احلجاج أمر احلجاز ونقض بناء ابن الزبري للكعبة 
  ىل بنائها يف زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم مبشاورة عبد امللك بن مروان وأعادها إ

وسبب هدم ابن الزبري الكعبة أهنا كانت قد هتدمت وتشعثت من حجر املنجنيق الذي كان يرمى به احلصني بن منري 
  وأصحابه وحدثته خالته عائشة أن

ائها فاقتصروا عن قواعد إبراهيم ستة أذرع أو سبعة وهي قريشا قصرت هبم النفقة يعين احلالل اليت كانوا مجعوها لبن
احلجر وملا عزم ابن الزبري على ذلك فرقت الناس وخرج بعضهم هاربا إىل الطائف وإىل عرفات ومىن وطلع ابن 
الزبري بنفسه واختذ معه عبدا حبشيا دقيق الساقني رجاء أن يكون ذا السويقتني احلبشي الذي يهدم الكعبة وأما 

اج فلم يهدمها إال أنفه أن يبقى هذا الشرف واملكرمة البن الزبري واختلفوا كم بنيت مرات فقيل سبعا وقيل احلج
  مخسا ومنشأ اخلالف أهنا هل بنيت قبل بناء إبراهيم أو هو أول من بناها 

  سنة أربع وسبعني

  
مر بن اخلطاب العدوي وكان قد عني فيها تويف السيد اجلليل الفقيه العابد الزاهد أبو عبد الرمحن عبد اهللا بن ع

للخالفة يوم التحكيم مع وجود علي والكبار رضي اهللا عنهم وقال فيه النيب صلى اهللا عليه وسلم إن عبد اهللا رجل 
صاحل وقال نعم الرجل عبد اهللا لو كان يصلي من الليل فكان بعدها ال يرقد من الليل إال قليال وكان من زهاد 

اعا للسنن وأعرفهم عن الفنت ومت له ذلك إىل أن مات قيل اعتمر قريبا من ألف عمرة قال الصحابة وأكثرهم أتب
مالك بلغ ابن عمر ستا ومثانني سنة أفىت يف ستني منها وملا مات أمرهم أن يدفنوه ليال وال يعلموا احلجاج لئال يصلي 

م يزعم أنه يف اجلبل الذي فوق البستان على عليه ودفن يف ذات أذاخر يعين فوق القرية اليت يقال هلا العابدة وبعضه
  ميني اخلارج من مكة إىل احملصب 

وتويف بعده يف تلك السنة أبو سعيد اخلدري سعد بن مالك األنصاري وكان من أعيان الصحابة وفقهائهم شهد 
  اخلندق وبيعة الرضوان وغريمها 

لنيب صلى اهللا عليه وسلم على املوت يوم احلديبية وفيها تويف باملدينة سلمة بن األكوع األسلمي وكان ممن بايع ا
  وكان بطال شجاعا راميا يسبق الفرس شدا وله سوابق ومشاهد حممودة

  
وفيها توىف بالكوفة أبو جحيفة السوائي ويقال له وهب اخلري له صحبة ورواية وكان صاحب شرطة على رضى اهللا 

  بعد الثمانني  عنه وكان يقوم حتت منربه يوم اجلمعة وقيل تأخر إىل
وفيها توىف حممد بن حاطب بن احلرث اجلمحي له صحبة ورواية وهو أول من مسى يف اإلسالم حممدا بعد رسول اهللا 
  صلى اهللا عليه وسلم ورافع بن خديج األنصاري الصحايب أصابه سهم يوم أحد فبقى النصل إىل أن مات يف جسمه 

  وأوس بن ضمعج الكويف يف العابد 
  حلرة وقد رىب يتيما يف حجر عمر ونزل الكوفة وخرسة بن ا

  وعاصم بن محزة السلوىل 



  ومالك بن أيب عامر األصبحي جد اإلمام مالك له رواية عن عمر وعثمان 
  وعبد اهللا بن عتبة بن مسعود اهلذيل باملدينة له رؤية ورواية وكان كثري احلديث والفتوى وعبد اهللا بن عمري الليثي 

  سنة مخس وسبعني

  
فيها حج عبد امللك بن مروان وخطب على منرب النيب صلى اهللا عليه وسلم وعزل احلجاج عن احلجاز وأمره على 

  العراقني 
  وفيها توىف العرباض بن سارية السلمى أحد أصحاب الصفة بالشام وأبو ثعلبة اخلشين بالشام وقد شهد فتح خيرب 

الكوفة وكان صاحلا قانتا قيل حج مائة حجة وعمرة وكان  وعمرو بن ميمون األودي قدم مع معاذ من اليمن فنزل
  إذا رؤى ذكر اهللا 

  واألسود بن يزيد النخعي الكويف الفقيه العابد كان يصلي يف اليوم والليلة سبعمائة ركعة واستسقى به معاوية فسقوا

  
  وبشر بن مروان األموي أمري العراقني بعد مصعب 

  ناسكها وقد حضر خطبة عمر باجلابية وسليم بن عنزة التجبيىب قاضي مصر و

  سنة ست وسبعني

  
فيها وجه احلجاج زائدة بن قدامة الثقفي ابن عم املختار حلرب شبيب بن قيس اخلارجي الشيباين فاستظهر شبيب 

  وقتل زائدة وهزم العساكر مرات واستفحل أمر شبيب 

  سنة سبع وسبعني

  
احي بالباء املوحدة فلقى شبيب بسواد الكوفة فقتل شبيب فيها بعث احلجاج حلرب شبيب عتاب بن ورقاء الرب

أيضا عتابا وهزم جيشه مث جهز احلجاج له احلرث بن معاوية الثقفي فقتل احلرث أيضا فوجه احلجاج له أبا الورد 
 البصرى فقتله أيضا فوجه له طهمان موىل عثمان فقتله أيضا ففرق احلجاج وسار بنفسه فاقتتلوا شديدا أشد القتال

وتكاثروا على شبيب فاهنزم وقتلت غزالة امرأة شبيب وكانت قد قاتلت يف تلك احلروب قتاال عجز عنه كمل 
الرجال وكانت حبيث يضرب بشجاعتها املثل وكانت نذرت أن تأيت مسجد الكوفة فتصلى فيه ركعتني بسورة 

  البقرة وآل عمران فخرجت إليه يف سبعني رجال ووفت نذرها فقال الناس 
  ) يارب ال تغفر هلا ** فت الغزالة نذرها و( 

  وقال الشاعر يف احلجاج بن يوسف 
  ) فتخاء تنفر من صفري الصافر ** أسد على ويف احلروب نعامة ( 



  ) بل كان قلبك يف جناحى طائر ** هال كررت على غزالة يف الوغى ( 
ابن طلحة التيمي فخرج لقتاله فبارزه  وجنا شبيب بنفسه يف فوارس من أصحابه إىل األهواز وهبا حممد بن موسى

  فقتله شبيب وسار إىل كرمان فتقوى مث رجع إىل األهواز فبعث إليه احلجاج سفني بن األبرد الكليب وحبيب بن

عبد الرمحن فاقتتلوا حىت حجز بينهم الليل مث ذهب شبيب وعرب على جسر هنر دجيل فقطع به فغرق وقيل بل نفر 
ري املؤمنني فقال ذلك تقرير العزيز العليم لثقيل فألقاه يف املاء فقال بعض أصحابه أغرقا يا أمبه فرسه وعليه احلديد ا

فألقاه دجيل ميتا على ساحله فحمل على الربيد إىل احلجاج فأمر بشق بطنه واستخرج قلبه فإذا هو كاحلجر إذا 
ضرب به األرض نبا عنها فشق فإذا قلب صغري كالكرة الصغرية فشق أيضا فوجد يف داخله علقة دم وكانت 

  ون يف مائة نفس فيهزمون األلوف شجاعته خارجة أكثر ما يك
  وفيها غزا عبد امللك الروم بنفسه وافتتح مدينة هرقل وافتتحت أيضا يف خالفة العباسيني ولعلها عادت إليهم 

  وفيها توىف أبو متيم اجليشاين وكان قرأ القرآن على معاذ وكان من عباد أهل مصر وعلمائهم 

  سنة مثان وسبعني

  
هم فنزعوه من امللك وقطعوا أنفه ونفوه إىل بعض اجلزائر وفيها جرت حروب ومالحم فيها وثب الروم على ملك

  بافريقية ووىل فيها موسى بن نصري امرة املغرب كله ووىل خراسان املهلب بن أيب صفرة 
وفيها توىف جابر بن عبد اهللا بن عمر بن حرام اإلنصاري السلمي وهو آخر من مات من أهل العقبة عن أربع 

 سنة وهو من أهل بيعة الرضوان وأهل السوابق والسبق يف اإلسالم وكان كثري العلم وأبوه عبد اهللا بن وتسعني
  عمرو ابن حرام مناقبه عديدة 

  وفيها على األصح زيد بن خالد من مشاهري الصحابة مات بالكوفة وله مخس ومثانون سنة 
   بعثه عمر بفقه الناس قال مسهر هو رأس التابعنيوعبد الرمحن بن غنم األشعري بالشام وكان من رؤوس التابعني

  
وفيها وقيل يف سنة مثانني أبو أمية شريح بن احلرث الكندي وىل قضاء الكوفة لعمر فمن بعده مخسا وسبعني سنة ومل 

يتعطل فيها إال ثالث سنني امتنع فيها من القضاء وعاش على ما قال ابن قتيبة مائة وعشرين سنة واستعفى عن 
اء قبل موته بعام فأعفاه احلجاج وكان ففيها نبيها شاعرا صاحب مزاح وكان له دربة يف القضاء بالغة وهو القض

أحد السادات الطلس وهم أربعة عبد اهللا بن الزبري وقيس بن سعد بن عبادة واألخنف بن قيس وشريح واألطلس 
له شريح فقال له على كرم اهللا وجهه  الذي ال شعر بوجهه وحكى أن عليا دخل على شريح مع خصم له ذمى فقام

هذا أول جورك فقال لو كان خصمك مسلما ملا قمت ويقال إنه قضى على علي وذلك أنه ادعى على الذمى درعا 
سقطت منه فقال للذمى ما تقول فقال ماىل وبيدي فقال لعلى كرم اهللا وجهه ألك بينة أهنا سقطت منك قال نعم 

رب فقال قبلت شهادة قنرب ورددت شهادة احلسن فقال على ثكلتك أمك أما بلغك فأحضر كال من احلسن وعبده قن
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة فقال اللهم نعم غري أين ال أجيز شهادة 

دينكم هو احلق الولد لوالده فقال لليهودي خذها فليس عندي غريمها فقال اليهودي لكين أشهد أهنا لك وان 
قاضي املسلمني حيكم على أمري املؤمنني ويرضى أشهد أن ال إله إال اهللا واشهد أن حممدا رسول اهللا فدفع على 



  الدرع له فرحا بإسالمه وضرب شريح امرأة له متيمية مث ندم فقال 
  ) فشلت مييىن حني أضرب زينبا ** رأيت رجاال يضربون نساءهم ( 
  ) إذا طلعت مل تبق منهن كوكبا ** كواكب فز ينب بدر والنساء ( 

وذكر أن زيادا كتب إىل معاوية ضبطت لك العراق بشماىل و مييىن فارغة لطاعتك فولين احلجاز فبلغ ذلك عبد اهللا 
بن عمر وكان مقيما مبكة فقال اللهم اشغل ميني زياد فأصابه الطاعون أو اال كلة يف ميينه فجمع األطباء فأشاروا 

  ستشار شرحيا فقال اكره لك أن كانت لك مدة تعيش بال ميني وإن كان قددنا أجلكبقطعها فا

أن تلقى ربك مقطوع اليد فإذا قال لك مل قطعتها قلت بغضا للقائك وفرارا من قضائك ومات زياد من يومه فالم 
ع يده يوما ورجله الناس شرحيا حيث نصح له لبغضهم لزياد فقال استشارين واملستشار مؤمتن وإال لوددت أنه قط

يوما وسائر جسده يوما يوما وتقدم إىل شريح رجالن يف شىت فأقر أحدمها مبا ادعى عليه ومل يعلم فقضى عليه شريح 
فقال اتقضى على بغري بينة فقال قد شهد عليك ثقة قال ومن ذلك قال ابن أخت خالتك وقال له آخر أين أنت 

رجل من أهل الشام قال مكان سحيق قال وتزوجت امرأة قال بالرفاء  أصلحك اهللا قال بينك وبني احلائط قال أتى
و البنني قال وولدت غالما قال ليهنك الفارس قال وشرطت هلا دارا قال الشرط أملك قال اقض بيننا قال قد 

فعلت قال مب قال حدث امرأة حديثني فإن أبت فأربع وقال يف اإلشراف على مناقب اإلشراف يف ذكر املخضومني 
وذكر شرحيا منهم قال الفضل بن دكني بلغ شرحيا مائة ومثان سنني وتوىف سنة ست وسبعني وقال غريه من أهل 

  العلم سنة مثان وسبعني وكان ثقة وىل قضاء املصرين الكوىف والبصرة ومات بالكوفة رمحه اهللا انتهى 
  ئة وعشرون سنة وفيها قتل بسجستان أبو املقدم شريح بن هاىنء املذحجى صاحب على وله ما

  سنة تسع وسبعني

  
فيها وقيل يف اليت قبلها قتل رأس اخلوارج قطري بن فجاءة التميمي عثر به فرسه فقتل وأتى احلجاج برأسه وكان 

احلجاج قد جهز إليه جيشا بعد جيش وهو يهزمهم وممن قاتله سوادة أو سودة بن أجبر الدارمي وكان جمربا يف 
  ه احلروب ومن قوله خياطب نفس

  ) من األبطال وحيك ال اتراعى ** أقول هلا وقد طارت شعاعا ( 
  ) على األجل الذي لك مل تطاعى ** فإنك لو سألت بقاء يوم ( 
  )فما نيل اخللود مبستطاع ** قصريا يف حمال املوت صربا ( 

  
  ) وداعية ألهل األرض داعى ** سبيل املوت غاية كل حي ( 

بين حرقوص بن مازن بن مالك بن عمرو ابن متيم وكان يكىن أبا نعامة وخرج زمن قال ابن قتيبة هو من كنانة من 
مصعب بن الزبري فبقى عشرين سنة يقاتل ويسلم عليه باخلالفة فوجه إليه احلجاج جيشا بعد جيش وكان آخرهم 

  طري انتهى سفيان بن األبرد الكليب فقتله وكان املتوىل لذلك سودة بن أجبر بن احلرث الدارمي وال عقب لق
وفيها توىف عبد اهللا بن أيب بكرة وكان قد بعثه احلجاج أمريا على سجستان يف العام املاضي وكان جوادا ممدحا يعتق 

  يف كل يوم عيد مائة عبد 



  وفيها مات عبد الرمحن بن عبد اهللا بن مسعود اهلذيل 
  وفيها أصاب أهل الشام طاعون كادوا يفنون من شدته قاله ابن جرير 

  ة مثاننيسن

  
فيها بعث احلجاج على سجستان عبد الرمحن بن حممد بن األشعث الكندي فلما استقر هبا خلع احلجاج وخرج 

  وكانت بينهما حروب يطول شرحها 
وفيها مات عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب اهلامشي وهو آخر من رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم من بين هاشم 

ل مل يكن يف املسلمني أجود منه وله فيه أخبار طويلة ويف الصحيح أن ابن الزبري قال له وكان مولده باحلبشة ويقا
أتذكر إذا تلقينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس قال نعم فحملنا وتركك وهذا من األجوبة 

بن جعفر البن الزبري أتذكر إذ املسكتة لكن الذي يف صحيح مسلم عن عبد اهللا بن أيب مليكة قال قال عبد اهللا 
تلقينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس فحملنا وتركك فلينظر ذلك وقال اإلمام النووي يف 

شرح مسلم وقد توهم القاضي أن القائل فحملنا وتركك هو ابن الزبري وجعله علطا يف رواية مسلم وليس كما قال 
  ئل فحملنا وتركك هو ابن جعفر انتهى بل صوابه ما ذكرناه أن القا

  وقيل أن أجواد املسلمني عشرة منهم عبد اهللا بن جعفر وعبيد اهللا بن عباس

  وطلحة الطلحات اخلزاعي 
وفيها مات أبو إدريس اخلوالين عائذ اهللا بن عبد اهللا فقيه أهل الشام وقاصهم وقاضيهم مسع من أيب الدرداء وطبقته 

  أىب إدريس عندنا عن معاذ صحيح  وقال ابن عبد الرب مساع
وفيها مات أسلم موىل عمر رضي اهللا عنه اشتراه عمر يف حياة أيب بكر رضي اهللا عنه وهو من سىب عني النمر وكان 

  فقيها نبيال 
  وفيها صلب عبد امللك معبد اجلهين يف القدر وقيل بل عذبه احلجاج بأنواع العذاب وقتله 

  النعمان بن املنذر الغساين غازيا بالروم تويف ملك عرب الشام حسان بن 
وفيها وقيل قبلها جنادة بن أيب أمية األزدي بالشام له وألبيه صحبه وحديثه يف الصحيحني عن الصحابة وقد وىل 

  غزو البحر ملعاوية 
كر وفيها على األصبح أبو عبد الرمحن جبري بن نفري احلضرمي نزيل محص وكان من جلة التابعني روى عن أيب ب

  وعمر 
وفيها تويف عبد الرمحن بن عبد القارىء أتى به أبوه النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو صغري وروى عن مجاعة منهم 

  عمر وهو مدين 
  وفيها مات اليون عظيم الروم 

  وفيها حاصر املهلب بن أيب صفرة كش ونسف 

  سنة إحدى ومثانني



  
ماء والبعاد فاجتمع له جيش عظيم ولقوا احلجاج يوم األضحى فيها قام مع ابن األشعث عامة أهل البصرة من العل

فانكشف عسكر احلجاج واهنزم هو ومتت بينهما عدة وقعات حىت قيل كان بينهما أربع ومثانون وقعة يف مائة يوم 
  ثالث ومثانون على احلجاج واآلخرة له 

  هلامشيوفيها وقيل يف اليت بعدها توىف أبو القسم حممد بن علي بن أيب طالب ا

ابن احلنفية عن سبعني سنة إال سنة وكان مجع له بني اإلسم والكنية ترخيصا من النيب صلى اهللا عليه وسلم له قال 
لعلى سيولد لك غالم بعدي وقد حنلته امسى وكنييت وال حيل ألحد من أميت بعده وللعلماء يف هذا تنازع وكان ابن 

وقف عن محل راية أبيه يوم اجلمل وقال هذه مصيبة عمياء فقال له أبوه احلنفية هناية يف العلم غاية يف العبادة وت
ثكلتك أمك أتكون عمياء وأبوك قائدها وروى حنو هذا يف يوم صفني عنه وقيل له كيف كان أبوك يقحمك املهالك 

رعا فقطعه دون أخويك فقال كانا عينيه وكنت يده فكان يتقى عن عينيه بيده وكان شديد القوة قيل استطال أبوه د
من املوضع الذي علم له قيل ان ملك الروم وجه إىل معاوية رجلني أحدمها جسيم طويل واآلخر قوى فقال عمرو 
بن العاص ملعاوية أما الطويل فعندنا كفؤه وهو قيس بن سعد بن عبادة ورأيك يف اآلخر فقال معاوية ههنا رجالن 

اقرب الينا على كل حال فلما حضروا نزع قيس سراويله وروماها حممد ابن اخلنفية وعبد اهللا بن الزبري وحممد هو 
  إىل العلج فبلغت ثندوته فاطرق العلج مغلوبا وقيل الموا قيسا على خلع سراويله يف اجمللس فقال 

  ) سراويل قيس والوفود شهود ** أردت لكيما يعلم القوم أهنا ( 
  ) ود سراويل عادي منته مث** وأن ال يقولوا غاب قيس وهذه ( 

وقال حممد بن احلنفية قولوا للعلج أن شاء جلس وأقمته كرها بيدي أو يقعدين وإن شاء فليكن هو القائم وأنا 
القاعد فاختار الرومي اجللوس فأقامه حممد وعجز هو عن إقعاده مث اختار أن يقعد فعجز الرومي عن أقامته فانصرفا 

  وأنه املهدي الذي خيرج يف آخر الزمان ويف ذلك يقول كثرية عزة  مغلوبني وعند الكيسانية أن ابن احلنفية مل ميت
  ) والة احلق أربعة سواء ** أال أن األئمة من قريش ( 
  )هم األسباط هبم خفاء ** على والثالثة من بنيه ( 

  
  ) وسبط غيبته كربالء ** سبط إميان وبر ( 
  ) يقول اخليل يقدمها اللواء ** وسبط ال يذوق املوت حىت ( 
  ) مقيم عنده عسل وماء ** نراه خميما جببال رضوى ( 

وملا اتسق األمر البن الزبري دعا حممدا وابن عباس إىل بيعته فقاال حىت جيتمع الناس على بيعتك مث أراد ابن عباس 
وذلك بعد متهل أن يبايعه فأىب ابن الزبري فرد عليه ابن عباس قوال شديدا يتضمن التنويه بعبد امللك والغض منه 

  مذكور يف صحيح البخاري 
وفيها سويد بن غفلة اجلعفي بالكوفة وقدم املدينة وقد دفنوا النيب صلى اهللا عليه وسلم ومولده عام الفيل كما قيل 

  وكان فقيها أماما عابدا قانعا كبري القدر 
ا حرمة زائدة بالشام وفيها حجت أم الدرداء الكربى صابية احلمريية وكان هلا نصيب وافر من العلم والعمل وهل

  وقد خطبها معاوية بعد أىب الدرداء فامتنعت 



وقتل مع ابن األشعث ليلة دجيل أبو عبيدة بن عبد اهللا بن مسعود اهلذيل روى عن طائفة ومل يدرك السماع من 
  والده 

 احلديث لقي كبار وقتل معه ليلتئذ عبد اهللا بن شداد بن اهلاد الليثي ابن خالة خالد بن الوليد وكان فقيها كثري
  الصحابة وأدرك معاذ بن جبل 

  سنة اثنتني ومثانني

  
فيها استعرت احلرب بني احلجاج وابن األشعث وبلغ جيش ابن األشعث ثالثة وثالثني الف فارس ومائة وعشرين 

  ألف راجل قاموا معه على احلجاج هللا تعاىل 
  اجلابية وكان من علماء الكوفة وفيها توىف أبو عمر زاذان موىل كندة وقد شهد خطبة عمر ب

  وفيها تويف املهلب بن أيب صفرة األزدي أمري خراسان صاحب احلروب

والفتوح أمري عبد امللك بن مروان على خراسان قال أبو إسحاق السبيعي مل أر أمريا أمين نقيبة وال أشجع لقاء وال 
بيه صحبة وأبو صفرة هو ظامل بن سراق من أزد أبعد ما يكره وال أقرب مما حيب من املهلب ومولده عام الفتح وأل

العتيك أزددبا ودبا بني عمان والبصرة وقال عبد اهللا بن الزبري هو سيد العراق وخلف أوالدا جنبا كراما قيل بلغ 
عددهم ثلثمائة ولد ومحى البصرة من الشراه بعد جالء أهلها عنها إال من كانت به قوة فهي تسمى بصرة املهلب 

قتيبة ومل يكن يعاب إال بالكذب وقيل فيه راج الكذب وكان ويل خراسان فعمل عليها مخس سنني ومات قال ابن 
مبرو الروز من نواحي هراة بينها وبني بلخ واستخلف ابنه يزيد ابن املهلب ويزيد ابن ثالثني سنة فعزله عبد امللك 

  بن مروان برأي احلجاج ومشورته وويل قتيبة بن مسلم انتهى 
تويف أبو مرمي زر بن حبيش األسدي القاري بالكوفة وله مائة وعشرون سنة وكان عبد اهللا بن مسعود يسأله  وفيها

  عن العربية 
  وفيها قتل احلجاج كميل بن زياد النخعي صاحب علي رضي اهللا عنه وكان شريفا مطاعا شيعيا متعبدا 

  رة وفيها قتل الشعثاء سليم بن أسود احملاريب الكويف بظاهر البص
  وقتل حممد بن سعد بن أيب وقاص لقيامه مع ابن األشعث 

وفيها تويف مجيل بن عبد اهللا بن معمر الشاعر العذري املتيم صاحب بثينة وكان هويها يف الصغر فلما كرب خطبها 
ل له لو فصد عنها فتيم هبا وكان منزهلا وادي القرى وهي عذرية أيضا وتكىن أم عبد امللك وملا أكثر الشعر فيها قي

قرأت القرآن كان خريا لك فقال حدثين أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن من الشعر حلكمة وكان 
كثري عزة راوية مجيل ومجيل راوية هدبة وهدبة راوية احلطيئة واحلطيئة راوية زهري بن أيب سلمى املزين وابنه كعب 

  مروان مبصر فأحسن جائزته ووعده يف أمروكان آخر أمر مجيل أن وفد على عبد العزيز بن 

بثينة وسأله املقام عنده فأقام قليال ومات هناك قال عباس بن سهل دخلت عليه وهو جيود بنفسه فقال يا عباس ما 
تقول يف رجل مل يشرب اخلمر قط ومل يزن ومل يقتل النفس ومل يسرق يشهد أن ال إله إال اهللا قلت أظنه قد جنا من 

له اجلنة فمن هو قال أنا قلت تشببت ببثينة منذ عشرين سنة وأنت سامل منها قال ال تنالين شفاعة حممد النار وأرجو 
وإين يف آخر يوم من الدنيا وأول يوم من اآلخرة إن كنت وضعت يدي عليها لريبة مث مات وكان أوصى رجال أن 



  يأيت حي بثينة فيعلو شرفا ويصيح هبذين البيتني 
  ) وثوى مبصر ثوى بغري قفول ** ين فجميل صرخ النعي وما ك( 
  ) وابكي خليال دون كل خليل ** قومي بثينة فانديب بعويل ( 

قال فخرجت كأهنا بدر يف دجنه تتثىن يف مرطها فقالت يا هذا إن كنت صادقا فلقد قتلتين وإن كنت كاذبا فلقد 
جهها وغشي عليها ساعة واجتمع فضحتين فقلت واهللا إين صادق وأخرجت حلته فلما رأهتا صاحت وصكت و

  نساء احلي يبكني معها ومن قوله فيها 
  ) لليلى إذا ما الصيف ألقى املراسيا ** وخرب متاين أن تيماء منزل ( 
  ) فما للنوى يرمي بلبلي املراميا ** فهذي شهور الروم عناقد انقضت ( 

  اء من منازل بين عذرة واهللا أعلم يف قصيدة وغلط بعضهم فجعلها جملنون بين عامر وليس كذلك فإن تيم

  سنة ثالث ومثانني

  
فيها يف قول الفالس وهو الصحيح وقعة اجلماجم بني احلجاج وابن األشعث وكان شعارهم ياثارات الصالة ألن 

  احلجاج كان مييت الصالة حىت خيرج وقتها 
من كبار فقهاء الكوفة روى عن ابن  فقتل مع ابن األشعث أبو البختري الطائي موالهم وامسه سعيد بن فريوز وكان

  عباس وطبقته 
وغرق مع ابن األشعث بدجيل عبد الرمحن بن أيب ليلى األنصاري الفقيه الكويف املقري قال ابن سريين رأيت 

  أصحابه يعظمونه كاألمري أخذ عن عثمان وعلي ورأى عمر ميسح على اخلفني

  
  بن عبد اهللا روى عن عائشة ومجاعة  وفيها تويف ابن اجلوزاء الربعي البصري وامسه أوس

وفيها تويف قاضي مصر عبد الرمحن بن حجرية اخلوالين روى عن أيب ذر وغريه وكان عبد العزيز بن مروان يرزقه يف 
  السنة ألف دينار فال يدخرها 

  سنة أربع ومثانني

  
  فيها افتتح موسى بن نصري أوربة من املغرب وبلغ عدد السيب مخسني ألفا 

قتل احلجاج أيوب بن القرية وهي جدته لكن قال يف القاموس القرية كجرية احلوصلة ولقب مجاعة بنت جشم وفيها 
أم أيوب بن يزيد الفصيح املعروف اهلاليل انتهى وكان أميا نصيحا وارتفع شأنه بالفصاحة واخلطابة قدم على 

جاج إليه فقال إمنا أنا رسول قال هو ما أقول احلجاج فأعجبه وأوفده على عبد امللك وملا قام ابن األشعث بعثه احل
لك ففعل ذلك وأقام عنده فلما هزم ابن األشعث كتب احلجاج إىل عماله أن ال جيدوا أحدا من أصحاب ابن 

  األشعث إال أرسلوه إليه أسريا 
ق وباطل وأهل فكان فيمن أرسلوا ابن القرية فسأله احلجاج عن البلدان والقبائل فقال أهل العراق أعلم الناس حب



احلجاز أسرع الناس إىل فتنة وأعجزهم فيها وأهل الشام أطوع الناس خللفائهم وأهل مصر عبيد من خلب أي خدع 
وأهل البحرين نبط استعربوا وأهل عمان عرب استنبطوا وأهل املوصل أشجع الفرسان وأهل اليمن أهل أهواء 

يف كثري وقرى يسري وأما القبائل فقال قريش أعظم أحالما وصرب عند اللقاء وأهل اليمامة أهل جفاء واختالف ور
وأكرمها مقاما وبنو عامر بن صعصعة أطوهلا رماحا وأكرمها صباحا وثقيف أكرمها جدودا وأكثرها وفودا وبنو زيد 

 ألزمها للرايات وأدركها للثارات وقضاعة أعظمها أخطارا وأكرمها جنارا وأبعدها أثارا واألنصار أثبتها مقاما
  وأحسنها إسالما

وأكرمها أياما ومتيم أظهرها جلدا وأكثرها عددا وبكر بن وائل أثبتها صفوفا وأحدها سيوفا وعبد القيس أسبقها إىل 
الغايات وأصربها حتت الرايات وبنو أسد أهل جتلد وجلد وعسر ونكد وخلم ملوك وفيهم نوك أي محق وعك ليوث 

أحسابا وأثبتها أنسابا وأمنع العرب يف اجلاهلية أن تضام قريش يف جاهدة يف قلوب فاسدة وغسان أكرم العرب 
  بلدة محى اهللا دارها ومنع جارها 

وسأله عن مآثر العرب فقال كانت العرب تقول محري أرباب امللك كندة ألباب امللوك ومذحج أهل الطعان ومهدان 
  أحالس اخليل واألزد أساس الناس 
ها دروجيلها ياقوت وشجرها عود وورقها عطر وأهلها طغام وخراسان ماؤها وسأله عن األراضي فقال اهلند حبر

حامد وغذاؤها جاحد وعمان بلد سديد وصيدها عبيد والبحرين كناسة بني املصراعني واليمن أصل العرب وأهل 
رة البيوت واحلسب ومكة رجاهلا علماء جفاة ونساؤها كساة عراة واملدينة رسخ العلم فيها وظهر منها والبص

شتاؤها جليد وحرها شديد وماؤها ملح وحرهبا صلح والكوفة ارتفعت عن حر البحر وسفلت عن برد الشام 
وطاب ليلها وكثر خريها وواسط جنة بني محاة وكنة قال وما محلتها وكنتها قال البصرة والكوفة حيسداهنا ودجلة 

  س والفرات يتجاذبان بإفاضة اخلري عليها والشام عروس بني نسوة جلو
وسأله عن اآلفات فقال آفة احللم الغضب وآفة العقل العجب وآفة العلم النسيان وآفة السخاء املن وآفة الكرم 
جماورة اللئام وآفة الشجاعة البغي وآفة العبادة الفترة وآفة الزهد حديث النفس وآفة احلديث الكذب وآفة املال 

آفة احلجاج بن يوسف قال ال آفة ملن كرم حسبه وطاب نسبه سوء التدبري وآفة الكامل من الرجال العدم قال فما 
  وزكا فرعه فقال أظهرت نفاقا مث قال اضربوا عنقه فلما رآه قتيال ندم 

وفيها ظفر أصحاب احلجاج بابن األشعث فقتلوه بسجستان وطيف برأسه يف البلدان واسم ابن األشعث عبد 
  الرمحن بن حممد 

  بن نوفل بن احلرث بن عبد املطلب اهلامشيوفيها تويف عبد اهللا بن احلرث 

  وكان حنكه النيب صلى اهللا عليه وسلم بريقه عند والدته ومات بعمان هاربا من احلجاج وهو ابن أخت معاوية 
  وعتبة بن املنذر السلمي بالشام له صحبة وحديثان 

  وعمران بن حطان السدوسي البصري أحد رؤس اخلوارج وشاعرهم البليغ 
امي وهو روح بن زنباع سيد حرام وأمري فلسطني كان ذا عقل ورأي وكان معظما عند عبد امللك ال وروح احلر

  يكاد يفارقه وهو عنده مبنزلة وزير وكان صاحب علم ودين 

  سنة مخس ومثانني



  
  فيها غزا حممد بن مروان بن احلكم أرمينية فأقام سنة وأمر ببناء أردبيل وبرذعة 

  سلمني والروم بطوانة أصيب فيها املسلمون واستشهد حنو األلف وفيها كانت وقعة بني امل
وفيها تويف عبد العزيز بن مروان أبو عمر ويل مصر عشرين سنة وكان ويل العهد بعد عبد امللك عقد هلما أبومها 

بايع له كذلك فلما مات عقد عبد امللك من بعده لولده وبعث إىل عامله على املدينة هشام بن إمساعيل املخزومي لي
  الناس فامتنع سعيد بن املسيب وصمم فضربه هشام ستني سوطا وطيف به وروى عبد العزيز عن أيب هريرة وغريه 

  وتويف واثلة بن األسقع الليثي أحد فقراء الصفة وله مثان وتسعون سنة وكان شجاعا ممدحا فاضال شهد غزوة تبوك 
  اهلجرة  وعمروبن حريث املخزومي له صحبة ورواية ومولده قبل

  وعمرو بن سلمة اجلرمي البصري الذي صلى بقومه يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم يف صغره ويقال له صحبة 
  وأسري بن جابر بالعراق وله أربع ومثانون سنة

  
  وعمرو بن سلمة اهلمذاين مسع عليا وابن مسعود ومل خيرجوا له يف الكتب الستة شيئا وهو مقل 

ن ربيعة العنزي حليف آل عمر بن اخلطاب روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حديثا ليس وعبد اهللا بن عامر ب
  مبتصل خرجه أبو داود وله رواية عن الصحابة رضي اهللا عنهم 

وفيها مات خالد بن يزيد بن معاوية األموي كان له معرفة بالطب والكيمياء وفنون من العلم وله رسائل حسنة أخذ 
  ي ومن قوله يف زوجته رملة بنت الزبري الصنعة عن راهب روم

  ) لرملة خلخاال جيول وال قلبا ** جتول خالخيل النساء وال أرى ( 
  ) ومن أجلها أحببت أخواهلا كلبا ** أحب بين العوام من أجل حبها ( 

العري والنفري  جرى بينه وبني عبد امللك شيء فقال له عبد امللك ما أنت يف العري وال يف النفري فقال خالد وحيك من
غريي وجدي أبو سفيان صاحب العري وجدي عتبة صاحب النفري ولكن لو قلت غنيمات الطائف يرحم اهللا عثمان 

  لصدقت وأشار بذلك إىل جده احلكم نفاه النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل الطائف فرده عثمان 

  سنة ست ومثانني

  
الد صاغان من الترك صلحا وافتتح مسلمة بن عبد امللك حصنني فيها ويل قتيبة بن مسلم الباهلي خراسان وافتتح ب

  من بالد الروم 
وفيها تويف أبو أمامة الباهلي الصحايب رضي اهللا عنه وامسه صدى بن عجالن نزيل محص وقد قال كنت يوم حجة 

  الوداع ابن ثالثني سنة فيكون عمره مائة وست سنني 
 أوىف األسلمي وهو آخر الصحابة موتا بالكوفة وآخر من مات من أهل وفيها وقيل سنة مثان تويف عبد اهللا بن أيب

  بيعة الرضوان رضي اهللا عنهم بنص القرآن وال يدخل أحد منهم النار بنص السنة

  
  وفيها على الصحيح تويف عبد اهللا بن احلرث بن جزء الزبيدي آخر الصحابة موتا مبصر 



روى عن أيب بكر وعمر قال مكحول ما رأيت أعلم منه وقال  وقبيصه بن ذؤيب اخلزاعي املدين الفقيه بدمشق
  الزهري كان من علماء األمة 

ويف شوال تويف عبد امللك بن مروان اخلليفة أبو الوليد وله ستون سنة واليته اجملمع عليها بعد ابن الزبري ثالث 
البادن عده أبو زياد يف الفقه يف عشرة سنة وأشهر وكان أبيض طويال كبري العينني مشرف األنف رقيق الوجه ليس ب

طبقة ابن املسيب وقال نافع لقد رأيت أهل املدينة وما هبا شاب أشد تشمريا وال أفقه وال أنسك وال أقرأ لكتاب اهللا 
من عبد امللك وويل بعده ابنه الوليد وحل املشهور أن عبد امللك رأى كأنه بال يف زوايا املسجد األربع أو يف 

رات فوجه إىل سعيد بن املسيب من يسأله فقال من ولده لصلبه أربعة تلي فكان كما قال ويل الوليد احملراب أربع م
  وسليمان وهشام ويزيد 

  سنة سبع ومثانني

  
  فيها استعمل الوليد على املدينة عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه إىل أن عزله سنة ثالث وتسعني بأيب بكر بن حزم 

دمشق ودام العمل يف بنائه وزخرفته باجلد واالجتهاد أكثر من عشرين سنة وكان فيه اثنا  وفيها ابتدئ بناء جامع
  عشر ألف صانع وهو أحد عجائب الدنيا لتركيبه على الفلك 

  وفيها كانت ملحمة هائلة بناحية خبارى بني قتيبة والكفار ونصر اهللا اإلسالم 
  وفيها فتحت سردانية من املغرب 

  حب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عتبة بن عبيد السلمي وله أربعوفيها تويف حبمص صا

  وتسعون سنة 
  واملقدام بن معد يكرب الكندي الصحايب وهو ابن إحدى وتسعني سنة ومات حبمص أيضا 

  سنة مثان ومثانني

  
قيل قتيبة بن فيها زحفت الترك وأهل فرغانة والصغد وعليهم ابن أخت ملك الصني يف مائيت ألف فالتقاهم مسلمة و

  مسلم فكسرهم وهزمهم وهللا احلمد وافتتح مسلمة جرثومة وطوانة 
وفيها تويف عبد اهللا بن بسر املازين حبمص وهو آخر من مات من الصحابة حبمص بل يف الشام وأطلق الذهيب أنه 

وتسعني على آخر الصحابة موتا وكالمه ينتقض بسهل بن سعد يف سنة إحدى وتسعني وأنس بن مالك يف نة ثالث 
األصح وأيب الطفيل فإن املشهور أنه آخر الصحابة موتا وموته يف سنة مائة لكن قيل إن ابن بسر مات سنة تسع 

  وتسعني فعلى هذا يتجه أن يقال هو آخرهم موتا 

  سنة تسع ومثانني



  
ان فغزا السوس فيها جهز موسى بن نصري ولده عبد اهللا فافتتح جزيريت ميورقة ومنورقة وجهز ولده اآلخر مرو

  األقصى وبلغ السيب أربعني ألفا 
  وغزا مسلمة عمورية فالتقى الروم وهزمهم 

وفيها تويف على الصحيح عبد اهللا بن ثعلبة بن صعري العذري املدين مسح النيب صلى اهللا عليه وسلم رأسه ودعا له 
  فوعى ذلك مسع من ابن عمر 

  سنة تسعني

  
  الثانية فاستصرخ عليه بالترك فالتقاهم قتيبة وكسرهم  فيها غزا قتيبة وردان خذاه الغزوة

  وفيها غزا مسلمة سورية وافتتح احلصون اخلمسة

  
وفيها غدر ملك الطالقان واستعان بترك طرحان على قتيبة مث ظفر قتيبة بن مسلم بأهل الطالقان فقتل منهم صربا 

  يف نظام واحد مقتلة مل يسمع مبثلها وصلب منهم مساطني كل مساط أربعة فراسخ 
  وفيها وىل إمرة مصر قرة بن شريك وكان جبارا ظاملا 

  وتويف أبو طيبان حصني أو حصني بن جند اجلهين الكويف والد قابوس 
  وفيها علي األصح خالد بن يزيد بن معاوية وتقدم ذكره 

  وعبد الرمحن بن املسور بن خمرمة الزهري املدين الفقيه

  عبد اهللا اليزين تفقه بعقبة بن عامر ومفيت مصر أبو اخلري يزيد بن 

  سنة إحدى وتسعني

  
فيها عزل الوليد عمه حممدا عن اجلزيرة وأذربيجان وأرمينية ووىل عليها أخاه مسلمة فغزا مسلمة يف هذا العام إىل 

 وخوفا أن بلغ الباب احلديد وافتتح حصونا ووائن وافتتح فيها قتيبة عدة مدائن مبا وراء النهر وأوطأ الكفار ذال
  ومحل إليه طرخون القطيعة 

وفيها وقيل يف سنة مثان ومثانني تويف السائب بن يزيد الكندي ابن أخت النمر قال حج يب أيب مع النيب صلى اهللا 
  عليه وسلم حجة الوداع وأنا ابن سبع سنني ورأيت خامت النبوة بني كتفيه 

  د قارب املائة وهو آخر من مات باملدينة من الصحابة وفيها مات أبو العباس سهل بن سعد الساعدي األنصاري وق

  سنة اثنتني وتسعني



  
  فيها افتتح إقليم األندلس علي يد طارق موىل موسى بن نصري ومتم موسى فتحه يف سنة ثالث 

  وفيها تويف ملك بن أوس بن احلدثان النضري املدين وكان أدرك اجلاهلية

  ورأى أبا بكر 
بن يزيد التيمي الكويف العابد املشهور ومل يبلغ أربعني سنة روى عن عمرو بن ميمون  وفيها قتل احلجاج إبراهيم

  االودي ومجاعة 
وطويس املغين موىل أروى بنت كريز أم عثمان بن عفان وكان امسه طاووسا فلما ختنث مسي طويسا وكان جمودا يف 

  املغىن وإياه عىن الشاعر يف مدح معبد 
  ) وما قصبات السبق إال ملعبد **  تغىن طويس والشرحيي بعده( 

وضرب املثل بشؤمه وقيل ألنه ولد يوم مات النيب صلى اهللا عليه وسلم وفطم يوم مات الصديق وخنت يوم قتل 
عمر وقبل بلغ احللم يف ذلك اليوم وتزوج يوم قتل عثمان وقيل ولد له ولد يوم قتل علي وقيل يوم مات احلسن بن 

ن عجائب االتفاقات وكان مفرطا يف طوله مضطربا يف خلقه أحول العني انتقل عن علي رضي اهللا عنهم وهذا م
  املدينة إىل السويداء على مرحلتني منها يف طريق الشام وتويف هناك 

  سنة ثالث وتسعني

  
فيها افتتح قتيبة بن مسلم عدة فتوح وهزم الترك ونازل مسرقند يف جيش عظيم ونصب اجملانيق عليها فجاءت جندة 

ترك فاكمن هلم كمينا فالتقوا يف نصف الليل فاقتتلوا قتاال عظيما ومل يفلت من الترك إال اليسري وافتتحها صلحا ال
وبىن هبا اجلامع واملنرب وقيل صاحلهم على مائة ألف فارس وعلى بيوت النار وعلى حلية األصنام فسلبت مث وضعت 

عوا ما بقي منها من مسامري الذهب والفضة فكانت مخسني األصنام بني يديه فكانت كالقصر العظيم فأحرقها مث مج
  ألف مثقال واستعمل على البلد ابنه عبد اهللا ورد إىل مرو 

وفيها كانت الفتوح بأرض املغرب واألندلس وبأرض الروم وبأرض اهلند ومل يفتح املسلمون منذ خالفة عثمان مثل 
  احلمد واملنة هذه الفتوح اليت جرت بعد التسعني شرقا وغربا فلله 

  وفيها تويف من سادات الصحابة خادم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبو محزة أنس بن

مالك األنصاري النجاري وقيل تويف سنة تسعني أو إحدى أو اثنتني وتسعني قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم املدينة 
وفيما أويت فدفن لصلبه إىل مقدم احلجاج البصرة وله عشر سنني فخدمه ودعا له بكثرة املال والولد والربكة فيهما 

  مائة وعشرين وكان خنله يثمر يف العام مرتني 
  وبالل بن أيب الدرداء روى عن أبيه ووىل إمرة دمشق 

وأبو الشعثاء جابر بن زيد الذي قال فيه ابن عباس لو أن أهل البصرة نزلوا على قول أيب الشعثاء ألوسعهم علما 
  عز وجل  عما يف كتاب اهللا

وأبو اخلطاب عمر بن عبد اهللا بن أيب ربيعة القرشي املخزومي الشاعر املشهور قيل مل يكن يف قريش أشعر منه وهو 
كثري اجملون والتغزل بالثريا ابنة علي بن عبد اهللا بن احلرث بن أمية بن عبد مشس األموية اليت جدهتا قتيلة بالتصغري 



قتيل أبيها يوم بدر األبيات وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم لو مسعت شعرها قبل ابنة النضر بن احلارث املنشدة يف 
أن أقتله ملا قتلته واستدل هبذا القول الصحيح أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان له أن جيتهد يف األحكام وكانت 

وفيهما يقول عمر بن عبد الثريا موصوفة بارعة اجلمال وتزوجها سهيل بن عبد الرمحن بن عوف ونقلها إىل مصر 
  اهللا بن أيب ربيعة 

  ) عمرك اهللا كيف يلتقيان ** أيها املنكح الثريا سهيال ( 
  ) وسهيل إذا استقل مياين ** هي شامية إذا ما استقلت ( 

  وهو القائل 
  ) قتل بيضاء خودة عطبول ** إن من أكرب الكبائر عندي ( 
  ) ت جر الذيول وعلى الغانيا** كتب القتل والقتال علينا ( 

ولد عمر هذا يف ليلة قتل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وذلك ليلة األربعاء ألربع بقني من ذي اجلة سنة ثالث 
وعشرين وكان احلسن البصري يقول فيها أي حني رفع وأي باطل وضع يعين مقتل عمر ووضع عمر وكان جده 

  جهل بن هشام ألمه تويف يف سفينة أبو ربيعة يلقب بذي الرحمني وأبوه عبد اهللا أخو أيب

  غرقا وعمره سبعون سنة أو مثانون 
وفيها على الصحيح وقيل سنة تسعني تويف أبو العالية رفيع بن مهران الرباحي موالهم البصري املقرئ املفسر دخل 

أيب داود ليس على أيب بكر وقرأ القرآن على أيب وكان ابن عباس يرفعه على السرير وقريش أسفل وقال أو بكر بن 
بعد الصحابة أحد أعلم بالقرآن من أيب العالية وبعده سعيد بن جبري قال ابن قتيبة حج أبو العالية ستني حجة وقال 

األصمعي كان أبو العالية ومكحول مجيلني يعين مكحول األزدي وكان مزاحا قال مسلم بن إبراهيم سألت أبا 
  وقال مساكني ما أكيسهن مث قتلهن وضحك العالية عن قتل الذر فجمع منهن شيئا كثريا 

فإذا نقر يف { وفيها تويف السيد اجلليل زرارة بن أوىف العامري أبو حاجب قاضي البصرة قرئ يف صالة الصبح 
  فخر ميتا } الناقور فذلك يومئذ يوم عسري 

وسلم وروى عن الصحابة  وفيها عبد الرمحن بن يزيد بن جارية األنصاري املدين ولد يف عهد النيب صلى اهللا عليه
  ووىل قضاء املدينة وعن األعرج قال ما رأيت بعد الصحابة أفضل منه 

  سنة أربع وتسعني

  
  فيها غزا قتيبة بن مسلم فرغانة فافتتحها بعد قتال عظيم وبعث جيشا فافتحوا الشاش 

  وفيها افتتح مسلمة سدرة من أرض الروم 
بن املسيب املخزومي املدين أحد أعالم الدنيا سيد التابعني وقال ابن عمر  وتويف اإلمام السيد اجلليل أبو حممد سعيد

لو رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هذه لسره وقال مكحول وقتادة والزهري وغريهم ما رأينا أعلم من ابن 
أمحد العجلي كان ال املسيب قال علي بن املديين ال أعلم يف التابعني أوسع علما منه وهو عندي أجل التابعني وقال 

يأخذ العطاء وله أربعمائة دينار يتجر هبا يف الزيت وقال مسعر عن سعد ابن إبراهيم قال مسعت سعيد بن املسيب 



يقول ما أحد أعلم بقضاء قضاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال أبو بكر وال عمر مين مسع من الصحابة وجل 
  روايته عن أيب

قال قتادة ما مجعت علم احلسن إىل علم أحد إال وجدت له عليه فضال غري أنه كان إذا  هريرة وكان تزوج ابنته
أشكل عليه شيء كتب إىل ابن املسيب يسأله وقال عبد الرمحن بن زيد بن أسلم ملا مات العبادلة عبد اهللا بن عباس 

يف مجيع البلدان إىل املوايل فقيه مكة  وعبد اهللا بن عمر وعبد اهللا بن الزبري وعبد اهللا بن عمرو بن العاص صار الفقه
عطاء وفقيه اليمن طاووس وفقيه اليمامة حيىي بن أيب كثري وفقيه البصرة احلسن البصري وفقيه الكوفة إبراهيم 

النخعي وفقيه الشام مكحول وفقيه خراسان عطاء اخلراساين إال املدينة فإن اهللا تعاىل حرسها بقرشي فقيه غري مدافع 
سيب وهو من فقهاء املدينة مجع بني احلديث والتفسري والفقه والورع والعبادة وعنه قال حججت أربعني سعيد بن امل

حجة وما فاتين التكبرية األوىل منذ مخسني سنة وما نظرت إىل قفا رجل يف الصالة وعطل املسجد النبوي أيام احلرة 
عها داخل احلجرة املقدسة وخطب ابنته بعض ملوك ومل يبق فيه غريه وكان ال يعرف أوقات الصالة إال هبمهمة يسم

بين أمية فزوجها فقريا من الطلبة وسريها إىل بيته مث زارها عبد ذلك ووصلها بشيء من عنده وكانت ابنة أيب هريرة 
حتته وكان جابر بن األسود على املدينة دعاه إىل بيعة ابن الزبري فأىب فضربه سوطا وضربه أيضا هشام بن إمساعيل 

تني ستني سوطا وطاف يف املدينة يف تبان من شعر وذلك انه دعاه إىل البيعة لسليمان والوليد بالعهد فلم يفعل س
وكان مولده لسنتني مضتا من خالفة عمر ووفاته باملدينة وولد لسعيد حممد وكان نسابة فنفى قوما من املخزومني 

ولد وبرد مواله قال له يا برد إياك أن تكذب على كما فرفع ذلك إىل الوايل فجلده احلد وكان لسعيد غريه من ال
يكذب عكرمة على ابن عباس وقال كل حديث حدثكموه برد ليس مع غريه ما تنكرونه فهو كذب وباجلملة 

  فمناقبه وماآثره تفوت احلصر وقد صنف فيها 
األسدي املدين الفقيه احلافظ مجع وفيها أيضا توىف أحد فقهاء املدينة السبعة أبو حممد عروة ابن الزبري بن العوام 

  العلم والسيادة

والعبادة ولد يف سنة تسع وعشرين وحفظ عن والده وكان يصوم الدهر ومات صائما واشتهر أنه قطعت رجله 
وهو يف الصالة الكلة وقعت فيها ومل يتحرك حىت مل يشعر الوليد بن عبد امللك بذلك وهو عنده حىت كويت فوجد 

لزهري رأيته حبرا ال تكدره الدالء ودخل على عبد امللك بعد قتل أخيه وسأله سيف الزبري رائحة الكي قال ا
فأخرجوا له السيوف فأخذ منها سيفا مفلال فعرفه وبئره أعذب بئر يف املدينة اليوم تويف يف قرية له دون الفرع بضم 

ومياه وهو شقيق عبد اهللا أمهما أمساء بنت  الفاء وتسكني الراء من ناحية الربذة على أربع ليال من املدينة ذات خنل
أيب بكر خبالف مصعب فإن أمه أخرى وكان بعد امللك بن مروان يقول من سره أن ينظر إىل رجل من أهل اجلنة 

فلينظر إىل عروة بن الزبري وسبب ذلك أهنم اجتمعوا يف املسجد احلزام ومتنوا وكان منية عروة الزهد يف الدنيا 
لما نال كل امرىء منهم أمنيته كان يف ذلك دليل على نيل أمنية عروة وقد نظم بعض الفضالء والفوز باجلنة ف

  فقهاء املدينة السبع فقال 
  ) فقسمته ضيزي عن احلق خارجه ** أال كل من ال يقتدي بائمة ( 
  ) سعيد سليمان أبو بكر خارجة ** خذهم عبيد اهللا عروة قاسم ( 

لسبعة أبو بكر بن عبد الرمحن بن احلرث ابن هشام بن املغرية املخزومي امللقب وفيها مات أيضا أحد الفقهاء ا
براهب قريش لعبادته وفضله استصغر يوم اجلمل فرد هو وعروة وكان مكفوفا وأبوه احلرث من الصحابة وهو أخو 



السبعة ألهنم كانوا أيب جهل ألمه وهذه السنة تسمى سنة الفقهاء ألهنا مات فيها مجاعة منهم وإمنا قيل الفقهاء 
باملدينة يف عصر واحد ينشر عنهم العلم والفتيا وكان يف عصرهم مجاعة من فقهاء التابعني مثل سامل بن عبد اهللا بن 

  عمر وغريه فلم يكن هلم مثل ماهلم 
ن لفرط وفيها زين العابدين على بن احلسني اهلامشي وولد سنة مثان وثالثني بالكوفة أو سنة سبع مسى زين العابدي

  عبادته وكان ورده يف

اليوم والليلة ألف ركعة إىل أن مات وكان يوم استشهد والده مريضا فلم يتعرضوا له وكان عبد امللك حيترمه وجيله 
وأمه سالمة وقيل غزالة بنت يزد جرد ملك فارس مسيت ثالثة ثالث من بناته يف خالفة عمر أمر عمر بيعهن فأشار 

اختارهن فأخذهن علي فدفع واحدة لعبد اهللا بن عمر وأخرى لولده احلسني وأخرى  علي بتقوميهن ويأخذهن من
حملمد بن أيب بكر الصديق فولدت ساملا وزين العابدين والقسم بن حممد فهم بنو خالة وكان أهل املدينة يكرهون 

ري ومن بر زين العابدين السراري حىت نشأ فيهم هؤالء الثالثة وفاقوا فقهاء املدينة ورعا فرغبت الناس يف السرا
ألمه أنه كان ال يأكل معها يف صحفة ويقول أخشى أن تسبق يدي إىل ما سبقت عينها إليه ومن وقوله أن هللا عبادا 

عبدوه رهبة فتلك عبادة العبيد وآخرين عبدوه رغبة فتلك عبادة التجار وآخرين عبدوه شكرا فتلك عبادة األحرار 
ال له إن كنت كما قلت فأستغفر اهللا وإن مل أكن كما قلت فاهللا يغفر لك فقبل وتكلم فيه رجل وافترى عليه فق

رأسه وقال جعلت فداك لست كما قلت فاغفر قال غفر اهللا لك فقال له الرجل اهللا أعلم حيث جيعل رساالته 
تعاىل قال وقصته مع هشام والفرزدق ومدح الفرزدق له مشهورة نذكر شيئا منها عند ذكر الفرزدق إن شاء اهللا 

الزهري ما رأيت أحدا أفقه من زين العابدين لكنه قليل احلديث وقال أبو حازم األعرج ما رأيت هامشيا أفضل منه 
وعن سعيد بن املسيب قال ما رأيت أورع منه وقال مالك بلغين أن علي بن احلسني كان يصلي يف اليوم والليلة 

  عبادته ألف ركعة إىل أن مات وكان يسمى زين العابدين ل
وفيها وقيل سنة أربع ومائة أبو سلمة بن عبد الرمحن بن عوف الزهري املدين أحد األئمة الكبار قال الزهري أربعة 

  وجدهتم حبورا عروة وابن املسيب وأبو سلمة وعبيد اهللا

  
  وفيها متيم بن طرفة الطائي الكويف ثقة له عدة أحاديث 

  سنة مخس وتسعني

  
البالد مبوت احلجاج بن يوسف بن أيب عقيل الثقفي الطائفي يف ليلة مباركة على األمة ليلة فيها أراح اهللا العباد و

سبع وعشرين من رمضان وله ثالث وقيل أربع أو مخس ومخسون سنة أو دوهنا وكان شجاعا مقداما مهيبا متفوها 
له بعد أبيه وقيل البن سريين فصيحا سفاكا وىل احلجاز سنني مث العراق وخراسان عشرين سنة وأقره الوليد على عم

رأيت محامة بيضاء حسنة على سرادقات املسجد فجاء صقر فاختطفها فقال ابن سريين إن صدقت رؤياك تزوج 
احلجاج ابنة جعفر الطيار فلما تزوجها قيل البن سريين من أين أخذت ذلك فقال احلمامة امرأة وبياضها حسنها 

قى حسنا وال اشرف من ابنة جعفر والصقر سلطان غشوم فلم أر أغشم من والسرادقات شرفها فلم أر باملدينة أن
احلجاج وقال ابن قتيبة يف املعارف يكىن احلجاج أبا حممد وكان أخفض دقيق الصوت وأول والية وليها تبالة فلما 



اليات أبان رأها احتقرها وانصرف فقيل يف املثل أحقر من تبالة على احلجاج ووىل شرط أبان بن مروان يف بعض و
فلما خرج ابن الزبري وقوتل زمانا قال احلجاج لعبد امللك أين رأيت يف املنام كأين أسلخ عبد اهللا بن الزبري فوجهين 
إليه فوجهه يف ألف رجل وأمره أن ينزل الطائف حىت يأتيه أمره ففعل مث كتب إليه بقتاله وأمده فحاصره حىت قتله 

وسبعون فواله عبد امللك احلجاز ثالث سنني فكان يصلي باملوسم كل سنة مث مث أخرجه فصلبه وذلك يف سنة ثالث 
واله العراق وهو ابن ثالث وثالثني سنة فوليها عشرين سنة وأصلحها وذلل أهلها وحدثين أبو اليمان عن جرير بن 

نه رابع أربعة عثمان عن عبد الرمحن بن ميسرة عن أيب عذبة احلضرمي قال قدمت على عمر بن اخلطاب رضي اهللا ع
من أهل الشام وحنن حجاج فبينا حنن عنده إذ أتاه خرب من العراق بأهنم قد حصبوا أمامهم فخرج إىل الصالة مث قال 

  من ههنا من أهل الشام فقمت أنا و أصحايب فقال يا أهل الشام جتهزوا ألهل

ليهم اهللا عجل هلم بالغالم الثقفيش العراق فإن الشيطان قد باض فيهم وقرج مث قال اللهم قد لبسوا على فلبس ع
الذي حيكم فيهم حبكم اجلاهلية ال يقبل من حمسنهم وال يتجاوز عن مسيئهم انتهى وأم احلجاج الفارغة بنت مهام 
بن عروة بن مسعود الثقفي ولدت احلجاج مشوها ال دبر له فنقب عند دبره وأىب أن يقبل ثدي أمه وغريها فيقال 

يف صورة احلرث بن كلدة وكان تزوج الفارعة قبل أيب احلجاج وكان حكيم العرب فقال له أن الشيطان تصور هلم 
القوه دم جدي يومني واليوم الثالث العقوه دم تيس أسود مث دم ثعبان ساخل أسود وامللوا به وجهه وأخربهم أنه يقبل 

ذاته وله مقحمات عظائم وأخبار مهولة الثدي يف اليوم الرابع فلذلك كان ال يصرب عن سفك الدماء وخيرب أنه أكرب ل
وكان معلما قال ابن قتيبة كان يعلم بالطائف وامسه كليب وأبوه أيضا يوسف كان معلما وقال ملك ابن أيب يزيد يف 

  احلجاج 
  ) إذا حنن جاوزنا حفري زياد ** فماذا عسى احلجاج يبلغ جهده ( 
  ) عبيد أياد  كما كان عبدا من** فلوال بنو مروان كان ابن يوسف ( 
  ) يراوح غلمان القرى ويغادى ** زمان هو العبد املقر بذله ( 

  وقال آخر 
  ) وتعليمه سورة الكوثر ** أينسى كليب زمان اهلزال ( 
  ) وآخر كالقمر األزهر ** رغيف له فلكه ما يرى ( 

ل بلى ولست به رأى ملكا يريد أن خبز املعلمني خمتلف وملا حضرته الوفاة قاال للمنجم هل ترى ملكا ميوت قا
  ميوت يسمى كليبا قال أنا واهللا كليب كانت أمي مستىن انتهى ومتثل حينئذ بقول عبيد بن سفيان العكلي 

  ) أمياهنم انين من ساكين النار ** يا رب قد حلف األعداء واجتهدوا ( 
  ) ما علمهم بعظيم العفو غفار ** أحيلفون على عمياء وحيهم 

  ة يف بطنه سوغه الطبيب حلما يف خيط فخرج مملوءا دوداوكان موته باألكل

وسلط أيضا عليه الربد فكان يوقد النار حتته وتأجج حىت حترق ثيابه وهو ال حيس هبا فشكا إىل احلسن البصري فقال 
 أمل أكن هنيتك أن تتعرض للصاحلني فلما أخرب احلسن مبوته سجد شكرا وقال اللهم كما أمته فأمت سنته وكان قد

رأى أن عينيه قلعتا وكان حتته هند بنت املهلب وهند بنت أمساء بن خارجة فطلقها ليتأول رؤياه هبما فمات ابنه 
حممد وجاءه نعي أخيه حممد من اليمن فقال هذا واهللا تأويل رؤياي حممد وحممد يف يوم واحد أنا اهللا وأنا إليه 

  راجعون مث قال من يقول شعرا فيسليين فقال الفرزدق 



  ) فقدان مثل حممد وحممد ** أن الرزية ال رزية بعدها ( 
  ) أخذ احلمام عليهما باملرصد ** ملكان قد خلت املنابر منها ( 

قيل قتل مائة ألف وعشرين ألفا ووجد يف سجونه بعد موته ثالثة وثالثون ألفا مل جيب على أحد منهم قطع وال 
 ضبطه وسياسته فتجاوز احلد ومل يصب وأراد احلجاج أن يتشبه صلب ويقال إن زياد ابن أبيه أراد يتشبه بعمر يف

  بزياد فدمر وأهلك 
ويف شعبان من السنة املذكورة قتل احلجاج قاتله اهللا سعيد بن جبري الوايل موالهم الكويف املقرئ املفسر الفقيه 

ياته بأذنه وكان ال يكتب احملدث أحد األعالم وله حنو من مخسني سنة أكثر من روايته عن ابن عباس وحدث يف ح
الفتاوي مع ابن عباس فلما عمي ابن عباس كتب وروى أنه قرأ القرآن يف ركعة يف البيت احلرام وكان يؤم الناس 

يف شهر رمضان فيقرأ ليلة بقراءة ابن مسعود وليلة بقراءة زيد بن ثابت وأخرى بقراءة غريمها وهكذا أبدأ وقيل 
د بن جبري وباحلج عطاء وباحلالل واحلرام طاووس وبالتفسري جماهد وأمجعهم لذلك كان أعلم التابعني بالطالق سعي

سعيد بن جبري وقتله احلجاج وما على وجه األرض أحد إال وهو مفتقر إىل علمه وقال احلسن يوم قتله اللهم أعن 
  ليقظان هو أي سعيدعلى فاسق ثقيف واهللا لو أن أهل األرض اشتركوا يف قتله لكبهم اهللا يف النار قال أبو ا

موىل لبين والبة من بين أسد ويكىن أبا عبد اهللا وكان أسود وكتب لعبد اهللا بن عتبة بن مسعود مث كتب أليب بردة 
وهو على القضاء وبيت املال وكان سعيد مع عبد الرمحن بن حممد بن األشعث بن قيس ملا خرج على عبد امللك بن 

أصحابه من دير اجلماجم هرب فلحق مبكة وكان واليها يومئذ خالد بن عبيد اهللا مروان فلما قتل عبد الرمحن واهنزم 
القسري فأخذه وبعث به إىل احلجاج مع إمساعيل ابن أوسط البجلي فقال له احلجاج يا شقي بن كسري أما قدمت 

وقالوا ال يصلح  الكوفة وليس يؤم هبا األعرايب فجعلتك إماما فقال بلى قال أما وليتك القضاء فضج أهل الكوفة
للقضاء إال عريب فاستقضيت أبا بردة وكان ابن أيب موسى األشعري وأمرته أن ال يقطع أمرا دونك قال بلى قال أما 
جعلتك من مساري وكلهم رؤوس العرب قال بلى قال أما أعطيتك مائة ألف درهم تفرقها على أهل احلاجة يف أول 

لى قال فما أخرجك علي قال بيعة كانت يف عنقي البن األشعث فغضب ما رأيتك مث مل أسألك عن شيء منها قال ب
احلجاج مث قال أما كانت بيعة أمري املؤمنني عبد امللك يف عنقك من قبل واهللا ألقتلنك وقال أبو بكر اهلذيل ملا دخل 

قالت أعوذ  سعيد بن جبري على احلجاج قام بني يديه فقال له أعوذ منك مبا استعاذت به مرمي بنت عمران حيث
بالرمحن منك إن كنت تقيا فقال له احلجاج ما امسك قال سعيد بن جبري قال شقي بن كسري قال أمي أعلم بامسي 

قال شقيت وشقيت أمك قال الغيب يعلمه غريك قال ألوردنك حياض املوت قال أصابت إذا أمي قال فما تقول يف 
الرسل وصدق به الوحي وأنقذ به من اهللكة إمام هدى ونيب  حممد صلى اهللا عليه وسلم قال نيب ختم اهللا تعاىل به

رمحة قال فما تقول يف اخللفاء قال لست عليهم بوكيل إمنا استحفظت أمر ديين قال فأيهم أحب إليك قال أحسنهم 
رأيت خلقا وأرضاهم خلالقه وأشدهم فرقا قال فما تقول يف علي وعثمان أيف اجلنة مها أو يف النار قال لو دخلتهما ف

أهلهما إذا ألخربتك فما سؤالك عن أمر غيب عنك قال فما تقول يف عبد امللك بن مروان قال مالك تسألين عن 
  امرئ أنت واحدة من ذنوبه قال

فمالك مل تضحك قط قال مل أر ما يضحك كيف يضحك من خلق من تراب وإىل التراب يعود قال فإين أضحك من 
هل رأيت من اللهو شيئا ودعى بالناي والعود فلما نفخ بالناي بكى قال ما اللهو قال ليست القلوب سواء قال ف

يبكيك قال ذكرين يوم ينفخ يف الصور فأما هذا العود فمن نبات األرض وعسى أن يكون قد قطع من غري حقه 



قد وقت يل وقتا أنا وأما هذه املغاش واألوتار فإهنا سيبعثها اهللا معك يوم القيامة قال إين قاتلك قال إن اهللا عز وجل 
بالغه فإن يكن أجلي قد حضر فهو أمر قد فرغ منه وال حميص ساعة وإن تكن العافية فاهللا تعاىل أوىل هبا قال اذهبوا 
به فاقتلوه قال أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له استحفظكها يا حجاج حىت ألقاك يوم القيامة فلما تولوا به 

جاج ما أضحكك قال عجبت من جرأتك على اهللا وحلم اهللا جل وعال عنك مث استقبل ليقتلوه ضحك قال له احل
القبلة فقال وجهت وجهي للذي فطر السموات واألرض حنيفا مسلما وما أنا من املشركني قال افتلوه عن القبلة 

وفيها نعيدكم ومنها  قال فأينما تولوا فثم وجه اهللا إن اهللا واسع عليم قال اضربوا األرض به قال منها خلقناكم
خنرجكم تارة أخرى قال اضربوا عنقه قال اللهم ال حتل له دمي وال متهله من بعدي فلما قتله مل يزل دمه جيري حىت 

عال وفاض حىت دخل حتت سرير احلجاج فلما رأى ذلك هاله وأفزعه فبعث إىل صادوق املتطبب فسأله عن ذلك 
جيمد يف جسده ومل خيلق اهللا عز وجل شيئا أكثر دما من اإلنسان فلم يزل به قال ألنك قتلته ومل يهله ففاض دمه ومل 

ذلك الفزع حىت منع النوم وجعل يقول مايل ولك يا سعيد بن جبري وكان يف مجلة مرضه كلما نام رآه آخذا مبجامع 
وله تسع وأربعون سنة ثوبه يقول يا عدو اهللا فيم قتلتين فيستيقظ مذعورا ويقول مايل والبن جبري وقتل ابن جبري 

  وقربه بواسط يتربك به 
  وفيها تويف مطرف بن عبد اهللا بن الشخري العامري البصري الفقيه العابد اجملاب الدعوة روى عن علي وعمار

  
  ومحيد بن عبد الرمحن بن عوف الزهري مسع من خاله عثمان وهو صغري وكان عاملا فاضال مشهورا 

التفاق أبو عمران إبراهيم بن يزيد النخعي أخذ عن مسروق واألسود وعلقمة ورأى واإلمام اجلليل فقيه العراق با
عائشة وهو صغري والنخع من مذحج وقد عده ابن قتيبة يف املعارف من الشيعة وقال عنه وكان مزاجا قيل له إن 

عد يف ماء بارد سعيد بن جبري يقول كذا قال قل له يسلك وادي الترك وقيل لسعيد إنه يقول كذا قال قل له يق
ومات وهو ابن ست وأربعني سنة وقال ابن عون كنت يف جنازة إبراهيم فما كان فيها إال سبعة أنفس وصلى عليه 

  عبد الرمحن بن األسود بن يزيد وهو ابن خاله انتهى ملخصا 
  وفيها أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف الزهري 

  سنة ست وتسعني

  
  بن بسر املازين حبمص كذا ورخه عبد الصمد بن سعيد وقد مر فيها تويف عبد اهللا 

وفيها قلع اهللا تعاىل قرة بن شريك القيسي أمري مصر وكان عسوفا ظاملا قيل كان إذا انصرف الصناع من بناء جامع 
يد بالشام مصر دخله فدعا باخلمر واملالهي ويقول لنا الليل وهلم النهار قال عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه الول

  وقرة مبصر واحلجاج بالعراق وعثمان بن حيان باحلجاز امتألت األرض واهللا جورا 
وفيها يف مجادى اآلخرة تويف اخلليفة أبو العباس الوليد بن عبد امللك بن مروان اخلليفة وكان ذميما سائل األنف 

لقاضية بضم تاء ليت ودخل عليه أعرايب يتبختر يف مشية وأدبه ناقص حىت قيل أنه قرأ يف اخلطبة يا ليتها كانت ا
فقال من ختنك قال املزين فقال إمنا يريد أمري املؤمنني من ختنك قال نعم فالن لكنه كان مع جوره كثري التالوة 



للقرآن خيتم يف ثالث ويف رمضان سبع عشرة ختمة وطاب حاله يف دنياه ورزق سعادة عظيمة مع جانب من الدين 
  فبىن جامع دمشق

  تح اهلند والترك واألندلس وتصدق كثريا وروى أنه قال لوال ذكر اهللا آل لوط يف القرآن ما ظننت أحدا يفعله وافت
ويف أواخرها قتل قتيبة بن مسلم خبراسان وقد وليها عشرين سنة قال خليفة خلع سليمان بن عبد امللك فقتلوه 

  وكان بطال شجاعا هزم الكفار غري مرة وافتتح عدة مدائن 

  سبع وتسعني سنة

  
  فيها تويف سعيد بن مرجانة صاحب أيب هريرة رضي اهللا عنه 

  وقاضي املدينة طلحة بن عبد اهللا بن عوف الزهري أحد الطلحات املوصوفني باجلود روى عن عثمان وغريه 
ئفة من وفيها أو يف سنة مثان تويف قيس بن أيب حازم األمحسي البجلي الكويف وقد جاوز املائة مسع أبا بكر وطا

  البدريني وكان أحد علماء املدينة بالكوفة 
وفيها أوىف سنة ست حممود بن لبيد األنصاري األشهلي قال البخاري له صحبة وذكره مسلم وغريه يف التابعني وله 

  عدة أحاديث قال بعض احملدثني حكمها اإلرسال 
بوادي القرى أبو عبد الرمحن موسى بن نصري وفيها حج بالناس خليفتهم سليمان بن عبد امللك بن مروان فتوىف معه 

األعرج األمري الذي افتتح األندلس وأكثر املغرب ومل يهزم له جيش قط وكان من رجال العامل حزما ورأيا ومهة 
ونبال وشجاعة وإقداما وكان والده نصري على جيوش معاوية وكان الوليد بن عبد امللك أرسل إىل عمه وعامله على 

بن مروان أن أرسل موسى ابن نصري إىل أفريقية ففعل فقدمها معه مجاعة من اجلند وخرج عليها مصر عبد اهللا 
خارجة من الرببر فوجه إليهم ولده عبد اهللا فسىب منهم مامل يسمع مبثله بلغ اخلمس ستني ألف رأس ويف بعضها مائة 

  وستني ألفا ووقع قحط شديد فخرج بالناس مستسقيا

الناس فقال له قائل أال تدعو ألمري املؤمنني الوليد فقال هذا مقام ال يذكر فيه غري اهللا بشروط االستسقاء وخطب 
فسقوا وانتهت فتوجه إىل السوس األدىن ونزل بقية الرببر بالطاعة ووىل عليهم واليا ووىل على طنجة وأعماهلا مواله 

الروم وترك خلقا كثريا من العرب يعلمون  طارق ابن زياد الرببري ومهد البالد ومل يبق منازع من الرببر وال من
الناس القرآن وفرائض اإلسالم وملا تقررت القواعد كتب إىل طارق بطنجة يأمره بغزو بالد األندلس فركب البحر 
من سبتة إىل اجلزيرة اخلضراء وصعد على جبل يعرف اليوم جببل طارق ورأى النيب صلى اهللا عليه وسلم واخللفاء 

 عنهم يبشرونه بالفتح وهم ميشون على املاء وأمره النيب صلى اهللا عليه وسلم بالوفاء بالعهد األربعة رضي اهللا
والرفق باملسلمني فجاءه ملك طليطلة يف سبعني ألفا ومعه العجل حتمل األموال واملتاع فأمر طارق جيش املسلمني 

  إىل ساحل البحر احمليط وهللا احلمد بالثبات والصرب والصدق والعدو أمامهم وكان النصر للمسلمني وافتتحوا 

  سنة مثان وتسعني



  
  فيها غزا املسلمون قسطنطينية وعليهم مسلمة بن عبد امللك وافتتح يزيد بن املهلب بن أيب صفرة جرجان 

وفيها تويف أبو عمرو الشيباين الكويف وامسه سعد بن إياس عن مائة وعشرين سنة وكان يقرئ الناس مبسجد الكوفة 
  علي وابن مسعود وروى عن 

وفيها أبو هاشم عبد اهللا بن حممد بن احلنيفة اهلامشي املدين وهو الذي أوصى إىل حممد بن علي بن عبد اهللا بن عباس 
  وصرف الشيعة إليه ودفع إليه كتبا وأسر إليها أشياء 

  ابد أدرك عمر ومسع من عائشةوفيها أو يف اليت بعدها تويف أبو عبد الرمحن األسود بن يزيد النخعي الكويف الفقيه الع

  
وفيها على الصحيح تويف عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود اهلذيل الضرير أحد الفقهاء السبعة ومؤدب عمر 

بن عبد العزيز قال ابن اجلوزي يف كتاب ذم اهلوى قدمت امرأة من هذيل املدينة فخطبها الناس وكادت تذهب 
  ال فيها عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بعقول أكثرهم لفرط مجاهلا فق

  ) جلدت ومل يصعب عليك شديد ** أحبك حبا لو علمت ببعضه ( 
  ) قريب وال يف العاشقني بعيد ** أحبك حبا ال حيبك مثله ( 
  ) شهيدي أبو بكر فذاك شهيد ** وحبيك يا أم الصيب مدهلي ( 
  ) يد وعروة ما ألقى بكم وسع** ويعلم وجدى قاسم بن حممد ( 
  ) وخارجة يبدي بنا ويعيد ** ويعلم ما عندي سليمان علمه ( 
  ) فلله عندي طارف وتليد ** مىت تسأىل عما أقول فتخربي ( 

فقال سعيد بن املسيب فقد أمنت أن تسألنا ولو سألتنا ما طمعت أن نشهد لك بزور وهؤالء الذين استشهد هبم 
عبد الرمحن بن احلارث بن هشام والقسم بن حممد بن أيب بكر الصديق وهو معهم فقهاء املدينة السبعة أبو بكر بن 

وعروة ابن الزبري وسعيد بن املسيب وسليمان بن يسار وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد اهللا ابن عبد اهللا بن عتبة بن 
  مسعود صاحب الترمجة 

ل موسى بن عقبة وضع كريب عندنا وفيها كريب موىل ابن عباس وكان كثري العلم كنزا له كبري السن والقدر قا
  عدل بعري من كتب ابن عباس 

وفيها الفقيهه الفاضلة عمرة بنت عبد الرمحن األنصارية نشأت يف حجر عائشة فأكثرت الرواية عنها وهي العدل 
  الضابطة ملا يؤخذ عنها 

  سنة تسع وتسعني

  
بة هو ظامل بن عمرو بن جندل سفيان بن كنانة فيها على خالف توىف أبو األسود ظامل بن عمرو الدؤيل قال ابن قتي

وأمه من بين عبد الدار بن قصى وكان عاقال حازما خبيال وهو أول من وضع العربية وكان شاعرا جميدا وشهد 
  صفني



مع على بن أيب طالب ووىل البصرة البن عباس وفلج بالبصرة ومات هبا وقد أسن فولد عطاء وأبا حرب وكان 
ر العدواين يعجبا العربية بعد أىب األسود وال عقب لعطاء وأما حرب بن أيب األسود فكان عاقال عطاء وحيىي بن يعم

شاعرا وواله احلجاج جوخى فلم يزل عليها حىت مات احلجاج وقد روى احلديث عن أيب حرب وهو القائل لولده 
ال يكون حمتاج لفعل ومسع رجال ال جتاودوا اهللا فإنه أجود وأجمد منكم ولو شاء أن يوسع على الناس كلهم حىت 

يقول من يعشى اجلائع فعشاه مث ذهب السائل ليخرج فقال هيهات على أن ال تؤذي املسلمني الليلة ووضع رجله 
يف األدهم انتهى وقال ابن األهدل هو ظامل بن عمرو الديلي ويقال الدؤيل نسبة إىل الديل من كنانة وفتح بعضهم يف 

رات كما قالوا يف النسبة إىل النمر منري وهي قاعدة مطوقة وكان من خواص علي وشهد النسبة لئال تتواىل الكس
معه صفني وكان من كمل الرجال وهو أول من وضع النحو حكى ولده أبو حرب قال أول ما وضع والدي باب 

لبصرة فقيل له التعجب وقيل له من أين لك النحو قال تلقنت حدوده من على رضي اهللا عنه انتهى وباع دارا له با
بعت دار ك فقال بل بعت جاري وكان جار سوء ودخل على بعض الوالة وعليه جبة رثة فقال يا أبا األسود أما متل 

  هذه اجلبة فقال رب مملوك ال يستطاع فراقه فأمر له مبائة ثوب فقال 
  ) أخ لك يعطيك اجلزيل وناصر ** كساين ومل أستكسه فحمدته ( 
  ) بشكرك من يعطيك والعرض وافر ** نت شاكرا وإن أحق الناس إن ك( 

  ومن شعره أيضا 
  ) ولكن ألق دلوك يف الدالء ** وما طلب املعيشة بالتمىن ( 
  ) جتىء حبمأة وقليل ماء ** جتىء مبثلها طورا وطورا ( 

ئال حلوحا وكان موسرا مبجال وعوتب يف البخل فقال لو أطعنا الفقراء يف مالنا أصبحنا مثلهم وروى أنه عشى سا
وقيده فقيل له يف ذلك فقال لئال يؤذي املسلمني الليلة وقيل له عند املوت أبشر باملغفرة فقال وأين احلياء مما كانت 

  منه

  املغفرة وتويف عن مخس ومثانني سنة 
يف وجهه وفيها تويف حممود بن الربيع األنصاري اخلزرجي املدين الذي عقل جمة جمها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  من بئر يف دارهم وله أربع سنني 
وفيها نافع بن جبري بن مطعم النوفلي املدين وكان هو وأخوه حممد من علماء قريش وأشرافهم تويف قريبا من أخيه 

  حممد بن جبري 
تفخر  وفيها تويف عبد اهللا بن حمري اجلمحي املكي نزيل بيت املقدس وكان عابد الشام يف زمانه قال رجاءبن حيوة أن

  علينا أهل املدينة بعابدهم ابن عمر فإنا نفخر عليهم بعابدنا ابن حمرييز وإن كنت ألعد بقاءه أمانا ألهل األرض 
ويف عاشر صفر مات اخلليفة أبو أيوب سليمان بن عبد امللك األموي وله مخس وأربعون سنة وكانت خالفته أقل 

ذا مهة عالية جهز اجليوش حلصار القسطنطينية وقرب ابن  من ثالث سنني وكان فصيخا فهما حمبا للعدل والغزو
عمه عمر بن عبد العزيز وجعله وزيره ومشريه وعهد إليه باخلالفة وكان أبيض مليح الوجه يضرب شعره منكبيه 
وله حماسن قيل قال له حكيم عندي لك أن تأكل وال تشبع وتنكح وال تفتر ويسود شعرك وال يبيض فقال كلهن 

العاقل فمع األكل كثرة دخول املراحيض وشم الروائح املنتنة ويف كثرة النكاح الشغل بالنساء يرغب عنهن 
وتسويد الشعر تسويد نور اهللا تعاىل وقال يف مروج الذهب ملا أفضى األمر إىل سليمان صعد املنرب فحمد اهللا وأثىن 

ى وما شاء منع ومن شاء رفع ومن شاء عليه وصلى على رسوله مث قال احلمد هللا الذي ما شاء صنع وما شاء أعط



وضع أيها الناس الدنيا دار غرور وباطل وزينة وتقلب بأهلها فتضحك باكيها وتبكي ضاحكها وختيف آمنها وتؤمن 
خائفها وتثرى فقريها وتفقر مثريها عباد اهللا اختذوا كتاب اهللا إماما وارضوا به حكما واجعلوه لكم هاديا دليال فإنه 

وال ينسخه ما بعده واعلموا عباد اهللا أنه ينفى عنكم كيد الشيطان ومطامعه كما جيلو ضوء الصبح إذا  ناسخ ما قبله
  أسفر إدبار الليل إذا عسعس مث نزل وأذن للناس عليه وأقر

عمال من كان قبله على أعماهلم وأقر خالد بن عبد اهللا على مكة وكان سليمان صاحب أكل كثري جيوز املقدار 
 كل يوم من الطعام مائة رطل بالعراقي وكان رمبا أتاه الطباخون بالسفافيد اليت فيها الدجاج املشوية كان شعبة يف

وعليه اجلبة الوشى املثقلة فلنهمه وحرصه على الطعام يدخل يده يف كمه حىت يقبض على الدجاجة وهي حارة 
روان وكان موىل لبين أميه من أرض فيفصلها وحدث املنقرى عن العتيب عن إسحق بن إبراهيم بن الصباح بن م

البلقاء من أعمال دمشق وكان حافظا ألخبار بين أمية قال لبس سليمان يوما يف مجعة من واليته لباسا تشهر به 
وتعطر ودعا بتخت فيه عمائم وبيده مرآه فلم يزل يعتم بواحد بعد أخرى حىت رضي منها واحدى فأرخى من 

ربه ناظرا يف عطفيه ومجع حشمه وخطبته اليت أرادها اليت يريد خيطب هبا الناس سدوهلا وأخذ بيده خمصرة وعال من
فأعجبته نفسه فقال أنا املالك الكرمي احلجاب الكرمي الوهاب فتمثلت له جارية وكان يتحظاها فقال هلا كيف ترين 

  ت قال أمري املؤمنني قالت أراه مين النفس وقرة العني لوال ما قال الشاعر قال وما قال قال
  ) غري أن ال بقاء لإلنسان ** أنت نعم املتاع لو كنت تبقى ( 
  ) علم اهللا غري أنك فإن ** ليس أنا يريبنا منك شيء ( 

فدمعت عيناه وخرج على الناس باكيا فلما فرغ من خطبته وصالته دعا باجلارية فقال هلا ما دعاك إىل ما قلت ألمري 
املؤمنني اليوم وال دخلت عليه فأكرب ذلك ودعا بقيمة جوارية فصدقتها يف قوهلا املؤمنني فقالت واهللا ما رأيت أمري 

فراغ ذلك سليمان ومل ينتفع بنفسه ومل ميكث بعد ذلك إال مدة حىت تويف وكان يقول قد أكلنا الطيب ولبسنا اللني 
قف سليمان على قرب ولده وركبنا الفاره ومل تبق يل لذة إال صديق أطرح معه فيما يبين وبينه مؤونة التحفظ وو

أيوب وبه كان يكىن فقال اللهم أين أرجوك له وأخافك عليه فحقق رجائي وآمن خويف وباجلملة فإنه كان من 
  أحسن بين أمية حاال ولو مل يكن له إال ما عمر يف مسجد دمشق وعهده

  باخلالفة لعمر بن عبد العزيز لكفي فرمحة اهللا تعاىل وجتاوز عنه 

  سنة مائة

  
ها توىف أبو أمامة أسعد بن سهل بن حنيف األنصاري الدوسي املدين ولد يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في

  وروى عن عمر ومجاعة وكان من علماء املدينة 
وفيها وقيل يف سنة عشر ومائة توىف أبو الطفيل عامر بن واثلة بن األسقع الكناين الليثي مبكة وهو آخر من مات ممن 

لنيب صلى اهللا عليه وسلم يف الدنيا روى أنه ولد عام أحد وأدرك من النيب صلى اهللا عليه وسلم مثان سنني رأى ا
وكان عاقال حاضر اجلواب يفضل عليا ويثين على الشيخني ويترحم على عثمان والعجب أن ابن قتيبة عده من 

  غالية الشيعة وممن يؤمن بالرجعة وكان يقول الشعر ومن قوله 
  ) وهن من األزواج حنوي فوارع ** ونين شيخا وقد عشت حقبة أتدع( 



  ) على ولكن لشيبتين الوقائع ** وما شاب رأسى عن سين تتابعت ( 
  وقوله 

  ) سريمي به أو يكسر السهم كاسره ** وبقيت سهما يف الكنانة واحدا ( 
  د ابن ثابت وله والء لبين احلضرمي وفيها بسر بن سعيد املدين الزاهد العابد اجملاب الدعوة روى عن عثمان وزي

  وفيها وقيل قبلها أو بعدها سامل بن أيب اجلعد الكويف من مشاهري احملدثني 
  وخارجة بن زيد بن ثابت األنصاري املدين املفيت أحد الفقهاء السبعة تفقه على والده 

يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم وفيها أبو عثمان اهلندي عبد الرمحن بن مل بالبصرة وهو أحد املخضرمني أسلم 
وأدى الزكاة إىل عماله صلى اهللا عليه وسلم ومل يره وحج يف اجلاهلية وعاش مائة وثالثني سنة وصحب سلمان اثنيت 

  عشرة سنة

  
  وشهر بن حوشب األشعري الشامي كان كثري الرواية حسن احلديث وقرأ القرآن على ابن عباس وكان عاملا كبريا 

  ن عبد اهللا الصنعاين صنعاء دمشق كان مع على بالكوفة مث وىل عشور افريقية روى عن مجاعة وفيها حنش ب
ومسلم بن يسار البصري روى عن أيب عمرو وغريه وكان من عباد البصرة وفقهائها قال ابن عوف كان ال يفضل 

  عليه أحد يف زمانه وقال ابن سعد كان ثقة فاضال عابدا ورعا 
  يد اهللا القرشي التيمي أحد أشراف قريش وعقالئها وعلمائها روى عن أبيه ومجاعة وعيسى بن طلحة بن عب

  سنة إحدى ومائة 
يف رجب منها تويف اخلليفة العادل أمري املؤمنني وخامس اخللفاء الراشدين أبو حفص عمر بن العزيز بن مروان 

اشهر وأيام كخالفة الصديق وكان ابيض  األموي بدير مسعان من أرض املعرة وله أربعون سنة وخالفته سنتني وستة
مجيال حنيف اجلسم حسن اللحية جبهته أثر حافر فرس شجه وهو صغري فلذا كان يقال أشج بين أمية يذكر أن يف 

التوراة أشج بين أمية تقتله خشية اهللا حفظ القرآن يف صغره وبعثه أبوه من مصر إىل املدينة فتفقه هبا حىت بلغ مرتبة 
ألمه عاصم بن عمر بن اخلطاب وذلك أن عمر خرج طائفا ذات ليلة فسمع امرأة تقول لبنية هلا  اإلجتهاد جده

اخلطى املاء يف اللنب فقالت البنية أما مسعت منادى عمر باألمس ينهى عنه فقالت أن عمر ال يدري عنك فقالت 
نه عاصما فهي جدة عمر بن عبد البنية واهللا ما كنت ال طيعة عالنية وأعصيه سرا فأعجب عمر عقلها فزوجها اب

العزيز قال السيد اجلليل رجاء بن حيوة استشار يف سليمان بن عبد امللك فيمن يعهد إليه باخلالفة فأشرت بعمر 
  فقال فكيف ببين عبد امللك فقلت اكتب العهد واختمه وبايع ملن فيه ففعل فلما مات كتمنا موته مث قلت

لسمع والطاعة ملن يف الكتاب ففعلوا فقلت أعظم اهللا أجركم يف أمري املؤمنني مث بايعو ألمري املؤمنني ثانيا على ا
أخرجت الكتاب فومجوا ومل يقولوا شيئا مث خرجو يف جنازته ركبانا وخرج عمر ميشي فلما رجعوا أرسل عمر إىل 

بيته يومئذ وقال  نسائه من أرادت منكن الدنيا فلتلحق بأهلها فإن عمر قد جاءه شغل شاغل فسمعت النوائح يف
أيضا قومت ثياب عمرو هو خيطب باثين عشر درمها وكانت حلته قبل ذلك بألف درهم ال يرضاها وقال أن يل 

نفسا ذواقة تواقه كلما ذاقت شيئا تاقت إىل ما فوقه فلما ذاقت اخلالفة ومل يكن شيء يف الدنيا فوقها تاقت إىل ما 
رك الدنيا ومن كالمه رضى اهللا عنه ينبغي يف القاضي مخس خصال العلم مبا عند اهللا يف اآلخرة وذلك ال ينال إال بت

يتعلق به واحللم عند اخلصومة والزهد عند الطمع واإلحتمال لألئمة واملشاورة لذوي العلم وعاتب مسلمة بن عبد 



ه وفضله حليما امللك أخته فاطمة زوجة عمر يف ترك غسل ثيابه يف مرض فقالت أنه ال ثوب له غريه وكان مع عدل
رقيق الطبع ومن ألطف ما حكى عنه ما ذكره يف مروج الذهب قال كان رجل من املدينة أتى العراق يف طلب 

جارية وصفت له قارئة قوالة فسال عنها فوجدها عند قاضي البلد فأتاه مث سأله أن يعرضها عليه فقال يا عبد اهللا 
يها ملا رأى من شدة إعجابه قال أهنا تغين فتجيد فقال القاضي ما لقد أجدت الشقة فيطلب هذه اجلارية فما رغبتك ف

  علمت هبذا فأحل عليه يف عرضها فعرضها حبضرة موالها القاضي فقال هلا الفىت هات فتغنت 
  ) فنعم الفىت يرجى ونعم املؤمل ** إىل خالد حىت أخننا خبالد ( 

 أ قعدها على فخذه وقال هات بأيب أنت وأمي شيئا ففرح القاضي جباريته وسرهبا وغشية من الطرب مر عظيم حىت
  فتغنت 

  ) أرجى ثواب اهللا فيعدد اخلطا ** أروح إىل القصاص كل عشية ( 
فزاد الطرب على القاضي ومل يدر ما يصنع فأخذ نعله فعلقها يف أذنه وجثى على ركبتيه وجعل يأخذ بإحدى أذنيه 

  والنعل معلق فيها ويقول اهدوين فإين بدنة

ما أمسكت قال للفىت يا حبييب انصرف فقد كنا فيها راغبني قبل أن نعلم أهنا تقول وحنن اآلن فيها أرغب فل
فانصرف الفىت وبلغ ذلك عمر بن عبد العزيز فقال قاتله اهللا لقد استرقه الطرب وأمر بصرفه عن عمله فلما صرف 

ك عمر فأشخصه وأشخص اجلارية فلما دخال على قال نساؤه طوالق لو مسعها عمر لقال اركبوين فأين مطية فبلغ ذل
  عمر قال له أعد ما قلت قال نعم فأعاده مث قال للجارية قويل فتغنت 

  ) أنيس ومل يسمر مبكة سامر ** كأن مل يكن بني احلجون إىل الصفا ( 
  ) صروف الليايل واجلدود العواثر ** بلى حنن كنا أهلها فأبادنا ( 

ضطرابا بينا وأقبل يستعيدها ثالثا وقد بلت دموعه حليته مث أقبل على القاضي فقال فما فرغت حىت اضطرب عمر ا
  لقد قاربت يف ميينك ارجع إىل عملك راشدا انتهى وباجلملة فمناقبه عديدة قد أفردت بالتصنيف ومما رثاه به جرير 

  ) تأيت رواحا وتبييتاو تبتكر ** لو كنت أملك واألقدار غالبة ( 
  ) بدير مسعان لكن يغلب القدر ** اخلريات مصرعه  رددت عن عمر( 

وفيها أوىف سنة مائة توىف ربعى بن حراش أحد علماء الكوفة وعبادها قيل أنه مل يكذب قط وشهد خطبة عمر 
  باحلايبية وحلف ال يضحك حىت يعلم أيف اجلنة هو أم يف النار 
  بن احلرث ابن نوفل وأضيف إىل ابن عباس ملالزمته إياه  وفيها مقسم موىل ابن عباس ومل يكن مواله بل موىل عبد اهللا

وحممد بن مروان بن احلكم األمري ولد اخلليفة مروان وكان بطال شجاعا شديد البأس له عدة مصافات مع الروم 
  وكان متوىل اجلزيرة وغريها 

  وفيها وقيل يف سنة مخس وتسعني احلسن بن حممد بن احلنفية اهلامشي العلوي

  صنف كتابا يف األرجاء مث ندم عليه وكان من عقالء قومه وعلمائهم روى أنه 
وفيها استعمل يزيد بن عبد امللك أخاه مسلمة على امرة العراقني وأمره مبحاربة يزيد بن املهلب وكان قد خرج 

  عليهم فحاربه حىت قتل يف السنة اآلتية 
  اهللا بن حنني املدين له عن أيب هريرة  قال الذهيب يف العرب وممن توىف بعد املائة إبراهيم بن عبد

  وإبراهيم بن عبد اهللا بن معبد بن عباس اهلامشي املدين له عن أبن عباس وميمونة 



  وعبد اهللا بن شقيق العقيلي البصري مسع من عمر والكبار 
لعجلي وبشري بن والقطامي الشاعر املشهور ومعاذ العدوية الفقيهه العبادي بالبصرة وعراك بن ملك املدين ومورق ا

  يسار املدين الفقيه وأبو السوار العدوى البصري صاحب عمران بن حصني الفقيه 
وعبد الرمحن بن كعب بن مالك األنصاري وابن أخيه عبد الرمحن بن عبد اهللا وحفصة بنت سريين الفقيهه العابدة 

بد الرمحن بن أيب بكرة أول من ولد وعائشة بنت طلحة التيمية اليت أصدقها مصعب بن الزبري مائة ألف دينار وع
  بالبصرة ومعبد بن كعب بن مالك وذو الرمة الشاعر املشهور انتهى 

قلت وذو الرمة أحد فحول الشعراء وامسه غيالن وأحد العشاق املشهور ين من العرب وصاحبته مية ابنة مقاتل بن 
ى اهللا عليه وسلم حني وفد عليه هذا سيد طليب بن قيس بن عاصم املنقري التميمي الذي قال فيه رسول اهللا صل

أهل الوبر وهو أول من وأد البنات غرية وأنفة وسبب فتنته هبا أنه حلظها وهي خارجة من خبائها فخرق ثيابه أو 
دلوه مث دنا يستطعم حديثها فقال أين مسافر وقد خترقت أرادين فاصلحيها يل فقالت واهللا إين خرقاء واخلرقاء اليت ال 

  عمل لكرامتا علىحتسن ال

  أهلها فشبب باخلرقاء أيضا وهي مية يروى أن ذا الرمة مل ير مية قط إال يف برقع فأحب أن ينظر إىل وجهها فقال 
  ) عن الفتيان شرا ما بقينا ** جزى اهللا الرباقع من ثياب ( 
  ) وخيفني القباح فيزدهينا ** يوارين املالح فال نراها ( 

  ال فنزعت الربقع عن وجهها فق
  ) وحتت الثياب العار لو كان باديا ** على وجه مي مسحة من مالحة ( 

  فنزعت ثياهبا وقامت عريانة فقال 
  ) وأن كان لون املاء ابيض صافيا ** أمل تر أن املاء خيبث طعمه ( 
  ) مبي ومل أملك ضالل فؤاديا ** فواضيعه الشعر الذي جل فانقضى ( 

  واهللا فقالت تذوق املوت قبل أن تذوقه ومن شعره السائر قوله  فقالت أحتب أن تذوق طعمه فقال إي
  ) به أهل مي هاج قليب هبوهبا ** إذا هبت األرواح من حنو جانب ( 
  ) هوى كل نفس أين حل حبيبها ** هوى تذرف العينان منه إمنا ( 

  وكان ذو الرمة يشبب خبرقاء أيضا ومن قوله فيها 
  ) على خرقاء واضعة اللثام ** متام احلج أن تقف املطايا ( 

  قيل كانت وفاته سنة سبع عشرة ومائة وملا حضرته الوفاة قال أنا ابن نصف اهلرم أنا ابن أربعني سنة أنشد 
  ) وغافر الذنب زحزين عن النار ** يا قابض الروح من نفس إذا أحتضرت ( 

  ة بضم الراء احلبل البايل وبكسرها احلبل البايل وإمنا قيل له ذو الرمة بقوله يف الوتد أشعث باقي رمة التقليد والرم
وممن تويف بعد املائة على ما قاله يف العرب أبو األشعث الصنعاين الشامي وزياد األعجم الشاعر وسعيد بن أيب هند 

  والد عبد اهللا وأبو سالم

  ممطور احلبشي األسود وأبو بكر بن أيب موسى األشعري القاضي انتهى 

  سنة اثنتني ومائة



  
كان أمري البصرة يزيد بن املهلب املتقدم آنفا فلما توىل عمر بن عبد العزيز عزل يزيد بن املهلب وسجنه فلما توىف 

عمر أخرجه خواصه من السجن فوثب على البصرة وهرب منه عاملها عدى بن أرطأة الفزارى ونصب يزيد رايات 
فوجه إليه يزيد بن عبد امللك أخاه مسلمة فحاربه به سود وتسمى بالقحطاين وقال ادعو إىل سرية عمر بن اخلطاب 

وقتله يف صفر يف املعركة وقيل بل حبسه احلجاج وعذبه وهو الذي جزم به األسنوي يف طبقات وكان يزيد بن 
  املهلب كرميا ممدحا وكان املهالبة يف دولة األمويني كالربامكة يف دولة العباسيني يف الكرم وكان كثري الغزو والفتوح 

وفيها يزيد بن أيب مسلم الثقفي موالهم موىل احلجاج وكاتبه وخليقته على العراق بعد موته وأقره الوليد وقال 
الوليد يف حقه مثلى ومثل احلجاج ويزيد كرجل ضاع له درهم فلقى دينار فضل يزيد لعقله وبالغته واستحضره 

 من أشركك يف أمانته فقال يا أمري املؤمنني رأيتين سليمان بعد موت الوليد فرآه ذميما كبري البطن فقال لعن اهللا
واألمور مدبرة عىن ولو رأيتين وهي مقبلة إىل لعظمتين فقال قاتله اهللا ما أسد قوله وأغضب لسانه مث قال له سليمان 

له أترى صاحبك يعين احلجاج يهوى يف النار أم قد استقر يف قعرها فقال عن ميني الوليد ويسار عبد امللك فاجع
حيث أحبت وروى حيشر بني أبيك وأخيك فقال سليمان قاتله اهللا ما أوفاه لصاحبه إذا اصطنعت الرجال فليصنع 

مثل هذا وهم سليمان باستكتابه فقال له عمر بن عبد العزيز ال حتي ذكر احلجاج فقال أين كشفت عنه فلم أجد له 
  ا وهذا قد أهلك اخللق فتركه سليمان خيانة يف دينار وال يف درهم فقال عمر إبليس مل خين فيهم

  وفيها تويف الضحاك بن مزاحم اهلاليل خبراسان وثقة اإلمام أمحد وغريه

  ذكر أنه كان فقيه مكتب عظيم فيه ثالثة آالف صىب وكان يركب محارا ويدور عليهم إذا عىي 

  سنة ثالث ومائة

  
  املؤمنني ثقة إمام  فيها توىف عطاء بن يسار املدين الفقيه موىل أم ميمونة موىل

كان يقضى باملدينة روى عن كبار الصحابة قاله الذهيب وقال ابن قتيبة كان عطاء قاضيا ويرى القدر ويكىن أبا 
  حممد ومات سنة ثالث ومائة وهو ابن أربع ومثانني سنة انتهى 

فصيف كان أعلمهم بالتفسري  وفيها اإلمام أبو احلجاج جماهد بن جرب اإلمام احلرب املكي عن نيف ومثانني سنة قال
وقال جماهد عرضت القرآن على ابن عباس ثالثني مرة وقال له ابن عمر وددت أن نافعا حيفظ حفظك وقال سلمة 
بن كهيل ما رأيت أحدا أراد هبذا العلم وجه اهللا تعاىل إال عطاء وطاووسا وجماهدا وقال األعمش كنت إذا رأيت 

لك فقال أخذ عبد اهللا يعىن ابن عباس بيدي مث قال أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه جماهدا تراه مغموما فقيل له يف ذ
وسلم بيدي وقال يل يا عبد اهللا كن يف الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ومات جماهد مبكة وهو ساجد وفسر ابن 

  فتيبة النيف بثالث فقال مات وهو ابن ثالث ومثانني سنة 
  ص الزهري املدين كان فاضال كثر احلديث روى عن على والكبار وفيها مصعب بن سعد بن أيب وقا

وفيها موسى بن طلحة بن عبيد اهللا التيمي بالكوفة روى عن عثمان ووالدة وقال أبو حامت هو أفضل اخوته بعد 
  حممد وكان يسمى املهدي 



 بالكوفة أخذ عن ابن عباس وفيها مقرىء الكوفة حيىي بن وثاب الكويف موىل لبين كاهل من بين أسد بن خزمية تويف
  وطائفة ويزد بن األصم العامري ابن خالة ابن عباس نزل الرقة وروى عن خالته ميمونة وطائفة

  سنة أربع و مائة

  
فيها وقعة هبرز ان دون الباب بفرسخني التقى املسلمون وعليهم اجلراج احلكمي هم وابن خاقان فهزموهم بعد قتال 

  عظيم وقتل خلق من الكفار 
وفيها تويف خالد بن معدان الكالعي احلمصي الفقيه العابد قيل كان يسبح كل يوم أربعني ألف تسبيحة مسعه 

صفوان يقول لقيت سبعني من الصحابة وقال حيىي بن سعيد ما رأيت ألزم للعلم منه وقال الثوري ما أقدم عليه 
  أحدا 

  د األخوة التسعة كان ثقة كثري احلديث وفيها وقيل يف املائة عامر بن سعد بن أيب وقاص الزهري أح
وفيها وقيل يف سنة سبع أبو قالبة اجلرمي عبد اهللا بن زيد البصري اإلمام طلب للقضاء فهرب ونزل الشام فنزل 

بداريا وكان رأسا يف العلم والعمل مسع من مسرة ومجاعة ومناظرته مع علماء عصره يف القسامة حبضرة عمر بن عبد 
   الصحيح العزيز مشهورة يف

وفيها وقيل يف اليت قبلها وقيل يف سنة ست أو سبع تويف أبو بردة عامر بن أيب موسى األشعري قضى يف الكوفة بعد 
  شريح وله مكارم ومآثر مشهورة 

  ووىل القضاء يف البصرة بعده ابنه بالل وكان ممدحا وفيه يقول ذو الرمة 
  ) ى بالال فقلت لصيدح انتجع** رأيت الناس ينتجعون غيثا ( 

  يعين بصيدح ناقته وأبو موسى وبنوة كلهم وىل القضاء 
وفيها وقيل قبلها وقيل بعدها تويف فجاءة اإلمام احلرب العالمة أبو عمرو عامر ابن شراحيل بن معبد الشعيب وهو من 

ن كان منهم محري و عدادة يف مهدان ونسب إىل جبل باليمن نزله حسان بن عمرو احلمريي هو وولده ودفن فيه فم
بالكوفة قيل هلم شعبيون ومن كان منهم مبصر واملغرب قيل هلم األشعبون واألشعوب ومن كان منهم بالشام قيل 

  هلم شعبانيون ومن كان منهم باليمن قيل هلم آل

ذي شعبني وكان حنيفا ضئيال وقيل له مالنا نراك ضئيال قال إين زومحت يف الرحم وكان ولد هو وأخ له يف بطن 
حد وقيل أليب إسحاق أنت أكرب أم الشعيب فقال هو أكرب مين بسنتني حدثنا الرياشي عن األصمعي أن أم الشعيب وا

كانت من سيب جلوالء قال وهي قرية من بناحية قارس وكان مولده لست سنني مضت من خالفة عثمان وكان 
ن الزبري على الكوفة وكان مزاحا حدثين كاتب عبد اهللا بن مطيع العدوي وكاتب عبد اهللا بن يزيد اخلطمي عامر ب

أبو مرزوق عن جابر بن الصلت الطائي عن سعيد بن عثمان قال قال الشعيب خلياط مر به عندنا حب مكسور ختيطه 
فقال له نعم إن كان عندك خيط من ريح وحدثين هبذا اإلسناد أن رجال دخل عليه ومعه يف البيت امرأة فقال أيكما 

اله ابن قتيبة ومات وله بضع ومثانون سنة وشعب بطن من مهدان مر به ابن عمر وهو حيدث الشعيب فقال هذه ق
باملغازي فقال شهدهتا وهو أعلم هبا مين وعنه قال بعثين عبد امللك إىل ملك الروم فأقمت عنده أياما فلما أردت 

أدها إىل صاحبك فلما قرأها االنصراف قال يل من بيت امللك أنت قلت بل رجل من العرب فدفع إيل رقعة وقال 



عبد امللك قال يل تدري ما فيها قلت ال قال فإن فيها عجبت من قوم فيهم مثل هذا كيف ملكوا غريه فقلت واهللا 
لو علمت ما محلتها وإمنا قال هذا ألنه مل يرك فقال عبد امللك بل حسدين عليك فأغراين بقتلك فبلغ ذلك ملك 

ال له أبو بكر اهلذيل حتب الشعر فقال إمنا حيبه فحول الرجال ويكرهه مؤنثوهم الروم فقال ما أردت إال ذاك وق
وقال ما أودعت قليب شيئا فخانين قط وقال إمنا الفقيه من تورع عن حمارم اهللا والعامل من خاف اهللا تعاىل وقال اتقوا 

كثر ودخل الشعيب مع زياد على القاصر من العلماء واجلاهل من املتعبدين وقال أدركت مخسمائة من الصحابة أو أ
هند بنت النعمان يف ديرها فإذا هي وأختها جالستان عليهما ثياب سود قال الشعيب فما أنسى مجاهلا وقد كان 

كلمها للمغرية بن شعبة يف الزواج فقالت أردت أن يقال تزوج هند بنت النعمان بن املنذر أن ذلك غري كائن فقال 
  ما كنتم فيههلا زياد حدثيين عن ملككم و

قالت أمجل أم أفنن قال أمجلي قالت أصبحنا وكل من رأيت عبد لنا وأمسينا وعدونا ممن يرمحنا قال ابن املديين ابن 
  عباس يف زمانه والشعيب يف زمانه وسفيان الثوري يف زمانه وقال الشعيب ما كتبت سوداء يف بيضاء إال حفظتها 

  سنة مخس ومائة

  
ها اجلراح احلكمي وخاقان ملك الترك ودام احلرب أياما مث نصر اهللا دينه وهزم الترك شر فيها التقى يف رمضان من

  هزمية وكان املصاف بناحية أرمينية 
  

وفيها غزا الروم عثمان بن حيان املزين الذي وىل املدينة للوليد بن عبد امللك وكان ظاملا يقول الشعر على املنرب يف 
  خطبته وقد روى له مسلم 

تويف يف شعبان منها اخللبفة يزيد بن عبد امللك بن مروان وجده ألمه يزيد بن معاوية عاش أربعا وثالثني سنة وفيها 
وويل أربع سنني وشهرا وكان أبيض جسيما متلفا املال أعطى حالقا حلق له رأسه أربعة آالف درهم ووقع مثل 

قال عبد الرمحن بن زيد بن أسلم ملا استخلف قال ذلك ليزيد بن املهلب أو لعله اشتبه على بعض املؤرخني امسهما 
سريوا سرية عمر بن عبد العزيز فأتوه بأربعني شيخا شهدوا له أن اخللفاء ال حساب عليهم وال عذاب فأقبل على 

الظلم واتالف املال والشرب واالهنماك على مساع الغناء واخللوة بالقيان وكان ممن استوىل على عقله جارية يقال هلا 
ابة وكانت تغنيه فلما كثر ذلك منه عزله أخوه مسلمة وقال له إمنا مات عمر امس وكان من عدله ما قد علمت حب

فينبغي أن تظهر للناس العدل وترفض هذا اللهو فقد افتدى بأعمالك يف سائر أفعالك وسريتك فارتدع عما كان 
لى حبابة فبعثت إىل األحوص الشاعر ومعبد عليه وأظهر اإلقالع والندم وأقام على ذلك مدة مديدة فغلظ ذلك ع

  املغين وقالت انظرا ما أنتما صانعان فقال األحوص يف أبيات له 
  ) فقد غلب احملزون أن يتجلدا ** أال ال تلمه اليوم أن يتبلدا ( 
  )فكن حجرا آمن يابس الصخر جلمدا ** إذا كنت ممنوعا عن اللهو والصبا ( 

  
  ) وإن الم فيه ذو الشتان وفندا ** تهي فما العيش إال ما تلذ وتش( 

وغناه معبد فأخذته حبابة عنه فلما دخل عليها يزيد قالت يا أمري املؤمنني صوتا واحدا وافعل ما بدا لك وغنته فلما 



  فرغت منه جعل يردد قوهلا 
  ) وإن الم فيه ذو الشنان وفندا ** فما العيش إال ما تلذ وتشتهي ( 

وقصفه ورفض ما كان عزم عليه وعن إسحاق بن إبراهيم املوصلي قال حدثين ابن سالم  وعاد بعد ذلك إىل هلوه
  قال ذكر يزيد قول الشاعر 

  ) وقلنا القوم اخوان ** صفحنا عن بين ذهل ( 
  ) قوما كالذي كانوا ** عسى األيام أن يرجعن ( 
  ) فأضحى وهو عريان ** فلما صرح الشر ( 
  ) ليث غضبان غدا وال** مشينا مشية الليث ( 
  ) وختضيع واقران ** بضرب فيه توهني ( 
  ) وهي والزق مآلن ** وطعن كفم الزق ( 
  ) ال ينجيك إحسان ** ويف الشر جناة حني ( 

وهو شعر قدمي يقال أنه للفند الزماين يف حرب البسوس فقال حلبابة غنيين به حبيايت فقالت يا أمري املؤمنني هذا شعر 
ه إال األحول املكي فقال نعم قد كنت مسعت ابن عائشة يعمل فيه ويترك قالت إمنا أخذه عن ال أعرف أحدا يغين ب

فالن بن أيب هلب وكان حسن األداء فوجه يزيد إىل صاحب مكة إذا اتاك كتايب هذا فادفع إىل فالن ابن أيب هلب 
ىن بشعر الفند الزماين فغناه فأجادوا ألف دينار لنفقة طريقه على ما شاء من دواب الربيد ففعل فلما قدم عليه قال غ

أحسن وأطرب فقال أعده فأعاده فأجاد وأطرب يزيد فقال له عمن أخذت هذا الغناء قال أخذته عن أيب وأخذه أيب 
عن أبيه قال لو مل ترث إال هذا الصوت لكان أبو هلب رضي اهللا عنه ورثكم خريا كثريا فقال يا أمري املؤمنني إن أبا 

  اهلب مات كافر

مؤذيا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال قد أعلم ما تقول ولكين داخلين عليه رقة إذ كان جييد الغناء ووصله 
  وكساه ورده إىل بلده مكرما وباجلملة فأخباره من هذا القبيل كثرية فلنحبس عنان القلم عن ذلك ساحمه اهللا تعاىل 

ابن عباس أحد فقهاء مكة من التابعني األعالم أصله من الرببر  وفيها أويف اليت قبلها أو بعدها مات عكرمة موىل
وهب البن عباس فاجتهد يف تعليمه ورحل إىل مصر وخراسان واليمن وأصبهان واملغرب وغريها وكانت األمراء 
بنه تكرمه وأذن له مواله بالفتوى وقيل لسعيد بن جبري هل تعلم أحدا أعلم منك فقال عكرمة وملا مات مواله باعه ا

علي من خالد بن يزيد بن معاوية باربعة آالف دينار فقال له عكرمة بعت علم أبيك بأربعة آالف فاستقاله فأقاله مث 
أعتقه قيل مات هو وكثري عزة يف يوم واحد وصلى عليهما مجيعا فقيل مات أفقه الناس وأشعر الناس قال ابن قتيبة 

يد بن أيب زياد عن عبد اهللا بن احلرث قال دخلت على علي بن كان عكرمة يكىن أبا عبد اهللا وروى جرير عن يز
عبد اهللا بن عباس وعكرمة موثوق على باب كنيف فقلت أتفعلون هذا مبوالكم فقال إن هذا يكذب على أيب وقال 
ابن اخلالل مسعت يزيد بن هارون يقول قدم عكرمة البصرة فأتاه أيوب وسليمان التيمي ويونس فبينما هو حيدثهم 

ذ مسع صوت غناء فقال عكرمة اسكتوا فسمع مث قال قاتله اهللا لقد أجاد أو قال ما أجود ما غىن فأما سليمان إ
ويونس فلم يعودا إليه وعاد أيوب قال يزيد وقد أحسن أيوب مث قال ابن قتيبة وكان عكرمة يرى رأي اخلوارج 

سنة مخس ومائة وقد بلغ مثانني سنة انتهى  وطلبه بعض الوالة فتغيب عند داود بن احلصني حىت مات عنده ومات
وقال ابن ناصر الدين احتج أمحد وحيىي والبخاري واجلمهور مبا روى وأعرض عنه مالك ملذهبه وما كان يرى قال 

  طاووس لو ترك من حديثه واتقى اهللا لشدت إليه الرحال انتهى 



ة وكان أسلم يف حياة النيب صلى اهللا عليه وفيها على األصح أبو رجاء العطاردي بالبصرة عن مائة وعشرين سن
  وسلم وأخذ عن عمرو طائفة قال ابن قتيبة امسه عمران بن متيم

ويقال عطارد بن برد ولد قبل اهلجرة بإحدى عشرة سنة وهو من ولد عطارد بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد 
صلى اهللا عليه وسلم أخذ يف القتل هربنا فأصبنا مناة بن متيم ويقال أنه موىل هلم وقال أبو رجاء ملا بلغين أن النيب 

شلو أرنب دفينا فاستثرناه وقعدنا عليه وألقينا فوقه من بقول األرض فال أنسى تلك األكلة حدثين أبو حامت عن 
األصمعي قال حدثنا رزين العطاردي قال أتت أبا رجاء ملرأة يف جوف الليل فقالت يا أبا رجاء إن لطارق الليل 

فالن خرجوا إىل سفوان وتركوا شيئا من متاعهم فانتقل وأخذ الكتب فأواها وصلى بنا الفجر وهي  حقان بين
  مسرية ليلة لإلبل انتهى وعده ابن ناصر الدين وغريه من املخضرمني وقال عاش مائة وعشرين سنة 

صى ابيه وروايتهما قليلة وفيها األخوان عبيد اهللا وعبد اهللا ابنا عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب وكان عبد اهللا و
واملسيب بن رافع الكويف مسع الرباء ومجاعة وعمارة بن خزمية بن ثابت روى عن أبيه ذي الشهادتني ومجاعة يسرية 

  وهو مدين 
وسليمان بن بريدة بن احلصيب األسلمي روى عن أبيه قال ابن سعد كان به صمم ووضح كثري وأصابه الفاجل قبل 

بة أبان بن عثمان شهد اجلمل مع عائشة وكان الثاين من املنهزمني وكانت أمه بنت جنيدب موته بسنة قال ابن قتي
ابن عمرو ابن محمة الدوسي وكانت محقاء جتعل اخلنفساء يف فمها وتقول حاجيتك ما يف فمي وهي أم عمرو بن 

جعفر خلف عليها بعد عثمان أيضا وكان أبان أبرص أحول يلقب بقنعة وكانت عنده أم كلثوم بنت عبد اهللا بن 
  احلجاج وعقبة كثري منهم عبد الرمحن بن أبان كان جمتهدا حيمل عنه احلديث انتهى 

  وفيها تويف أبو صخر كثري بن عبد الرمحن صاحب عزة وإمنا صغر لشدة

يف قصره وكان حيمق وهو من غالة الشيعة املوقنني بالرجعة وكان مبصر وعزة باملدينة فسافر ليجتمع هبا فلقيها 
الطريق متوجهه إىل مصر وجرى بينهما كالم طويل مث متت يف سفرها إىل مصر وتأخر كثري بعدها مدة مث عاد إىل 
مصر فجاء والناس منصرفون من جنازهتا وروى أن عزة دخلت على أم البنني ابنة عبد العزيز أخت عمر بن عبد 

   العزيز وزوجة الوليد بن عبد امللك فقالت هلا رأيت قول كثري
  ) وعزة ممطول معىن غرميها ** قضى كل ذي دين فوىف غرميه ( 

ما هذا الدين فقالت وعدته قبلة فتحرجت منها فقالت أم البنني أجنزيها وعلى إمثها فقيل إن أم البنني أعتقت عن 
كثري غالم عطار ذلك رقابا ويقال أنه ملا مسحت له بالقبلة قبلها يف فمها وقذف من فمه إىل فمها بلؤلؤة مثينة وكان ل

باملدينة فباع من عزة ونسوة معها نسيئة مث علم أهنا عزة فأبرأها فعلم كثري فأعتقه ووهبه العطر الذي عنده وحكى 
أن عبد امللك حني أراد اخلروج لقتال مصعب بن الزبري عرضت له زوجته عاتكة بنت يزيد بن معاوية فلم يقبل 

  اتل اهللا كثريا كأنه رأى موقفنا هذا بقوله منها فبكت وبكى حشمها فقال عبد امللك ق
  ) حصان عليها نظم در يزينها ** إذا ما أراد الغزو مل يثن عزمه ( 
  ) بكت فبكى مما شجاها قطينها ** هنته فلما مل ير النهي عاقه ( 

ي احملبة أي والقطني اخلدم وذكر أن كثريا كان يهوى كل حسن إما لشبهه بعزة أو استقالال وهلذا يقال فالن كثري
حيب كل من يعرض له ال يتقيد مبحبوب معني خبالف العامري ذكر أن عزة تبدلت يف غري زيها وتعرضت لكثري 
فراودها غري عامل هبا فقالت اذهب إىل حمبوبتك عزة فقال ومن عزة حىت تقاس بك فسفرت عن وجهها وشتمته 



  ه الطنانة اليت سارت هبا الركبان اليت مطلعها فأطرق حياء ومل يذكرها إىل سنة مث بعد السنة أنشد تائيت
  )لعزة من أعراضنا ما استحلت ** هنيئا مريئا غري داء خمامر ( 

  سنة ست وماية

  
فيها استعمل هشام بن عبد امللك على العراق خالد بن عبد اهللا القسري فدخلها وقبض على واليها عمرو بن هبرية 

   الشام فاستجار مبسلمة بن عبد امللك مث مات على القرب القزاري فنقب له غلمانه السجن وهرب إىل
  وقيها غزا املسلمون فرغانة والتقوا الترك فقتل يف الوقعة ابن خاقان واهنزموا وهللا احلمد 

  وفيها غزا اجلراح احلكمي وأوغل يف بالد اخلزر فصاحلوه وأعطوه اجلزية وحج بالناس خليفتهم هشام 
 العدوي املدين الفقيه الزاهد العابد القدوة وكان شديد األزمة خشن العيش يلبس وفيها تويف سامل بن عبد اهللا

الصوف وخيدم نفسه وقال ملك مل يكن أحد يف زمانه أشبه مبن مضى من الصاحلني منه قال أمحد وإسحاق أصح 
عن ابن عمر  األسانيد الزهري عن سامل عن أبيه وقيل ملك عن نافع عن ابن عمر والشافعي عن مالك عن نافع

وهي سلسلة الذهب دخل سليمان بن عبد امللك الكعبة فرأى ساملا واقفا فقال له سلين حوائجك فقال ال واهللا ال 
  سألت يف بيت اهللا غري اهللا وكان أبوه بقبله ويقول أال تعجبون من شيخ يقبل شيخا وقال 

  ) وجلدة بني العني واألنف سامل ** يلومنين يف سامل وألومهم ( 
فيها اإلمام طاووس بن كيسان اليماين اجلندي اخلوالين أحد األعالم علما وعمال أخذ عن عائشة وطائفة قال و

عمرو بن دينار ما رأيت أحد قط مثل طاووس وملا ويل عمر بن عبد العزيز كتب إليه طاووس إن أردت أن يكون 
اجا مبكة قبل يوم التروية بيوم وصلى عليه عملك كله خريا فاستعمل أهل اخلري فقال عمر كفى هبا موعظة تويف ح

هشام بن عبد امللك وأراد اخلروج عليه فلم يقدر لكثرة الناس ووضع عبد اهللا بن احلسن بن علي بن أيب طالب 
  السرير على كاهله وسقطت قلنسوته ومزق رداؤه من خلفه للزحام قيل أنه ويل صنعاء

ووس عن مسألة فقال أخاف إن تكلمت وأخاف إن سكت وأخاف أن واجلند ووليه بعده ابنه عبد اهللا قيل سئل طا
  آخذ بني الكالم والسكوت وكان أعلم التابعني باحلالل واحلرام 

وفيها أبو جملز الحق بن محيد البصري أحد علماء البصرة حلق كبار الصحابة كأيب موسى وابن عباس وكان ينزل 
إليه فأشخصه ليسأله عنها وقال قرة بن خالد كان عامال على خراسان وعقبه هبا وكان عمر بن عبد العزيز بعث 

  بيت املال وعلى ضرب السكة قال هشام بن حسان كان قليل الكالم فإذا تكلم كان من الرجال 
وفيها مات عبد امللك قاضي الكويف بعد الشعيب رأى عليا وروى عن جابر وعنه قال كنت عند عبد امللك بقصر 

بن الزبري فارتعت لذلك فقال مالك فقلت أعيذك باهللا يا أمري املؤمنني كنت هبذا القصر  الكوفة فجيء برأس مصعب
مع عبيد اهللا بن زياد فرأيت رأس احلسني بن علي بن أيب طالب بني يديه مث رأيت رأس عبيد اهللا بني يدي املختار يف 

س مصعب فأمر عبد امللك هبدم ذلك هذا املكان مث رأيت رأس املختار بني يدي مصعب يف هذا املكان مث هذا رأ
  الطاق 

  سنة سبع وماية



  
فيها عزل هشام اجلراح بن عبد اهللا احلكمي عن أذربيجان وأرمينية وويل أخاه مسلمة فغزا وافتتح يف رمضان 

  قيسارية عنوة 
كان وفيها تويف سليمان بن يسار أخو عطاء وهم عدة أخوة وكان يكىن أبا أيوب مات عن ثالث وسبعني سنة و

أحد فقهاء املدينة السبعة أخذ عن عائشة وطائفة قال احلسن بن حممد بن احلنفية سليمان بن يسار عندنا أفهم من 
  سعيد بن املسيب وكان ابن املسيب يقول اذهبوا إليه فإنه أعلم من بقي اليوم

  
اري روى عنه الزهري وتويف وفيها عطاء بن يزيد الليثي يكىن أبا حممد وهو من كنانة أنفسهم وهو صاحب متيم الد

  وهو ابن اثنتني ومثانني سنة 
وفيها وقيل يف سنة مثان أو إحدى أو اثنتني وماية مات أيضا أحد الفقهاء السبعة القسم بن حممد بن أيب بكر 

دينة الصديق التيمي املدين اإلمام نشأ يف حجر عمته عائشة فأكثر عنها قال حيىي بن سعيد ما أدركنا أحدا نفضله بامل
على القسم بن حممد وعن أيب الزناد قال ما رأيت فقيها أعلم منه وقال ابن عيينة كان القسم أفضل أهل زمانه وعن 
عمر بن عبد العزيز قال لو كان أمر اخلالفة إىل ملا عدلت عن القسم أي وذلك الن سليمان بن عبد امللك عهد إىل 

نت أعلم أم سامل فقال ذاك مبارك سامل قال ابن إسحاق كره أن عمر باخلالفة وليزيد من بعده وجاءه رجل فقال أ
  يقول هو أعلم فيكذب وأن يقول أنا أعلم فيزكى نفسه 

  سنة مثان ومائة

  
  فيها غزا أسد بن عبد اهللا القسري أمري خراسان فالتقاه الغور يف مجع عظيم فهزمهم 

عليها اجملانيق فساق إليه املسلمون فهزموه وقتلوا وفيها زحف ابن خاقان إىل أذربيجان وحاصر مدينة موقان ونصب 
  من جيشه خلقا ولكن استشهد أمريهم احلرث بن عمرو 

  وفيها تويف أبو عبد اهللا بكر بن عبد اهللا املزين البصرى الفقيه روى عن املغرية ابن شعبة ومجاعة وقيل توىف سنة ست 
  الك أحد شيوخ البصرة أدرك عليا وطلحة والكبار وفيها قيل سنة تسع أبو نضرة العبدي وامسه املنذر بن م

  وفيها يزيد بن عبد اهللا بن الشخري البصري أخو مطرف جليل القدر ثقة

مشهور لقي عمران بن حصني ومجاعة وعاش حنوا من تسعني سنة وقيل بقي إىل سنة إحدى عشرة وكان موصوفا 
  بالعلم والصالح والورع 

بن كعب القرظي الكويف املولد واملنشأ مث املدين روى عن كبار الصحابة  وفيها وقيل يف سنة سبع عشرة حممد
وبعضهم يقول ولد يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم وكان كبري القدر ثقة موصوفا بالعلم والصالح والورع قاله 

  الذهيب 

  سنة تسع ومائة



  
  فيها غزا معاوية ابن اخلليفة هشام فافتتح حصن القطاسني 

 أبو جنيح يسار املكي موىل ثقيف ووالد عبد اهللا بن أيب جنيح روى عن أيب سعيد ومجاعة قال أمحد بن وفيها تويف
  حنبل كان من خيار عباد اهللا 

  وأبو حرب بن أيب األسود الدؤيل البصري روى عن عبد اهللا بن عمر ومجاعة 

  سنة عشر ومائة

  
  فيها افتتح معاوية ولد هشام قلعتني من أرض الروم 

ها كانت وقعة الطني التقى مسلمة وطاغية اخلزر بقرب باب األبواب فاقتتلوا أياما كثرية مث كان النصر وهللا وفي
  احلمد واملنة وذلك يف مجادى اآلخرة 

  وفيها كانت وقعة باملغرب أسر فيها بطريق املشركني 
ش روى عن عائشة ومجاعة وويل وفيها تويف إبراهيم بن حممد بن طلحة بن عبيد اهللا التيمي وكان يسمى أسد قري

  خراج الكوفة البن الزبري 
واحلسن بن أيب حسن البصري أبو سعيد إمام أهل البصرة وخري أهل زمانه ولد لسنتني بقيتا من خالفة عمر ومسع 

خطبة عثمان وشهد يوم الدار أبوه موىل زيد ابن ثابت وأمه موالة أم سلمة وكان رمبا أعطته أم سلمة ثديها يف 
ه تعلله به حىت جتيء أمه فيدر عليه فريوون أن علمه وفصاحته وورعه من بركة ذلك وكان مجيال فصيحا قال صغر

أبو عمرو بن العالء ما رأيت أفصح من احلسن واحلجاج قيل وال أشعر من رؤبة والعجاج وقال ابن سعد يف طبقاته 
  كان جامعا عاملا رفيعا

لم فصيحا مجيال وسيما انتهى وملا وىل ابن هبرية العراق وخراسان نيابة عن فقيها حجة مأمونا عابدا ناسكا كثري الع
يزيد بن عبد امللك استدعى احلسن وابن سريين والشعيب وذلك يف سنة ثالث ومائة فقال هلم إن اخلليفة كتب إىل 

ل يا حسن قال يا ابن بأمر فأقلده ما تقلد من ذلك األمر فقال ابن سريين والشعيب قوال فيه بعض تقية فقال ما تقو
هبرية خف اهللا يف يزيد وال ختف يزيدا يف اله فإن اهللا مينعك من يزيد وال مينعك يزيد من اهللا ويوشك أن يبعث إليك 

ملكا فيزيلك عن سريرك وخيرجك من سعة قصرك إىل ضيق قربك مث ال ينجيك إال عملك يا ابن هبرية إياك أن 
طان ناصرا لدين اهللا تعاىل وعباده فال تتركن دين اهللا وعباده هلذا السلطان فإنه ال تعصي اهللا فإمنا جعل اهللا هذا السل

طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق فأضعف جائزة احلسن عليهما فقاال له قشقشنا فقشقش لنا والقشقشة الردىء من 
 أعوانا يعينوين عليه فكتب إليه العطية وكتب إليه عمر بن عبد العزيز يقول له أين قد ابتليت هبذا األمر فانظروا إىل

احلسن أما أبناء الدنيا فال تريدهم وأما أبناء اآلخرة فال يريدونه فاستعن باهللا والسالم وله مع ا حلجاج وقعات هائلة 
وسلمه اهللا من شره ورمبا حضر جملسه فلم يقم بل يوسع له وجيلس إىل جنبه وال يغري كالمه الذي هو فيه وقال أبو 

يل قال يل السفاح بأي شيء بلغ حسنكم ما بلغ فقلت مجع القرآن وهو ابن اثنيت عشرة سنة مث مل خيرج من بكر اهلذ
سورة إىل غريها حىت يعرف تأويلها وفيما أنزلت ومل يقلب درمها يف جتارة وال وىل سلطانا وال أمر بشيء حىت فعله 

جل كالمه حكم ومواعظ بقوة عبارة وفصاحة وال هنى عن شيء حىت ودعه فقال هبذا بلغ الشيخ ما بلغ وكان 



وقال ابن قتيبة يف املعارف وكان احلسن من أمجل أهل البصرة حىت سقط عن دابته فحدث بأنفه ما حدث وحدثين 
عبد الرمحن عن األصمعي عن أبيه قال ما رأيت أحدا أعرض زندا من احلسن كان عرضه شربا وكان تكلم يف شيء 

  ن عطاء بن يسار قاضيا ويرى القدرمن القدر مث رجع عنه وكا

وكأن لسانه سحر وكان يأيت احلسن هو ومعبد اجلهين فيسأالنه ويقوالن يا أبا سعيد إن هؤالء امللوك يسفكون دماء 
املسلمني ويأخذون أمواهلم ويقولون إمنا جتري أعمالنا على قدر اهللا تعاىل فقال كذب أعداء اهللا فتعلق عليه مبثل هذا 

ان شبه برؤبة بن العجاج يف فصاحة هلجته وعربيته ومل يشهد ابن سريين جنازته لشيء كان بينهما وكان وأشباهه وك
احلسن كاتب الربيع بن زياد احلارثي خبراسان وقيل ليونس بن عبيد أتعرف أحدا يعمل بعمل احلسن فقال واهللا ما 

ل فكأنه أقبل من دفن محيمه وإذا جلس فكأنه أعرف أحدا يقول بقوله فكيف يعمل بعمله مث وصفه فقال كان إذا أقب
أسري أمر بضرب عنقه وإذا ذكرت النار فكأهنا مل ختلق إال له انتهى ملخصا وقال رجل قبل موته البن سريين رأيت 
طائرا أخذ حصاة من املسجد فقال إن صدقت رؤياك مات احلسن فمات بعيد ذلك وملا شيع الناس جنازته مل تقم 

  جلامع ومل يكن ذلك منذ قام اإلسالم رمحه اهللا تعاىل ورضى عنه صالة العصر يف ا
ويف شوال يوم اجلمعة منها تويف شيخ البصرة إمام املعربين حممد بن سريين أبو بكر بعد موت احلسن مبائة يوم قالوا 

ان وكان كان سريين أبو حممد عبدا ألنس ابن مالك فكاتبه على عشرين ألفا وأدى املكاتبة وكان من سىب بيس
املغرية افتتحها ويقال من سىب عني التمر وكانت امه صفية موالة أليب بكر الصديق طيبها ثالث من أزواج النيب 

صلى اهللا عليه وسلم ودعون هلا وحضر مالكها مثانية عشر بدريا فيهم أىب بن كعب يدعو وهم يؤمنون وكان 
ات أوالد شىت وكان حممد بزازا وحبس بدين عليه سريين يكىن أبا عمرة وولد له ثالث وعشرون ولدا من أمه

وكان أصم وولد له ثالثون ولدا من امرأة واجدة كان تزوجها عربية ومل يبق منهم غري عبد اهللا بن حممد وولد حممد 
لسنتني بقيتا من خالفة عثمان قال ذلك أنس بن سريين قال وولدت أنا السنة بقيت من خالفته ومات حممد عن 

  سنة وقضى عنه ابنه عبد اهللا سبع وسبعني

ثالثني ألف درهم وكان حممد بن سريين كاتب أنس بن مالك بفارس قال األصمعي كان احلسن سيدا مسحا وإذا 
حدثك األصم يعين ابن سريين فاشدد يديك به وقتادة حاطب ليل وكان ابن سريين إذا دخل منزال مل ير أحدا إال 

أهون الورع فقيل وكيف هو هني فقال إذا رابك شيء فدعه وقال رأيت ذكر اسم اهللا لصالحه وكان يقول ما 
يوسف النيب علمين نبينا وعليه الصالة والسالم يف النوم فقلت له على تعبري الرؤيا قال افتح فاك ففتحته فتفل فيه 

روى عن كثري من  فأصبحت فإذا أنا أعرب الرؤيا قاله ابن قتيبة وكان ابن سريين غاية يف العلم هناية يف العبادة
الصحابة وروى عنه اجلم الغفري من التابعني وأريد على القضاء فهرب إىل الشام مث أتى املدينة قال ابن عون مل أر 

مثله وقال هشام بن حسان حدثين أصدق من رأيت من البشر حممد بن سريين وقال ابن عون مل أر مثل ابن سريين 
على ساق رجل شعرا كثريا فقال بركبه دين وميوت يف السجن فقال  وله يف التعبري عجائب قال له رجل رأيت

الرجل أنت هو فاسترجع ومات يف السجن وعليه أربعون ألف درهم قضاها عنه ولده أو بعض اخوانه وقوم ماله 
بستمائة ألف درهم وقالت له امرأة رأيت كان القمر دخل يف الثريا فنادى مناد من خلفي قضى على ابن سريين 

فر لونه وقام وهو آخذ ببطنه فقالت له عمته مالك قال زعمت هذه املرأة أين أموت إىل سبعة أيام فدفن يف اليوم فاص
السابع وقال له رجل رأيت طائرا مسينا ما أعرفه تدىل من السماء فوقع على شجرة وجعل يلتقط الزهر مث طار فتغري 

  وجه ابن سريين وقال هذا موت العلماء 



اطمة بنت احلسني الشهيد رضي اهللا عنه اليت أصدقها الديباج عبد اهللا بن عمرو بن عثمان بن عفان وفيها توفيت ف
  ألف ألف درهم وتزوج أختها سكينة مصعب بن الزبري هي وعائشة بنت طلحة

  
  وفيها مات مسلم البطني صاحب سعيد بن جبري بالكوفة 
د أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم وروى عن أيب الدرداء وسليم بن عامر الكالعي احلمصي قال الذهيب يف العرب وق

  وحنوه انتهى 
وفيها عون بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود أخو الفقيه عبيد اهللا إمام زاهد فانت واعظ كثري العلم لقي ابن عباس 

  والكبار 
على أنه ليس يف شعراء وفيها تويف الشاعر أن املشهوران شاعرا العصر جرير والفرزدق قال ابن خلكان أمجعوا 

اإلسالم مثلهما واألخطل وكان بينهما مهاجاة وتفاخر وفضل جرير ببيوته األربعة الفخر واملدح واهلجاء والتشبيب 
  فالفخر قوله يف قومه 

  ) حسبت الناس كلهم غضابا ** إذا غضبت عليك بنو متيم ( 
  واملدح قوله 

  ) بطون راح  وأندى العاملني** ألستم خري من ركب املطايا ( 
  واهلجاء قوله 

  والتشبيب قوله ) فال كعبا بلغت وال كالبا ** فغض الطرف إنك من منري ( 
  ) وهن أضعف خلق اهللا أركانا ** يصرعن ذا اللب حىت ال حراك به ( 

يف ترجيح وقال اليافعي وقد رجح كثري من املتأخرين أو أكثرهم ثالثة متأخرين أبا متام والبحتري واملتنيب واختلفوا 
أيهم ورجح الفقيه حسني املؤرخ قول شرف الدين بن خلكان وذلك ألن األولني سبقوا إىل ابتكار املعاين اجلزيلة 

باأللفاظ البليغة وأحسن حاالت املتأخرين أن يفهموا أغراضهم وينسجوا على منواهلم وتبقى له فضيلة السبق ويقال 
  جلرير ابن اخلطفاء ولعلها

  طية وهو متيمي ومن أحسن قوله قصيدته يف عبد امللك اليت أوهلا أمه وأما أبوه فع
  ) عشية هم صحبك بالرواح ** أتصحو أم فؤادك غري صاح ( 

يقال أنه ملا أنشد عبد امللك هذا املطلع قال له بل فؤادك يا ابن الفاعلة وعده بعضهم من الورطات يف حسن 
  االبتداء ومن القصيدة املذكورة 

  ) وأنبت القوادم من جناحي ** ت علي ريشي سأشكر إن ردد( 
  ) وأندى العاملني بطون راح ** ألستم خري من ركب املطايا ( 

وقال عبد امللك من مدحنا فليمدحنا مبثل هذا أو فليسكت ووهبه مائة ناقة فسأله الرعاء فوهبه مثانية أعبد ورأى 
ليها فنحاها إليه بالقضيب وقال خذها النفعتك وكان صحاف ذهب بني يديه فقال يا أمري املؤمنني واحمللب وأشار إ

عمر بن عبد العزيز ال يأذن ألحد من الشعراء غريه وملامات الفرزدق بكى جرير وقال إين ألعلم أين قليل البقاء 
بعده ولقد كان جنمنا واحدا وكل منا مشغول بصاحبه وقلما مات ضد أو صديق إال ويتبعه صاحبه وبقي حزينا 

  موت الفرزدق مجريت وأسال عربيت وقرب منييت فعاش بعده أربعني يوما وقيل مثانني وقد قارب املائة  وقال اطفأ



وأما الفرزدق فهو أبو األخطل مهام بن غالب التميمي اجملاشعي من سراة قومه وأمه ليلى بنت حابس أخت األقرع 
ثنتني ثنتني مث ثالثا ثالثا ويف اليوم الرابع حنر  بن حابس تباري أبوه غالب هو وسحيم بن وثيل الرياحي حنر مائة ناقة

غالب مائة ومل يكن عند سحيم هذا القدر فعجز وملا انتهت وانقضت اجملاعة وزال الضر قال بنو رياح لسحيم 
جررت علينا عار الدهر لو حنرت مثله أعطيناك مكان كل ناقة ناقتني فنحر ثلثمائة وقال للناس شأنكم وإال كل 

  رم اهللا وجهه عن أكلها فألقيت على كناسة الكوفة ويف ذلك يقول جرير يف هجو الفرزدقفنهى علي ك

  
  ) بين ضوطر لوال الكمي املقنعا ** تعدون عقر النيب أفضل جمدكم ( 

يقول هال افتخرمت بالشجاعة وهدم الوليد بن عبد امللك بيعة النصارى فكتب إليه األخرم ملك الروم أن من قبلك 
وداود وسليمان إذ حيكمان { صابوا فقد أخطأت وإن أصبت فقد اخطأوا فقال له الفرزدق اكتب إليه أقرها فإن أ
واجتمع احلسن البصري والفرزدق يف } ففهمناها سليمان وكال آتينا حكما وعلما { إىل قوله تعاىل } يف احلرث 

سعيد يقولون اجتمع خري الناس وشر الناس جنازة نوار امرأة الفرزدق فقال له الفرزدق أتدري ما يقول الناس يا أبا 
فقال احلسن لست خبريهم ولست بشرهم ولكن ما أعددت هلذا اليوم قال شهادة أن ال إله إال اهللا منذ ستني سنة 
فقال احلسن نعم واهللا العدة وعن أيب عمرو بن العالء قال شهدت الفرزدق وهو جيود بنفسه فما رأيت أحسن ثقة 

الزلفى والفائدة وعظيم العائدة حبميته يف أهل بيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومدحه لزين  باهللا منه وترجى له
العابدين علي بن احلسني وإعرابه عن الرغبة والرهبة وذلك أن زين العابدين ملا أراد استالم احلجز يف زمحة الناس 

من هذا فقال هشام ال أعرفه خاف أن يرغب  انفرجوا عنه هيبة وحمبة ومل تنفرج هلشام بن عبد امللك فقال شامي
  عنه أهل الشام فقال الفرزدق أنا أعرفه فقال الشامي من هو يا أبا فراس فقال 

  ) بنت الرسول من اجنابت به الظلم ** هذا سليل حسني وابن فاطمة ( 
  ) والبيت يعرفه واحلل واحلرم ** هذا الذي تعرف البطحاء وطأته ( 
  ) إىل مكارم هذا ينتهي الكرم ** قائلهم  إذا رأته قريش قال( 
  ) هذا التقي النقي الطاهر العلم ** هذا ابن خري عباد اهللا كلهم ( 
  )عن نيلها عرب اإلسالم والعجم ** يسمو إىل ذروة العز اليت عجزت ( 

  
  ) ركن احلطيم إذا ما جاء يستلم ** يكاد ميسكه عرفان راحته ( 
  ) كف أروع يف عرنينه مشم  من** بكفه خيزران رحيه عبق ( 
  ) فما يكلم إال حني يبتسم ** يغضى حياء ويغضى من مهابته ( 
  ) كالشمس ينجاب من إشراقها القتم ** يبني نور الضحى من نور غرته ( 
  ) طابت عناصره واخليم والشيم ** مشتقة من رسول اهللا نبعته ( 
  ) لم جرى بذاك له يف لوحة الق** اهللا شرفه قدرا وعظمه ( 
  ) جبده أنبياء اهللا قد ختموا ** هو ابن فاطمة إن كنت جاهله ( 
  ) العرب تعرف من أنكرت والعجم ** وليس قولك من هذا بضائره ( 
  ) تستوكفان وال يعرومها عدم ** كلتا يديه غياث عم نفعهما ( 



  ) يزينه اثنان حسن اخللق والشيم ** سهل اخلليقة ال ختشى بوادره ( 
  ) حلو الشمائل حتلو عنده النعم ** قال إذا فدحوا محال أث( 
  ) رحب الفناء أريب حني يعتزم ** ال خيلف الوعد ميمون نقيبته ( 
  ) عنها الغيابة واإلمالق والعدم ** عم الربية باإلحسان فانقشعت ( 
  ) كفر وقرهبم منجي ومعتصم ** من معشر حبهم دين وبغضهم ( 
  ) أو قيل من خري أهل األرض قيل هم ** هم إن عد أهل التقى كانوا أئمت( 
  ) وال يدانيهم قوم وإن كرموا ** ال يستطيع جواد بعد غايتهم ( 
  ) واألسد أسد الشرى والبأس حمتدم ** هم الغيوث إذا ما أزمة أزمت ( 
  سيان ذلك ان أثروا وإن عدموا ** ال يقبض العدم بسطا من أكفهم ( 
  ) يف كل بر وخمتوم به الكلم ** مقدم بعد ذكر اهللا ذكرهم ( 
  ) خيم كرام وأيد بالندى دمي ** يأىب هلم أن حيل الذم ساحتهم ( 
  )والدين من بيت هذا ناله األمم ** من يعرف اهللا يعرف اولية ذا ( 

  
  ) لوال التشهد كانت الؤه نعم ** ما قال ال قط إال يف تشهده ( 

حبسه هو فأنفذ له زين العابدين اثىن عشر ألف درهم فردها فلما مسع هشام ذلك أنف وحبس عطاء الفرزدق أو 
وقال مدحته هللا ال للعطاء فقال زين العابدين أنا أهل البيت إذا وهبنا شيئا ال نستعيده فقبلها الفرزدق وهذه 

  القصيدة املوعود هبا يف ترمجة زين العابدين رضي اهللا عنه 
عمرو بن عطاء العامري املدين أحد األشراف وكانوا يتحدثون أنه قال يف العرب يف حدود عشر ومائة مات حممد بن 

  يصلح للخالفة هلمته وسؤدده انتهى 

  سنة إحدى عشرة ومائة

  
فيها عزل مسلمة عن أذربيجان وأعيد اجلراح احلكمي فافتتح مدينة البيضاء اليت للخزر فجمع ابن خاقان مجعا 

  عظيما وساق فنازل أردبيل 
سعد العويف الكويف روى عن أيب هريرة وطائفة ضربه احلجاج أربعمائة سوط على أن يشتم وفيها تويف عطية بن 

  عليا فلم يفعل وهو ضعيف احلديث قاله الذهيب 
  وفيها القسم بن خميمرة اهلمذاين الكويف نزيل الشام روى عن أيب سعيد وعلقمة وكان عاملا نبيال زاهدا رفيعا 

  سنة اثنيت عشرة ومائة

  
سلمة يف شدة الربد والثلج حىت جاوز الباب من بالد الترك وافتتح مدائن وحصونا وافتتح معاوية بن فيها سار م

  هشام خرشنة من ناحية ملطية 



وفيها زحف اجلراح احلكمي من برذعة إىل ابن خاقان وهو حماصر أردبيل فالتقى اجلمعان فاشتد وكسر املسلمون 
  وقتل اجلراح احلكمي رمحه اهللا وغلبت

ر لعنهم اهللا على أذربيجان وبلغت خيوهلم إىل املوصل وكان بأسا شديدا على اإلسالم قال الواقدي وكان البالء اخلز
عظيما على املسلمني مبقتل اجلراح وبكوا عليه روى أبو مسهر عن رجل أن اجلراح قال تركت الذنوب أربعني سنة 

راج خراسان لعمر ابن عبد العزيز وكان إذا مر جبامع مث أدركين الورع وكان من قراء أهل الشام وقال غريه ويل خ
  دمشق مييل رأسه عن القناديل لطوله 

  وفيها غزا األشرس السلمي فرغانة فأحاطت به الترك 
وفيها أخذت اخلزر أردبيل بالسيف فبعث هشام إىل أذربيجان سعيد بن عمرو اجلرشي فالتقى اخلزر فهزمهم 

  اهللا تعاىل واستنفذ سبيا كثريا وغنائم ولطف 
وفيها أبو املقدام رجاء بن حيوة الكندي الشامي الفقيه روى عن معاوية وطبقته وكان شريفا نبيال كامل السؤدد 

قال مطر الوراق ما رأيت شاميا أفقه منه وقال مكحول هو سيد أهل الشام يف انفسهم وقال مسلمة األمري يف كندة 
ن اهللا لينزل هبم الغيث وينصر هبم على األعداء بلغ يوما عبد رجاء بن حيوة وعبادة بن نسي وعدي بن عدي أ

امللك قول من بعض الناس فهم أن يعاقب صاحبه فقال له رجاء يا أمري املؤمنني قد فعل اهللا بك ما حتب حيث 
  أمكنك منه فاقعل ما حيبه اهللا من العفو فعفا عنه وأحسن إليه 

  الفاضل أدرك أربعني من املهاجرين واألنصار وفيها القسم بن عبد الرمحن الدمشقي الفقيه 
وطلحة بن مصرف اليامي اهلمداين الكويف كان يسمى سيد القراء قال أبو معشر ما ترك بعده مثله وملا علم إمجاع 
أهل الكوفة على أنه أقرأ من هبا ذهب ليقرأ على األعمش رفيقه لينزل رتبته يف أعينهم ويأىب اهللا إال رفعته مسع عبد 

   بن أيب أوىف وصغار الصحابة ومات كهال رمحة اهللا تعاىلاهللا

  سنة ثالث عشرة ومائة

  
فيها التقى املسلمون والترك بظاهر مسرقند فاستشهد األمري اخلطري سورة ابن أجبر الدارمي عامل مسرقند وعامة 

  أصحابه مث التقاهم اجلنيد املري فهزمهم 
ينية فالتقى خاقان فاقتتلوا قتاال عظيما وحتاجر وإمث التقوا بعدها فاهنزم وفيها أعيد مسلمة إىل والية أذربيجان وأرم

خاقان وفيها غزا املسلمون وهم مثانية آالف وعليهم مالك بن شبيب الباهلي فوغل هبم يف أرض الروم فحشدوا هلم 
اب بن خبت موىل بين والتقوا فانكسر املسلمون وقتل أمريهم مالك بن شبيب وقتل معه مجاعة كثرية منهم عبد الوه

مروان وكان موصوفا بالشجاعة واإلقدام روى عن ابن عمر وأنس ووثقه أبو زرعة وكان معه يف القتلى أبو حيىي 
عبد اهللا األنطاكي أحد الشجعان الذين يضرب هبم املثل وله مواقف مشهودة وكان طليعة جيش مسلمة وله أخبار 

  افات والكذب ما ال حيد وال يوصف يف اجلملة لكن كذبوا عليه ومحلوه من اخلر
وفيها تويف فقيه الشام أبو عبد اهللا مكحول موىل بين هذيل أرسل عن طائفة من الصحابة ومسع من واثلة بن األسقع 

وأنس وأيب أمامة الباهلي وخلق قال ابن إسحاق مسعته يقول طفت األرض يف طلب العلم وقال أبو حامت ما أعلم 
يف زمنه أبصر بالفتيا منه وال يفيت حىت يقول ال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم ويقول  أفقه من مكحول ومل يكن



هذا رأيي والرأي خيطئ ويصيب وقال سعيد بن عبد العزيز أعطوا مكحوال مرة عشرة آالف دينار فكان يعطي 
بة قال الواقدي هو من كابل موىل الرجل مخسني دينارا وقال الزهري العلماء ثالثة فذكر منهم مكحوال وقال ابن قتي

المرأة من هذيل وقال ابن عائشة كان مكحول موىل المرأة من قيس وكان سنديا ال يفصح قال نوح بن سفيان 
  سأله بعض األمراء عن القدر فقال أساهرانا وكان يقول بالقدر انتهى كالم ابن قتيبة

مسلم بن شاذل بن سفد بن شروان الكابلي اهلذيل موالهم وقال ابن ناصر الدين يف شرح بديعية البيان هو ابن أيب 
الدمشقي أبو عبد اهللا وقيل كنيته أبو أيوب كان فقيه أهل دمشق وأحد أوعية العلم واآلثار روى عن أيب أمامة 
وواثلة وأنس وخلق من األخبار وروى تدليسا عن أيب وعبادة بن الصامت وعائشة والكبار وقال سعيد بن عبد 

ان مكحول أفقه من الزهري وكان بريئا من القدر انتهى كالم ابن ناصر الدين وقال الذهيب يف املغىن وثقة العزيز ك
  مجاعة وقال ابن سعد ضعفه مجاعة انتهى 

  وفيها تويف معاوية بن قرة املزين البصري عن مثانني سنة وكان يقول لقيت ثالثني صحابيا 
  وقد لقيه بن جريح وغريه  ويوسف بن ماهك املكي روى عن عائشة ومجاعة

  سنة أربع عشرة ومائة

  
فيها عزل مسلمة عن أذربيجان واجلزيرة ووليها مروان احلمار فسار مروان حىت جاوز هنر ألزم فأغار وقتل وسيب 

  خلقا من الصقالبة 
مولدي  ويف رمضان على األصح وقيل يف سنة مخس عشرة تويف فقيه احلجاز أبو حممد عطاء بن أيب رباح أسلم من

اجلند وأمه سوداء تسمى بركة وكان صبيا نشأ مبكة وتعلم الكتاب هبا وهو موىل لبين فهر وكان على ما قال ابن 
قتيبة أسود أفطس أشل أعرج مث عمى بعد ذلك ومات وله مثان ومثانون سنة وقال يف العرب كان من مولدي اجلند 

ال أبو حنيفة ما رأيت أفضل منه وقال ابن جريج كان أسود مفلفل الشعر مسع عائشة وأبا هريرة وابن عباس ق
  املسجد فراش عطاء عشرين سنة وكان من أحسن الناس صالة وقال األوزاعي

مات عطاء يوم مات وكان أرضى أهل األرض عند الناس وقال إمساعيل بن أمية كان عطاء يطيل الصمت فإذا تكلم 
الذكر انتهى كالمه يف العرب انفرد بالفتوى مبكة هو وجماهد وكان بنو خييل إلينا أنه يؤيد وقال غريه كان ال يفتر من 

أمية يصيحون يف املوسم ال يفىت أحد غريه وما روى عنه أنه كان يرى إباحة وطء اإلماء بإذن أهلهن وكان يبعث 
ل فإن الغرية هبن إىل أضيافه فقد قال القاضي شرف الدين بن خلكان اعتقادي أن هذا ال يصح عنه فإنه لو رأى احل

واملروءة متنعه عن ذلك قال اليافعي ينبغي أن حيمل بعثهن لسماع القول منهن حنو ما نقل عن بعض املشايخ الصوفية 
أنه كان يأمر جواريه يسمعن أصحابه وفيه أيضا ما فيه فإن صح فيحمل على ما إذا مل حتصل فتنة حبضورهن 

  هللا أعلم ومساعهن إذا قلنا إن صوت املرأة ليس بعورة وا
وفيها وقيل سنة مثان أو تسع عشرة تويف أبو حممد علي بن عبد اهللا بن عباس جد السفاح واملنصور وكان سيدا 

شريفا أصغر أوالد أبيه وأمجل قرشي على وجه األرض وأومسه وأكثره صالة ولذلك دعي بالسجاد وكان له 
روى أن عليا جاء بن عباس يهنئه به يوم ولد مخسمائة أصل زيتون يصلي حتت كل ركعتني فاجملموع ألف ركعة 

وقال له شكرت الواهب وبورك لك يف املوهوب ما مسيته قال أو جيوز أن أمسيه حىت تسميه مث حنكه ودعا له وقال 



خدامك اخلالئق واألمالك مسيته عليا وكنيته أبا احلسن وقيل أنه ولد يوم قتل علي وهذا يناقض ما تقدم وملا كان 
قال ليس لك امسه وكنيته قد كنيته أبا حممد فجرت عليه وضربه الوليد بن عبد امللك مرتني مرة يف  زمن معاوية

تزوجه ملطلقة عبد امللك لبابة بنت عبد اهللا بن جعفر وسبب طالق عبد امللك هلا أنه عض على تفاحة وكان اخلدمي 
  رمى هبا إليها

لدي فطافوا به على بعري يف أسوأ حال وهو يقول واهللا ليكونن فاستقذرهتا والثانية يف وقوله أن األمر سيكون يف و
فيهم ودخل على هشام بن عبد امللك ومعه ابنا ابنه اخلليفتان السفاح واملنصور فأوسع له على سريره وبره بثالثني 

كان ألف دينار وأوصاه على بابين ابنه حني انفصل وكان إذا قدم مكة اشتغلت به قريش وأهل مكة إجالال له و
طواال مجيال قيل كان طوله إىل منكب أبيه عبد اهللا وعبد اهللا إىل منكب أبيه العباس والعباس إىل منكب أبيه عبد 

املطلب ونفاه الوليد إىل احلميمة بليدة بالبلقاء فولد له هبا نيف وعشرون ولدا ذكرا ومل يزل ولده هبا إىل أن زالت 
  البلقاء رمحه اهللا تعاىل  دولة بين أمية وتويف عن مثانني سنة بأرض

وفيها تويف السيد أبو جعفر حممد الباقر بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب ولد سنة ست ومخسني من اهلجرة 
وروى عن أيب سعيد اخلدري وجابر وعدة وكان من فقهاء املدينة وقيل له الباقر ألنه بقر العلم أي شقه وعرف 

األئمة اإلثين عشر على اعتقاد اإلمامية قال عبد اهللا بن عطاء ما رأيت العلماء أصله وخفيه وتوسع فيه وهو أحد 
عند أحد أصغر منهم علما عنده وله كالم نافع يف احلكم واملواعظ منه أهل التقوى أيسر أهل الدنيا مؤونة واكثرهم 

زل الدنيا كمنزل نزلته وارحتلت معونة أن نسيت ذكروك وإن ذكرت أعانوك قوالني حبق اهللا قوامني بأمر اهللا ومنه أن
عنه أو كمال أصبته يف منامك فاستيقظت وليس معك منه شيء مات رضي اهللا عنه عن ست ومخسني سنة ودفن 

  بالبقيع مع أبيه وعم أبيه احلسن والعباس رضي اهللا عنهم 
ة من الصحابة ووىل وفيها وقيل يف سنة سبع عشرة على بن رباح اللخمي املصري وهو يف عشر املائة محل عن عد

  غزو افريقية لعبد العزيز بن مروان فكان من علماء زمانه

وفيها تويف أبو عبد اهللا وهب بن منبه الصنعاين من أبناء الفرس الذين بعث هبم كسرى إىل اليمن قال قرأت من 
بة ووىل القضاء كتب اهللا اثنني وتسعني كتابا مات بصنعاء روى عن ابن عباس قيل وأىب هريرة وغريه من الصحا

لعمر بن عبد العزيز وكان شديد اإلعتناء بكتب األولني وأخبار األمم وقصصهم حبيث كان يشبه بكعب األحبار يف 
زمانه وله مصنف يف ذكر ملوك محري صغري وله أخوة أجلهم مهام روى عن الصحابة وهو أكرب من وهب وهم من 

دم آنفا وكان سريهم مع أيب مرة سيف بن ذي يزن احلمريي أبناء الفرس الذين سريهم كسرى أنو شروان كما تق
وكانوا مثامنائة مقدمهم وهرز غرق منهم يف البحر مائتان وسلم ستمائة قاله ابن إسحق وقال ابن قتيبة كانوا سبعة 
وا آالف ومخسمائة ورجحه أبو القسم السهيلي إذ يبعد مقاومة احلبشة لستمائة ويف القصة أن سيفا والفرس استظهر
على احلبشة فقتلوهم وملكوا سيفا فأقام أربع سنني وقتله خدمه من احلبشة ومل ميلك أهل اليمن بعده ملك غري أن 
أهل كل ناحية ملكوا رجال من محري حىت جاء اإلسالم ويقال أهنا بقيت يف إيدي الفرس إىل أن بعث النيب صلى اهللا 

سود الديلمي واآلخر زاد ويه فأسلما ومها اللذان دخال على عليه وسلم وباليمن عامالن منهم أحدمها فريوز األ
األسود العنسي مع قيس بن املكسوح ملا أدعى األسود النبوة فقتلوه وأوالد الفرس باليمن يدعون األبناء منهم 
طاووس وعمرو بن دينار وغريهم وورد أن كسرى أبرويز ملا مزق كتاب النيب صلى اهللا عليه وسلم أرسل إىل 

على صنعاء بإذان وهو الرابع بعد وهرز يأمره أن يسري إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فكتب إليه النيب صلى  عامله



اهللا عليه وسلم خيربه أن اهللا وعدين أن يقتل كسرى يف يوم كذا وكذا فانتظر ذلك فكان كما قال فأسلم بإذان 
مشهور قصاص خري ضعفه أبو حفص الفالس وحده  وأهل اليمن هذا وقد قال ا لذهيب يف املغىن وهب بن منبه ثقة

  انتهى

  سنة محس عشرة ومائة

  
  فيها وقيل يف اليت قبلها مات احلكم بن عتيبة مصغرا أبو حممد الكندي الكويف ثقة ثبت فقيه إال أنه رمبا دلس 

قبله وإنه هو  واحلكم بن عتيبة بن النهاس آخره مهملة العجلي قاضي الكوفة ال أعرف له رواية وهو عصري الذي
قاله ابن حجر العسقالين الكويف موىل كندة الفقيه النبيه لكن قال الذهيب يف املغىن هو جمهول وقال يف العرب هو أبو 

حممد أخذ عن أيب صحيفة السوائي وغريه وتفقه على إبراهيم النخعي قال املغرية كان احلكم إذا قدم املدينة اخلوا له 
وسلم يصلي إليها وقال األوزاعي قال يل عبدة بن أيب لبابة هل لقيت احلكم قلت ال قال  سارية النيب صلى اهللا عليه

  فالقه فما بني البتيها افقه منه انتهى 
  والضحاك بن فريوز الديلمي األنباري صحب ابن الزبري وعمل له على بعض اليمن 

   موسى وعائشة وطائفة وقاضي مرو أبو سهل عبد اهللا بن بريدة األسلمي عن مائة سنة روى عن أيب
  وأبو حيىي عمر بن سعيد النخعي وقد قارب املائة أو جاوزها وحديثه عن علي يف الصحيحني وهو أكرب شيخ ملسعر 

  وفيها تويف اجلنيد بن عبد الرمحن املري الدمشقي األمري ويل خراسان والسند وكان أجود األجواد قاله يف العرب

  سنة ست عشرة ومائة

  
دي بن ثابت األنصاري قال يف املغىن هو كوىف شيعى جلد ثقة مع ذلك وكان قاضي الشيعة وإمام فيها تويف ع

مسجدهم قال املسعودي ما أدركنا أحدا أقول بقول الشيعة من عدي بن ثابت وقال ابن معني شيعي مفرط وقال 
  الدارقطين رافضي غال انتهى 

ابن أيب أو أوىف ومجاعة وكان حجة حافظا قال مسعر ما  وفيها تويف عمرو بن مرة املرادي الكويف الضرير مسع
  أدركت أحدا أفضل منه 

وحمارب بن دثار السدوسي قاضي الكوفة قال احلسن بن زياد اللولوى حدثنا أبو حنيفة قال كنا عند حمارب بن 
رجل فشهد عليه دثار فتقدم إليه رجالن فادعى أحدمها على اآلخر ماال فجحده املدعي عليه فسأله البينة فجاء 

فقال املشهود عليه ال واهللا الذي ال إله إال هو ما شهد على حبق وما علمته إال رجال صاحلا غري هذه الزلة فإنه فعل 
هذا حلقد كان يف قلبه على وكان حمارب متكئا فاستوى جالسا مث قال اذا الرجل مسعت ابن عمر يقول مسعت 

يز على الناس يوم تشيب فيه الولدان وتضع احلوامل ما يف بطوهنا وتضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول ليأت
الطري بأذناهبا وتضع ما يف بطوهنا من شدة ذلك اليوم وال ذنب عليها وإن شاهد الزور ال تقار قدماه على األرض 

 وغط رأسك حىت يقذف به يف النار فإن كنت شهدت حبق فاتق اهللا وأقم على شهادتك وإن شهدت بباطل فاتق اهللا
واخرج من ذلك الباب فغطى الرجل رأسه وخرج من ذلك الباب وقال يف املغىن ثقة ثبت مشهور قال ابن سعد ال 

  حيتجون به انتهى 



مسع ابن عمر وجابرا وطائفة وهو من بين سدوس بن شيبان ويكىن أبا مطرف وىل قضاء الكوفة خلالد بن عبد اهللا 
  فوةالقسري وتويف يف والية خالد بالك

  سنة سبع عشرة ومائة

  
فيها حلت الترك خبراسان وانظم إليهم احلرث بن أيب سريج اخلارجي فاقتتلوا وجاوزوا هنر جيحون وأغاروا على 

  مرو الروذ فسار إليهم أسد بن عبد اهللا القسري فالتقوا ونصر اهللا حزبه وقتلهم املسلمون قتال ذريعا 
  أسر امللك تومان شاه وبعث به إىل هشام فمن عليه وأعاده إىل ملكه وفيها افتتح مروان احلمار ثالثة حصون و

وفيها تويف أبو احلباب سعيد بن يسار املدين موىل ميمونة روى عن أيب هريرة ومجاعة وفيها تويف باإلسكندريه عبد 
لتيمي املدين عن سن الرمحن بن هرمز األعرج املدين صاحب أيب هريرة وعبد اهللا بن عبيد اهللا بن أيب مليكة القرشي ا

عالية وقد وىل القضاء البن الزبري ويكىن أبا بكر وأبا حممد روى عن جده وابن عباس وابن عمر يف آخرين كان 
  إمام احلرم وشيخه ومؤذنه األمني وقاضي مكة والطائف زمن ابن الزبري 

ه معه على السرير قال أبو مسهر وفيها فقيه دمشق عبد اهللا بن أيب زكريا اخلزاعي كان عمر بن عبد العزيز جيلس
كان سيد أهل املسجد قيل مب سادهم قال حبسن اخللق قال يف العرب أرسل عن أيب الدرداء وعبادة وهو ثقة قليل 

  احلديث انتهى 
وفيها وقيل يف سنة مثان عشرة احلافظ أبو اخلطاب قتادة بن دعامة السدوسي عامل أهل البصرة روى معمر عنه قال 

عيد بن املسيب مثانية أيام فقال يل يف اليوم الثالث ارحتل يا أعمى عين فقد أنزقتين وقال قتادة ما قلت أقمت عند س
حملدث قط أعد على قال ابن ناصر الدين مات بواسط يف الطاعون وهو أبو اخلطاب الضرير األكمه مفسر الكناب 

  رب انتهى قال يف العرب قال قتادة ما قلت حملدث قطآية يف احلفظ إماما يف النسب رأسا يف العربية واللغة وأيام الع

أعده على وما مسعت شيئا إال وعاة قليب وقال فيه شيخه ابن سريين قتادة أحفظ الناس وقال معمر مسعت قتادة 
  يقول ما يف القرآن آية إال ومسعت فيها شيئا انتهى 

فة وعاش نيفا ومثانني سنة قال أبو حامت وفيها موسى بن وردان املصري القاضي روى عن أيب هريرة وسعد وطائ
ليس به بأس وكان آخر أصحابه ضمام بن إمساعيل وفيها مات قاضي اجلزيرة ميمون بن مهران الرقى أبو أيوب 

الفقيه كان من العلماء العاملني روى عن عائشة وأيب هريرة وطائفة وفيها مات فقيه املدينة أبو عبد اهللا نافع الديلمي 
 ابن عمر كان من جلة التابعني بعثه عمر بن عبد العزيز إىل مصر يعلمهم السنن قال يف العرب وقد روى موىل عبد اهللا

  نافع أيضا عن عائشة وأيب هريرة 
وفيها توفيت عائشة بنت سعد بن أيب وقاص باملدينة وقد رأت شيئا من أمهات املؤمنني وعاشت أربعا ومثانني سنة 

  قاله يف العرب 
لشهيد احلسني بن علي باملدينة وأمسها أميمة وقيل أمينة وسكينة لقب وأمها الباب ابنة أمرىء القيس وسكينة بنت ا

بن عدي تزوجها أي سكينة مصعب ابن الزبري مث عبد اهللا بن عثمان بن عبد اهللا بن حكيم بن حزام مث زيد بن عمرو 
وحسن خلقها مشهور وهلا نوادر منها أهنا ملا مسعت بن عثمان ابن عفان فأمره سليمان بن عبد امللك بطالقها ومجاهلا 

  مرثية عروة بن أذينة وكان من أعيان العلماء الصلحاء يف أخيه بكر وقوله فيها 



  ) وأي العيش يصلح بعد بكر ** على بكر أخي فارقت بكرا ( 
يش حىت اخلبز قالت سكينة ومن بكر أهو ذاك األسود الذي كان مير بنا قيل نعم قالت لقد طاب بعده كل ع

  والزيت توفيت سكينة باملدينة والعامة تزعم أهنا مبكة يف طريق العمرة

  سنة مثاين عشرة ومائة

  
فيها مات عمرو بن شعيب بن حممد بن عبد اهللا بن عمرو بن العاص السهمي أبو إبراهيم روى عن زينب ربيبة النيب 

راهويه وهو حسن احلديث قاله يف العرب وقال يف املغين هو صلى اهللا عليه وسلم فهو تابعي وثقة حيىي ابن معني وابن 
خمتلف فيه وحديثه حسن وفوق احلسن قال حيىي القطان إذا روى عنه ثقة فهو حجة وقال أمحد رمبا احتججنا حبديثه 
وقال البخاري رأيت أمحد وإسحق وأبا عبيد وعامة أصحابنا حيتجون به فمن الناس بعدهم قلت ومع هذا القول مل 
حيتج به البخاري يف صحيحه وقال أيوب السختياين كنت إذا أتيت عمرو بن شعيب غطيت رأسي حياء من الناس 
وقال ابن معني ليس بذاك وهو ثقة يف نفسه إمنا بلى بكتاب أبيه عن جده وقال أبو زرعة إمنا أنكروا عليه أنه روى 

وثقة أسحق وصاحل جزره وقال األوزاعي ما  صحيفة كانت عنده وقال أمحد رمبا وحش القلب منه وله منا كري
رأيت قريشا أكمل منه قال إسحق عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده كأيوب عن نافع عن ابن عمر وقال أمحد 
أيضا إمنا تليت حديثه ليعترب اما ليكون حجة فال وعن أيب داود وقيل له عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حجة 

ابن املديين عن القطان حديثه واه وقال ابن عدي ثقة يف نفسه انتهى ما قاله الذهيب فقال ال وال نصف حجة وقال 
يف املغين وقال مشس الدين بن القيم يف كتابه أعالم املوقعني وقد احتج األئمة األربعة والفقهاء قاطبة بصحيفة عمرو 

تج هبا وإمنا طعن فيها من مل يتجمل بن شعيب عن أبيه عن جده وال نعرف يف أئمة الفتوى إال من احتاج إليها واح
  أعباء الفقه والفتوى كأيب حامت البسيت وابن حزم وغريمها انتهى ما قاله ابن القيم 

  وفيها عبادة بن نسى الكندي قاضي طربية كان شريفا جليل القدر موصوفا بالصالح روى عن شداد بن أوس مجاعة

  
 بن عامر اليحصيب الدمشقي وله سبع وتسعون سنة قرأ القرآن وفيها يف احملرم قاضي الشام أبو عمران عبد اهللا

العظيم على املغرية بن أيب شهاب عن قراءته على عثمان نفسه نصف القرآن وورد أيضا أنه قرأت على أيب الدرداء 
  وحدث عن فضالة بن عبيدة والنعمان بن بشري ووىل قضاء دمشق رمحه اهللا تعاىل 

ن نفري احلضرمي احلمصي وهو مكثر عن أبيه وغريه قال يف العرب وال أعلمه روى عن وفيها عبد الرمحن بن جبري ب
  الصحابة وقد رأى مجاعة منهم انتهى 

  وعبد الرمحن بن سابط اجلمحي املكي الفقيه روى عن عائشة ومجاعة 
  وفيها معبد بن خالد اجلديل الكويف القاص روى عن جابر بن مسرة ومجاعة 

  بن يومن مبصر روى عن عقبة بن عامر ومجاعة  وأبو عشانة املعافري

  سنة تسع عشرة ومائة



  
فيها غزا مروان غزوة الساحنة فدخل من باب الالن فلم يزل يسري حىت طلع من باب اخلزر ومر ببلنجر ومسرقند 

وفيها وقيل وانتهى إىل مدينة خاقان الترك فاهنزم خاقان وفيها تويف إياس بن سلمة بن األكوع املدين روى عن أبيه 
يف سنة اثنتني وعشرين حبيب بن أيب ثابت الكويف فقيه الكوفة ومفتيها مع محاد بن أيب سليمان وقال يف العرب بل هو 

  أجل من محاد وأكرب فإنه روى عن ابن عباس وابن عمر وخلق من التابعني 
يب أمامة و وسلمة وطائفة قال وفيها سليمان بن أيب موسى األشدق فقيه دمشق ومفتيها موىل بين أمية روى عن أ

سعيد بن عبد العزيز كان أعلم أهل الشام بعد مكحول وقال ابن هليعة ما لقيت مثله وقيس بن سعد املكي صاحب 
عطاء وكان مفيت أهل مكة يف وقته وفيها األمري أبو شاكر معاوية ابن اخلليفة هشام بن عبد امللك وكان أنبل أوالد 

  غزوأبيه جوادا ممد حاويل ال

  
  ) وإمساعيل بن محاد بن أيب سلمة ** مرات وهو أحد أمراء األندلس ( 

  سنة عشرين وماية

  
فيها وقيل سنة مثان عشرة تويف أنس بن سريين أخو حممد بن سريين وله مخس ومثانون سنة روى عن ابن عباس 

  ومجاعة 
حب إبراهيم النخعي روى عن أنس بن وفيها فقيه الكوفة أبو إمساعيل محاد بن أيب سليمان األشعري موالهم صا

مالك وسعيد بن املسيب وطائفة وكان جوادا سريا حمتشما يفطر كل ليلة من رمضان مخسمائة إنسان وقال شعبة 
  كان صدوق السان 

وعاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان األنصاري شيخ حممد بن إسحاق وكان أخباريا عالمة باملغازي يورى عن جابر 
ا تويف قاريء مكة أبو معبد عبد اهللا بن كثري الكناين موالهم الفارسي األصل الداري العطار قرأ على وغريه وفيه

عبد اهللا بن السائب املخزومي وعلى جماهد وحدث عن ابن الزبري وغريه وفضله وعلمه وشهرته تغين عن اإلطناب 
  يف أوصافه 

  ي األمري كان فقيها ناسكا كبري الشأن وألبيه صحبة وفيها تويف سيد أهل اجلزيرة عدي بن عدي بن عمرية الكند
وفيها تويف علقمة بن مرثد احلضرمي الكويف قال يف العرب كان تقيا يف احلديث روى عن طارق ابن شهاب ولطارق 

  وصحبة ما 
  وقيس بن مسلم اجلديل الكويف صاحب طارق ويقال إنه ما رفع رأسه إىل السماء منذ زمان تعظيما هللا تعاىل 

وحممد بن إبراهيم بن احلرث التيمي املدين الفقيه الثبت روى عن أسامة وأيب سعيد وطائفة وجده من املهاجرين 
  وواصل األحدب يروي عن أيب وائل وطبقته 

  وأبو بكر بن حممد بن عمرو بن حزم األنصاري قاضي املدينة وأمريها

  اء وله خربة بالسرية قاله يف العرب عن نيف ومثانني سنة ويقال إنه كان أعلم اهل املدينة بالقض



  سنة إحدى وعشرين ومائة

  
فيها غزا مروان فأتى قلعة بيت السرير فقتل وسىب مث دخل حصن عومشك وفيها سرير ملكهم فهرب منه امللك مث 
 إن مروان صاحلهم يف العام على ألف راس ومائة ألف هدى مث أنه سار حىت دخل مدينة أزر فصاحلوه وصاحله تومان

شاه على بالده مث سار حىت نازل محرين وحاصرها شهرين مث صاحلهم وافتتح مسدارة صلحا وهتيأ ملروان يف هذه 
  السنة من الفتوحات أمر عظيم ووقع يف قلوب الترك واخلزر منه رعب شديد 

وحارب متوىل  وفيها قتل اإلمام الشهيد زيد بن علي بن احلسني رضي اهللا عنهم بالكوفة وكان قد بايعه خلق كثري
العراق يومئذ هلشام بن عبد امللك يوسف بن عمر الثقفي فقتله يوسف وصلبه ويوسف هذا هو ابن عمر أبوه عم 
احلجاج بن يوسف وملا خرج زيد يدعو إىل طاعته جاءته طائفة وقالوا تربأ من أيب بكر وعمر حىت نبايعك فقال بل 

رافضة من يومئذ ومسيت شيعته زيديه وكان من أمر زيد رضي اهللا عنه أتربأ ممن تربأ منهما فقالوا إذا ترفضك فسموا 
أن هشاما ملا عرف كماله واستجماعه خلالل الفضل كتب إىل عامله على الكوفة يوسف بن عمر بن أيب عقيل 
يه ومل الثقفي بأمره أن يوجه زيدا إىل احلجاز ففعل فلما بلغ زيد العذيب حلقته الشيعة وأخربوه أن الناس جممعة عل

يزالوا به حىت رجع فأقام بالكوفة سنة يبايع الناس خمتفيا وبالبصرة حنو شهر وكان ممن بايعه منصور بن املعتمر وحممد 
  بن عبد الرمحن بن أيب ليلى وهالل بن

خباب بن األرت قاضي املدائن وابن شربمة ومسعر بن كدام وغريهم وأرسل إليه أبو حنيفة بثالثني ألف درهم 
اس على نصره وكان مريضا وكان قد أخذ عنه كثريا وحضر معه من أهله حممد بن عبد اهللا النفس الزكية وحث الن

وعبد اهللا بن علي بن احلسني وكان ظهروه ليلة األربعاء من دار معاوية ابن إسحق األنصاري لسبع بقني من احملرم 
من ظهوره وهو ابن ثالث واربعني سنة واستخرج سنة إحدى أو اثنتني وعشرين ومائة وقتل يوم اجلمعة لثالثة أيام 

بعد دفنه وصلب بالكناسة تربة بالكوفة أربع سنني ونسجت العنكبوت على عورته مث أنزل وأحرق وذر رماده 
  رضي اهللا عنه روى عن أبيه ومجاعة وروى عنه شعبة ويأيت طرف من خربه يف ترمجة هشام قريبا 

حممد البطال وله حروب ومواقف ولكن كذبوا عليه فأفرطوا ووضعوا له  وفيها قتل أحد الشجعان واألبطال أبو
  سرية كبرية تقرأ كل وقت يزيد فيها من ال يستحي من الكذب 

وفيها تويف قاضي دمشق منري بن أوس األشعري أحد شيوخ األوزاعي وأبو عبد اهللا حممد بن حيىي بن حبان 
  ج وطائفة وكانت له حلقة للفتوى األنصاري املدين وقد لقي ابن عمرو رافع بن خدي

وفيها أوىف اليت بعدها سلمة بن كهيل الكويف روى عن جندب البجلي وطائفة وكان من أثبات الشيعة وعلمائهم 
  محل عنه شعبة والثوري 

ومسلمة بن عبد امللك بن مروان األموي األمرية ويلقب باجلرادة الصفراء وكان موصوفا بالشجاعة واإلقدام 
الدهاء وىل أرمينية وإذربيجان غري مرة وإمرة العراقني وسار يف مائة وعشرين ألفا فغزا القسطنطينية يف والرأي و

  خالفة سليمان أخيه وروى عن عمر بن عبد العزيز

  سنة اثنتني وعشرين ومائة



  
يه أمم فيها كانت باملغرب حروب مزعجة ومالحم وخرجت طائفة كثرية وبايعوا عبد الواحد اهلواري والتفت عل

  من السرير مث نصر عليهم املسلمون وقتلوا خلقا كثريا 
ويفها تويف قاضي البصرة أبو واثلة إياس بن معاوية بن قرة املزين الليثي يضرب بذكائه وفطنته املثل روى عن أنس 

ملعية ابن عباس ومجاعة ووثقة ابن معني وال رواية له يف الكتب ا الستة كان صاحب فراسة قال احلريري فإذا املعييت ا
  وفراسيت فراسة إياس وقال أبو متام 

  ) يف حلم أحنف يف ذكاء إياس ** أقدام عمرو يف شجاعة عنتر ( 
قيل ألبيه معاوية كيف ابنك لك قال كفاين أمر دنياي وفرغين آلخريت وعنه قال رأيت يف املنام كأين وأيب على 

ني سنة وها أنا فيها فلما كان آخر لياليه قال الليلة استكملت فرسني معا فلم أسبقه ومل يسبقين وعاش أيب ستا وتسع
  عمري ونام فأصبح ميتا رمحه اهللا تعاىل 

وفيها بكري بن عبد اهللا بن األشج املدين الفقيه نزيل مصر وأحد شيوخ الليث بن سعد وهو من صغار التابعني وزبيد 
تابعني وسيار أبو احلكم صاحب الشعيب وهو واسطي بن احلرث اليامي وروى عن إبراهيم النخعي وخلق من كبار ال

حجة مشهور ويزيد بن عبد اهللا بن قسيط الليثي املدين عن سن عالية لقي أبا هريرة وفيها أبو هاشم الرماين 
  الواسطي وامسه حيىي كان يسكن قصر الرمان بواسط روى عن أيب العالية ومجاعة

  سنة ثالث وعشرين ومائة

  
لثوم بن عياض القشريي يف عدة من أمرائه واستبيح عسكره ومتزقوا هزمهم أبو يوسف األزدي فيها قتل باملغرب ك

رأس الصفرية وكان كلثوم قد وىل دمشق هلشام مث واله غزو اخلوارج باملغرب واتبعت الصفرية من انكسر من 
كة أبو يوسف األزدي وفيها املسلمني فثبت هلم بلخ القشريي ابن عم كلثوم فكان النصر وهللا احلمد وقتل يف املعر

  حج بالناس يزيد بن اخلليفة هشام ومعه الزهري فأخذ عنه إذ ذاك مالك وابن عيينة وأهل احلجاز 
وفيها تويف ثابت البناين وهو ثابت بن أسلم و بنانة من قريش وهم رهط بين سعد بن لؤي وكانت بناية أمهم فنسبوا 

ن م سادة التابعني علما وفضال وعبادة ونبال وكان من خواص أنس إليها وكان من أنفسهم ويكىن أبا حممد وكا
  وروى عن غريه من الصحابة 

وربيعة بن يزيد الدمشقي القصري شيخ دمشق بعد مكحول استشهد بافريقية وقد لقي جبري بن نفري وطائفة قال 
مستا يف العبادة منه ومن نوح بن فضالة كان مفضال على مكحول وقال سعيد بن عبد العزيز مل يكن عندنا أحسن 

  مكحول 
ومساك بن حرب الذهلي الكويف أحد الكبار قال أدركت مثانني من الصحابة وذهب بصرى فدعوت اهللا تعاىل فرده 

  على قال أمحد العجلي كان عاملا بالشعر وأيام الناس فصيحا 
الليث روى عن مواله عن أيب  وفيها أبو يونس موىل أيب هريرة وقد شاخ وامسه سليم بن جبري نزل مصر وأدركه

  هريرة ووثقه النسائي 
وفيها سيد القراء وعامل البصرة وعابدها حممد بن واسع األزدي أخذ عن أنس ومطرف بن الشخري وطائفة وهو مقل 

  روى مخسة عشر حديثا ومناقبه مشهورة قال بعضهم كنت إذا وجدت فترة أو قسوة نظرت يف وجهه فيذهب



  ل شهرا وقال له مالك بن دينار وقد نبهه على بعض دقائق الورع ما أحوجين إىل معلم مثلك ذلك مجيعه عين أو قا
وفيها قارئ مكة بعد ابن كثري حممد بن عبد الرمحن بن حميصن ومنهم من يسميه عمر قال يف العرب وأظنهما أخوين 

  هى وله رواية شاذة يف كتاب املبهج وغريه وقد روى عن صفية بنت شيبة وغريها انت

  سنة أربع وعشرين ومائة

  
  فيها متت وقعة كبرية باملغرب مع الصفرية ورأسهم ميسرة احلقري وذاق املسلمون منهم مشاقا وبالء شديدا 

وفيها مات حممد بن عبد الرمحن بن أسعد بن زرارة األنصاري أحد الثقات وقد ويل إمرة املدينة لعمر بن عبد العزيز 
  وأدركه ابن عيينة 

  ن أيب بزة املكي روى عن أيب الطفيل ومجاعة يسرية والقسم ب
ويف رمضان منها تويف اإلمام أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن عبيد اهللا بن شهاب الزهري املدين أحد الفقهاء السبعة 

وأحد األعالم املشهورين عن أربع وسبعني سنة مسع من سهل بن سعد وأنس بن مالك وخلق قال ابن املديين له حنو 
لفي حديث وقال عمر بن عبد العزيز مل يبق أعلم بسنة ماضية من الزهري وكذا قال مكحول وقال الليث قال ابن أ

شهاب ما استودعت قليب علما فنسيته قال الليث فكان يكثر شرب العسل وال يأكل شيئا من التفاح احلامض وقال 
الزهري قال يف العرب قلت وكان معظما وافر من أحب حفظ احلديث فليأكل الزبيب وقال أيوب ما رأيت أعلم من 

احلرمة عند هشام بن عبد امللك أعطاه مرة سبعة آالف دينار وقال عمرو بن دينار ما رأيت الدينار والدرهم عند 
أحد أهون منهما عند الزهري كائنها مبنزلة البعر انتهى ورأى عشرة من الصحابة رضي اهللا عنهم وكان إذا أقبل 

  لتفت إىل شيء فقالت له امرأته واهللا إن هذه الكتبعلى كتبه مل ي
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أخبار من ذهب:كتاب  الذهب يف    شذرات 
لي :املؤلف احلنب لعكري  ا بن حممد  بن أمحد   عبد احلي 

  
أشد على من ثالث ضرائر وقال ابن تيمية حفظ الزهري اإلسالم حنوا من سبعني سنة وقال ابن قتيبة وكان أبو جده 

أحد لئن رأوا رسول اهللا صلى اهللا عبد اهللا بن شهاب شهد مع املشركني بدرا وكان أحد النفر الذين تعاقدوا يوم 
عليه وسلم ليقتلنه أو ليقتلن دونه وهم عبد اهللا بن شهاب وأيب بن خلف وابن قميئة وعتبة بن أيب وقاص وكان 

يزيد بن عبد امللك استقضى الزهري وملا مات دفن مباله على قارعة الطريق ليمر مار فيدعو له واملوضع الذي دفن 
  وأول عمل فلسطني وبه ضيعة فيه آخر أعمال احلجاز 

وأخو الزهري عبد اهللا بن مسلم وكان أسن من الزهري ويكىن أبا حممد وقد لقي ابن عمر وروى عنه وعن غريه 
  ومات قبل الزهري انتهى ملخصا 

  سنة مخس وعشرين ومائة

  
بن أيب وقاص قال ابن فيها تويف أبو عيد بن أيب سعيد سعيد املقربي احملدث املكثر عن أيب هريرة وروى عن سعد 

  سعد ثقة لكنه اختلط قبل موته بأربع سنني قال الذهيب يف العرب قلت ما مسع منه ثقة يف اختالطه انتهى 
وفيها مات يف ربيع اآلخر اخلليفة أبو الوليد هشام بن عبد امللك األموي وكانت خالفته عشرين سنة إال شهرا 

السلطان نور الدين مدرسة وكان ذا رأي وحزم وحلم ومجع للمال وكانت داره عند اخلواصني بدمشق فعمل منها 
عاش أربعا ومخسني سنة وكان أبيض مسينا أحول سديدا حسن الكالم شكس األخالق شديد اجلمع للمال قليل 

البذل وكان حازما متيقظا ال يغيب عنه شيء من أمر ملكه قال املسعودي كان هشام أحول فظا غليظا جيمع 
ر األرض ويستجيد اخليل وأقام احللبة فاجتمع له فيها من خيلة وخيل غريه أربعة آالف فرس ومل األموال ويعم

يعرف ذلك يف جاهلية وال إسالم ألحد من الناس وقد ذكرت الشعراء ما اجتمع له من اخليل واستجاد الكساء 
  والفرش وعدد احلرب

كة وغري ذلك من اآلبار اليت آتى عليها داود بن علي والمتها واصطنع الرجال وقوي الثغور واختذ القىن والربك مب
يف صدره الدولة العباسية ويف أيامه عمل احلرن فسلك الناس مجيعا يف أيامه مذهبه ومنعوا ما يف أيديهم فقل األفضال 

وانقطع الرفد ومل ير زمان أصعب من زمانه وكان زيد بن علي يدخل على هشام فدخل عليه يوما بالرصافة فلما 
ثل بني يديه مل ير موضعا جيلس فيه فجلس حيث انتهى به جملسه فقال له يا أمري املؤمنني ليس أحد يكرب عن تقوى م

اهللا فقال له هشام أسكت ال أم لك أنت الذي تنازعك نفسك يف اخلالفة وأنت ابن أمة فقال يا أمري املؤمنني إن لك 
ال بل أجب قال إن األمهات ال يقعدن بالرجال عن جوابا إن أحببت أجبتك به وإن أحببت أمسكت عنك قال 

الغايات وقد كانت أم إمساعيل أمة ألم إسحاق صلى اهللا عليهما فلم مينعه ذلك إىل أن ابتعثه اهللا نبيا وجعله للعرب 
أبا وأخرج من صلبه خري البشر حممدا صلى اهللا عليه وسلم أفتقول يل كذا وأنا ابن فاطمة وابن علي وقام وهو 

  ل يقو



  ) كذاك من يكره حر اجلالد ** شرده اخلوف وأزرى به ( 
  ) ينكبه أطراف مرو حداد ** منخرق اخلفني يشكو الوجا ( 
  ) واملوت حتم يف رقاب العباد ** قد كان يف املوت له راحة ( 
  ) يترك آثار العدا كالرماد ** إن حيدث اهللا له دولة ( 

ن أهل محص وهو على فرس نفور فقال له هشام ما محلك على أن وعرض هشام يوما اجلند حبمص فمر به رجل م
ترتبط فرسا نفورا فقال احلمصي ال والرمحن الرحيم يا أمري املؤمنني ما هو بنفور وإمنا أبصر حولك فظن أنه عني 
م يف عرون البيطار فنفر فقال له هشام تنح فعليك وعلى فرسك لعنة اهللا وكان عرون نصرانيا ببالد محص كأنه هشا

حوله وكشفته وبينما هشام ذات يوم جالسا وعنده األبرش الكليب إذ طلعت وصيفة هلشام عليها ملة فقال لألبرش 
  مازحها فقال هلا األبرش هيب يل حلتك فقالت

ألنت أطمع من أشعب فقال هشام ومن أشعب قال مضحكة باملدينة وحدثه ببعض أحاديثه فضحك هشام وقال 
ن هشام وكان عامله على املدينة يف محله إلينا فلما ختم الكتاب أطرق هشام طويال مث قال يا اكتبوا إىل إبراهيم ب

  أبرش هشام يكتب إىل بلد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليحمل إليه مضحك الها اهللا مث متثل 
  ) إىل بعض ما فيه عليك مقال ** إذا أنت طاوعت اهلوى قادك اهلوى ( 

شام بستانا له ومعه ندماؤه فطافوا به وفيه من كل الثمار فجعلوا يأكلون ويقولون بارك وأوقف الكتاب ودخل ه
اهللا ألمري املؤمنني فقال وكيف يبارك يل فيه وأنتم تأكلونه مث قال ادع قيمة فدعى به فقال له اقلع شجرة واغرس فيه 

ألمر فقال له يا هشام أتؤمل اخلالفة وأنت زيتونا حىت ال يأكل أحد منه شيئا وكان أخوه مسلمة مازحه قبل أن يلي ا
جبان خبيل قال أي واهللا العليم احلليم وذكر اهليثم بن عدي واملدايين وغريمها إن السواس من بين أمية ثالثة معاوية 
وعبد امللك وهبشام ختمت أبواب السياسة وحسن السري وإن املنصور كان يف أكثر أموره وتدبريه وسياسته متبعا 

 أفعاله لكثرة ما يستحسنه من أخبار هشام وسريه انتهى ملخصا ومن نوادره ما روى أنه متادى يف الصيد هلشام يف
فوقع على غالم فأمر ببعض األمر فأىب الغالم وأغلظ له يف القول وقال له ال قرب اهللا دارك وال حيا مذارك يف قصة 

  يقول طويلة فيها أنه أمر بقتله وقرب له نطع الدم فأنشأ الغالم 
  ) عصفور بر ساقه املقدور ** نبئت أن الباز علق مرة ( 
  ) والباز منهمك عليه يطري ** فتكلم العصفور يف أظفاره ( 
  ) ولئن أكلت فإنين حلقري ** ما يف ما يغين لبطنك شبعة ( 
  وجوهرا فضحك هشام وقال يا غالم أحش فاه درا) عجبا وأفلت ذلك العصفور ** فتعجب الباز املدل بنفسه ( 

  
وفيها تويف أشعث بن أيب الشعث احملاريب الكويف وآدم بن علي الشيباين الكويف الذي روى عن ابن عمر وأبو جعفر 

  بن أيب وحشية 
  وإياس صاحب سعيد بن جبري وقد روي عن عباد بن شرحبيل الصحايب 

فاح وله ستون سنة وكان مجيال وسيما وأبو عبد اهللا حممد بن علي بن عبد اهللا بن عباس اهلامشي والد املنصور والس
  مهيبا نبيال وكان دعاة العباسيني يكاتبونه ويلقبونه باإلمام 

وسبب إنتقال األمر للعباسيني أن الشيعة كانت تقصد إمامة حممد بن احلنفية بعد أخيه احلسني ونقلوها بعده إىل 



حممد بن علي املذكور ودفع إليه كتبه وصرف ولده أيب هاشم فلما حضرت أبا هاشم الوفاة وال عقب له أوصى إىل 
الشيعة إليه وملا حضرته الوفاة أوصى إىل ولده إبراهيم املعروف باإلمام فلما حبسه مروان بن حممد آخر ملوك 

األمويني وعرف أنه مقتول أوصى إىل السفاح وهو أول خلفاء العباسيني وشرح القصة يطول وستورد متامه يف ترمجة 
  اهللا تعاىل  السفاح إن شاء

وفيها وقيل يف سنة أربع زيد بن أيب أنيسة اجلزري الرهاوي اجلافظ أحد علماء اجلزيرة وله أربعون سنة روى عن 
مجاعة من التابعني قال الذهيب يف املعىن هو ثقة نبيل قال أمحد يف حديثه بعض النكرة وفيها أو بعدها زياد بن عالقة 

معمرا أدرك ابن مسعود ومسع من جرير بن عبد اهللا وفيها صاحل موىل التؤمة الثعلي الكويف روى عن طائفة وكان 
  املدين وقد هرم وخرف لقي أبا هريرة ومجاعة

  سنة ست وعشرين ومائة

  
فيها يف مجادى اآلخرة مقتل اخلليفة الوليد بن يزيد بن عبد امللك حبصن البخراء بقرب تدمر وكانت خالفته سنة 

ل الناس وأقواهم وأجودهم نظما ولكنه كان فاسقا متهتكا زعم أخوه سليمان أنه راوده وثالثة أشهر وكان من أمج
  عن نفسه فقاموا عليه لذلك مع ابن عمه يزيد بن الوليد امللقب بالناقص لكونه نقص اجلند أعطياهتم 
إبراهيم بن  وبويع يزيد الناقص فمات يف العشر من ذي احلجة من السنة عن ست وثالثني سنة وبويع بعده أخوه

الوليد وكان يف يويد زهد وعدل وخري لكنه قدري قال الشافعي ويل يزيد بن الوليد فدعا الناس إىل القدر ومحلهم 
  عليه وسيأيت الكالم عليه بقية قريبا إن شاء اهللا تعاىل قاله يف العرب 

بن أيب طالب باجلوزجان من بالد  وقال املسعودي يف مروج الذهب ظهر يف أيام الوليد بن يزيد حيىي بن زيد بن علي
خراسان منكرا للظلم وما عم الناس من اجلور فسري إليه نصر بن سيار سامل بن أحوز املازين فقتل حيىي يف املعركة 

بسهم أصابه يف صدغه بقرية يقال هلا أرعونة ودفن هنالك وقربه مشهور إىل هذه الغاية وليحي وقائع كثرية وملا قتل 
ئذ واحتزوا رأسه فحمل إىل الوليد وصلب جسده باجلوزجان فلم يزل مصلوبا إىل أن خرج أبو ويل أصحابه يوم

مسلم صاحب الدولة فقتل سامل بن أحوز وأنزل جثة حيىي فصلى عليها ودفنت هنالك وأظهر أهل خراسان النياحة 
ين أمية ومل يولد يف تلك السنة علي حيىي بن زيد سبعة أيام يف سائر عمائرها يف حال أمنهم على أنفسهم من سلطان ب

مولود خبراسان إال ومسي حيىي أو زيد ملا داخل أهل خراسان من اجلزع واحلزن عليهما وكان ظهور حيىي آخر سنة 
  مخس وعشرين وقيل يف سنة ست وعشرين

  ومائة وكان حيىي يوم قتل يكثر من التمثل بقول اخلنساء 
  ) أوىف هلا  يوم الكريهة** هنني النفوس وهون النفس ( 

وكان الوليد بن يزيد صاحب شراب وهلو وطرب ومساع للغناء وهو أول من محل املغنني إليه من البلدان وجالس 
امللهني وأظهر الشرب واملالهي والعزف ويف أيامه كان ابن سريج املغين ومعبد والفريض وابن عائشة وابن حمرز 

امه على اخلاص والعام واختذ القيان وكان متهتكا ماجنا خليعا وطويس ودمحان املغنني وغلبت شهوة الغناء يف أي
  وطرب الوليد لليلتني خلتا من ملكه وأرق فأنشأ يقول 

  ) وأتاين نعي من بالرصافة ** طال ليلى وبت أسقي السالفة ( 



  ) وأتاين خبامت للخالفة ** فأتاين بربدة وقضيب ( 
   بذلك وسلم عليه باخلالفة ومن جمونه قوله عند وفاة هشام وقد أتاه البشري

  ) حنو الرصافة رنه ** إين مسعت خليلي ( 
  ) أقول ما حاهلنه ** أقبلت أسحب ذيلي ( 
  ) يند بن والدهنه ** إذا بنات هشام ( 
  ) والويل حل هبنه ** يدعون ويال وعوال ( 
  ) إن مل انياهنه ** أنا املخنث حقا ( 

  ومن مليح قوله يف الشراب 
  ) سباها لنا التجر من عسقالن ** الكاس كالزعفران وصفراء يف ( 
  ) ستر هلا دون مس البنان ** تريك القذاة وعرض اإلناء ( 
  ) تراها كلمعة برق مياين ** هلا حبب كلما صفقت ( 

  ومن جمونه أيضا على شرابه قوله لساقيه 
  ) قد طربنا وحنت املزمارة ** اسقين يا يزيد بالطر جهاره ( 
  ) قد أحاطت فما هلا كفارة ** ين فإن ذنويب اسقين اسق( 

  }واستفتحوا وخاب كل جبار { والوليد يدعى خليع بين مروان وقرأ ذات يوم 

  فدعا باملصحف فنصبه غرضا وأقبل يرميه وهو يقول ) عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد 
  ) فها أنا ذاك جبار عنيد ** أتوعد كل جبار عنيد ( 
  ) فقل يا رب خرقين الوليد ** ربك يوم حشر  إذا ما جئت( 

  وذكر حممد بن يزيد املربد أن الوليد أحلد يف شعر له ذكر فيه النيب صلى اهللا عليه وسلم ومن ذلك الشعر 
  ) بال وحي أتاه وال كتاب ** تلعب باخلالفة هامشي ( 
  ) وقل هللا مينعين شرايب ** فقل هللا مينعين طعامي ( 

  ه هذا إال أياما حىت قتل انتهى ما ذكره يف املروج ملخصا فلم ميهل بعد قول
وأم الوليد بنت أخي احلجاج بن يوسف الثقفية ويكىن أبا العباس وقصمه اهللا وهو ابن سبع وثالثني سنة وقيل اثنتان 

  وأربعون سنة ودفن بدمشق بني باب اجلابية وباب الصغري 
  مر ومعاوية وفيها تويف جبلة بن سحيم الكويف روى عن ابن ع

ويف احملرم هلك خالد بن عبد اهللا القسري الدمشقي األمري حتت العذاب وله ستون سنة وكان جوادا ممدحا خطيبا 
مفوها خطب بواسط يوم أضحى وكان ممن حضره اجلعد بن درهم فقال خالد يف خطبته احلمد هللا الذي اختذ 

رب مل يتخذ اهللا إبراهيم خليال وال موسى كليما ولكن من ورا إبراهيم خليال وموسى كليما فقال اجلعد وهو جبانب املن
ورا فلما أكمل خالد خطبته قال يا أيها الناس ضحوا قبل اهللا ضحاياكم فإين مضح باجلعدين درهم فإنه زعم أن اهللا 

قبلها من مل يتخذ إبراهيم خليال وال موسى كليمايف كالم طويل مث نزل فذحبه يف أسفل املنرب فلله ما أعظمها وأ
أضحية واجلعد هذا من أول من نفى الصفات وعنه انتشرت مقالة اجلهمية إذ ممن حذا حذوه يف ذلك اجلهم بن 
  صفوان عاملها اهللا تعاىل بعدله قال الذهيب يف املغين اجلعد بن درهم ضال مضل زعم أن اهللا تعاىل مل يتخذ إبراهيم



نتهى وقال فيه أيضا خالد بن عبد اهللا القسري عن أبيه عن جده خليال تعاىل اهللا عما يقول اجلعد علوا كبريا ا
  صدوق لكنه ناصيب جلد انتهى 

وقال ابن معني عن خالد هذا كان رجل سؤ يقع يف علي رضي اهللا عنه ويل العراق هلشام انتهى وقال ابن األهدل 
بلغين أن رجال قال لك إن اهللا كرمي يف تارخيه عن خالد كان أمري العراق هلشام وكان أحد األجواد كتب إليه هشام 

وأنت كرمي جواد وانت جواد حىت عد عشر خصال واهللا لئن مل خترج من هذا ألستحلن دمك فكتب إليه خالد إمنا 
قال يل إن اهللا كرمي حيب الكرمي فأنا أحبك حلب اهللا إياك ولكن أشد من هذا مقام ابن سعي البجلي حبضرة أمري 

أحب إليك أم رسولك فقال بل خليفيت فقال أنت خليفة اهللا وحممد رسوله واهللا لقتل رجل املؤمنني قائال خليفتك 
من جبيلة أهون من كفر أمري املؤمنني فكتب هشام إىل عامله على اليمن يوسف ابن عم احلجاج يقول اشفين من ابن 

شر يوما فوقع على خالد النصرانية فسار يوسف من حينه واستعمل ولده الصلت مكانه ووصل العراق يف سبعة ع
باحلرية منزل النعمان بن املنذر على فرسخ من الكوفة فعذبه أشد تعذيب وجعل عليه كل يوم ماال معلوما إن مل يؤده 

  ضاعف عذابه ومدحه أبو الشعث العبسي يف السجن بقوله 
  ) أسري ثقيف عندهم يف السالسل ** أال إن خري الناس حيا وميتا ( 
  ) ويعطى اللهى فضال كثري النوافل ** لكل ملمة لقد كان هناضا ( 
  ) ويعطى العطا يف كل حق وباطل ** وقد كان يقىن املكرمات لقومه ( 

  فأنفذ إليه عطاء ذلك اليوم فاعتذر عن قبوهلا فأقسم عليه ليأخذهنا 
يح جسدا وكان خالد فيما قيل من ذرية شق الكاهن وشق ابن خالة سطيح وكانا من أعاجيب الزمان كان سط

ملقى بال جوارح ووجهه يف صدره ومل يكن له رأس وال عنق وكان ال يقدر جيلس إال إذا غضب فإنه ينتفخ فيجلس 
  قيل وكان يطوي مثل األدمي وينقل من مكان إىل مكان وكان شق نصف

رو بن مزيقياء إنسان له يد ورجل وولدا يف يوم واحد وهو اليوم الذي ماتت فيه طريقة الكاهنة احلمريية زوجة عم
بن عامر بن ماء السماء وحني ولدا تفلت يف أفواههما وماتت من ساعتها ودفنت باجلحفة انتهى ما أورده ابن 

  األهدل 
وفيها تويف دراج بن مسعان أبو السمح املصري القاص موىل عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال السيوطي يف حسن 

  ب روى عن عبد اهللا بن احلارث بن جزء وعنه الليثي انتهى احملاضرة يقال امسه عبد الرمحن ودراج لق
  وفيها وقيل سنة مثان سعيد بن مسروق والد سفيان الثوري 

وعمرو بن دينار أبو حممد اجلمحي موالهم اليمين الصنعاين االيناوي مبكة عن مثانني سنة قال عبد اهللا بن أيب جنيح ما 
يف احلديث أثبت منه قال يف العرب مسع ابن عباس وجابرا وطائفة انتهى  رأيت أحدا قط أفقه منه وقال شعبة ما رأيت

وقال طاووس البنه إذا قدمت مكة فجالس عمرو بن دينار فإن أذنيه قمع العلم والقمع بكسر القاف وفتح امليم 
ذان من فرس إناء واسع األعلى ضيق األسفل يصب فيه الدهن إىل قارورة أو حنوها وقال ابن قتيبة هو موىل ابن با

  اليمن انتهى 
وفيها تويف عبد الرمحن بن القسم بن حممد بن أيب بكر الصديق التيمي املدين الفقيه كان إماما ورعا كثري العلم وفيها 

على الصحيح سليمان بن حبيب احملاريب قاضي دمشق روى عن معاوية ومجاعة قال أبو داود ويل قضاء دمشق 
السبائي املصري وله ست ومثانون سنة وعبيد اهللا بن أيب يزيد املكي صاحب ابن  أربعني سنة وعبد اهللا بن هبرية

  عباس 



  وحيىي بن جابر الطائي قاضي محص 
قال ابن األهدل ويف ذي احلجة منها مات يزيد بن الوليد بن عبد امللك وقد بلغ من السن أربعني سنة وواليته مخسة 

  أشهر وله عقب كثري ويف

  تني ويف ذلك يقول مفتخرا جداته من أمه كسراوي
  ) وقيصرية جدي وجدي مروان ** أنا ابن كسرى وأنا ابن خاقان ( 

ومن خطبته يوم قتل الوليد أيها الناس واهللا ما خرجت أشرا وال بطرا وال حرصا على الدنيا وال رغبة يف امللك وما 
بار العنيد املستحل لكل حرمة الراكب لكل يب إطراء نفسي إين لظلوم هلا ولكين خرجت غضبا هللا ولدينه ملا ظهر اجل

بدعة الكافر بيوم احلساب وأنه البن عمي يف النسب وكفؤي يف احلسب فلما رأيت ذلك استخرت اهللا يف أمره 
وسألته أن ال يكلين إىل نفسي ودعوت إىل ذلك من أجابين حىت أراح اهللا منه العباد وطهر منه البالد حبوله وقوته ال 

   انتهى حبويل وال قويت

  سنة سبع وعشرين ومائة

  
ملا بلغ مروان بن حممد بن مروان وفاة يزيد الناقص سار من أرمينية يف جيوشه يطلب األمر لنفسه فجهز إبراهيم 

اخلليفة أخويه بشرا ومسرورا يف جيش كبري فهزم جيشهما وأسرمها مث حاربه سليمان بن هشام بن عبد امللك فاهنزم 
قائه وكان مروان نزل مبرج دمشق وبذل إبراهيم األموال واخلزائن فخذله أصحابه فخلع أيضا فخرج إبراهيم لل

  نفسه وبايع هو والناس مروان 
ويف هذه الفتنة قتل يوسف بن عمر الثقفي يف السجن بدمشق وكان سجنه يزيد بن الوليد مع احلكم وعثمان ابين 

راهيم بن الوليد وغلبه مروان خافت مجاعة إبراهيم أن يدخل الوليد بن يزيد اللذين يقال هلما اجلمالن فلما ويل إب
مروان دمشق فيخرجهما مع يوسف فندبوا لقتلهم يزيد بن خالد بن عبد اهللا القسري فقتلهم وأدرك الثار بأبيه 

فجعل يف رجلي يوسف حبال وجرره الولدان يف الشوارع ففعل يزيد بن خالد مثل ذلك يف ذلك املوضع نعوذ باهللا 
  سخطه وقتل أيضا عبد العزيز بن احلجاج بن عبد امللكمن 

  
  وفيها تويف عبد اهللا بن دينار موىل ابن عمر باملدينة قال ابن ناصر الدين كان ثبتا ثقة متقنا 

والسي الكبري الويل الشهري أبو حيىي مالك بن دينار البصري الزاهد املشهور كان موىل لبين أسامة بن لؤي بن غالب 
مالك وكان يكتب املصاحف باألجرة أقام أربعني سنة ال يأكل من مثار البصرة وال يأكل إال من عمل يده بن فهر بن 

ووقع حريق هبا فخرج متزرا بباريه وبيده مصحف وقال فاز املخففون وقيل له أال تستسقي لنا فقال أنتم تنتظرون 
سنني وأصبحت اليوم يف كرب عظيم فادع اهللا  الغيث وأنا انتظر احلجارة وقال له رجل إن امرأيت حبلى منذ أربع

هلا فقال اللهم إن كان يف بطنها جارية فأبدهلا غالما فإنك متحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب فجاء الرجل على 
  رقبته غالم وقد استوت أسنانه وما قطع سراره 

حيحني وعن أيب هريرة يف السنن قال له وفيها تويف عمري بن هانئ العنسي بالنون الدارين روى عن معاوية يف الص
عبد الرمحن بن يزيد بن جابر أراك ال تفتر عن الذكر فكم تسبح كل يوم قال مائة ألف تسبيحة إال أن ختطئ 



األصابع قلت هذا صريح منه بأنه كان يعد التسبيح بأصابعه ولكن أورد أبو بكر ابن داود يف التحفة أن أبا الدرداء 
ائة ألف تسبيحة أيضا مث قال ما معناه وهذا دليل أنه كان يستعمل السبحة إذ يبعد ويتعذر أن كان يسبح كل يوم م

يضبط مثل هذا العدد بغريها وجعله من مجلة األدلة على السبحة بعد أن ذكر أيضا أن أبا هريرة كان يسبح كل يوم 
  اثين عشر ألف تسبيحة وسلسل إليه حديثا بالسبحة واهللا أعلم 

املدينة سعد بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف الزهري املدين قال شعبة كان يصوم الدهر وخيتم كل  وفيها قاضي
  يوم وعبد الكرمي بن مالك اجلزري احلراين احلافظ كهال قال يف املغين ثقة مشهور وتوقف فيه ابن حبان 

  وفيها وهيب بن كيسان املدين املؤدب عن سن عالية

  
  اعيل السدي الكويف املفسر املشهور وفيها أوىف سنة تسع إمس

وفيها وقيل سنة مثان تويف أبو إسحاق عمرو بن عبد اهللا السبيعي الكويف شيخ الكوفة وعللها له حنو املائة رأى 
علياوغزا الروم زمن معاوية قال يف املعارف وهو من بطن من مهدان يقال هلم السبيع قال شريك ولد أبوه إسحاق 

ثمان لثالث سنني بقني منه ومات سنة سبع وعشرين ومائة وله مخس وتسعون سنة حدثنا عبد السبيعي يف سلطان ع
الرمحن عن عمه عن إسرائيل عن أيب إسحاق قال رفعين أيب حىت رأيت علي بن أيب طالب خيطب أبيض الرأس 

  واللحية انتهى 
  ن زيد بن أرقم انتهى وقال عنه ابن ناصر الدين كان أحد أئمة اإلسالم واحلفاظ املكثرين وروى ع

  سنة مثان وعشرين ومائة

  
فيها ظهر الضحاك بن قيس اخلارجي وقتل متويل البصرة واملوصل واستوىل عليها وكثرت مجوعة وأغار على البالد 

وخاف مروان فسار إليه بنفسه فالتقى اجليشان بنصيبني وكان أشار على الضحاك أمراؤه أن يتقهقر فقال مايل يف 
اجة وقد جعلت هللا على أن أيت هذا الطاغية أن أمحل عليه حىت حيكم اهللا بيننا وعلى دين سبعة دراهم دنياكم من ح

معىن منها ثالثة دراهم فثارت احلرب إىل آخر النهار واهنزم مروان وملك خميمه وثبت أمري امليمنة يف حنو ثالثة آالف 
 وقام بأمر اخلوارج شيبان فتحيزيهم وخندق وخندقوا فأحاطوا بذلك اخلارجي فقتلوه يف حنو ستة آالف من الفريقني

على أنفسهم وجاء مروان فنازهلم وقاتلهم عشرة أشهر كل يوم يكسرونه وكانت فتنة هائلة تشبه فتنة ابن األشعث 
  مع احلجاج مث رحل شيبان حنو شهرزور مث إىل كرمان مث كر إىل البحرين فقتل هناك 

بيجان مث قدم نصيبني يف نيف وأربعني رجال فنهض حلربه عسكر املوصل فبيتهم وفيها خروج بسطام بن الليث بأذر
  وأصاب منهم مث عاث بنصيبني مث قتل

  
وفيها وىل العراقني يزيد بن عمر بن هبرية وعزل عبد اهللا بن عمر بن عبد العزيز وقبض عليه ابن هبرية من واسط 

ماتا وفيها توىف بكر بن سوادة اجلذامي املصري مفيت مصر  وبعث به إىل مروان مع ابن له فلم يزاال يف حبسه حىت
  وقد روى عن عبد اهللا بن عمر وسهل بن سعد 

وجابر بن يزيد اجلعفي من كبار احملدثني بالكوفة روى عن أيب الطفيل وجماهد وثقه وكيع وغريه وضعفه آخرون 



و وعاصم بن أيب النجود الكويف يف األسدي وأبو قبيل املعافري املصري حي بن هاين مسع عقبة وعبيد اهللا بن عمر
موالهم أحد القراء السبعة كان حجة يف القراآت صدوقا يف احلديث قرأ على أيب عبد الرمحن السلمي وغريه وأبو 

  عمران اجلوين البصري عبد امللك بن حبيب عن سن عالية مسع جندب بن عبد اهللا ومجاعة 
بن عاصم سيد بين أسد بالكوفة كان ثبتا خريا فاضال عثمانيا لقي  وفيها على األصح أبو حصني األسدي عثمان

جابر بن مسرة وطائفة وأبو الزبري املكي حممد بن مسلم أحد العقالء والعلماء لقي عائشة و الكبار قال ابن ناصر 
  الدين نقم عليه التدليس ومع ذلك فهو إمام حافظ واسع العلم رئيس انتهى 

  نصر بن عمران صاحب ابن عباس  وأبو مجرة الضبعي البصري
وفيها فقيه مصر وشيخها ومفتيها أبو رجاء يزيد بن أيب حبيب األزدي موالهم لقي عبد اهللا بن احلرث بن جزء 

  وطائفة قال الليث هو عاملنا وسيدنا 
قى اهللا مبثل وفيها أبو التياح البصري صاحب أنس وامسه يزيد بن محيد قال أبو إياس ما بالبصرة أحد أحب إىل أن أل

  عمله من أىب التياح وقال أمحد هو ثبت ثقة 
وفيها حيىي بن يعمر النحوي البصري لقي ابن عمر وابن عباس وغريمها وأخذ النحو عن أيب األسود وكان يفضل 

  أهل البيت من غري تنقص لغريهم

خرجن من ذلك أو األلفني قال له احلجاج تزعم أن احلسن واحلسني من ذرية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لت
اآلية وبني } وزكريا وحيىي وعيسى { اآلية } ومن ذريته داود وسليمان { األكثر من منك شعرا فقال قال اهللا تعاىل 

عيسى و إبراهيم أكثر مما بني احلسن واحلسني وحممد صلى اهللا عليه وسلم فقال له احلجاج خرجت ولقد قرأهتا وما 
جاج أين ولدت قال بالبصرة قال وأين نشأت قال خبراسان قال فمن أين هذه العربية علمت هبا قط مث قال له احل

  قال رزق مث كتب احلجاج إىل قتيبة بن مسلم أن أجعل حيىي بن يعمر على قضائك 

  سنة تسع وعشرين ومائة

  
  يف رمضان منها كان ظهور أيب مسلم اخلراساين صاحب الدعوة مبرو 

بدها خالد بن أيب عمران التجييب التونسي قاضي أفريقيه روى عن عروة وطبقته وسامل وفيها تويف عامل املغرب وعا
املدين أبو النضر وحديثه عن عبد اهللا بن أيب أوىف أجازه يف الصحيحني وفيها وقيل يف سنة إحدى وثالثني على بن 

ان أحد علماء الشيعة وكان زيد بن جدعان القرشي التيمي البصري الضرير كان أحد أوعية العلم قال يف العرب ك
  كثري الرواية ليس بالقوي انتهى 

وفيها على الصحيح حيىي بن أيب كثري صاحل بن املتوكل وقيل اسم أبيه يسار وقيل نشيط وقيل دينار الطائي موالهم 
ل يف كان أحد العلماء األعالم األثبات قال أيوب السختياين ما بقي على وجه األرض مثل حيىي بن أيب كثري وقا

العرب هو أحد األعالم يف احلديث له حديث يف صحيح مسلم عن أيب أمامة وآخر يف سنن النسائي عن أنس فيقال مل 
  يلقمها واهللا أعلم انتهى 

وفيها قارىء املدينة الزاهد العابد أبو جعفر يزيد بن القعقاع عن بضع ومثانني سنة أخذ عن أيب هريرة وابن عباس 



س وله ذكر يف سنن أيب داود وكان من أفضل أهل زمانه رؤى بعد موته على ظهر الكعبة وهو وقرأ عليه نافع وإليا
  خيرب أنه من الشهداء الكرام

  سنة ثالثني ومائة

  
فيها كانت فتنة اإلباضية وهم املنسوبون إىل عبد اهللا بن أباض قالوا خمالفونا من أهل القبلة كفار ومرتكب الكبرية 

أن األعمال داخلة يف اإلميان وكفروا عليا وأكثر الصحابة وكان داعيتهم يف هذه الفتنة  موحد غري مؤمن بناء على
عبد اهللا بن حيىي اجلندي الكندي احلضرمي طالب احلق وكانت هلم وقعة بقديد مع عبد العزيز بن عبد اهللا بن عمرو 

من قريش منهم خمرمة بن سليمان بن عثمان فقتل عبد العزيز ومن معه من أهل املدينة فكانوا سبعمائة أكثرهم 
الواليب روى عن عبد اهللا بن جعفر ومجاعة وبعدها سارت اخلوارج إىل وادي القرى ولقيهم عبد امللك السعدي 

  فقتلهم وحلق رئيسهم إىل مكة فقتله أيضا مث سار إىل تبالة وراء مكة بست مراحل فقتل داعيتهم الكندي 
  صاحب أنس  وفيها تويف بالبصرة شعيب بن احلبحاب

  وأبو احلويرث عبد الرمحن بن معاوية األنصاري املدين 
  وعبد العزيز بن رفيع املكي مث الكويف عن نيف وتسعني سنة روى عن ابن عباس ومجاعة 

وشيبة بن نصاح بن سرجس ابن يعقوب موىل أم سلمة وال يعلم أحدروى عن نصاح إال ابنه شيبة كان شيبة إمام 
  اءات يف دهره قرأ على أيب هريرة وابن عباس وقال قالون كان نافع أكثر اتباعا لشيبة بن جعفر أهل املدينة يف القر

  وعبد العزيز بن صهيب البصري األعمى وكعب بن علقمة التنوخي املصري روى عن أيب متيم اجلشاين وطائفة 
  يوفيها وقيل سنة إحدى وثالثني السيد اجلليل كبري الذكر حممد بن املنكدر التيم

املدين قال ابن ناصر الدين هو حممد بن عبد اهللا بن اهلدير بن معبد القرشي بن عامر ابن احلارث بن حارثة بن سعد 
بن متيم بن مرة أبو عبد اله ويقال أبو بكر القرشي التيمي أخو أيب بكر وعمر مسع أبا هريرة وابن عباس وجابرا 

بن أيب رباح لكن تأخرت وفاته عن تلك الطبقة انتهى قيل له وأنسا وابن املسيب وعدة أخر وهو من أضراب عطاء 
أي األعمال أفضل قال إدخال السرور على املؤمنني وقيل له أي الدنيا أحب إليك قال االفضال على اإلخوان 

وكان حيج وعليه دين فقيل له أحتج وعليك دين فقال هو أقضى للدين وكان إذا حج خرج بنسائه وصبيانه كلهم 
يف ذلك أعرضهم على اهللا قال مالك كنت إذا وجدت من قليب قسوة آتى ابن املنكدر فأنظر إليه نظرة  فقيل له

فأبغض نفسي أياما وكان من أزهد الناس وأبعدهم وكان له أخوان فقيهان عابدان أبو بكر ابن املنكدر وعمر بن 
  العابدين  املنكدر ومسع حممد عائشة وأبا هريرة وكان بيته مأوى الصاحلني وجمتمع

وفيها تويف أبو وجزة السعدي املدين يزيد بن عبيد الذي روى عن عمري بن أيب سلمة ويزيد الرشك بالبصرة روى 
عن مطرف ابن الشخري ومجاعة وفيها تويف يزيد بن رومان املدين روى عن عروة ومجاعة وقيل إنه قرأ على ابن 

  عباس وهو من شيوخ نافع يف القراءة

  د بن عبد الرمحن بن أيب مليك اهلمداين الفقيه أخذ عن وائلة بن األسقع ومجاعة وقاضي دمشق يزي

  سنة إحدى وثالثني ومائة



  
فيها استوىل أبو مسلم صاحب الدعوة على ممالك خراسان وهزم اجليوش وأقبلت سعادة بين العباس وولت الدنيا 

بد الرمحن بن مسلم قام بالدعوة اهلامشية وابتداء عن بين أمية وكان ابتداء دعوته مبرو وذلك أن أبا مسلم وامسه ع
أمره أن أباه مسلما رأى أنه خرج من إحليله نار وارتفعت يف السماء ووقعت يف ناحية املشرق فقصها على مواله 

عيسى بن معقل العجلي فقال له يولد لك غالم يكون له شأن فمات أبوه ووضعته أمه ونشأ عند عيسى بن معقل مث 
وأخوه إدريس جد أيب دلف العجلي الذي ميدح يف بقايا عليهم من اخلراج فكان أبو مسلم خيتلف حبس عيسى 

إليهما فوافق عندهم يوما مجاعة من نقباء اإلمام حممد بن علي بن عبد اهللا بن عباس يدعون إىل بيعته سرا فمال إليهم 
فعلهم وأشار أليب مسلم وقال له أنت ممن أبو مسلم وسار معهم حىت قدموا على اإلمام حممد بن علي مبكة فشكر 

يتحرك يف دولتنا ومات اإلمام عقب ذلك وقد أوصى إىل ابنه إبراهيم فقدمت الدعاة على إبراهيم ومعهم أبو مسلم 
وهو غالم حزور فسلموا أبا مسلم إليه فكان خيدمه حضرا وسفرا مث أرسله إىل خراسان فشهر الدعوة وهو ابن مثاين 

ابن ثالث وثالثني سنة وكان يدعو إىل رجل من بين هاشم غري معني مث أظهر الدعوة إلبراهيم بن  عشرة سنة وقيل
حممد وكان إبراهيم حبران فقبض عليه مروان وجعل رأسه حبراب نورة وشد عليه فمات غما وهرب أخوه عبد اهللا 

  يمةالسفاح فتوارى بالكوفة حىت أتته جيوش أيب مسلم من خراسان بعد وقعاته العظ

بأمراء األمويني فبايعوه ومسوه املهدي الوارث لإلمامة وكان أبو مسلم معظما يلقاه أبو ليلى القاضي فيقبل يده فنهى 
أبو ليلى فقال قبل أبو عبيدة يد عمر فقيل شبهته بعمر قال تشبهوين بأيب عبيدة ومن جوده أنه حج يف ركبه فأقسم 

دم مكة ووقف مبكة مخسمائة وصيف يسقون الناس يف املسعى وآخر أمره أن ال يوقد غري ناره وقام مبؤونتهم حىت ق
أنه ملا وىل أبو جعفر املنصور بعد أخيه السفاح صدرت من أيب مسلم قضايا غريت قلبه عليه من ذلك أنه كتب إليه 

لسفاح عبد اهللا كتابا فبدأ بنفسه وخطب إليه عمته آسية وقد كان يف ابتداء دولة املنصور قام عليه ابن أخيه ابن ا
فجهز إليه أبو جعفر أبا مسلم فهزمه وقبض خزانته وما معه فكتب إليه أبو جعفر املنصور احتفظ مبا يف يديك وال 

تضيعه فشق ذلك على أيب مسلم وعزم على خلع املنصور مث إن املنصور استعطفه ومناه وحفظها له وقال ملسلم بن 
لو كان فيهما آهلة إال اهللا لفسدتا فقال حسبك ألذن واعية قيل وقد كان قتيبة الباهلي ما ترى يف أيب مسلم فقال 

قيل أليب مسلم أو رؤى له يف املالحم أنه مييت دولة وحيي دولة ويقتل بأرض الروم وكان املنصور برومية منزال 
له أهنا مقتله بل ذهب سوى املدائن فنزهلا وبىن فيها رومية وقدم أبو مسلم من حجة على املنصور برومية ومل خيطر ببا

ذهنه إىل بالد الروم فدس املنصور مجاعة خلف سريره وقال هلم إذا دخل وعاتبته وضربت يدا على يد فأظهروا له 
  واضربوا عنقه ففعلوا وأنشد حني رآه طرحيا 

  ) فاستوف بالكيل أبا جمرم ** زعمت أن الكيل ال ينقضى ( 
  ) ق من العلقم أمر يف احلل** اشرب بكأس كنت تسقى هبا ( 

  واختلف يف نسب أيب مسلم فقيل من العرب وقيل من العجم وقيل من األكراد ويف ذلك يقول أبو دالمة 
  )على عبده حىت يغريها العبد ** أبا جمرم ما غري اهللا نعمة ( 

  
  ) أال إن أهل الغدر آباؤك الكرد ** أيف دولة املنصور حاولت غدره 

  ) عليك مبا خوفتين األسد الورد ** تحى أبا مسلم خوفتين القتل فان( 



وكان يدعى هو أنه أبن سليط بن علي بن عبد اهللا بن عباس وقال الكتيب يف غرر اخلصائص قتل أبو مسلم ستمائة 
  ألف انتهى وكان قتل املنصور له يف سنة سبع وثالثني ومائة 

عن أنس ومجاعة وكان يصلي وفيه  ويف سنة إحدى وثالثني مات الزاهد املشهور فرقد السبخي البصري حدث
ضعف قال الذهيب يف املغين فرقد السبخي أبو يعقوب قال البخاري يف حديثه مناكري وقال حيىي القطان ما تعجبين 

  الرواية عنه عن سعيد بن جبري وثقة حيىي بن معني وقال أمحد ليس بالقوي انتهى 
نس ومجاعة وكان يصلي من بكرة إىل العصر مث يسبح ومنصور بن زاذان البصري زاهد البصرة وشيخها روى عن أ

  إىل املغرب وفيها قتل أبو مسلم اخلراساين إبراهيم بن ميمون الصائغ ظلما روى عن عطاء ونافع 
  وفيها تويف بالبصرة إسحاق بن سويد التميمي روى عن ابن عمر ومجاعة 

امللك بن مروان وكان زاهدا عابدا روى عن أنس  وإمساعيل بن عبد اهللا بن أيب املهاجر الدمشقي مؤدب أوالد عبد
  وطائفة 

وفيها فقيه أهل البصرة أيوب السختياين أحد األعالم كان من صغار التابعني قال شعبة كان سيد الفقهاء وقال ابن 
منائة عيينة مل ألق مثله وقال محاد بن زيد كان أفضل من جالسته وأشده اتباعا للسنة وقال ابن املديين له حنو مثا

حديث وقال ابن ناصر الدين هو أيوب بن أيب متيمة كيسان أبو بكر السختياين البصري كان سيد العلماء وعلم 
  احلفاظ ثبتا من األيقاظ انتهى 

  وفيها الزبري بن عدي قاضي الري يروي عن أنس ومجاعة 
  نيومسي موىل أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلرث املخزومي املدين لقي كبار التابع

وفيها أبو الزناد عبد اهللا بن ذكوان موىل رملة بنت شيبة بن ربيعة وكانت رملة حتت عثمان بن عفان وكان أبو 
الزناد يكين أبا عبد الرمحن فعلب عليه أبو الزناد وعن األصمعي عن أيب الزناد أنه قال أصلنا من مهدان وكان عمر 

ن عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب ومات أبو الزناد فجاءة يف بن عبد العزيز واله خراج العراق مع عبد احلميد ب
مغتسله يف شهر رمضان وهو ابن ست وستني سنة وكان فقيها أحد علماء املدينة لقي عبد اهللا بن جعفر وأنسا قال 

على الليث رأيت أبا الزناد وخلقه ثلثمائة تابع من طالب علم وفقه وشعر وصنوف مث مل يلبث أن بقي وحده وأقبلوا 
  ربيعة قال أبو حنيفة كان أبو الزناد أفقه من ربيعة 

وفيها عبد اهللا بن أيب جنيح املكي املفسر صاحب جماهد كان موىل لبين خمزوم ويكىن أبا يسار وكان يقول بالقدر قال 
بل كله عن الذهيب يف املغين عبد اهللا بن أيب جنيح املكي املفسر ثقة قال القطان مل يسمع التفسري كله من جماهد 

القسم ابن أيب بزة وقد ذكره اجلوزجاين فيمن رمى بالقدر هو وزكريا ن إسحاق وعبد احلميد بن جعر وإبراهيم بن 
  نافع وابن إسحاق وعمر بن أيب زائدة وشبل ابن عباد وابن أيب ذئب وسيف ب سليمان انتهى 

  وفيها حممد بن جحادة الكويف يروي عن أنس وطائفة تويف يف رمضان 
مهام بن منبه اليماين صاحب أيب هريرة وكان من أبناء املائة قال أمحد كان يغزو فجالس أبا هريرة وكان يشتري و

  الكتب ألخيه وهب 
  وفيها واصل بن عطاء املعتزيل املتكلم كان ألثغ يبدل الراء غينا وكان

يقال إنه دفعت إليه رقعة خيلص كالمه حبيث ال تسمع منه الراء حىت يظن خواص جلسائه أنه غري ألثغ حىت 
مضموهنا أمر أمري األمراء الكرام أن حيفر بئر على قارعة الطريق فيشرب منه الصادر والوارد فقرأ على الفور حكم 



حاكم احلكام الفخام أن ينبش جب على جادة املمشى فيسقى منه الصادي والغادي فغري كل لفظ برديفه وهذا من 
  اء إىل عدم تكلمه بالراء من ذلك قول بعضهم عجيب االقتدار وقد أشارت الشعر

  ) جتنب بن عطاء لفظة الراء ** نعم جتنب ال يوم العطاء كما ( 
وملا قالت اخلوارج بتكفري أهل الكبائر وقالت أهل السنة بفسقهم قال واصل بن عطاء ال مؤمنون وال كفار فطرده 

يفات الواصلية أصحاب أيب حذيفة واصل بن عطاء احلسن عن جملسه وصار له شيعة قال السيد الشريف يف التعر
  قالوا بنفي القدرة عن اهللا تعاىل وتقدس وبإسناد القدرة إىل العباد انتهى 

  سنة اثنتني وثالثني ومائة

  
فيها ابتداء دولة العباسيني وبويع أبو العباس السفاح عبد اهللا بن حممد ابن علي بن عبد اهللا بن عباس بالكوفة وجهز 

اهللا بن علي حملاربة مروان ابن حممد اجلعدي فزحف مروان إليه يف مائة ألف إىل أن نزل بالزاب دون  عمه عبد
املوصل فالتقوا يف مجادى اآلخرة فانكسر مروان واستوىل عبد هللا بن علي على اجلزيرة وطلب الشام وهرب مروان 

ال مث عرب مروان النيل طالب احلبشة فلحقه إىل مصر فاتبعهم أيضا فأدركهم بفلسطني فأوقع هبم بضعا ومثانني رج
صاحل بن علي عم السفاح فأدركه بقرية من قرى الفيوم من أرض مصر يقال هلا بوصري فوافاه صائما وقد قدم له 

  الفطور فسمع الصائح فخرج وسيفه مصلت فجعل يضرب بسيفه ويتمثل بقول احلجاج بن حكيم 
  )وا كأن مل يولد يتركن من ضرب** متقلدين صفائحا هندية ( 

  
  ) وافوك بني مكرب وموحد ** وإذا دعوهتم ليوم كريهة ( 

فقصدته اخليول من كل جانب وقتلوه وكان أهله وبناته يف كنيسة هناك فأقبل خادمه بالسيف مصلتا يريد الدخول 
فأرادوا قتله فقال عليهم فأخذ وسئل عن مراده فقال أن مروان أمرين إذا تيقنت موته أن أضرب رقاب نسائه وبناته 

أن قتلتموين لتفقدن مرياث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالوا فدلنا على ذلك أن كنت صادقا فخرج هبم إىل 
رمل هناك فكشفوه فإذا فيه القضيب والربد والقعب واملصحف فأخذوه وكان الذي توىل قتله عامر ابن إمساعيل 

دخل بيته وركب سريره ودعا بعشائه وجعل رأس مروان يف حجر اخلراساين وهو صاحب مقدمة صاحل وملا قتله 
ابنته وأقبل يوخبها فقالت له يا عامر إن دهرا أنزل مروان عن فراشه وأقعدك عليه حىت تعشيت عشائه لقد أبلغ يف 

موعظتك وعمل يف ايقاظك وتنبيهك أن عقلت وفكرت مث قالت وأبتاه واأمري املؤمنيناه فأخذ عامرا الرعب من 
المها وبلغ ذلك أبا العباس السفاح فكتب إىل عامر يوخبه ويقول أما يف أدب اهللا ما خيرجك عن عشاء مروان ك

  واجللوس على مهاده وقتل مروان وله تسع ومخسون سنة وقيل سبع وستون وإمارته مخس سنني وتسعة أشهر وأيام 
ال شجاعا ظاملا أبيض ضخم اهلامة ربعة أشهل وقتل معه اخ لعمر بن عبد العزيز كان أحد الفرسان وكان مروان بط

العني كث احلية أسرع إليه الشيب ذكره املنصور مرة فقال هللا دره ما كان أحزمه وأسوسه وأعفه عن الفيء قاله يف 
العرب وسار أوالد مروان وشيعتهم على شاطىء النيل إىل أن دخلوا ارض النوبة فأخرجهم ملكها مث ساروا حىت 

  بجة ميممني ناصع من ساحل حبر القلزم وهلم حروب مع من مروا به توسطوا أرض ال



وهلك عبيد اهللا بن مروان يف غده قتال وعطشا وخرج أخوه عبد اهللا فيمن بقي إىل ساحل املعدن بناصع وأرض 
  البجة وقطعوا البحر إىل جدة فظفر به

ر املنصور مبا جرى له مع ملك النوبة وأودع السجن إىل أيام الرشيد وهلك وروى أن عبد اهللا هذا حدث أب جعف
وملخص القصة على ما ذكره صاحب العقد الفريد ذكر سليمان بن جعفر قال كنت واقفا على رأس املنصور ليلة 
وعنده مجاعة فتذاكروا زوال ملك بين أمية فقال بعضهم يا أمري املؤمنني يف حبسك عبد اهللا بن مروان بن حممد وقد 

عملك النوبة فابعث إليه فاسأله عنها فقال املنصور يا مسيب علي به فأخرج وهو مقيد  كانت له قصة عجيبة مع
بقيد ثقيل وغل ثقيل فمثل بني يديه وقال السالم عليك يا أمري املؤمنني ورمحة اهللا وبركاته فقال له املنصور يا عبد 

دة فقعد عليها فقال له بلغين أنه اهللا أن رد السالم أمن ومل تسمح لك نفسي بذلك بعد ولكن اقعد فجاؤه بوسا
كانت لك قصة عجيبة مع ملك النوبة فما هي قال يا أمري املؤمنني والذي أكرمك باخلالفة ما أقدر على النفس من 

ثقل احلديد ولقد صدئ قيدي من رشاش البول وأصب عليه املاء يف أوقات الصلوات فقال املنصور يا مسيب أطلق 
يا أمري املؤمنني ملا قصد عبد اهللا بن علي عم أمري املؤمنني إلينا كنت أنا املطلوب أكثر من  عنه حديدة فلما أطلقه قال

اجلماعة كلهم ألين كنت ويل عهد أيب من بعده فدخلت إىل خزانة لنا فاستخرجت منها عشرة آالف دينار مث 
مخسة أبغل ما حنتاجه دعوت عشرة من الغلمان ومحلت كل واحد على دابة ودفعت إليه ألف دينار وأوقرت 

وشددت على وسطي جوهرا له قيمة مع شيء من الذهب وخرجت هاربا إىل بلد النوبة فسرت فيها ثالثا فوقعت 
على مدينة خراب فأمرت الغلمان فكسحوا منها ما كان قذرا مث فرشوا بعض تلك الفرش ودعوت غالما يل كنت 

لسالم وخذ يل األمان وابتع يل مرية قال فمضى وأبطأ عين حىت أثق به وبعقله فقلت انطلق إىل امللك وأقرئه عين ا
سؤت ظنا مث أقبل ومعه رجل آخر فلما دخل قعد بني يدي وقال يل امللك يقرأ عليك السالم ويقول لك من أنت 
وما جاء بك إىل بالدي أحمارب يل أم راغب إىل أم مستجري يب فقلت ترد على امللك السالم وتقول له أما حمارب 

  كل

فمعاذ اهللا وأما راغب يف دينك فما كنت ألبغي بديين بدال وأما مستجري بك فلعمري قال فذهب مث رجع إيل وقال 
امللك يقرأ عليك السالم ويقول لك أنا صائر إليك غدا فال حتدثن يف نفسك حدثا وال تتخذ شيئا من مرية فإهنا 

ون تلك الفرش وأمرت بفرش نصب له وىل ومثله وأقبلت تأتيك وما حتتاج إليه فأقبلت املرية فأمرت غلماين يفرش
من غدأ رقب جميئه فبينا أنا كذلك إذ أقبل غلماين وقالوا إن امللك قد أقبل فقمت بني شرفتني من شرف القصر 
أنظر إليه فإذا رجل قد لبس بردتني اتزر بإحدامها وارتدى باألخرى حاف راجل وإذا عشرة معهم احلراب ثالثة 

سبعة خلفه وإذا الرجل ال يعبأ به فاستصغرت أمره وهان على ملا رأيته يف تلك احلال فلما قرب من الدار يقدمونه و
إذا أنا بسواد عظيم فقلت ما هذا قيل اخليل وإذا هبا تزيد على عشرة آالف عنان فكانت موافاة اخليل إىل الدار 

ثبت إليه فأعظم ذلك وأخذ بيدي فقبلها ووضعها وقت دخوله فدخل إيل وقال لترمجانه أين الرجل فلما نظر إيل و
على صدره وجعل يدفع البساط برجله فظننت أن ذلك شيئا جيهلونه أن يطأوا على مثله حىت انتهى الفرش فقلت 

لترمجانه سبحان اهللا مل ال يقعد على املوضع الذي وطئ له فقال قل له ين ملك وحق على كل ملك أن يكون 
حانه إذ رفعه مث أقبل ينكث بإصبعه يف األرض طويال مث رفع رأسه فقال يل كيف سلبت متواضعا لعظمة اهللا سب

نعمتكم وزال عنكم هذا امللك وأخذ منكم وأنتم أقرب إىل نبيكم من الناس مجيعا فقلت جاء من هو أقرب قرابة 
ك قال فلم كنتم تشربون إىل نبينا صلى اهللا عليه وسلم فسلبنا وطردنا وقاتلنا فخرجت إليك مستجريا باهللا مث ب



اخلمر وهو حمرم عليكم يف كتابكم فقلت فعل ذلك عبيد وأتباع وأعاجم دخلوا يف ملكنا بغري رأينا قال فلم كنتم 
تركبون على دوابكم مبراكب الذهب والفضة والديباج وقد حرم عليكم ذلك قلت عبيد وأتباع وأعاجم دخلوا 

رجتم إىل صيدكم تقحمتم على القرى وكلفتم أهلها ماال طاقة هلم به مملكتنا ففعلوا قال فلم كنتم أنتم إذا خ
  الضرب املوجع

مث ال يقنعكم ذلك حىت متشوا يف زروعهم فتفسدوها يف طلب دراج قيمته نصف درهم أو عصفور قيمته ال شيء 
ما هناكم عنه  والفساد حمرم عليكم يف دينكم فقلت عبيد وأتباع قال ال ولكنكم استحللتم ما حرم اهللا وفعلتم

وأحببتم الظلم وكرهتم العدل فسلبكم اهللا عز وجل العز وألبسكم الذل وهللا فيكم نقمة مل تبلغ غايتها بعد وإين 
أختوف عليكم أن تنزل النقمة بك إذ كنت من الظلمة فتشملين معك فإن النقمة إذا نزلت عمت والبلية إذا حلت 

ين إن وجدتك بعدها أخذت مجيع ما معك وقتلتك وقتلت مجيع من مشلت فاخرج عين بعد ثالثة أيام من أرضى فإ
معك مث وثب وخرج فأقمت ثالثا وحرجت إىل مصر فأخذين وإليك وبعث يب إليك وها أنا اآلن بني يديك واملوت 

أحب إيل من احلياة فهم املنصور باطالقه فقال له إمساعيل بن علي يف عنقي بيعة له قال فماذا ترى قال يترك يف 
درامن دورنا وجنري عليه ما يليق به ففعل ذلك به انتهى قال ابن األهدل وهرب عبد الرمحن بن معاوية بن هشام 

ابن عبد امللك وكثريون من بين أمية إىل املغرب واستوىل على بالد األندلس وخماليفها وورثها بطنا بعد بطن 
أمية فأمنهم السفاح حىت قدم عليه الشديف بن ميمون  واستأمن سليمان بن هشام وابناه يف حنو مثانني رجال من بين

  موىل زين العابدين 
  إىل قوله ) إذ رأينا اخلليفة املهديا ** ظهر احلق واستبان مضيا ( 
  ) مستكينني قد أجادوا املطيا ** قد أتتك الوفود من عبد مشس ( 
  ) ال تدع فوق ظهرها أمويا ** فاردد العذر وامض بالسيف حىت ( 

  ه أيضا وأنشد
  ) هلا يف كل راعية ثغاء ** عالم وفيم تترك عبد مشس ( 
  ) فإن تفعل فعادتك املضاء ** أمري املؤمنني أبح دماهم ( 

  وأنشده أيضا

  أصبح امللك ثابت األساس بالبهاليل من بين العباس 
  غلى قوله 

  ) وهبم منكم كحد املواسى ** فلهم أظهر املودة منهم ( 
أمر بقتل مجيعهم وأجاز الشديف بألف دينار مث قال املنصور كأين بك يا شديف قد قدمت  فلما مسع السفاح ذلك

املدينة فقلت لعبد اهللا بن احلسن يا ابن رسول اهللا إمنا نداهن بين العباس ألجل عطاياهم نقوم هبا أودنا وأقسم باهللا 
  ربه حىت مات انتهى ما قاله ابن األهدل لئن فعلت ألقتلنك ففعل الشديف ذلك وانتهى خربه إليه فلما متكن منه ض

وقال يف العرب ملا استوىل عبد اهللا بن على اجلزيرة وطلب الشام فهرب مروان إىل مصر وخذل وانقضت أيامه نزل 
  عبد اهللا على دمشق فحاصرها وهبا ابن عم مروان الوليد بن معاوية بن مروان فأخذت بالسيف 

م أمريها الوليد وسليمان بن هشام ابن عبد امللك وسليمان بن يزيد بن عبد وقتل هبا من األمويني عدة آالف منه
  امللك وزرعة بن إبراهيم قال يف املغين زرعة ابن إبراهيم عن عطاء قال أبو حامت الرازي ليس بالقوى انتهى 



عن أبيه وغريه قال  وفيها أب يف سنة اثنتني وثالثني ومائة تويف عبد اهللا بن طاووس بن كيسان اليماين النحوي روى
معمر كان من أعلم الناس بالعربية وأحسنهم خلقا وما رأيت ابن فقيه مثله ودخل مع مالك على املنصور فقال 

حدثين عن أبيك قال حدثين أيب أن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل أشركه اهللا يف سلطانه فأدخل عليه اجلور يف 
يايب خوفا أن يصيبين دمه مث قال له ناولين الدواة فلم يفعل فقال مل ال حكمه فأمسك املنصور قال مالك فضممت ث

  تناولين فقال أخاف أن تكتب هبا معصية قال قوما عين قال ذلك ما كنا نبغي قال مالك فمازلت أعرف فضله

  
راهيم بن وفيها إسحق بن عبد اهللا بن أيب طلحة األنصاري الفقيه كان مالك ال يقدم عليه أحدا لنبله عنده وإب

  ميسرة الطائفي صاحب أنس قال عليه قال ابن عيينة أخربنا إبراهيم بن ميسرة من مل تر عيناك واهللا مثله 
وفيها قتل خالد بن سلمة بن العاص املخزومي الكويف وكان قد هرب إىل واسط مع يزيد بن عمر بن هبرية فقتله 

  بنو العباس 
وىل بين أمية روى عن سعيد بن جبري ومجاعة قتله عبد اهللا بن علي قال يف وفيها تويف سامل األفطس احلراين الفقيه م

املغين سامل األفطس هو ابن عجالن تابعي مشهور وثقة بعضهم وخرج له البخاري قال الفسوى مرجىء معاند وقال 
  ابن حبان يتفرد باملعضالت انتهى 

  ف الزهري وممن قتل يف هذه السنة عمر بن أيب سلمة بن عبد الرمحن بن عو
وفيها تويف أبو عبد اهللا صفوان بن سليم املدين الفقيه القدوة روى عن أبن عمر وجابر وعدة قال أمحد بن حنبل ثقة 

  من خيار عباد اهللا يستزل بذكره القطر 
 وفيها عبد اهللا بن عثمان بن خيثم املكي روى عن أيب الطفيل وعدة قال يف املغين وثقة ابن معني مرة ومرة قال ال

  أعرفه انتهى 
وفيها أبو عتاب منصور بن املعتمر السلمي الكويف احلافظ أحد األعالم أخذ عن أيب وائل وكبار التابعني وقال ما 

كتبت حديثا قط وكان أحفظ أهل الكوفة صام أربعني سنة وقامها وعمى من البكاء وأكره على القضاء أي قضاء 
  العرب يقال فيه يسري تشيع انتهى الكوفة وقضى شهرين وتويف باملدينة قال يف 

وفيها قتل جبامع دمشق يف أخذها يوسف بن ميسرة بن حابس املقرىء األعمى وله مائة وعشرون سنة روى عن 
  معاوية والكبار وكان موصوفا بالفضل والزهد كبري القدر وقتل بنهر أيب قطرس من األردن األمري

  ة عن أبيه حممد بن عبد امللك بن مروان األموي وله رواي
ويف ذي القعدة قتل األمري أبو خبالد يزيد بن عمر بن هبرية الفزاري أمري العراقني ملروان وله مخس وأربعون سنة 
وهو آخر من مجع له العراقان وكان شهما طويال شجاعا خطيبا مفوها جوادا مفرط األكل وملا تواقع هو وبنو 

ن بن زائدة الشيباين وكان أبو جعفر املنصور أخو السفاح يعريه العباس هرب إىل واسط فحاصروه هبا وثبت معه مع
فيقول ابن هبرية خيندق على نفسه كالنساء فأرسل إليه أبو هبرية إن ابرز إيل فقال املنصور خنزير قال ألسد ابرز إيل 

من تلطخ فقال األسد ما أنت بكفؤ يل قال اخلنزير ألعرفن السباع إنك جبنت فقال األسد احتمال ذلك أيسر 
براثين بدمك مث أمنه املنصور وغدر به وقال ال يعز ملك وأنت فيه وكان رزق ابن هبرية يف كل سنة ستمائة ألف 

  وكان يأكل يف يومه مخس أكالت عظام وقتل وهو ساجد 
ش يف وفيها كانت وقعة املسناة فقتل األمري قحطبة بن شبيب الطائي املروزي أحد دعاة بين العباس وتأمر على اجلي



  احلال ولده وفيها قتل سليمان بن كثري اخلزاعي املروزي األمري أحد نقباء بين العباس قتله أبو مسلم اخلراساين 
ويف ذي احلجة قتل مبصر عبيد اهللا بن أيب جعفر الليثي موالهم املصري الفقيه أحد العلماء والزهاد ولد سنة ستني 

ابن ناصر الدين من حكم كالمه إذا حدث املرء فأعجبه احلديث  قال حممد بن سعد كان ثقة يقية يف زمانه قال
  فليمسك وإن كان ساكنا فأعجبه السكوت فليتحدث انتهى 

  سنة ثالث وثالثني ومائة

  
فيها نازل طاغية الروم اليون بن قسطنطني ملطية وأخل عليهم بالقتال حىت سلموها باألمان فهدم املدينة واجلامع 

  ا حىت يبلغوهم مأمنهمووجه مع املسلمني عسكر

  
وفيها بعث أبو مسلم اخلراساين مرارا الضيب فقتل الوزير أبا مسلمة اخلالل حفص بن سليمان السبيعي موالهم 

  الكويف وزير آل حممد وفيه قيل هذا البيت 
  ) أودى فمن سناك كان وزيرا ** إن الوزير وزير آل حممد ( 

سعيد األموي املكي الفقيه روى عن عطاء ومكحول قال يف املغين  وفيها تويف أيوب بن موسى بن األشدق عمر بن
  عن بعض التابعني جمهول انتهى وقد خرج له أبو داود 

ومات مبكة األمري داود بن علي بن عبد اهللا بن عباس وكان فصيحا مفوها ويل إمرة املدينة وروى مجاعة أحاديث 
  قاله يف العرب 

 هالل الليثي موالهم املصري كهال يروي عن التابعني وعمار الدهين دهن بن وفيها وقيل يف سنة مخس سعيد بن أيب
  معاوية من جبيلة أبو معاوية الكويف روي عن أيب الطفيل وعدة وعياش بن عباس القتباين املصري روى عن التابعني 

قال شعبة كان أحفظ  ومغرية بن مقسم الضيب موالهم الكويف الفقيه األعمى أحد األئمة روى عن أيب وائل وطبقته
من محاد بن أيب سليمان وقال مغرية ما وقع يف مسامعي شيء فنسيته وقال أمحد بن حنبل كان ذكيا حافظا صاحب 

  سنة 
وفيها أوىف اليت قبلها تويف سيد أهل دمشق حيىي بن حيىي بن قيس الغساين وىل قضاء املوصل لعمر بن عبد العزيز 

  ه وكا ثقة إماما وال رواية له يف الكتب الستة وأخذ عن أيب إدريس اخلوالين وغري

  سنة أربع وثالثني ومائة

  
فيها حتول اخلليفة السفاح عن الكوفة ونزل األنبار وفيها تويف بالبصرة أو هارون العبدي صاحب أيب سعيد اخلدري 

  أحد الضعفاء قال محاد بن زيد هو كذاب

  
وى عن مكحول وطائفة قال أبو داود أجازه الوليد بن يزيد مرة والفقيه يزيد بن يزيد بن جابر األزدي الدمشقي ر



خبمسني ألف دينار وذكر للقضاء فإذا هو أكرب من القضاء قاله يف العرب وعن ابن عيينة قال ال أعلم مكحوال خلف 
  ى بالشام مثل يزيد بن يزيد اإلمام وقال يف املغين يزيد بن يزيد بن جابر صدوق مشهور لينه ابن قانع انته

وفيها توجه من العراق موسى بن كعب إىل حرب منصور بن مجهور الكليب الدمشقي حىت أتى السند فالتقى 
  منصورا يف اثين عشر ألفافهزم منصور ومات يف الربية عطشا وكان قدريا 

  سنة مخس وثالثني ومائة

  
ه قال يف املغين هو شامي ال يعرف فيها تويف أبو العالء برد بن سنان الدمشقى نزل البصرة روى عن واثلة فمن بعد

  انتهى 
وداود بن احلصني املدين موىل بين أمية روى عن عكرمة ومجاعة قال يف املغين داود بن احلصني أبو سليمان املدين عن 

عكرمة صدوق يغرب ووثقه غري واحد كابن معني وقال ابن املديين ما روى عن عكرمة فمنكر وقال أبو حامت 
الكا روى عنه لنزل حديثه وقال سفني بن عيينة كنا نتقي حديثه وقال أبو زرعة لئن قلت رمى الرازي لوال أن م

  بالقدر انتهى 
وفيها على األصح أبو عقيل زهرة بن معبد التيمي باإلسكندرية عن سن عالية قال الدارمي زعموا أنه كان من 

  األبدال روى عن ابن عمرو وابن الزبري 
 بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم األنصاري املدين شيخ مالك والسفيانني روى عن وفيها على األصح عبد اهللا

  أنس ومجاعة وكان كثري العلم 
  وفيها عطاء اخلراساين نزيل بيت املقدس وهو كثري اإلرسال عن الصحابة

م وقال ابن جابر كنا وإمنا مسع عن أيب بريدة والتابعني وولد سنة مخسني وكان يقول أوثق علمي يف نفسي نشر العل
  نغزو معه فكان حيىي الليل صالة األنومة السحر وكان يعظنا وحيثنا على التجهد 

وفيها رابعة بنت إمساعيل املصرية العدوية شهرية الفضل وقيل توفيت سنة مخس ومثانني ومائة وال يصح اجتماع 
لثوري قال حبضرهتا واحزناه قالت ال السري هبا فإنه عاش حىت نيف على اخلمسني ومائتني وروى أن سفيان ا

تكذب وقل واقلة حزناه ومسعته يقول اللهم إين أسألك رضاك فقالت تسأل رضا من لست عنه براض ورآها بعض 
إخواهنا يف املنام فقالت هداياك تأتينا على أطباق من نور خممرة مبناديل من نور وقربها على رأس جبل يسمى الطور 

ذلك قرب رابعة أخرى غري العدوية وقيل هلا يف منام ما فعلت عبيدة بنت أيب كالب قالت  بظاهر بيت املقدس وقيل
  سبقتا إىل الدرجات العال قيل ومل ذلك قالت مل تكن تبايل على أي حال أصبحت من الدنيا وأمست 

  سنة ست وثالثني ومائة

ه قال يف املغىن أشعث بن سوار الكويف فيها تويف أشعث بن سوار الكندي األفرق النجار بالكوفة لقى الشعيب وغري
األفرق التواييت النجار موىل ثقيف روى عن الشعيب وغريه وهو من الضعفاء الذين روى هلم مسلم متابعة ضعفه 

  أمحد وابن معني والدارقطين وقد وثقه بعضهم وقال الثوري هو أثبت من جمالد انتهى 



  واألعرج وطائفة  وجعفر بن ربيعة الكندي املصري له عن أيب سلمة
  وحصني بن عبد الرمحن السلمي الكويف احلافظ عن ثالث وتسعني سنة

  لقي جابر بن مسرة والكبار قال يف املغين حصني بن عبد الرمحن احلارثي الكويف مقل ما علمت أن أحدا وهاه انتهى 
ه ربيعة الرأي قيل له ذلك ألنه كان وربيعة بن أيب عبد الرمحن فروخ الفقيه أبو عثمان املدين عامل املدينة ويقال ل

يتقوى بالرأي مسع أنسا وابن املسيب وكانت له حلقة للفتوى وأخذ عنه مالك وغريه وأدرك مجاعة من الصحابة 
مات باهلامشية مدينة بناها السفاح باألنبار ويوم مات قال مالك ذهبت حالوة الفقه وكان أقدمه السفاح السفاح 

م ويقول الساكت بني النائم واألخرس وتكلم يوما وعنده أعرايب فقال ما العي فقال الذي للقضاء وكان يكثر الكال
  أنت فيه منذ اليوم وهو من الثقات كما قال ابن ناصر الدين 

وفيها زيد بن أسلم العدوي موالهم الفقيه العابد لقى ابن عمر ومجاعة وكانت له حلقة للفتوى والعلم باملدينة قال 
رج لقد رأيتنا يف حلقة زيد ابن أسلم أربعني فقيها أدىن خصلة فينا التواسي مبا يف أيدينا ونقل البخاري أبو حازم األع

أن زين العابدين بن علي بن احلسني كان جيلس إىل زيد بن أسلم وقال ابن ناصر الدين زيد بن أسلم القرشي 
م الفقيه العالمة روى عن ابن عمر وسلمة بن العدوي العمري موالهم املدين أبو عبد اهللا وقيل أبو أسامة اإلما

  األكوع وأنس وأضراهبم وله تفسري القرآن يرويه عنه ابنه عبد الرمحن انتهى 
وفيها العالء بن احلرث احلضرمي الفقيه الشامي صاحب مكحول روى عن عبد اهللا بن بسر وطائفة وكان مفتيا 

رث الدمشقي الفقيه صاحب مكحول قال أبو داود ثقة تغري عقله جليال قاله يف العرب وقال يف املغين العالء بن احل
  وقال البخاري منكر احلديث وقيل كان يرى القدر انتهى 

وفيها عطاء بن السائب بن مالك الثقفي الكويف الصاحل روى عن عبد اهللا ابن أيب أوىف وطائفه قال أمحد بن حنبل 
  ميا كان صحيحا قاله يف العرب وقال يف املغين عطاءهو ثقة رجل صاحل كان خيتم كل ليلة من مسع منه قد

ابن السائب تابعي مشهور حسن احلديث ساء حفظه بآخره قال أبو حامت مسع منه محاد بن زيد قبل أن يتغري وقال 
ثقة رجل صاحل وقال أيضا من مسع منه قدميا فهو صحيح وقال غريه ليس بالقوي وقال ابن معني ال حيتج حبديثه 

  انتهى 
  يها حيىي بن إسحاق احلضرمي مسع أنسا ومجاعة قال ابن سعد له أحاديث وكان صاحب قرآن وعربية انتهى وف

ويف ذي احلجة مات السفاح أبو العباس عبد اهللا بن حممد بن علي بن عبد اهللا ابن عباس اهلامشي باألنبار عن اثنتني 
 حسن اللحية مات باجلدري وكانت دولته دون وثالثني سنة وهو أول خلفاء بين العباس وكان طويال أسن مجيال

اخلمس سنني ويف أيامه تفرقت الكلمة وخرج عن طاعته الناحية الغربية إىل بالد السودان وإقليم األندلس وتغلب 
على هذه املمالك خوارج وأمه ريطة من بين احلرث بن كعب بن كهالن وكان بنو أمية قد منعوهم من زواج 

هلم يزول ملكهم على يدا بن احلارثية فلما كان زمن عمر بن عبد العزيز واستأذنه والد السفاح احلارثيات ألهنم قيل 
فقال له تزوج من شئت وبويع له وهو ابن أربع وعشرين أو مثان وعشرين وكان بينه وبني أبيه يف السن أربع عشرة 

سني املثىن مواجهته له مبا يكره ويعطيه سنة ومسى السفاح ألنه سفح دماء بين أمية وكان جيتمل من عبد اهللا بن احل
العطاء اجلزيل وقال له أخوه املنصور يوما يف عبد اهللا بن احلسني وابنه حممد إن هؤالء شنؤنا فآنسهم باإلحسان فإن 

استوحشوا فالشر يصلح ما عجز عنه ا خلري وال تدع حممدا ميرح يف أعنة العقوق فقال له السفاح من شدد نفر ومن 
ف والتغافل من سجايا الكرام ودخل على السفاح أبو حبيلة فسلم عليه وانتسب له وقال عبدك يا أمري الن تأل



  املؤمنني وشاعرك أفتأذن يل يف انشادك فقال له ألست القائل يف مسلمة بن عبد امللك بن مروان 
  ) ويا فارس اهليجا ويا جبل األرض ** أمسلم إين يا ابن كل خليفة ( 
  )وما كل من أوليته نعمة يقضى ** شكر خبل من التقى شكرتك إن ال( 

  ولكن بعض الذكر أنيه من بعض قال فأنا يا أمري املؤمنني الذي أقول ** وأحييت يل ذكرى وما كان خامال 
  ) كنا أناسا نرهب األمالكا ** ملا رأينا استمسكت يداكا ( 
   )من كل شيء ماخال إالشر كا ** ونركب األعجاز واألوراكا ( 
  ) زور وقد كفر هذا ذاكا ** فكل ما قد قلت يف سواكا ( 
  ) مث أنتظرنا بعدها لقاكا ** أنا انتظرنا قبلها أباكا ( 
  ) فكنت أنت للرجاء ذا كا ** مث أنتظرناك هلا إياكا ( 

ي فرضى عنه ووصله وأجازه وكان أبو العباس إذا حضر طعامه ابسط الناس وجها فكان إبراهيم بن خمزمة الكند
إذا أراد أن يسأله حاجة أخرها إىل أن حيضر طعامه مث يسأله فقال له يوما يا إبراهيم ما دعاك إىل أن تشغلين عن 

طعامي حبوائجك قال يدعوين إىل ذلك التماس النجح ملن أسال له فقال له أبو العباس أنك حلقيق بالسؤدد حلسن 
بطانته مل يسمع من أحدمها يف اآلخر شيئا ومل يقبله وإن هذه الفطنة وكان إذا تعادى رجالن من أصحاب السفاح و

كان القائل عنده عدال يف شهادته وإذا اصطلح الرجالن مل يقبل شهادة واحد منهما لصاحبه وال عليه ويقول أن 
يف أول  الضغينة القدمية تولد العداوة احملضة وحتمل على إظهار املساملة وحتتها األفعى اليت إذا استمكنت مل تبق وكان

أيامه يظهر لندمائه مث احتجب عنهم وذلك لسنة خلت من سكة وكان قعوده من وراء الستارة وإذا غناه أحد صوتا 
ليطرب من وراء الستارة ويصيح باملطرب له من املغنني أحسنت واهللا وأعد هذا الصوت وكان ال ينصرف عنه أحد 

ل ال يكون سرورنا معجال ومكافأة من سرنا وأطربنا مؤجال من ندمائه وال مطربيه إال بصلة من مال أو كسوة ويقو
وقد سبقه إىل هذا الفعل هبرام جور من ملوك الفرس وقد حضر أبو بكر اهلذيل ذات يوم والسفاح مقبل عليه حيدثه 

  حبديث ألنوشروان يف بعض حروبه باملشرق مع بعض امللوك فعصفت ريح شديدة فأذرت ترابا

السطح إىل اجمللس فجزع من حضر اجمللس لوقعها وارتاع هلا واهلذيل شاخص حنو أيب  وقطعا من اآلجر من أعلى
العباس مل يتغري كما تغري غريه فقال له السفاح هللا أنت يا أبا بكر مل أر كاليوم أما راعك ما راعنا وال أحسنت مبا 

للمرء قلب واحد فلما غمر بالسرور  ورد علينا فقال يا أمري املؤمنني ما جعل اهللا لرجل من قلبني يف جوفه وإمنا
لفائدة أمري املؤمنني مل يكن فيه حلادث جمال وإن اهللا عز وجل إذا انفرد بكرامة أحد وأحب أن يفضي له ذكرها 

جعل تلك الكرامة على لسان نبيه أو خليفته وهذهكرامة خصصت هبا فمال إليها ذهين وشغل هبا قليب فلو انقلبت 
ا أحسنت هبا وال مجعت هلا إال مبا يلزمين يف نفسي ألمري املؤمنني أعزه اهللا فقال السفاح لئن اخلضراء على الغرباء م

  بقيت لك ألرفعن منك ضبعا ال تطيف به السباع وال تنحط عليه العقبان 
ي ومما ذكر من أخباره واستفاض من آثاره ما ذكره البهلول بن العباس عن اهليثم بن عدي الطهماين عن يزيد الرقاش

قال كان السفاح تعجبه مسامرة الرجال وإين مسرت عنده ذات ليلة فقال يا يزيد أخربين بأظرف حديث مسعته قلت 
يا أمري املؤمنني وإن كان يف بين هاشم قال ذلك أعجب إيل قلت يا أمري املؤمنني نزل رجل من تنوخ حبي من بين 

من اللؤم ما ** لعمرك ما تبلى سرابيل عامر ( ا البيت عامر بن صعصعة فجعل ال حيط شيئا من متاعه أال متثل هبذ
  ) دامت عليها جلودها 



فخرجت إليه جاريه فحادثته وآنسته وساءلته حىت أنس هبا مث قالت ممن أنت متعت بك فقال رجل من متيم قالت 
  أتعرف الذي يقول 

  ) ولو سلكت سبل املكارم ضلت ** متيم بطرق اللؤم أهدى من القطا ( 
  ) عظام املخازي عن متيم جتلت ** الليل جبلوة النهار وال أرى أرى ( 
  ) يكر على صفي متيم لولت ** ولو أن برغوثا على ظهر قملة ( 

  فقال ال واهللا ما أنا من متيم قلت فممن أنت قال رجل من عجل قالت

  أتعرف الذي يقول 
  ) عطاء بين عجل ثالث وأربع ** أرى الناس يعطون اجلزيل وإمنا ( 
  ) يشق له منها ذراع وأصبع ** إذا مات عجلي بأرض فإمنا ( 

  فقال ال واهللا ما أنا من عجل قالت فممن أنت قال رجل من بين يشكر قالت أتعرف الذي يقول 
  ) فال تذكرون اهللا حىت تطهرا ** إذا يشكري من ثوبك ثوبة ( 

  يس قالت اتعرف الذي يقول قال ال واهللا ما أنا من يشكر قالت فممن أنت قال رجل من عبد الق
  ) إذا أصابوا بصال وخال ** رأيت عبد القيس القت ذال ( 
  ) باتوا يسلون الفساء سال ** وما حلا معتقا قد صال ( 
  ) سل النبيط القصب املبتال ( 

  قال ال واهللا ما أنا من عبد القيس قالت فمن أنت قال رجل من باهلة قالت أتعرف الذي يقول 
  ) تنحى الباهلي عن الزحام ** الكرام على املعايل إذا ازدحم ( 
  ) لقصر عن مناوأة الكرام ** ولو كان اخلليفة باهليا ( 
  ) عليه مثل منديل الطعام ** وعرض الباهلي ولو توقى ( 

  قال ال واهللا ما أنا من باهلة قالت فممن أنت قال رجل من بين فرازة قالت أتعرف الذي يقول 
  ) على قلوصك واكتبها بأسيار ** خلوت به  ال تأمنن فزاريا( 
  ) بعد الذي ابتل ابر العري يف النار ** ال تأمنن فزاريا على محر ( 

  قال ال واهللا ما أنا من فزارة قالت فممن أنت قال رجل من ثقيف قالت أتعرف الذي يقول 
  )فما هلم أب إال الضالل ** أضل الناسبون أبا ثقيف ( 

  
  ) إىل أحد فذاك هو احملال ** بت ثقيف فإن نسبت أو انتس( 
  ) فإن دماءها لكم حالل ** خنازير احلشوش فقتلوها ( 

  قال ال واهللا ما أنا من ثقيف قالت فممن أنت قال رجل من بين عبس قالت أتعرف الذي يقول 
  ) فبشرها بلؤم مستفاد ** إذا عبسية ولدت غالما ( 

  نت قال رجل من ثعلبة قالت أتعرف الذي يقول قال ال واهللا ما أنا من عبس قالت فممن أ
  ) وأالمهم وأغدرهم جبار ** فثعلبة بن قيس شر قوم ( 

  قال ال واهللا ما أنا من بين ثعلبة قالت فممن أنت قال رجل من غىن قالت أتعرف الذي الذي يقول 



  ) فبشرها حبباط حميد ** ** إذا غنوية ولدت غالما ( 
   قالت فممن أنت قال رجل من بين مرة قالت أتعرف الذي يقول قال ال واهللا ما أنا من غىن

  ) فزوجها وال تأمن زناها ** إذا مرية خضبت يداها ( 
  قال ال واهللا ما أنا من بين مرة قالت فممن أنت قال رجل من بين ضبة قالت أتعرف الذي يقول 

  ) كما كل ضيب من اللؤم أزرق ** لقد زرقت عيناك يا ابن معكرب ( 
  ل ال واهللا ما أنا من بين ضبة قالت فممن أنت قال رجل من جبيلة قالت أتعرف الذي يقول قا
  ) لتخرب أين قر هبا القرار ** سألنا عن جبيلة أين حلت ( 
  ) أقحطان أبوها أم نزار ** قما تدري جبيلة حني تدعي ( 
  ) وقد خلعت كما خلع العذار ** فقد وقعت جبيلة بني بني ( 

   ما أنا من جبيلة قالت فممن أنت وحيك قال أنا رجل من األزد قالت أتعرف الذي يقولقال ال واهللا

  
  ) فبشرها مبالح جميد ** إذا أزدية ولدت غالما ( 

قال ال واهللا ما أنا من األزد قالت فممن أنت ويلك أما تستحي قل احلق قال رجل من خزاعة قالت أتعرف الذي 
  يقول 

  ) وجدنا فخرها شرب اخلمور ** مي إذا افتخرت خزاعة يف قد( 
  ) بزق بئس مفتخر الفجور ** وباعت كعبة الرمحن جهرا ( 

  قال ال واهللا ما أنا من خزاعة قالت فمن أنت قال رجل من سليم قالت أتعرف الذي يقول 
  ) تنيل بايديها وتعي ايورها ** فما لسليم شتت اهللا أمرها ( 

  ممن أنت قال رجل من لقيط قالت أتعرف الذي يقول قال ال واهللا ما أنا من سليم قالت ف
  ) بأوسع من فقاح بين لقيط ** لعمرك ما البحار وال الفيايف ( 
  ) وأنذل من يدب على البسيط ** لقيط شر من ركب املطايا ( 
  ) بقايا سبية من قوم لوط ** أال لعن اإلله بين لقيط ( 

  ال رجل من كندة قالت فتعرف الذي يقول قال ال واهللا ما أنا من لقيط قالت فممن أنت ق
  ) ذو البهجة والطرة ** إذا ما افتخر الكندي ( 
  ) وبالتريك واحلفرة ** فبالنسج وباخلف ( 
  ) فاعلي فخرها عره ** فدع كندة للنسج ( 

  قال ال واهللا ما أنا من كندة قالت فممن أنت قال رجل من خثعم قالت فتعرف الذي يقول 
  ) لطارت يف البالد مع اجلراد ** هلا صفريا  وخثعم لو صفرت( 

  قال ال واهللا ما أنا من خثعم قالت فممن أنت قال رجل من طيء قالت

  فتعرف الذي يقول 
  ) فقالت طيايا كلمة فاستمرت ** وما طيء إال نبيط جتمعت ( 
  ) على جبلي طي إذا ال ستظلت ** ولو أن حرقوصا ميد جناحه ( 



  ن طىيء قالت فممن أنت قال رجل من مزينة قالت اتعرف الذي يقول قال ال واهللا ما أنا م
  ) ال يرجتى كرم منها والدين ** وهل مزينة إال من قبيلة 

  قال ال واهللا ما أنا من مزينة قالت فممن أنت قال رجل من النخع قالت الفرق الذي يقول 
  ) تأذى الناس من ذفر اللئام ** إذا النخع للئام عدوا مجعا ( 
  ) وما هم يف الصميم من الكرام ** وما يسموا إىل جمد كرمي  (

  قال ال واهللا ما أنا من النخع قالت فممن أنت قال رجل من أود قالت اتعرف الذي يقول 
  ) فاعلم بأنك منهم ليس بالناجي ** إذا نزلت بأود يف ديارهم ( 
ال ال واهللا ما أنا من أود قالت فممن أنت قال ق) فليس يف القوم إال كل عفاج ** ال تركنن إىل كهل وال حدث ( 

  رجل من خلم قالت أتعرف الذي يقول 
  ) تباعد فجر اجلود عن خلم مجعا ** إذا ما انتمى قوم بفخر قدميهم ( 

  قال ال واهللا ما أنا من خلم قالت فممن أنت قال رجل من جذام قالت اتعرف الذي يقول 
  ) ة تنحى عن جذام ملكرم** إذا كاس املداد أدير يوما ( 

قال ال واهللا ما أنا من جذام قالت فممن أنت ويلك اما تستحي من كثرة الكذب قال أنا رجل من تنوخ وهو احلق 
  قالت اتعرف الذي يقول

  
  ) يف طلب الغارات والثار ** إذا تنوخ قطعت منهال ( 
  ) وشهرة يف األهل واخلبار ** أتت خبزي من آله السما ( 

  ما أنا من تنوخ قالت فممن أنت ثكلتك أمك قال أنا رجل من محري قالت اتعرف الذي يقول قال ال واهللا 
  ) ما كنت احسبهم كانوا وال خلقوا ** ثبئت محري هتجوين فقلت هلم ( 
  ) كالعود بالقاع ال ماء وال ورق ** ألن مجري قوم ال نصاب هلم ( 
  ) ب غرقوا ولو يبول عليهم ثعل** ال يكثرون وإن طالت حياهتم ( 

  قال ال واهللا ما أنا من محري قالت فممن أنت قال رجل من حبائر قالت اتعرف الذي يقول 
  ) ملاتوا واضحوا يف التراب رميما ** ولو صر صراربا بأرض حبري ( 

  قال ال واهللا ما أنا من حباير قالت فممن أنت قال رجل من قشربة قالت اتعرف الذي يقول 
  ) م فاليوم ال فدية وال قود بين قشري قتلت سيدك( 

  قال ال واهللا ما أنا من قشري قالت فممن أنت قال رجل من بني أمية قالت أفتعرف الذي يقول 
  ) وهان على اهللا فقداهنا ** وهي بأمية بيناهنا ( 
  ) جرىء على اهللا سلطاهنا ** وكانت أمية فيما مضى ( 
  ) ) رواهنا ل ومل يتق اهللا م** فال آل حرب أطاعوا الرسو ( 

  قال ال واهللا ما أنا من بين أمية قالت فممن أنت قال رجل من بني هاشم قالت أفتعرف الذي يقول 
  ) فقد صار هذا التمر صاعا بدرهم ** بين هاشم عودوا إىل خنالتكم ( 
  ) فإن النصارى رهط عيسى بن مرمي ** فإن قلتم رهط النيب حممد ( 
  اشم قالت فممن أنت قال رجل من مهدان قالت أتعرف الذي يقولقال ال واهللا ما أنا من بين ه( 



  
  ) رحاها فوق هامات الرجال ** إذا مهدان دارت يوم حرب ( 
  ) سراعا هار بني من القتال ** رأيتهم حيثون املطايا ( 

  قال ال واهللا ما أنا من مهدان قالت فممن أنت قال رجل من قضاعة قالت أتعرف الذي يقول 
  ) فليس من حمض وال مضر ** قضاعي بأسرته  ال يفخرن( 
  ) وال نزار فخلوهم إىل سقر ** مذبذبني فال قحطان والدهم ( 

  قال ال واهللا ما أنا قضاعيا قالت فممن أنت قال رجل من شيبان قالت أتعرف الذي يقول 
  ) وكلهم مقرف لئيم ** شيبان قوم هلم عديد ( 
  )  وال كرمي وال جنيب ال** ما فيهم من ماجد حسيب ( 

  قال ال واهللا ما أنا من شيبان قالت فممن أنت قال رجل من بين منري قالت أتعرف الذي يقول 
  ) فال كعبا بلغت وال كالبا ** فغض الطرف إنك من منري ( 
  ) على خبث احلديد إذا لذابا ** ولو وضعت فقاح بين منري ( 

  نا رجل من تغلب قالت أتعرف الذي يقول قال ال واهللا ما أنا من منري قالت فممن أنت قال أ
  ) فالزنج أكرم منهم أخواال ** وال تطلنب خؤولة يف تغلب ( 
  ) حط استه ومتثل األمثال ** والتغليب إذا تنحنح للقرى ( 

  قال ال واهللا ما أنا من تغلب قالت فممن أنت قال رجل من جماشع قالت أتعرف الذي يقول 
  ) وهلا إذا مسعت هنيق محار **  تبكى املعنة من بنات جماشع( 
  قال ال واهللا ما أنا من جماشع قالت فممن أنت قال أنا رجل من كلب( 

  قالت أتعرف الذي يقول 
  ) فما يطمع السارى يرى ضوء نارها ** فال تقربن كلبا وال باب دارها ( 

  ي يقول قال ال و اهللا ما أنا من كلب قالت فممن أنت قال رجل من تيمم قالت أتعرف الذ
  ) هتدى الردى ببنان غري حمذوم ** تيمية مثل أنف الفيل عنبلها ( 

  قال ال واهللا ما أنا من تيمم قالت فممن أنت قال رجل من جرم قالت أتعرف الذي يقول 
  ) وما جرم وما ذاك السويق ** متنيين سويق الكرم جرم ( 
  ) وال غايل هبا إذا قام سوق ** فما شربوه ملا كان حال ( 
  ) إذا اجلرمى منها ال يفيق ** فلما أنزل التحرمي فيها ( 

إذا ما سليم جئتها ( قال ال واهللا ما أنا من جرم قالت فممن أنت قال رجل من سليم قالت أتعرف الذي يقول 
  ) رجعت كما قد جئت غرئان جائعا ** لغذائها 

  قالت أتعرف الذي يقول قال ال واهللا ما أنا من سلم قالت فممن أنت قال رجل من املوايل 
  ) فعند املواىل اجليد والطرفان ** أال من أراد اللؤم والفحش واخلنا ( 

  قال أخطأت نسيب ورب الكعبة أنا رجل من اخلوز قالت أتعرف الذي يقول 
  ) يا معشر اخلوز إن اخلوز يف النار ** ال بارك اهللا ريب فيكم أبدا ( 

  ممن أنت قال من أوالد حام قالت أتعرف الذي يقول قال ال واهللا ما أنا من اخلوز قالت 



  ) مشاويه خلق اهللا حاشا ابن أكوع ** وال تنكحن أوالد حام فإهنم ( 
  قال ال واهللا ما أنا من ولد حام ولكين من ولد الشيطان الرجيم

  قالت فلعنك ولعن أباك معك أتعرف الذي يقول 
  ) إبليس ينهق  عدو نيب اهللا** أال يا عباد اهللا هذا عدوكم ( 

فقال هلا هذا مقام العائذ بك قالت قم فأرخل خاسئا مذموما وإذا نزلت بقوم فال تنشد فيهم شعرا حىت تعرف من 
هم ال تتعرض للمباحثة عن مساوىء الناس فلكل قوم إساءة وإحسان إال رسل رب العاملني ومن اختاره اهللا من 

  زدق عباده وعصمه من عدوه وأنت كما قال جرير للفر
  ) رحلت خبزية وتركت عارا ** وكنت إذا حللت بدار قوم ( 

  فقال هلا واهللا ال أنشدت بيت شعر أبدا 
فقال السفاح لئن كنت عملت هذا اخلرب ونظمت فيمن ذكرت هذه األشعار فلقد أحسنت وأنت سيد الكذابني 

س جوابا وأبصرهم مبثالب الناس قال وأن كان اخلرب صدقا وكنت فيما ذكرت حمقا فإن هذه اجلارية ملن أحضر النا
  املسعودي وللسفاح أخبار غري هذه وأمسار حسان أتينا على مبسوطها يف كتابينا أخبار الزمان واألوسط انتهى 

  سنة سبع وثالثني ومائة

  
ه يف أوهلا بلغ عبد اهللا بن على موت ابن أخيه السفاح فدعا بالشام إىل نفسه وعسكر بدابق وزعم أن السفاح جعل

وىل عهده من بعده وأقام شهودا بذلك فجهز املنصور حلربه أبا مسلم اخلراساين فالتقى اجلمعان يف نصيبني يف مجادى 
اآلخرة فاشتد القتال مث اهنزم جيش عبد اهللا وهرب هو إىل البصرة وهبا أخوه وحاز أبو مسلم خزانته وكانت شيئا 

املنصور إىل أيب مسلم أن احتفظ مبا يف يده فصعب ذلك على أيب  عظيما ألنه استوىل على مجيع نعمة بين أمية فبعث
مسلم وأزمع على خلع املنصور مث سار حنو خراسان فأرسل إليه املنصور يستعطفه ومينيه وما زال به حىت وقع يف 

  براثنه فأقدم على قتله فقتله يف

  شعبان كما تقدم 
ى احلراين روى عن جماهد وسعيد بن جبري قال يف املغين وفيها وقيل يف غريها تويف خصيف بن عبد الرمحن اجلزر

  خصيف بن عبد الرمحن اجلزري يكثر عن التابعني ضعفه امحد وغريه انتهى 
وفيها أويف اليت تليها تويف منصور بن عبد الرمحن العبدري احلجيب املكي ولد صفية بنت شيبة قال ابن عيينة كان 

  كر املوت يبكي عند كل صالة فكانوا يرون أنه يذ
ويزيد بن أيب زياد الكويف عن حنو تسعني سنة روى عن مواله عبد اهللا ابن احلرث بن نوفل اهلامشي وطائفة وهو 

حسن احلديث روى له مسلم مقرونا بآخر قاله يف العرب وقال يف املغين يزيد بن أيب زياد الكويف مشهور سيء احلفظ 
كان يتلقن وقال حيىي ليس بالقوي وقال أيضا ال حيتج حبديثه وقال قال ابن حبان صدوق إال أنه كرب وساء حفظه ف

  ابن املبارك ارم به انتهى 
وفيها قتل أحد األشراف بدمشق ودو عثمان بن سراقة األزدي وكان قد توثب عند موت السفاح وسب بين 



احل عم السفاح فلم يقووا العباس على منرب دمشق وبايع هلشام بن يزيد بن خالد بن معاوية األموي فبغتهم جميء ص
  حلربه واختفى هشام وضرب عنق ابن سراقة 

  سنة مثان وثالثني ومائة

  
فيها جاء طاغية الروم قسطنطني بن البون يف مائة ألف ونزل بدابق بكسر الباء وهو املذكور يف صحيح مسلم فلقيه 

  صاحل بن علي عم املنصور والسفاح

  فهزمهم وهللا احلمد 
واقد الدمشقي روى عن جبري بن نفري وكثري بن مرة وخلق قال يف املغىن زيد بن واقد عن محيد  وفيها تويف زيد بن

  وثقة أبو حامت ومسع منه بالري وقال أبو زرعة ليس بشيء انتهى 
وفيها أبو شبل العالء بن عبد الرمحن بن يعقوب املدين موىل احلرقة روى عن أبيه وأنس وطائفة قال أبو حامت ما انكر 

  حديثه شيئا من 
وسليمان بن فريوز أبو اسحق الشيباين موالهم الكويف قال ابن ناصر الدين كان من احلفاظ الثقات واألئمة اإلثبات 

  انتهى 
وليث بن أيب سليم الكويف قال يف املغين قال أمحد مضطرب احلديث ولكن حدث عنه الناس وقال ابن معني ضعيف 

  ال أيضا ال بأس به انتهى وقال ابن حبان اختلط يف آخر عمره وق

  سنة تسع وثالثني ومائة

  
فيها نزل عسكر املسلمني فنزلوا ملطية وهي خراب فزرعوا أرضها وطبخوا كلسا لبنائها ورجعوا فبعث طاغية 

  الروم من حرق الزرع 
ا عبد وفيها تويف خالد بن يزيد املصري الفقيه كهال يروى عن عطاء والزهري وطبقتهما وعنه الليث ويكىن أب

  الرحيم 
  وفيها يزيد بن عبد اهللا بن أسامة ابن اهلاد الليثي املدين الفقيه يروى عن شرحبيل بن سعد وطبقته من التابعني 

ويونس بن عبيد شيخ البصرة رأى أنسا وأخذ عن احلسن وطبقته قال سعيد بن عامر الضبعي ما رأيت رجال قط 
هو أكرب من سليمان التيمي وال يبلغ سليمان منزلته وقال يونس ما  افضل منه وأهل البصرة على ذاك وقال أبو حامت

كتبت شيئا قط يعين لذكائه وحفظه وقال ابن ناصر الدين رأى أنسا ومسع احلسن وابن سريين وغريمها وكان إماما 
  علما وحافظا مقدما ومتقنا حمررا انتهى

  ن فقال وصاحل بن كيسان املؤدب ذكره ابن ناصر الدين يف بديعة البيا
  ) كصاحل املؤدب األمني ** مث أبو حازم املديين ( 



وقال يف شرحها هو صاحل بن كيسان املدين العامل مؤدب بين عمر بن عبد العزيز جاوز املائة سنة انتهى وقد رأيت 
  كيف وصفه باألمني وكفى هبا منقبة 

  سنة أربعني ومائة

  
  لي مرابطا باملصيصة فأقام هبا سنة حىت بناها وحصنها فيها نزل جربيل بن حيىي األمري من جهة صاحل بن ع

وفيها تويف فقيه واسط أبو العالء أيوب بن أيب مسكني القصاب كهال أخذ عن قتادة ومجاعة خرج له أبو داود 
  والترمذي والنسائي قال يف املغين أيوب بن مسكني أبو العالء الواسطي القصاب قال أبو حامت ال حيتج به انتهى 

د بن أيب هند البصري الفقيه وكان حافظا مبينا نبيال روى عن سعيد ابن املسيب وأيب العالية واسم أبيه أيب هند وداو
دينار بن عذافر وقيل طهمان القشريي موالهم قال ابن ناصر الدين كان داود مفيت أهل البصرة وأحد القانتني رأسا 

  يف العلم والعلم قدوة يف الدين انتهى 
ازم سلمة بن دينار املدين األعرج عامل املدينة وزاهداها وواعظها مسع سهل بن سعد وطائفة وكان أشقر وفيها أبو ح

  فارسيا وأمه رومية ووالؤه لبىن خمزوم قال ابن خزمية ثقة مل يكن يف زمانه مثله له حكم ومواعظ 
ديث ثقة مشهورا أخذ عنه مالك وأبو يزيد سهيل بن أيب صاحل السمان املدين روى عن أبيه وطبقته وكان كثري احل

  والكبار وعمارة بن غزية املازين املدين يروى عن الشعيب وطبقته قال ابن سعد ثقة كثري احلديث

  
وعمرو بن قيس السكوين الكندي احلمصي وله مائة سنة تامة روى عن عبد اهللا بن عمر والكبار وذكر إمساعيل بن 

ان عمرو بن قيس أمريا من دولة عبد امللك بن مروان وكان سيد أهل عياش أنه ادرك سبعني صحابيا وقال غريه ك
  محص وشريفهم وىل غزو الروم لعمر بن عبد العزيز 

  سنة إحدى وأربعني ومائة

  
قال املدائين فيها ظهرت الريوندية وهم قوم خراسانيون على رأى أيب مسلم صاحب الدعوة يقولون بتناسخ 

سقيهم املنصور وأن اهليثم بن معاوية جربيل فأتوا قصر املنصور وطافوا فيه األرواح وإن رهبم الذي يطعمهم وي
فقبض على مائتني من كبارهم فغضب الباقون وحفوا بنعش ومحلوا هيئة جنازة مث مروا بالسجن فشدوا على الناس 

مع معن بن وفتحوا السجن وأخرجوا اصحاهبم وقصدوا املنصور يف ستمائة مقاتل فأغلق البلد وحارهبم العسكر 
  زائدة مث وضعوا فيهم السيف 

وأصيب يومئذ األمري عثمان بن هنيك فاستعمل املنصور مكانه على احلرس أخاه عيسى وكان ذلك باهلامشية حدث 
أبو بكر اهلذيل قال اطلع املنصور فقال رجل إىل جانيب هذا رب العزة الذي يطعمنا ويرزقنا وفيها افتتح املسلمون 

  طويلة  طربستان بعد حروب
  وأقام احلج صاحل بن علي أمري الشام 

وفيها تويف موسى بن عقبة املدين صاحب املغازي روى عن أم خلد بنت خلد املخزومية وهلا صحبة وعن عروة 



  وطبقته قال الواقدي كان موسى فقيها يفيت قال ابن ناصر الدين يف بديعة البيان 
  ) اسناده حمرر قريب ** موسى فىت عقبة األديب ( 

  أي إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم مبعىن عايل السند وقال يف شرحها موسى

ابن عقبة بن ربيعة بن أيب عياش األسدي موالهم املدين أبو حممد موىل آل الزبري ابن العوام روى عن صحابية وعدة 
  باإلسناد انتهى  من التابعني وكان متقنافقيها حافظا نبيها صنف املغازي فأجاد ووصلت إلينا وهللا احلمد

  وفيها موسى بن كعب التيمي املروزي أحد النقباء اإلثين عشر نقباء بين العباس ويل أمرة مصر سبعة أشهر ومات 
وإبان بن تغلب قال يف العرب الكويف القارىء املشهور وكان من ثقات الشيعة يروى عن احلكم وطائفة انتهى وقال 

ل ابن عدي وغريه غال يف التشيع وقال اجلوزجاين زائغ مذموم املذهب ووثقه يف املغين أبان بن تغلب ثقة معروف قا
  أمحد وابن معني وأبو حامت انتهى وقد خرج له مسلم واألربعة 

  سنة اثنتني وأربعني ومائة

  
  فيها عزل عن مصر حممد بن األشعث ووليها محيد بن قحطبة ووىل اجلزيرة والثغور عباس أهو املنصور 

لد احلذاء بن مهران البصري احلافظ يروى عن كبار التابعني وقد رأى أنسا وكان جيلس يف احلذائني وفيها تويف خا
فنسب إليهم ولقب احلذاء جللوسه بينهم قال يف املغين هو ثقة جبل والعجب من أيب حامت يقول ال حيتج به انتهى 

  وقال ابن ناصر الدين كان أحد الثقات اإلثبات 
م املنصور وكان جوادا ممدحا وبلغت عطاياه يف املوسم مخسة آالف ألف درهم ووىل إمرة واألمري سليمان ابن ع

  البصرة وعاش ستني سنة 
وفيها عاصم بن سليمان األحوال أحد حفاظ البصرة روى عن عبد اهللا بن سرجس وأنس وطائفة قال يف املغين 

  هم انتهى تابعي ثقة قال القطان ليس باحلافظ وقال احلاكم ليس باحلافظ عند
وفيها أو يف اليت بعدها عمرو بن عبيد البصري العابد الزاهد املعتزيل القدرى صاحب احلسن مث خالفه واعتزل 

  حلقته فلذا قيل املعتزلة

قال يف العرب قال احلسن رأيته يف النوم يسجد للشمس وقال ابن األهدل ملا اعتزل واصل بن عطاء جملس احلسن 
موا معتزلة تويف مبران بتشديد الراء على طريق مكة وهو راجع منها ورثاه اخلليفة وطرده حتول إليه عمرو فس

املنصور ومدحه أيضا يف حياته والناس خمتلفون فيه انتهى وقال يف املغىن عمرو بن عبيد شيخ املعتزلة مسع احلسن 
  كذبه أيوب ويونس وتركه ابن أيب شيبة انتهى 

  هو حشوى فانظر هذه اجلرأة واإلفتراء عامله اهللا بعدله وكانت له جرأة فإنه قال عن ابن عمر 
وفيها حممد بن أيب إمساعيل الكويف روى عن أنس ومجاعة وقال شريك رأيت أوالد أيب إمساعيل أربعة ولدواء يف بطن 

  واحد وعاشوا 
  رب وأبو هاىنء محيد بن هاىنء اخلوالين املصري روى عن علي بن رباح وأدركه ابن وهب قاله يف الع

  سنة ثالث وأربعني ومائة



  
  فيها ثارت الديلم وقتلوا خالئق من املسلمني فانتدب الناس لغزوهم 

  وفيها سار األمري حممد بن األشعث إىل املغرب فالتقى األباضية وقتل زعيمهم أبو اخلطاب يف املصاف 
  وفيها تويف حجاج بن أيب عثمان الصواف أحد حفاظ البصرة روى عن احلسن وغريه 

ومحيد الطويل واسم أيب محيد تريوية أحد الثقات التابعني البصريني كان قائما يصلى فسقط ميتا مسع أنسا وطائفة 
  وكنيته أبو عبيدة ومات وله سبع وتسعون سنة ومكث أربعني سنة يصوم يوما ويفطر يوما ويصلى الفجر بوضوء

محيد الطويل البصري أبو عبيد ة واسم أبيه تريويه على  العشاء قاله ابن األهدل قال ابن ناصر الدين هو محيد بن أيب
األشهر وهو خال محاد بن سلمة كان أماما حافظا متقنا عمدة وكان من ثقات الرواة ومل يدع لثابت البناين علما إال 

  حفظه منه ووعاه انتهى 
أحد مشايخ اإلسالم روى عن  ويف ذي القعدة سليمان بن طرخان التيمي القيسي موالهم أبو املعتمر احلافظ اإلمام

أنس واحلسن وغريمها وكان عابدا صواما قانتا هللا قواما قال يف العرب قال شعبة كان إذا حدث عن رسول اهللا صلى 
اهللا عليه وسلم تغري لونه وما رأيت أحذق منه وقال معتمر مكث أيب أربعني سنة يصوم يوما ويفطر يوما ويصلى 

  ا وتسعني سنة انتهى لفظ العرب الفجر بوضوء العشاء وعاش سبع
وفيها على األصح ليث بن أيب سليم يروى عن جماهد وطبقته وكان أحد الفقهاء قال الفضيل بن عياض كان أعلم 

أهل زمانه باملناسك وقال الدارقطين كان صاحب سنة إمنا أنكروا عليه مجعه بني عطاء وطاووس وجماهد قد تقدم 
  ذكره يف سنة مثان وثالثني 

  يها مطرف بن طريف الكويف الزاهد روى عن عبد الرمحن بن أيب ليلى ومجاعة وف
وفيها حيىي بن سعيد األنصاري املدين الفقيه أبو سعيد أحد األعالم وىل قضاء املنصور ومات باهلامشية قبل أن تبين 

طان يفضله ويقدمه على بغداد روى عن أنس وخلق قال أيوب السختياين ما تركت باملدينة افقه منه وكان حيىي الق
  الزهري وقال الثوري كان من احلافظ وقال ابن املديين له حنو ثالمثائة حديث

  سنة أربع وأربعني ومائة

  
  فيها سار جيش العراق واجلزيرة لغزو الديلم وعلى الناس حممد بن السفاح 

هما عن احلضور عنده فوضع وحج بالناس املنصور وأمهه شأن حممد بن عبد اهللا بن حسن وأخيه إبراهيم لتخلف
عليهما العيون وبذل األموال وبالغ يف تطلبهما ألنه عزف مرامهما وقبض على أبيهما فسجنه يف بضعة عشر من 

أهل البيت وماتوا يف سجنه قيل طرحهم يف بيت وطني عليهم حىت ماتوا وملا بلغ حممدا وفاة أبيه ثار باملدينة وسجن 
ناس وبايعوه طوعا وكرها واستعمل على مكة واليمن والشام عماال مل يتمكنوا متوليها وتتبع أصحابه وخطب ال

وأحبه الناس حبا عظيما وكان فيه من الكمال وخصال الفضل ويشبه النيب صلى اهللا عليه وسلم يف اخللق واخللق 
از أن يبعث اهللا نبيا وامسه واسم أبيه حىت قيل أن خامته بني كتفيه وكان أهل املدينة يعدون فيه من الكمال مالو ج

بعد حممد صلى اهللا عليه وسلم لكان هو وتكاتب هو املنصور مكاتبات عظيمة ولكليهما قول فصل جزل واحلق 
والتحقيق يف جانب حممد وقد كان املنصور والسفاح يف خالفة األمويني من الدعاة إىل حممد بن عبد اهللا هذا وملا 



يسى ابن موسى بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن عباس وقال ال أبايل أيهما أعيا املنصور أمره جهز إليه ابن عمه ع
قتل صاحبه ألن عيسى ويل العهد بعد املنصور على ما رتبه هلم السفاح فسار عيسى يف أربعة آالف وكتب إىل 

مان األشراف يستميلهم فمال كثري منهم وحتصن حممد باملدينة وأعمق خنادقها وزحف عليه عيسى وناداه باأل
وناشده اهللا وحممد ال يرعوى لذلك وملا ظهر له وختاذل أصحابه اغتسل وحتنط وقاتلهم بنفسه قتاال شديدا ومعه 

مثانون رجال وقتل بيده اثين عشر رجال مث قتل واستشهد لثنيت عشرة ليلة من رمضان سنة مخس وأربعني وله اثنتان 
  إىل املنصور وكانت مدة قيامهومخسون سنة وقربه بالبقيع مشهور مزور وبعث برأسه 

  شهرين واثين عشر يوما 
وخرج أخوه إبراهيم بالبصرة يف هذه السنة أيضا وقد كان سار إليها من احلجاز فدخلها سرا يف عشرة أنفس فدعا 
غلى نفسه سرا وجرت له أمور وهتاون متوىل البصرة يف أمر إبراهيم حىت اتسع اخلرق وخرج أول ليلة من رمضان 

ليه متويل الكوفة باألمان ووجد إبراهيم يف بيت املال ستمائة ألف ففرقها يف أصحابه وملا بلغ املنصور خروجه ونزل إ
حتول إىل الكوفه ليأمن غائله أهلها وألزم الناس لبس السواد وجعل يقتل وجيبس من اهتمه وبعث إبراهيم عامال إىل 

يه باملدينة قبل عيد الفطر بثالث فعيد منكسار وجهز املنصور األهواز وآخر إىل فارس وسائر البلدان فأتاه مقتل أخ
حلربه مخسة آالف فكان بينهما وقعات قتل فيها خلق عظيم ومل يربح املنصور حىت قدم عيسى من املدينة فوجهه إىل 

ه مائة ألف إبراهيم وجعل املنصور ال يقر له قرار وال يأوى إىل فراش مخسني ليلة كل ليلة يأتيه فتق من ناحية وعند
بالكوفة ولو هجم عليه إبراهيم بالكوفة ال وقع به ولكنه قال أخاف أن يستباح الصغري والكبري فقيل له إذا كان 

هذا فلم خرجت عليه فالتقى اجلمعان على يومني من الكوفة فظهر جيش إبراهيم وهتيأ له الفتح لوال محلة من عيسى 
ا جيش إبراهيم وجاءه سهم فوقع يف حلقه فأنزلوه وهو يقول وكان بن موسى وظاهرة ابنا سليمان بن على فكسرو

أمر اهللا قدرا مقدورا وبعثوا برأسه إىل املنصور وقتل وسنة مثان وأربعون وهرب أهل البصرة حبرا وبرا وكان خرج 
يد بن مع إبراهيم كثري من القراء والعلماء منهم هشيم وأبو خلد األمحر وعيسى بن يونس وعبادبن العوام ويز

هارون وأبو حنيفة وكان جياهر يف أمره وحيث الناس على اخلروج معه كما كان مالك حيث الناس على اخلروج مع 
أخيه حممد وقال أبو اسحق الفزاري أليب حنيفة ما اتقيت اهللا حيث حثثت أخي على اخلروج مع إبراهيم فقتل فقال 

  در الصغرىأنه كما لو قتل يوم بدر وقال شعبة واهللا هلي عندي ب

وقال ابن قتيبة يف املعارف فأما احلسن بن احلسن بن على فولد عبد اهللا واحلسن وإبراهيم وجعفرا وداود وحممدا 
وكان عبد اهللا بن حسن بن حسن يكىن أبا حممد وكان خريا فاضال ورؤى يوما ميسح على خفيه فقيل له متسح 

بني اهللا فقد استوثق وكان مع أيب العباس أي السفاح فقال نعم قد مسح عمر بن اخلطاب ومن جعل عمر بينه و
وكان له مكرما وبه أنسا واخرج يوما سفطا فيه جوهر فقامسه إياه وأراه بناء قد بناه وقال له كيف ترى هذا فقال 

  متمثال 
  ) قصورا نفعها لبين بقيله ** أمل تر حوشبا أمسى يبىن ( 
  ) كل ليلة وأمر اهللا حيدث ** يؤمل أن يعمر عمر نوح ( 

فقال له أتتمثل هبذا وقد رأيت صنيعي بك فقال واهللا ما أردت هبا سوءا ولكنها أبيات حضرت فإن رأى أمري 
املؤمنني أن حيتمل ما كان مين فقال قد فعلت مث رده إىل املدينة فلما ويل أبو جعفر أحل يف طلب ابنيه حممد وإبراهيم 

جعفر أن يؤخذ أبومها عبد اهللا وإخوته حسن وداود وإبراهيم وأن يشدوا وثاقا  ابين عبد اهللا وتغيبا بالبادية فأمر أبو



ويبعث هبم إليه فوافوه يف طريق مكة بالربذة مكتفني فسأله عبد اهللا أن يأذن له عليه فأىب أبو جعفر فلم يروه حىت 
على املدينة ومكة والبصرة فارق الدنيا ومات يف احلبس وماتوا وخرج ابناه حممد وإبراهيم على أيب جعفر وغلبا 

فبعث إليهما موسى بن عيسى فقتل حممدا باملدينة وقتل إبراهيم ببامخرا على ستة عشر فرسخا من الكوفة وإدريس 
  بن عبد اهللا ابن حسن أخومها هو الذي سار إىل األندلس والرببر وغلب عليهما انتهى 

إياس اجلريري البصري حمدث البصرة روى عن أيب الطفيل وفيها أي يف سنة أربع وأربعني تويف أبو مسعود سعيد بن 
  وعدة وكان إماما حافظا ثبتا إال أنه ساء حفظه وتغري قبل موته 

  وفقيه الكوفة أبو شربمة عبد اهللا بن شربمة الضيب القاضي روى عن أنس

  والتابعني قال أمحد العجلي كان عفيفا صارما عاقال يشبه النساك شاعرا جوادا 
  خلد اإليلي موىل بين أمية وصاحب الزهري لقي عكرمة وطائفة وكان حافظا ثبتا حجة  وعقيل بن

  ويف ذي احلجة جمالد بن سعيد اهلمذاين الكويف صاحب الشعيب لينوا حديثه وقد خرج له مسلم مقرونا بآخر 

  سنة مخس وأربعني ومائة

  
  ينية فيها خرجت الترك واخلزر بباب األبواب وقتلوا واستباحوا بعض أرم

وفيها أمر املنصور فأسست بغداد وابتدئ بإنشائها ورسم هيئتها وكيفيتها أوال بالرماد وفرغت يف أربعة أعوام 
  باجلانب الغريب وحتول إليها املنصور يف سنة ست وأربعني قبل متامها وبغداد اآلن أكثرها من اجلانب الشرقي 

روى عن الشعيب وطبقته قال يف املغين أجلح بن عبد اهللا أبو وفيها تويف األجلح الكندي من مشاهري حمدثي الكوفة 
  جحيفة الكندي عن الشعيب شيعى ال بأس حبديثه ولينة بعضهم قال ابن أيب شيبة ضعيف انتهى 

وفيها وقيل يف سنة ست إمساعيل بن أيب خالد البجلي موالهم الكويف احلافظ أحد األعالم مسع أبا جحيفة وابن أيب 
  ان صاحلا ثبتا حجة أوىف وخلقا وك

وعمرو بن ميمون بن مهران اجلزري الفقيه أخذ عن أبيه و مكحول وكان يقول لو علمت أنه بقي على حرف من 
  السنة باليمن ألتيتها 

  وحبيب بن الشهيد البصري روى عن احلسن وأقرانه وأرسل عن أنس ومجاعة وكان ثبتا كثري احلديث 
  الكويف احلافظ أحد احملدثني الكباروعبد امللك بن أيب سليمان العرزمي 

وكان شعبة مع جاللته يتعجب من حفظ عبد امللك روى عن أنس فمن بعده وكان يقال له ميزان الكوفة كما 
  ذكره ابن القيم وهو ثقة ثبت 

وعمرو بن عبد اهللا موىل غفرة عن سن عالية روى عن أنس والكبار قال أمحد أكثر أحاديثه مراسيل وليس به بأس 
  قال ابن معني ضعيف و

وحممد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي املدين روى عن أيب سلمة وطائفة وكان حسن احلديث كثري العلم 
  مشهورا أخرج له البخاري مقرونا بآخر 

وحيىي بن احلرث الذمارى مقرىء دمشق وإمام جامعها قرأ على ابن عامر وروى عن واثلة بن األسقع وخلق وورد 
  القرآن على واثلة بن األسقع وعليه دارت قراءة الشاميني أنه قرأ 



  وحيىي بن سيعد التيمي تيم الرباب الكويف وكان ثقة إماما صاحب سنة روى عن الشعيب وحنوه 
  سنة ست وأربعني ومائة 

بن على يف صفر حتول املنصور فنزل بغداد قبل استتمام بنائها وكان ال يدخلها أحد أبدا راكبا حىت أن عمه عيسى 
  شكا إليه املشي فلم يأذن له 

وفيها تويف أشعث بن عبد امللك احلمراين موىل محران موىل عثمان روى عن ابن سريين وغريه وكان ثبتا ثقة حافظا 
  أما أشعث بن سوار فكويف فيه ضعف وكذا أشعث احلداين الراوي عن أنس ليس بالقوى 

كثري احلديث روى عن أيب العالية وطائفة قال يف املغىن ثقة وفيها عوف األعرايب البصري وكان صدوقا شيعيا 
  مشهور قال بندار قدري رافضي يعين يتشيع انتهى 

  وفيها حممد بن السائب أبو النصر الكليب الكويف صاحب التفسري واألخبار

قال مسيت  واألنساب امجعوا على تركه وقد اهتم بالكذب والرفض وقال ابن عدي ليس ألحد أطول من تفسريه عنه
العرب شعوبا ألهنم تفرقوا من ولد إمساعيل عليه السالم ومن ولد قحطان تشعبوا والعرب كلهم بنو إمساعيل إال 
أربع قبائل السلف واألوزاع وحضرموت وثقيف وأول من تكلم بالعربية يعرب بن اهلميسع بن نبت بن إمساعيل 

س ونوح ولوط وهود وصاحل وكأنه مل يستثن آدم ألنه أبو وكل نيب ذكر يف القرآن فهو من ولد إبراهيم غري إدري
الكل قال ومل يكن يف العرب نيب األهود وصاحل وإمساعيل وحممد صلى اهللا عليه وسلم وروى ابن عباس ان أصحاب 

سفينة نوح كانوا مثانني رجال فلما كثروا ملكهم منرودبن كنعان بن حام بن نوح فلما كفروا بلبل اهللا ألسنتهم 
رقوا اثنني وسبعني لسانا وفهم اهللا العربية عمليق وأميم وطسم ابين لوذ بن سام وعادا وعبيال بين عوص بن سام وتف

بن نوح انتهى كالم ابن الكليب وانظر ما يف كالمه فإنه ذكر أول من تكلم بالعربية يعرب من ذرية إمساعيل مث ذكر 
المها خمالف ملا جاء أن إمساعيل تعلم العربية من جرهم ملا نشأ أن اهللا فهمها عمليقا ومن ذكر بعده من ذرية نوح وك

بينهم حىت قيل أن إبراهيم ملا كان ببين البيت يقول إلمساعيل هات هيك واهليك بالسريانية احلجر فيقول له إمساعيل 
 قلوهبم لغات خذ احلجر فهذا يتكلم بالسريانية وهذا بالعربية وقيل ملا نزل أصحاب نوح من السفينة خلق اهللا يف

  خمتلفة فتكلم كل منهم بلغة 
وفيها تويف هشام بن عروة بن الزبري الفقيه أحد حفاظ احلديث قال مسح ابن عمر برأسي ودعايل وقال وهيب قدم 
  علينا هشام بن عروة فكان مثل احلسن وابن سريين وحدث عن أبيه وعمه وكان ثبتا متقنا تويف ببغداد وصلى عليه

قربة اخليزران وأن قيل أنه ولد هو وعمر بن عبد العزيز والزهري وقتادة واألعمش ليايل قتل املنصور ودفن مب
  احلسني بن علي يف احملرم سنة إحدى وستني 

  وفيها أوىف اليت تليها يزيد بن أيب عبيد صاحب سلمة بن األكوع ومواله باملدينة 

  سنة سبع وأربعني ومائة

  
رمينية وقتلوا أمما ودخلوا تفليس فالتقاهم املسمون فلم ينصروا وهزم أمريهم فيها بدعت الكفرة الترك بناحية ا

  جربيل بن حيىي وقتل مقدمهم اآلخر حرب الريوندي الذي تنسب إليه احلربية ببغداد 
وفيها أحل املنصور وحتيل بكل ممكن على ابن عمه وىل العهد عيسى بن موسى بالرغبة والرهبة حىت خلع نفسه كرها 



  ل عوضه عشرة آالف ألف درهم وعلى أن يكون أيضا وىل عهده بعد املهدي بن املنصور وقيل ب
وفيها تويف عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن مروان األموي حدث عن جماهد ومجاعة وكان عاملا فقيها نبيال قال 

  يف املغين وثقة مجاعة وضعفه أبو مسهر انتهى وخرج له ابن عدي 
بس على األمري عبد اهللا بن علي الذي هزم مروان وافتتح دمشق وكان من رجال الدهر حزماور وفيها اهندم احل

  أياودهاء وشجاعة وهو عم املنصور سجنه املنصور سرا وقيل أنه قتله سرا وهدم احلبس قصدا 
ين وكان وفيها اإلمام أبو عثمان عبيد اهللا بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن اخلطاب العدوى العمري املد

  أوثق إخوته وأفضلهم وأكثرهم علما وصالحا وعبادة روى عن القسم وسامل ونافع 
وفيها هشام بن حسان األزدي القردوسي احلافظ حمدث البصرة وصاحب احلسن وابن سريين قال ابن عينية كان 

  أعلم الناس حبديث احلسن

ور روى شعيب بن حرب عن شعبة قال كان وقيل كان عنده ألف حديث وقال يف املغين هشام بن حسان ثقة مشه
خشبيا ومل يكن حيفظ قلت وذكره العقيلي يف كتابه فروى بإسناده عن ابن املديين قال كان أصحابنا يثبتون هشام 

ابن حسان وكان حيىي يضعف حديثه وكان الناس يرون أنه أرسل حديث احلسن عن حوشب وقال عرعرة بن 
ن حسان فقال ما رأيته عند احلسن قط قلت وأنكر عليه حديثه عن حممد بن الربند ذكر جلرير بن حازم هشام ب

  عبيدة بنقض الوضوء أذى املسلم انتهى 

  سنة مثان وأربعني ومائة

  
  فيها توجه محيد بن قحطبة يف جيش كثيف إىل ثغر أرمينية 

العابدين بن علي بن احلسني  وفيها تويف اإلمام ساللة النبوة أبو عبد اهللا جعفر الصادق بن حممد الباقر بن زين
اهلامشي العلوي وأمه فروة بنت القسم بن حممد ابن أيب بكر فهو علوي األب بكري األم روى عن أبيه وجده القسم 
وطبقتهما وكان سيد بين هاشم يف زمنه عاش مثانيا وستني سنة وأشهرا وولد سنة مثانني باملدينة ودفن بالبقيع ي قبة 

سن وقد ألف تلميذه جابر بن حباب الصويف كتابا يف ألف ورقة يتضمن رسائله وهي أبيه وجده وعم جده احل
مخسمائة وهو عند األمامية من األثين عشر بزعمهم قيل إنه سأل أبا حنيفة عن حمرم كسر رباعية ظىب فقال ال 

علي ثقة مل خيرج له  أعرف جواهبا فقال أما تعلم إن الظيب ال يكون له رباعية وقال يف املغين جعفر بن حممد بن
  البخاري وقدو ثقة ابن معني وابن عدي وأما القطان فقال جمالد أحب إىل منه انتهى 

ويف ربيع األول تويف اإلمام أبو حممد سليمان بن مهران األسدي الكاهلي موالهم األعمش روى عن ابن أيب أوىف 
  وأيب وائل والكبار وكان حمدث

لألعمش حنو ألف وثلثمائة حديث وقال ابن عيينة كان أقرأهم لكتاب اهللا وأعلمهم  الكوفة وعاملها قال ابن املديين
بالفرائض وأحفظهم للحديث وقال حيىي القطان هو عالمة اإلسالم قال وكيع بقي األعمش قريبا من سبعني سنة مل 

نه مل يسمع منه وكان فيه تفته التكبرية األوىل وقال اخلرييب ما خلف أعبد منه وما يرويه عنه مالك فهو إرسال أل
مزاح خرج إىل الطلبة يوما وقال لوال إن يف منزيل من هو أبغض إيل منكم ما خرجت وطلبه رجل ليصلح بينه وبني 

زوجته فقال الرجل لزوجته ال تنظري إىل عموشة عينيه ومخوشة ساقيه فإنه إمام فقالت ما لديوان الرسائل أريده 



ويب وقال له حائك ما تقول يف شهادة احلائك فقال تقبل مع عدلني وذكر عنده فقال ما أردت إال أن تعرفها عي
حديث من نام عن قيام الليل بال الشيطان يف أذنه فقال ما عمشت عيين إال من بول الشيطان وكتب إليه هشام بن 

جوابك فأحل  عبد امللك أن أكتب يل فضائل عثمان ومساوئ علي فأخذ كتابه ولقمه شاة عنده وقال لرسوله هذا
عليه الرسول يف جواب وحتمل عليه بإخوانه وقال إن مل آت باجلواب قتلين فكتب بسم اهللا الرمحن الرحيم أما بعد 

فلو كان لعثمان مناقب أهل األرض ما نفعتك ولو كانت لعلي مساوىء أهل األرض ما ضرتك فعليك خبويصة 
يدلس قال وهب بن زمعة مسعت ابن املبارك يقول إمنا أفسد نفسك والسالم وقال يف املغين األعمش ثقة جبل ولكنه 

  حديث أهل الكوفة األعمش وأبو إسحاق انتهى 
قلت والتدليس ليس كله قادحا ولنذكر تعريفه وما يقدح منه وما ال يقدح ألن ذلك ال خيلو عن فائدة فأقول 

ه ويقال دالسه كأنه خادعه كأنه من التدليس له معنيان لغوي واصطالحي فاللغوي كتمان العيب يف مبيع أو غري
الدلس وهو الظلمة ألنه إذا غطى عليه األمر أظلمه عليه وأما يف االصطالح أي اصطالح احملدثني واألصولني فهو 

  قسمان قسم من مضر مينع

القبول وهو تدليس املنت وهو عمدا جمروح وفاعله جمروح ويسمى املدرج أيضا مثاله أن يدخل الراوي للحديث 
يئا من كالمه فيه أوال أو آخر أو وسطا على وجه يوهم أنه من مجلة احلديث الذي رواه ويسمى تدليس املتون ش

وفاعله عمدا مرتكب حمرما جمروح عند العلماء ملا فيه من الغش أما لو اتفق ذلك من غري قصد من صحايب أو غريه 
لتصنيف ومن أمثلته حديث ابن مسعود يف التشهد فال يكون ذلك حمرما ومن ذلك كثري أفرده اخلطيب البغدادي با

قال يف آخره وإذا قلت هذا فإن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد وهو من كالمه ال من احلديث 
املرفوع ملا قاله البيهقي وخلطيب والنووي وغريهم والقسم الثاين غري مضر لكنه مكروه مطلقا عن احلنابلة وله صور 

شيخه يف روايته باسم له غري مشهور من كنية أو لقب أو اسم أو حنوه كقول أيب بكر بن جماهد  إحداها أن يسمى
املقرئ اإلمام حدثنا عبد اهللا بن أيب أوىف يريد به عبد اهللا بن أيب داود السجستاين وهو كثري جدا ويسمى هذا 

يسمعه منه مومها مساعه منه قائال قال  تدليس الشيوخ وأما تدليس اإلسناد وهو أن يروي عمن لقيه أو عاصره ما مل
فالن وحنوه ورمبا مل يسقط شيخه ويسقط غريه ومثله بعضهم مبا يف الترمذي عن ابن شهاب عن أيب سلمة عن 
عائشة رضي اهللا عنها مرفوعا ال نذر يف معصية وكفارته كفارة ميني مث قال هذا حديث ال يصح ألن الزهري مل 

أن بينهما سليمان بن أرقم عن حيىي بن أيب كثري وإن هذا وجه احلديث قال ابن يسمعه من أيب سلمة مث ذكر 
الصالح هذا القسم مكروه جدا ذمه أكثر العلماء وكان شعبة من أشدهم ذما له وقال مرة التدليس أخو الكذب 

انية أن يسمى شيخه ومرة ألن أزين أحب إيل من أدلس وهذا إفراط منه حممول على املبالغة يف الزجر عنه الصورة الث
  باسم شيخ آخر ال ميكن أن يكون رواه عنه كما يقول تالمذة احلافظ أيب عبد اله الذهيب حدثنا أبو عبد اهللا احلافظ

تشبيها بقول البيهقي فيما يرويه عن شيخه أىب عبد اهللا احلاكم حدثنا أبو عبد اهللا احلافظ وهذا ال يقدح لظهور 
أيت يف التحديث بلفظ يوهم أمرا ال قدح يف إيهامه ذلك كقوله حدثنا وراء النهر مومها املقصود والصورة الثالثة أن ي

هنر جيحون وهو هنر عيسى ببغداد واحلرية وحنوها كمصر فال حرج يف ذلك قاله اآلمدي ألن ذلك من باب 
بل عند أمحد وأصحابه األغراب وأن كان فيه أيهام الرحلة إال أنه صدق يف نفسه ومن فعله بصورة الثالثة متأوال ق

واألكثر من الفقهاء واحملدثني ومل يفسق ألنه صدر من األعيان املقتدي هبم حىت قيل مل يسلم منه إال شعبة والقطان 
ولكن من عرف به عن الضعفاء مل تقبل روايته حىت يبني مساعه عند احملدثني وغريهم واإلسناد املعنعن بال تدليس بأي 



واألكثر من احملدثني وغريهم عمال بالظاهر واألصل عدم التدليس حكاه ابن عبد الرب يف لفظ كان متصل عند أمحد 
  التمهيد امجاعا واله سبحانه وتعاىل اعلم 

وفيها أو يف اليت قبلها وهو الصحيح رؤبة بن العجاج املصري التيمي السعدي كان هو وأخوه من املدونني يف الرجز 
الصحيح وكان عارفا باللغة وحشيها وغريبها والروبة جريرة اللنب وهي أيضا ليس فيه شعر من أن الرجز شعر على 

قطعة من الليل واحلاجة والرؤبة باهلمز القطعة من اخلشب يشعب هبا اإلناء واجلميع بضم الراء وسكون الواو اإل 
  أسم هذا الرجل والقطعة من اخلشب فإهنما باهلمز 

ابن كثري حدث عن أيب الطفيل وطائفة وعمرو بن احلرث املصري  وفيها شبل بن عباد قارىء أهل مكة وتلميذ
الفقيه حدث عن ابن أيب مليكة وطبقته قال أبو حامت الرازي كان احفظ الناس يف زمانه وقال ابن وهب ما رأيت 

  أحفظ منه ومل يكن له نظري يف احلفظ

  
وعمرو بن شعيب وخلق وقال أقمت وحممد بن الوليد الزبيدي احلمصي القاضي عامل أهل محص أخذ عن مكحول 

مع الزهري عشر سنني بالرصافة وقال الزهري عنه قد احتوى هذا على ما بني جنيب من العلم وقال حممد بن سعد 
  كان أعلم الشاميني بالفتوى واحلديث 

 والعوام بن حوشب شيخ واسط روى عن إبراهيم النخعي ومجاعة قال يزيد بن هارون كان صاحب أمر باملعروف
  وهني عن املنكر 

ويف رمضان قاضي الكوفة ومفتيها أبو عبد الرمحن حممد بن عبد الرمحن ابن أيب ليلى األنصاري الفقيه مل يدرك أباه 
ومسع الشعيب وطبقته قال أمحد ابن يونس كان أفقه أهل الدنيا وكان صاحب قرآن وسنة قرأ عليه محزة الزيات 

   ومات وهو على القضاء وكان صدوقا جائز احلديث قاله يف العرب
وفيها حممد بن عجالن املدين روى عن أبيه وأنس وطائفة وكان عابدا ناسكا صادقا له حلقة مبسجد النيب صلى اهللا 

  عليه وسلم للفتوى روى له مسلم مقرونا بآخر وكان موىل لقريش 

  سنة تسع وأربعني ومائة

  
  فمات يف الغزاة أكثر امرأته وفيها غزا الناس بالد الروم وعليهم العباس بن حممد 

وفيها تويف بالكوفة زكريا ابن أيب زائدة اهلمذاين القاضي والد حيىي روى عن الشعيب وغريه قال يف املغىن صدوق 
  مشهور قال أبو زرعة صويلح وقال أبو حامت لني احلديث يدلس وثقة أبو داود وقال يدلس انتهى 

كان صاحب تقعري يف كالمه واستعمال للغريب فيه ويف قراءته وضربه  وفيها عيسى بن عمر النحوي قال ابن قتيبة
  بوسف بن عمر بن هبرية يف سبب وهو يقول واهللا إن كانت إال أثيابا يف أسفاط قبضها عشاروك انتهى

وقال ابن األهدل عيسى بن عمر النحوي الثقفي البصري موىل خالد ابن الوليد نزل يف ثقيف فنسب إليهم وكان 
ريب يف لفظه وحنوه وحكى أنه سقط عن محار فاجتمع عليه الناس فقال مالكم تكأ كأمت على كتكأ كئكم صاحب غ

على ذي جنة افرنقعوا عين معناه مالكم جتمعتم على كتجمعكم على جمنون افترقوا عين فقالوا أن شيطانه هندي 
أيضا اإلكمال وصنف نيفا وسبعني كتابا  وهو شيخ سيبويه وله كتاب اجلامع يف النحو وهو املنسوب إىل سيبويه وله



يف النحو ومل يبق منها سوى اجلامع واإلكمال ألهنا كانت احترقت إال هذين وكان سيبويه رحل إليه وعاد ومعه 
  اجلامع فسأله اخلليل عن عيسى فأخربه بأخبار وأراه اجلامع فقال اخلليل 

  ) غري ما أحدث عيسى بن عمر ** ذهب النحو مجيعا كله ( 
  ) ومها للناس مشس وقمر ** ذاك إكمال وهذا جامع ( 

وهو شيخ سيبويه واخلليل وأىي عمرو بن العالء وعيسى هذا هو الذي هذب النحو ورتبه انتهى ملخصا مزيدا فيه 
  وفيها تويف كهمس بن احلسن البصري روى عن أيب الطفيل ومجاعة 

  بن شعيب ومجاعة وكان من أعبد الناس ويف حديثه ضعف واملثىن بن الصباح اليماين مبكة روى عن جماهد وعمرو 

  سنة مخسني ومائة

  
فيها خرجت أهل خراسان على املنصور مع األمري استأذنيس حىت اجتمع له فيما قيل ثالمثائة ألف مقاتل ما بني 
 فارس وراجل سائرهم من أهل هراة وسجستان واستوىل على أكثر خراسان وعظم اخلطب فنهض حلربه األخثم

املرو وذي فقتل األخثم واستبيح عسكره فسار حازم بن خزمية يف جيش عظيم باملرة فالتقى اجلمعان وصرب الفريقان 
  وقتل خلق حىت قيل إنه قتل يف هذه

الوقعة سبعون ألفا واهنزم أستاذ سيس يف طائفة إىل جبل وكانت هذه الوقعة يف السنة اآلتية سقناها استطرادا مث أمر 
فضربت أعناقهم كلهم وكانوا أربعة عشر ألفا مث حاصر أسنادسيس مدة مث نزل على حكمهم فقيد  حازم باألسرى

  هو وأوالده وأطلق أصحابه وكانوا ثالثني ألفا 
وفيها تويف إمام احلجاز أبو الوليد عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج الرومي مث املكي موىل بين أمية عن أكثر من 

ء وطبقته وهو أول من صنف الكتب باحلجاز كما أن سعيد بن أيب عروبة أول من صنف سبعني سنة أخذ عن عطا
بالعراق قال أمحد كان من أوعية العلم قال يف العرب ومل يطلب العلم إال يف الكهولة ولو مسع يف عنفوان شبابه حلمل 

يل لو لزمت عطاء فلزمته مثانية  عن غري واحد من الصحابة فإنه قال كنت أتتبع األشعار العربية واألنساب حىت قيل
عشر عاما قال ابن املديين مل يكن يف األرض أعلم بعطاء بن أيب رباح من ابن جريج وقال عبد الرزاق ما رأيت أحدا 
أحسن صالة من ابن جريج وقال خالد بن نزار االيلي رحلت بكتب ابن جريج سنة مخسني ومائة أللقاه فوجدته قد 

نتهى كالمه يف العرب وقال ابن األهدل هو أول من صنف الكتب يف اإلسالم كان باليمن مع مات رمحه اهللا تعاىل ا
  معن بن زائدة قال فحضر وقت احلج وخطر بباله فول عمر بن أيب ربيعة 

  ) ماذا أردت بطول املكث يف اليمن ** باهللا قويل له من غري معتبة ( 
  ) رك احلج من مثن فما أجدت لت** إن كنت حاولت دينا أو نعمت هبا ( 

قال فدخلت على معن فأخربته إين عزمت على احلج قال مل تذكره من قبل فأخربته مبا بعثين فجهزين وانطلقت انتهى 
وقال يف املعارف ابن جريج هو عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج وجريج كان عبدا ألم حبيب بنت جبري وكانت 

ن أسد فنسب إىل والئه وولد سنة اثنني عام اجلحاف واجلحاف سيل كان حتت عبد العزيز بن عبد اهللا بن خالد ب
  مبكة حدثين أبو حامت



عن األصمعي عن أيب هالل قال كان ابن جريج امحر اخلضاب روى الواقدي قال حدثنا عبد الرمحن بن أيب زياد قال 
ها إىل فالن هي حديثك قال نعم شهدت ابن جريج جاء إىل هشام بن عروة فقال يا أبا املنذر الصحيفة اليت أعطيت

قال الواقدي فسمعت ابن جريج بعد ذلك يقول حدثنا هشام بن عروة ما ال أحصى قال وسألته عن قراءة احلديث 
عن احملدث قال ومثلك يسأل عن هذا إمنا اختلف الناس يف الصحيفة يأخذها ويقول أحدث مبا فيها ومل يقرأها وأما 

انتهى كالم املعارف قلت وهذا مذهب مالك ومجاعة وأما عند احلنابلة فالسماع أعلى إذا قرأها فهو والسماع سواء 
  رتبة ويشهد ملذهبهم العقل والذوق واهللا أعلم 

وفيها مات أبو احلسن مقاتل بن سليمان األزدي موالهم اخلراساين املفسر وقال يف املغين مقاتل بن سليمان البلخي 
ال ابن األهدل كان نبيال واهتم يف الرواية قال مرة سلوين عمادون العرش فقيل هالك كذبة وكيع النسائي انتهى وق

له من حلق رأس آدم ملا حج وقال له آخر الذرة أو النملة معاؤها يف مقدمها أو مؤخرها فلم يدر ما يقول وقال 
ذل به اجلبابرة وقال ليس هذا من علمكم لكن بليت به لعجيب بنفسي وسأله املنصور ملا خلق اهللا الذباب فقال لي

الشافعي الناس عيال على مقاتل بن سليمان يف التفسري وعلى زهري بن أيب سلمة يف الشعر وعلى أيب حنيفة يف الفقه 
  وعلى الكسائي يف النحو وعلى ابن إسحاق يف املغازي 

ده سنة مثانني رأى أنسا وغريه وفيها تويف اإلمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكويف موىل بين تيم اهللا بن ثعلبة ومول
  نظم بعضهم من لقي من الصحابة فقال 

  ) من صحب طه املصطفى املختار ** لقي اإلمام أبو حنيفة ستة ( 
  ) ومسيه ابن احلارث الكرار ** أنسا وعبد اهللا جنل أنيسهم ( 
  ) واضمم إليهم معقل بن يسار ** وزاد ابن أوىف وابن واثلة الرضى ( 

  له رواية عن أحد منهم وإمنا روي عن عطاء بن أيب رباح ولكن مل تثبت

وطبقته وتقفه على محاد بن سليمان وكان من أذكياء بين آدم مجع الفقه والعبادة والورع والسخاء وكان ال يقبل 
ي جوائز الدولة بل ينفق ويؤثر من كسبه له دار كبرية لعمل اخلز وعنده صناع وأجراء رمحه اهللا تعاىل قال الشافع

الناس يف الفقه عيال على أيب حنيفة وقال يزيد بن هارون ما رأيت أورع وال أعقل من أيب حنيفة وروى بشر بن 
الوليد عن أيب يوسف قال بينما أنا أمشي مع أيب حنيفة أذ مسعت رجال يقول آلخر هذا أبو حنيفة ال ينام الليل فقال 

الة ودعاء وتضرعا وقد روى أن املنصور وسقاه السم فمات واهللا ال يتحدث عن مبا مل أفعل فكان حيىي الليل ص
شهيدا رمحه اهللا مسه لقيامه مع أبراهيم قاله يف العرب وذكر احلافظ العامري يف تأليفه الرياض املستطابة وكذلك 

ملخصه صاحل ابن صالح العالئي ومن خطه نقلت أن اإلمام أبا حنيفة رأى عبد اهللا بن احلرث ان جزء الصحايب 
مسع منه قوله صلى اهللا عليه وسلم من تفقه يف دين اهللا كفاه اهللا مهة ورزقه من حيث ال حيتسب انتهى وقال ابن و

األهدل نقله املنصور عن الكوفة إىل بغداد ليوليه القضاء فأىب فخلف عليه ليفعلن فخلف أن ال يفعل وقال أمري 
ل أنه ضربه وقيل سقاه مسا لقيامه مع إبراهيم الشبه بن عبد اهللا املؤمنني أقدر مىن على الكفارة فأمر به إىل احلبس وقي

بن حسن فمات شهيدا وقيل أنه أقام يف القضاء يومني مث اشتكى ستة أيام ومات وكان ابن هبرية قد أراده على 
 القضاء يف الكوفة أيام مروان اجلعدي فأىب وضربه مائة سوط وعشرة أسواط كل يوم عشرة وأصر على اإلمتناع
فخلى سبيله وكان اإلمام أمحد إذا ذكر ذلك ترحم عليه انتهى وقد قال يف اإلشباه والنظائر ملا جلس أبو يوسف 
رمحه اهللا للتدريس من غري اعالم أيب حنيفة أرسل إليه أبو حنيفة رجال فسأله عن مخس مسائل األوىل قصار جحد 

يوسف يستحق األجر فقال له الرجل أخطأت فقال ال الثوب وجاءه به مقصورا أهل يستحق اإلجرام ال فأجاب أبو 



يستحق فقال أخطأت مث قال له الرجل أن كانت القصارة قبل اجلحود استحق وإال فال الثانية هل الدخول يف 
  الصالة بالفرض أم بالسنة فقال

ض ورفع اليدين بالفرض فقال أخطأت فقال بالسنة فقال أخطأت فتحري أبو يوسف فقال الرجل هبما ألن التكبري فر
سنة الثالثة طري سقط يف قدر على النار فيه حلم ومرق هل يؤكالن أم ال فقال أبو يوسف يؤكالن فخطأه فقال ال 
يؤكالن فخطأه مث قال إن كان اللحم مطبوخا قبل سقوط الطري يغسل ثالثا ويؤكل وترمي املرقة وإاليرمي الكل 

ه تدفن يف أي املقابر فقال يف مقابر املسلمني فخطأه فقال أبو الرابعة مسلم له زوجة ذمية ماتت وهي حامل من
يوسف يف مقابر أهل الذمة فخطأه فتحري فقال يف مقابر اليهود اي ألهنم يوجهون قبورهم إىل القبلة ولكن حيول 

م ولد وجهها عن القبلة حىت يكون وجه الولد إىل القبلة ألن الولد يف البطن نكون وجهه إىل ظهر أمه اخلامسة أ
لرجل تزوجت بغري اذن موالها هل جتب العدة من املوىل فقال جتب فخطأه مث قال الرجل ان كان الزوج دخل هبا ال 

جتب وإال وجبت فعلم أبو يوسف تقصريه فعاد إىل أيب حنيفة فقال تزبيت قبل أن حتصرم كذا يف إجارات الفيض 
  انتهى كالم األشباه واهللا أعلم وبه التوفيق 

  وىف اليت قبلها وهو الصحيح احلجاج بن ارطأه قال ابن ناصر الدين يف بديعة البيان وفيها أ
  ) مدلس قد طمس احلجاج ** مث أبو ارطأة احلجاج ( 

أي العظم املستدير حول العني ويقال ويقال بل هو األعلى الذي حتت احلاجب قال يف املغين حجاج بن أرطأة 
ابن مهدي والقطان وقال أمحد ال حيتج به وقال ابن عدي رمبا أخطأ ومل يتعمد  النخعي الكويف من كبار الفقهاء تركه

  وقد وثق وقال ابن معني أيضا صدوق يدلس خرج له مسلم مقرونا بغريه انتهى وقد خرج له األربعة وابن حبان 
ائفة ومل يعقب وفيها عمر بن حممد بن يزيد بن عبد اهللا بن عمر العمري بعسقالن روى عن سامل بن عبد اهللا وظ

  وكان من السادة العبادة قال الثوري مل يكن يف آل عمر أفضل منه وقال أبو عاصم النبيل كان من أفضل أهل زمانه

  وعثمان بن األسود املكي روى عن سيعد بن جبري وجماهد وطاووس 

  سنة إحدى ومخسني ومائة

  
لرصافة للمهدي يف اجلانب الشرقي مقابلة وجعل له فيها قدم املهدي من الري إىل بغداد لرياها فأمر أبوه ببناء ا

  حاشية وحشمة واله يف زي اخلالفة وجدد البيعة باخلالفة للمهدي من بعده من بعد املهدي لعلي بن موسى 
ويف رجب تويف اإلمام عبد اهللا بن عون شيخ أهل البصرة وعاملهم روى عن أيب وائل والكبار قال هشام بن حسان 

ابن عون وقال قرة كنا نعجب من ورع ابن سريين فأنساه ابن عون وقال عبد الرمحن بن مهدي ما  مل تر عيناي مثل
  كان بالعراق أعلم بالسنة من ابن عون وقال أبو إسحاق هو ثقة يف كل شيء 

وفيها حممد بن أسحق بن يسار املطليب موالهم املدين صاحب السرية رأى أنسا ومسع الكثري من ا ملقربي واألعرج 
وهذه الطبقة وكان حبرا من حبور العلم ذكيا حافظا طالبه للعلم أخباريا نسابة عالمة قال شعبة هو أمري املؤمنني يف 
احلديث قال ابن معني هو ثقة وليس حبجة وقال أمحد بن حنبل هو حسن احلديث قاله يف العرب وقال ابن األهدل ال 

له البخاري شيئا وخرج له مسلم حديثا واحدا من أجل طعن جتهل أمانته ووثقه األكثرون يف احلديث ومل خيرج 
مالك فيه وإمنا طعن فيه مالك ألنه بلغه أنه قال هاتوا حديث مالك فأنا طبيب بعلله ومن كتب ابن إسحاق أخذ عبد 



ملقربة امللك بن هشام وكل من تكلم يف السري فعليه اعتماده تويف ببغداد ودفن يف مقربة اخليزران أم الرشيد نسبت ا
إليها ألهنا أقدم من دفن فيها وهي باجلانب الشرقي انتهى وقال بعض احملدثني ابن إسحق ثقة مامل يعنعن فيخشى منه 

  التدليس انتهى وقال ابن ناصر الدين كان حبرا من حبور العلم صدوقا خمتلفا فيه جرحا وتوثيقا انتهى 
  ن أمية اجلمحى املكيوفيها حنظلة بن أيب سفيان بن عبد الرمحن بن صفوان ب

  روى عن جماهد وطبقته 
والوليد بن كثري املدين بالكوفة روى عن بشري بن يسار وطائفة وكان عارفا باملغازي والسري ولكنه أباضى قاله يف 

  العرب 
من واإلباضة هم املنسوبون إىل عبد اهللا بن أباض قالوا خمالفونا من أهل القبلة كفار ومرتكب الكبرية موحد غري مؤ

بناء على أن األعمال داخلة يف اإلميان وكفروا عليا واكثر الصحابة قال الذهيب يف املغين الوليد بن كثري املخزومي 
ثقة حديثه يف الكتب الستة مسع سعيد بن أيب هند والكبار قال أبو داود ثقة إال أنه أباضى وقال ابن سعد ليس بذاك 

  انتهى 
  جماهد وغريه قال يف املغين ثقة إال أنه رمى بالقدر انتهى وفيها سيف بن سليمان ملكي روى عن 

وفيها أو يف اليت تليها صاحل بن علي األمري عم املنصور وأمري الشام وهو الذي أمر ببناء أذنه اليت يف يد صاحب 
  سيس وقد هزم الروم يوم دابق وكانوا مائة ألف 

ري بسجستان وكان قد وليها عام أول وكان أحد األبطال وفيها قتلت اخلوارج غبيلة معن بن زائدة الشيباين األم
واألجواد وكان مع بين أمية متنقال يف والياهتم مواليا البن هبرية وقاتل معه املنصور فلما قتل ابن هبرية وخاف معن 

اهلامشية فاختفى فلما كان يوم اهلامشية وهو يوم مشهود ثار فيه مجاعة من أهل خراسان على املنصور وكانت وقعتهم ب
اليت بناها السفاح بقرب الكوفة وكان معن متواريا بالقرب منهم فخرج متنكرا وقاتل قتاال شديدا أبان فيه عن 

جندته وفرقهم فلما أفرج عن املنصور قال له من أنت فكشف اللثام وقال أنا طليبك يا أمري املؤمنني فأمنه وأكرمه 
  بن أيب حفص مائة ألف درهم على قوله وصار من خواصه وقاله أنت الذي أعطيت مروان 

  ) شرفا على شرف بنو شيبان ** معن بن زائدة الذي زيدت به ( 
  فقال إمنا أعطيته على قوله

  
  ) بالسيف دون خليفة الرمحن ** مازالت يوم اهلامشية معلما ( 
  ) من وقع كل مهند وسنان ** فمنعت حوزته وكنت وقاية ( 

  وهو جالس على سريره فأنشده  فقال أحسنت ودخل عليه أعرايب
  ) وإذ نعالك من جلد البعري ** تذكر إذ قميصك جلد كبش ( 
  ) هتش به الكالب عن اهلرير ** ويف ميناك عكاز طويل ( 

  قال نعم أعرف ذلك وال أنساه فقال 
  ) وعلمك اجللوس على السرير ** فسبحان الذي أعطاك ملكا ( 

  قال حبمد اهللا ال حبمدك قال 
  ) مدى عمري بتسليم األمري ** م ال أحييك ابن معن فأقس( 



  قال إذا واهللا ال أبايل فقال ( 
  ) فأىب قد عزمت على املسري ** فمر يل يا ابن زائدة مبال ( 

  قال لغالمه أعطه ألف ألف درهم فقال 
  ) ألطمع منك بالشيء الكثري ** قليل ما أمرت به وأين ( 

  قال يا غالم زده ألف درهم فقال 
  ) فبذل يديك كالبحر الغزير ** ملكت اجلود واألنصاف مجعا  (

فقال يا غالم ضاعف له احلساب فاضعف له ورأى راكبا حمثا ناقته فقال حلاجبه ال حتجب هذا فلما مثل بني يديه 
  أنشد 

  ) فما أطيق العيال إذ كثروا ** أصلحك اهللا قل ما بيدي ( 
  ) وانتظروا فأرسلوين إليك ** أحلم دهر على كلكله ( 

فأخذته ارحيية وقال واهللا ألعجلن أوبتك إليهم فأعطاه مائة ناقة والف دينار وهو ال يعرفه وملا طلب املنصور سفيان 
الثوري فر سفيان إىل اليمن فكان يقرأ على الناس أحاديث الضيافة الضيافه ليضفوه ويكتفي عن سؤاهلم فاهتم 

   عرفه فقال اذهب حيث شئت فلو كنت حتتبسرقة ورفع إىل معن بن زائدة فتعرفه حىت

قدمى ما أخرجتك وملا عظم صيته له اندلس مجاعة من اخلوارج يف ضيعة له بسجستان فقتلوه وهو حيتجم فتبعهم 
  ابن أخيه فقتلهم مجيعهم ورثاه الشعراء ومن أحسن ذلك قول مروان بن أيب حفصة يف قصيدته اليت أوهلا 

  ) كارم لن تبيد ولن تناال م** مضى لسبيله معن وأبقى ( 
واستنشده إياها جعفر الربمكي فأنشده فبكى وأجازه بستمائة دينار وروى أنه دخل على املهدي بن املنصور فمدحه 

  فقال له ألست القائل 
  ) فقد ذهب النوال وال نواال ** وقلنا ال ترحل بعد معن ( 

اء أمنا تدخل على اخللفاء يف كل عام مرة مث مدحه بقصيدته وأمر بإخراجه مث وفد عليه يف العام املقبل وكانت الشعر
اليت يقول فيها طرقتك زائرة فأعجب هبا وهي مائة بيت أعطاه مائة ألف درهم وهي أول إجازة مبائة ألف أعطيها 

  شاعرا يف خالفة العباسيني 

  سنة اثنتني ومخسني ومائة

  
ء بدمشق عن سن عالية روى عن أيب أمامة وواثلة بن األسقع فيها تويف إبراهيم بن أيب عبلة أحد األشراف والعلما

  وخلق كثري 
وفيها عباد بن منصور الناجي روى عن عكرمة ومجاعة ووىل قضاء البصرة نلك األيام إلبراهيم بن عبد اهللا بن 

  حسن احلسين وليس بالقوى يف احلديث 
شعبة هو اصدق الناس وقال أبو داود  وأبو حرة واصل بن عبد الرمحن البصري روى عن احلسن وطبقته قال

  الطيالسي كان خيتم كل ليلتني 
وفيها وقيل بعدها يونس بن يزيد األبلي صاحب الزهري وأوثق أصحابه وقد روى عن القسم وسامل ومجاعة وتويف 



  بالصعيد قال ابن ناصر الدين 
  ) ذاك اإلمام املكثر املدرس ** بعدمها فىت يزيد يونس ( 

  يونس بن يزيد بن أيب النجاد حجة ثقة انتهى ملخصا وقال يف شرحها

  سنة ثالث ومخسني ومائة

  
فيها غلبت اخلوارج األباضية على أفريقية وهزموا عسكرها وقتلوا متوليها عمر بن حفص األزدي وكان رأسهم 

د بايعوه باخلالفة ثالثة أبو حامت األباضي وأبو عاد وأبو قرة الصفرى وكان أبو قرة يف أربعني ألفا من الصفرية ق
  وكان أبو حامت وصاحبه يف مثانني ألف فارس وأمم ال حيصون من الرجالة 

وفيها الزم املنصور الناس بلبس القالنس املفرطة الطول وتسمى بالدنية لشبهها بالدن وكانت تعمل من كاغد وحنوه 
  على قصب ويعمل عليها السواد شبه من الشربوش 

بن زيد الليثي موالهم املدين روى عن سعيد املسيب فمن بعده وخرج له مسلم واألربعة وفيها تويف أبو زيد أسامة 
وابن حبان قال يف املغين صدوق اختلف قول حيىي القطان فيه وقال أمحد ليس بشيء وقال ابن أيب شيبة ليس بالفوى 

  وقال ابن عدي ليس به بأس انتهى 
ص روى عن خالد ابن معدان وطبقته قال حيىي القطان ما رأيت وأبو خالد ثور بن يزيد الكالعي احلافظ حمدث مح

شابا أوثق منه وكفى به الشهادة وقال أمحد كان يرى القدر ولذلك نفاه أهل محص وخرج له البخاري واألربعة قال 
  يف املغين ثقة من مشاهري القدرية انتهى 

  أيب مليكة واحلكم وطبقتهما وهو اه باتفاقهم  والفقيه أبو حممدا حلسن بن عمارة الكويف قاضي بغداد روى عن ابن
والضحاك بن عثمان احلزامي املدين روى عن نافع ومجاعة و خرج له مسلم واألربعة قال يف املغين قال يعقوب بن 

  شبية صدوق يف حديثه ضعف لينه القطان انتهى 
  وعبد احلميد بن جعفر األنصاري املدين عن املقربي ومجاعة وخرج

  ألربعة قال يف املغين صدوق ضعفه القطان وفيه قدرية انتهى له مسلم وا
وفيها فطر بن خليفة أبو بكر الكويف اخلياط روى عن أيب الطفيل وأيب وائل وخلق وهو مكثر حسن احلديث روى 

  البخاري له مقرونا 
ة شيئا قال حيىي القطان وحمل بن حمرز الضيب الكويف قال يف املغين عن أيب وائل صدوق مل خيرجوا له يف الكتب الست

  وسط مل يكن بذاك ووثقه غري واحد وقال أبوحامت ال حيتج به وممن وثقه أمحد وله يف األدب للبخاري انتهى 
ويف رمضان معمر بن راشد األزدي موالهم البصري احلافظ أبو عروة صاحب الزهري كهال رأى جنازة احلسن 

مرا إىل أحد األ وجدته فوقه وقال غريه كان معمر خريا وهو أول وأقدم شيوخه موتا قتادة قال أمحد ليس نضم مع
من ارحتل يف طلب احلديث إىل اليمن فلقى هبا مهام بن منبه صاحب أيب هريرة وله اجلامع املشهور يف السري أقدم من 

رة ففيه أغاليط املوطأ وقال يف املغين ثقة أمام له أوهام احتملت له قال أبو حامت صاحل احلديث وما حدث به بالبص
وقد قال أمحد بن حنبل ليس نظم معمرا إىل أحد إال وجدته فوقه انتهى وقال ابن ناصر الدين معمر بن راشد بن أبو 

  راشد أيب عمرو واألزدي موالهم البصري عامل اليمن ثقة حجة ورع انتهى 



  باتفاق قاله يف العرب  وفيها موسى بن عبيدة الربذي باملدينة روى عن نافع وطبقته وكان صاحلا ضعيفا
وفيها على األصح وقيل يف اليت بعدها هشام بن أيب عبد اهللا احلافظ البصري ويقال الدستوائي ألنه كان يتجر يف 
الثياب اجمللوبة من دستوى وهي من األهواز مساه أبو داود أمري ا ملؤمنني وقال شعبة ما من الناس أحد يقول إنه 

دستوائي وهو أعلم حبديث قتادة مىن وقال شاذ بن فياض بكى هشام حىت فسدت طلب احلديث هللا إال هشام ال
  عينه قاله يف العرب وقال ابن قتيبة هو هشام بن أيب عبد اهللا سنرب موىل لبين سدوس يرمي بالقدر انتهى

  
ميني وهشام بن الغاز اجلرشي الدمشقي متويل بيت املال للمنصور روى عن مكحول وطبقته وكان من ثقات الشا

  وعلمائهم 
وفيها وهيب بن الورد الويل الشهري صاحب املواعظ واحلقائق روى عن محيد بن قيس األعرج ومجاعة كان ال يأكل 

  مما يف احلجاز تورعا عما اصطفاه الوالة ألنفسهم ومواشيهم 

  سنة أربع ومخسني ومائة

  
شام وزار بيت املقدس وجهز يزيد بن حامت يف فيها أهم املنصور أمر اخلوارج واستيالؤهم على املغرب فسار إىل ال

مخسني ألف فارس وعقد له على املغرب فبلغنا أنه أنفق على ذلك اجليش ثالثة وستني ألف الف فافتتح يزيد إفريقية 
  وهزم اخلوارج وقتل كبارهم واستعمل املنصور على قضاء دمشق حيىي ابن محزة فبقى قاضيا ثالثني سنة 

زيرة وعاملها جعفر بن برقان اجلزري صاحب ميمون ابن مهران روى له البخاري يف التاريخ وفيها تويف فقيه اجل
ومسلم واألربعة قال يف املغين جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال أمحد خيطىء يف حديث الزهري وقال ابن 

  خزمية ال حيتج به وقد و ثقة أمحد يف رواية وابن معني والفسوى وابن سعد انتهى 
وفيها وزير املنصور أبو أيوب سليمان بن خملد وقيل ابن داود املورياين نسبة إىل موريان من قرى األهواز هم 

املنصور ان يوقع به لتهم احلقته وكان كلما دخل هم بذلك مث يترك أذا رآه فقيل كان معه دهن فيه سحر فشاع يف 
  العامة دهن أيب أيوب مث أوقع به بعد وعذبه حىت مات 

ها تويف أشعب الطامع ويعرف بابن أم محيد روى عن عكرمة وسامل وله نوادر وملح يف الطمع والتطفيل أشهر وفي
  من أن تذكر 

  وفيها عبد الرمحن بن يزيد بن جابر الدمشقي حمدث دمشق روى عن أيب األشعث

ورده يف الضعفاء وما ذكر الصنعاين قال يف املغين من ثقات الدماشقة أثىن عليه مجاعة والعجب من البخاري كيف أ
  ما يدل على لينه بل قال قال الوليد كان عنده كتاب مسعه وكتاب مل يسمعه انتهى وقد روى عن خلق من التابعني 

  وفيها قرة بن خالد السدوسي البصري صاحب احلسن وابن سريين قال حيىي القطان وكان من أثبت شيوخنا 
اعة وكان شيخ أهل اليمن وعاملهم بعد يعقوب قال أمحد العجلي ثقة واحلكم بن أبان العدين روى عن طاووس ومج

  صاحب سنة كان إذا هدأت العيون وقف يف البحر إىل ركبتيه يذكر اهللا حىت يصبح 
وفيها مقرىء البصرة اإلمام أبو عمرو بن العالء بن عمار التميمي املازين البصري أحد السبعة وله أربع ومثانون سنة 

عالية الرياحي ومجاعة وروى عن أنس وإياس قال أبو عمرو كنت رأسا واحلسن حي ونظرت يف العلم قرأ على أيب ال



قبل أن أفنت وقال أبو عبيدة كان أبو عمرو أعلم الناس بالقرآن والعربية والشعر وأيام العرب قال وكانت دفاتره 
حترقت كتبه فلما رجع إىل علمه األول مل ملء بيت إىل السقف مث تنسك فأحرقها قاله يف العرب وقال ابن األهدل فا

يكن عنده إال ما حفظه وهو يف النحو يف الطبقة الرابعة من على قال األصمعي سألته عن ألف مسألة فأجابين فيها 
  بألف حجة وفيه يقول الفرزدق مفتخرا 

  ) حىت أتيت أبا عمرو بن عمار ** مازلت أفتح أبوابا وأغلقها ( 
يح وكان إذا دخل رمضان مل ينشد بيتا حى ينقضى ودخل يوما على سليمان بن علي عم وكنيته امسه على الصح

  السفاح فسأله عن شيء فصدقه فلم يعجبه فخرج أبو عمرو وهو يقول 
  )ك وأن أكرموين وأن قربوا ** أنفت من الذل عند املل ( 

  
  ) ويرضون مين بأن أكذب ** اذا ما صدقتهم خفتهم ( 

 ورفعه للباء من أكذب ملوافقة القافية مع دخول أن الناصبة للفعل املضارع دليل جلواز االقواء قال اليافعي رمحه اهللا
املعروف انتهى وقال أبو عمرو رمحه اهللا أول العلم الصمت مث حسن السؤال مث حسن اللفظ مث نشره عند أهله 

غلب أألمهما وقال إذا متكن اإلخاء قبح  وقال احتمال احلاجة خري من طلبها من غري أهلها وقال ما تساب اثنان إال
  الثناء وما ضاق جملس مبتحابني وما اتسعت الدنيا ملتباغضني ومسع أعرابيا كان خمتفيا من احلجاج يقول 

  ) وله فرجة كحل العقال ** رمبا جتزع النفوس ألمر ( 
وت احلجاج أم بقوله فرجة يعين فقال له أبو عمرو وما األمر قال مات احلجاج قال فلم أدري بأيهما كنت أفرح مب

بفتح الفاء قال االصمعي هي بالفتح من الفرج وبالضم من فرجة احلائط وحنوه وولد أبو عمرو مبكة ومات بالكوفة 
  رمحه اهللا تعاىل انتهى 

  وفيها خندق املنصور على الكوفة والبصرة وضرب عليها سورا قاله ابن اجلوزي يف الشذور 

  سنة مخس ومخسني ومائة

  فيها افتتح يزيد بن حامت أفريقية واستعادها من اخلوارج وقتل كبارهم أبا حامت وأبا عاد وطائفة ومهد قواعدها 
وفيها أو يف سنة مثان توىف حمدث محص صفوان بن عمرو السكسكي أدرك أبا أمامة وروى عن عبد اهللا بن بسر 

  ة اهلاليل الكويف األحول أحد األعيانوجبري بن نفري والكبار وفيها مسعر بن كدام احلافظ أبو سلم

يسمى املصحف من اتقانه ويدعى امليزان لنقده وحترير لسانه قاله ابن ناصر الدين وقال يف العرب أخذ عن احلكم 
وقتادة وخلق وكان عنده حنو ألف حديث قال حيىي القطان ما رأيت أثبت منه وقال شعبة كنا نسمى مسعرا 

  أثبت من سفيان وشعبة انتهى  املصحف وقال أبو نعيم مسعر
  وفيها عثمان بن أيب العاتكة الدمشقي القاص روى عن عمري بن هاىنء العنسي ومجاعة 

وفيها وقال ابن ناصر الدين سنة أربع جعفر بن برقان الرقى أبو عبد اهللا الكاليب موالهم ذكر النسائي وغريه أنه 
ال يدري الكتابة فيما يقال انتهى وقد تقدم الكالم عليه قريبا ليس به بأس وهو معدود يف حفاظ الرجال وكان أميا 

  يف سنة أربع 
وفيها محاد الراوية بن أيب ليلى الديلمي الكويف موىل البن زيد اخليل الطائي الصحايب كان محاد من أعلم الناس مبآثر 



يت الراوية قال ألين أروى لكل العرب وأشعارها وهو الذي مجع السبع الطوال قال له الوليد بن يزيد األموي مل مس
شاعر مسعت به أو مل أمسع وأميز بني قدميها وحديثها قال له كم حتفظ من الشعر قال كثري لكين أنشد على كل 

حرف مائة قصيدة كبرية سوى املقطعات من شعر اجلاهلية دون اإلسالم فامتحنه يف ذلك فوجده كما قال فأمر له 
  لف درهم مبائة ألف و وهبه هشام مائة أ

  سنة ست ومخسني ومائة

  
فيها تويف سعيد بن أيب عروبة اإلمام أبو النضر العدوى شيخ البصرة وعاملها وأول من دون العلم هبا وكان قد تغري 

حفظه قبل موته بعشر سنني روى عن أيب رجاء العطاردي وابن سريين والكبار وخرج له ابن عدي قال يف املغين 
  و ثقة أمام تغري حفظه قال أبو حامت هو قبل أن خيتلطوثقة ابن معني وأمحد وه

  ثقة انتهى وقال ابن ناصر الدين قيل أنه كان يقول بالقدر سرا انتهى وعده ابن قتيبة يف القدرية 
وعبد اهللا بن شوذب البلخي مث البصري نزيل بيت املقدس روى عن احلسن وطبقته وكان كثري العلم جليل القدر 

  د كنت إذا رأيت ابن شوذب ذكرت املالئكة وعاش سبعني سنة قال كثري بن الولي
وفيها شيخ افريقية وقاضيها وأول من ولد هبا من املسلمني عبد الرمحن ابن زياد بن أنعم الشعباين اإلفريقي الزاهد 
  ديث الواعظ روى عن أيب عبد الرمحن احلبلي وطبقته وقد وفد على املنصور فوعظه بكالم حسن وليس بقوى يف احل

  وعمر بن ذر اهلمذاين الكويف الواعظ البليغ روى عن أبيه ثقة لكنه رأس يف األرجاء انتهى 
  وفيها على بن أيب محلة الدمشقي املعمر أدرك معاوية وروى عن أيب إدريس اخلوالين والكبار وقد وثقه أمحد وغريه 

موىل تيم اهللا بن ربيعة الكويف الزيات الزاهد  وفيها وقيل سنة مثان قارىء الكوفة أبو عمارة محزة بن حبيب التيمي
أحد السبعة قرأ على التابعني وتصدر لألقراء فقرأ عليه جل أهل الكوفة وحدث عن احلكم بن عيينة وطبقته وكان 
رأسا يف القرآن والفرائض قدوة يف الورع قال محزة القرآن ثلثمائة ألف حرف وثالثة وسبعون ألف حرف ومائتان 

  ى احلق سبحانه يف املنام وضمخه بالغالية ومسع منه وهو منام مشهور ومخسون ورأ

  سنة سبع ومخسني ومائة

  
فيها على ما يف الشذور بين املنصور قصره الذي على شاطىء دجلة ويدعى اخللد وحول األسواق من املدينة إىل 

  باب الكرخ وباب الشعري واحملول

  الشعري انتهى  ووسع طرق املدينة وأرباضها وعقد اجلسر بباب
وفيها تويف احلسني بن وأقد املروزي قاضي مرو روى عن عبد اهللا بن بريدة وطبقته وروى له العقيلي وابن حبان 

  قال الذهيب يف املغين واقد املروزي عن ابن بريدة صدوق استنكر أمحد بعض حديثه انتهى 
الفقيه روى عن القسم بن خميمرة وعطاء وخلق ويف صفر إمام الشاميني أبو عمرو عبد الرمحن بن عمرو األوزاعي 

كثري من التابعني وكان رأسا يف العلم والعمل جم املناقب ومع علمه كان بارعا يف الكتابة والترسل قال اهلقل بن 



زياد أجاب األوزاعي عن سبعني ألف مسألة وقال إمساعيل بن عباس مسعت الناس سنة أربعني ومائة يقولون 
امل األمة وقال عبد اهللا اخلرييب كان األوزاعي أفضل أهل زمانه وقال الوليد بن مسلم ما رأيت األوزاعي اليوم ع

أكثر اجتهادا يف العبادة من األوزاعي وقال أبو مسهر كان األوزاعي حيىي الليل صالة وقرآنا وبكاء ومات يف 
  احلمام اغلقت عليه زوجته باب احلمام ونسيته فمات و رثاه بعضهم فقال 

  ) قربا تضمن حلده األوزاعي ** جاد احليا بالشام كل عشية ( 
  ) سقيا له من عامل نفاع ** قربا تضمن طود كل شريعة ( 
  ) عنها بزهد أميا اقالع ** عرضت له الدنيا فاقلع معرضا ( 

ارت يف وجاء رجل إىل بعض املعريين فقال رأيت البارحة كان رحيانة رفعت إىل السماء من ناحية املغرب حىت تو
السماء فقال إن صدقت رؤياك فقد مات األوزاعي فوجدوه قد مات تلك الليلة وما حج لقيه سفيان الثوري بذي 

طوى فأخذ حبطام بعريه ومشى وهو يقول طرقوا للشيخ قال ابن ناصر الدين األوزاعي هو عبد الرمحن بن عمرو بن 
ان ومثانني وكان عامل األمة منفردا بالسيادة مع اجتهاد يف حيمد األوزاعي الدمشقي الثقة املأمون ولد ببعلبك سنة مث

  أحياء الليل أجاب يف سبعني ألف مسئلة للقصاد دخل محاما يف بيته هنارا وأدخلت معه زوجته

يف كانون فحما ونارا مث أغلقت عليه غري متعمدة فهاج الفحم بالنار فمات من ذلك واألوزاع قرية بدمشق اتصل 
احمللة اليت تسمى اآلن بالعقيبة انتهى وقال يف املعارف حدثنا البجلي أن امسه عبد الرمحن بن عمرو  هبا العمران وهي

من األوزاع وهم بطن من مهدان وقال الواقدي كان يسكن ببريوت ومكتبه باليمامة فلذلك مسع من حيىي بن أيب 
انتهى كالم العرب وقال النووي يف شرح كثري ومات ببريوت سنة سبع ومخسني ومائة وهو ابن اثنتني وسبعني سنة 

املهذب يف باب احليض وأما األوزاعي فهو أبو عمرو وعبد الرمحن بن عمرو من كبار تابعي التابعني وأئمتهم 
البارعني كان إمام أهل الشام يف زمنه أفيت يف سبعني ألف مسألة وقيل مثانني ألفا تويف يف خلوة يف محام ببريوت 

سدا ميينه سنة سبع ومخسني ومائة قيل هو منسوب إىل األوزاع قرية كانت خارج باب الفراديس مستقبل القبلة متو
من دمشق وقيل قبيلة من اليمن وقيل غري ذلك انتهى ويف هتذيب النووي عن عبد الرمحن ابن مهدي قال األئمة يف 

امت األوزاعي إمام متبع ملا مسع احلديث أربعة األوزاعي ومالك وسفيان الثوري ومحاد بن زيد انتهى وقال أبو ح
  وذكر أبو إسحاق الشريازي يف الطبقات أن األوزاعي سئل عن الفقه يعين استفىت وله ثالث عشرة سنة انتهى 

  وفيها حممد بن عبد اهللا ابن أخي الزهري املدين روى عن عمه وأبيه 
  ن أبيه وطائفة وضعفه ابن معني وفيها مصعب بن ثابت بن عبد اهللا بن الزبري بن العوام باملدينة روى ع

وفيها يوسف ابن إسحاق بن أيب إسحاق السبيعي روى عن جده وعن الشعيب قال ابن عيينة مل يكن يف ولد إسحاق 
  أحفظ منه

  سنة مثان ومخسني ومائة

  فيها صادر املنصور خالد بن برمك وأخذ منه ثالثة آالف درهم مث رضي عنه وأمره على املوصل 
  فلح بن محيد األنصاري املدين روى عن القسم وأيب بكر بن حزم وفيها تويف أ

وفيها حيوة بن شريح أبو زرعة قال السيوطي يف حسن احملاضرة حياة بن شريح بن صفوان التجييب أبو زرعة 
فقال املصري الفقيه الزاهد العابد أحد العباد والعلماء السادة عن يزيد بن أيب حبيب وعنه الليث سئل عنه أبو حامت 



هو أحب إيل من الليث بن سعد ومن الفضل بن فضالة وقال ابن املبارك ما وصف يل أحد ورأيته إال كانت رؤيته 
دون صفته إال حياة بن شريح فإن رؤيته كانت أكرب من صفته عرض عليه قضاء مصر فأىب انتهى وقال ابن ناصر 

ال يف العرب صحب يزيد بن أيب حبيب وروى عن يونس الدين اإلمام القدوة كان كبري الشأن جماب الدعوة انتهى وق
  موىل أيب هريرة وطبقته وكان جماب الدعوة انتهى 

وفيها زفر قال يف العرب زفر بن اهلذيل بن قيس من بين العنرب ويكىن أبا اهلذيل وكان قد مسع احلديث وغلب عليه 
العرب زفر بن اهلذيل العنربي الفقيه صاحب أيب  الرأي ومات بالبصرة وكان أبوه اهلذيل على أصبهان انتهى وقال يف

  حنيفة وله مثان وأربعون سنة وكان ثقة يف احلديث موصوفا بالعبادة نزل البصرة وتفقهوا عليه 
وفيها عبيد اهللا بن أيب زياد الرصايف الشامي صاحب الزهري وثقة الدارقطين لصحة كتابه وما روى عنه إال حفيده 

  حجاج بن أيب منيع 
  ها عبد اهللا بن عياش اهلمذاين الكويف صاحب الشعيب ويعرف باملنتوف وعوانه بن احلكم البصري اإلخباريوفي

  
وفيها كما قال ابن اجلوزي يف الشذور نزل املنصور قصره املسمى باخللد على دجلة مث حج وتويف ببئر ميمون 

وهو حمرم وأخذت البيعة للمهدي  وكانت مدة خالفته إحدى وعشرين سنة وأحد عشر شهرا وأربعة عشر يوما
انتهى قال يف العرب توجه املنصور للحج فأدركه أجله يوم سادس ذي احلجة عند بر ميمون بظاهر مكة حمرما فأقام 

املوسم األمري إبراهيم بن حيىي بن حممد صىب أمرد وهو ابن أخي املنصور واستخلف املهدي وتويف وله ثالث وستون 
وكان طويال مهيبا امسر خفيف اللحية رحب اجلبهة كأن عينيه لسانان ناطقان تقبله النفوس سنة وكانت أمه بربرية 

وكان خيالطه أهبة امللك بزي أوىل النسك ذا حزم وعزم ودهاء ورأى وشجاعة وعقل وفيه جربوت وظلم انتهى 
حلالل واحلرام وساس وقال ابن األهدل كان ال يبايل أن حيرس ملكه هبالك من كان وكان قد روى العلم وعرف ا

هو وبنوه ملكهم سياسة امللوك ووىل بعده املهدي وكان املنصور استأذن أخاه السفاح يف احلج فجاءه نعي السفاح 
يف بعض الطريق فسار مسرعا حىت دخل دار اخلالفة وظفر باألموال وتقررت قواعده وملا أراد إنشاء مدينة السالم 

كان هناك ما تريد قال أريد أن أبين ههنا مدينة قال الراهب أن صاحبها  بعد أن مكث سنة يتردد فقال له راهب
يقال له مقالص فقال املنصور أنا واهللا كنت أدعي بذلك يف الكتاب مث قال له منجمه احكم اآلن بالبناء فإنه يتم 

ء ولكن دون العمران بناؤها وال يكون هلا يف الدنيا نظري قال مث ماذا قال مث خترب بعد موتك خرابا ليس بالصحرا
إن األرض هللا يورثها من يشاء من عباده والعاقبة { فوضع املنصور أول لبنة بيده وقال بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  وملا مت بناؤها وانتقل إىل قصره وقف يتأمل باب القصر فإذا عليه مكتوب } للمتقني 
  ) بعدستني من سنيك ترحل ** ادخل القصر ال ختاف زواال ( 
  قف مليا وتغرغرت عيناه مث قال لعبة لغافل وفسحة جلاهل وكان وقوفهفو

أنه حسب ما بقي من عمره من املولد إىل متام ستني انتهى قال املدائين خرجت مع املنصور يف حجته اليت مات فيها 
  لى احلائط فسألين عن سين فقلت ثالث وستون فقال وأنا فيها وهي دقاقة األعناق فنزلنا منزال فوجد مكتوبا ع

  ) سنوك وأمر اهللا الشك نازل ** أبا جعفر حانت وفاتك وانقضت ( 
  ) يرد قضاء اهللا أم أنت جاهل ** أبا جعفر هل كاهن أو منجم ( 

فجعل يراه وينظر إليه وال نرى حنن شيئا وذكر النووي يف هتذيبه واقعة جرت له مع سفيان الثوري وذلك أنه أرسل 



سفيان قبل دخوله مكة فجاء سفيان إىل الفضيل وسفيان بن عيينة فضرع هلما وجلس بينهما فقاال اتق اهللا وال  لقتل
  تشمت بنا األعبد فقام سفيان إىل البيت وأخذ برتاجه وقال برئت منه أن دخلها أبو جعفر فلم يدخلها إال ميتا انتهى 

  اللعنة وفيها أيضا مات طاغية الروم قسطنطني بن اليون إىل 

  سنة تسع ومخسني ومائة

  
فيها أحل املهدي على ويل العهد عيسى بن موسى بكل ممكن وبالرغبة والرهبة يف خلع نفسه ليويل العهد لولده 

  موسى اهلادي فأجاب خوفا على نفسه فأعطاه املهدي عشرة آالف درهم وإقطاعات 
  وفيها بىن املهدي مسجد الرصافة وأعتق اخليزران وتزوجها 

يها تويف اإلمام أبو احلرث حممد بن عبد الرمحن بن املغرية بن احلرث بن أيب ذئب هشام بن شعبة القرشي العامري وف
املدين الفقيه ومولده سنة مثان روى عن عكرمة ونافع وخلق قال أمحد بن حنبل كان يشبه بسعيد بن املسيب وما 

جال وقال الواقدي كان ابن أيب ذئب يصلي الليل أمجع خلف مثله كان أفضل من مالك إال أن مالكا أشد تنقية للر
  وجيتهد يف العبادة فلو قيل له إن القيامة تقوم غدا

ما كان فيه مزيد من االجتهاد وقال أخوه أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما مث سرده وكان شديد احلال يتعشى باخلبز 
حديثه مل يكن له كتاب وقال أمحد دخل ابن أيب ذئب  والزيت وكان من رجال العامل صرامة وقوال باحلق وكان حيفظ

على أيب جعفر يعين املنصور فلم يهله أن قال له الظلم ببابك فاش وأبو جعفر أبو جعفر حياه املنصور فلم يقم له 
  فقيل له ال تقوم ألمري املؤمنني فقال إمنا يقوم الناس لرب العاملني 

عن عكرمة وسامل وطائفة وخرج له األربعة قال يف املغين عبد العزيز بن أيب وفيها عبد العزيز بن أيب رواد مبكة روى 
  رواد صاحل احلديث ضعفه ابن اجلنيد وقال ابن حبان روى عن نافع عن ابن عمر نسخة موضوعة انتهى 

  مرجئا  وقال يف العرب تويف مبكة روى عن عكرمة وسامل وطائفة قال ابن املبارك كان من أعبد الناس وقال غريه كان
  انتهى 

وقال ابن االهدل رأت امرأة مبكة احلور العني حول الكعبة كهيئة العرس فقالت ما هذا فقيل زواج عبد العزيز 
  فانتبهت فإذا هو مات 

وفيها عكرمة بن عمار اليمامي روى عن طاووس ومجاعة وخرج له األربعة ومسلم قال عاصم بن علي كان 
يزيد بن عبد اهللا اليمامي شيخ ابن ماجه قال يف املغين صدوق مشهور قال مستجاب الدعوة وآخر من روى عنه 

القطان أحاديثه عن حيىي بن أيب كثري ضعيفه وقال أمحد ضعيف احلديث ووثقه ابن معني وغريه قال احلاكم أكثر 
  مسلم االستشهاد به وقال البخاري مل يكن له كتاب فاضطرب حديثه انتهى كالم املغين 

يق الضيب الكويف روى عن منصور واألعمش وكان كبري القدر عاملا خريا قال أبو أمحد الزيتوين وعمار بن رز
  لبعضهم لو كنت اختلفت إىل عمار لكفاك أهل الدنيا 

  وفيها عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن اخلطاب املدين ولقبه رباح

  روى عن أبيه وعن سعيد بن املسيب وهو أكرب شيخ للقعنيب 
ا مالك بن مغول البجلي الكويف روى عن الشعيب وطبقته وكان كثري احلديث ثقة حجة قال ابن عيينة قال ويف أوهل



  له رجل اتق اهللا فوضع خده باألرض 
وفيها يونس بن أيب إسحاق السبيعي عن سن عالية روى عن أنس وكبار التابعني وكان صدوقا كثري احلديث قال 

  ه بأس عبد الرمحن بن مهدي وغريه مل يكن ب
  وفيها أمري خراسان محيد بن قحطبة بن شبيب الطائي وقد ويل أيضا اجلزيرة ومصر 

  سنة ستني ومائة

حج املهدي بالناس ونزع كسوة الكعبة كلها حىت جردها مث طال البيت باخللوف وقسم يف سفره ثالثني ألف درهم 
ألف فقسم ذلك كله وفرق من الثياب مائة ومحلت معه ووصل إليه من مصر ثالمثائة ألف دينار ومن اليمن مائة 

  ثوب ومخسني ألف ثوب ووسع يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قاله ابن اجلوزي يف شذور العقود 
وفيها افتتح املسلمون وعليهم عبد امللك املسمعي مدينة كبرية باهلند ومحل حممد بن سليمان األمري الثلج حىت واىف 

  شيء مل يتهيأ ألحد به مكة للمهدي وهذا 
وتويف يف غزوة اهلند يف الرجعة بالبحر الربيع بن صبيح البصري صاحب احلسن وقد قال فيه شعبة هو عندي من 

  سادات املسلمني وقال أمحد ال بأس به 
وفيها لثالث بقني من مجادى اآلخرة تويف أبو بسطام شعبة بن احلجاج بن الورد العتكي األزدي موالهم الواسطي 

خ البصرة وأمري املؤمنني يف احلديث روى عن معاوية بن قرة وعمرو بن مرة وخلق من التابعني قال الشافعي لوال شي
شعبة ما عرف احلديث بالعراق وقال أبو زيد اهلروي رأيت شعبة يصلي حىت ترم قدماه وكان موصوفا بالعلم 

وقال أبو عبد الرمحن النسائي أمناء اهللا على علم والزهد والقناعة والرمحة واخلري وكان رأسا يف العربية والشعر 
  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالثة شعبة بن احلجاج وحيىي بن سعيد القطان ومالك بن أنس

  جمونه فقال احلسن 
  ) ما مل يكن منها هلا زاجر ** والنفس ال تقلع عن غيها ( 

جل احلسن يف النوم فقال له ما فعل اهللا بك وقال رمحين فقال أبو العتاهية وددت أن هذا البيت بشعري كله ورأى ر
  بأبيات قلتها وهي 

  ) فلقد علمت بأن عفوك أعظم ** يا رب إن عظمت ذنويب كثرة ( 
  ) فبمن يلوذ ويستجري اجملرم ** إن كان ال يرجوك إال حمسن ( 
  ) ولئن رددت يدي فمن ذا يرحم ** أدعوك رب كما أمرت تضرعا ( 
  ) ومجيل ظين مث أين مسلم ** وسيلة إال الرجا ما يل إليك ( 

انتهى وقال احلصري يف كتابه قطب السرور قال ابن نوخبت تويف أبو نواس يف منزيل فسمعته يوم مات يترمن بشيء 
  فسألته عنه فأنشدين 

  ) وذاك أين أقول بالدهر ** باح لساين مبضمر السر ( 
  ) ضة العمر وإمنا املوت بي** وليس بعد املمات منقلب ( 

والتفت إىل من حوله فقال ال تشربوا اخلمر صرفا فإين شربتها صرفا فأحرقت كبدي مث طفى انتهى فإنا هللا وإنا إليه 
  راجعون 



  سنة سبع وتسعني ومائة

  
فيها حوصر األمني ببغداد وأحاط به أمراء املأمون وهم طاهر بن احلسني وهرمثة بن أعني وزهري بن املسيب يف 

  قاتلت مع األمني الرعية وقاموا معه قياما ال مزيد عليه ودام احلصار سنة واشتد البالء وعظم اخلطب جيوشهم و
وفيها تويف اإلمام احلرب أبو حممد عبد اهللا بن وهب الفهري موالهم املقري أحد األعالم يف شعبان ومولده سنة مخس 

  عن ابن جريج وعمرو وعشرين وطلب العلم بعد األربعني ومائة بعام أو بعامني وروى

  
وفيها تويف املسعودي عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عتبة بن عبد اهللا بن مسعود الكويف روى عن احلكم بن عتبة 

وعمرو بن مرة وخلق وخرج له األربعة قال أبو حامت كان أعلم أهل زمانه حبديث ابن مسعود وتغري قبل موته بسنة 
  ال أنه اختلط يف آخر عمره وقال آخر كان حسن احلديث أو سنتني وقال ابن حبان كان صدوقا إ

  سنة إحدى وستني ومائة

  
فيها أمر املهدي ببناء القصور بطريق مكة واختاذ املصانع وجتديد األميال وحفر الركايا وزاد يف جامع البصرة وأمر 

ى اهللا عليه وسلم اليوم ففعل ذلك بنزع املقاصري وتقصري املنابر وتصيريها إىل املقدار الذي عليه منرب رسول اهللا صل
  قاله يف الشذور 

وفيها كان ظهور عطاء املقنع الساحر امللعون الذي ادعى الربوبية بناحية مرو واستغوى خالئق ال حيصون قال ابن 
خلكان يف تارخيه عطاء املقنع اخلراساين ال أعرف اسم أبيه وكان مبدأ أمره قصارا من أهل مرو وكان يعرف شيئا 

السحر والنريجات فادعى الربوبية من طريق املناسخة وقال ألشياعه والذين اتبعوه إن اهللا تعاىل حتول إىل صورة من 
آدم عليه السالم فلذلك قال للمالئكة اسجدوا فسجدوا له إال إبليس فاستحق بذلك السخط مث حتول من صورة 

السالم واحلكماء حىت حصل يف صورة أيب مسلم  آدم إىل صورة نوح مث إىل صورة واحد فواحد من األنبياء عليهم
اخلراساين مث زعم أنه انتقل منه إليه فقبل قوم دعواه وعبدوه وقاتلوا دونه مع ما عاينوا من عظيم ادعائه وقبح 

صورته ألنه كان مشوه اخللق أعور وإمنا غلب على عقوهلم بالتمويهات اليت أظهرها هلم بالسحر والنريجات وكان 
  ا أظهر هلم صورة قمر يطلعيف مجلة م

ابن احلرث وخلق وتفقه مبالك والليث قال أبو سعيد بن يونس مجع ابن وهب بني الفقه والرواية والعبادة وله 
تصانيف كثرية وقال أمحد بن صاحل املصري حدث ابن وهب مبائة ألف حديث ما رأيت أحدا أكثر حديثا منه وقال 

أهوال القيامة فخر مغشيا عليه فلم يتكلم بكلمة حىت مات بعد أيام وقال ابن خداش قرئ على ابن وهب كتابه يف 
يونس بن عبد األعلى كان أرادوه على القضاء فتغيب قاله يف العرب وقال ابن األهدل صحب مالكا عشرين سنة 

ذا لغريه وصنف املوطأ الكبري والصغري وحدث مبائة ألف حديث وكان مالك يكتب إليه يف املسائل ومل يكن يفعل ه
وقال ابن وهب عامل وابن القاسم فقيه وكتب إليه اخلليفة يف قضاء مصر فاختبأ ولزم بيته فاطلع عليه بعضهم يوما 
فقال له يا أبن وهب أال خترج فتقضي بني الناس بكتاب اهللا وسنة رسوله فقال أما علمت أن العلماء حيشرون مع 



ب األهوال من جامعه فغشي عليه فحمل إىل داره فمات حلينه رمحه األنبياء والقضاة مع السالطني وقرئ عليه كتا
  اهللا تعاىل انتهى 

وفيها حمدث الشام اإلمام أبو حيمد بقية بن الوليد الكالعي احلمصي احلافظ ومولده سنة عشر ومائة روى عن حممد 
شهورا بالتدليس كالوليد بن بن زياد األهلاين وحبري بن سعد والكرب وأخذ عمن دب ودرج وتفقه باألوزاعي وكان م

مسلم وقال ابن معني إذا روى عن ثقة فهو حجة وقال بقية قال يل شعبة إين ألمسع منك احاديث لو مل أمسعها لطرت 
  قاله يف العرب وقال ابن

فرياه الناس من مسرية شهرين من موضعه مث يغيب فعظم اعتقادهم فيه وقد ذكر أبو العالء املعري هذا القمر يف 
  ه قول
  وإليه أشار ابن سناء امللك بقوله ) ضالل وغى مثل بدر املقنع ** أفق إمنا البدر املقنع رأسه ( 
  ) بأسحر من أحلاظ بدري املعمم ** إليك فال بدر املقنع طالعا ( 

ا وملا اشتهر أمر ابن املقنع وانتشر ذكره ثار عليه الناس وقصدوه يف قلعته اليت كان قد اعتصم هبا وحصروه فلم
أيقن باهلالك مجع نساءه وسقاهن مسا فمنت مث تناول شربة من ذلك السم فمات ودخل املسلمون قلعته فقتلوا من 

  فيها من أشياعه وأتباعه وذلك يف سنة ثالث وستني ومائة لعنه اهللا تعاىل ونعوذ باهللا من اخلذالن انتهى خملصا 
لقبح صورته ولذلك قيل له املقنع مث اختذ وجها من وقال ابن األهدل بعد كالم طويل كان ال يسفر عن وجهه 

ذهب فتقنع به وعبده خلق كثري وقاتلوا دونه وانتدب حلربه سعيد اجلرشي وملا أحس بالغلبة استعمل مسا وسقى 
  نساءه مث شربه فماتوا كلهم انتهى ملخصا أيضا 

  ملا ورد عليه ببغداد وفيها تويف أبو دالمة زند بالنون بن اجلون صاحب النوادر أنشد املهدي 
  ) بقرى العراق وأنت ذوافر ** إين حلفت لئن رأيتك ساملا ( 
  ) ولتمألن درامها حجري ** لتصلني على النيب حممد ( 

فقال املهدي أما األوىل فنعم فقال جعلت فداك ال تفرق بينهما فمأل له حجره دراهم واستدعى طبيبا لعالج وجع 
أ قال له أبو دالمة واهللا ما عندنا شيء ولكن ادع املقدار على يهودي وأشهد لك أنا فداواه على شيء معلوم فلما بر

وولدي فمضى الطبيب إىل القاضي حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى وقيل عبد اهللا ابن شربمة فادعى الطبيب وأنكر 
  د يف الدهليز حبيث يسمعه القاضياليهودي فجاء بأيب دالمة وابنه وخاف أبو دالمة أن يطالبه القاضي بالتزكية فأنش

  
  ) وإن حبثوا عين ففيهم مباحث ** إن الناس غطوين تغطيت عنهم ( 
  ) ليعلم قوم كيف تلك البثابث ** وإن نبشوا ابئري نبشت بئارهم ( 

فقال له القاضي كالمك مسموع وشهادتك مقبولة مث غرم القاضي املبلغ من عنده ونوادره كثرية جدا وهو مطعون 
  وليست له رواية  فيه

ويف شعبان منها تويف اإلمام أبو عبد اهللا سفيان بن سعيد الثوري الفقيه سيد أهل زمانه علما وعمال وله ست 
وستون سنة روى عن عمرو بن مرة ومساك ابن حرب وخلق كثري قال ابن املبارك كتبت عن ألف شيخ ومائة شيخ 

ني وغريمها سفيان أمري املؤمنني يف احلديث وقال أمحد بن حنبل ال ما فيهم أفضل من سفيان وقال شعبة وحييىي بن مع
يتقدم على سفيان يف قليب أحد وقال حيىي قطان ما رأيت أحفظ من الثوري وهو فوق مالك يف كل شيء وقال 



ور سفيان ما استودعت قليب شيئا قط فخانين وقال ورقاء مل ير الثوري مثل نفسه وكان سفيان كثري احلط على املنص
لظلمه فهم به وأراد قتله فما أمهله اهللا وأثىن عليه أئمة عصره مبا يطول ذكره وكان أقسم برب البيت أن املنصور 

ال يدخلها أي الكعبة ويف رواية قال برئت منها يعين الكعبة إن دخلها منصور ودخل على املهدي فسلم عليه تسليم 
هنا أتظن أن لو أردناك بسوء مل نقدر عليك فما عسى أن حنكم العامة فأقبل عليه املهدي بوجه طلق وقال نفر وه

اآلن فيك فقال سفيان إن حتكم اآلن يف حيكم فيك ملك قادر عادل يفرق بني احلق والباطل فقال له الربيع مواله 
 أهلذا اجلاهل أن يستقبلك هبذا ائذن يل يف ضرب عنقه فقال املهدي ويلك اسكت وهل يريد هذا وأمثاله إال أن

نقتلهم فتشقى بسعادهتم اكتبوا عهده على قضاء الكوفة على أن ال يعترض عليه فيها حكم فخرج فرمى بالكتاب 
  يف دجلة وهرب فطلب فلم يقدر عليه وتوىل قضاءها عنه شريك بن عبد اهللا النخعي فقال فيه الشاعر 

  )وأمسى شريك مرصدا للدراهم ** حيرز سفيان ففر بدينه ( 

بصرة متواريا وكان صاحب مذهب قال ابن رجب وجد يف آخر القرن الرابع سفيانيون ومناقبه ومات سفيان بال
  حتتمل جملدات ورآه بعضهم بعد موته فسأله عن حاله فقال 

  ) هنيئا رضائي عنك يا ابن سعيد ** نظرت إىل ريب عيانا فقال يل ( 
  ) بعربة مشتاق وقلب عميد ** لقد كنت قواما إذا أظلم الدجى ( 
  ) وزرين فأىن منك غري بعيد ** فدونك فاختر أي قصد أردته ( 

وفيها يف أوهلا تويف أبو الصلت زائدة بن قدامة الثقفي الكويف احلافظ روى عن زياد بن عالقة وطبقته وقال أبو حامت 
  ثقة صاحب سنة وقال الطيالسي كان ال حيضر صاحب بدعة 

حوشب واحلسن وحيىي بن أيب كثري قال يف املغين حرب بن  وحرب بن شداد اليشكري البصري روى عن شهر بن
شداد عن أبن أيب كثري ثقة كان حيىي القطان ال حيدث عن وقال حيىي بن معني صاحل انتهى وقد خرج له الشيخان 

  وأبو داود والترمذي وغريهم 
  وفيها سعيد بن أيب أيوب املصري وقد نيف على الستني روى عن زهرة ابن معبد ومجاعة 

وفيها ورقاء بن عمر اليشكري الكويف باملدائن روى عن عبيد اهللا بن أيب يزيد ومنصور وطبقتهما قال يف املغين ثقة 
ثبت قال القطان ال يساوي شيئا انتهى قال أبو داود الطيالسي قال يل شعبة عليك بورقاء فإنك لن تلقى مثله حىت 

  ترجع وقال أمحد كان ثقة صاحب سنة 
سعد قال يف املغين هشام بن سعد موىل بين خمزوم صدوق مشهور ضعفه النسائي وغريه وكان حيىي  وفيها هشام بن

القطان ال حيدث عنه وقال أمحد ليس هو حمكم للحديث وقال ابن عدي مع ضعفه يكتب حديثه وقال ابن معني 
  ليس بذاك القوى قال احلاكم روى له مسلم يف الشواهد انتهى 

  دين الفراء الدباغ روى عن املقربي وطبقتهوفيها داود بن قيس امل

  
وأبو جعفر الرازي عيسى بن ماهان روى عن عطاء بن أيب رباح والربيع ابن أنس اخلراساين وكان زميل املهدي إىل 

  مكة 
وفيها قال ابن األهدل أو يف سنة أربع وتسعني إمام النحو عمرو بن عثمان املعروف بسيبويه احلارثي موالهم أخذ 

و عن عيسى بن عمر واللغة عن أيب اخلطاب األخفش األكرب وغريه قيل ومل يقرأ عليه كتابه قط وإمنا قرىء بعد النح



فلوال كانت قرية آمنت فنفعها إمياهنا إال قوم { موته على األخفش قال أبن سالم سألت سيبويه عن قوله تعاىل 
يل وكان أعلم املتقدمني واملتأخرين بالنحو ومل بأي شيء نصب قوم قال إذا كانت إال مبعىن لكن نصب ق} يونس 

يصنف فيه مثل كتابه وكان اخلليل إذا جاءه سيبويه يقول مرحبا بزائر ال ميل وتناظر هو والكسائي يف جملس األمني 
فظهر سيبويه بالصواب وظهر الكسائي بتركيب احلجة والتعصب انتهى كالم ابن األهدل وقال الشمين يف حاشيته 

ين أما سيبويه فعمرو بن عثمان بن قنرب أبو بشر طلب اآلثار والفقه مث صحب اخلليل وبرع يف النحو وهو على املغ
موىل لىن احلارث بن كعب ويكىن أيضا أبا احلسن وتفسري سيبويه بالفارسية رائحة التفاح قال إبراهيم احلريب مسى 

ه ومحاد بن سلمة أعلم بالنحو من النضر بن مشيل بذلك ألن وجنتيه كانتا كأهنما تفاحتان قال املربد كان سيبوي
واألخفش وقال ابن عائشة كنا جنلس مع سيبويه يف املسجد وكان شابا مجيال نظيفا قد تعلق من كل علم بسبب مع 

حداثة سنه وقال أبو بكر العبدي النحوي ملا ناظر سيبويه الكسائي ومل يظهر سأل من يرغب من امللوك يف النحو 
حة بن طاهر فشخص إليه إىل خراسان فمات يف الطريق ذكر بعضهم أنه مات سنة مثانني ومائة وهو فقيل له طل

الصحيح كذا قال الذهيب ويقال سنة أربع وتسعني ومائة انتهى كالم الشمين وما قاله هو الصواب وانظر تناقض 
  لس األمني وما أبعد هذاابن األهدل كيف ذكر موته سنة إحدى وستني وذكر أن ما جريته مع الكسائي يف جم

التناقض فلعله مل يتأمل وأما صاحب مغين اللبيب عن كتب األعاريب فقد ذكر ذلك وذكر أن املناظر كانت عند 
حيىي بن خالد الربمكي فلنورد عبارته حبروفها وأن كان فيها طول ملا فيها من الفوائد فنقول قال ابن هشام يف املغىن 

ظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هو هي وقالوا أيضا فإذا هو إياها وهذا مسئلة قالت العرب قد كنت أ
هو الوجه الذي أنكره سيبويه ملا سأله الكسائي وكان من خربمها أن سيبويه قدم على الربامكة فعزم حيىي بن خالد 

لف عن مسئلة فأجاب فيها على اجلمع بينهما فجعل لذلك يوما فلما حضر سيبويه تقدم إليه الفراء وخلف فسأله خ
فقال له أخطأت مث سأله ثانية وثالثة وهو جبيبه ويقول له أخطات فقال هذا سوء أدب فأقبل عليه الفراء فقال أن يف 
هذا الرجل حدة وعجلة ولكن ما تقول فيمن قال هؤالء أبون ومررت بأبني كيف تقول على مثال ذلك من وأيت 

ال لست أكلمكما حىت حبضر صاحبكما فحضر الكسائي فقال له تسألين أو أو أويت فأجابه فقال أعد النظر فق
أسألك فقال له سيبويه سل أنت فسأله عن هذا املثال فقال سيبويه فإذا هو هي وال جيوز النصب وسأله عن أمثال 

ذلك  ذلك حنو خرجت فإذا عبد اهللا القائم أو القائم فقال كل ذلك بالرفع فقال له الكسائي العرب ترفع كل
وتنصبه فقال حيىي قد اختلفتما وأنتما رئيسا بلديكما فمن حيكم بينكما فقال له الكسائي هذه العرب ببابك قد مسع 
منهم أهل البلدين فيحضرون ويسألون فقال جعفر وحيىي انصفت فحضروا فوافقوا الكسائي فاستكان سيبويه فأمر 

حىت مات ومل يعد إىل البصرة فيقال أن العرب أرشوا على له حيىي بعشرة آالف درهم فخرج إىل فارس فأقام هبا 
ذلك أو أهنم علموا منزلة الكسائي عند الرشيد ويقال إمنا قالوا القول قول الكسائي ومل ينطقوا بالنصب وأن سيبويه 

  قال ليحىي مرهم أن ينطقوا بذلك فإن ألسنتهم ال تطوع به ولقد أحسن اإلمام األديب

  نصاري إذ قال يف منظومته يف النحو حاكيا هذه الواقعة واملسألة أبو احلسن بن حممد األ
  ) إذا عنت فجأة األمر الذي دمها ** والعرب قد حتذف األخبار بعد إذا ( 
  ) وبعد ما رفعوا من بعدها رمبا ** ورمبا نصبوا باحلال بعد إذا ( 
  ) وجه احلقيقة من إشكاله غمما ** فإن تواىل ضمريان اكتسى هبما ( 
  ) أهدت إىل سيبويه احلتف والغمما ** لذاك أعيت على اإلفهام مسئلة ( 



  ) قدما أشد من الزنبور وقع محى ** قد كانت العقرب العوجاء أحسبها ( 
  ) أو هل إذا هو ياها قد اختصما ** ويف اجلواب عليها هل إذا هو هي ( 
  ) ما ما قال فيها أبا بشر وقد ظل** وخطأ ابن زياد وابن محزة يف ( 
  ) يا ليته مل يكن يف أمرها حكما ** وغاظ عمرا علي يف حكومته ( 
  ) يا ليته مل يكن يف أمره حكما ** كغيظ عمرو عليا يف حكومته ( 
  ) من أهله إذ غدا منه يفيض دما ** وفجع ابن زياد كل منتحب ( 
  ) من أهله إذ غدا منه يفيض دما ** كفجعة ابن زياد كل منتحب ( 
  ) بالكرب أنفاسه أن يبلغ الكظما ** كرب مكظوما وقد كربت فظل بال( 
  ) حىت قضى هدرا ما بينهم هدما ** قضت عليه بغري احلق طائفة ( 
  ) عمرو بن عثمان مما قد قضى سدما ** من كل اجور حكما من سدوم قضى ( 
  ) تلفيه منتقدا للقول منتقما ** حساده يف الورى عمت فكلهم ( 
  ) وال املعارف يف أهل النهى ذمما ** فيهم معارفها  فما النهى ذمما( 
  ) يف كل صدر كأن قد كظ أو كظما ** فأصبحت بعده األنفاس كامنة ( 
  )يف كل طرس كدمع سح وانسجما ** وأصبحت بعده باكية ( 

رمحه اهللا فعادت حلوة عالية تثمر يف كل عام مرتني ومسيت رمانة العابدين ومناقبه وكراماته ال حتصى ومن شعره 
  تعاىل 

  ) وايتمت العيال لكي أراكا ** تركت اخللق طرايف رضاكا ( 
  ) ملا حن الفؤاد إىل سواكا ** فلون قطعتين يف احلب اربا ( 

  واهللا أعلم 
وفيها وقيل سنة ستني داود بنب نصري الطائي الكويف الزاهد وكان أحد من برع يف الفقه مث اعتزل روى عن عبد 

مجاعة وكان عدمي النظري زهدا وصالحا قاله يف العرب ومن كالمه رمحه اهللا تعاىل صم عن الدنيا امللك بن عمري و
  واجعل فطرك املوت وفر من الناس قرارك من األسد 

وفيها قاضي العراق أبو بكر بن عبد اهللا بن حممد بن أ يب سربة القرشي العامري املدين أخذ عن زيد بن أسلم ومجاعة 
  ث ويل القضاء بعده القاضي أبو يوسف وهو متروك احلدي

وفيها أبو املنذر زهري بن حممد التميمي املروزي اخلراساين نزل الشام مث احلجاز وحدث عن عمرو بن شعيب وطائفة 
وخرج له العقيلي قال يف املغين زهري ابن حممد التميمي املروزي عن ابن النكدر ثقة له غرائب ضعفه ابن معني وقال 

  أهل الشام عنه منا كري انتهى  البخاري روى
وفيها أو قبلها يزيد بن إبراهيم التستري مث البصري روى عن احلسن وعطاء والكبار وكان عفان يثين عليه ويرفع 

  أمره قال يف املغين يزيد بن إبراهيم التستري عن ابن سري بن ثقة قال ابن معني يف قتادة ليس بذاك انتهى 
ي البصري كان فصيحا بليغا اخباريا روى عن احلسن وابن سريين وخرج له الترمذي وفيها شبيب بن شيبة املنقر

  قال يف املغين ضعفوه يف احلديث انتهى 
  وأبو سفيان حرب بن سريج املنقري البصري البزار روى عن ابن مليكة ومجاعة قال ابن عدي أجرو أنه ال بأس به



  
قاص عن سن عالية رأى ابا سعيد اخلدري وروى عن السائب بن وأبو مودود عبد العزيز بن أيب سليمان املدين ال

يزيد ومجاعة قال ابن سعد كان من أهل الفضل والنسك يعظ ويذكر قال يف العرب وآخر من روى عنه كامل ابن 
  طلحة 

وفيها حريز بن عثمان بن جرب بن أسعد الرحيب املشرقي احلمصي قال ابن ناصر الدين هو أحد احلفاظ املشهورين 
وهو معدود يف صفار التابعني وهو من اإلثبات لكنه لسبيل النصب سالك وذكر أبو اليمان أنه كان ينال من رجل 

  مث ترك ذلك انتهى وقال الذهيب يف املغين هو تابعي صغري ثبت لكنه ناصيب انتهى 

  سنة ثالث وستني ومائة

  
   بكتب من كتبهم فقطعت حبضرته حبلب وفيها قتل املهدي مجاعة من الزنادقة وصرف مهته إىل تتبعهم وأيت

وفيها تويف إبراهيم بن طهمان اخلرساين بنيسابور روى عن عمرو بن دينار وطبقته قال اسحق بن راهويه كان 
صحيح احلديث ما كان خبراسان أكثر حديثا منه قال يف املغين ثقة مشهور ضعفه حممد بن عبد اهللا بن عمار قال 

  أمحد كان مرجئا انتهى 
رطأة بن املنذر األهلاين احلمصي مسع سعيد بن املسيب والكبار وكان ثقة حافظا زاهدا معمرا قال أبو اليمان كنت وأ

  أشبه أمحد بن حنبل بأرطأة بن املنذر 
وبكري بن معروف الدامغاين املفسر قاضي نيسابور بدمشق روى عن أيب الزبري املكي ومجاعة قال النسائي ليس به 

  بأس 
بن علي عم املنصور روى عن أبيه وقال ابن معني ليس به بأس وشعيب بن أيب محزة بن دينار احلمصي  وفيها عيسى

  موىل بين أمية وصاحب الزهري

قال أمحد بن حنبل رأيت كتبه وقد ضبطها وقيدها قال وهو عندنا فوق يونس وعقيل وقال على بن عياش كان 
   عندنا من كبار الناس وكان من صنف آخر يف العباد

  وفيها موسى بن علي بن رباح اللخمي املصري عن أبيه وطائفة وويل إمرة ديار مصر للمنصور ست أعوام 
ومهام بن حيىي العوذي موالهم البصري روى عن احلسن وعطاء وطائفة وكان أحد أركان احلديث ببلدة قال أمحد 

  هو ثبت يف كل مشاخيه 
ري بن األشج ومجاعة وكان ال حيتج به وقال النسائي ليس بالقوى وفيها حيىي بن أيوب الغافقي املصري روى عن بك

وقال الدارقطين يف بعض حديثه اظطراب وقد ذكره ابن عدي يف كامله وقال هو عندي صدوق ومن غرائبه حدثنا 
ء وال ابن جريج عن أيب الزبري عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال تعلموا العلم لتباهوا به العلما

لتماروا به السفهاء وال لتجربوا به اجملالس فمن فعل ذلك فالنار النار وهو معروف بيحىي بن أيوب انتهى كالم 
  املغين 

  وفيها أو يف حدودوها أبو غسان حممد بن مطرف املدين روى عن حممد ابن املنكدر وطبقته 

  سنة أربع وستني ومائة



  
رمين لعنهما اهللا يف تسعني ألفا ففشل عبد الكرمي ومنع املسلمني من امللتقي وفيها أقبل ميخائيل البطريق وطاراد األ

  وردفهم املهدي بضرب عنقه وسجنه قاله يف العرب 
وفيها تويف أبو إسحق بن حيىي بن طلحة بن عبيد اهللا التيمي املدين شيخ آل طلحة عن سن عالية روى عبد اهللا بن 

  جعفر بن أيب طالب وعن عميه موسى

  وآخر من روى عنه بشر بن الوليد الكندي وهو متروك احلديث قاله يف العرب  وعيسى
وأبو معاوية شيبان النحوي نزل بغداد وروى عن احلسن وطائفة بعده وكان كثري احلديث عارفا بالنحو صاحب 

  حروف وقراءات ثقة حجة قاله يف العرب 
فقيه روى عن الزهري وطبقته وكان إماما مفتيا صاحب وعبد العزيز بن عبد اهللا بن أيب سلمة املاجشون املدين ال

حلفه قال ابن ناصر الدين كان من العلماء الربانني والفقهاء املنصفني انتهى قال ابن خلكان قال ابن املاجشون عرج 
بروح أيب فوضعناه على سريره للغسل فدخل غاسل يغسله فرأى عرقا يتحرك يف أسفل قدمه فأقبل إلينا وقال أرى 

قا يتحرك وال أرى أن أعجل عليه فما غسلناه واعتللنا على الناس باألمر الذي رأيناه ويف الغد جاءنا الناس وغدا عر
الغاسل عليه فرأى العرق على حاله فاعتذرنا إىل الناس فمكث ثالثا على حاله مث أنه استوى جالسا فقال ائتوين 

بروحي فصعد يب امللك حىت أتى مساء الدنيا فاستفتح ففتح له بسويق فأتى به فشربه فقلنا خربنا مبا رأيت قال عرج 
مث هكذا يف السموات حىت انتهى إىل السماء السابعة فقيل له من معك قال املاجشون فقيل له مل يأذن له بعد بقي من 

ه عمره كذا وكذا سنة وكذا وكذا شهرا وكذا وكذا يوما وكذا وكذا ساعة مث هبط فرأيت النيب صلى اهللا علي
وسلم وأبا بكر عن ميينه وعمر عن يساره وعمر بن عبد العزيز بني يديه فقلت للملك من هذا فقال عمر بن عبد 

العزيز قلت أنه قريب املقعد من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال أنه عمل باحلق يف زمن اجلور وأهنما أي أبا كرب 
كتابه العلو املاجشون عبد العزيز هذا ممن قال باجلهة وأقام  وعمر عمال باحلق يف زمن احلق انتهى وعد الذهيب يف

  الدليل والتعليل على ذلك فراجعه 
وفيها مبارك بن فضالة البصرى موىل قريش قال أبن ناصر الدين املبارك ابن فضالة بن أيب أمية كان كثري التلديس 

  فتكلم فيه وذكر أبو زرعة وغريه

مقبول انتهى وقال يف العرب روى عن احلسن وبكر املزين وطائفة وكان من كبار  أن املبارك إذا قال حدثنا فهو ثقة
احملدثني والنساك وكان حيىي القطان حيسن الثناء عليه وقال أبو داود مدلس فإذا قال حدثنا فهو ثبت وقال مبارك 

ذي وأبو داود جالست احلسن ثالث عشرة سنة وقال أمحد ما رواه عن احلسن حيتج به انتهى وخرج له الترم
والعقيلي وفيها أو يف اليت تليها عبد اهللا بن العالء بن زيد الربيعي الدمشقي يروي عن القسم و مكحول وكان من 

  أشراف البلد عمر تسعني سنة 

  سنة مخس وستني ومائة

  
تتحوا وفيها غزا املسلمون غزوة مشهورة وعليهم هارون الرشيد وهو صيب أمرد ويف خدمته الربيع احلاجب فاف

ماجدة من الروم والتقوا الروم وهزموهم مث ساروا حىت وصلوا خليج قسطنطينة وقتلوا وسبوا وصاحلتم ملكة الروم 



على مال جليل فقيل إنه قتل من الروم يف هذه الغزوة املباركه ة مخسون ألفا وغنم املسلمون ماال حيصى حىت بيع 
  الفرس بدرهم والبغل اجليد بعشرة دراهم 

ويف سليمان بن املغرية البصري عامل أهل البصرة يف وقته روى عن ابن سريين وثابت قال شعبة هو سيد أهل وفيها ت
  البصرة قال اخلريبيي ما رأيت بصريا افضل من هو قال أمحد ثبت ثبت 

ن وعبد الرمحن بن ثوبان الدمشقي الزاهد عن تسعني سنة روى عن خالد ابن معدان وطبقته قال أمحد بن حنبل كا
  عابد أهل الشام وذكر من فضله وقال أبو داود كان جماب الدعوة وكانت فيه سالمة وما به بأس وقال أبو حامت ثقة 

  ومعروف بن مشكان قارىء أهل مكة واحد أصحاب ابن كثري وقد مسع من عطاء وغريه

  
رمحن بن مهدي كان من وفيها وهيب بن خالد أبو بكر البصري احلافظ روى عن منصور وطائفة كثرية قال عبد ال
  أبصر أصحابه باحلديث والرجال وقال أبو حامت يقال مل يكن بعد شيبة أعلم بالرجال منه 

  وفيها خالد بن برمك وزير السفاح وجد جعفر الربمكي عن مخس وسبعني سنة وكان يتهم باجملوسية قاله يف العرب 
صرة روى عن أيب رجب العطاردي والكبار وعاش ويف آخر يوم منها أبو األشهب العطاردي جعفر بن حيان بالب

  مخسا وتسعني سنة 

  سنة ست وستني ومائة

  
وفيها قبض املهدي على وزيره يعقوب بن داود لكونه اعطاه هامشيا من ولد فاطمة ليقتله فاصطنعه وهربه فظفر به 

سف وأخذ البيعة هلارون بعد األعوان وكان يعقوب شيعيا مييل إىل الزيدية ويقرهبم وفيها استقضى املهدي أبا يو
  موسى ومساه الرشيد قاله ابن اجلوزي يف الشذور 

وفيها تويف أبو معاوية صدقة بن عبد اهللا السمني من كبار حمدثي دمشق روى عن القسم أيب عبد الرمحن وطائفة 
  وخرج له الترمذي والنسائي والعقيلي قال يف املغين ضعفه أمحد والبخاري وغريمها انتهى 

ها معقل بن عبيد اهللا اجلزري من كبار علماء اجلزيرة روى عن عطاء ابن أيب رباح وميمون بن مهران والكبار وفي
  قال يف املغين صدوق مشهور ضعفه ابن معني وحدث انتهى 

وفيها أبو بكر النهشلي الكفوي ويف امسه أقوال قال يف املغين أبو بكر النهشلي الكويف صدوق تكلم فيه ابن حبان 
ه عبد اهللا على الصحيح وقد وثقه أمحد وابن معني والعجلي انتهى قال يف العرب روى عن أيب بكر بن أيب موسى امس

  األشعري ومجاعة وآخر أصحابه موتا جبارة بن املغلس انتهى

  
  سنة سبع وستني ومائة 

  وفيها جد املهدي يف طلب الزنادقة يف األفاق وأكثر الفحص عنهم وقتل طائفة 
ر بالزيادة يف املسجد احلرام وغرم عليه أمواال عظيمة وأدخلت فيه دور كثرية وفيها كان الوباء العظيم وفيها أم
  بالعراق 

وفيها تويف محاد بن سلمة بن دينار البصري احلافظ يف آخر السنة مسع قتادة وأبا مجرة الضبعي وطبقتهما كان سيد 



أعلمنا وقال ابن املديين كان عند حيىي بن ضريس عن محاد بن أهل وقته قال وهيب بن خالد محاد ابن سلمة سيدنا و
سلمة عشرة آالف حديث وقال عبد الرمحن بن مهدي لو قيل حلماد بن سلمة أنك متوت غدا ما قدر أن يزيد يف 

العمل شيئا وقال شهاب البلخي كان محاد بن سلمة يعد من األبدال وقال غريه كان فصيحا مفوها إماما يف العربية 
احب سنة له تصانيف يف احلديث وكان بطاينيا فروى سوار بن عبد اهللا عن أبيه قال كنت آيت محاد بن سلمة يف ص

سوقة فإذا ربح يف وثوب حبة أو حبتني شد جيوبه وقام وقال موسى بن إمساعيل لو قلت أين ما رأيت محاد بن سلمة 
  هار على ذلك ضاحكا لصدقت كان حيدث أو يسبح أو يقرأ أو يصلي قد قسم الن

قلت وهو أحد احلمادين وأجلهما صاحيب املذهبني أحدمها هذا والثاين محاد ابن زيد بن درهم وتأخر موته عن هذا 
وسنتكلم عليه أن شاء اهللا تعاىل قال صاحب اجلواهر املضية يف طبقات احلنيفة يف آخرها فائدة احلمادان محاد بن 

قد ألطف عبد اهللا مبعاوية حيث قال حدثنا محاد ابن سلمة بن دينار ومحاد زيد بن درهم ومحاد بن سلمة بن دينار ول
  بن زيد بن درهم وفضل ابن سلمة على ابن زيد كفضل الدينار على الدهرم انتهى واهللا أعلم 

  وفيها احلسن بن صاحل بن حي اهلمداين فقيه الكوفة وعابدها روى عن

ضل منه وقال أبو حامت ثقة حافظ متقن وقال ابن معني يكتب رأى مساك بن حرب وطبقته وقال أبو نعيم ما رأيت أف
احلسن بن صاحل يكتب رأى األوزاعي هؤالء ثقات وقال وكيع احلسن بن صاحل يشبه بسعيد بن جبري كان هو 

وأخوه على وأمهما قد جزؤا الليل ثالثة أجزاء فماتت فقسما الليل سهمني فمات على فقام احلسن الليل كله قال 
لعرب قلت مات على سنة أربع ومخسني ومها توأم اخرج هلما مسلم انتهى وقال يف املعارف يكىن احلسن أبا عبد يف ا

اهللا وكان يتشبع وزوج عيسى بن زيد بن علي ابنته واستخفى معه يف مكان واحد حىت مات عيسى بن زيد وكان 
  نتهى طلبهما املهدي فلم يقدر عليهما ومات احلسن بعد عيسى بستة أشهر ا

وفيها الربيع بن مسلم اجلمحي موالهم البصري وكان من بقايا أصحاب احلسن ومفضل بن مهلهل السعدي 
الكويف صاحب منصور قال أمحد العجلي كان ثقة صاحب سنة وفضل وفقه ملا مات الثوري جاء أصحابه إىل 

  املفضل فقالوا جتلس لنا مكانه قال ما رأيت صاحبكم حيمد جملسه 
ه الشام بعد األوزاعي أبو حممد سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن حنو مثاين سنة أحذ عن مكحول و ربيعة وفيها فقي

القصري ونافع موىل ابن عمر وخلق وكان صاحلا قانتا خاشعا قال ما قمت إىل صالة إال مثلت يل جهنم وقال احلاكم 
  هو ألهل الشام كما لك ألهل املدينة 

سكني البصري روى عن احلسن والكبار وقال أبو سلمة التبوذكي كان من أعبد أهل وفيها أبو روح سالم بن م
  زمانه 

وأبو شريح عبد الرمحن بن شريح املعافري باألسكندرية روى عن أيب قبيل وطبقته وكان ذا عبادة وفضل وجاللة 
  قال السيوطي يف حسن احملاضرة ذكره ابن حبان يف الثقات انتهى

  
  ملتوكل املدين ببغداد روى عن هبية وابن املنكدر وليس بالقوى عندهم قاله يف العرب وأبو عقيل حيىي بن ا

وعبد العزيز بن مسلم بالبصرة روى عن مطر الوراق وطائفة وكان عابدا قدوة روى عنه حيىي السليحيين وقال كان 
  من اإلبدال 

ري احلديث قال ابن مهدي هو من مشاخينا والقسم بن الفضل احلداين بالبصرة روى عن ابن سريين والكبار وكان كث



الثقات وقد خرج له مسلم واألربعة قال يف املغين القسم بن الفضل احلداين عن أيب نضرة وغريه صدوق وثقة ابن 
  معني وأورده العقيلي يف الضعفاء فما تكلم فيه مبا يضعفه قط انتهى 

كبار وثقة أبو داود وغريه وهو حسن احلديث قاله وأبو هالل حممد بن سليم الراسي بالبصرة روى عن احلسن وال
  يف العرب 

  وحممد بن طلحة بن مصرف اليامي الكويف أحد املكثرين الثقات يروي عن أبيه وطبقته 
وفيها أبو محزة حممد بن ميمون املروزي السكري ارحتل وأخذ عن زياد بن عالقة وحنوه وكان شيخ بلده يف احلديث 

ن ناصر الدين هو شيخ خراسان كان ثقة ثبتا كرميا يقري الضيف ويبالغ يف إكرامه ولقب والفضل والعبادة قال اب
  بالسكري حلالوة كالمه انتهى 

  وفيها أبو بكر اهلذيل البصري اإلخباري أحد الضعفاء وامسه سلمى روى عن الشعيب ومعاذة العدوية والقدماء 
ر العصر قال ابن األهدل بشار بن برد العقيلي موالهم وفيها قتل يف الزندقة بشار بن برد البصري األعمى شاع

الشاعر املشهور كان أكمه جاحظ العينني فصيحا مفوها وكان ميدح املهدي فرمى عنده بالزندقة فضربه حىت مات 
وقد نيف على السبعني قيل كان يفضل النار على الطني ويصوب رأى إبليس يف امتناعه من السجود آلدم وينسب 

  لبيتإليه هذا ا

  
  ) والنار معبودة مذ كانت النار ** األرض مظلمة والنار مشرقة ( 

  قيل وفتشت كتبه فلم يوجد فيها شيء مما رمى به وقيل أن هجا صاحل بن داود أخا يعقوب الوزير فقال 
  ) أخاك فصمت من أخيك املنابر ** هم محلوا فوق املنابر صاحلا ( 

  ه فقال يعقوب للمهدي أن بشارا هجاك بقول
  ) يلعب بالدف وبالصوجلان ** خليفة يزين بعماته ( 
  ) ودس موسى يف حر اخليزران ** أبدلنا اهللا به غريه ( 

واخليزران امرأة املهدي واليها تنسب دار اخليزران مبكة فقتله املهدي انتهى وقال ابن قاضي شهبة زنادقة الدنيا أربع 
  ي وأبو العالء املعري انتهى بشار بن برد وابن الراوندي وأبو حيان التوحيد

  سنة مثان وستني ومائة

  
  فيها غزا املسلمون الروم لنقضهم اهلدنة وفيها سار سعيد اجلرشي يف سبعني ألفا إىل طربستان 

وفيها مات السيد األمري أبو حممد احلسن بن زيد بن السيد احلسن بن علي ابن أيب طالب شيخ بين هاشم يف زمانه 
نصور ووالد السيدة نفيسة وخافه املنصور فحبسه مث أخرجه املهدي وقربه ومل يزل معه حىت مات وأمري املدينة للم

معه بطريق مكة عن مخس ومثانني سنة روى عن أبيه وخرج له النسائي قال يف املغين ضعفه ابن معني وقواه غريه 
  انتهى 

رحل وأخذ عن زيد بن أسلم وطبقته  وفيها أبو احلجاج خارجة بن مصعب السرخسي من كبار احملدثني خبراسان



  وهو صدوق كثري الغلط ال حيتج به قاله يف العرب 
  وسيعد بن بشري البصري مث الدمشقي احملدث املشهور أكثر عن قتادة

وطبقته قال أبو مسهر مل يكن يف بلدنا أحفظ منه وقال أبو حامت حمله الصدق وضعفه غريه قال البخاري يتكلمون يف 
  حفظه 

الربيع أو حممد األسدي الكويف أحد علماء احلديث مع ضعفه على أن ابن عدي قال فيه عامة رواياته  وقيس بن
مستقيمة والقول فيه ما قال شعبة وأنه ال بأس به وقال عفان ثقة وقال أبو الوليد حضر شريك القاضي جنازة قيس 

  ابن الربيع فقال ما ترك بعده مثله روى عن حمارب بن زياد وطبقته 
فيها األمري عيسى بن موسى بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن عباس العباسي ويل عهد السفاح بعد أخيه املنصور و

  وقد ذكرنا أن املهدي خلعه وقد تويف أبوه شابا سنة مثان ومائة 
م لينه وفليح بن سليمان املدين موىل اخلطاب روى عن نافع وطبقته واحتج به الشيخان وكان ثقة مشهورا كثري العل

  ابن معني 
  وفيها مندل علي العنزي الكويف روى عن عبد امللك بن عمري وطبقته وكان صدوقا مكثرا يف حديثه لني 

  ونافع بن يزيد املصري عن جعفر بن ربيعة وطبقته وكان أحد الثقات 

  سنة تسع وستني ومائة

  
به وهو جبرجان ففهمهما ومل يقدم فهم فيها عزم املهدي على أن يقدم هارون يف العهد ويؤخر موسى اهلادي فطل

  باملسري إىل جرجان لذلك 
وفيها لثمان بقني من احملرم ساق املهدي وامسه حممد أبو عبد اهللا بن أيب جعفر عبد اهللا ابن حممد بن علي بن عبد اهللا 

رب عباس العباسي خلف صيد فدخل الوحش خربة فدخل الكالب خلفه وتبعهم املهدي فدق ظهره يف باب اخل
لشدة سوقه فتلف لساعته وقيل بل أكمل طعاما مسته جارية لضرهتا فلما وضع يده فيه ما جسرت أن تقول هياته 

  لضريت فيقال كان إجناصا فأكل واحدة وصاح من جوفه ومات من الغد عن

حسن  ثالث وأربعني سنة وكانت خالفته عشر سنني وشهرا وكان جوادا ممدحا حمببا إىل الناس وصوال ألقاربه
األخالق حليما قضابا للزنادقة وكان طويال أبيض مليحا يقال إن املنصور خلف يف اخلزائن مائة ألف ألف وستني 
ألف ألف درهم ففرقها املهدي ومل يل اخلالفة أحدا أكرم منه وال أخبل من أبيه ويقال أنه أعطى شاعرا مرة مخسني 

ن جيشه يف طلب صيد حىت جهد وعطش فسقاه لبنا مشوبا ألف دينار ويقال أنه استضاف أعرابيا وقد انفرد ع
فكتب له خبمسمائة ألف فأيسر ذلك األعرايب وكثرت مواشيه وبقي مرصدا للحاج ومسي مضيف أمري املؤمنني وقال 

يف مروج الذهب حدث الفضل بن الربيع قال خرج املهدي يوما متنزها ومعه عمرو بن ربيع مواله وكان شاعرا 
عسكر والناس يف الصيد وأصاب املهدي جوع شديد فقال لعمرو وحيك ارتد إنسانا جند عنده ما نأكل فانقطع عن امل

قال فما زال عمرو يطوف إىل أن وجد صاحب مبقلة وإىل جانبها كوخ له فصعد إليه فقال له عمرو أما عندك شيء 
كان عندك زيت فقد أكملت قال يؤكل قال نعم رقاق من شعري ورثيث وهذا البقل والكراث فقال له املهدي إن 

نعم عندي فضلة منه فقدم إليهما ذلك فأكال أكال كثريا وجعل املهدي يستطيب أكله وميعن فيه حىت مل يكن فيه 



  فضل فقال لعمرو قل شيئا تصف فيه ما حنن فيه فقال عمرو 
  ) وخبز الشعري بالكراث ** إن من يطعم الرثيثاء بالزيت ( 
  ) لسوء الصنيع أو بثالث ** تني حلقيق بصفعة أو بثين( 

  فقال له املهدي بئس واهللا ما قلت ولكن أحسن من ذلك أن تقول 
  ) حلسن الصنيع أو بثالث ** حلقيق ببدرة أو بثنتني ( 

وواىف املعسكر وحلقته اخلزائن واخلدم واملواكب فأمر لصاحب املبقلة بثالث بدر دراهم وغار فرس املهدي مرة 
يد فوقع إىل خباء أعرايب وهو جائع فقال يا أعرايب هل عندك من قرى فإين ضيفك وأنا جائع أخرى وقد خرج للص
  فقال أراك طرير آمسينا

جسيما عميما فإن احتملت املوجود قربنا لك ما حيضر قال هات ما عندك فأخرج له خبز ملة فأكلها وقال طيبة 
فأخرج له فضلة نبيذ يف زكرة فشرب األعرايب هات ما عندك فأخرج له لبنا فسقاه فقال طيب هات ما عندك 

وسقاه فلما شرب قال له املهدي تدري من أنا قال ال واهللا قال أنا من خدم اخلاصة قال بارك اهللا لك يف موضعك 
وحياك من كنت مث شرب األعرايب قدحا وسقاه فلما شرب قال يا أعرايب أتدري من أنا قال نعم ذكرت يل أنك من 

لست كذلك قال فممن أنت قال أنا أحد قواد املهدي قال رحبت دارك وطاب مزارك مث شرب  خدم اخلاصة قال
األعرايب قدحا وسقاه فلما شرب الثالث قال يا أعرايب أتدري من أنا قال نعم زعمت أنك أحد قواد املهدي قال 

سقنا قال ال واهللا ال شربت منها فلست كذلك أنا أمري املؤمنني بنفسه فأخذ األعرايب زكرته فوكاها فقال له املهدي ا
جرعة فما فوقها قال ومل قال سقيتك واحدا فزعمت أنك من خدم اخلاصة فاحتملناها لك مث سقيناك أخرى 

فزعمت أنك من قواد املهدي فاحتملناها لك مث سقيناك أخرى فزعمت أنك أمري املؤمنني وال واهللا ما آمن أن 
ضحك املهدي وأحاطت به اخليل ونزل به أبناء امللوك واألشراف فطار قلب أسقيك الرابعة فتقول أنا رسول اهللا ف

األعرايب ومل يكن مهة إال النجاة فجعل يشتد يف عدوه فرد إليه فقال ال بأس عليك وأمر له بصلة جزيلة من مال 
هى كالم وكسوة فقال أشهد أنك اآلن صادق ولو ادعيت الرابعة واخلامسة وضمه يف خواصه وأجرى له رزقا انت

  املسعودي 
  وأول من هنأه وعزاه وأجازه أبو دالمة حيث يقول 

  ) بأماهنا جذال وأخرى تذرف ** عيناي واحدة ترى مسرورة ( 
  ) ما أنكرت ويسرها ما تعرف ** تبكي وتضحك تارة ويسوءها ( 
  ) ويسرها إن قام هذا إال رأف ** فيسوءها موت اخلليفة حمرما ( 
  )وأتاكم من بعده من خيلف ** أمحد  هلك اخلليفة يال أمة( 

وقال علي بن يقطني كنا مع املهدي مبا سبذان فقال يل يوما أصبحت جائعا فأتين بأرغفة وحلم بارد ففعلت مث دخل 
البهو فنام مث مننا حنن يف الرواق فانتبهنا لبكائه فبادرنا إليه مسرعني فقال ما رأيتم ما رأيت قلنا ما رأينا شيئا قال 

  لى رجل لو أنه يف ألف رجل ما خفي على صوته وال صورته فقال وقف ع
  ) وأوحش منه ربعه ومنازله ** كأين هبذا القصر قد باد أهله ( 
  ) وملك إىل قرب عليه جنادله ** وصار عميد القوم من بعد هبجة ( 
  ) تنادى عليه معوالت حالئله ** فلم يبق إال ذكره وحديثه ( 



  هدي بعد رؤياه هذه إال عشرة أيام حىت تويف رمحه اهللا قال علي فما أتت على امل
وفيها ملا مات املهدي أرسلوا باخلامت والقضيب إىل اهلادئ فأسرع إىل الربيد ودخل بغداد وبالغ يف طلب الزنادقة 

  وقتل منهم عدة 
كثري وحارب  وفيها خرج احلسني بن علي بن حسن بن حسن بن علي بن أيب طالب احلسين باملدينة وبايعه عدد

  العسكر الذي باملدينة 
وقتل مقدمهم خالد الرببذي مث تأهب وخرج يف مجع إىل مكة فالتف عليه خلق كثري فأقبل ركب العراق معهم مجاعة 

  من أمراء بين العباس يف عدة وخيل فالتقوا بفخ فقتل احلسني يف مائة من أصحابه 
أبوه زمان املنصور وهرب إدريس بن عبد اهللا بن حسن إىل  وقتل احلسن بن حممد بن عبد اهللا بن حسن الذي خرج

  املغرب فقام معه أهل طنجة وهو جد الشرفاء اإلدريسيني 
  مث حتيل الرشيد وبعث من سم إدريس فقام بعده ابنه إدريس بن إدريس ومتلك مدة 

  وفيها تويف أبو السليل عبيد اهللا بن إياد بن لقيط الكويف وله عن أبيه

  مائةسنة سبعني و

  
يف أحد ربيعيها تويف اخلليفة أبو حممد موسى اهلادي بن املهدي وكان طويال ابيض جسيما مات من قرحة أصابته 
وقيل قتلته أمه اخليزران ملا هم بقتل أخيه الرشيد فعمدت ملا وعك إىل أن غمته وعاش بضعا وعشرين سنة فاهللا 

ال يف مروج الذهب كان موسى قاسي القلب شرس األخالق يساحمه فلقد كان جبارا ظامل النفس قاله يف العرب وق
صعب املرام كثري األدب حمبا له وكان شديدا شجاعا بطال جوادا مسحا حدث يوسف بن إبراهيم الكاتب صاحب 
إبراهيم بن املهدي عن إبراهيم أنه كان واقفا بني يديه وهو على محار له ببستانه املعروفة ببغداد إذ قيل له قد ظفر 

ل من اخلوارج فأمر بإدخاله إليه فلما قرب اخلارجي إليه أخذ اخلارجي السيف من بعض احلرس وأقبل يريد برج
موسى فتنحيت وكل من كان معي وأنه لواقف على محاره ما يتحلحل فلما أن قرب منه صاح موسى اضربا عنقه 

فصرعه وأخذ السيف من يده فضرب  وليس وراءه أحد منا فأومهه فالتفت اخلارجي ومجع موسى نفسه مث طفر عليه
به عنقه قال فكان خوفنا منه أكثر من اخلارجي فواهللا ما أنكر علينا تنحينا وال عذلنا ومل يركب محارا بعد ذلك اليوم 
وال فارقه سيف انتهى وحدث عبد اهللا بن الضحاك عن اهليثم بن عدي قال وهب املهدي ملوسى اهلادي سيف عمرو 

امة فدعا به موسى بعد ما وىل اخلالفة فوضعه بني يديه ودعا مبكتل دنانري وقال حلاجبه ابن معدي كرب الصمص
  ائذن للشعراء فلما دخلوا أمرهم أن يقولوا يف السيف فبدأهم ابن يامني البصري فقال 

  ) من مجيع األنام موسى األمني ** حاز صمصامة الزبيدي عمرو ( 
  ) أغمدت عليه اجلفون خري ما ** سيف عمرو وكان فيما مسعنا ( 
  )مث شابت به الذعاف املنون ** أوقدت فوقه الصواعق نارا ( 

  
  ) ضياء فلم تكد تستبني ** وإذا ما شهرته هبر الشمس ( 
  ) ري يف صفحتيه ماء معني ** وكأن الفرند واجلوهر اجلا ( 



  ) أمشال سطت به أم ميني ** ما يبايل إذا الضريبة حانت ( 
لسيف واملكتل فخذمها ففرق املكتل على الشعراء وقال دخلتم معي وحرمتم من أجلي ويف فقال اهلادي لك ا

السيف عوض مث بعث إليه اهلادي فاشترى منه السيف خبمسني ألفا انتهى وكان عيسى بن دأب من أهل احلجاز 
له يا عيسى ما وكان أكثر أهل عصره أدبا وعلما ومعرفة بأخبار الناس وأيامهم وكان اهلادي كلفا به يقول 

استطلعت بك يوما وال ليلة وال غبت عين إال ظننت أين ال أرى غريي فذكر عيسى هذا أنه رفع إىل اهلادي أن 
رجال من أرض املنصورة من بالد السند من أشرافهم وأهل الرياسة منهم من آل املهلب بن أيب صفرة رىب غالما 

عن نفسها فأجابته فدخل السيد فأصابه معها فجب ذكر الغالم  سند يا أو هنديا وأن الغالم هوى موالته فراودها
وخصاه مث عاجله إىل أن برأ فأقام مدة وكان ملواله ابنان أحدمها طفل واآلخر يافع ففاب الرجل عن منزله وعاود 

الم على وقد أخذ السندي الصبيني وصعد هبما إىل أعايل سور الدار إذ دخل مواله فرفع رأسه فإذا هو بابنيه مع الغ
السور فقال يا فالن عرضت ابين للهالك فقال دع ذا عنك واهللا إن مل جتب نفسك حبضريت ألرمني هبما فقال له اهللا 

اهللا يف ويف ابين قال دع ذا عنك فواهللا ما هي إال نفسي وإين ألمسح هبا من شربة ماء وأهوى لريمي هبما فأسرع 
أنه قد فعل رمى هبما بالصبيني فتقطعا وقال ذلك الذي فعلت فعلت مواله فأخذ مدية وجب نفسه فلما رأى الغالم 

بفعلك يب وقتلى هذين زيادة فأمر اهلادي بالكتاب إىل صاحب السند بقتل الغالم وتعذيبه بأفظع ما يكون من 
  العذاب وأمر بإخراج كل سندي يف مملكته فرخص السندي يف أيامه حىت كانوا يتداولون بالثمن اليسري 

  بن داب قال يل اهلادي هلم بنا إىل ذكر فضائل البصرة والكوفةوقال ا

وما زادت به كل واحدة منهما على األخرى قال قلت ذكر عن عبد امللك ابن عمري أنه قال قدم علينا األحنف بن 
 قيس الكوفة مع مصعب بن الزبري فما رأيت شيخا قبيحا إال وقد رأيت يف وجه األحنف منه شيئا كان صعل الرأس

أغضف ألذن باخق العني ناتئ الوجه مائل الشدق مترا كب األسنان ولكنه كان إذا تكلم جلي عن نفسه فجعل 
يفاخرنا ذات يوم بالبصرة ونفاخره بالكوفة فقلنا الكوفة أغذى وأمرأ وأفسح وأطيب فقال له رجل واهللا ما أشبه 

ذكرت حاجتها كف الناس عنها وما أشبه البصرة إال  الكوفة إال بإنسانه قبيحة الوجه كرمية احلسب ال مال هلا فإذا
بعجوز ذات عوارض موسرة فإذا ذكرت ذكر يسارها وذكرت عوارضها فكف عنها طالبها فقال األحنف أما 

البصرة فإن أسفلها قصب وأوسطها خشب وأعالها رطب حنن أكثر ساجا وعاجا وديباجا وحنن أكثر قيدا ونقدا 
ائعا وال أخرج منها إال كارها قال فقام إليه شاب من بكر بن وائل فقال يا أبا حبر ما بلغت واهللا ما آيت البصرة إال ط

يف الناس ما بلغت فواهللا ما أنت بأمجلهم وال بأشرفهم وال بأشجعهم قال يا ابن أخي خبالف ما أنت فيه قال وما ذاك 
عدة من ذوي املعرفة بأخبار الدولة أن قال بتركي ما ال يعنيين كما عناك من امرئ ما ال يعنيك انتهى وحدث 

موسى قال هلارون أخيه كأين بك حتدث نفسك بتمام الرؤيا وتؤمل ما أنت منه بعيد ومن دونه خرط القتاد فقال 
هارون يا أمري املؤمنني من تكرب وضع ومن تواضع رفع ومن ظلم خذل وإن وصل األمر إيل وصلت من قطعت 

لى من أوالدي وزوجتهم بنايت وقضيت بذلك حق اإلمام املهدي فاجنلى عن وبررت من حرمت وصريت أوالدك أع
موسى الغضب وبان السرور يف وجهه وقال ذلك الظن بك يا أبا جعفر أدن مين فقام هارون فقبل يده مث ذهب 

خزائين  ليعود إىل جملسه فقال له موسى والشيخ اجلليل وامللك النبيل ال جلست إال معي يف صدر اجمللس مث قال يا
  احلمل إليه الساعة ألف ألف دينار فإذا فتح اخلراج فامحل إليه



نصفها فلما أراد هارون الرشيد االنصراف قدمت دابته إىل البساط قال عمرو الرومي فسألت الرشيد عن الرؤيا 
وق أعاله فقال قال املهدي رأيت يف منامي كأين دفعت إىل موسى قضيبا وإىل هارون قضيبا فأما قضيب موسى فأر

قليال وأما قضيب هارون فأروق من أوله إال آخره فقص الرؤيا على احلكم بن إسحاق الصيمري فكان يعربها فقال 
له ميلكان مجيعا فأما موسى فتقل أيامه وأما هارون فيبلغ آخر ما عاش خليفه وتكون أيامه أحسن األيام ودهره 

إىل هارون زوج ابنته محدونة من جعفر بن موسى وفاطمة من أحسن الدهور قال عمرو الرومي فلما أفضت اخلالفة 
  إمساعيل بن موسى ووىف له بكل ما وعده 

وفيها بويع الرشيد ومن االتفاق العجيب أن الرشيد سلم عليه باخلالفة عمه سليمان بن املنصور وعم أبيه املهدي 
  ن اجلوزي يف الشذور وهو العباس بن حممد وعم جده املنصور وهو عبد الصمد بن علي ذكره اب

وفيها تويف الربيع بن يونس أبو الفضل حاجب املنصور واملهدي وله مع ملنصور أمور منها أن املنصور قال له يوما 
سلين حاجتك قال أن حتب ابين قال إن احملبة تقع بأسباب قال قد أمكنك اهللا من أنواع سببها قال كيف قال تفضل 

بته قبل إيقاع السبب ولكن كيف اخترت له احملبة دون كل شيء قال لتكون ذنوبه عليه فيحبك قال ال واهللا قد أحب
  عندك كذنوب الصبيان وشفاعته كشفاعة العريان وأشار إىل قول الورد 

  ) مثل الشفيع الذي يأتيك عريانا ** ليس الشفيع الذي يأتيك متزرا ( 
  يبها إال املوت يعين مبوت من قبلك وصلت إليك اخلالفة وقال له يوما يا ربيع ما أطيب احلياة لوال املوت فقال ما ط

  وفيها يزيد بن حامت بن قبيصة بن املهلب بن أيب صفرة األزدي وكان أرسله

  املنصور حلرب اخلوارج واستمر واليا على إفريقية مخس عشرة سنة وكان من املمدحني األجواد 
وىل خلمسة من اخللفاء السفاح واملنصور واملهدي وكذلك أخوه روح بن حامت وكان روح متوليا على السند وت

واهلادي والرشيد ومل يتفق مثل هذا إال أليب موسى األشعري عمل للنيب صلى اهللا عليه وسلم واخللفاء األربعة بعده 
وكان يتعجب الناس من بعد ما بني ابين حامت يزيد وروح فاتفق أن الرشيد عزل روحا عن السند فلحق بإفريقية 

  يف قرب واحد بإفريقية ويف يزيد بن حامت يقول الشاعر فدفنا 
  ) فسواك بائعها وأنت املشتري ** وإذا تباع كرمية أو تشتري ( 
  ) صدقت خميلته لدى املستمطر ** وإذا ختيل من سحابك المع ( 
  ) عدوك يف أبطاهلم باخلنصر ** وإذا الفوارس عددت أبطاهلا ( 

  الطمع فمدحه ببيتني فأجزل عطيته ووفد عليه أشعب صاحب النوادر يف 
وفيها مات إمام اللغة والعروض والنحو اخلليل بن أمحد الفراهيدي األزدي وقيل سنة مخس وسبعني ومائة وهو الذي 
استنبط علم العروض وحصر أقسامه يف مخس دوائر واستخرج منها مخسة حبرا وزاد فيها األخفش حبرا مساه اخلبب 

يلدعا مبكة أن يرزقه اهللا علما مل يسبق إليه وهو يف اختراعه بديهة كاختراع أرسطاطاليس قبل ان اخلليل دعا اخلل
علم املنطق ومن تأسيس بناء كتاب العني الذي حيصر لغة أمة من األمم وهو أول من مجع حروف املعجم يف بيت 

  واحد فقال 
  ) حيظى الضجيع هبا جنالء معطار ** صف خلق خود كمثل الشمس إذ بزغت 

وقال تلميذه النضر بن مشيل جاءه رجل من أصحاب يونس يسأله عن مسألة فأطرق اخلليل يفكر وأطال حىت 
  انصرف الرجل فعاتبناه فقال ما كنتم قائلني



فيها قلنا كذا وكذا قال فإن قال كذا وكذا قلنا نقول كذا وكذا فلم يزل يغوص حىت انقطعنا وجلسنا تفكر فقال 
واب وقبيح أن يفكر بعده وقال وقال ما أجيب جبواب حىت أعرف ما على فيه من ابن اجمليب يفكر قبل جل

اإلعتراضات واملؤاخذات وكان مع ذلك صاحلا قانعا قال النضر أقام يف خص بالبصرة ال يقدر على فلس وعلمه قد 
وقد اجتمع مع انتشر وكسب به أصحابه األموال قال ومسعته يقول إين ألغلق على بايب جياوزه مهي وقيل للخيل 

ابن املقفع كيف رأيته فقال علمه أكثر من عقله وقيل البن املقفع كيف رأيت اخلليل قال عقله أكثر من علمه وقرأ 
  عليه رجل يف العروض فلم يفهم فقال له اخلليل قطع هذا البيت 

  ) وجاوزه إىل ما تستطيع ** إذا مل تتسطع شيئا فدعه ( 
عه على مبلغ علمه مث قام فلم يرجع إىل فعجبت من فطنته ملا قصدته يف البيت مع قال اخلليل فشرع الرجل يف تقطي

  بعد فهمه ويقال أن أباه أول من مسى أمحد بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم وكان شاعرا مفلقا مطبوعا ومن شعره 
  ) وحول إىل حول وشهر إىل شهر ** وما هي إال ليلة مث يومها ( 
  ) ويدنني اشالء الكرام إىل القرب ** إىل البلى مطايا يقربن اجلديد ( 
  ) ويقسمن ما حيوى الشحيح من الوفر ** ويتركن ازواج الغيور لغريه ( 

وكان من الزهد يف طبقة ال تدرك حىت قيل أن بعض امللوك طلبه ليؤدب له أوالده فأتاه الرسول وبني يديه كسر 
  هذه ال حاجة به إليك ومل يأت امللك  يابسة يأكلها فقال له قل ملرسلك مادام يلقى مثل

وسأله األخفش مل مسيت حبر الطويل طويال قال ألنه متت أجزاؤه والبسيط ألنه انبسط على حد الطويل واملديد 
لتمدد سباعية حول مخاسيه والكامل لكمال أجزائه السباعيه ليس فيه غريها والوافر لوفور أجزائه ألن فيه ثالثني 

  غريه والرجز الضطرابه كاضطراب قوائم الناقة الرجزاءحركة ال جتتمع يف 

والرمل ألنه يشبه رمل احلصري يضم بعضه إىل بعض واهلزج ألنه يتصرف شبه هزج الصوت والسريع لسرعته على 
اللسان واملنسرح النسراحه وسهولته واخلفيف ألنه أخف السباعيات واملقتضب ألنه اقتضب من الشعر لقلته 

ارع املقتضب واجملتث ألنه اجتث أي قطع من طول دائرته واملتقارب لتقارب أجزائه وأهنا مخاسية واملضارع ألنه ض
كلها يشبه بعضها بعضا انتهى قيل ملا دخل اخلليل البصرة ملناظرة أيب عمرو بن العالء جلس إليه ومل يتكلم بشيء 

لبلد وقال الواحدي يف تفسريه فسئل عن ذلك فقال هو رئيس منذ مخسني سنة فخفت أن ينقطع فيفتضح يف ا
اإلمجاع منعقد على أنه مل يكن أحد أعلم بالنحو من اخلليل قاله ابن األهدل وقال يف العرب اخلليل بن أمحد األزدي 
البصري أبو عبد الرمحن صاحب العربية والعروض روى عن أيوب السختياين وظائفة وكان أماما كبري القدر خريا 

  صنف كتاب العني يف اللغة انتهى متواضعا فيه زهد وتعطف 
وفيها جمنون ليلى قيس بن امللوح بن مزاحم اشتهر بعشق ليلى يف الدنيا وهو أحد بين كعب بن عامر بن صعصعة 

وقد أنكر قوم وجوده قائلني هو كالعنقاء وهذا غلط فإن اشتهار عشقه لليلى أشهر من أن خيفي وأثبته علماء السري 
دي وقيل بنت ورد من بين ربيعة كانت من أمجل النساء شكال وأدبا وابتداء أمرمها أهنما كانا وأما ليلى فإهنا بنت مه

صغريين يرعيان أغناما لقومهما فعلق كل منهما بصاحبه ومل يزاال على ذلك حىت كربا واشتهر أمرمها فحجبت ليلى 
  ) ثديها حجم  ومل يبد لالتراب من** تعلقت ليلى وهي ذات ذؤابة  ٣٠عنه فزال عقله وقال 

  ) إىل اليوم مل نكرب ومل تكرب البهم ** صغريين نرعى البهم يا ليت أننا ( 
مث كان يأيت احلي على غفلة من أهله فلما كثر ذلك خرج أبو ليلى ومعه نفر من قومه إىل مروان بن احلكم فشكوا 



م ليلى وأن وجده أهل ليلى عندها يكون إليه ما أصاهبم من قبيس ابن امللوح وسألوه الكتاب إىل عامله مينعه من كال
  دمه هدرا فلما بلغ قيسا ذلك قال

  
  ) على ميينا جاهدا ال أزورها ** أال حجبت ليلى وآىل أمريها ( 
  ) أيب وأبوهم حشيت يل صدورها ** وواعدين فيها رجل أبوهم ( 
  ) وإن فؤادي عند ليلى أسريها ** على غري شيء غري أىن أحبها ( 

نها ذهب عقله بالكلية ولعب بالتراب واحلصى وضنيت ليلى أيضا من فراقه مث تزوجت ليلى فصار فلما يئس م
اجملنون يدور يف الفلوات عريانا ينشد األشعار ويأنس بالوحوش مث وجد بعد حني ملقى بني األحجار ميتا فاحتملوه 

ء وقال ما علمت أن األمر يبلغ إىل هذا إىل احلي وغسلوه ودفنوه وبكوا عليه وكان أبو ليلى أشد القوم جزعا وبكا
ولكين كنت أمر عربيا أخاف العار ولو علمت أن األمر يفضي إىل هذا ما أخرجتها عن يده ويقال أهنا أيضا ضنيت 

  عليه وماتت أسفا ودفنت قريبا منه وأمرمها أشهر من أن يذكر واهللا أعلم 
ه أم بكر بنت املسور بن خمرمة ومجاعة من التابعني وخرج له وفيها تويف عبد اهللا بن جعفر املخرمي روى عن عمة أبي

مسلم واألربعة وكان قصريا ذميما قال الواقدي كان عاملا باملغازي والفتوى وقال الذهيب يف املغين عبد اهللا بن جعفر 
  املخرمي املدين ثقة وهاه ابن حبان فقط انتهى 

  وآخر من حدث أبو ثوبة احلليب وفيها حممد بن مهاجر احلمصي روى عنه نافع وطبقته 
وأبو معشر السندي وامسه جنيح بن عبد الرمحن املدين صاحب املغازي واألخبار مشهور عن أصحاب أيب هريرة ليس 
بالعمدة قال ابن معني كان أميا يتقى من حديثه املسند وقال صاحب العرب روى عن حممد بن كعب القرظي والكبار 

إىل بغداد وقال يكون حبضرتنا ويفقه من حولنا وصله بألف دينار وكان أبيض أزرق  واستصحبه املهدي معه ملا حج
  مسينا وقيل له السندي من قبيل اللقب بالضد انتهى

وفيها الوزير أبو عبد اهللا معاوية بن عبيد اهللا بن يسار االشعري موالهم كاتب املهدي ووزيره وكان من خيار 
  دة وصدقات روى عن منصور بن املعتمر الوزراء صاحب علم وفضل ورواية وعبا

وفيها أو يف حدودها حممد بن جعفر بن أيب كثري املدين موىل األنصاري أخذ عن زيد بن أسلم وطبقته وكان ثقة كثري 
  العلم 

وأسباط بن نصر اهلمذاين الكويف املفسر صاحب إمساعيل السدي واهللا أعلم قال يف املغين وثقه ابن معني وضعفه أبو 
  قال النسائي ليس بالقوي توقف فيه أمحد اهتى وقد خرج له البخاري يف التاريخ ومسلم واألربعة  نعيم

  سنة إحدى وسبعني ومائة

  
فيها أمر الرشيد بإخراج الطالبني إىل مدينة الرسول صلى اهللا عليه وسلم وخرجت اخليزران إىل مكة يف رمضان 

  يف الشذور  فأقامت هبا إىل وقت احلج وحجت قاله ابن اجلوزي
وفيها على األصح تويف حبان بن علي العنزي أخو مندل وكان من فقهاء الكوفة وهو ضعيف روى عن عبد امللك 

  بن عمري وطبقته 



وأبو املنذر سالم بن سليم املزين البصري مث الكويف النحوي ملقرئ أخذ عن عاصم بن أيب النجود وأيب عمرو 
  يعقوب احلضرمي  وحدث عن ثابت البنايت وغريه وهو شيخ

وفيها أبو عبد الرمحن عبد اهللا بن عمر بن حفص بن عاصم العمري املدين أخو عبيد اهللا بن عمر روى عن نافع 
ومجاعة وكان حمدثا صاحلا قال أمحد ال بأس به قال ابن األهدل كان آية يف العلم غاية يف العبادة واجه الرشيد 

ال يا هارون قال لبيك يا عم قال انظر هل حتصيهم يعين احلجيج قال ومن باإلنكار واملوعظة الغليظة يف املسعى فق
  حيصيهم قال أعلم أن كال منهم يسأل عن نفسه وأنت تسأل

  عن كلهم مث قال واهللا إن الرجل ليسرف يف ماله فيستحق احلجر فكيف من يسرف يف أموال املسلمني انتهى 
يف روى عن عاصم األحول وطبقته وتويف كهال وقيل تويف يف اليت وفيها أبو الشهاب احلناط عبد ربه بن نافع الكو

  بعدها قال يف املغين صدوق وليس بذاك احلافظ انتهى وخرج له الشيخان 
وفيها أو حنوها مات األمري يزيد بن حامت بن قبيصة بن املهلب بن أيب صفرة املهليب البصري أحد الشجعان 

  وىل إمرة مصر قبل ذلك سبع سنني املذكورين ويل أمرة الغرب مدة طويلة و
وعبد الرمحن بن سليمان بن عبد اهللا بن حنظلة بن الغسيل املدين رأى سهل ابن سعد وروى عن عكرمة والكبار 

  وكان كثري احلديث ثقة جليال 

  سنة اثنتني وسبعني ومائة

  
ري ثالثة والدة بنت العباس العبسية فيها توفيت اخليزران زوجة املهدي وأم اهلادي والرشيد ومل تلد امرأة خليفتني غ

تزوجها عبد امللك بن مروان فولدت له الوليد وسليمان فوليا اخلالفة والثانية شافهر بنت فريوز بن يزدجرد تزوجها 
الوليد بن عبد امللك فولدت له يزيد وابراهيم فوليا اخلالفة والثالثة اخليزران اشتراها املهدي مث أعتقها فولدت له 

والرشيد ووليا اخلالفة ويلحق هبؤالء خاتون جارية ملكشاه فإهنا ولدت حممدا وسنجرا وكالمها ويل السلطنة اهلادي 
وكان كبري القدر قاله يف الشذور وملا ماتت اخلريزان خرج خلف جنازهتا ولدها الرشيد وعليه جبة وطيلسان أزرق 

ى مقابر قريش فغسل رجليه وصلى عليها ونزل قد شدبه وسطه وهو آخذ بقائمة السرير حافيا يف الطني حىت أت
  قربها 

  وفيها تويف اإلمام أبو حممد سليمان بن بالل املدين موىل أيب بكر الصديق

روى عن عبد اهللا بن دينار وطبقته قال ابن سعد كان بربريا مجيال حسن اهليئة عاقال كان يفيت باملدينة ووىل خراج 
  املدينة وكان من الثقات األثبات 

يها أمري دمشق الفضل بن صاحل بن على العباسي ابن عم املنصور وهو الذي أنشأ القبة الغريبة اليت جبامع دمشق وف
  وتعرف بقبة املال 

ويف مجادى األوىل مات صاحب األندلس األمري أبو املطرف عبد الرمحن ابن معاوية بن اخلليفة هشام بن عبد امللك 
إىل املغرب عند زوال دولتهم فقامت معه اليمانية وحارب يوسف الفهري  األموي الدمشقي املعروف بالداخل فر

متويل األندلس وهزمه وملك قرطبة يف يوم األضحى سنة مثان وثالثني ومائة وامتدت أيامه وكان عاملا حسن السرية 
  عاش اثنتني وستني سنة ووىل بعده ابنه هشام وبقيت األندلس لعقبه إىل حدود األربعمائة 



أوىف يف سنة ست وسبعني صاحل املري الزاهد وأعظ البصرة روى عن احلسن ومجاعة وحديثه ضعيف قال وفيها 
عفان كان شديد اخلوف من اهللا إذا قص كأنه ثكلى وخرج له الترمذي قال يف املغين صاحل بن بشر املري الزاهد 

  عن احلسن تركه أبو داود والنسائي وضعفه غريمها انتهى 
  ملعوىل موالهم البصري الناقد الثقة روى عن ايب رجاء العطاردي وابن سريين والكبار ومهدي بن ميمون ا

  والوليد أيب ثور هو ابن عبد اهللا اهلمداين الكويف عن زياد بن عالقة ومجاعة وهو ضعيف 
ال حيىي ويف حدودها معاوية بن سالم بن األسود بن سالم ممطور احلبشي مث الشامي روى عن أبيه والزهري ومجاعة ق

  بن معني أعده حمدث أهل الشام واهللا أعلم

  سنة ثالث وسبعني ومائة

  
فيها وقيل سنة أربع تويف إمساعيل بن زكريا اخللفاين الكويف ببغداد روى عن العالء بن عبد الرمحن وطبقته وعاش 

ما األحاديث مخسا وستني سنة قال يف املغين صدوق شيعي قال امليموين قلت ألمحد بن حنبل كيف هو قال أ
املشهورة اليت يرويها فهو فيها مقارب احلديث ولكنه ليس ينشرح الصدر له قال امليموين ومسعت ابن معني يضعفه 

وقال عبد اهللا بن أمحد عن أبيه حديثه مقارب وعن ابن معني أيضا هو ثقة قال العقيلي حدثنا إبراهيم ابن اجلنيد 
حسني بن حسن حدثين خايل إبراهيم مسعت إمساعيل اخلالقاين يقول  حدثنا أمحد بن الوليد بن أبان حدثين جدي

الذي نادى من جانب الطور عنده على بن أيب طالب قال ومسعته يقول هو األول واآلخر على ابن أيب طالب قلت 
  هذا مل يثبت عن اخللفاين وأن صح عنه فهو زنديق عدو اهللا انتهى ما قاله الذهيب يف املغين 

لبصرة وفارس حممد بن سليمان بن علي ابن عم املنصور وله إحدى ومخسون سنة وكان الرشيد يبالغ يف وفيها أمري ا
  تعظيمه وإكرامه وملا مات احتوى الرشيد على خزائنه وكانت مخسني ألف ألف درهم 

ى عن مساك بن ويف رجب اإلمام الكبري أبو خيثمة زهري بن معاوية اجلعفي الكويف نزيل اجلزيرة وحمدثها وحافظها رو
  حرب وطبقته وكان أحد احلفاظ األعالم حىت بالغ فيه شعيب بن حرب وقال كان احفظ من عشرين شعبة 

وفيها أبو سيعد سالم بن أيب مطيع البصري روى عن أيب عمر أن اجلوين وطائفة قال أمحد بن حنبل ثقة صاحب سنة 
عدي ال بأس به وليس مبستقيم احلديث يف قتادة خاصة وله وقال ابن حبان ال جيوز أن يتحتج مبا انفرد به وقال ابن 

  غرائب

ويعد من خطباء أهل البصرة وقال احلاكم منسوب إىل الغفلة وإىل سوء احلفظ انتهى وقد خرج له الشيخان 
  وغريمها 

 حنيفة وفيها نوح اجلامع وهو أبو عصمة نوح بن أيب مرمي الفقيه قاضي مرو ولقب باجلامع ألنه أخذ الفقه عن أيب
وابن أيب ليلى واحلديث عن حجاج بن أرطأة واملغازي عن ابن إسحق والتفسري عن مقاتل وهو متروك احلديث قاله 

  يف العرب 
وعبد الرمحن بن أيب املوايل املدين موىل آل علي رضي اهللا عنه روى عن أيب جعفر الباقر وطائفة وضربه املنصور 

ن عبد اهللا بن حسن فلم يدله وكان من شيعته قاله يف العرب قال يف املغين أربعمائة سوط على أن يدله على حممد ب
عبد الرمحن ابن أيب املوايل مشهور ثقة خرج مع ابن حسن قال أمحد حديثه يف اإلستخارة منكر قلت خرجه البخاري 



  وقد قال ابن عدي رواه غري واحد كما رواه ابن أيب املوايل انتهى 
  د الضبعي البصري روى عن نافع والزهري وكان ثقة كثري احلديث وجويرية بن أمساء بن عبي

  سنة أربع وسبعني ومائة

  
وفيها حج الرشيد فبدأ باملدينة فقسم فيا ماال عظيما ووقع الوباء مبكة فأبطأ يف دخوهلا مث دخلها فقضى طوافه 

  وسيعه ومل ينزل مكة قاله يف الشذور 
عبد الرمحن عبد اهللا بن هليعة احلضرمي قاضي مصر احلافظ روى عن األعرج  وفيها تويف يف مجادى اآلخرة اإلمام أبو

وعطاء بن أيب رباح وخلق كثري قال أمحد بن صاحل املصري كان ابن هليعة صحيح الكتاب طالبة للعلم وقال زيد بن 
  احلباب مسعت سفيان الثوري يقول عند ابن هليعة األصول

كان مبصر مثل ابن هليعة يف كثرة حديثه وضبطه واتقانه وقال ابن معني ليس وعندنا الفروع وقال أمحد بن حنبل من 
بذاك القوى انتهى وخرج له الترمذيب وأبو داود وغي قال يف املغين قال بعض الناس ما روى عنه مثل ابن وهب 

بة بن هليعة وابن املبارك فهو أجود وأقوى انتهى وقال السيوطي يف حسن احملاضرة ابن هليعة عبد اهللا ابن عق
احلضرمي املصري أبو عبد الرمحن الفقيه قاضي مصر ومسندها عن عطاء وعمرو بن دينار واألعرج وخلق وعنه 

  الثوري واألوزاعي وشعبة وماتوا قبله وابن املبارك وخلق وثقة أمحد وغريها وضعفه حيىي القطان وغريه انتهى 
ن ناصر الدين كان إماما حجة من افاضل أهل زمانه طويل وفيها بكر بن مضر املصري عن نيف وسبعني سنة قال اب

  احلزن خازنا للسانه انتهى روى عن أيب قبيل املعافري وطائفة وأكثر عنه قتيبة وكنيته أبو عبد امللك 
وفيها عبد الرمحن بن أيب الزناد املدين ببغداد وكان فقيها مفتيا قال ابن معني اثبت الناس يف هشام بن عروة قال يف 

  لعرب قلت وروى الكثري عن أبيه وطبقته وفيه ضعف يسري انتهى ا
وفيها يعقوب بن عبد اهللا األشعري القمي رحل ومحل عن زيد بن أسلم وأكثر عن جعفر بن أيب املغرية القمى قال يف 

ارقطين املغين صاحل احلديث حمدث أهل قم يروى عن جعفر بن أيب املغرية وليث قال النسائي ليس به بأس وقال الد
  ليس بالقوى انتهىت 

  وفيها األمري روح بن حامت بن قبيصة بن املهلب أخو يزيد أحد القواد الكبار وىل إمرة الكوفة وغريها

  سنة مخس وسبعني ومائة

  
وفيها عقد الرشيد لألمني وهو ابن مخس سنني وفيها هاجت العصية بني القيسية واليمينة بالشام ورأس القيسية أبو 

  ري وقتل بينهما بشر كثري واتصلت فتنتهما إىل زمننا هذا اهليذام امل
وفيها تويف شيخ الديار املصرية وعاملها أبو احلرث الليث بن سعد الفهمي موالهم الفقيه وأصله فارسي أصبهاين قال 

ة أربع يف حسن احملاضرة الليث بن سعد ابن عبد الرمحن الفهمي أبو احلرث املصري أحد األعالم ولد بقرقشندة سن
وستني وروى عن الزهري وعطاء ونافع وخلق وعنه ابن شعيب وابن املبارك وآخرون قال ابن سعد كان ثقة كثري 

احلديث صحيحه وكان قد اشتغل بالفتوى يف زمانه مبصر وكان سريا من الرجال نبيال سخيا له ضيافة وقال حيىي بن 



 اللسان حيسن القرآن والنحو وحيفظ احلديث والشعر بكري ما رأيت أحدا أكمل من الليث كان فقيه النفس عريب
حسن املذاكرة وقال الشافعي كان الليث أفقه من مالك إ ال أنه ضيعه أصحابه قال ابن كثري وقد حكى بعضهم أنه 

وىل القضاء مبصر وهو غريب وقال الذهيب يف العرب كان نائب مصر وقاضيها من حتت أوامر الليث وإذا رابه من 
كاتب فيه فيعزل وقد اراد املنصور أن يلي إمرة مصر فامتنع مات يوم اجلمعة رابع عشر شعبان سنة مخس أحد شيء 

وسبعني ومائة انتهى ما قاله السيوطي يف حسن احملاضرة وقال ابن األهدل أراده املنصور لوالية مصر فأيب وتوىل 
ة ذهبا وكان يتخذ ألصحابه الفالوذج وكان قضاءها وروى أن اإلمام مالكا اهدى له صينية رطبا فأعادها مملوء

يدخله يف سنته مثانون ألف دينار وما وجبت عليه زكاة وكان ال يتغذى كل يوم حىت يطعم ثالمثائة وستني مسكينا 
  انتهى ولعله أراد يصبح على كل سالمي من أحدكم

ث أفقه من مالك لكن اخلطوة ملالك صدقة احلديث وقال يف العرب كان اتبع لألثر من مالك وقال حيىي بن بكري اللي
  انتهى 

وفيها أبو عبد اهللا حزم بن أيب حزم القطعي أخو سهيل روى عن احلسن ومجاعة قال أبو حامت هو من ثقات من تبقى 
  من أصحاب احلسن 

  وفيها داود بن عبد الرمحن العطار املكي روى عن عمرو بن دينار ومجاعة قال الشافعي ما رأيت أورع منه 
ها قاضي الكوفة أبو عبد اهللا القسم بن معن بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن مسعود اهلذيل املسعودي روى عن وفي

عبد امللك بن عمريو طبقته قال محد كان ثقة صاحب حنو وشعر وقال أبو حامت كان أروى الناس للحديث والشعر 
البيان له كان إماما عالمة ثقة قاضي الكوفة مل يأخذ وأعلمهم بالعربية والفقه وقال ابن ناصر الدين يف شرحه لبديعة 

  على القضاء رزقا مدة واليته وكان من أروى الناس لآلثار وأعلمهم بالفقه والعربية واألشعار انتهى 

  سنة ست وسبعني ومائة

  
  فيها افتتح املسلمون مدينة دبسة من أرض الروم بعد حرب طويل 

ية واليمنية بالشام واستمرت بينهم أحن وأحقاد ودماء يهيجون ألجلها يف كل وفيها اشتد البالء والقتل بني القيس
  وقت وإىل اليوم 

وفيها تويف قاضي بغداد للرشيد أبو عبد هللا سعيد بن عبد الرمحن اجلمحي املدين روى عن عبد الرمحن بن القسم 
هم قال يف املغين ثقة لينة الفسوى وطبقته وكان من أوىل العلم والصالح وخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وغري

  انتهى 
وفيها وقيل يف اليت تليها عبد الواحد بن زياد العبدي موالهم البصري روى عن كليب بن وائل وطائفة كثرية قال 
  يف املغين عبد الواحد بن زياد عن األعمش وغريه صدوق يغرب قال ابن معني ليس بشيء وقال أبو داود الطيالسي

  ث كان يرسلها األعمش فوصلها كلها ولينة القطان انتهى عمد إىل أحادي
وفيها أبو عوانة الوضاح موىل يزيد بن عطاء اليشكري البزاز احلافظ أحد األعالم قال ابن ناصر الدين أبو عوانة 
فظه الواسطي البزاز كان أحد احلفاظ الثقات اإلعيان قال حيىي القطان أبو عوانة من كتابه أحب إىل من شعبة من ح

انتهى رأى احلسن وروى عن قتادة وخلق وقال حيىي القطان ما أشبه حديثه حبديث سفيان وشعبة وقال عفان هو 



  عندنا أصح حديثا من شعبة وقال غريه هو من سىب جرجان قاله يف العرب 
عن أبيه ضعفه ابن  وفيها محاد بن أيب حنيفة اإلمام وكان من أهل اخلري والصالح والفقه يف مذهب أبيه قال يف املغين

عدي انتهى وكان ابنه إمساعيل بن محاد قاضي البصرة فعزل حيىي بن أكثم وملا خرج منها إمساعيل مسافرا شيعه حيىي 
قال إمساعيل كان لنا جار طحان رافضى له بغالن فسمى أحدمها أبا بكر واآلخر عمر فرحمه أحدمها فقتله فقال 

  جتدونه إال الذي مساه عمر فوجدوه كذلك  جدى أبو حنيفة انظروا الذي رحمه فال

  سنة سبع وسبعني ومائة

  
فيها تويف عبد الواحد بن زيد البصري الزاهد الذي قيل أنه صلى الغداة بوضوء العشاء أربعني سنة ومن مواعظه 

  قوله إال تستحيون من طول ماال تستحيون روى عن احلسن ومجاعة وهو متروك احلديث قاله يف العرب 
شريك بن عبد اهللا النخعي الكويف القاضي أبو عبد اهللا أحد األعالم عن نيف ومثانني سنة روى عن سلمة بن  وفيها

كهيل والكبار مسع منه إسحق األزرق تسعة آالف حديث قال ابن املبارك هو أعلم حبديث بلده من سفيان الثوري 
بن ناصر الدين استشهد له البخاري ووثقه ابن وقال النسائي ليس به باس وقال غريه فقيه إمام لكنه يغلط قال ا

  معني واخرج له مسلم متابعة انتهى

  
  وفيها حممد بن مسلم الطائفي املكي روى عن عمرو بن دينار ومجاعة قال ابن مهدي كتبه صحاح 

  وموسى بن أعني احلراين رحل إىل العراق وأخذ عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل وطبقته فأكثر 
د بن عطاء اليشكري الواسطي روى عن علقمه بن مرثد وطبقته وليس بالقوى قاله يف العرب وقد مر وأبو خلد يزي

  مواله أبو عوانة 
  وفيها أوىف حدودها عبد العزيز بن املختار البصري الدباغ حدث عن ثابت البناين ومجاعة 

  سنة مثان وسبعني ومائة

  
  برمك قاله يف الشذور فيها فوض الرشيد أموره كلها إىل حيىي بن خالد بن 

وفيها تويف جعفر بن سليمان الضبعي بالبصرة روى عن أيب عمران اجلوين وطائفة وكان أحد علماء البصرة وفيه 
تشيع أخذ ذلك عنه عبد الرزاق باليمن قاله يف العرب وقال ابن ناصر الدين هو أبو سليمان كان من ثقات الشيعة 

  ه قيل كان أميا انتهى والزهاد ومل يكن قويا ومع كثرة علوم
  وفيها عبثر بن القسم أبو زبيد الكويف روى عن حصني بن عبد الرمحن ومجاعة ذكره أبو داود فقال ثقة ثقة 

وعبد اهللا بن جعفر بن جنيح السعدي موالهم ا ملديين نزيل البصرة ووالد على بن املديين روى عن عبد اهللا بن دينار 
  وطبقته وهو ضعيف احلديث 

  ع وسبعني ومائةسنة تس



  
فيها كانت فتنة الوليد بن طريف الشارى اخلارجي وأحد الشراة وهم اخلوارج مسوا بذلك لقوهلم شرينا أنفسنا يف 

  طاعة اهللا أي بعناها باجلنة حني

فارقنا األئمة اجلبابرة وكان الوليد أحد الشجعان وندب الرشيد حلربه يزيد بن زائدة ابن أخي معن بن زائدة 
 ومكث يزيد مدة ميا كره وخيادعه وكانت الربامكة منحرفة عن يزيد فقالوا للرشيد إنه مداهن فأسل إليه الشيباين

  يتوعده فناجزه يزيد فظفر به وكان الوليد ينشد يف املصاف 
  ) فسورة ال يصطلي بنار ** أنا الوليد بن طريف الشارى ( 

ة فقتله واحتز رأسه وملا قتل لبست أخته الفارعة عدة حرهبا وملا اهنزم تبعه يزيد بنفسه حىت أدركه على مسافة بعيد
ومحلت فضرب يزيد بلرمح قرنيها وقال اغريب غرب اهللا عنك فقد فضحت العشرية فانصرفت وهلا يف أخيها مراث 

  كثرية شهرية 
مكة إىل مين مث  وفيها اعتمر الرشيد يف رمضان مث رجع إىل املدينة فأقام هبا إىل وقت احلج مث حج بالناس فمشى من

  إىل عرفات وشهد املشاهد واملشاعر ماشيا 
وفيها تويف إمام دار اهلجرة أبو عبد اهللا مالك بن أنس احلمريي األصبحي شهري الفضل كان طواال جسيما عظيما 
رفها اهلامة أبيض الرأس واللحية أشقر أزرق العني يلبس الثياب العربية البيض وإذا اعتم جعلها حتت ذقنه ويسدل ط

بني كتفيه روى أنه قال ما أفتيت حىت شهد يل سبعون أين أهل لذلك وقل رجل كنت أتعلم منه ومات حىت 
يستفتيين قال اليافعي أخرب بنعمة اهللا وكان مالك عظيم احملبة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبالغا يف تعظيم 

ل ال أركب يف بدل فيها جسد رسول اهللا صلى اهللا حديثه حىت كان ال يركب يف املدينة مع ضعفه وكرب سنه ويقو
عليه وسلم مدفون قال الشافعي قال يل حممد بن احلسن أي أعلم صاحبنا أو صاحبكم يعين أبا حنيفة ومالكا رمحهما 

اهللا تعاىل قلت على اإلنصاف قال نعم قلت أنشدك اهللا من أعلم بالقرآن قال صاحبكم قلت فمن أعلم بالسنة قال 
قلت فمن أعلم بأقاويل الصحابة قال صاحبكم قلت فما بقي إال القياس وهو ال يكون إىل على هذه صاحبكم 

  األشياء وكان مالك يشهد الصلوات

اخلمس واجلمعة ويصلى على اجلنائز ويعود املرضى ويقضى احلقوق وأكثر جلوسه يف املسجد مث ترك ذلك فكان 
وسعى به إىل جعفر بن سليمان بن علي بن عبد اهللا بن عباس يصلي وينصرف وترك حضور اجلنائز مث ترك الكل 

وقيل له أنه ال يرى خالفتكم فضربه سبعني سوطا ومدت يده حىت اخنلعت فلم يزل بعد ذلك يف رفعة كأمنا كان 
قد السياط حليا حلى به وملا ورد املنصور املدينة أراد أن يقيده منه فقال واهللا ما ارتفع سوط منها عن بدين إال و

جعلته يف حل لقرابته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقيل ضرب لفتوى مل توافق أغراضهم وقيل أنه محل إىل 
بغداد وقال له واليها ما تقول يف نكاح املتعة فقال هو حرام فقيل له ما تقول يف قول عبد اهللا بن عباس فيها فقال 

القول بتحرميها فطيف به على ثور مشوها فكان يرفع القذر عن  كالم غريه فيها أوفق لكتاب اهللا تعاىل وأصر على
وجهه ويقول يا أهل بغداد من مل يعرفين فليعرفين أنا مالك بن أنس فعل يب ماترون ألقول جبواز نكاح املتعة وال 

مة خريا وحدث أقول به مث بعد ذلك مل يزده اهللا تعاىل األرفعة وكان ذلك كالتميمة له فجزأه اهللا تعاىل عن نفسه واأل
عتيق بن يعقوب الزبيدي قال قدم هرون الرشيد املدينة وكان قد بلغه أن مالك بن أنس عنده املوطأ يقرؤه على 

الناس فوجه إليه الربمكي فقال اقرئه السالم وقل له حيمل إىل الكتاب ويقرؤه على فأتاه الربمكي فقال اقرئه السالم 



ه الربمكي فأخربه وكان عنده أبو يوسف القاضي فقال يا أمري املؤمنني يبلغ أهل وقل له أن العلم يؤيت وال يأيت فأتا
العراق أنك وجهت إىل مالك يف أمر خمالفك إعزم عليه فبينما هو كذلك إذ دخل مالك فسلم وجلس فقال له 

ن زيد عن أبيه قال الرشيد يا ابن أيب عامر ابعث إليك وختالفين فقال يا أمري املؤمنني اخربين الزهري عن خارجة ب
كنت أكتب الوحي بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يستوي القاعدون من املؤمنني وابن أم مكتوم عند 

  النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال يا رسول اهللا

وقلمي إين رجل ضرير وقد أنزل اهللا عليك يف فضل اجلهاد ما قد علمت فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم ال أدري 
رطب ما جف مث وقع فخذ النيب صلى اهللا عليه وسلم على فخدي مث أغمي على النيب صلى اهللا عليه وسلم مث جلس 

النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال يا زيد اكتب غري أويل الضرر ويا أمري املؤمنني حرف واحد بعث فيه جربيل 
غي يل أن أعزه وأجله وأن اهللا تعاىل رفعك وجعلك يف هذا واملالئكة عليهم السالم من مسرية مخسني ألف عام أال ينب

املوضع بعملك فال تكن أنت أول من يضيع عز العلم فيضيع اهللا عزك فقام الرشيد ميشي مع ملك إىل منزله ليسمع 
منذ منه املوطأ فأجلسه معه على املنصة فلما أراد أن يقرأه على مالك قال يل تقرؤه على قال ما ما قرأته على أحد 

زمان قال فيخرج الناس عين حىت أقرأه أنا عليك فقال إن العلم إذا منع من العامة ألجل اخلاصة مل ينفع اهللا تعاىل به 
اخلاصة فأمر معن بن عيسى القزاز ليقرأه عليه فلما بدأ ليقرأه قال مالك هلارون يا أمري املؤمنني أدركت أهل العلم 

فنزل هارون عن املنصة وجلس بني يديه ومسعه رمحهما اهللا تعاىل وقال أبو عبد ببلدنا وأهنم ليحبون التواضع للعلم 
  اهللا احلميدي األندلسي أنشدين والدي أبو طاهر إبراهيم 

  ) أشار أولو األلباب يعنون مالكا ** إذا قيل من جنم احلديث وأهله ( 
  ) فوطأ فيه للرواة املسالكا ** إليه تناهى علم دين حممد ( 
  ) وأوضح ما قد كان لواله حالكا ** التصنيف أشتات نشره ونظم ب( 
  ) تقدم يف تلك املسالك سالكا ** وأحيا دروس العلم شرقا ومغربا ( 
  ) على أنه يف العلم حص بذالكا ** وقد جاء يف اآلثار من ذاك شاهد ( 
  ) ومل يقتبس من نوره كان هالكا ** فمن كان ذا طعن على علم مالك ( 

وقد جاء يف اآلثار إخل إىل حديث تضرب اإلبل أكبادها إىل عامل املدينة ال ترى أعلم منه وقال الشافعي يشري بقوله 
  رضي اهللا عنه إذا ذكر العلماء فمالك

النجم وقال معن الفزاز ومجاعة محلت مبالك أمه ثالث سنني وقيل أنه بكى يف مرض موته وقال واهللا لوددت إين 
ا وليتين مل أفت بالرأي وتويف باملدينة ودفن بالبقيع عن أربع ومثانني سنة وقيل تسعني ضربت يف كل مسئلة أفتيت هب

  وملا مات قال ابن عيينة ما ترك على وجه األرض مثله 
وفيها تويف خالد بن عبد اهللا الواسطي الطحان احلافظ وله سبعون سنة روى عن سهيل بن أيب صاحل وطبقته قال 

  ل منه وقال أمحد كان ثقة صاحلا بلغين أنه اشترى نفسه من اهللا تعاىل ثالث مرات إسحاق األزرق ما أدركت أفض
وأبو األحوص سالم بن سليم الكويف روى عن زياد بن عالقة وطبقته وكان أحد احلفاظ األثبات قال أمحد العجلي 

  ثقة صاحب سنة واتباع وآخر من روى عنه هناد 
بن درهم األزدي موالهم البصري الضرير أبو إمساعيل كان من أهل ويف رمضان إمام أهل البصرة محاد بن زيد 

الورع والدين قال ابن مهدي مل أرقط أعلم بالسنة منه وهو أحد احلمادين صاحيب املذهبني املشهورين وقال عبد 



ام وقال الرمحن بن مهدي أئمة الناس أربعة الثوري بالكوفة ومالك باحلجاز ومخاد بن زيد بالبصرة واألوزاعي بالش
حيىي بن حيىي التميمي ما رأيت شيخا أفضل من محاد بن زيد وقال أمحد العجلي محاد بن زيد ثقة كان حديثه أربعة 

  آالف حديث حيفظها ومل يكن له كتاب وقال ابن معني ليس أحد أثبت من محاد بن زيد 
أوثق منه وقال مروان الطاطري كان وفيها اهلقل بن زياد الدمشقي كاتب األوزاعي قال ابن معني ما كان بالشام 

أعلم الناس باألوزاعي ومبجلسه وفتياه وقال ابن ناصر الدين هو اهلقل بن زياد بن عبيد السكسكي موالهم 
  الدمشقي امسه حممد فلقب هبقل إماما مفتيا من الثقات انتهى

  سنة مثانني ومائة

  
وتفاقم األمر واشتد اخلطب وفيها كانت الزلزلة العظمى فيها هاج اهلوى والعصبية بالشام بني اليمانية والنزارية 

  مبصر اليت سقط منها رأس منارة اإلسكندرية 
  وفيها نزل الرشيد الرقة واختذها وطنا 

وفيها تويف إمساعيل بن جعفر موالهم املدين قارئ املدينة بعد نافع وحمدثها بعد مالك روى عن عبد اهللا بن دينار 
  وطائفة قال ابن ناصر الدين كان إماما مقرئا أمينا عاملا ثقة مأمونا انتهى والعالء بن عبد الرمحن 

وفيها عبد الوارث بن سعيد أبو عبدة العنربي موالهم التنوري البصري كان على بدعة فيه أمجع على االحتجاج به 
  الشيخان وباقي أئمة األثر قاله ابن ناصر الدين 

بصري الزاهد روى عن أيوب وطبقته قال ابن املديين ما رأيت أحدا وفيها بشر بن منصور السليمي األزدي ال
أخوف هللا منه وكان يصلي كل يوم مخسمائة ركعة وقال عبد الرمحن بن مهدي ما رأيت أحدا أقدمه عليه يف الورع 

  والرقة 
عة وفيها حفص بن سليمان الغاضري الكويف قاضي الكوفة وتلميذ عاصم وقد حدث عن علقمة بن مرثد ومجا

  وعاش تسعني سنة وهو متروك احلديث حجة يف القراءة قاله يف العرب 
  وفيها صدقة بن خالد الدمشقي قرأ على حيىي الدماري وروى عن التابعني وكان من ثقات الشاميني 

وفيها أبو وهب عبيد اهللا بن عمر الرقي الفقيه حمدث اجلزيرة ومفتيها روى عن عبد امللك بن عمري وطبقته قال 
  مد بن سعد كان ثقة مل يكن أحد ينازعه يف الفتوى يف دهره حم

  وفضيل بن سليمان النمريي بالبصرة روى عن أيب حازم األعرج وصغار

التابعني قال يف املغين عن منصور بن صفية فيه لني قال أبو حامت وغريه ليس بالقوي وقال أبو زرعة لني وقال عياش 
  عن ابن معني ليس بثقة انتهى 

مبارك بن سعيد أخو سفيان الثوري أبو عبد الرمحن الكويف الضرير ببغداد روى عن عاصم بن أيب النجود وفيها 
  وطائفة وهو ثقة 

وفيها فقيه مكة أبو خالد مسلم بن خالد الزجني وله مثانون سنة روى عن ابن أيب مليكة والزهري وطائفة وقال أمحد 
وضعفه أبو داود وغريه ولقب بالزجني يف صغره وكان أشقر وعليه  بن حممد األزرقي كان فقيها عابدا يصوم الدهر

  تفقه الشافعي 



  وفيها أبو احملياة حيىي بن يعلى التيمي الثقة الكويف روى عن سلمة بن كهيل وطائفة وعمر واسن 
ثون سنة وويل وفيها أمري األندلس أبو الوليد هشام بن الداخل عبد الرمحن بن معاوية األموي املرواين وله سبع وثال

  األمر مثانية أعوام وكان متواضعا حسن السرية كثري الصدقات وقام بعده ابنه احلكم 

  سنة إحدى ومثانني ومائة

  
  فيها أحدث الرشيد يف صدور كتبه الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم 

صاحل بن علي العباسي وفيها غزا الرشيد وافتتح حصن الصفصاف من أرض الروم بالسيف وسار عبد امللك بن 
  حىت بلغ أنقرة وافتتح حصنا 

وفيها تويف اإلمام حمدث الشام ومفيت أهل محص أبو عتبة إمساعيل بن عياش العنسي عن بضع وسبعني سنة روى عن 
شرحبيل بن مسلم وحممد بن زياد األهلاين وخلق من التابعني بالشام واحلرمني قال ابن معني هو ثقة يف الشاميني وقال 

زيد بن هارون ما لقيت شاميا وال عراقيا أحفظ منه وما أدري ما الثوري وقال ابن عدي حيتج به يف حديث ي
  الشاميني خاصة وقال أبو اليمان

كان إمساعيل جارنا فكان حيىي الليل وقال داود بن عمرو ما حدثنا إمساعيل إال من حفظه كان حيفظ حنوا من 
  ني ومثانني ومناقبه كثرية عشرين الف حديث وقيل تويف سنة اثنت

وفيها أبو املليح الرقي عن نيف وتسعني سنة وأمسه احلسن بن عمر روى عن ميمون بن مهران والزهري والكبار 
  ووثقه أمحد وغريه 

  وفيها حفص بن ميسرة الصنعاين بعسقالن روى عن زيد بن أسلم وطبقته وكان ثقة صاحب حديث 
كويف ببغداد وقد جاوز املائة بعام رأى عمرو بن حريث الصحايب وروى عن واملعمر أبو أمحد خلف بن خليفة ال

  حمارب بن دثار ومجاعة قال أبو حامت صدوق قلت هو أقدم شيخ للحسن بن عرفة قاله يف العرب 
  وفيها األمري حسن بن قحطبة بن شبيب الطائي وله أربع ومثانون سنة وكان من كبار قواد املنصور 

انني أبو معاوية عباد بن عباد بن املهلب البصري أحد احملدثني واألشراف روى عن أيب مجرة وفيها وقيل سنة مث
الضبعي صاحب ابن عياش وغريه قال يف املغين عباد بن عباد املهليب ثقة مشهور وقد قال أبو حامت ال حيتج به 

  وذكره ابن سعد يف الطبقات فقال مل يكن بالقوى انتهى 
العلم أبو عبد الرمحن عبد اهللا بن املبارك احلنظلي موالهم املروزي الفقيه احلافظ الزاهد ذو  ويف رمضان تويف اإلمام

املناقب وله ثالث وستون سنة مسع هشام بن عروة ومحيد الطويل وهذه الطبقة وصنف التصانيف الكثرية وحديث 
ب للعلم منه وقال شعبة ما قدم علينا حنو من عشرين ألف حديثة قال أمحد بن حنبل مل يكن يف زمان ابن املبارك أطل

مثله وقال أبو إسحاق الفزاري ابن املبارك أمام املسلمني وعن شعيب بن حرب قال ما لقي ابن املبارك مثل نفسه 
  وكانت له جتارة واسعة كان ينفق على الفقراء يف السنة مائة ألف درهم قال ابن ناصر

أحد أئمة األنام ذو التصانيف النافعة والرحلة الواسعة حدث عنه ابن الدين اإلمام العالمة احلافظ شيخ اإلسالم و
معني وابن منيع وأمحد بن حنبل وغريهم مجع العلم والفقه واألدب والنحو واللغة والشعر وفصاحة العرب مع قيام 

ن األهدل تفقه الليل والعبادة قال الفضيل بن عياض ورب هذا البيت ما رأت عيناي مثل ابن املبارك انتهى وقال اب



بسفيان الثوري ومالك بن أنس وروى عنه املوطأ وكان كثري االنقطاع يف اخللوات شديد الورع وكذلك أبوه 
مبارك روى أنه نظر بستانا ملواله فطلب منه رمانة حامضة فجاءه برمانة حلوة فقال له أنت ما تعرف احللو من 

وجده كذلك وعظم قدره عند مواله حىت كان له بنت خطبت احلامض قال ال قال ومل قال ألنك مل تأذن يل فيه ف
كثريا فقال له يا مبارك من ترى نزوج هذه البنت فقال اجلاهلية كانوا يزوجون للحسب واليهود للمال والنصارى 

للجمال وهذه األمة للدين فأعجبه عقله وقال ألمها ماهلا زوج غريه فتزوجها فجاءت بعبد اهللا وكان واحد وقته 
  يقول القائل  وفيه

  ) فقد سار منها نورها ومجاهلا ** إذا سار عبد اهللا من مرو ليلة ( 
  ) فهم أجنم فيها وأنت هالهلا ** إذا ذكر األحبار يف كل بلدة ( 

وقد صنف يف مناقبه وعد بعضهم ما مجع من خصال اخلري فوجدها مخسا وعشرين فضيلة وكان حيج عاما ويغزو 
خوانه وكتب على كل نفقة اسم صاحبها وينفق عليهم ذهابا وإيابا من أنفس النفقة عاما فإذا حج قبض نفقة إ

ويشتري هلم اهلدايا من مكة واملدينة فإذا رجعوا اختذ مساطا عليه من جفان الفالوذج حنو مخس وعشرين فضال عن 
انت له جتارة واسعة قال غريه فيطعم إخوانه ومن شاء اهللا مث يكسوهم جديدا ويرد إىل كل منهم نفقته وذلك أنه ك

سفيان الثوري وددت عمري كله بثالثة أيام من أيام ابن املبارك قيل مات هبيت بالكسر بلد بالعراق منصرفا من 
  غزوة وقيل مات يف برية سائحا خمتار للعزلة وكان كثريا ما يتمثل هبذين البيتني

  
  ) ذا حياء وعفاف وكرم ** وإذا صاحبت فاصحب صاحبا ( 
  ) وإذا قلت نعم قال نعم **  للشيء ال إن قلت ال قائال( 

انتهى وقال يف العرب كان أستاذه تاجرا فتعلم منه وكان أبوه تركيا وأمه خوارزمية وقال عبد الرمحن بن مهدي كان 
ابن املبارك أعلم من سفيان الثوري قلت كان رأسا يف العلم رأسا يف الذكاء رأسا يف الشجاعة واجلهاد رأسا يف 

  لكرم وقربه هبيت ظاهر يزار رمحه اهللا تعاىل انتهى ا
وفيها أبو احلسن علي بن هاشم بن الربيد الكويف اخلزاري يروي عن األعمش وأقرانه وخرج له مسلم واألربعة 

  وكان شيعيا جلدا قال يف املغين قال ابن حبان روى املناكري عن املشاهري انتهى 
ن فضالة القتباين الفقيه روى عن زيد بن أيب حبيب وطائفة من كثرية وكان وفيها قاضي مصر أبو معاوية املفضل ب

  زاهدا ورعا قانتا جماب الدعوة عاش أربعا وسبعني سنة قال يف املغين ثقة حجة قال ابن سعد منكر احلديث انتهى 
   وفيها باإلسكندرية يعقوب بن عبد الرمحن القارئ املدين روى عن يزيد ابن أسلم وطبقته فأكثر

  سنة اثنتني ومثانني ومائة

  
  فيها مسلت الروم عيين طاغيتهم قسطنطني وملكوا عليهم أمه 

وفيها تويف عبد الرمحن بن زيد بن أسلم العدوي العمري موالهم املدين روى عن أبيه ومجاعة وهو ضعيف كثري 
  احلديث 

عروة ومجاعة وقال مسعت من سفيان وفيها عبيد اهللا بن عبد الرمحن األشجعي الكويف احلافظ مسع من هشام بن 



  الثوري ثالثني ألف حديث وقال ابن معني ما بالكوفة أعلم بالثوري من عبيد اهللا األشجعي 
  وفيها عمار بن حممد الثوري الكويف ابن أخت سفيان الثوري روى عن منصور

له مسلم والنسائي  واألعمش وعدة قال ابن عرفة كان ال يضحك وكنا ال نشك أنه من األبدال انتهى وخرج
  وغريمها قال يف املغين قال ابن حبان استحق الترك انتهى 

  وفيها أبو سفيان املعمري حممد بن محيد البصري نزيل بغداد وكان حمدثا مشهورا رحل إىل معمر فلقب باملعمري 
  وفيها الوليد بن املوقري البلقاوي واملوقر حصن بالبلقاء وهو من ضعفاء أصحاب الزهري 

يها على األصح عامل أهل الكوفة حيىي بن زكريا بن أيب زائدة الكويف احلافظ روى عن أبيه عاصم األحول وف
وطبقتهما وعاش ثالثا وستني سنة قال ابن املديين انتهى العلم يف زمانه إليه ما كان من أصحاب أيب حنيفة وكان ثبتا 

  متقنا 
يع العيشي وقيل التيمي البصري حمدث أهل البصرة ثقة ماهر روى وفيها احلافظ الثبت املتقن أبو معوية يزيد بن زر

عن أيوب السختياين وطبقته وقال أمحد بن حنبل كان رحيانة البصرة ما أتقنه وما أحفظه وقال حيىي بن القطان ما 
قال كان هنا أحد أثبت منه وقال نصر بن علي اجلهضمي رأيت يزيد بن زريع يف النوم فقلت له ما فعل اهللا بك 

  دخلت اجلنة قلت مباذا قال بكثرة الصالة 
ويف شهر ربيع اآلخر القاضي أبو يوسف وامسه يعقوب بن إبراهيم الكويف قاضي القضاة وهو أول من دعى بذلك 

تفقه على اإلمام أيب حنيفة ومسع من عطاء بن السائب وطبقته قال حيىي بن معني كان القاضي أبو يوسف حيب 
إليهم وقال حممد بن مساعة كان أبو يوسف يصلي بعدما ويل القضاء كل يوم مائيت ركعة أصحاب احلديث ومييل 

وقال حيىي بن حيىي النيسابوري مسعت أبا يوسف يقول عند وفاته كل ما أفتيت به فقد رجعت عنه إال ما وافق السنة 
حنبل صدوق قال مجيع ذلك  وكان مع سعة علمه أحد األجواد األسخياء قال أبو حامت يكتب حديثه وقال أمحد بن

  يف العرب

وقال ابن األهدل تفقه على أيب حنيفة وخالفه يف مواضع وروى عنه حممد بن احلسن الشيباين وأمحد بن حنبل وحيىي 
بن معني وأكثر العلماء على تفضيله وتعظيمه ويل القضاء للمهدي وابنيه وذكر املؤرخون أن له استحسانات خيالف 

عند وفاته كل ما أفتيت به فقد رجعت عنه إال ما وافق الكتاب والسنة وقال اللهم إنك تعلم فيها وروى أنه قال 
أين مل أجر يف حكم حكمت فيه بني اثنني من عبادك متعمدا ولقد اجتهدت يف احلكم فيما يوافق سنة نبيك صلى اهللا 

 ممن يعرف أمرك وال خيرج عن عليه وسلم وكلما أشكل على فقد جعلت أبا حنيفة بيين وبينك وكان عندي واهللا
احلق وهو يعلمه وروى أن زبيدة ابنة جعفر امرأة الرشيد أرسلت إليه مبال وعند جلساؤه فقال بعضهم قال رسول 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أهديت له هدية فجلساؤه شركاؤه فيها فقال أبو يوسف ذلك حني كانت اهلدايا من 

بو يوسف حيفظ التفسري واملغازي وأيام العرب وكان أقل علومه الفقه ومل يكن من األقط والتمر وقال بعضهم كان أ
أصحاب أيب أبو حنيفة مثله وهو أول من نشر علم أيب حنيفة وسأله األعمش عن مسئلة فأجابه فقال من أين قال 

ت تأويله إال اآلن من حديثك الذي حدثتنيه أنت فقال يا يعقوب إين ألعرف احلديث قبل أن جيتمع أبواك وما عرف
وتناظر هو وزفر بن اهلذيل عند أيب حنيفة فأطاال فقال أبو حنيفة لزفر ال تطمع يف رياسة بلد فيها مثل هذا وكان 

يقول العلم ال يعطيك بعضه حىت تعطيه كلك وعاش قريبا من سبعني سنة انتهى ما قاله ابن األهدل وقال ابن ناصر 
تبت احلديث اختلفت إىل أيب يوسف القاضي فكتبت عنه وكان أبو يوسف أميل الدين قال أمحد بن حنبل أول ما ك



إلينا من أيب حنيفة وحممد وقال الفالس أبو يوسف صدوق كثري الغلط انتهى وقال ابن قتيبة يف املعارف هو يعقوب 
ا وصلى عليه بن إبراهيم بن سعد بن حبتة من جبيلة وكان سعد بن حتبة استصغر يوم أحد ونزل الكوفة ومات هب

  زيد بن أرقم وكرب عليه مخسا وكان

أبو يوسف يروي عن األعمش وهشام بن عروة وغريمها وكان صاحب حديث حافظ مث لزم أبا حنيفة فغلب عليه 
الرأي وويل قضاء بغداد فلم يزل هبا إىل أن مات وابنه يوسف ويل القضاء أيضا باجلانب الغريب يف حياة أبيه وتويف 

سعني ومائة انتهى كالم ابن قتيبة وقال ابن خلكان هو أول من غري لباس العلماء إىل هذه اهليئة اليت سنة اثنتني وت
هم عليها يف هذا الزمان وكان ملبوس الناس قبل ذلك شيئا واحد ال يتميز أحد عن أحد بلباسه انتهى وقال غري 

لفرات يف تارخيه روى على ابن حرملة عن أيب واحد كان حيفظ يف اجمللس الواحد مخسني حديثا بأسانيدها قال ابن ا
يوسف رمحه اهللا قال كنت أطلب احلديث والفقه وأنا مقل رث املنزل فجاء أيب يوما وأنا عند أيب حنيفة فانصرفت 
معه فقال يا بين أنت حمتاج إىل املعاش وأبو حنيفة مستغن فقصرت عن طلب العلم وآثرت طاعة أيب فتفقدين أبو 

 فلما أتيته بعد تأخريي عنه قال ما خلفك قلت الشغل باملعاش وطاعة والدي فلما أردت حنيفة وسأل عين
االنصراف أومأ إيل فجلست فلما قام الناس دفع إيل صرة وقال استعن هبذه والزم احللقة وإذا فقدت هذه فاعلمين 

اد شيء حىت استغنيت ومتولت فإذا فيها مائة درهم فلزمت احللقة فكان يتعاهدين بشيء بعد شيء وما اعلمته بنف
فلزمت جملسه حىت بلغت حاجيت وفتح اهللا يل بربكته وحسن نيته فانتج من العلم املال فأحسن اهللا مكافأته وغفر له 

وقال ابن عبد الرب كان أبو يوسف القاضي فقيها عاملا حافظا ذكر أنه كان يعرف باحلديث وأنه كان حيضر 
 حديثا مث يقوم فيمليها على الناس وكان كثري احلديث وكان جالس حممد بن التحديث فيحفظ مخسني حديثا وستني

عبد الرمحن بن أيب ليلى مث جالس أبا حنيفة رضي اهللا عنهما وكان الغالب عليه مذهبه ورمبا كان خيالفه أحيانا يف 
عبد الرب وال أعلم قاضيا  املسئلة بعد املسئلة وكان يقول يف دبر كل صالة اللهم اغفر يل وأليب حنيفة مث قال ابن

كان إليه تولية القضاء يف اآلفاق من املشرق إىل املغرب إال أبا يوسف يف زمانه وهو أول من لقب بقاضي القضاة 
  وقال حممد بن جعفر أبو يوسف مشهور األمر ظاهر الفضل

لرياسة والقدر واجلاللة وهو أول وهو أفقه أهل عصره ومل يتقدم عليه أحد يف زمانه وكان بالنهاية يف العلم واحللم وا
من وضع الكتب يف أصول الفقه على مذهب أيب حنيفة وأملي املسائل ونشرها وبث علم أيب حنيفة يف أقطار 

األرض وقال الصيمري بلغين أن الرشيد رمحه اهللا مشى امام جنازة أيب يوسف رمحه اهللا وصلى عليه بنفسه ودفنه يف 
رخ بغداد بقرب أم جعفر زبيدة وقال الرشيد حني دفن أبو يوسف ينبغي ألهل مقربة أهله يف مقابر قريش بك

اإلسالم إن يعزي بعضهم بعضا بأيب يوسف قيل رأى معروف الكرخي ليلة وفاة أيب يوسف كأنه دخل اجلنة فرأى 
قاضي قصرا قد فرشت جمالسه وأرخيت ستوره وقام ولدانه قال معروف فقلت ملن هذا القصر فقيل أليب يوسف ال

فقلت سبحان اهللا ومب استحق هذا من اهللا تعاىل فقالوا بتعليمه الناس العلم وصربه على أذاهم قيل مرض أبو يوسف 
رمحه اهللا يف حياة أيب حنيفة رضي اهللا عنه مرضا شديدا فقيل له تويف فقال ال فقيل من أين علمت هذا قال ألنه خدم 

ته فاجتبىن مثرته بأن ويل القضاء وتويف وله سبعمائة ركاب ذهب فصدق العلم ومل جين مثرته ال ميوت حىت جيىن مثر
  أبو حنيفة رضي اهللا عنه يف الفراسة انتهى ما ذكره ابن الفرات 

وفيها وقيل قبلها أو بعدها تويف يونس بن حبيب النحوي أحد املوايل املنجبني أخذ األدب عن أيب عمرو بن العالء 
من األدب بعد علي كرم اهللا وجهه اختلف إليه أبو عبيد أربعني سنة وأبو زيد عشر وغريه وهو يف الطبقة اخلامسة 



  سنني وخلف األمحر عشرين سنة وله عدة تصانيف وكان يقول فرقة األحباب سقم األلباب وينشد 
  ) عيناي حىت يؤذنا بذهاب ** شيئان لو بكت الدماء عليهما ( 
  ) اب وفرقة األحباب شرخ الشب** مل يبلغا املعشار من حقيهما ( 

  ومات يونس وله مائة سنة وسنتان 
وفيها وقيل يف اليت قبلها مروان بن أيب حفصة الشاعر اليمامي روي أنه ملا مدح الرشيد بقصيدته السبعني اليت يقول 

  فيها

  
  ) مسرية شهر بعد شهر نواصله ** إليك قصرنا النصف من صلواتنا ( 
  ) لديك ولكن أهنأ الرب عاجله * *وال حنن خنشى أن خييب رجاؤنا ( 

أعطاه سبعني ألف درهم قبل أن يتمها ومن أجود شعره قوله يف معن بن زائدة قصيدته الالمية وفضل هبا على شعراء 
  أرضه وأعطاه ثالمثائة ألف درهم ومدح ولده مروان شراحيل بن معن بقوله 

  ) ن واحلسب و ياذوي الفضل واإلحسا** يا أكرم الناس من عجم ومن عرب ( 
  ) فاعطين مثل ما أعطى أبوك أيب ** اعطى أبوك أيب ماال فعاش به ( 
  ) إال وأعطاه قنطارا من الذهب ** ما حل أرضا أيب ثاوأبوك هبا ( 

فأعطاه قنطارا والقنطار ألف أوقية ومائتا أو قية وقيل غري ذلك ومثل هذه احلكاية ما روى أنه ملا حبس عمر بن 
  عنه احلطيئة يف هجوه للناس كتب إليه اخلطاب رضي اهللا 

  ) محر احلواصل ال ماء وال شجر ** ماذا تقول ال فراخ بذي مرح ( 
  ) فارحم عليك سالم اهللا يا عمر ** القيت كا سبهم يف قعر مظلمة ( 
  ) القت إليك مقاليد النهى البشر ** أنت الذي قام فيهم بعد صاحبه ( 
  ) لكن ألنفسهم قد كانت األثر ** ما آثروك هبا إذ قدموك هلا ( 

فأطلقه وشرط عليه أن يكف لسانه فقال له إذ منعتين التكسب بلساين فأكتب يل إىل علقمة بن وقاص بن عالقة 
العامري فامتنع عمر فقيل له يا أمري املؤمنني ما عليك يف ذلك فاكتب له فإنه ليس من عمالك وقد تشفع بك إليه 

  منصرفني من جنازته وولده واقف على قربه فأنشد احلطيئة  فكتب ورحل إليه فصادف الناس
  ) حبوران أمسى علقته احلبائل ** لعمري لنعم املرء من آل جعفر ( 
  ) فما يف حيايت بعد موتك طائل ** فإن حتي ال أملك حيايت وأن متت ( 
  )وبني الغىن إال ليال قالئل ** وما كان بيين يلو لقيتك ساملا ( 

  كم ظننت أنه كان يعطيك فقال مائة ناقة يتبعها مائة فأعطاه إياها فقال له ابنه 

  سنة ثالث ومثانني ومائة

  
فيها كان خروج اخلزر لعنهم اهللا ومن قصصهم ان ستيت ابنة مالك الترك خاقان خطبها األمري الفضل بن حيىي 

خدمتها من العساكر واخربوا  الربمكي ومحلت إليه يف عام أول فماتت يف الطريق بربذعة فرد من كان معها يف



خاقان أهنا قتلت غيلة فاشتد غضبه وجتهز للشر وخرج جبيوشه من الباب احلديد وأوقع بأهل اإلسالم وبالذمة وقتل 
وسىب وبدع وبلغ السىب مائة ألف وعظمت املصيبة على املسلمني فأنا هللا وإنا إليه راجعون فانزعج هرون الرشيد 

اجتمع املسلمون وطردوا العدو عن ارمينية مث سدوا الباب الذي خرجوا منه قاله يف واهتز لذلك وجهز البعوث ف
  العرب 

وفيها تويف اإلمام أبو معاوية هشيم بن بشري السلمي الواسطي حمدث بغداد روى عن الزهري وطبقته قال يعقوب 
من الثوري وقال  الدورقي كان عند هشيم عشرون ألف حديث وقال عبد الرمحن بن مهدي هو احفظ للحديث

حيىي القطان هو احفظ من رأيت بعد سفيان وشعبة وقال ابن أيب الدنيا حدثين من مسع عمرو بن عون يقول مكث 
هشيم يصلى الفجر بوضوء العشاء عشر سنني قبل موته وقال أمحد كان كثري التسبيح وقال ابن ناصر الدين يف 

قاسم بن دينار السلمي أبو معاوية الواسطى نزيل بغداد كان من شرح بديعة البيان له هشيم بن بشري بن أيب خازم 
احلفاظ الثقات التقنني لكنه معدود يف املدلسني ومع ذلك فقد امجعوا على صدقه وأمانته وثقته وعدالته وأمانته قال 

  وهب بن جرير قلنا لشعبة نكتب عن هشيم قال نعم ولو حدثكم عن ابن عمر فصدقوه انتهى 
ابن السماك أبو العباس حممد بن صبيح الكويف الزاهد موىل بين عجل روى عن األعمش ومجاعة  وفيها الواعظ

  وكان كبري القدر دخل على الرشيد فوعظه وخوفه ومن كالمه من جرعته الدنيا حالوهتا مليله إليها جرعته اآلخرة

نة فقال له هل قدرت على معصية مرارهتا لتجافيه عنها روى أن الرشيد استفتاه يف ميني حلفها أنه من أهل اجل
وأما من خاف مقام ربه وهنى النفس عن اهلوى فإن { فتركتها من خمافة اهللا عز وجل قال نعم قال قال اهللا عز وجل 

فيمينك بارة قال اليافعي وإمنا املراد باآلية استمرار اخلوف إىل املوت وقال الفقيه حسني استدالل } اجلنة هي املأوى 
صحيح ألن الظاهر أن كل مسلم يدخلها وإمنا األشكال لو قال يدخلها دون جمازاة وغاية ما فيه الشك ابن السماك 

واحلنث ال يقع به واهللا أعلم انتهى قلت وما قاله الفقيه حسني جار على القواعد الفقهية لعدم حتقق أنه من غري 
مسع األعمش قال ابن منري صدوق ليس حديثه  أهلها واهللا أعلم وقال يف املغين حممد بن صبيح بن السماك الواعظ

  بشىء 
وفيها السيد اجلليل أبو احلسن موسى الكاظم بن جعفر الصادق ووالد على ابن موسى الرضى ولد سنة مثان 

وعشرين ومائة روى عن أبيه قال أبو حامت ثقة إمام من أئمة املسلمني وقال غريه كان صاحلا عابدا جوادا حليما 
ه عن رجل األذى له فبعث بألف دينار وهو أحد األئمة اإلثين عشر املعصومني على اعتقاد األمامية كبري القدر بلغ

سكن املدينة فأقدمه املهدى بغداد وحبسه فرأى املهدي يف نومه عليا كرم اهللا وجهه وهو يقول له يا حممد فهل 
ال خيرج عليه وال على أحد من بنيه عسيتم ان توليتم ان تفسدوا يف األرض وتقطعوا أرحامكم فاطلقه على أن 

واعطاه ثالثة آالف ورده إىل املدينة مث حبسه هارون الرشيد يف دولته ومات يف حبسه وقيل أن هارون قال رأيت 
حسينا يف النوم قد أتى باحلربة وقال إن خليت عن موسى هذه الليلة وإال حنرتك هبا فخاله وأعطاه ثالثني ألف 

لنيب صلى اهللا عليه وسلم وقال يل يا موسى حبست ظلما فقل هذه الكلمات ال تبيت درهم وقال موسى رأيت ا
هذه الليلة يف احلبس يا سامع كل صوت يا سائق الفوت يا كاسى العظام حلما ومنشرها بعد املوت أسألك بامسائك 

  احلسىن وبامسك األعظم الكرب املخزون املكنون الذي مل يطلع عليه

  حليما ذا أناة ياذا املعروف الذي ال ينقطع ابدا فرج عين وأخباره كثرية شهرية رضي اهللا عنه احد من املخلوقني يا 
وفيها شيخ أصبهان وعاملها أبو املنذر النعمان بن عبد السالم التيمي تيم اهللا ابن ثعلبة وكان فقيها إماما زاهدا عابدا 



  صاحب تصانيف أخذ عن الثوري وأيب حنيفة وطائفة 
يه أبو عبد الرمحن حيىي بن محزة احلضرمي البتلهى قاضي دمشق وحمدثها وله مثانون سنة قال دحيم هو ثقة وفيها الفق

عامل روى عن عروة بن رومي وأقرانه من التابعني ووىل القضاء حنو ثالثني سنة قال يف املغين حيىي بن محزة قاضي 
معني صدقة أحب إىل منه وقال أبو حامت  دمشق صدوق وقال عباس عن ابن معني كان يرمي بالقدر وقال ابن

  صدوق وقال ابن سعد صاحل احلديث انتهى 

  سنة أربع ومثانني ومائة

  
وفيها تويف الفقيه أبو إسحق إبراهيم بن سعد الزهري العوىف املدين قاضي املدينة وحمدثها وله مخس وسبعون سنة 

حلافظ عبد الغين يف كتابه الكمال يف امساء الرجال روى وقيل تويف يف العام املاضي مسع أباه والزهري ومجاعة قال ا
عنه شعبة وابن مهدي وأبو داود الطيالسي وأمحد بن حنبل وغريهم قال أمحد وحيىي وأبو حامت ثقة وقال أبو زرعة ال 

بأس به وقال أبو داود مسعت أمحد بن حنبل قال كان وكيع كف عن حديث إبراهيم بن سعد مث حدث عنه بعد 
قال ال أدري إبراهيم ثقة وقال ابن سعد كان ثقة كثري احلديث ورمبا اخطأ يف احلديث وقدم بغداد فنزهلا هو  قلت مل

وعياله وولده ووىل هبا بيت املال هلارون وقال ابن عدي هو من ثقات املسلمني حدث عن محاد من األئمة ومل 
  ر اخلطيبيتخلف أحد من الكبار عنه بالكوفة والبصرة وبغداد وقال أبو بك

حدث عنه يزيد بن عبد اهللا بن اهلادي واحلسني بن سيار احلراين وبني وفاتيهما مائة واثنتا عشرة سنة روى له 
  اجلماعة انتهى كالم الكمال ملخصا 

وفيها الفقيه إبراهيم بن حيىي األسلمي موالهم املدين روى عن الزهري وابن املنكدر وطبقتهما يروى عنه الشافعي 
ين من ال اهتم وقال كان قدريا وقال أمحد بن حنبل كان معتزليا قدريا جهميا كل بالء فيه ال يكتب فيقول اخرب

حديثه وقال البخاري جهمي تركه الناس وقال ابن عدي مل أر له حديثا منكرا إال عن شيوخ حيتملون وله كتاب 
  املوطأ أضعاف موطأ مالك قاله يف العرب 

وامسه عبد اهللا بن عبد العزيز بن عبد اهللا بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب روى عن أبيه  وفيها الزاهد العمري باملدينة
  وكان إماما فاضال رأسا يف الزهد والورع ووثقه النسائي 

وفيها فقيه أهل املدينة أبو متام عبد العزيز بن أيب حازم سلمة بن دينار أخذ عن أبيه وزيد بن أسلم وطائفة قال أمحد 
يكن باملدينة بعد مالك افقه منه وقال ابن سعد ولد سنه سبع وماية ومات ساجدا رمحه اهللا انتهى وقد  بن حنبل مل

  احتج به أصحاب الصحاح 
وفيها على بن غراب الكويف القاضي روى عن هشام بن عروة وطبقته وخرج له العقيلي والنسائي قال يف املغين 

د تركوا حديثه وقال السعدي ساقط وقال ابن حبان حدث وثقه الدارقطين وقبله ابن معني وقال أبو داو
  باملوضوعات وكان غاليا يف التشيع انتهى 

وفيها مروان بن شجاع اجلزري ببغداد روى عن خصيف وعبد الكرمي ابن مالك قال يف املغين وثق وقال أمحد ال 
  بأس به وقال ابن حبان يروى املقلوبات عن الثقات انتهى



  
  ضت نوح بن قيس احلداين الطاحي البصري روى عن حممد بن واسع وطبقته وفيها أوىف اليت م

  سنة مخس ومثانني ومائة

  
وفيها وقيل يف اليت تليها تويف اإلمام الغازي القدوة أبو إسحق الفزراي إبراهيم ابن حممد بن احلرث الكويف نزيل ثغر 

األوزاعي حديثا فقيل من حدثك هبذا قال املصيصة روى عن عبد امللك بن عمري وطبقته ومن جاللته روى عنه 
حدثين الصادق املصدوق أبو أسحق الفزراي وقال الفضيل بن عياض رمبا أشتقت إىل املصيصة ما يب فضل الرباط 
بل الرى ابا إسحق الفزاري وقال غريه كان إماما قانتا جماهدا مرابطا أمرا باملعروف إذا رأى بالثغر مبتدعا أخرجه 

لدين إبراهيم بن حممد بن احلرث بن أمساء الكويف الفزاري أبو إسحق احلجة األمام شيخ اإلسالم ثقة قال ابن ناصر ا
  متقن وقال أبو داود الطيالسي مات أبو إسحق الفزاري وما على وجه األرض أفضل منه انتهى 
س وىل أمرة البصرة وفيها األمري عبد الصمد شيخ آل عباس وبقية عمومة املنصور روى عن أبيه عن جده ابن عبا

ودمشق وكان فيه عجائب منها أنه ولد سنة أربع وماية وولد أخوه حممد أبو السفاح املنصور سنة ستني وماية 
فبينهما ست ومخسون سنة ومنها أن يزيد حج بالناس سنة مخس ومائة وحج عبد الصمد بالناس سنة مخسني ومائة 

درك السفاح واملنصور ومها ابنا أخيه مث أدرك املهدي وهو عم أبيه ومها يف النسب إىل عبد مناف سواء ومنها أنه أ
ادرك اهلادي وهو عم جده مث ادرك الرشيد ومات يف أيامه وقال يوما للرشيد هذا جملس فيه أمري املؤمنني وعمه 
وعم عمه وعم عم عمه وذلك أن سليمان بن جعفر عم الرشيد والعباس عم سليمان وعبد الصمد عم العباس 

  نها أنه ولد وقد نبتت أسنانه ومات هبا ومل تتغري وكانت أسنانه قطعة واحدة منوم

  اسفل ومنها أنه طارت ريشتان فلصقت بعينيه فذهب بصره 
وفيها يزيد بن مرثد الغنوي ابن أخي معن بن زائدة وإىل أرمينية واذربيجان وأحد الفتيان الشجعان وقد سبق أن 

طريف الشيباين اخلارجي جهزه فقتله وروى أنه سلحه يومئذ سيف النيب صلى اهللا  الرشيد ملا أمهه شأن الوليد بن
  عليه وسلم ذا الفقار وقال خذه فإنك ستنصر به وقال فيه مسلم بن الوليد األنصاري 

يعين عليا رضي اهللا عنه إذا كان هو ) وسيف أول من صلى ومن صاما ** اذكرت سيف رسول اهللا سنته ( 
سبب وصول ذي الفقار يعين عليا رضي اهللا عنه إذ كان هو الضراب به وكان سبب وصول ذي الضراب به وكان 

الفقار إىل العباسيني أن حممد بن عبد اهللا النفس الزكية دفعة إىل تاجر كان له عليه أربع مائة دينار واشتراه منه جعفر 
حل انتهى وقد قيل أنه كان ينفرق أحيانا بن سليمان قال األصمعي رأيته وفيه مثان عشرة فقارة وهي الثقوب والد

مع على رضي اهللا عنه حىت يقال أنه قتل به عمرا وحييا يف ضربه ويشري إىل ذلك قول شرف الدين عمر بن الفارض 
  رمحه اهللا تعاىل 

  ) واحلشا مين عمرو وحيي ** ذو الفقار اللحظ منها ابدا ( 
عن أيب قبيل املعافري قال أبو حامت كان صدوقا متعبدا ومل وفيها ضمام بن إمساعيل املصري باألسكندرية روى 

  خيرجوا له شيا يف الكتب الستة وهو من مشاهري احملدثني وقال يف املغين لينه بعض احلفاظ انتهى 
  وفيها عمر بن عبيد الطنافسي الكويف روى عن زياد بن عالقة والكبار ووثقه أمحد وابن معني 



عمران أبو مسعود األزدي عامل أهل الوصل وزاهدهم رحل وطاف ومسع من ابن  وفيها على األصح املعايف بن
جريج وطبقته ذكره سفيان الثوري فقال هو ياقوتة العلماء وقال حممد بن عبد اهللا بن عمار احلافظ مل ألق أفضل منه 

  وقال ابن سعد كان ثقة فاضال صاحب سنة وكان ابن املبارك وهو أسن

  رجل الصاحل منه يقول حدثين ذلك ال
وفيها يوسف بن يعقوب بن أيب سلمة املاجشون املزين ابن عم عبد العزيز ابن املاجشون روى عن الزهري وابن ا 

  ملنكدر وكان كثري العلم 
  وفيها أمري دمشق للرشيد حممد بن إبراهيم اإلمام بن علي بن علي بن عباس العباسي 

  سنة ست ومثانني ومائة

  
بناه فأعطى أهل مكة واملدينة ما مبلغه ألف ألف دينار ومخسون ألف دينار وكتابا لولديه فيها حج الرشيد ومعه ا

  واشهد ليهما مبا فيه من وفاء كل واحد منهما لصاحبه قاله يف الشذور 
وفيها سار على بن عيسى بن ماهان يف اجليوش من مرو فالتقى هو وأبو اخلصيب بنسا فظفر بأيب اخلصيب 

  لرشيد واستقامت خراسان ل
  وفيها تويف حامت بن إمساعيل املدين روى عن هشام بن عروة وطبقته وكان ثقة كثري احلديث وقيل مات يف اليت تليها 

وحسان بن إبراهيم الكرماين قاضي كرمان روى عن عاصم األحول ومجاعة قال يف املغين حسان بن إبراهيم 
  ال بأس به انتهى وقد خرج له الشيخان وأبو داود الكرماين ثقة قال النسائي ليس بالقوى وقال أبو زرعة 

وفيها خالد بن احلرث أبو عثمان البصري احلافظ روى عن أيوب وخلق قال اإلمام أمحد إليه املنتهى يف التثبت 
بالبصرة قال ابن ناصر الدين خالد بن احلرث بن سليمان بن عبيد بن سفيان اهلجيمي البصري وبنو اهلجيم من بين 

  ن متيم كان من احلفاظ الثقات املأمونني انتهى العنرب م
وفيها سفيان بن حبيب البصري البزاز روى عن عاصم األحول وطائفة قال أبو حامت ثقة أعلم الناس حبديث سعيد 

  بن أيب عروبة

وفيها أوىف اليت تليها عباد بن العوام الواسطي ببغداد روى عن أيب مالك األشجعي وطبقته وكان صاحب حديث 
  اتقان و

وعيسى غنجار أبو أمحد البخاري حمدث ما وراء النهر رحل ومحل عن سفيان الثوري وطبقته قال احلاكم هو إمام 
  عصره طلب العلم على كرب السن وطوف يروى عن أكثر من مائة شيخ من اجملهولني وحديثه عن الثقات مستقيم 

زومي وله اثنتان وستون سنة روى عن هشام بن عروة وطبقته وفيها فقيه املدينة أبو هاشم املغرية بن عبد الرمحن املخ
قال الزبري بن كبار عرض عليه الرشيد قضاء املدينة فامتنع فاعفاه ووصله بألفي دينار وكان فقيه املدينة بعد مالك 

  قال يف املغين وثقه غري واحد وضعفه أبو داود انتهى 
أبو بشر ويقال أبو عبيدة وثقة أمحد وغريه واحتج به الشيخان وفيها عبد الواحد بن زياد العبدي موالهم البصري 

  يف الصحيح لكنها مل خيرجا عنه شيئا مما أنكر عليه األحاديث إيل وصلها عن األعمش وكانت مرسلة ليده 
وبشر بن املفضل بن الحق الرقاشي موالهم البصري أبو إمساعيل حدث عنه اسحق بن راهويه وأمحد بن حنبل وابن 



ين واشباههم إليه املنتهى يف التثبيت يف البصرة كان ثقة مشهورا وكان يصلى كل يوم أربعمائة ركعة ويصوم املدي
  يوما ويفطر يوما 

  سنة سبع ومثانني ومائة

  
فيها على ما قاله يف العرب خلعت الروم من امللك الست رييت وهلكت بعد أشهر وأقاموا عليهم نقفور والروم تزعم 

  حفنة الغساين الذي تنصر وكان نقفور قبل امللك يلي الديوان فكتب نقفور هذا الكتاب أن نقفور من ولد

من نقفور ملك الروم إىل هارون ملك العرب أما بعد فإن امللكة كانت قبلي إقامتك مقام الرخ وأقامت نفسها مقام 
اردد ما حصل قبلك وافتد البيذق فحملت إليك من أمواهلا وذلك لضعف النساء ومحقهن فإذا قرأت كتايب هذا ف

نفسك وإال فالسيف بيننا فلما قرأ الرشيد الكتاب اشتد غضبه وتفرق جلساؤه خوفا من بادرة تقع منه مث كتب 
بيده على ظهر الكتاب من هارون أمري املؤمنني إىل نفقور كلب الروم قرأت كتابك يا ابن الكافرة واجلواب ما تراه 

سرع حىت نزل مدينة هرقلة وأوطأ الروم ذال وبالء فقتل وسىب وذل تفقور دون أن تسمعه مث ركب من يومه وأ
وطلب املوادعة على خراج حيمله فأجابه فلما رد الرشيد إىل الرقة نقض نفقور فلم جيسر أحد أن يبلغ الرشيد حىت 

ه ونال مراده ويف عملت الشعراء أبياتا يلوحون بذلك فقال أوقد فعلها مكر راجعا يف مشقة الشتاء حىت أناخ بفنائ
  ذلك يقول أبو العتاهية 

  ) من امللك املوفق للصواب ** أال نادت هرقلة باحلراب ( 
  ) ويربق باملذكرة الصعاب ** غدا هارون يرعد باملنايا ( 
  ) متر كأهنا قطع السحاب ** ورايات حيل النصر فيها ( 

كي الوزير أحد األجواد الفصحاء البلغاء وكان وفيها غضب الرشيد على الربامكة وضرب عنق جعفر بن حيىي الربم
قد تفقه على القاضي أيب يوسف فألجل ذلك كانت توقيعاته على منهج الفقه وكتب إىل بعض العمال أما بعد فقد 
كثر شاكوك وقل شاكروك فأما اعتدلت وأما اعزلت وقال يهودي للرشيد إنك متوت هذه السنة فاغتم وشكا إىل 

هودي كم عمرك أنت قال كذا وكذا مدة طويلة فقال للرشيد اقتله حىت تعلم أنه كذب فقتله جعفر فقال جعفر للي
وذهب ما عنده وكان جعفر يتحكم يف مملكة الرشيد مبا أراد من غري مشاورة فينفذها الرشيد وأول من وىل الوزارة 

الرشيد جعفرا العباسة لغرض منهم خالد بن برمك للسفاح وسبب قتله أمور انضم بعضها إىل بعض منها أنه زوج 
  االجتماع واحملرمية

وشرط عليه أال جيتمع هبا فقدر االجتماع حلصول رغبة من العباسة حكى الشيخ شهاب الدين بن أيب حجلة يف 
  ديوان الصبابة أن العباسة كتبت إىل جعفر قبل مواقعته إياها 

  ) ل فصاح ونادى إنين غري فاع** عزمت على قليب بأن يكتم اهلوى ( 
  ) وإن عنفتين يف هواك عواذيل ** فإن مل تصلين حبت بالسر عنوة ( 
  ) وأقررت قبل املوت إنك قاتلي ** وإن كان موت ال أموت بغصيت ( 

فواقعها ومحلت منه وولدت سرا فأرسلت الولد إىل مكة مث اتصل خربه بالرشيد ومنها أن الرشيد سلم جلعفر حيىي 
وكان قد خرج عليه وأمره حببسه عنده فرق له جعفر لقرابته من رسول اهللا صلى اهللا  بن عبد اهللا بن احلسن املثىن



عليه وسلم واتصاله به فأطلقه فلما بلغ الرشيد اطالقه أضمرها له وقال قتلين اهللا على البدعة إن مل أقتله ومنها أنه 
  رفعت إليه رقعة مل يعرف صاحبها مكتوب فيها 

  ) ومن إليه احلل والعقد ** قل ألمني اهللا يف أرضه ( 
  ) مثلك ما بينكما حد ** هذا ابن حيىي قد غدا مالكا ( 
  ) وأمره ليس له رد ** أمرك مردود إىل أمره ( 
  ) ملكك أن غيبك اللحد ** وحنن خنشى أنه وارث ( 
  ) إال إذا ما بطر العبد ** ولن يباهي العبد أربابه ( 

على الربامكة وكثرة اتباعهم وأشياعهم مع االدالل العظيم منهم ومع  ومع ذلك فقد كان الرشيد رأى إقبال الناس
  اإلغراء من أعدائهم كالفضل بن الربيع وغريه ومع ذلك فكان الرشيد إذا ذكرت مساوئهم عنده يقول 

  ) عن القوم أوسدوا املكان الذي سدوا ** ألوا مالما ال أبا ألبيكم ( 
امات وعالمات هلم ولغريهم وإشارات تطول منها أن حيىي بن خالد حج وملا أذن اهللا سبحانه ببالئهم ظهرت من

  فتعلق يأستار الكعبة وقال اللهم إن كان رضاك يف أن تسلبين نعمك فاسلبين وإن كان رضاك يف أن تسلبين

حكى أهلي وولدي فاسلبين إال الفضل مث رجع وقال اللهم إنه قبيح مبثلي أن يستثين عليك اللهم والفضل ومنها ما 
سهل بن هارون قال كنت أكتب بني يدي حيىي بن خالد الربمكي فأخذته سنة فقال طرقين النوم فقلت ضيف كرمي 

  إن قربته روحك وإن منعته عذبك قال فنام فواق ناقة وانتبه مذعورا فقال ذهب واهللا ملكنا رأيت منشدا أنشدين 
  ) كة سامر أنيس ومل يسمر مب** كأن مل يكن بني احلجون إىل الصفا ( 

  فأجبته 
  ) صروف الليايل واجلدود العواثر ** بلى حنن كنا أهلها فأبادنا ( 

فقال جعفر بن حيىي بن خالد بعد أيام ومنها أن جعفر وقف على كنيسة باحلرية فيها حجر مكتوب ال تفهم كتابته 
  فقال هاتوا من يترمجه وقد جعلت ما فيه فأال ملا أخافه من الرشيد فإذا فيه 

  ) حبيث شاد البيعة الراهب ** إن من بين املنذر عام انقضوا  (
  ) يوما وال يرهبهم راهب ** أضحوا وال يرجوهم راغب ( 
  ) والعنرب الورد له قاطب ** تنفح باملسك ذفاريهم ( 
  ) وانقطع املطلوب والطالب ** فأصبحوا أكال لدود الثرى ( 

ويف صحبته جعفر وكانت ليلة السبت النسالخ احملرم وقيل أول ليلة  فحزن جعفر ومنها أن الرشيد ملا نزل باألنبار
من صفر من هذه السنة مضى جعفر إىل منزله فأتاه أبو ركاب األعمى الطنبوري فاستحضره وجواريه خلف 

  الستارة يضربن وأبو ركاب يغنيه 
  ) عليه املوت يطرق أو يغادي ** فال تبعد فكل فىت سيأيت ( 
  ) وإن بقيت تصري إىل نفاد ** د يوما وكل ذخرية ال ب( 
  ) فديتك بالطريف وبالتالد ** ولو فوديت من حدث الليايل ( 

  فتطري جعفر ودخل عليه الرسول بالندى يريد قتله يف تلك احلال وعلى تلك



امض اهليئة وذكر الطربي يف تارخيه الكبري يف حوادث سنة سبع ومثانني وماية أن الرشيد دعى ياسر غالمه وقال 
فأتين برأس جعفر فأتى ياسر منزل جعفر ودخل عليه هجما بال إذن وأبو ركاب يغنيه فقال له جعفر يا ياسر سررتين 

بإقبالك وسؤتين بدخولك بال إذن فقال ياسر األمر أكرب من ذلك أمري املؤمنني أمرين بكذا فقال دعين ألدخل 
املؤمنني حبيث يسمع كالمي قال لك ذلك ومضينا إىل  فأوصي قال ال سبيل إىل ذلك قال فأسري معك ملنزل أمري

منزل أمري املؤمنني ودخل ياسر عليه عرفه اخلرب فقال يا ماص بظر أمه واهللا لئن راجعتين فيه ألقتلنك قبله فرجع 
ا ياسر فأخذ رأس جعفر ودخل به إىل الرشيد فوضعه بني يديه فنظر إليه وبكى مث قال يا ياسر جئين بفالن وفالن فلم
أتاه هبما قال هلما اضربا عنق ياسر فإين ال أقدر أن أرى قاتل جعفر ففعال انتهى وقيل غري ذلك يف كيفية قتله ومن 

قتله مث أمر الرشيد يف تلك الليلة بتوجيه من أحاط بيحىي بن خالد وولده الفضل وبقية أوالده ومن كان منه بسبيل 
ماتا وهلما قصائد طنانة تستعطف الرشيد عليهم مل ينتج منها شيء فحبسوا واستمر حيىي والفضل يف السجن إىل أن 

مث فرق الرشيد الكتب من ليلته يف مجيع البلدان واألعمال يف قبض أمواهلم وأخذ وكالئهم وملا أصبح بعث حبثه 
جعفر بن حيىي مع مجاعة منهم مسرور اخلادم وأمرهم بقطعها وصلبها فقطعت قطعتني فصلبت قطعة على اجلسر 

األعلى وقطعة على اجلسر األسفل ونصب رأس جعفر على اجلسر األوسط وأمر الرشيد بالنداء يف مجيع الربامكة أن 
ال أمان ملن آوى أحدا منهم ومنع الناس من التقرب إىل جعفر فرأى أبا قابوس الرقاشي قائما حتت جذعه يزمزم 

  يين منك الصدق قال نعم قال ترمحت عليه وقلت بشعر يرثيه فقال له ما كنت قائال حتت جذع جعفر قال أو ينج
  ) لنفسك أيها امللك اهلمام ** أمني اهللا هب فضل بن حيىي ( 
  )وقد قعد الوشاة به وقاموا ** وما طليب إليك العفو عنه ( 

  
  ) على اهللا الزيادة والتمام ** أرى سبب الرضا فيه قويا ( 
  ) ب الصيام فإن وجب الرضا وج** نذرت على فيه صيام عام ( 
  ) حماسن وجهه ريح قتام ** وهذا جعفر باجلسر متحو ( 
  ) إىل أن كاد يفضحين القيام ** أقول له وقمت لديه نصبا ( 
  ) وعني للخليفة ال تنام ** أما واهللا لوال قول واش ( 
  ) كما للناس بالركن استالم ** لطفنا حول جذعك واستلمنا ( 
  ) حسام فله السيف احلسام * *فما أبصرت مثلك يا ابن حيىي ( 
  ) لدولة آل برمك السالم ** على اللذات يف الدنيا مجيعا ( 

فلما مسع هارون الرشيد ذلك اطرق مليا واستعرب مث قال رجل أوىل مجيال فقال مجيال يا غالم ناد بأمان أيب قابوس 
لربامكة وأخذ ضياعهم وأمواهلم وال يعارض وال حيجب عنا بعد يف مهم من مهماته مث استصفى الرشيد أموال ا

ومتاعهم فوجد هلم مما حباهم به اثين عشر ألف ألف ووجد من سائر أمواهلم ثالثني ألف ألف وستمائة ألف وستة 
وسبعني ألفا وأما غري األموال من الضياع والغالت واألواين فشيء ال يصف أقله وال يعرف أيسره فضال عن مجيعه 

منتهى اآلجال وما ذكرنا قطرة من حبر من أخبارهم واهللا أعلم وملا بلغ سفيان بن إال من أحصى األعمال وعرف 
  عيينة قتل جعفر حول وجهه إىل القبلة وقال اللهم إنه كان قد كفاين مؤونة الدنيا فاكفه مؤونة اآلخرة 

حممد بن عبد الرمحن وفيها تويف حممد بن عبد الرمحن الطفاوي البصري مسع ايوب السختياين ومجاعة قال يف املغين 
  الطفاوي من شيوخ أمحد وثقوه وقال أبو زرعة منكر احلديث انتهى 



  ورباح بن زيد الصنعاين صاحب معمر قال أمحد كان خيارا ما أرى يف زمانه كان خريا منه انقطع يف بيته 
  وعبد الرحيم بن سليمان الرازي نزيل الكوفة كان ثقة صاحب حديث له

  ألحول وخلق تصانيف روى عن عاصم ا
وعبد السالم بن حرب املالئي الكويف احلافظ وله ست وتسعون سنة روى عن أيوب السختياين وطبقته قال يف 

  املغين صدوق قال ابن سعد فيه ضعف انتهى 
وخرج له العقيلي وقال ابن ناصر الدين عبد السالم بن حرب البصري مث الكويف أبو بكر املالئي كان مسندا ثقة 

  حديثه لني انتهى معمرا يف 
وعبد العزيز بن عبد الصمد البصري احلافظ روى عن أيب عمران اجلوين والكبار وكان يكىن أبا عبد الصمد قال 

  ابن ناصر الدين كان حافظا من الثقات واملشايخ اإلثبات انتهى 
ن فقيها صاحب وفيها أبو حممد عبد العزيز بن حممد الدراوردي املدين روى عن صفوان ابن سليم وخلق وكا

  حديث قال حيىي بن معني هو اثبت من فليح 
  وفيها على بن نصر بن علي اجلهضمي والد نصر بن علي روى عن هشام الدستوائي وأقرانه 

  وأبو اخلطاب حممد بن سواء السدوسي البصري املكفوف احلافظ مسع من حسني املعلم وأكثر عن أيب عروبة 
سليمان بن طرخان التيمي احلافظ أحد شيوخ البصرة وله إحدى ومثانون سنة روى وفيها اإلمام أبو حممد معتمر بن 

عن أبيه ومنصور وخلق ال حيصون قال قرة بن خالد ما معتمر عندنا بدون أبيه وقال غريه كان عابدا صاحلا حجة 
  ثقة 

  ذه الكلمة وفيها معاذ بن مسلم الكويف النحوي شيخ الكسائي عن حنو مائة سنة وهو الذي سارت فيه ه
  ) ليس مليقات علمه أمد ** إن معاذ بن مسلم رجل ( 

  األبيات قال يف املغين معاذ بن مسلم عن شرحبيل بن السمط جمهول انتهى 
  ويف حمرم هذه السنة تويف شيخ احلجاز اإلمام أبو على الفضيل بن عياض

بارك ما بقي على ظهر األرض أفضل من التميمي املروزي الزاهد املشهور أحد العلماء األعالم قال فيه ابن امل
الفضيل بن عياض وكان قدم الكوفة شابا فحمل عن منصور وطبقته قال شريك القاضي فضيل حجة ألهل زمانه 

وقال ابن ناصر الدين الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر أبو علي التيمي الريبوعي املروزي إمام احلرم شيخ 
لشافعي وحيىي القطان وغريمها وكان إماما ربانيا كبري الشأن ثقة نبيال عابدا زاهدا اإلسالم قدوة األعالم حدث عنه ا

جليال انتهى قال الذهيب يف القسطاس يف الذنب عن الثقات فضيل بن عياض ثقة بال نزاع سيد قال أمحد بن أيب 
عثمان بن عفان  خيثمة مسعت قطبة بن العالء يقول تركت حديث فضيل بن عياض ألنه روى أحاديث ازرى على

رضى اهللا عنه وحدثنا عبد الصمد بن زيد الصانع قال ذكر عند الفضيل وأنا أمسع أصحاب رسول اهللا صلى اهللا 
عليه وسلم فقال اتبعوا فقد كفيتم أبو بكر وعمر وعثمان وعلى رضي اهللا عنهم قلت ال يقبل قول قطبة ومن هو 

ع ومل يقصد غضا وال أزراء على أمري املؤمنني عثمان رضي اهللا قطبة حىت يسمع قوله واجتهاده فالفضيل روى ما مس
عنه ففعل ما يسوغ أفبمثل هذا يقول تركت حديثه فهو كما قيل رمتين بدائها وانسلت وقطبة فقد قال البخاري 

العلم  فيه نظر وضعفه النسائي وغريه وأما فضيل فاتقانه وثقته ال حاجة بنا لذكر أقوال من اثىن عليه فأنه رأس يف
والعمل رمحه اهللا تعاىل انتهى كالم القسطاس وقال ابن األهدل أبو علي الفضيل بن عياض قال ابن املبارك ما على 



ظهر األرض أفضل منه وقال شريك هو حجة ألهل زمانه وقال له الرشيد ما أزهدك قال أنت أزهد مين ألين 
قال له يا حسن الوجه أنت الذي أمر هذه األمة والعباد زهدت يف الدنيا الفانية وأنت زهدت يف اآلخرة الباقية و

بيدك ويف عنقك لقد تقلدت أمرا عظيما فبكى الرشيد وأعطى كل واحد من احلاضرين من العلماء والعباد بدرة 
  وهي عشرة آالف درهم فكل قبلها إال الفضيل فقال له سفيان

مد أنت فقيه البلد وتغلط هذا الغلط لو طابت ألولئك أبن عيينة أخطأت إال صرفتها يف أبواب الرب فقال يا أبا حم
طابت ىل وقال إذا أحب اهللا عبد أكثر غمه وإذا أبغض وسع عليه دنياه وقال لو عرضت على الدنيا حبذافريها ال 
أحاسب عليها لكنت أتقذرها كاجليفة وقال لو كانت يل دعوة مستجابة ملا أجعلها إال لإلمام ألنه إذا صلح أمن 

اد والبالد وكان ولده من كبار الصاحلني ولد الفضيل رضي اهللا عنه بسمرقند وقدم الكوفة شابا ومسع من العب
  منصور وطبقته مث جاور مبكة إىل أن مات وقربه باألبطح مشهور مزور انتهى كالم ابن األهدل 

بن عبد اهللا بن احلسن بن  وفيها على ما قاله ابن األهدل ايضا تويف يعقوب بن داود السلمي كان كاتب إبراهيم
املثىن ملا خرج على املنصور وكان عنده صنوف من العلم فظفر به املنصور فحبسه يف املطبق وأطلقه املهدي وكان 

من خواصه إىل أن ظهر له منه تعلق ببعض العلويني فرده إىل املطبق وبقى فيه إىل جانب من دولة الرشيد فرأى قائال 
  يقول 

  ) من قعر حب وبيت حوله غمم ** فأخرجه  حنا على يوسف رب( 
  قال فمكثت بعده حوال آخر مث رأيت قائال يقول 

  ) له كل يوم يف خليقته أمر ** عسى فرج يأيت به اهللا أنه ( 
  قال فمكثت بعده حوال آخر مث رأيت قائال يقول 

  ) يكون وراء فرج قريب ** عسى اهلم الذي أمسيت فيه ( 
  ) ويأيت أهله النائي الغريب ** فيأمن خائف ويفك عان ( 

فأخرجت صبيحة ذلك اليوم فلما رأيت الضوء ذهب بصرى فجيء يب إىل الرشيد فأحسن إىل ورد على ماىل مث أن 
  الرشيد خريه بني املقام عنده وبني الذهاب فاختار الذهاب إىل مكة فجاورهبا حىت مات رمحه اهللا تعاىل 

  تميمي موالهم املعروف بالندمي صاحبوفيها إبراهيم بن ماهان املوصلى ال

الغناء وخمترع اإلحلان فيه وأول خليفة مسعه املهدي حكى أن الرشيد هوى جارية فغاضبته مرة وأنف منها فهجرها 
  فقال يف ذلك العباس بن األحنف بسؤال جعفر الربمكي 

  ) إن املتيم قلما يتجنب ** راجع أحبتك الذين هجرهتم ( 
  ) دب السلو له فعز املطلب ** ول منكما إن التجنب إن تطا( 

وأمر جعفر إبراهيم املوصلي أن يغين الرشيد ففعل فبادر وترضاها فسالت اجلارية عن السبب فأخربت فحملت لكم 
منهما ماال جزيال وكانت وفاة إبراهيم بالقلولنج وله مصنفات كثرية يف الفقه وغريب احلديث والنوادر والشعر 

  اىل أعلم وغري ذلك واهللا تع

  سنة مثان ومثانني ومائة



  
فيها غزا املسلمون الروم وعليهم إبراهيم بن جربيل من درب الصفاف والتقوا فجرح امللك نقفور ثالث جراحات 

  واهنزم وقتل من جيشه أربعون الفا وأخذ منهم أربعة آالف دابة وحج الرشيد بالناس يف هذه السنة 
  ه موسى اهلادي وفيها عرس املأمون بام عيسى بنت عم

وفيها تويف حمدث الري احلافظ أبو عبد اهللا جرير بن عبد احلميد الضيب وله مثان وسبعون سنة روى عن منصور 
  وطبقته من الكوفيني ورحل إليه الناس لثقته وسعة علمه 

لق ورشدين بن سعد املهري حمدث مصر لكنه ضعيف وفيه دين صالح روى عن زياد بن فائد ومحيد بن هاين وخ
كثري قال السيوطي يف حسن احملاضرة هو أبو احلجاج املصري من عقيل ويونس بن يزيد وعنه قتيبة وأبو كريب 

  وهاه ابن معني وغريه وقال ابن يونس كان رجال صاحلا ال يشك

  يف صالحه وفضله فادر كته غفلة الصاحلني فخلط يف احلديث انتهى 
صم األحول وطبقته قال أمحد ثقة وزيادة مع صالح وشدة فقر وعبدة بن سليمان الكاليب الكويف روى عن عا

  وكنيته أبو حممد 
وفيها وقيل سنة تسعني عتاب بن بشر احلراين صاحب خصيف وكان صاحب حديث قال يف املغين عتاب بن بشري 
بو اجلزري عن خصيف قال بعضهم أحاديثه عن خصيف منكرة وقال ابن معني ثقة انتهى وقد خرج له البخاري وأ

  داود و النسائي 
  وفيها عقبة بن خالد السكوين روى عن هشام بن عروة وطبقته 

  وفيها او سنة تسعني حممد بن يزيد الواسطي روى عن إمساعيل ابن خالد ومجاعة 
وعمر بن أيوب املوصلي احملدث الزاهد رحل ومسع من جعفر بن برقان قال ابن معني ثقة مأمون وقال ابن عمار 

  الدنيا  مارأيته يذكر
وفيها مقرىء الكوفة سليم بن عيسى احلنفي موالهم صاحب محزة تصدر إلقراء الناس مدة وعليه دارت قراءة محزة 

  وروى عن الثوري قال العقيلي جمهول 
وفيها على الصحيح اإلمام أبو عمرو عيسى بن يونس بن أيب اسحق السبيعي رأى جده ومسع من أمساعيل بن أيب 

ه ورورى عنه من الكبار محاد بن سلمة وهو أكرب منه ذكر البن املديين فقال بخ بخ ثقة مأمون خلد وخلق من طبقت
وقال أمحد بن داود احلداين مسعت عيسى بن يونس يقول مل يكن يف أسناين ابصر بالنحو مين فدخلتين منه خنوة 

دم بغداد يف شيء من أمر احلصون فتركته وقال أمحد بن حنبل الذي كنا خنرب أن عيسى كان يغزو سنة وحيج سنة فق
  فأمر له مبال فلم يقبل 

  وفيها حيىي بن عبد امللك بن أيب غنية الكويف روى عن العالء بن املسيب

  ومجاعة وكان من عباد احملدثني قال أمحد العجلي قالوا له دواء عينيك ترك البكاء قال فما جربمها إذا 

  سنة تسع ومثانني ومائة

  
  لذي مل يسمع مبثله حىت مل يبق بأيدي الروم مسلم اإلفودي به فيها كان الفداء ا



وفيها توهم الرشيد يف علي بن عيسى بن ماهان أمري خراسان اخلروج فسار حىت نزل بالري فبادر إليه على بأموال 
  وجواهر وحتف تتجاوز الوصف فأعجب الرشيد ورده على عمله 

حو اإلمام أبو احلسن علي بن مجزة األسدي الكويف الكسائي أحد وفيها تويف يف صحبة الرشيد شيخ القراءات والن
السبعة قرأ على محزة وأدب الرشيد وولده األمني وهو من تالمذة اخلليل قال الشافعي من أراد أن يتبحر يف النحو 

لفقه إال فهو من عيال الكسائي وعنه قال من تبحر يف النحو اهتدى إىل مجيع العلوم وقال ال أسأل عن مسئلة يف ا
أجبت عنها من قواعد النحو فقال له حممد بن احلسن ما تقول فيمن سها يف سجود السهو يسجد قال ال ألن 

  املصغر ال يصغر وله مع اليزيدي وسيبويه مناظرات كثرية تويف بالري صحبة هارون 
ليوم ومع تبحر الكسائي يف ويف ذلك اليوم مات حممد بن احلسن احلنفي فقال الرشيد دفنت العربية والفقه بالري ا

النحو والعربية مل يكن له معرفة بالشعر وقيل له الكسائي ألنه احرم يف كساء وقيل ألنه جاء إىل محزة ضائفا بكساء 
  فقال محزة من يقرأ فقيل صاحب الكساء فبقى عليه اللقب 

نزل بلغة حممد بن احلسن  وأما حممد بن احلسن املذكور فكان فصيحا بليغا قال الشافعي لو قلت أن القرآن
لفصاحته لقلت وصنف اجلامع الكبري واجلامع الصغري وكان منشؤه بالكوفة وتفقه بأيب حنيفة مث بأيب يوسف قال 

  الشافعي ما رأيت مسينا ذكيا إال حممد بن احلسن قال يف العرب قاضي القضاة

املنشأ ولد بواسط وعاش سبعا ومخسني سنة وفقيه العصر أبو عبد اهللا حممد بن احلسن الشيباين موالهم الكفوي 
ومسع أبا حنيفة ومالك بن مغول وطائفة وكان من أذكياء العامل قال أبو عبيد ما رأيت أعلم بكتاب اهللا منه وقال 
الشافعي لو أشاء أن أقول نزل القرآن بلغه حممد بن احلسن لقلت لفصاحته وقد محلت عنه وقرخبيت وقال حممد 

لف درهم فانفقت نصفها على النحو والشعر وانفقت الباقي على الفقه قال اخلطيب ووىل القضاء خلف أيب ثالثني أ
بعد حممد ابن احلسن علي بن حرملة التيمي صاحب أيب حنيفة انتهى كالم العرب وقال ابن الفرات حممد بن احلسن 

من أهل قرية حرستا قدم أبوه  بن فرقد الشيباين اإلمام الرباين صاحب أيب حنيفة رضي اهللا عنه أصله دمشقي
والعراق فولد حممد برأسك سنة اثنتني وثالثني ومائة وقيل سنة إحدى وقيل سنة مخس وثالثني ونشأ بالكوفة وطلب 

احلديث ومسع مساعا كثرا وجالس أبا حنيفة ومسع منه ونظر يف الرأى وغلب لعيه وعرف به وكان من أمجل الناس 
ه حني محله إليه احلق شعر ولدك وألبسه اخللقان من الثياب ال يفتنت به من رآه قال وأحسنهم قال أبو حنيفة لوالد

حممد فخلق والدي شعري وألبسين اخللقان فزدت عند اخللق مجاال وقال الشافعي رمحه اهللا أول ما رأيت حممدا وقد 
عاج مث نظرت إىل لباسه  اجتمع الناس عليه فنظرت إليه فكان من أحسن الناس وجها مث نظرت إىل جبينه فكأنه

فكان من أحسن الناس لباسا مث سألته عن مسئلة فيها خالف فقوى مذهبه ومر فيها كالسهم وكان الشافعي رضي 
اهللا عنه يثين على حممد بن احلسن ويفضله وقد تواتر عنه بألفاظ خمتلفة قال ما رأيت أحدا سئل عن مسالة فيها نظر 

حممد بن احلسن وقال ما رأيت أعلم بكتاب اهللا من حممد بن احلسن وال افصح منه إال رأيت الكراهية يف وجهه إال 
  وقال ما رأيت رجال أعلم باحلالل واحلرام والعلل والناسخ واملنسوخ من حممد بن احلسن وقال لو أنصف

نه أنه كان حيسن الناس لعلموا أهنم مل يروا مثل حممد بن احلسن ما جالست فقيها قط أفقه وال أفتق لسانه بالفقه م
من الفقه وأسبابه أشياء تعجز عنها األكابر وقيل للشافعي قد رأيت مالكا و مسعت منه ورافقت حممد بن احلسن 

فأيهما كان أفقه فقال حممد بن احلسن أفقه نفسا من وقال أبو عبيد قدمت على حممد ابن احلسن فرأيت الشافعي 
فكتبه فرآه حممد فوهب له دراهم وقال له الزم إن كنت تشتهي  لعنده فسأله عن شيء فأجابه فاستحسن اجلواب



العلم فسمعت الشافعي رمحه اهللا تعاىل يقول لقد كتبت عن حممد وقر بعري ذكر ألنه حيمل الكثري ولواله ما أنفتق يل 
يف قضاء ديونه من العلم ما انفتق وكان حممد قاضيا للرشيد بالرقة وكان كثري الرب باإلمام الشافعي رضي اهللا عنه 

واإلنفاق عليه من ماله وإعارة ا لكتب حىت يقال انه دفع له محل بعري كتبا وقد ذكر بعض الشافعية أن حممد بن 
احلسن وشيء باإلمام الشافعي رضي اهللا عنه إىل اخلليفة بأنه يدعى أنه يصلح للخالفة وكذا أبو يوسف رمحهما اهللا 

هم كيف نسبوا هذا إليهما مع علمهم بأن هذا ال يليق بالعلماء وال يقبله وهذا هبتان وافتراء عليهما والعجب من
عقل عاقل انتهى ما ذكره ابن الفرات ملخصا قلت ويصدق مقال ابن الفرات ما ذكره حافظ املغرب الثقة احلجة 

من العلوية تسعة الثبت إبن عبد الرب املالكي يف ترمجة الشافعي رضي اهللا عنه قال محل الشافعي من احلجاز مع قوم 
وهو العاشر إىل بغداد وكان الرشيد بالرقة فحملوا من بغداد إىل الرقة وأدخلوا عليه ومعه قاضيه حممد بن احلسن 

لشيباين وكان صديقا للشافعي وأحد الذين جالسوه يف العلم وأخذوا عنه فلما بلغه أن الشفعي يف القوم الذين 
ون الرشيد اغتم لذلك غما شديدا وراعى وقت دخوهلم على الرشيد فلما اخذوا من قريش واهتموا بالطعن على هار

دخلوا عليه سأهلم وأمر بضرب اعناقهم فضربت أعناقهم إىل أن بقي حدث علوي من أهل ا ملدينة قال الشافعي 
فأمر  وأنا فقال للعلوي أنت اخلارج علينا والزاعم أين ال أصلح للخالفة فقال أعوذ باهللا أن أدعي ذلك وأقوله

  بضرب عنقه فقال له العلوي أن كان البد من قتلى فانظرين إىل أن

أكتب إىل أمي فهي عجوز مل تعلم خربي فأمر بقتله فقتل مث قدمت وحممد بن احلسن جالس معه فقال يل مثل ما قال 
رجل من بين عبد للفىت فقلت لست يا أمري املؤمنني ليت بطاليب وال علوي وإمنا ادخلت يف القوم بغيا وإمنا أنا 

املطلب ابن عبد مناف بن قصي وىل مع ذلك حظ من العلم والفقه والقاضي يعرف ذلك أنا حممد بن إدريس بن 
العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن يزيد بن هاشم ابن عبد املطلب بن عبد مناف فقال يل أنت حممد بن 

 حممد بن احلسن مث عطف على حممد بن احلسن فقال يا حممد إدريس فقلت نعم يا أمري املؤمنني فقال يل ما ذكرك يل
ما يقول هذا هو كما يقوله قال بلى وله حمل من العلم كبري وليس الذي رفع عنه من شأنه قال فخذه إليك حىت 

أنظر يف أمره فأخذين حممد رمحه اهللا وكان سبب خالصي ملا أراد اهللا عز وجل منه هذا لفظ ابن عبد الرب بعينه 
يجب على كل شافعي إىل يوم القيامة أن يعرف هذا حملمد بن احلسن ويدعو له باملغفرة وقال إن خلكان قال الربيع ف

  بن سليمان كتب الشافعي رمحه اهللا إىل حممد بن احلسن رمحه اهللا وقد طلب منه كتباله ليستنسخها فتأخرت عنه 
  ) من رآه مثله ** قل ملن مل ترعينا ( 
  ) هـ قد رأى من قبله **  ومن كأن من رآ( 
  ) أن مينعوه أهله ** العلم ينهى أهله ( 
  ) ألهله لعله ** لعله يبذله ( 

  ويسمى حممد ابن أيب حنيفة وهو ابن خالة الفراء صاحب النحو واللغة انتهى ملخصا 
من محيد الطويل  وفيها تويف أبو حممد عبد األعلى بن عبد األعلى الشامي البصري القرشي أحد علماء احلديث مسع

وطبقته قال ابن ناصر الدين صدوق من اإلثبات لكنه رمى بالقدر وتكلم فيه بندار ولينه ابن سعد يف الطبقات انتهى 
  وقال يف املغين صدوق قال ابن سعد مل يكن بالقوى قلت ورمى بالقدر انتهى
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أخبار من ذهب:كتاب  الذهب يف    شذرات 
لي :املؤلف احلنب لعكري  ا بن حممد  بن أمحد   عبد احلي 

وفيها أبو خالد األمحر سليمان بن حيان الكويف أحد الكبار روى عن أيب مالك األشجعي وخلق من طبقته قال ابن 
وابن عدي عنه صدوق ليس ناصر الدين هو سليمان بن حيان أبو خالد األزدي اجلعفري الكويف قال ابن معني 

  حبجة ووثقه غريمها انتهى 
وفيها قاضي املوصل علي بن مسهز أبو احلسن الكويف الفقيه روى عن أيب مالك األشجعي وأقرانه قال أمحد هو 

  أثبت من أيب معاوية يف احلديث وقال أمحد العجلي ثقة جامع للفقه واحلديث 
  طبقته وحكام بن سلم الرازي يروي عن محيد الطويل و

وفيها وقيل قبلها بعام حيىي بن اليمان العجلي الكويف احلافظ روى عن هشام بن عروة وإمساعيل بن أيب خالد وطائفة 
ذكره أبو بكر بن عياش فقال ذاك راهب وعن وكيع قال ما كان أحد من أصحابنا احفظ منه كان حيفظ يف اجمللس 

 من الفاجل وقال ابن ناصر الدين حيىي بن اليمان العجلي مخسمائة حديث مث نسى وقال ابن املديين صدوق تغري
الكويف أبو زكريا قرأ القرآن على محزة الزيات وحدث عن مجاعة كان صدوقا من حفاظ هذا الشأن فلج فتغري 

  حفظه فغلط فيما يرويه ومن مث تكلم من تكلم فيه انتهى 
  فسر صاحب الكليب وهو متروك احلديث وفيها أوىف حدودها حممد بن مروان السدي الصغري الكويف امل

  سنة تسعني ومائة

  
فيها استعد الرشيد وأمعن يف بالد الروم فدخلها يف مائة ألف وبضعة وثالثني ألفا سوى اجملاهدين تطوعا وبث 

جيوشه يف نواحيها وفتح هرقلة وملا افتتحها خرهبا وسىب أهلها وكان مقامه عليها شهرا وسارت فرقة فافتتحت 
  لصقالبة وفرقة افتتحت حصن الصفصاف وملقونية وركب محيد بن معيوف يف البحر فغزا قربص وسىبحصن ا

وأحرق وبلغ السيب من قربس ستة عشر ألفا وكان فيهم أسقف قربس فنودي عليه فبلغ ألفي دينار وبعث نقفور 
له ويلتمس منه أن ال  اجلزية عن رأسه وامرأته وخواصه فكان ذلك مخسني ألف دينار وبعث إىل الرشيد خيضع

خيرب حصونا مساها فاشترط عليه الرشيد أال يعمر هرقلة وأن حيمل يف العام ثلثمائة ألف دينار وكتب إليه نقفور أما 
بعد فلي إليك حاجة أن هتب يل البين جارية من سيب هرقلة كنت خطبتها له فاستعفىن هبا فأحضر الرشيد اجلارية 

فا فأعطى نقفور الرسول مخسني ألفا وثلثمائة ثوب وبراذين ذكره يف العرب وفيها فزينت وأرسل معها سرادقا وحت
  كما قال ابن اجلوزي يف الشذور أسلم الفضل بن سهل على يد املأمون وكان جموسيا 

وفيها تويف الفقيه أسد بن عمرو البجلي الكويف صاحب أيب حنيفة وقاضي بغداد قال يف املغين أسد بن عمرو أبو 
  عن ربيعة الرأي لينه البخاري وقال حيىي كذوب وقال أمحد صدوق وقال ابن عدي مل أر له شيئا منكرا انتهى  املنذر

وفيها قارئ مكة يف زمنه إمساعيل بن عبد اهللا بن قسطنطني املخزومي موالهم املعروف بالقسط وله تسعون سنة وهو 
  آخر أصحاب ابن كثري وفاة قرأ عليه الشافعي مجاعة 

أبو عبيدة احلداد البصري نزيل بغداد وامسه عبد الواحد بن واصل روى عن عوف األعرايب وعدة وكان وفيها 



  حافظا متقنا 
وعبيدة بن محيد الكويف احلذاء احلافظ وله بضع ومثانون سنة روى عن األسود بن قيس ومنصور والكبار وكان 

  بات صاحب قرآن وحديث وحنو أدب األمني بعد الكسائي وكان من األث
وعمر بن علي املقدمي أبو جعفر البصري وكان حافظا مدلسا كان يقول حدثنا أو يقول مسعت مث يسكت مث يقول 

  هشام بن عروة وينوي القطع قال

  ابن ناصر الدين عمر بن علي بن عطاء املقدمي من اليثقات لكنه شديد التدليس انتهى 
  لقوي نزل حلب وروى عن حممد بن سوقة وطبقته وفيها عطاء بن مسلم اخلفاف كويف صاحب حديث ليس با

وفيها محيد بن عبد الرمحن الرواسي الكويف روى عن األعمش وطبقته قال أبو بكر بن أيب شيبة قل من رأيت مثله 
  قال يف املغين عن الضحاك ال يعرف انتهى 

ن األهدل وبرمك من جموس وفيها حيىي بن خالد بن برمك الربمكي تويف يف سجن الرشيد وله سبعون سنة قال اب
بلخ وال يعلم إسالمه وكان خالد قد وىل وزارة السفاح قال املسعودي ومل يبلغه أحد من بنيه ال حيىي يف شرفه وبعد 
مهته وال موسى يف شجاعته وجندته وكان املهدي قد جعل الرشيد يف حجر حيىي فعلمه األدب وكان يدعوه أبا فلما 

  مره ويف ذلك يقول املوصلي وىل دفع إليه خامته وقلده أ
  ) فلما ويل هارون أشرق نورها ** أمل تر أن الشمس كانت سقيمة ( 
  ) فهارون واليها وهذا وزيرها ** أمني أمني اهللا هارون ذو الندى ( 

ومن كالم حيىي ثالثة أشياء تدل على عقول أرباهبا اهلدية والكتاب والرسول وكان يقول لبنيه اكتبوا أحسن ما 
  ون واحفظوا أحسن ما تكتبون وحتدثوا بأحسن ما حتفظون ويف بنيه يقول الشاعر تسمع

  ) كأربع الطبائع ** أوالد حيىي أربع ( 
  ) طبائع الصنائع ** فهم إذا اختربهتم ( 

  وفيه يقول العتايب 
  ) فقاال كالنا عبد حيىي بن خالد ** سألت الندى واجلود حران أنتما ( 
  ) ولكن إرثا والدا بعد والد ** قال ال فقلت شراء ذلك امللك ( 

  وكان يقول إذا أقبلت فانفق فإهنا ال تفىن وإذا أدبرت فانفق فإهنا ال تبقى

  وقال يدل على حلم الرجل سوء أدب غلمانه وحكى أنه كتب أبياتا قبل موته خياطب الرشيد 
  ) أداموه وتنقطع اهلموم ** سينقطع التلذذ عن أناس ( 
  ) غدا عنه اإلله من الظلوم ** اب إذا التقينا ستعلم يف احلس( 
  ) غرورا ال يدوم هلا نعيم ** أال يا بائعا دينا بدنيا ( 
  ) على أن لست ذا سقم سقيم ** ختل من الذنوب فأنت منها ( 
  ) تنبه للمنية يا تؤوم ** تنام ومل تنم عنك املنايا ( 
  ) ا تروم وكم قد رام قبلك م** تروم اخللد يف دار التفاين ( 
  ) وعند اهللا جتتمع اخلصوم ** إىل ديان يوم الدين منضي ( 

ومل يزل حيىي بن خالد وابنه الفضل يف الرافقة وهي الرقة القدمية اجملاورة للرقة اجلديدة وهي البلد املشهورة اآلن 



 الثالث من احملرم سنة على شاطئ الفرات ويقال هلما الرقتان تغليبا كالعمرين يف حبس الرشيد إىل أن مات حيىي يف
تسعني وهو ابن سبعني سنة وصلى عليه ابنه الفضل بن حيىي ودفن يف شاطئ الفرات يف ربض هرمثة ووجد يف جيبه 
رقعة فيها مكتوب خبطه وقد تقدم اخلصم واملدعي عليه يف األثر والقاضي هو احلكم العدل الذي ال جيور وال حيتاج 

ة بكى يومه كله واستمر أياما يتبني األسى يف وجهه ونام حيىي فمات فجاءة فقال إىل بينة وملا قرأ الرشيد الرقع
الرشيد اليوم مات عاقل الناس وقال حيىي بن أكثم مسعت املأمون يقول مل يكن ليحيؤى بن خالد ولولده أحد يف 

  الكفاية والبالغة واجلود والشجاعة انتهى 

  سنة إحدى وتسعني ومائة

  
يري هيئة أهل الذمة وفيها تويف سلمة بن األبرش قاضي الري وراوى املغازي عن ابن إسحاق فيها أمر الرشيد بتغ

  وهو خمتلف يف االحتجاج به ولكنه يف

  ابن إسحاق ثقة 
وفيها اإلمام أبو عبد اهللا عبد الرمحن بن القاسم العتقي موالهم املصري الفقيه صاحب مالك وله ستون سنة وقد 

ب العلم ولزم مالكا مدة وسأله عن دقائق الفقه قال السيوطي يف حسن احملاضرة عبد أنفق أمواال كثرية يف طل
الرمحن بن القاسم ابن خالد العتقي املصري أبو عبد اهللا الفقيه راوية املسائل عن مالك روى عن ابن عيينة وغريه 

على أصوله ولد سنة وعنه أصبغ وسحنون وآخرون قال ابن حبان كان حربا فاضال فقه على مذهب مالك وفرع 
  مثان وعشرين ومائة ومات يف صفر سنة إحدى وتسعني ومائة وكان زاهدا صبورا جمانبا للسلطان انتهى 

وفيها الفضل بن موسى السيناين شيخ مرو وحمدثها وسينان من قرى مرو ارحتل وكتب الكثري وحدث عن هشام بن 
بارك وقال وكيع أعرفه ثقة صاحب سنة وقال ابن ناصر عروة وطبقته قال ابو نعيم الكويف هو أثبت من ابن امل
  الدين كان ثقة متقنا من كبار أهل مرو صاحب سنة 

وفيها حممد بن سلمة احلراين الفقيه حمدث حران ومفتيها روى عن هشام ابن حسان وطبقته قال ابن سعد كان ثقة 
  فاضال له رواية وفتوى 

  زيل املصيصة وكان من عقالء زمانه وصلحائهم وجمالد بن احلسني األزدي املهليب البصري ن
ومعمر بن سليمان الرقي روى عن إمساعيل بن أيب خالد وطبقته وكان من أجالء احملدثني ذكره اإلمام أمحد فذكر من 

  فضله وهيبته وقال أبو عبيد كان من خري من رأيت 

  سنة اثنينت وتسعني ومائة

  
يجان فغزاهم حازم بن خزمية أو عبد اهللا بن مالك فسىب ذراريهم وبيعوا فيها أول ظهور اخلرامية بأروا جببال أذرب

  ببغداد



  وفيها هدم حائط جامع املنصور وأعيد بناؤه وزيد يف توسعته 
وفيها تويف اإلمام الكبري أبو حممد عبد اهللا بن إدريس األودي الكويف احلافظ العابد روى عن حصني بن عبد الرمحن 

ك مع قدمه وجاللته قال أمحد بن حنبل كان عبد اهللا بن إدريس نسيج وحده وقال ابن وطبقته وقد روى عن مال
عرفة ما رأيت بالكوفة أفضل منه وقال أبو حامت هو إمام من أئمة املسلمني حجة وقال غريه مل يكن بالكوفة أعبد هللا 

وورعا وكان إذا حلن أحد يف  منه عاش اثنتني وسبعني سنة وقال ابن ناصر الدين نسيج وحده علما وعمال وعبادة
  كالمه مل حيدثه انتهى 

وفيها علي بن ظبيان العبسي الكويف القاضي أبو احلسن ويل قضاء اجلانب الشرقي ببغداد مث ويل قضاء القضاة 
  وروى عن أيب حنيفة وإمساعيل بن أيب خالد وكان حممود األحكام دينا متواضعا ضعيف احلديث 

الد الربمكي أخو جعفر الربمكي مات يف السجن وقد ويل أعماال جليلة وكان أندى كفا وفيها الفضل بن حيىي بن خ
من جعفر مع كرب وتيه له أخبار يف السخاء املفرط حىت أنه وصل مرة بعض أشراف العرب خبمسني ألف دينار قاله 

ء يوم سابعة يهنئونه فنثر يف العرب وقال ابن األهدل قال حممد بن مرة يزيد الدمشقي ولد للفضل ولد فقام الشعرا
عليهم الدنانري مطيبة باملسك وأخذوا وأخذت معهم وملا خرجوا وخرجت استدعاين فقال أحب أن تسمعين يف 

  املولود شيئا فاستعفيته فقال ال بد ولو بيتا واحدا فقلت 
  ) لبذل الندى واجلود واجملد والفضل ** ونفرح باملولود من آل برمك ( 
  ) وال سيما إن كان من ولد الفضل ** ن عند والده ونعرف فيه اليم( 

فأمر يل بعشرة آالف درهم فلما نكبوا اتصل يب الولد املولود يف أسوأ حال فقلت له كل ما ترى من املال من 
أجلك فخذه فال وارث يل وأنا أعيش يف فضلك حىت أموت فبكى وأىب فعزمت عليه يف البعض فأىب وكان آخر 

  عهدي

  ل كثري الرب بأبيه حىت يف السجن وكان يف السجن ينشد قول أيب العتاهية به وكان الفض
  ) ففي يده كشف املضرة والبلوى ** إىل اهللا فيما نالنا نرفع الشكوى ( 
  ) فلسنا من األموات فيها وال األحبا ** خرجنا من الدنيا وحنن من أهلها ( 
  ) ذا من الدنيا عجبنا وقلنا جاء ه** إذا جاءنا السجان يوما حلاجة ( 

وملا بلغ الرشيد خرب موته قال أمري قريب من أمره فكان كذلك انتهى ما قاله ابن األهدل وقال ابن خلكان كان 
الفضل بن حيىي بن خالد بن برمك الربمكي من أكثرهم كرما مع كرم الربامكة وسعة جودهم وكان أكرم من أخيه 

تابة منه وكان هارون الرشيد قد واله الوزارة قبل جعفر وأراد أن جعفر وأراد وكان جعفر أبلغ يف الرسائل والك
ينقلها إىل جعفر فقال ألبيهما حيىي يا أبت وكان يدعوه يا أبت إين أريد أن أجعل اخلامت الذي ألخي الفضل جلعفر 

دة من وكان يدعو الفضل يا أخي فإهنما متقاربان يف املولد وكانت أم الفضل قد أرضعت الرشيد وامسها زبي
مولدات املدينة واخليزران أم الرشيد أرضعت الفضل فكانا أخوين من الرضاع ويف ذلك قال مروان بن أيب حفصة 

  ميدح الفضل 
  ) غذتك بثدي واخلليفة واحد ** كفى لك فضال أن أفضل حرة ( 
قد احتشمت من  وقال الرشيد ليحىي) كما زان حيىي خالدا يف املشاهد ** لقد زنت حيىي يف املشاهد كلها ( 

الكتاب إليه يف ذلك فاكفنيه فكتب والده إليه قد أمر أمري املؤمنني بتحويل اخلامت من ميينك إىل مشالك فكتب إليه 
الفضل قد مسعت ما قاله أمري املؤمنني يف أخي وأطعت ما انتقلت عين نعمة صارت إليه وال غربت عين رتبة طلعت 



ه وأبني دالئل الفضل عليه وأقوى منة العقل فيه وأوسع يف البالغة ذرعه عليه فقال جعفر هللا أخي ما أنفس نفس
وكان الرشيد قد جعل حممدا يف حجر الفضل بن حيىي واملأمون يف حجر جعفر فاختص كل واحد منهما مبن يف 

  حجره مث إن الرشيد قلد الفضل عمل

إىل الرشيد وحيىي جالس بني يديه ومضمون خراسان فتوجه إليها وأقام هبا مدة فوصل كتاب صاحب الربيد خبراسان 
الكتاب أن الفضل بن حيىي متشاغل بالصيد وإدمان اللذات عن النظر يف أمر الرعية فلما قرأ الرشيد رمى به إىل 

حيىي وقال له يا أبت اقرأ هذا الكتاب واكتب إليه مبا يردعه عن هذه فكتب حيىي على ظهر كتاب صاحب الربيد 
وامتع بك قد انتهى إىل أمري املؤمنني ما أنت عليه من التشاغل بالصيد ومداومة اللذات عن النظر حفظك اهللا يا بين 

يف أمر الرعية ما أنكره فعاود ما هو أزين بك فإنه من عاد إىل ما يزينه وترك ما يشينه مل يعرفه أهل بلده إال به 
  والسالم وكتب يف أسفله هذه األبيات 

  ) واصرب على فقد لقاء احلبيب ** ى انصب هنار يف طالب العل( 
  ) واستترت فيه عيون الرقيب ** حىت إذا الليل أتى مقبال ( 
  ) فإمنا الليل هنار األريب ** فكابد الليل مبا تشتهي ( 
  ) يستقبل الليل بأمر عجيب ** كم من فىت حتسبه ناسكا ( 
  ) فبات يف هلو وعيش خصيب ** غطى عليه الليل أستاره ( 
  ) يسعى هبا كل عدو رقيب ** األمحق مكشوفة ولذة ( 

والرشيد ينظر إىل ما يكتب فلما فرغ قال قد أبلغت يا أبت وملا ورد الكتاب على الفضل مل يفارق املسجد إىل أن 
انصرف من عمله ومن مناقبه أنه ملا وىل خراسان دخل إىل بلخ وهي وطنهم وهبا النوهبار وهو بيت النار اليت كانت 

عبدها وكان جدهم برمك خادم ذلك البيت فأراد الفضل هدم ذلك البيت فلم يقدر إلحكام بنائه فهدم منه اجملوس ت
  ناحية وبىن فيها مسجدا انتهى ملخصا 

وفيها مفيت األندلس وخطيب قرطبة صعصعة بن سالم الدمشق أخذ عن األوزاعي ومالك والكبار وأخذ عنه عبد 
  امللك بن حبيب ومجاعة

  عني ومائةسنة ثالث وتس

  
فيها سار الرشيد إىل خراسان ليمهد قواعدها وكان قد بعث يف العام املاضي هرمثة بن أعني فقبض له على األمري 

علي بن عيسى بن ماهان حبيلة وخديعة واستصفى أمواله وخزائنه فبعث هبا فوافت الرشيد وهو جبرجان على ألف 
كان رافع بن الليث قد استوىل عل ما وراء النهر وعصى ومخسمائة محل مث سار إىل طوس يف صفر وهو عليل و

  فالتقى جيشه وعليهم أخوه هم وهرمثة فهزمهم وقتل أخو رافع وملك هرمثة خبارا 
ويف ذي القعدة تويف اإلمام العلم أبو إمساعيل بشر بن علية األسدي موالهم البصري واسم أبيه إبراهيم بن مقسم 

يزيد بن هارون دخلت البصرة وما هبا أحد يفضل يف احلديث على ابن علية وقال وعلية أمه مسع أيوب وطبقته قال 
أمحد إليه املننهى يف التثبت بالبصرة وقال ابن معني كان ثقة ورعا تقيا وقال شعبه ابن علية سيد احملدثني وقال ابن 

  يه انتهى ناصر الدين كان ثبتا متقنا مل حيفظ عنه خطأ فيما يرويه وشهرته بأمه علية دون أب



وبعده بأيام تويف حممد بن جعفر غندر احلافظ أبو عبد اهللا البصري صاحب شعبة وقد روى عن حسني املعلم وطائفة 
وقال لزمت شعبة عشرين سنة قال ابن معني كان من أصح الناس كتابا وقال غريه مكث غندر مخسني سنة يصوم 

وابن املديين وغريمها كان أصح الناس كتابا يف زمانه وكان يوما ويفطر يوما وقال ابن ناصر الدين روى عنه أمحد 
  فيه بعض تغفل مع اتقانه انتهى 

  وفيها جمالد بن يزيد احلراين حمدث رحال روى عن حيىي بن سعيد األنصاري وطبقته 
  وفيهايف ذي احلجة أبو عبد اهللا مروان بن معاوية الفزاري الكويف

روى عن محيد الطويل وطبقته قال أمحد ثبت حافظ وقال ابن املديين ثقة احلافظ نزيل دمشق وابن عم أيب إسحاق 
فيما روى عن املعروفني وقال ابن ناصر الدين كان ثقة حجة وقال يف املغين ثقه حجه لكنه يكتب عمن دب ودرج 

  فينظر يف شيوخه 
ءة وله بضع وتسعون سنة كان وفيها اإلمام أبو بكر بن عياش األسدي موالهم الكويف احلناط شيخ الكوفة يف القرا

أجل أصحاب عاصم قطع األقراء قبل موته بتسع عشرة سنة وقال ابن املبارك ما رأيت أحدا أسرع إىل السنة من 
  أيب بكر ابن عياش وقال غريه كان ال يفتر من التالوة قرأ اثنيت عشرة ألف ختمة وقيل أربعني ألف ختمة 

  جمليدين وال سيما يف الغزل ومن شعره وفيها العباس بن األحنف أحد الشعراء ا
  ) فال خري يف ود يكون بشافع ** إذا هي مل تأتيك إال بشافع ( 
  ) ولكن لعلمي أنه غري نافع ** فأقسم ما تركي عتابك عن قلى ( 
  ) فال بد منه مكرها غري طائع ** وإين وإن مل ألزم الصرب طائعا ( 

أبو جعفر بن املهدي حممد ابن املنصور بن عبد اهللا العباسي بطويس  ويف ثالث مجادى اآلخرة تويف هارون الرشيد
  روى عن أبيه وجده ومبارك بن فضالة وحج مرات يف خالفته وغزا عدة غزوات حىت قيل فيه 

  ) فباحلرمني أو أقصى الثغور ** فمن يطلب لقاءك أو يرده ( 
على اللذات والقيان وكان أبيض طويال مسينا  وكان شهما شجاعا حازما جوادا ممدحا فيه دين وسنة مع اهنماكه

مليحا قد وخطه الشيب وورد أنه كان يصلي يف اليوم مائة ركعة إىل أن مات ويتصدق كل يوم من بيت ماله بألف 
درهم وكان خيضع للكبار ويتأدب معهم وعظه الفضيل وابن السماك وغريمها وله مشاركة يف الفقه والعلم واألدب 

  قال ابن الفرات كان الرشيد يتواضع ألهل العلم والدين ويكثر منقاله يف العرب و

حماضرة العلماء والصاحلني قال علي بن املديين مسعت أبا معاوية الضرير يقول أكلت مع الرشيد طعاما يوما من 
ت األيام فصب على يدي رجل ال أعرفه فقال هارون يا أبا معاوية تدري من يصب على يديك قلت ال قال أنا قل

أنت أمري املؤمنني قال نعم إجالال للعلم ودخل عليه منصور بن عمار فأدناه وقربه فقال له منصور لتواضعك يف 
شرفك أحب إلينا من شرفك فقال له يا أبا السر ي عظين وأوجز فقال من عف يف مجاله وواسى من ماله وعدل يف 

زاح ومييل إىل أهل العفة ويكره املراء يف الدين قال سلطانه كتبه اهللا من األبرار وكان طيب النفس فكها حيب امل
علي بن صاحل كان مع الرشيد ابن أيب مرمي املدين وكان مضاحكا حمداثا فكها وكان الرشيد ال يصرب عن حمادثته 
وكان قد مجع إىل ذلك املعرفة بأخبار أهل احلجاز ولطائف اجملان فبلغ من خصوصيته به أنه أنزله منزال يف قصره 

لطه ببطانته وغلمانه فجاءت ذات ليلة وهو نائم وقد طلع الفجر فكشف اللحاف عن ظهره مث قال له كيف وخ
أصبحت فقال يا هذا ما أصبحت بعد مر إىل عملك قال ويلك قم إىل الصالة فقال هذا وقت صالة أيب اجلارود 



وما { ة وأخذ يقرأ يف صالة الصبح وأنا من أصحاب أيب يوسف القاضي فمضى وتركه نائما وقام الرشيد إىل الصال
وأرتج عليه فقال له ابن أيب مرمي ال أدري واهللا مل ال تعبده فما متالك الرشيد أن ضحك يف } يل ال أعبد الذي فطرين 

صالته مث التفت إليه كاملغضب وقال يا هذا ما صنعت قطعت على الصالة قال و اهللا ما فعلت إمنا مسعت منك 
ته فضحك الرشيد وقال إياك والقرآن والدين ولك ما شئت بعدمها وكان للرشيد فطنة وذكاء كالما غمين حني مسع

  قال األصمعي تأخرت عن الرشيد مث جئته فقال كيف كنت يا أصمعي قلت بت واهللا بليلة النابغة فقال أنا واهللا وهو 
  ) من الرقش يف أنياهبا السم ناقع ** فبت كأين ساورتين ضئيلة ( 

ذكائه وفطنته ملا قصدته ودخل األصمعي على الرشيد ومعه بنية له فقال له الرشيد قبلها فسكت فعجبت من 
  األصمعي فقال قبل ويلك فقال األصمعي

يف نفسه أن فعلت قتلين مث قام فوضع كمه على رأسها مث قبل فقال واهللا لو أخطأت هذا لضربت عنقك وكان 
حلديث من مالك بن أنس وإبراهيم بن سعد الزهري وأكثر حديثه عن الرشيد رمحه اهللا حيب احلديث وأهله ومسع ا

آبائه وروى عنه القاضي أبو يوسف واإلمام الشافعي رضي اهللا عنهما ذكر ذلك ابن اجلوزي ومما رواه الرشيد عن 
تعاىل سريع النيب صلى اهللا عليه وسلم عقوا عن أوالدكم فإهنا جناة هلم من كل آفة وكان كثري البكاء من خشية اهللا 

الدمعة عند الذكر حمبا للمواعظ قال حيىي بن أيوب العابد مسعت منصور بن عمار يقول ما رأيت اغزر دمعا عند 
الذكر من ثالثة فضيل بن عياض وأىب عبد الرمحن الزاهد وهارون الرشيد ودخل اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه على 

وترك اهليبة وقبول النصيحة قال نعم قال أعلم أن من أطال  الرشيد فقال له عظين فقال على شرط رفع احلشمة
عنان األمل يف الغرة طوى عنان احلذر يف املهلة ومن مل يعول على طريق النجاة خسر يوم القيامة إذا امتدت يد 

 الندامة فبكى هارون ووصله مبال جزيل ودخل ابن السماك على الرشيد فاستسقى الرشيد ماء فقال له ابن السماك
باهللا يا أمري املؤمنني لو منعت هذه الشربة بكم تشتريها قال مبلكي قال لو منعت خروجها بكم كنت تشتريه قال 

  مبلكي فقال أن ملكا قيمته شر به ماء جلدير أن ال ينافس فيه وكان للرشيد شعر حسن منه 
  ) وحللن من قليب بكل مكان ** ملك الثالث الغانيات عناين ( 
  ) وأطيعهن وهن يف عصياين ** الربية كلها  مايل تطاوعين( 

  ) وبه قوين أعز من سلطاين ** ما ذاك إال أن سلطان اهلوى 
وكان نقش خامت الرشيد العظمة والقدرة هللا انتهى ما قاله ابن الفرات ملخصا وقال ابن قتيبة يف املعارف وأفضت 

م الذي تويف فيه موسى ببغداد وولد له ابنه عبد اهللا اخلالفة إىل هارون الرشيد سنة سبعني ومائة وبويع له يف اليو
  املأمون ليلة أفضت اخلالفة إليه يف صبيحتها وأمه اخليزران

وكانت تنزل اخللد ببغداد يف اجلانب الغريب كان حيىي بن خالد وزيره وابناه الفضل وجعفر ينزلون يف رحبة اخللد مث 
هارون بالناس ست حجج آخرها سنة ست ومثانني ومائة وحج  ابتين جعفر قصره الدور ومل ينزله حىت قتل وحج

معه يف هذه السنة ابناه ووليا عهده حممد األمني وعبد اهللا املأمون وكتب لكل واحد منهما على صاحبه كتابا وعلقه 
األنبار يف الكعبة فلما انصرف نزل األنبار مث حج بالناس سنة مثان ومثانني وقتل جعفر بن حيىي بالعمر موضع بقرب 

سنة تسع ومثانني ومائة آخر يوم من احملرم وبعث جبثته إىل بغداد ومل يزل حيىي ابن خالد وابنه الفضل حمبوسني حىت 
ماتا بالرقة وخرج الوليد بن طريف الشاري يف خالفته وهزم غري مرة عسكره فوجه إليه يزيد بن مزيد فظفر به 

ون أنس بن أيب شيخ وهو ابن أيب خالد احلذاء احملدث وكان أنس فقتله وخرج بعده حراشة الشارى أيضا وقتل هار



صديقا جلعفر بن حيىي وصلبه بالرقة وكان يرمي بالزندقة وكذلك الربامكة يرمون بالزندقة إال من عصم اهللا منهم 
  ولذلك قال األصمعي فيهم 

  ) اثارت قلوب بين برمك ** إذا ذكر الشرك يف جملس ( 
  ) اتوابا باألحاديث عن مردك ** وإن تليت عندهم آية ( 

وغزا هارون سنة تسعني ومائة الروم فافتتح هرقلة وظفر ببنت بطريقها فاستخلصها لنفسه فلما انصرف ظهر رافع 
بن ليث بن نصر بن سيار بطخارستان مباينا لعلي بن عيسى فوجه إليه هرمثة حملاربته وأشخاص على بن عيسى إليه 

واستصفى أمواله وأموال ولده وتوجه هارون سنة اثنتني وتسعني ومائة ومعه املأمون حنو فلما قدم عليه أمر حببسه 
خراسان حىت قدم طوس فمرض هبا ومات وقربه هناك وكانت وفاته ليلة السبت لثالث خلون من مجادى اآلخرة 

نة وشهرين وسبعة سنة ثالث وتسعني ومائة وقد بلغ من السن سبعا وأربعني سنة وكانت واليته ثالثا وعشرين س
  عشر يوما ومن ولد هارون حممد أمه زبيدة بنت جعفر بن أيب جعفر

واملأمون وامسه عبد اهللا وأمه تسمى مراجل واملؤمتن وامسه القاسم وصاحل وأبو عيسى وأبو إسحاق املعتصم ومحدونة 
قام حيىي بن عبد اهللا بن احلسن وغريهم انتهى ما قاله ابن قتيبة وقال ابن األهدل ويف إمرة الرشيد وأخيه اهلادي 

املثىن وبث دعاته يف األرض وبايعه كثريون من أهل احلرمني واليمن ومصر والعراقني وبايعه من العلماء حممد بن 
إدريس الشافعي وعبد ربه بن علقمة وسليمان بن جرير وبشر بن املعتمر واحلسن بن صاحل وغريهم وكان هذا يف 

لرشيد وأخذ عليه بالرصد والطلب وأمعن يف ذلك فلحق حيىي خباقان ملك الترك وأقام زمن اهلادي فلما فتش عنه ا
عنده سنتني وستة أشهر والكتب ترد عليه من هارون وعماله يسألونه تسليم حيىي فأىب وقال ال أرى يف ديين الغدر 

إىل طربستان مث إىل الديلم وهو رجل من ولد نبيكم شيخ عامل وقيل أنه أسلم على يديه سرا مث رحل حيىي من عنده 
فانفذ هارون يف طلبه الفضل بن حيىي الربمكي يف مثانني ألف رجل وكاتبه ملك الديلم من الري وبذلوا له من 
األموال حىت اخندع وملا فهم حيىي فشله قبل أمان الرشيد باإلميان املغلظة وكتب له بذلك نسختني نسخة عنده 

عليه أظهر بره وكرامته وأعطاه ماال جزيال مث خرج إىل املدينة بإذنه وقيل بإذن  ونسخة عند حيىي الربمكي فلما قدم
الفضل دونه وفرق املال باملدينة على قرابته وقضى دين احلسني بن علي وحج ومل يزل آمنا حىت وشى به عبد اهللا بن 

  يع أخي حممدا ومدحه بقوله مصعب الزبريي فاستدعاه الرشيد وأخربه بقول الزبريي فقال حيىي إن هذا قد كان با
  ) إن اخلالفة فيكم يا بين احلسن ** قوموا بأمركم ننهض بنصرتنا ( 

واليوم يكذب علي ويسعى يب إليك فصدقه هارون وعذره ومات ابن مصعب يف اليوم الثالث قيل وسبب نقض 
نفسه اتقاء لشره حىت قال له من  أمان حيىي أنه قال له الرشيد يف مناظرات عددها وحيىي يف كلها يقيم له احلجة على

  أقرب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منا فاستعفاه فلم يعفه وكرر ذلك

مرارا فلم يعفه فقال له حيىي بعد جلاج عظيم لو بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أكان له أن يتزوج فيكم فقال 
ه حسب فأنف الرشيد وغضب وطلب الفقهاء فاستفتاهم يف الرشيد نعم قال فنحن له أن يتزوج فينا قال ال قال فهذ

نقض أمان حيىي فأحجم بعضهم وتكلم بعضهم مبوجب العلم أنه ال سبيل إىل نقضه وقال بعضهم هذا رجل شق 
عصا املسلمني وسفك الدماء ال أمان له فأمر الرشيد حببسه وضيق عليه حىت مات حمبوسا وقيل أنه شد إىل جدار 

ورجليه وسد عليه املنافذ حىت مات وقيل أنه وقع يف رقعة ودفعها إىل حيىي بن خالد وخرج عليه ومسر على يديه 
بوقوفه بني يدي اهللا إال كتمها إىل موت مث يدفعها إىل هارون فدفعها بعد موته إىل هارون فإذا فيها بسم اهللا الرمحن 



ال حيتاج إىل بينه وأما إدريس بن عبد اهللا بن  الرحيم يا هارون املستعدى عليه قد تقدم واخلصم باألثر والقاضي
احلسن املثىن فإنه ملا انفلت من وقعة فخ حلق باملغرب ومعه ابن أخيه حممد بن سليمان الذي قتل بفخ فتمكن هبا 
ودعى ونشر دعوته وأجابوه واستعمل ابن أخيه على أدىن املغرب من تاهرت إىل فاس وبقى هبا وولده يتوارثوهنا 

لكهم واستقر ويقال إن إدريس أدرك بالسم إىل هناك وأوصى إىل إبنه إدريس فقام باألمر إحدى وعشرين وانتشر م
سنة وأوصى إىل ابنه إدريس املثلث وكان أحد العلماء قال صاحب كتاب روضة األخبار وهم على ذلك إىل هذه 

املغرب ينسب إىل بين احلسن بن علي ظهر  الغاية يتوارثون املغرب والرببر ويقال إن عبد املؤمن القائم اليوم بأرض
  على األندلس سنة أربعني ومخسمائة وفيه يقول الشاعر من قصيدة طويلة 

  ) مثل اخلليفة عبد القائم بن علي ** ما هز عطفيه بني البيض واألسل ( 
  ابن األهدل  وقدج ملكوا املغرب كلهم واألندلس إىل يومنا هذا وهي سنة سبع وعشرين وستمائة انتهى ما قاله

وفيها وقيل بعدها فقيه األندلس زياد بن عبد الرمحن اللخمي شبطون صاحب مالك وعليه تفقه حيىي بن حيىي قبل أن 
  يرحل إىل مالك وكان زياد ناسكا ورعا أريد على

  القضاء فهرب 
وهلك وفملك  وفيها قتل نقفور ملك الروم يف حرب برجان وكانت مملكته تسعة أعوام وملك بعده ابنه شهرين

  زوج أخته ميخائيل بن جرجس لعنهم اهللا تعاىل 

  سنة أربع وتسعني ومائة

  
  فيها وثبت الروم على ملكهم ميخائيل فهرب وترهب وقام بعده ليون القائد 

وفيها مبدأ الفتنة بن األمني واملأمون وكان الرشيد أبومها قد عهد بالعهد لألمني مث بعده املأمون وكان املأمون على 
إمرة خراسان فشرع األمني يف العمل على خلع أخيه ليقدم ولده ابن مخس سنني وأخذ ببذل األموال للقواد ليقوموا 

  معه يف ذلك ونصحه أولو الرأي فلم يرعو حىت آل األمر إىل أن قتل 
مش ويف آخرها تويف اإلمام أبو عمر حفص بن غياث بن طلق النخعي قاضي الكوفة وقاضي بغداد روى عن األع

وطبقته وعاش مخسا وسبعني سنة قال حيىي القطان حفص أوثق أصحاب األعمش وقال سجادة كان يقال ختم 
القضاء حبفص ابن غياث وقال ابن معني مجيع ما حدث به حفص بالكوفة وبغداد فمن حفظه وقال حفص واهللا ما 

  تكلم يف بعض حفظه  وليت القضاء حىت حلت يل امليتة وقال ابن ناصر الدين كان حفص ثقة متقنا
وفيها سويد بن عبد العزيز الدمشقي قاضي بعلبك قرأ القرآن على حيىي الذماري روى عن أيب الزبري املكي وعاش 

  بعضا ومثانني سنة وضعفوه 
وعبد الوهاب بن عبد اجمليد الثقفي حمدث البصرة روى عن أيوب السختياين ومالك بن دينار وطبقتهما وقال 

  ه يف السنة أربعني ألفا ينفقها كلها على أصحاب احلديث وقال أبو إسحاق النظام املتكلم وذكرالفالس كانت غلت

عبد الوهاب هو واهللا أحلى من أمن بعد خوف وبره بعد سقم وخصب بعد جدب وغىن بعد فقر ومن طاعة احملبوب 
  وفرج املكروب وقال ابن ناصر الدين هو ثبت متقن 

روى عن محيد وطبقته وكان أحد الثقات الكبار ويقال له حممد بن إبراهيم بن أيب وحممد بن عدي البصري احملدث 



  عدي قال ابن ناصر الدين مشهور باحلفظ والثقة 
وحممد بن حرب اخلوالين األبرش احلمصي قاضي دمشق روى عن الزبيدي فأكثر وعن حممد بن زياد األهلاين وكان 

  حافظا مكثرا 
الكويف احلافظ ولقبه مجل روى عن األعمش وخلق ومحل املغازي عن ابن إسحاق  وحيي بن سعيد بن أبان األموي

واعتىن هبا وزاد فيها أشياء وقال ابن ناصر الدين حيىي بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص بن األحيحة أبو أيوب 
من جعله أحد  القرشي األموي الكويف كان ثبتا حافظا نبيال كان يلقب مجال عنده عن األعمش غرائب ووهم

  االخوة عمر األشدق وعبد اهللا وعنبسة إمنا ذلك أخو أبان جد حيىي املذكور وكان من التابعني انتهى 
  وفيها قاسم بن يزيد اجلرمي املوصلي عامل املوصل وزاهدها وحمدثها املشهور وعابدها 
صحبته ثلثمائة مريد وهو شيخ  وفيها استشهد يف غزوة أبو علي شقيق البلخي الزاهد شيخ خراسان سافر مرة ويف

  حامت األصم 
وفيها سامل بن سامل البلخي الزاهد روى عن ابن جريج ومجاعة وكان صواما قواما عجبا يف األمر باملعروف وقال أبو 
  مقاتل السمرقندي سامل يف زماننا كعمر بن اخلطاب يف زمانه قال يف العرب قلت هو وشقيق ضعيفان يف احلديث انتهى 

عمر بن هارون البلخي روى عن جعفر الصادق وطبقته وكان كثري احلديث بصريا بالقراءات تركوه قاله يف وفيها 
  العرب

  سنة مخس وتسعني ومائة

  
ملا تيقن املأمون أن األمني خلعه تسمى بإمام املؤمنني وكوتب بذلك وجهز األمني علي بن عيسى بن ماهان يف جيش 

أخذ علي معه قيد فضة ليقيد به املأمون بزعمه فبلغ إىل الري وأقبل طاهر بن عظيم أنفق عليهم أمواال ال حتصى و
احلسني اخلزاعي يف حنو أربعة أالف فأشرف على جيش ابن ماهان وهم يلبسون السالح وقد امتألت الصحراء هبم 

القلب مث قبل ذلك  بياضا وصفرة يف العدد املذهبة فقال طاهر هذا ما ال قبل لنا به ولكن اجعلوها خارجية واقصدوا
ذكروا ابن ماهان األميان اليت يف عنقه للمأمون فلم يلتفت وبرز فارس من جند ابن ماهان فحمل عليه طاهر بن 

احلسني فقتله وشد داود سياه على علي بن عيسى بن ماهان فطعنه وصرعه وهو ال يعرفه مث ذحبه بالسيف فاهنزم 
كه شكرا هللا وشرع أمر األمني يف سفال وملكه يف زوال قيل أنه ملا جيشه فحمل رأسه على رمح واعتق طاهر ممالي

بلغ قتل ابن ماهان وهزمية جيشه كان يتصيد مسكا فقال لليزيدي ويلك دعين كوثر قد صاد مسكتني وأناما صدت 
ئن وما شيئا بعد وندم يف الباطن على خلع أخيه وطمع فيه أمراؤه ولقد فرق عليهم أمواال ال حتصى حىت فرغ اخلزا

نفعوه وجهز جيشا فالتقاهم طاهر أيضا هبمذان فقتل يف املصاف خلق كثري من الفريقني وانتصر طاهر بعد وقعتني أو 
ثالث وقتل مقدم جيش األمني عبد الرمحن األساوي أحد الفرسان املذكورين بعد أن قتل مجاعة وزحف طاهر حىت 

  نزل حبلوان 
 فبايعوه باخلالفة وامسه علي بن عبد اهللا بن خالد بن اخلليفة يزيد بن معاوية وفيها ظهر بدمشق أبو العميطر السفياين

بن أيب سفيان فطرد عاملها األمري سليمان بن املنصور فسري إليه األمني عسكرا حلربه فنزلوا الرقة ومل يقدموا عليه 
  قاله يف العرب



  
بقته وكان حافظا عابدا يقال أنه بقي وفيها تويف إسحاق بن يوسف األزرق حمدث واسط روى عن األعمش وط

عشرين سنة مل يرفع رأسه إىل السماء قال ابن ناصر الدين إسحاق بن يوسف بن مرداس القرشي الواسطي أبو حممد 
  حدث عنه خلق منهم أمحد وابن معني كان من احلفاظ النقاد والصلحاء العباد انتهى 

فصيحا باملواعظ مفوها ذا صالح وقال أمحد كان متقنا  وفيها بشر بن السري البصري األفوه نزيل مكة كان
للحديث عجبا روى عن مسعر والثوري وطبقتهما قال يف املغين بشر بن السري أبو عمرو واألفوه وثقة ابن معني 
وغريه وأما احلميدي أبو بكر فقال كان جهميا ال حيل أن يكتب عنه وقال ابن عدي يقع يف حديثه منكر وهو يف 

  بأس به قلت رجع عن التجهم انتهى نفسه ال 
وفيها أبو معاوية الضرير حممد بن معاوية الكويف احلافظ ولد سنة ثالث عشرة ومائة ولزم األعمش عشر سنني قال 

أبو نعيم مسعت األعمش يقول أليب معاوية أما أنت قد ربطت رأس كيسك وكان شعبة إذا توقف يف حديث 
وقال ابن ناصر الدين أبو معاوية حممد ابن خازم الضرير التيمي السعدي كان  األعمش راجع أبا معاوية وسأله عنه

حافظا ثبتا حمدث الكوفة وكان من الثقات ورمبا دلس وكان يرى األرجاء فيقال إن وكيعا مل حيضر جنازته لذلك 
  انتهى 

ع ما كان أحفظه للطوال وفيها عبد الرمحن بن حممد احملاريب احلافظ روى عن عبد امللك بن عمري وخلق قال وكي
  تويف بالكوفة 

  وفيها أوىف اليت مضت عثام بن علي الكويف روى عن عروة بن

  هشام واألعمش 
وفيها أو يف املاضية حممد بن فضيل بن غزوان الضيب موالهم الكويف احلافظ روى عن حصني بن عبد الرمحن وطبقته 

  م ال حيتج به انتهى قال يف املغين ثقة مشهور لكنه شيعي قال ابن سعد بعضه
وفيها حمدث الشام أبو العباس الوليد بن مسلم الدمشقي وله ثالث وسبعون سنة تويف بذي املروة راجعا من احلج 
يف احملرم روى عن حيىي الذماري ويزيد ابن أيب مرمي وخالئق وصنف التصانيف قال ابن جوصاء مل نزل نسمع أنه 

ضاء وهي سبعون كتابا وقال أبو مسهر كان مدلسا رمبا دلس عن من كتب مصنفات الوليد صلح أن يلي الق
الكذابني وقال ابن ناصر الدين الوليد ابن مسلم الدمشقي أبو العباس األموي موالهم كان إماما حافظا عامل 

الدمشقيني لكنه فيما ذكره أبو مسهر وغريه كان مدلسا ورمبا دلس عن الكذابني وهو واسع العلم صدوق من 
  ت انتهى اإلثبا

وفيها حيىي بن سليم الطائفي احلذاء مبكة وكان ثقة صاحب حديث روى عن عبد اهللا بن عثمان بن خيثم وطبقته 
قال اخلليل يف اإلرشاد أخطأ حيىي يف أحاديث مث ذكر حديث ابن عمران أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال من مر 

نده عن النيب صلى اهللا عليه وسلم والباقون عن بن عمر عن عمر حبائط فليأكل منه وال يتخذ خبنه قال اخلليل مل يس
وقال يف املغين حيىي بن سليم الطائفي مشهور وثقة ابن معني وقال النسائي ليس بالقوي وقال أمحد رأيته خيلط يف 

مقال  األحاديث فتركته انتهى وقال ابن ناصر الدين روى عنه الشافعي وكان بعده من األبدال ويف بعض أحاديثه
  انتهى

  سنة ست وتسعني ومائة



  
فيها توثب احلسني بن علي بن عيسى بن ماهان ببغداد فخلع األمني يف رجب وحبسه ودعا إىل بيعة املأمون فلم 

  يلبث اجلند عليه فقتلوه وأخرجوا األمني وجرت أمور طويلة وفتنة كبرية 
ربيع اآلخر روى عن محيد الطويل وطبقته وكان أحد  وفيها تويف قاضي البصرة أبو املثىن معاذ بن معاذ العنربي يف

احلفاظ قال حيىي القطان ما بالبصره وال بالكوفة وال باحلجاز أثبت من معاذ بن معاذ وقال أمحد كان ثبتا وما رأيت 
  أعقل منه 

ل وفيها قاضي شرياز وحمدثها سعد بن الصلت الكويف روى عن األعمش وطبقته وكان حافظا قال سفيان ما فع
سعد بن الصلت قالوا ويل القضاء قال ذره وقع يف احلش قال يف العرب قلت آخر من روى عنه سبطه إسحاق بن 

  إبراهيم شادان انتهى 
وفيها أبو نواس احلسن بن هانئ احلكمي األديب شاعر العراق قال ابن عيينة هو أشعر الناس وقال اجلاحظ ما رأيت 

أبوه من جند مروان الصغري األموي فتزوج امرأة باألهواز فولدت أبا نواس  أعلم باللغه منه قال ابن األهدل كان
فلما ترعرع أصحبته أبا أسامة الشاعر فنشأ على يديه وقدم به بغداد فربع يف الشعر وعداده يف الطبقة األوىل من 

ن املأمون يقول لو املولدين وشعره عشرة أنواع وقد اعتىن بشعره مجاعة فجمعوه وهلذا يوجد ديوانه خمتلفا وكا
  وصفت الدنيا نفسها ما بلغت قول أيب نواس 

  )وذو نسب يف اهلالكني عريق ** أال كل حي هالك وابن هالك ( 

  
  ) له عن عدو يف ثياب صديق ** إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت ( 

الفصاحة والبالغة وقال أبو وكىن بأيب نواس لذؤابتني كانتا على عاتقه تنوسان وأثىن عليه ابن عيينة وعلماء عصره ب
  حامت لو كتبت بيتيه هذين بالذهب ملا كثر ومها 

  ) من البلوى ألعوزك املزيد ** ولو أين استزدتك فوق مايب ( 
  ) بعيش مثل عيشى مل يريدوا ** ولو عرضت على املوتى حيايت ( 

يعرفها يف داره ونسائه فيأيت على  وله نوادر حسان رائقة واقترح عليه الرشيد مرات أن ينظم له على قضايا خفية
البديهة مبا لو حضرها وعاينها مل يزد على ذلك انتهى كالم ابن األهدل ومن لطيف شعره قوله بديها وهو من ألطف 

  بديهة وأبدعها 
  ) هبا أثر منهم جديد ودارس ** ودار ندامى عطلوها وأدجلوا ( 
  ) جىن ويابس وأضغاث رحيان ** مساحب من جر الزقاق على الثرى ( 
  ) بشرقي ساباط الديار البسابس ** ومل أدر منهم غري من شهدت به ( 
  ) وإين على أمثال تلك حلابس ** حبست هبا صحيب فجددت عهدهم ( 
  ) ويوما له يوم الترحل خامس ** أقمنا هبا يوما ويوما وثالثا ( 
   )حبتها بأنواع التصاوير فارس ** تدار علينا الراح يف عسجدية ( 
  ) مهى تدريها بالقسى الفوارس ** قرارهتا كسرى ويف جنباهتا ( 
  ) وللراح ما دارت عليه القالنس ** وللماء ما ذرت عليه جيوهبا ( 

وقد اختلف يف معىن قوله أقمنا هبا يوما ويوما إخل فقال ابن هشام مثانية أيام وقال الدماميين يف شرح املغين سبعة ألن 



م اإلقامة فليتأمل وقال ابن الفرات أبو نواس احلسن بن هانئ البصري موىل احلكم بن سعد يوم الترحل ليس من أيا
العشرية مسى سعد العشرية ألنه مل ميت حىت ركب معه من ولده وولد ولده مائة رجل وتويف وعمره اثنتان ومخسون 

  سنة واحلسن أحد املطبوعني وكان كثري اجملون قيل عاتب أبو العتاهية احلسن على

ناصر الدين بقية بن الوليد بن صايد احلمريي الكالعي احلمصي أبو حممد حمدث الشام كان إماما مكثرا ويدلس عن 
  املتروكني لكن إذا قال حدثنا أو أخربنا فهو مقبول انتهى 

وفيها شعيب حرب املدائين الزاهد أحد علماء احلديث روى عن مالك ابن مغول وطبقته قال الطيب بن إمساعيل 
  خلنا عليه وقد بىن له كوخا وعنده خبز يابس يأكله وهو جلد وعظم قال أمحد بن حنبل محل على نفسه يف الورع د

وفيها شيخ األقراء بالديار املصرية أبو سعيد عثمان بن سعيد القريواين مث املصري ورش صاحب نافع وله سبع 
سعيد أبو سعيد املصري وقيل أبو عمرو وقيل ومثانون سنة قال السيوطي يف حسن احملاضرة ورش وهو عثمان بن 

أبو القسم أصله قبطي موىل آل الزبري بن العوام ولد سنة عشر ومائة وأخذ القراءة عن نافع وهو الذي لقبه بورش 
لشدة بياضه وقيل لقبه بالورشان مث خفف انتهت إليه رياسة األقراء بالديار املصرية يف زمانه وكان ماهرا يف العربية 

  ى انته
وفيها حممد بن فليح بن سليمان املدين روى عن هشام بن عروة وطبقته قال يف املغين ثقة قال أبو حامت ليس بذاك 

  القوي انتهى 
وفيها قاضي صنعاء وعاملها هشام بن يوسف الصنعاين أخذ عن معمر وابن جريج ومجاعة قال ابن معني هو أثبت من 

  الدين كان ثقة برز وفاق على أقرانه عبد الرزاق يف ابن جريج وقال ابن ناصر 
وفيها اإلمام العلم أبو سفيان وكيع بن اجلراح الرواسي يف احملرم راجعا من احلج يفيد وله سبع وستون سنة روى 

  عن األعمش وأقرانه قال ابن معني كان وكيع يف زمانه كاألوزاعي يف زمانه وقال أمحد ما رأيت أوعى للعلم

القعنيب كنا عند محاد بن زيد فخرج وكيع فقالوا هذا راوية سفيان قال إن شئتم أرجح  وال أحفظ من وكيع وقال
من سفيان وقال حيىي بن أكثم صحبت وكيعا فكان يصوم الدهر وخيتم القرآن كل ليلة وقال أمحد ما رأت عيين 

الصوم ويفيت بقول مثل وكيع قط وقال ابن معني ما رأيت أحفظ من وكيع كان حيفظ حديثه ويقوم الليل ويسرد 
أيب حنيفة قال وكان حيىي القطان يفيت بقوله أبضا وقال ابن ناصر الدين وكيع بن اجلراح بن مليح بن عدي بن 

فرس الرواسي الكويف أبو سفيان حمدث العراق ثقة متقن ورع قال أمحد بن حنبل ما رأيت رجال قط مثل وكيع يف 
  ورع انتهى العلم واحلفظ واإلسناد واألموات مع خشوع و

  سنة مثان وتسعني ومائة

  
يف احملرم ظفر طاهر بن احلسني بعد أمور يطول شرحها باألمني فقتله ونصب رأسه على رمح وكان مليحا أبيض 

مجيل الوجه طويل القامة عاش سبعا وعشرين سنة واستخلف ثالث سنني وأياما وخلع يف رجب سنة ست وتسعني 
نت جعفر بن املنصور وكان مبذرا لألموال قليل الرأي كثري اللعب ال يصلح وحارب سنة ونصفا وهو ابن زبيدة ب

للخالفة ساحمه اهللا ورمحه قاله يف العرب وكتبت زبيدة إىل املأمون حترضه على قتل طاهر بن احلسني قاتل ابنها األمني 
  فلم يلتفت إليها فكتبت إليه ثانية بقول أيب العتاهية 



  ) ويؤنس باآلالف طورا ويفقد ** بعد أال أن ريب الدهر يدين وي( 
  ) فسلمت لألقدار واهللا أمحد ** أصابت لريب الدهر مين يدي يدي ( 
  ) فقد بقيت واحلمد هللا يل يد ** فقلت لريب الدهر إن ذهبت يد ( 
  ) ويل جعفر مل يفقدا وحممد ** إذا بقى املأمون يل فالرشيد يل ( 

  وقال ابن قتيبة يف املعارف بويع حممد األمني تعين جبعفر أباها ومبحمد ابنها األمني

ابن هارون بطوس وويل أمر البيعة صاحل بن هارون وقدم عليه به رجاء اخلادم للنصف من مجادى اآلخرة فخطب 
الناس وبويع ببغداد واخرج من احلبس من كان أبوه حبسه فاخرج عبد امللك بن صاحل واحلسن بن علي بن عاصم 

يثم بن عدي ومات إمساعيل بن علية وكان على مظامل حممد يف ذي القعدة سنة ثالث وتسعني وسامل أبن سامل واهل
ومائة فوىل مظامله حممد بن عبد اهللا األنصاري من ولد أنس بن مالك والقضاء ببغداد وبعث إىل وكيع بن اجلراح 

وجه وكيع إىل مكة فمات يف طريق فأقدمه بغداد على أن يسند إليه أمورا من أموره فأىب وكيع أن يدخل يف شيء وت
مكة واختذ الفضل بن الربيع وزيرا وجعل إمساعيل بن صبيح كاتبه وجعل العباس بن الفضل بن الربيع حاجبه 

فأغرى الفضل بينه وبني املأمون فنصب حممد ابنه موسى بن حممد لوالية العهد بعده وأخذ البيعة له ولقبه الناطق 
ة وجعله يف حجر على بن عيسى وأمر عليا بالتوجه إىل خرسان حلرب املأمون سنة باحلق سنة أربع وتسعني ومائ

مخس وتسعني ومائة فوجه املأمون هرمثة من مرو وعلى مقدمة طاهر بن احلسني فالتقى على بن عيسى وطاهر بالري 
جبميع ما كان  فاقتتلوا فقتل على بن عيسى ومجاعة من ولده يف شهر رمضان سنة مخس وتسعني ومائة وظفر طاهر

معه من األموال والعدة والكراع فوجه حممد بن عبد الرمحن بن جبلة األنباري فالتقى هو وطاهر هبمذان فقتله طاهر 
ودخل مهذان واجتمع طاهر وهرمثة فأخذ طاهر على األهواز وأخذ هرمثة على اجلادة طريق حلوان ووجه الفضل 

ذ كرمان مث دخل البصرة وملا أتى طاهر األهواز وجد عليها واليا ابن سهل زهري بن املسيب على طريق كرمان فأخ
من املهالبة حملمد فقتله واستوىل على األهواز مث سار إىل واسط وسار هرمثة إىل حلوان ووثب احلسني بن علي بن 

قوضت عيسى ببغداد يف مجاعة فدخل على حممد وهو يف اخللد فأخذه وحبسه يف برج من أبراج مدينة أيب جعفر فت
  عساكر حممد من مجيع الوجوه وتغيب الفضل بن الربيع

يومئذ فلم ير له أثر حىت دخل املأمون بغداد ووجه احلسني بن علي إىل هرمثة وطاهر حيثمها على بغداد ووثب أسد 
ف احلريب ومجاعة فاستخرجوا حممدا وولده واعتذروا إليه وأخذوا احلسني بن علي فأتوه به فعفا عنه بعد أن اعتر

ذنبه وتاب منه وأقرأنه خمدوع مغرور فأطلقه فلما خرج من عنده وعرب اجلسر نادى ياما يا مأمون يا منصور وتوجه 
حنو هرمثة وتوجهو يف طلبه فأدركوه بقرب هنر وين فقتلوه وأتوا حممدا برأسه وصار هرمثة إىل هنروين ونزل طاهر 

وا يف حماربة وكان طاهر كاتب القاسم بن هارون املؤمتن وكان باب األنبار وصار زهري بن املسيب بكلواذي ومل يزال
نازال يف قصر جعفر بن حيىي بالدور وسأله أن خيرج ففعل وسلم إليه القصر ومل يزل األمر على حممد خمتال حىت جلأ 

توا به إىل مدينة أيب جعفر وبعث إىل هرمثة أين أخرج إليك الليلة فلما خرج حممد صار يف أيدي أصحاب طاهر فأ
طاهرا فقتله من ليلته فلما أصبح نصب رأسه على الباب احلديد مث أنزل وبعث به إىل خراسان مع ابن عمه حممد بن 
احلسن ابن مصعب ودفنت جثته يف بستان مؤنسة انتهى ما قاله ابن قتيبة وقال ابن الفرات ما ملخصه ملا صار حممد 

هم عدة احلصار فأتوه وقالوا ال بقاء لنا وقد بقي من خيار خيلك سبعة األمني مبدينة أيب جعفر علم قواده أنه ليس مع
آالف فرس فاختر هلا سبعة آالف رجل خترج إىل اجلزيرة فتفرض الفروض فعزم على ذلك فبلغ اخلرب طاهر فكتب 



وال إىل سليمان بن أيب جعفر وحممد بن عيسى والسدي بن شاهك لئن مل تردوه عن هذا الرأي ال قتنصن ضياعكم 
سعني يف هال ككم فدخلوا على حممد وقالوا أن خرجت أخذوك أسريا وتقربوا بك فرجع إىل قبول األمان واخلروج 
إىل هرمثة فقالوا له اخلروج إىل طاهر خري فقال أنا اكره ذلك ألين رأيت يف املنام كأين على حائط رقيق وطاهر حيفره 

ثق به قال إبراهيم بن املهدي بعث إىل حممد األمني ليلة وقد خرج إىل حىت هدمه وهرمثة موالنا ومبنزلة الوالد وأنا أ
  قصر لينفرج مما كان فيه وشرب وسقاين ودعا

  جارية امسها ضعف لتغنيه فتطريا إبراهيم من امسها فغنته 
  ) وأيسر ذنبا منك ضرج بالدم ** كليب لعمري كان أكثر ناصرا 

  فتطري حممد وقال غىن هذا فغنت 
  ) حىت تفانوا وريب الدهر عداء ** عدو وعليهم ريب دهرهم ما زال ي( 

  فغضب وقال غىن غري هذا فغنت 
  ) األبيات فقال قومي ال بارك اهللا ** أما ورب السكون واحلركات 

عليك فقامت وعثرت بقدح من بلور كان يسميه رباح فكسرته فقال إبراهيم أما ترى ما كان ما أظن أمري إال قد 
عز ملكك وكبت عدوك فسمعا صارخا من دجلة يقول قضى األمر الذي فيه تستفتيان فقال يا اقترب قال بل أ

إبراهيم أما تسمع فقال ما أمسع شيئا وقد كان مسعه فقتل بعد ليلتني ومنح طاهر حممدا األمني ومن معه املاء والدقيق 
فعلت به ويكون الفتح هلرمثة وأتى فهم حممد باخلروج إىل هرمثة فلما بلغ طاهر اشتد عليه وقال أنا فعلت ما 

معاقدوه إىل طاهر إىل أن يدفع له اخلامت والقضيب والربدة وخيرج حممد إىل هرمثة فرضى بذلك فلما علم اهلرش 
اخلرب تقرب إىل طاهر وقال مكر بك وقال أن اخلامت والربد والقضيب حيمل مع حممد األمني إىل هرمثة فاغتاظ وكمن 

ما خرج حممد وصار يف احلراقة مع هرمثة خرج طاهر وأصحابه فرموها باحلجارة وغرقوها حول القصر الرجال فل
فسبح األمني وخرج إىل بستان موسى وإخراج رجل من املالحني هرمثة وكان به نقرس فلما خرج حممد األمني 

قىء عليه إزارا من أزر أخذه إبراهيم بن جعفر البلخي وحممد بن محيد وهو ابن أخي شكلة أم إبراهيم بن املهدي وال
اجلند ومحل إىل دار إبراهيم بن جعفر بباب الكوفة وكان أمحد بن سالم صاحب املظامل ممن غرق مع هرمثة فأخذ 

فكان مع حممد األمني يف دار إبراهيم بن جعفر فقال له األمني ادن مىن وضمين إليك فأىن أجد وحشة شديدة ففعل 
به وقال ألبسه فقال دعين فهذا يل من اهللا خري كثري يف هذا املوضع مث دخل وكان على كتفيه خرقة فنزع أمحد ثو

  عليه محريويه غالم قريش موىل طاهر يف مجاعة فأخذ

  حممد وسادة وضربه هبا وأخذ السيف من يده فصاح بأصحابه فقتلوه 
يوسف إىل املأمون عن ونصب طاهر رأسه مث بعث رأسه إىل املأمون والرداء والقضيب قال املوصلي كتب أمحد بن 

لسان طاهر بقتل حممد األمني أما بعد فإن املخلوع قسيم أمري املؤمنني يف النسب واللخمة قد فرق اهللا بينه وبينه يف 
الوالية واحلرمة ملفارقته عصم الدين وخروجه من األمر اجلامع للمسلمني قال اهللا عز وجل يف ابن نوح على نبينا 

أهلك أنه عمل غري صاحل وال طاعة ألحد يف معصية اهللا وال قطيعة إذا كانت يف جنب اهللا  وعليه السالم أنه ليس من
  مث انشد طاهر بعد قتل األمني 

  ) وقتلت اجلبابرة الكابرا ** ملكت الناس قسرا واقتدارا ( 
  ) إىل املأمون تبتدر ابتدارا ** ووجهت اخلالفة حنو مرو ( 



  )  من رؤسهم الشرارا يطري** وسوف أدين قيس الشام ضربا ( 
قيل أتى حممد األمني بأسد فاطلقه فقصد حممد فاستتر منه مبرفقة مث يده فضربه يف أصل أذنه فخر األسد ميتا وزالت 
كل قصبة يف يده من موضعها وكان األمني رمحه اهللا سبطا انزع صغري العينني مجيال طويال بعيد ما بني املنكبني ويكىن 

  بد اهللا انتهى أبا موسى وقيل أبا ع
وفيها تويف يف أول رجب شيخ احلجاز وأحد األعالم أبو حممد سفيان بن عيينة اهلاليل موالهم الكويف احلافظ نزيل 

مكة وله إحدى وتسعون سنة مسع زياد بن عالقة والزهري والكبار قال الشافعي لوال مالك وابن عيينة لذهب علم 
بالتفسري من ابن عيينة وقال أمحد العجلي كان حديثه حنوا من سبعة  احلجاز وقال ابن وهب ال أعلم أحدا أعلم

آالف حديث مل يكن له كتب وقال هبز ابن أسد ما رأيت مثل ابن عيينة وقال أمحد بن حنبل ما رأيت أحدا أعلم 
عبة وهم بالسنن من ابن عيينة وقال ابن ناصر الدين هو اإلمام العلم حمدث احلرم روى عنه األعمش وابن جريج وش

  من شيوخه والشافعي وابن املبارك وأمحد وخلق قال أمحد ما رأيت أعلم بالسنن منه وحج سفيان

  
  ) لوال التنافس يف الدنيا ملا اضما ** وليس خيلو امرؤ من حاسد إضم ( 
  ) وأبرح الناس شجوا عامل هضما ** والغنب يف العلم أشجى حمنة علمت ( 

ه الشمين ويقال إن هذه الواقعة كانت سبب علة سيبويه اليت مات هبا انتهى حىت انتهى كالم ابن هشام وقال شارح
  أن الناس ال تعرف غريه ورمبا تشري إليه أبيات حازم املتقدمة واهللا أعلم 

  سنة اثنتني وستني ومائة

  
  فيها أمر املهدي أن جيري على اجملذمني وأهل السجون يف سائر اآلفاق 

  سار حلرهبم احلسن بن قحطبة يف مثانني ألفا سوى املطوعة فأغار وحرق وسىب ومل يلق بأسا وفيها احتفل لغزو الروم و
وفيها ظهرت احملمرة ورأسهم عبد القهار واستولوا على جرجان وقتلوا خالئق فقصده عمر بن العالء من طربستان 

  فقتل عبد القهار وخلق من أصحابه 
و إسحاق إبراهيم بن أدهم البلخي الزاهد بالشام روى عن منصور ومالك وفيها تويف السيد اجلليل والزاهد النبيل أب

بن دينار وطائفة قال يف العرب وثقه النسائي وغريه وكان أحد السادات انتهى قلت يف كالم العرب ما يشعر بأن هناك 
ته واجتهاده عند من مل يوثقه وهلذا تعجب اليافعي من نقل الذهيب لتوثيقه عن واحد وغريه مع ظهور فضله وكراما

اخلاص والعام حىت يقال إنه بلغ رتبة االجتهاد فقيل له مل مل تتكلم يف العلوم وتنفع الناس فقال كلما مهمت بشيء 
مع من أكون يف كالم يطول } وامتازوا اليوم أيها اجملرمون { من ذلك مينعين أمور منها إذا قال اهللا تعاىل يوم القيامة 

هللا تعاىل بعد أن كان أحد امللوك أنه مسع هاتفا من قربوس سرجه وروى أنه قعد حتت رمانة وكان أول انقطاعه إىل ا
وسعه حممد بن املبارك الصوري فصليا حتتها فخاطبته الرمانة بأن يأكل منها شيئا فأخذ رمانتني فأكل واحدة وناول 

  صاحبه األخرى وكانت قصرية حامضة

  يه من الفتيا ما فيه وال أكف عن الفتيا منه سبعني حجة وقال الشافعي ما رأيت أحدا ف
ويف مجادى اآلخرة أبو سعيد عبد الرمحن بن مهدي البصري اللؤلؤي احلافظ أحد أركان احلديث بالعراق وله ثالث 



وستون سنة وروى عن هشام الدستوائي وخلق وأول طلبه سنة نيف ومخسني ومائة فكتب عن صغار التابعني أمين 
ال أمحد بن حنبل هو أفقه من حيىي القطان واثبت من وكيع وقال ابن املديين كان عبد الرمحن بن بن نابل وغريه وق

مهدي أعلم الناس لو حلفت بني الركن واملقام حللفت أين مل أر مثله أعلم منه قلت وكان أيضا أسا يف العبادة رمحه 
وقال ابن ناصر الدين عبد الرمحن بن مهدي بن حسان اهللا تعاىل قاله يف العرب وهو أحد املوايل املنجبني من البصريني 

األزدي موالهم وقيل العنربي البصري اللؤلؤي أبو سعيد احلافظ املشهور واإلمام املنشور كان فقيها مفتيا عظيم 
  الشأن وهو فيما ذكره أمحد أفقه من حيىي القطان وأثبت من وكيع يف األبواب انتهى 

عيسى املدين القزاز صاحب مالك روى عن موسى بن علي بن رباح وطائفة وكان ثبتا وفيها األمام أبو حيىي معن بن 
  ثقة حجة صاحب حديث قال أبو حامت هو أثبت أصحاب مالك وأوثقهم 

ويف صفر اإلمام أبو سعيد حيىي بن سعيد القطان البصري احلافظ أحد األعالم وله مثان وسبعون سنة روى عن عطاء 
ال أمحد بن حنبل ما رأيت بعيين مثله وقال ابن معني قال يل عبد الرمحن بن مهدي ال ترى بن السائب ومحيد وخلق ق

بعينيك مثل حيىي القطان وقال بندار واختلفت إليه عشرين سنة فما أظن أنه عصى اهللا قط وقال ابن معني أقام حيىي 
ال ابن ناصر الدين حيىي بن سعيد بن القطان عشرين سنة خيتم كل ليلة ومل يفته الزوال يف املسجد أربعني سنة وق

فروخ التيمي موالهم البصري أبو سعيد القطان األحول سيد احلفاظ يف زمانه واملتنهي إليه يف هذا الشأن بني أقرانه 
  انتهى 

  وفيها أبو عبد الرمحن مسكني بن بكري احلراين روى عن جعفر بن برقان

  وطبقته وكان مكثرا ثقة 
احل بن هبيش الكاليب أمري عرب الشام حلرب السيناين وملن قام معه من األموية وأخذ منهم وفيها انتدب حممد بن ص

دمشق وهرب أبو العميطر السفياين يف إزار إىل املزة وجرت بني أهل املزة وداريا وبني ابن هبيش حروب ظهر فيها 
  عليهم فاستوىل على دمشق وأقام الدعوة للمأمون قاله يف العرب 

  عني ومائةسنة تسع وتس

  
فيها قتنة ابن طباطبا العلوي وهو حممد بن إبراهيم بن إمساعيل بن إبراهيم ابن احلسن بن احلسن بن علي بن أيب 
طالب ظهر بالكوفة وقام بأمره أبو السرايا الشي بن منصور الشيباين وشرع الناس إىل ابن طباطبا وغلب على 

 عشرة آالف فالتقوا فهزم زهري واستبيح عسكره وذلك يف الكوفة وكثر جيشه فسار حلربه زهري بن املسيب يف
سلخ مجادى اآلخرة فلما كان من الغد اصبح ابن طباطبا ميتا فقيل أن أبا السريا مسه لكونه مل ينصفه يف الغنيمة وأقام 

س بعده يف احلال حممد بن حممد بن يزيد بن على احلسىن شاب أمرد مث جهز احلسن ابن سهل جيشا عليهم عبدو
املروذي فالتقوا فقتل عبدوس وأسر عمه وقتل خلق من جيشه وقوى العلوين مث استوىل أبو السرايا على واسط 
فسار حلربه هرمثة بن أعني فالتقوا فقتل خلق من أصحاب أيب السرايا وتقهقر إىل الكوفة مث التقوا ثانيا وعظمت 

  الفتنة 
روى عن ابن أيب ذئب وطبقته وكان عابد خاشعا يقال أنه من وفيها تويف إسحق بن سليمان الرازي الكويف األصل 

  اإلبدال 



وحفص بن عبد الرمحن البلخي مث النيسابوري أبو عمر قاضي نيسابور روى عن عاصم األحول وأيب حنيفة وطائفة 
 مضطرب وكان ابن املبارك يزوره ويقول هذا اجتمع فيه الفقه والوقار والورع وقال يف املغين صدوق قال أبو حامت

  احلديث انتهى

  
وفيها أبو مطيع احلكم بن عبد اهللا البلخي الفقيه صاحب أيب حنيفة وصاحب كتاب الفقه الكرب وله أربع ومثانون 

سنة ويل قضاء بلخ وحدث عن ابن عوفا ومجاعة قال أبو معني ثقة اال أنه مرجىء يتبع الشيطان وقال أبو حامت حمله 
ا تركوا حديثه وبلغنا أن أبا مطيع كان من كبار اآلمرين باملعروف و الناهني عن الصدق وقال أبو داود كان جهمي

  املنكر 
  وفيها شعيب بن الليث بن سعد املصري الفقيه 

وفيها عبد اهللا بن منري اخلارقي أبو هشام الكويف أحد أصحاب احلديث املشهورين روى عن هشام بن عروة وطبقته 
  معني وغريه واخلاريف نسبة إىل خارف بطن من مخدان نزلوا الكوفة  وعاش بضعا ومثانني سنة وثقه ابن

  وعمرو بن حممد العنقري الكويف والعنقز هو املرز جنوش روى عن ابن جريج وطبقته وكان صاحب حديث 
وحممد بن شعيب بن شابور الدمشقي بريوت روى عن عروة بن رومي وطبقته وكان من علماء احملدثني وعقالئهم 

  ن املشهوري
وفيها يونس بن بكري أبو بكر الشباين الكويف احلافظ صاحب املغازي روى عن األعمش وخلق قال ابن معني 
صدوق وقال ابن ناصر الدين كان صدوقا شيعيا من مورطي األعيان وقال ابن معني ثقة إال أنه مرجىء يتبع 

نتهى وقال يف املغين صدوق مشهور شيعي الشيطان ولينة يغر واحد وروى له مسلم متابعة والبخاري يف الشواهد ا
روى له مسلم أحاديث يف الشواهد ال األصول قال ابن زرعة أما يف احلديث فال أعلمه مما ينكر عليه وقال أبو داود 

  ليس حبجة عندي مسع هو والبكائي من ابن أسحق بالري وقال النسائي ليس بالقوى انتهى 
 العنزي البصري صاحب القصص والرقائق وراوية جعفر بن سلميان الضبعي وفيها وقيل يف اليت تليها سيار بن حامت

  وقد خرج له الترمذي والنسائي وغريمها ووثقه ابن حبان قال يف املغين صاحل احلديث فيه خفة ومل يضعف انتهى

  سنة مائتني

  يف الشذور فيها أحصى ولد العباس فبلغوا ثالثة وثالثني ألفا ما بني ذكر وأنثى قاله ابن اجلوزي 
ويف أوهلا هرب أبو السرايا والعلويون من الكوفة إىل القادسية وضعف سلطاهنم فدخل هرمثة الكوفة وأمن أهلها مث 
ظفر أصحاب املأمون بأيب السرايا وحممد بن حممد العلوي فأمر احلسن بن سهل بقتل أيب السرايا وبعث مبحمد إىل 

  تقم هلم قائمة بعد فنت وحروب املأمون وخرج بالبصرة باحلجاز آخرون فلم 
  وفيها طلب املأمون هرمثة بن أعني فشتمه وضربه وحبسه وكان الفضل ابن سهل الوزير يبغضه فقتله يف احلبس سرا 

  وفيها قتلت الروم عظيمهم اليون وكانت أيامه سبع سنني ونصف وأعادوا امللك إىل ميخائيل الذي ترهب 
د الكويف وكان ثقة صاحب حديث روى عن األعمش وطبقته قال يف املغين وفيها تويف أسباط بن حممد أبو حمم

  أسباط بن حممد القرشي ثقه ومشهور قال ابن سعد ثقة فيه بعض الضعف انتهى 
وفيها أبو ضمرة أنس بن عياض الليثي املدين وله ست وتسعون سنة روى عن سهيل بن أيب صاحل وطبقته وكان 



  ن أنس بن عياض الليثي املدين أبو محزة حمدث املدينة كان من الثقات املتقنني انتهى مكثر صدوقا وقال ابن ناصر الدي
  وسلم بن قتيبة بالبصرة روى عن يونس بن أيب إسحاق وطبقته وأصله خراساين 

  وفيها عبد امللك بن الصباح املسمعي الصنعاين البصري روى عن ثور بن يزيد وابن عون 
مي الدمشقي ولد سنة مثان عشرة ومائة وقرأ القراءات على حيىي الذماري وحدث وفيها عمر بن عبد الواحد السل

  عن مجاعة وكان من الثقات الشاميني 
  وفيها قتادة بن الفضل الرهاوي رحل ومسع من األعمش وعدة

  
وردان  وفيها أبو إمساعيل حممد بن إمساعيل بن مسلم بن أيب فديك الدميلي موالهم املدين احلافظ روى عن سلمة بن

  وكان كثري احلديث قال يف املغين حممد ابن إمساعيل بن أيب فديك ثقة مشهور قال ابن سعد وحده ليس حبجة انتهى 
  وفيها أبو عبد اهللا أمية بن خالد أخو هدبة روى عن شعبة والثوري 

  وفيها صفوان بن عيسى القسام بالبصرة يروي عن يزيد بن عبيد وطبقته 
األسدي الكويف بن الثل روى عن فطر بن خليفة وطبقته قال يف املغين حممد بن احلسن وفيها حممد بن احلسن 

  األسدي عن األعمش وعنه داود بن عمر وقال ابن معني ليس بشيء انتهى 
ويف صفر حممد بن محري السليحي حمدث محص روى عن حممد بن زياد األهلاين وطائفة وثقة ابن معني ودحيم وقال 

  به وقال يعقوب الفسوي ليس بالقوي وقال الدارقطين خرجه بعض شيوخنا وال بأس به  أبو حامت ال حيتج
وفيها أبو إمساعيل مبشر بن إمساعيل احلليب روى عن جعفر بن برقان وطبقته وكان صاحب حديث وإتقان قال يف 

  املغين مبشر بن إمساعيل احلارثي ثقة مشهور تكلم فيه بال حجة انتهى 
أيب عبد اهللا الدستوائي روى عن أبيه وابن عون وطائفة وكان صاحب حديث له أوهام يسرية ومعاذ بن هشام بن 

قال يف املغين معاذ بن هشام الدستوائي صدوق وقال ابن معني صدوق ليس حبجة وقال ابن عدي أرجو أنه صدوق 
  وقال غريه له غرائب وافرادات انتهى 

ابن املديين ما رأيت قرشيا أفضل منه وال أشد تواضعا أخربين بعض وفيها املغرية بن سلمة املخزومي بالبصرة قال 
  جريانه أنه كان يصلي طول الليل وروى عن القسم بن الفضل احلداين وطبقته

  
وفيها القاضي أبو البختري وهب بن وهب القرشي املدين ببغداد وكان جوادا حمتشما حىت قيل أنه كان إذا بذل 

ن أنه هو املبذول له روى عن هشام بن عمرو وطائفة واهتم بالكذب قال ابن قتيبة ظهر عليه السرور حبيث أنه يظ
أبو البختري هو وهب بن وهب بن وهب بن كثري بن عبد اهللا بن زمعة بن األسود بن املطلب بن أسد بن عبد 

هللا عليه وسلم العزى بن قصي قدم بغداد فواله هارون القضاء بعسكر املهدي مث عزله فواله مدينة الرسول صلى ا
بعد بكار ابن عبد اهللا وجعل إليه حرهبا مع القضاء مث عزل فقدم بغداد فتوىف هبا سنة مائتني وكان ضعيفا يف احلديث 

  انتهى وقال يف املغين كذبه أمحد وغريه انتهى وهو الذي وضع حديث املسابقة بذي اجلناح 
ول والكرامات كان من موايل علي بن موسى الرضى وفيها القدوة الزاهد معروف الكرخي أبو حمفوظ صاحب األح

كان أبواه نصرانيني فاسلماه إىل مؤدهبم فقال له إن اهللا ثالث ثالثة فقال بل هو اهللا أحد فضربه فهرب وأسلم على 
يد علي بن موسى الرضي ورجع إىل أبويه فأسلما واشتهرت بركاته وإجابة دعوته وأهل بغداد يستسقون بقربه 



ياقا جمربا قال مرة لتلميذه السري السقطي إذا كانت لك إىل اهللا حاجة فاقسم عليه يب وكان من ويسمونه تر
احملدثني ومن كالمه عالمة مقت اهللا للعبد أن يراه مشتغال مبا ال يعنيه من أمر نفسه وقال طلب اجلنة بال عمل ذنب 

  من ال يطاع جهل محقمن الذنوب وانتظار الشفاعة بال سبب نوع من الغرور وارجتاء رمحة 

نسخة وكان عريف قومه بين سدوس قال يف املغين عبيد اهللا بن إياد بن لقيط ثقة قيل إن بعض روايته صحيحة قاله 
  ابن قانع 

وفيها كما قال ابن ناصر الدين نافع بن عمر اجلمحي القرشي املكي كان حمدث مكة حافظا ثبتا قال عبد الرمحن بن 
قال يف املغين نافع ابن عمر اجلمحي حجة قال أمحد ثقة ثبت وقال ابن سعد ثقة فيه  مهدي كان من أثبت الناس

  شيء انتهى 
  وحممد بن مطرف املدين ثقة عمدة 

  ومعاوية بن سالم بن أيب سالم ممطور احلبشي الشامي الدمشقي كان ثقة متقنا 
تلط بآخره فحجبه ابنه وهب فلم وجرير بن حازم األزدي البصري أحد فصحاء البصرة وحمدثيها عمر دهرا واخ

يرو شيئا يف اختالطه روى عن احلسن والكبار وحضر جنازة أيب الطفيل مبكة وقيل تويف جرير هذا سنة سبعني جزم 
  به يف العرب 

وفيها أبو سعيد املؤدب ببغداد وامسه حممد وهو جزري روى عن عبد الكرمي اجلزري ومحاد بن أيب سليمان وهو 
  ي مؤدب موسى اهلاد

وفيها نافع بن أيب نعيم أبو عبد الرمحن وقيل أبو رومي الليثي موالهم قارئ أهل املدينة وأحد السبعة قال موسى بن 
طارق مسعته يقول قرأت على سبعني من التابعني وقال الليث حججت سنة ثالث عشرة ومائة وأمام الناس يف 

 القراءة قال يف املغين وثقة ابن معني وقال أمحد كان تؤخذ القراءة نافع بن أيب نعيم وقال مالك نافع أمام الناس يف
  عنه القراءة وليس بشيء يف احلديث انتهى وكا إذا قرأ يشم من فيه ريح املسك ولذا قال يف الشاطبية 

  ** ) فأما الكرمي السر يف الطيب نافع ( 
  ثقات الشيوخوفيها ثابت بن يزيد األحول البصري له عن هالل بن خباب ومجاعة وكان من 

٢   

  سنة إحدى ومائتني

  
فيها عمد املأمون إىل علي بن موسى العلوي فعهد إليه باخلالفة ولقبه بالرضي وأمر الدولة بترك السواد ولبس 

اخلضرة وأرسل إىل العراق هبذا فعظم هذا على بين العباس الذين ببغداد مث خرجوا عليه وأقاموا منصور بن املهدي 
عف عن األمر وقال إمنا أنا خليفة املأمون فتركوه وعدلوا إىل أخيه إبراهيم بن املهدي األسود ولقبوه باملرتضى فض

  فبايعوه باخلالفة ولقبوه باملبارك وخلعوا املأمون وجرت بالعراق حروب شديدة وأمور عجيبة 
  وفيها أول ظهور بابك اخلرمي الكافر فعاث وأفسد وكان يقول بتناسخ األرواح 

بو أسامة محاد بن أسامة الكويف احلافظ موىل بين هاشم وله إحدى ومثانون سنة روى عن األعمش وفيها تويف أ
  والكبار قال أمحد ما أثبته ال يكاد خيطئ وقال ابن ناصر الدين ثقة كيس 



  وفيها محاد بن مسعدة بالبصرة روى عن هشام بن عروة وعدة وكان ثقة صاحب حديث 
  صة البصري روى عن قرة بن خالد وشعبة وفيها جرير بن عمارة بن أيب حف

  وفيها سعد بن إبراهيم بن سعد الزهري العويف قاضي واسط مسع أباه وابن أيب ذئب 
وفيها علي بن عاصم أبو احلسن الواسطي حمدث واسط وله بضع وتسعون سنة روى عن حصني بن عبد الرمحن 

ال وكيع أدركت الناس واحللقة لعلي بن عاصم وعطاء بن السائب والكبار وكان حيضر جملسه ثالثون ألفا وق
  بواسط وضعفه غري واحد لسوء حفظه وكان إماما ورعا صاحلا جليل القدر 

وفيها قتل املسيب بن زهري أكرب قواد املأمون وضعفه أمر احلسن بن سهل بالعراق وهزم جيشه مرات مث ترجح أمره 
السنوات حىت كادت تتداعى باخلراب وجال خلق من  وحاصل القصة أن أهل بغداد أصاهبم بالء عظيم يف هذه

  أهلها عنها للنهب والسيب والغالء وخراب الدور قال ابن األهدل وملا عجز بنو العباس

وتكرر عفو املأمون عنهم وجهوا إليه زينب بنت سليمان بن على عمة جده املنصور فقالت يا أمري املؤمنني إنك على 
أقدر منك على برهم واألمر فيهم فال تطعمن أحدا فينا فقال يا عمة واهللا ما كلمين  بر أهلك العلويني واألمر فينا

أحد يف هذا املعىن بأوقع من كالمك هذا وال يكون إال ما حتبون ولبس السواد وترك اخلضرة أهله وكان ميل 
  م خصوصا بين العباس املأمون للعلويني اصطناعا ومكافأة لفعل علي كرم اهللا وجهه وملا ويل اإلمامة لبين هاش

  وفيها تويف حيىي بن عيسى العسلي الكويف الفاخوري بالرملة روى عن األعمش ومجاعة وهو حسن احلديث 

  سنة اثنتني ومائتني

  
فيها خلع أهل بغداد املأمون لكونه أخرج اخلالفة من بين العباس وبايعوا إبراهيم بن املهدي وتزوج املأمون بوران 

زوج ابنته أم حبيب علي بن موسى الرضي وزوج ابنته أم الفضل حممد بن علي بن موسى بنت احلسن بن سهل و
  قاله ابن اجلوزي يف الشذور 

وفيها على الصحيح تويف محزة بن ربيعة يف رمضان بفلسطني روى عن األوزاعي وطبقته وكان من العلماء املكثرين 
  هم كان ثقة مأمونا اه قال ابن ناصر الدين محزة بن ربيعة الدمشقي القرين موال

وفيها أبو بكر بن عبد احلميد بن أيب أويس املدين أخو إمساعيل روى عن ابن أيب ذئب وسليمان بن بالل وطائفة قال 
  يف املغين ثقة أخطأ األزدي حيث قال كان يضع احلديث اه وقد خرج له الشيخان 

ى عن األعمش ومجاعة قال أبو داود وكان داعية إىل وفيها أبو حيىي عبد احلميد بن عبد الرمحن احلماين الكويف رو
  اإلرجاء وقال النسائي ليس بالقوي 

  وفيها أبو حفص عمر بن شبيب املسلي الكويف روى عن عبد امللك بن عمري

  والكبار قال النسائي ليس بالقوي وقال أبو زرعة واهي احلديث وضعفه الدارقطين 
النحوي اللغوي صاحب التصانيف األدبية وتلميذ أيب عمرو بن العالء وله وفيها حيىي بن املبارك اليزيدي املقرئ 

أربع وسبعون سنة وهو بصري نزل بغداد قال ابن األهدل عرف باليزيدي لصحبته يزيد بن منصور خال املهدي 
حدث هبا عن وتأديب بنيه أخذ عن اخلليل وغريه وله كتاب النوادر يف اللغة وغريه وملا قدم مكة أقبل على العبادة و

أيب عمرو بن العالء وروى عنه ابنه حممد وأبو عمرو والدوري وأبو شعيب السوسي وغريهم وخالف أبا عمرو يف 



حروف يسرية وكان جيلس هو والكسائي يف جملس واحد ويقرئان الناس وتنازعا مرة يف جملس املأمون قبل أن يلي 
رض وقال أنا أبو حممد فقال املأمون واهللا خلطأ الكسائي مع اخلالفة يف بيت شعر فظهر اليزيدي وضرب بقلنسوته األ

حسن أدبه أحسن من صوابك مع سوء أدبك فقال إن حالوة الظفر أذهبت عين حسن التحفظ وكان الكسائي 
  يؤدب األمني ويأخذ عليه حرف محزة وهو يؤدب املأمون ويأخذ عليه حرف أيب عمرو اه 

زير املأمون قتله بعض أعدائه يف محام بسرحس فانزعج املأمون وتأسف عليه وفيها الفضل بن سهل ذو الرياستني و
وقتل به مجاعة وكان من مسلمة اجملوس وقال ابن األهدل الفضل بن سهل وزير املأمون السرخسي وسرخس باخلاء 

ذلك أن املأمون  املعجمة مدينة خبراسان وكان يلقب بذى الرياستني وكان حمتدا يف علم النجوم كثري اإلصابة فيه من
ملا أرسل طاهرا حلرب األمني وكان طاهر ذا ميينني أخربه أنه يظفر باألمني ويلقب بذي اليمينني وكان كذلك واختار 
لطاهر وقتا عقد له فيه اللواء وقال عقدته لك مخسا وستني ال حيل فكان كذلك ووجد يف تركته أخبار عن نفسه أنه 

  بني املاء والنار فعاش هذه املدة مث دس عليه خال املأمون غالب فدخل عليه احلماميعيش مثاين وأربعني سنة مث يقتل 

بسرخس ومعه مجاعة فقتلوه يف السنة املذكورة وقيل يف اليت تليها وله مثان وأربعون سنة وأشهر وقد مدحه الشعراء 
  فأكثروا من ذلك قول سامل بن الوليد األنصاري من قصيدة له 

  اه ) جليل ما أقمت ما أزلتا ** أخرى  أقمت خالفة وأزلت( 

  سنة ثالث ومائتني

  
  فيها استوثقت املمالك للمأمون وقدم بغداد يف رمضان من خراسان واختذها سكنا 

  وفيها يف احلجة حدث خبراسان زالزل أقامت سبعني يوما وهلك هبا خلق كثري وبالد كثرية 
  يف احلديد وفيها غلبت السوداء على عقل احلسن بن سهل حىت شد 

وفيها تويف أزهر بن سعد السمان أبو بكر البصري روى عن سليمان التيمي وطبقته وعاش أربعا وتسعني سنة قال 
ابن ناصر الدين كان ثقة من فضالء األئمة وعلماء األمة وقال ابن األهدل كان يصحب املنصور قبل خالفته فجاء 

سه العام فقال ما جاء بك قال جئت مهنئا لألمري فأعطاه ألفا يسلم عليه باخلالفة ويهنئه فحجبه فترصد يوم جلو
وقال ال تعد فقد قضيت التهنئة فجاءه من قابل فسأله فقال مسعت مبرضك فجئت عائدا فأمر له بألف وقال قولوا له 

فظه ال تعد فقد قضيت وظيفة العيادة وأنا قليل املرض مث جاء من قابل فسأله فقال مسعت منك دعاءا فأردت أحت
  فقال إنه غري مستجاب ألين دعوت به أن ال تعود فعدت اه 

ويف ذي القعدة اإلمام حسني بن علي اجلعفي موالهم الكويف املقرىء احلافظ روى عن األعمش ومجاعة قال أمحد بن 
 حنبل ما رأيت أفضل منه ومن سعيد ابن عامر الضبعي وقال حيىي بن حيىي النيسابوري أن بقي أحد من األبدال

فحسني اجلعفي وكان مع تقدمه يف العلم رأسا يف الزهد والعبادة وقال ابن ناصر الدين هو ثقة وكان يقال له راهب 
  الكوفة

  
وفيها احلسني بن الوليد النيسابوري رحل وأخذ عن مالك بن مغول وطبقته وقرأ القرآن على الكسائي وكان كثري 

  الغزو واجلهاد والكرم 



  خلراساين األمري أحد القواد الكبار العباسية وفيها خزمية بن خازم ا
  وداود بن حيىي بن ميان العجلي ثقة 

وزيد بن اخلباب أبو احلسني الكويف مسع مالك بن مغول وخلقا كثريا وكان حافظا صاحب حديث واسع الرحلة 
  صابرا على الفقر والفاقة 

احلديث فقيل له الطرائقي روى عن هشام بن  وفيها عثمان بن عبد الرمحن احلراين الطرائفي وكان يتبع طرائف
  حسان وطبقته وهو صدوق 

وعلي بن موسى الرضي اإلمام أبو احلسن احلسيين بطوس وله مخسون سنة وله مشهد كبري بطوس يزار روى عن 
نة أبيه موسى الكاظم عن جده جعفر ابن حممد الصادق وهو أحد األئمة االثين عشر يف اعتقاد اإلمامية ولد باملدي

سنة ثالث أو إحدى ومخسني وماية ومات بطوس وصلى عليه املأمون ودفنه جبنب أبيه الرشيد وكان موته باحلمى 
وقيل بالسم وكان املأمون أرسله إىل أخيه زيد بن موسى وقد قام بالبصرة لريده عن ذلك فقال على يا زيد ما تريد 

هللا ألشد الناس عليك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يا هبذا فعلت باملسلمني األذى وتزعم أنك من ولد فاطمة وا
زيد ينبغي ملن أخذ برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يعطي به وملا بلغ كالمه املأمون وبكى وقال يف املغين علي بن 

ه كذب موسى بن جعفر الرضي عن آبائه قال ابن طاهر يأيت عن آبائه بعجائب قلت الشأن يف صحة اإلسناد إليه فإن
  عليه وعلى جده اه 

وفيها أبو داود احلفري عمر بن سعد بالكوفة روى عن مالك بن مغول ومسعر وكان من عباد احملدثني قال أبو 
محدون املقرئ ملا دفناه تركنا بابه مفتوحا ما خلف شيئا وقال ابن املديين ما رأيت بالكوفة أعبد منه وقال وكيع إن 

  يت داود احلفريكان يدفع بأحد يف زماننا فيأ

  
وفيها عمر بن عبد اهللا بن رزين السلمي النيسابوري رحل ومسع حممد بن اسحق وطبقته قال سهل بن عمار مل يكن 

  خبراسان أنبل منه 
  وفيها أبو حفص عمر بن يونس اليمامي روى عن عكرمة بن عمار ومجاعة وكان ثقة مكثرا 

  ن جريج وكان أحد الثقات األدباء الظرفاء وفيها حممد بن بكر الربساين بالبصرة روى عن اب
وحممد بن بشر العبدي الكويف احلافظ روى عن األعمش وطبقته قال أبو داود هو احفظ من كان بالكوفة يف وقته 

  وقال ابن ناصر الدين حممد بن بشر العبدي الكويف أبو عبد اهللا ثقة أحفظ من كان بالكوفة اه 
بريي األسدي موالهم الكويف روى عن يونس ابن إسحق وطبقته وقال أبو حامت كان وحممد بن عبد اهللا أبو أمحد الز

  ثقة حافظا عابدا جمتهدا له أوهام 
وأبو جعفر حممد بن جعفر الصادق بن حممد الباقر بن علي بن احلسني احلسيين املدين امللقب بالديباج روى عن أبيه 

أرسل إىل املأمون فمات جبرجان ونزل املأمون يف حلده وكان وكان قد خرج مبكة سنة مائتني مث عجز وخلع نفسه و
  عاقال شجاعا يصوم يوما ويفطر يوما يقال أنه جامع وافتصد ودخل احلمام يف يوم فمات فجاءة 

  وفيها مصعب بن املقدام الكويف روى عن ابن جريج ومجاعة 
لك بن عمرو ابن تيم بن مرأ بو احلسن وفيها النضر بن مشيل بن خرشة بن يزيد بن كلثوم املازين مازن بن ما

البصري نزيل مرووعاملها كان أماما حافظا جليل الشأن وهو أول من أظهر السنة مبرو ومجيع بالد خراسان روى 
عن محيد وهشام بن عروة والكبار وكان رأسا يف احلديث رأسا يف ا للغة والنحو ثقة صاحب سنة قال ابن األهدل 



حل إىل خراسان فشيعه من البصرة حنو من ثلثمائة عامل فقال هلم لو وجدت كل يوم ضاقت معيشته بالبصرة فر
  كليجة باقالء ما فارقتكم فلم يكن فيهم من تكفل له بذلك وأقام

مبرو واجتمع له هناك مال مسع النضر من هشام بن عروة وغريه من أئمة التابعني ومسع عليه ابن معني وابن املديين 
ن يوما عن هشيم بسنده املتصل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا تزوج املرأة لدينها وغريهم وروى املأمو

ومجاهلا فيها سداد من عوز بفتح السني فرده النضر وقال هو بكسر السني فقال له املأمون تلحنين فأقصر فقال إمنا 
سر البلغة وكل ما سددت به شيئا فهو حلن هشيم وكان حلانة ألن السداد بالفتح القصد يف الدنيا والسبيل وبالك

  سداد يعين بكسر السني ومنه قول العرجي 
  ) ليوم كريهة وسداد ثغر ** أضاعوين وأى فىت أضاعوا ( 

فأمر له جبائزة جزيلة والعرجي املذكور منسوب إىل العرج منزلة بني مكة واملدينة شاعر مشهور أموي حبسه حممد 
عبد امللك ملا شبب بأمه فأقام يف احلبس سبع سنني ومات فيه عن مثانني سنة  بن هشام املخزومي أمري مكة وخال

  وبعد البيت املذكور 
  ) وقد شرعت أسنتها بنحري ** وصرب عند معترك املنايا ( 

  وفيها الوليد بن القسم اهلمذاين الكويف روى عن األعمش وطبقته وكان ثقة 
  زاعي وفيها الوليد مزيد العذري البريويت صاحب األو

وفيها اإلمام احلرب أبو زكريا حيىي بن آدم الكويف املقرىء احلافظ الفقيه أخذ القراءة عن أيب بكر بن عياش ومسع من 
يونس بن أيب أسحق ونصر بن خليفة وهذه الطبقة وصنف التصانيف قال أبو أسامة كان بعد الثوري يف زمانه حيىي 

ناس وذكره ابن املديين فقال رمحه اهللا أي علم كان عنده وقال ابن ابن آدم وقال أبو داود حيىي بن آدم واحد ال
ناصر الدين حيىي بن آدم بن سليمان القرشي موالهم الكويف األحوال أبو زكريا روى عنه أمحد واسحق وغريمها 

  وكان إماما عالمة من املصنفني حافظا ثقة فقيها من املتقنني اه

  سنة أربع ومائتني

  
لبس السواد وفيها يف سلخ رجب تويف فقيه العصر واإلمام الكبري واجلليل اخلطري أبو عبد اهللا  فيها أعاد املأمون

حممد بن إدريس الشافعي املطليب مبصر وله أربع ومخسون سنة أخذ عن مالك ومسلم بن خالد الزجني وطبقتهما 
الشافعي إذا قبض على حليته ال وكان مولده بغزة ونقل إىل مكة وله سنتان قال املزين ما رأيت أحسن وجها من 

تفضل عن قبضته وقال الزعفراين كان خفيف العارضني خيضب باحلناء وكان حاذقا بالرمى يصيب تسعة من العشرة 
وقال الشافعي استعملت اللبان سنة احلفظ فأعقبين صب الدم سنة قال يونس بن عبد األعلى لو مجعت أمة لوسعهم 

د بن حنبل مبكة فقال تعال حىت أريك رجال مل تر عيناك مثله قال فأقامين على وقال اسحق بن راهويه لقيين أمح
الشافعي وقال أبو ثور الفقيه ما رأيت مثل الشافعي وال رأى مثل نفسه وقال الشافعي مسيت ببغداد ناصر احلديث 

له قاله يف العرب وقال وقال أبو داود ما أعلم للشافعي حديثا خطأ وقال الشافعي ما شيء أبغض إىل من الكالم وأه
السيوطي يف حسن احملاضرة اإلمام الشافعي أبو عبد اهللا حممد ابن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب 

بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن املطلب بن عبد مناف جد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والسايب جده 



ي النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو مترعرع ولد الشافعي سنة مخسني وماية صحايب أسلم يوم بدر وكذا ابنه شافع لق
بغزة أو بعسقالن أو اليمن أو اليمن أو مين أقوال ونشأ مبكة وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنني واملوطأ وهو إبن 

مالكا باملدينة  عشر وتفقه على مسلم بن خالد الزجني مفيت مكة وأذن له يف اإلفتاء وعمره مخس عشرة سنة مث الزم
وقدم بغداد سنة مخس وتسعني فاجتمع عليه علماؤها وأخذوا عنه وأقام هبا حولني وصنف هبا كتابه القدمي مث عاد 

  إىل مكة مث خرج إىل بغداد سنة مثان وتسعني فأقام هبا شهرا مث خرج إىل مصر وصنف به كتبه اجلديدة

البويطي وخمتصر املزين وخمتصر الربيع والرسالة والسنن قال ابن كاألم واأل مايل الكربى واإلمالء الصغري وخمتصر 
زوالق صنف الشافعي حنوا من مائيت جزء ومل يزل هبا ناشرا للعلم مالزما لإلشتغال إىل أن أصابته ضربة شديدة 

فعي به فمرض بسببها أياما مث مات يوم اجلمعة سلخ رجب سنة أربع ومائتني قال ابن عبد احلكم ملا محلت أم الشا
رأت كأن املشتري خرج من فرجها حىت انقض مبصر مث وقع يف كل بلد منه شظية فتأوله أصحاب الرؤيا أنه خيرج 

عامل خيص علمه أهل مصر مث يتفق يف سائر البلدان وقال اإلمام أمحد أن اهللا تعاىل يقيض للناس يف كل راس مائة سنة 
عليه وسلم الكذب فنظرنا فإذا يف رأس املائة عمر بن عبد العزيز من يعلمهم السنن وينفى عن رسول اهللا صلى اهللا 

ويف رأس املائتني الشافعي وقال ابن الربيع كان الشافعي يفيت وله مخس عشرة سنة وكان حيىي الليل إىل أن مات 
ألخبار فيه وقال أبو ثور كتب عبد الرمحن بن مهدي إىل الشافعي أن يضع له كتابا فيه معاين القرآن وجيمع مقبول ا

وحجة اإلمجاع وبيان الناسخ واملنسوخ من القرآن والسنة فوضع له كتاب الرسالة قال األسنوي الشافعي أول من 
صنف يف أصول الفقه بامجاع وأول من قرر ناسخ احلديث من منسوخه وأول من صنف يف أبواب كثرية من الفقه 

 هذا العلم من غري أن ينسب إىل منه شيء وقال ما معروفة اه كالم السيوطي وكان يقول وددت أن لو أخذ عين
ناظرت أحدا إال وددت أن يظهر اهللا احلق على يديه وكان يقول ألمحد بن حنبل يا أبا عبد اهللا أنت أعلم باحلديث 
مين فإذا صح احلديث فأعلمين حىت أذهب إليه شاميا كان أو كوفيا أو بصريا وكان رضي اهللا عنه مع جاللة قدره 

  ا مفلقا مطبوعا فمن شعره الرائق الفائق قوله شاعر
  ) عليها كالب مههن اجتذاهبا ** وما هي إال جيفة مستحيلة ( 
  وقوله) وأن جتتذهبا نازعتك كالهبا ** فإن جتتنبها كنت سلما ألهلها ( 

  
  ) فتول أنت مجيع أمرك ** ماحك جلدك مثل ظفرك ( 
   )فاقصد ملعترف بقدرك ** وإذا بليت حباجة ( 

  وقوله معارضا البن األزرق وهو الغاية يف املتانة 
  ) أجرا وال محدا لغري موفق ** إن الذي رزق اليسار ومل ينل ( 
  ) واجلد يفتح كل باب مغلق ** اجلد يدين كل أمر شاسع ( 
  ) عودا فأمتر يف يديه فصدق ** فإذا مسعت بأن جمدودا حوى ( 
  ) شر به فغاض فحقق ماءا لي** وإذا مسعت بأن جمذوذا أتى ( 
  ) بنجوم ارجاء السماء تعلقي ** لو أن باحليل الغىن لوجدتين ( 
  ) ضدان مفترقان أي تفرق ** لكن من رزق احلجا حرم الغىن ( 

  ) ذو مهة يبلى برزق ضيق ** وأحق خلق اهللا باهلم امرؤ 



  ) بؤس اللبيب وطيب عيش األمحق ** ومن الدليل على القضاء وكونه ( 
  وله 

  ) أبرأته هللا شاكر منته ** من نال مىن أو علقت بذمته  (
  ) أو أن أسوء حممدا يف امته ** أأرى معوق مؤمن يوم اجلزا ( 

  وقال 
  ) ودل عليه غريه فهو أمحق ** إذا املرء أفشى بسره لصديقه ( 
  ومما ينسب إليه ) فصدر الذي أودعته السر أضيق ** إذا ضاق صدر املرء عن سر نفسه ( 
  ) بفلس لكان الفلس منهن أكثرا ** على ثياب لو تباع مجيعها ( 
  ) نفوس الورى كانت أعزو أكربا ** وفيهن نفس لو تقاس مبثلها ( 

وفيها قاضي ديار مصر اسحق بن الفرات أبو نعيم التجييب صاحب مالك قال الشافعي ما رأيت مبصر أعلم 
وى اسحق رمحه اهللا أيضا عن محيد بن هاين والليث بن سعد باختالف الناس من اسحق بن الفرات رمحه اهللا وقد ر

  وغريمها

  
ويف ثامن عشر شعبان أشهب بن عبد العزيز أبو عمرو العامري صاحب مالك وله أربع وستون سنة وكان ذا مال 

وحشمة وجاللة قال الشافعي ما أخرجت مصر أفقه من أشهب لوال طيش فيه وكان حممد بن عبد اهللا بن عبد 
أشهب يفضل أشهب على ابن القاسم قال ابن عبد احلكم مسعت أشهب يدعوه على الشافعي باملوت فبلغ  احلكم

  ذلك الشافعي فقال 
  ) فتلك طريق لست فيها بأ وحد ** متىن رجال أن أموت وأن أمت ( 
  ) تزود ألخرى مثلها فكأن قد ** فقل للذي يبغي خالف الذي مضى ( 

ال ابن عبد احلكم وكان قد اشترى من تركة الشافعي عبدا فاشتريت ذلك ومكث أشهب بعد الشافعي شهرا ق
  العبد من تركه أشهب 

وفيها أبو على احلسن بن زياد اللؤلؤى الكويف قاضي الكوفة وصاحب أيب حنيفة وكان يقول كتبت عن ابن جريج 
  يف الفقه اه  اثين عشر أف حديث قال يف العرب ومل خيرجوا له يف الكتب الستة لضعفه وكان رأسا

وفيها اإلمام أبو داود الطيالسي وامسه سليمان بن داود البصري احلافظ صاحب املسند كان يسرد من حفظه ثالثني 
ألف حديث قال الفالس ما رأيت احفظ منه وقال عبد الرمحن بن مهدي هو أصدق الناس قال يف العرب قلت كتب 

صر الدين احلافظ الكبري من احلفاظ املكثرين قيل غلط يف عن ألف شيخ منهم أبوعون وطبقته اه وقال ابن نا
أحاديث رواها من لفظه وأتى يف ذلك من قبل اتكاله على حفظه قال عمر بن شيبة كتبوا عن أيب داود من حفظه 

  أربعني ألف حديث اه وقيل أنه أكل حب البالدر ألجل احلفظ والفهم فأحدث له جزاما وبرصا 
لكوفه أبو بدر قال ابن ناصر الدين كان ثقة ورعا عابدا متقنا اه وقال يف العرب كان من وفيها شجاع بن الوليد ا

  صلحاء احملدثني وعلمائهم روى عن األعمش والكبار قال سفيان الثوري ليس بالكفوة أعبد من شجاع بن الوليد اه 
هور صاحب حديث روى عن خيثم وفيها أبو بكر احلنفي عبدا لكبري بن عبد اجمليد أخو أيب على احلنفي بصرى مش

  بن غزال ومجاعة



  
وفيها أبو نصر عبد الوهاب بن عطاء اخلفاف بصري صاحب حديث واتقان مسع من محيد وخالد احلذاء وطائفة قال 
ابن ناصر الدين عبد الوهاب بن عطاء العجلي اخلفاف أبو نصر أحد علماء البصرة واحلفاظ املهرة جاء توثيقه عن 

  معني وتكلم فيه البخاري وغريه بأنه ليس بالقوى فقيه لني اه  الدارقطين وابن
وفيها هشام بن حممد بن السائب الكليب األخباري النسابة صاحب كتاب اجلمهرة يف النسب ومصنفاته تزيد على 
ن مائة ومخسني تصنيفا يف التاريخ واألخبار وكان حافظا عالمة إال أنه متروك احلديث فيه رفض روى عن أبيه وع

  جمالدين سعيد وغريمها قاله يف العرب 

  سنة مخس ومائتني

  
  فيها تويف اسحق بن منصور السكوين الكويف روى عن إسرائيل وطبقته 

  وفيها أبو عبد اهللا بسر بن بكر الدمشقي مث التنيسي حمدث تنيس حدث عن األوزاعي ومجاعة 
افظ روى عن ابن عون وابن جريج وصنف يف زيف مجادى األوىل أبو حممد روح بن عبادة القيسي البصري احل

السنن والتفسري وغري ذلك وعمر دهرا قال ابن ناصر الدين روح بن عبادة بن العالء بن حسان القيسي البصري 
  أبو حممد ثقة مكثر مفسر انتهى 

الم رفيع يف وفيها الزاهد القدوة أبو سليمان الدارين العنسي أحد اإلبدال كان عدمي النظري زهدا وصالحا وله ك
التصوف واملواعظ من كالمه من أحسن يف هناره كويفء يف ليلة ومن أحسن يف ليله كويفء يف هناره ومن صدق يف 
ترك شهوة ذهب اهللا هبا من قلبه واهللا أكرم من أن يعذب قلبا ترك شهوة له وأفضل األعمال خالف هوى النفس 

دمشق أو داران قيل وهذا الصحيح والعنسى نسبة إىل عنس وله كرامات و خوارق ونسبته إىل داريا قربة بغوطة 
  بن مالك رجل من مذحج

  
وفيها أوىف اليت قبلها وبه جزم ابن ناصر الدين أبو عامر العقدي عبد امللك ابن عمرو والبصري أحد الثقات 

  املكثرين روى عن هشام الدستوائي وأقراه قال ابن ناصر الدين كان أماما أمينا ثقة مأمونا 
وفيها حممد بن عبيد الطنافسي األحدب الكويف احلافظ مسع هشام بن عروة والكبار قال ابن سعد كان ثقة صاحب 

  سنة وقال ابن ناصر الدين هو وأخواه يعلى وعمر من املوثقني اه 
 وفيها قارىء أهل البصرة يعقوب بن أسحق احلضرمي موالهم املقرىء النحوي أحد األعالم قرأ على أيب املنذر

سالم الطويل ومسع من شعبة وأقرانه تصدر لألقراء والتحديث ومحل عنه خلق كثري وله يف القراءة رواية مشهورة 
ثامنة على قراءة السبعة رواها عنه روح بن عبد املؤمن وغريه واقتدى به البصريون وأكثرهم على مذهبه بعد أىب 

راءته وقراءة أيب جعفر يزيد بن القعقاع وذكر سندمها عمرو بن العالء وقد حافظ البغوي يف تفسريه على رواية ق
إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال أبو حامت السمتاين كان يعقوب احلضرمي أعلم من أدركنا يف احلروف 

واإلختالف يف القرآن العظيم وتعليله ومذاهبه ومذاهب النحو بني فيه وكتابه اجلامع مجع فيه بني عامة اإلختالف 
  ه الفراءات ونسب كل حرف إىل من قرأ به ووجو



  سنة ست ومائتني

  
فيها استعمل املأمون على بغداد اسحق بن إبراهيم اخلزاعي فوليها مدة وهو الذي كن ميتحن الناس خبلق القرآن يف 

  أيام ا ملأمون واملعتصم والواثق 
  وفيها كان املد الذي غرق منه السواد وذهبت الغالت 

  رمي عيسى بن حممد بن أيب خالد وفيها نكث بابك اخل
  وفيها استعمل املأمون على جتارته نصر بن شيث وواله الديار املصرية

  
وفيها يف رجب تويف أبو حذيفة اسحق بن بشر البخاري وصاحب املبتدأ روى عن إمساعيل بن أيب خالد وابن جريح 

  والكبار فأكثر وأغرب وأتى بالطامات فتركوه 
حجاج بن حممد املصيصي األعور صاحب ابن جريج وأحد احلفاظ الثقات املتقنني املكثرين  وفيها يف ربيع األول

  الضابطني قال أمحد ما كان أصح حديثه وأضبطه وأشد تعاهده للحروف 
  وشبابة بن سوار املدايين احلافظ روى عن ابن أيب ذئب وطبقته وكان ثقة مرجئا 

الفقيه صاحب مالك روى عن زيد بن أسلم وطائفة قال أمحد بن صاحل ويف رمضان عبد اهللا بن نافع املدين الصائغ 
كان أعلم الناس برأى مالك وحديثه وقال أمحد بن حنبل مل يكن صاحب حديث بل كان صاحب رأى مالك ومفيت 

يء املدينة وخرج له مسلم واألربعة قال يف املغين عبد اهللا بن نافع الصائغ عن مالك وثق وقال البخاري يف حفظه ش
  وقال أمحد بن حنبل مل يكن بذاك يف احلديث اه 

وفيها حماضر بن املورع الكويف روى عن عاصم األحول وطبقته وهو صدوق وقد خرج له مسلم وأبو داود 
والنسائي قال يف املغين عن األعمش وغريه قال أبو زرعة صدوق وقال أبو حامت ليس بالقوي وقال أمحد كان مغفال 

  اب احلديث أه جدا مل يكن من أصح
وفيها قطرب النحوي صاحب سيبويه وهو الذي مساه قطربا ألنه كان يبكر يف اجمليء إليه فقال ما أنت إال قطرب 

ليل وهي دويبة ال تزال تدب وال هتتدي فغلب عليه وكنية قطرب أبو على وامسه حممد بن املستنري البصري اللغوي 
اإلشتقاق وكتاب القوايف وكتاب النوادر وكتاب األزمنة وكتاب كان من أئمة عصره صنف معاين القرآن وكتاب 

  األصول وكتاب الصفات وكتاب

العلل يف النحو وكتاب األضداد وكتاب خلق اإلنسان وكتاب خلق الفرس وكتاب غريب احلديث وكتاب اهلمز 
املثلث يف اللغة  وكتاب فعل وأفعل وكتاب الرد على امللحدين يف متشابه القرآن وغري ذلك وهو أول من وضع

  وتبعه البطليوسي واخلطيب وكان يعلم أوالد أيب دلف العجلي 
  وفيها مؤمل بن إمساعيل يف رمضان مبكة وكان من ثقات البصريني روى عن شعبة والثوري 

  وفيها أبو العباس وهب بن جرير بن حازم األزدي البصري احلافظ أكثر عن أبيه وابن عون وعدة 
يت يزيد بن هارون أبو خالد الواسطي احلافظ روى عن عاصم األحول والكبار قال علي بن املديين وفيها اإلمام الزيا

مارأيت رجال قط احفظ من يزيد ابن هارون يقول احفظ أربعة وعشرين ألف حديث بإسنادها وال فخر وقال حيىي 



عروفان بطول صالة الليل بن حييىي التميمي هو احفظ من وكيع وقال أمحد بن سنان القطان كان هو وهشيم م
والنهار وقال حيىي بن أيب طالب مسعت من يزيد ببغداد وكان يقال أن يف جملسه سبعني ألفا وقال ابن ناصر الدين 

كان حافظا إماما ثقة مأمونا مناقبه مجة خطرية قال شعيب مسعت يزيد يقول احفظ أربعة وعشرين ألف حديث وال 
   أسأل عنها اه فخر واحفظ للشاميني عشرين ألفا ال

  سنة سبع ومائتني

  
فيها تويف طاهر بن احلسني فجاءة على فراشه وحم ليلة وكان تلك األيام قد قطع دعوة املأمون على وعزم على 
اخلروج عليه فأتى اخلرب إىل املأمون بأنه خلعه فما أمسي حىت جاءه اخلرب مبوته وقام بعده ابنه طلحة فأقره املأمون 

ها سبع سنني وبعده وىل أخوه عبد اهللا قال ابن األهدل طاهر بن احلسني اخلزاعي وقيل موالهم على خراسان فولي
  امللقب ذا اليمينني كان جوادا شجاعا ممدحا وهو الذي قتل

األمني وكان املأمون قد أخدمه غالما رباه وأمره أن رأى منه ما يريبه مسه فلما متكن طاهر من خراسان قطع خطبة 
خطب لنفسه فأصبح يوم السبت ميتا واستخلف املأمون ولده طلحة بن طاهر وقيل جعله نائبا ألخيه املأمون أي و

  عبد اهللا بن طاهر وسيأيت ذكر ولده عبد اهللا سنة ثالثني وولد ولده سنة ثلثمائة أه 
ع من وفيها أبو عون جعفر بن عون بن جعفر بن عمرو حريث املخزومي العمري الكويف عن نيف وتسعني سنة مس

  األعمش وإمساعيل بن أيب خالد والكبار قال أبو حامت صدوق 
وعبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد التميمي التنوري أبو سهل روى عن أبيه وهشام الدستوائي وشعبة وكان ثقة 

  صاحب حديث قال ابن ناصر الدين كان حمدث البصرة وأحد الثقات اه 
أول السنة روى عن محيد الطويل ويونس بن عبيد ومجاعة وويل قضاء وفيها عمر بن حبيب العدوي البصري يف 

الشرقية للمأمون قال ابن عدي هو مع ضعفه حسن احلديث وقال يف املغين عمر بن حبيب العدوي القاضي عن 
  هشام بن عروة كذبه ابن معني وقال النسائي ضعيف وقال ابن عدي مع ضعفه يكتب حديثه اه 

غزوان عبد الرمحن بن غزوان اخلزاعي تويف ببغداد وحدث عن عوف وشعبة وطائفة قال  وفيها قراد أبو نوح بن
  أمحد بن حنبل كان عاقال من الرجال وقال ابن املديين ثقة وقال ابن معني ليس به بأس 

  وكثري بن هشام الكاليب الرقي راوية جعفر بن برقان تويف ببغداد يف شعبان 
ة األسدي النحوي األخباري الكويف مسع هشام بن عروة واألعمش ومات يف شوال وفيها حممد بن عبد اهللا بن كناس

  على الصحيح قال يف املغين حممد بن كناسة األسدي عن األعمش وثقه ابن معني وغريه وقال أبو حامت ال حيتج به أه

  
وعية العلم روى عن ثور بن والواقدي قاضي بغداد أبو عبد اهللا حممد بن عمر بن واقد األسلمي املدين العالمة أحد أ

يزيد وابن جريج وطبقتهما وكان يقول حفظي أكثر من كتيب وقد حتول مرة فكانت كتبه مائة وعشرين محال ضعفه 
اجلماعة كلهم قال ابن ناصر الدين أمجع األئمة على ترك حديثه حاشا ابن ماجه لكنه مل جيسر أن يسميه حني أخرج 

بك ضعفا مبن ال جيسر أن يسميه ابن ماجه اه وقال الذهيب يف كتابه املغين يف حديثه يف اللباس يوم اجلمعة وحس
الضعفاء حممد بن عمر بن واقد األسلمي موالهم الواقدي صاحب التصانيف جممع على تركه وقال ابن عدي يروي 



يبة حدثنا شيخ ثنا أحاديث غري حمفوظة والبالء منه وقال النسائي كان يضع احلديث وقال ابن ماجه حدثنا ابن أيب ش
عبد احلميد بن صفوان فذكر حديثا يف لباس اجلمعة وحسبك مبن ال جيسر ابن ماجه أن يسميه اه قلت وقد كذبه 

أمحد واهللا أعلم وقال ابن األهدل اإلمام الواقدي أبو عبد اهللا حممد بن واقد االسلمي قاضي بغداد كان يقول حفظي 
ن محال وضعفه أهل احلديث ووثقوا كاتبه حممد بن سعد من تصانيفه كتاب أكثر من كتيب وكانت كتبه مائة وعشري

الردة ذكر فيه املرتدين وما جرى بسببهم وكان املأمون يكرمه ويراعيه روى عنه قال كان يل صديقان أحدمها 
جاءين هامشي وكنا كنفس واحدة فشكوت إليه عسرة فوجه إيل كيسا خمتوما فيه ألف درهم فما استقر يف يدي حىت 

كتاب صديقي اآلخر يشكو مثل ذلك فوجهته إليه كما هو وخرجت إىل املسجد فبت يف حياء من زوجيت مث إن 
صديقي اهلامشي شكا إىل صديقي اآلخر فأخرجه إليه حبالة هـ فجاءين به حني عرفه وقال اصدقين كيف خرج منك 

درهم ومنى اخلرب إىل املأمون فوجه إىل كل منا ألف دينار فعرفته احلكاية فتواجهنا وتواسيناه بيننا وعزلنا للمرأة مائة 
  وللمرأة ألفا وقد ذكر هذه احلكاية اخلطيب البغدادي يف تاريخ بغداد أه كالم ابن األهدل 

  وفيها بشر بن عمر الزهراين كان ثقة متقنا ذا علم وحديث وكنيته أبو حممد 
  ي كان ثقة مأمونا أخذوفيها أبو كامل مظفر بن مدرك اخلراساين مث البغداد

  عنه أمحد بن حنبل وحيي بن معني وآخرون 
وفيها أبو نضر هاشم بن القاسم اخلراساين قيصر نزل بغداد وكان حافظا قواال باحلق مسع شعبة وابن أيب ذئب 

  وطبققتهما ووثقه مجاعة قال ابن ناصر الدين هو ثقة ماجد شيخ ألمحد بن حنبل اه 
عبد الرمحن الطائي الكويف األخباري املؤرخ روى عن جمالد وابن إسحاق ومجاعة وهو  وفيها اهليثم بن عدي أبو

  متروك احلديث وقال أبو داود السجستاين كذاب 
وفيها الفراء حيىي بن زياد الكويف النحوي نزل بغداد وحدث يف مصنفاته عن قيس بن الربيع وأيب األحوص وهو 

اللغة قال ابن األهدل يف تارخيه اإلمام البارع حيىي بن زياد الفرائ أجل أصحاب الكسائي كان رأسا يف النحو و
كويف أجل أصحاب الكسائي هو واألمحر قيل لواله ملا كانت عربيه ألنه هذهبا وضبطها وقال مثامة بن أشرس 

 الطب املعتزيل ذاكرت الفراء فوجدته يف النحو نسيج وحده ويف اللغة حبرا ويف الفقه عارفا باختالف القوم ويف
خبريا وبأيام العرب وأشعارها حاذقا وحلن يوما حبضرة الرشيد فرد عليه فقال يا أمري املؤمنني إن طباع األعراب 
واحلضر اللحن فإذا حتفظت مل أحلن وإذا رجعت إىل الطبع حلنت صنف الفراء للمأمون كتاب احلدود يف النحو 

ن قاضيا وعمل كتابا على مجيع القرآن يف حنو ألف ورقة مل يعمل وكتاب املعاين واجتمع إلمالئه خلق كثري منهم مثانو
مثله وكل تصنيفه حفظا مل يأخذه بيده نسخة إال كتاب على مجيع القرآن يف حنو ألف ورقة مل يعمل مثله وكل 

تصنيفه حفظا مل يأخذ بيده نسخة إال كتاب مالزم وكتاب نافع وعجب له تعظيم الكسائي وهو أعلم بالنحو منه 
ال الفراء أموت ويف نفسي من حىت شيء ألهنا جتلب احلركات الثالثة ومل يعمل الفراء وال باعها وإمنا كان يفري ق

الكالم وقطعت يد والده يف مقتلة احلسني بن علي رضي اهللا عنه وكان يؤدب ابين املأمون فطلب نعليه يوما فابتدر 
ز من يتبادر إىل تقدمي نعليه وليا عهد املسلمني فقال ما كنت إليهما يسبق إىل تقدميهما له فقال له املأمون ما أع

أدفعهما عن مكرمة سبقا إليها وشريفة حرصا عليها وقد أمسك ابن عباس بركايب احلسن واحلسني وقد خرجا من 
  عنده فقال املأمون لو منعتهما ألوجعتك



عشرين ألف دينار وأعطاه عشرة آالف لوما فال حيسن ترفع الرجل عن ثالثة والده وسلطانه ومعلمه وأعطامها 
وروى أن حممد بن احلسن صاحب أيب حنيفة سأل الفقراء وهو ابن خالته عمن سها يف سجود السهو فقال ال شيء 

  عليه ألن املصغر ال يصغر وروى مثلك عن الكسائي انتهى كالم ابن األهدل 

  سنة مثان ومائتني

  
  لباب وهدم أكثر من ألف دار ومات حنو من ألف إنسان فيها جاء سيل مبكة حىت بلغ املاء احلجر وا

وفيها سار احلسن بن احلسني بن مصعب اخلزاعي إىل كرمان فخرج هبا فسار حلربه أمحد بن أيب خالد فظفر به وأتى 
  به املأمون فعفا عنه 

اعة قال ابن ناصر وفيها تويف األسود بن عامر شاذان أبو عبد الرمحن ببغداد روى عن هشام ابن حسان وشعبة ومج
  الدين كان ثقة حافظا 

وسعيد بن عامر الضبعي أبو حممد البصري أحد األعالم يف العلم والعمل روى عن يونس بن عبيد وسعيد بن أيب 
عروبة وطائفة قال أمحد بن حنبل ما رأيت أفضل منه وقال ابن ناصر الدين وأخذ عنه أمحد بن حنبل وغريه وقال 

  ملصر منذ أربعني سنة اه وتويف يف شوال حيىي القطان هو شيخ ا
وعبد اهللا بن السهمي الباهلي أبو وهب البصري روى عن محيد الطويل وهبز بن حكيم وطائفة وكان ثقة مشهورا 

  تويف يف احملرم ببغداد 
 والفضل بن الربيع بن يونس األمري حاجب الرشيد وابن حاجب املنصور وهو الذي قام بأعباء خالفة األمني مث

اختفى مدة بعد قتل األمني تويف يف ذي القعدة قال ابن األهدل هو وزير الرشيد بدال عن الربامكة وقد كان بينه 
وبينهم أحن وشحناء دخل يوما على حيىي بن خالد وابنه جعفر يوقع بني يديه فعرض عليه الفضل عشر رقاع للناس 

  ات وخرج وهو يقولفلم يوقع له يف واحدة منهن فجمع رقاعه وقال ارجعن خائب

  
  ) بتصريف حال والزمان عثور ** عسى وعسى يثين الزمان عنانه ( 
  ) وحيدث من بعد األمور أمور ** فتقضي لبانات وتشفي حسايف ( 

واحلسائف الضغائن فقال له حيىي عزمت عليك يا أبا العباس إال رجعت فرجع فوقع له فيها كلها ومل ميتد أمرهم 
  لى يداه بعدها وكانت نكبتهم ع

وفيها توفيت السيدة نفيسة بنت األمري حسن بن زيد احلسن بن علي بن أيب طالب احلسنية صاحبة املشهد مبصر 
ويل أبوها إمرة املدينة للمنصور مث حبسه دهرا ودخلت هي مصر مع زوجها إسحاق بن جعفر الصادق وتوفيت يف 

نت من الصاحلات مسع عليها الشافعي ومحلت شهر رمضان وقال ابن األهدل وقيل قدمت مصر مع ابنها وكا
جنازته يوم مات فصلت عليه وملا ماتت هم زوجها إسحاق حبملها إىل املدينة فأىب أهل مصر فدفنت بني القاهرة 

ومصر يقال أن الدعاء يستجاب عند قربها قال الذهيب ومل يبلغنا شيء من مناقبها وللجهال فيها اعتقاد ال جيوز وقد 
 الشرك باهللا فإهنم يسجدون للقرب ويطلبون منه املغفرة وكان أخوها القاسم بن حسن زاهدا عابدا قلت يبلغ هبم إىل

وسلسلتها يف النسب ومساع الشافعي منها وعليها ومحله ميتا إىل بيتها أعظم منقبة فلم يكن ذلك إال عن قبول 



  دل وإقبال وحيت وإجالل نفع اهللا هبا ومبلغها انتهى ما قاله ابن األه
وفيها القاسم بن احلكم العرين الكويف قاضي مهدان روى عن زكريا بن حيىي ابن أيب زائدة وأيب حنيفة ومجاعة وقد 

  كان أراد اإلمام أمحد أن يرحل إليه وخرج له الترمذي وقال يف املغين وثقه النسائي وقال أبو حامت ال حيتج به اه 
  ومجاعة قال النسائي ثقة إال أنه تغري ومات يف رمضان وقريش بن أنس البصري روى عن محيد وابن عون 

  وحممد بن مصعب القرقساين روى عن األوزاعي وإسرائيل وضعفه النسائي وغريه 
وهارون بن علي املنجم الفاضل البغدادي صنق تاريخ املولدين مجع مائة وإحدى وستني شاعرا افتتحه بذكر بشار 

  بن برد وختمه مبحمد بن عبد امللك

  صاحل واختار من شعرهم الزبد دون الزبد وصنف غري ذلك  ابن
وحيي بن حسان التنيسي أبو زكريا روى عن معاوية بن سالم ومحاد بن سلمة وطائفة وكان إماما حجة من جلة 

  املصريني تويف يف رجب 
ه قال ابن ناصر وحيي بن بكري العبدي قاضي كرمان حدث عن شعبة وأيب جعفر الرازي والكبار وثقه ابن معني وغري

  الدين واسم أبيه قيس بن أيب أسيد بالتصغري وكان ثقة أخطأ يف إسناد واحد مع كثرة حفظه اه 
ويعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري العويف املدين نزيل بغداد مسع أباه وعاصم بن حممد العمري والليث بن سعد 

  وكان إماما ثقة ورعا كبري القدر 
املؤدب احلافظ روى عن سفيان وفليح بن سليمان وطائفة وتويف يف صفر قال ابن ناصر  ويونس بن حممد البغدادي

  الدين يونس بن حممد بن مسلم املكتب كان ثقة اه 

  سنة تسع ومائتني

  
فيها طال القتال بني عبد اهللا بن طاهر ونصر بن شبيب العقيلي إىل أن حضره يف قلعة ونال منه فطلب نصر األمان 

  ون أمانا وبعثه إليه فنزل وهدم احلصن فكتب له املأم
وفيها تويف احلسن بن األشيب أبو علي البغدادي قاضي طربستان بعد قضاء املوصل روى عن شعبة وحريز بن 

  عثمان وطائفة وكان ثقة مشهورا 
وحفص بن عبد اهللا السلمي أبو عمرو النيسابوري قاضي نيسابور مسع مسعرا ويونس بن أيب إسحاق وأكثر عن 

  إبراهيم بن طهمان ومكث عشرين سنة يقضي باآلثار وكان صدوقا 
  وأبو علي احلنفي عبيد اهللا بن عبد احلميد البصري روى عن قرة بن خالد ومالك ابن مغول وطائفة 

وعثمان بن عمر ن فارس العبدي البصري الرجل الصاحل روى عن ابن عون وهشام بن حسان ويونس بن يزيد 
  األول بالبصرة وطائفة تويف يف ربيع

  
ويعلى بن عبيد الطنافسي أبو يوسف الكويف روى عن األعمش وحيي بن سعيد األنصاري والكبار فعن أمحد بن 

  يونس قال ما رأيت أفضل منه 



  سنة عشر ومائتني

  
فيها على ما قاله ابن اجلوزي يف الشذور عرس املأمون على بوران ففرش له يوم البناء حصري من ذهب ونثر عليه 
ألف حبة من اجلوهر وأشعل بني يديه مشعة عنرب وزهنا مائة رطل ونثر على القواد رقاع بأمساء صياع فمن وقعت 

بيده رقعة أشهد له احلسن بالضيعة وكان احلسن بن سهل جيري يف مدة إقامة املأمون عنده على ستة وثالثني ألف 
قطعه مدينة الصلح وقال ابن األهدل ويف سنة عشر مالح فلما أراد املأمون األصعاد أمر له بألف ألف دينار وأ

ومائتني تزوج املأمون بوران بنت احلسن بن سهل بواسط وكان عرسا مل يسمع مبثله يف الدنيا نثر فيه على اهلامشيني 
والقواد الوجوه بنادق مسك فيها رقاع متضمنة لضياع وجوار ودواب ومن وقع يف حجره بندقة ملك ما فيها 

اجليش كله بضعة عشر يوما فكتب له املأمون خبراج فارس واألهواز سنة ودخل عليها يف الليله الثالثة  وأقام أبوها
من وصوله فلما قعد عندها نثرت جدهتا ألف درة فقال هلا سلي حوائجك فقالت الرضى عن إبراهيم ابن املهدي 

كة وشدة احلركة والظفر يف املعركة فقال ففعل وملا أصبح جلس للناس فقال له أمحد بن يوسف الكاتب باليمن والرب
  يعرض حبيضها 

  ) صادقا بالطعن يف الظلم ** فارس ماض حبربته ( 
  ) فاتقته من دم بدم ** رام أن يدمي فريسته ( 

  انتهى ما قاله ابن األهدل 
  وفيها تويف أبو عمرو الشيباين إسحاق بن مرار الكويف اللغوي صاحب التصانيف

  ثقة عالمة خريا فاضال  وله تسعون سنة وكان
  واحلسن بن حممد بن أعني احلراين أبو علي موىل بين أمية روى عن فليح بن سليمان وزهري بن معاوية وطائفة 

وفيها علي بن جعفر الصادق بن حممد بن علي بن احلسن العلوي احلسيين روى عن أبيه وأخيه موسى وسفيان 
  الثوري وكان من جلة السادة األشراف 

بن صاحل بن بيهس الكاليب أمري عرب الشام وسيد قيس وفارسها وشاعرها واملقاوم أليب العميطر السفياين  وحممد
  واحملارب له حىت شتت مجوعه فواله املأمون دمشق وكانت له آثار حسنة 

اشعا وفيها مروان بن حممد الطاطري أبو بكر الدمشقي صاحب سعيد بن عبد العزيز كان إماما ثقة متقنا صاحلا خ
  من جلة الشاميني قال الطرباين كل من يبيع ثياب الكرابيس بدمشق يسمى الطاطري اه 

وفيها أو يف اليت قبلها كما جزم به ابن اجلوزي وابن ناصر الدين أبو عبيدة معمر بن املثىن التيمي البصري اللغوي 
الء وكان أحد أوعية العلم قا ابن العالمة األخباري صاحب التصانيف روى عن هشام بن عروة وأيب عمرو بن الع

ناصر الدين حكى عنه البخاري يف تفسري القرآن لبعض لغاته وكان حافظا لعلوم إماما يف مصنفاته قال الدارقطين ال 
بأس به إال أنه يتهم بشيء من رأي اخلوارج أه وقال ابن األهدل ويف سنة تسع ومائتني تويف معمر بن املثىن التيمي 

هم كان مع استجماعه لعلوم مجة مقدوحا فيه بأنه يرى رأي اخلوارج ويدخله يف نسبه وغري ذلك تيم قريش موال
وكانت تصانيفه حنو مائيت مصنف قرأ عليه الرشيد شيئا منها قل أبو نواس األصمعي بلبل يف قفص وأبو عبيدة أدمي 

معي كان حسن العبارة وكان معمر طوي على علم وخلف األمحر مجع علوم الناس وفهمها وإمنا قال ذلك ألن األص
سيء العبارة وحضر أبو عبيدة ضيافة ملوسى بن عبد الرمحن اهلاليل فوقع على ثوبه املرق فأقبل موسى يعتذر إليه 



طلعها { فقال ال عليك فإن مرقكم ال يؤذي أي ما فيه دسم وله كتاب اجملاز وسبب تصنيفه أنه سئل عن قوله تعاىل 
  }كأنه 

قيل له أن الوعد واإليعاد ال يكون إال مبا عرف وهذا مل يعرف فقال خوطب العرب بقدر )  رؤوس الشياطني
  كالمهم كقول امرئ القيس 

  ) ومسنونة زرق كأنياب أغوال ** أتقتلين واملشريف مضاجعي ( 
الم اه كالم والغول مل يروها قط ولكنها مما يهوهلم وله مع األصمعي مناظرات وممن أخذ عنه أبو عبيد القاسم بن س

  بن األهدل واهللا أعلم 

  سنة إحدى عشرة ومائتني

  
وفيها أمر املأمون فنودي برئت الذمة ممن ذكر معاوية خبري وأن أفضل اخللق بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم علي 

  رضي اهللا عنه 
مجاعة وخرج له وفيها تويف أبو اجلواب أحوص بن جواب الكويف روى عن يونس بن أيب إسحاق وسفيان الثوري و

مسلم وأبو داود والترمذي وغريهم قال يف املغين أحوص بن جواب صدوق قال ابن معني ليس بذاك القوي قال 
  أبو حامت صدوق اه 

وأبو العتاهية إمساعيل بن القاسم العنزي الكويف الشاعر املشهور موىل عنزة مولده بعني التمر بليدة باحلجاز قرب 
بونه إىل القول مبذهب الفالسفة وكان يقول بالوعيد وحترمي املكاسب ويتشيع على مذهب املدينة وأكثر الناس ينس

الزيدية وكان حمريا وهو من مقدمي املولدين ومن طبقة بشار بن برد وأيب نواس أعطاه املهدي مرة سبعني ألفا وخلع 
بس ليدل عليه فأىب فضربت عليه وملا ترك الشعر حبسه يف سجن اجلرائم وحبس معه بعض أصحاب زيد اهلامشي ح

عنقه وقيل أليب العتاهية إن قلت الشعر وإال فعلنا بك مثله فقاله فاطلقوه ويقال إن أبا نواس ومجاعة من الشعراء 
معه دعا أحدهم مباء يشربه فقال عذب املاء فطابا مث قال أجيزوا فترددوا ومل يعلم أحد منهم ما جيانسه يف سهولته 

بو العتاهية فقالوا هذا قال وفيم أنتم قالوا قال أحدنا نصف بيت وحنن خنبط يف متامه قال وقرب مأخذه حىت طلع أ
  وما الذي قال قالوا عذب املاء فطابا فقال أبو العتاهية

  حبذا املاء شرابا 
  ومن رائق شعره قوله يف عتبة جارية اخليزران وكان يهواها ويشبب هبا وهو 

  ) قبل املمات وإال فاستزيريين * *باهللا يا حلوة العينني زوريين ( 
  ) إليك أوال فداعي املوت يدعوين ** هذان أمران فاختاري أحبهما 

  ) روحي إن شئت أن أحيا فتحميين ** إن شئت مت فأنت الدهر مالكة ( 
  ) من غري طني وخلق الناس من طني ** يا عتب ما أنت إال بدعة خلقت ( 
  ) عدين منه ويعصيين ممن يبا** إين ألعجب من حب يقربين ( 
  ) أطعمتين يف قليل كان يكفيين ** أما الكثري فال أرجوه منك ولو ( 

  وقوله يف تشبيه البنفسج 



  ) بني الرياض على محر اليواقيت ** والزوردية تزهو بزرقتها ( 
  ) أوائل النار يف أطراف كربيت ** كأهنا ورقاق القضب حتملها ( 

واهد كان أبو العتاهية يف أول أمره يتخنث وحيمل زاملة املخنثني مث كان يبيع قال الشريف العباسي يف شرح الش
الفخار مث قال الشعر فربع فيه وتقدم ويقال أطبع الناس بالشعر بشار والسيد احلمريي وأبو العتاهية وحدث خليل 

 ما ديين إال التوحيد فقلنا فقل بن أسد الفرشجاين قال أتانا أبو العتاهية إىل منزلنا فقال زعم الناس أين زنديق واهللا
  شيئا نتحدث به عنك فقال 

  ) وأي بين آدم خالد ** أال إننا كلنا بائد ( 
  ) وكن إىل رهبم عائد ** وبدؤهم كان من رهبم ( 
  ) أم كيف جيحده اجلاحد ** فيا عجبا كيف يعصي اإلله ( 
  ) يدل على أنه واحد ** ويف كل شيء له شاهد ( 

ناس مع يساره وكثرة ما مجع من األموال وأبو العتاهية لقب غلب عليه ألنه كان حيب الشهوة وكان من أخبل ال
واجملون فكىن بذلك لعتوه انتهى ملخصا وفيها أبو زيد اهلروي سعيد بن الربيع البصري وكان يبيع الثياب اهلروية 

  روى عن قرة بن خالد وطائفة

  
  حيين بن إسحاق والسيلحني موضع باحلرية كان ثقة صدوقا وفيها أو يف سنة عشر وهو الصحيح حيىي السيل

وطلق بن غنام النخعي الكويف كاتب حكم شريك القاضي روى عن مالك ابن مغول وطبقته وهو وأبو زيد اهلروي 
  أقدم من مات من شيوخ البخاري 

 العجلي نزيل املغرب قرأ وفيها عبد اهللا بن صاحل العجلي الكويف املقرئ احملدث والد احلافظ أمحد ابن عبد اهللا
  القرآن على محزة ومسع من إسرائيل وطبقته وأقرأ وحدث ببغداد 

وفيها عبد الرزاق بن مهام العالمة احلافظ أبو بكر الصنعاين صاحب املصنفات روى عن معمر وابن جريج وطبقتهما 
 سنة وتويف يف شوال قال ابن ناصر ورحل األئمة إليه إىل اليمن وله أوهام مغمورة يف سعة علمه عاش بضعا ومثانني

  الدين وثقه غري واحد لكن نقموا عليه التشيع اه 
وعلي بن احلسني بن واقد حمدث مرو وابن حمدثها روى عن أبيه وأيب محزة السكري وخرج له األربعة قال يف املغين 

  علي بن احلسني بن واقد املروزي صدوق وثق وقال أبو حامت ضعيف اه 
ور الرازي الفقيه نزيل ببغداد روى عن الليث بن سعد وغريه روى أنه كان يصلي فوقع عليه كور ومعلى بن منص

  الزنانري فأمت صالته فنظروا فإذا رأسه قد صار هكذا من االنتفاخ وهو من الثقات 

  سنة اثنيت عشرة ومائتني

  
  فيها جهز املأمون جيشا عليهم حممد بن محيد الطوسي حملاربة بابك اخلرمي 

فيها أظهر املأمون القول خبلق القرآن مع ما أظهر يف العام املاضي من التشيع فامشأزت منه القلوب وقدم دمشق و
  فصام هبا رمضان مث حج بالناس 



وفيها تويف احلافظ أسد بن موسى األموي نزيل مصر ويقال له أسد السنة روى عن شعبة وطبقته ورحل يف احلديث 
  ات األكياسوصنف التصانيف وهو أحد الثق

  
والفقيه أبو حيان إمساعيل بن محاد بن أيب حنيفة اإلمام روى عن مالك بن مغول ومجاعة وويل قضاء اجلانب الشرقي 

  ببغداد مث ويل قضاء البصرة وكان موصوفا بالزهد والعبادة والعدل يف األحكام 
وري وغريه وكان دخله يف العام مائه واحلسني بن حفص اهلمداين الكويف قاضي أصبهان وفتيها أكثر عن سفيان الث

  ألف درهم وما وجبت عليه زكاة 
  وفيها احملدث خالد بن حيىي الكويف مبكة روى عن عيسى بن طهمان وطبقته وهو من كبار شيوخ البخاري 

وزكريا بن عدي الكويف روى عن جعفر بن سليمان وطائفة قال ابن عوف البزوزي ما كتبت عن أحد أفضل منه 
  يف الصحيحني وحديثه 

وأبو عاصم النبيل الضحاك بن خملد الشيباين حمدث البصرة تويف يف ذي احلجة وقد نيف على التسعني مسع من يزيد 
بن أيب عبيد ومجاعة من التابعني وكان واسع العلم ومل ير يف يده كتاب قط قال عمر بن شيبة ما رأيت مثله وقال 

دا قط منذ عقلت أن الغيبة حرام وروى عنه أمحد والبخاري وغريمها البخاري مسعت أبا عاصم يقول ما اغتبت أح
  وهو ثقة متقن 

وفيها أبو املغرية عبد القدوس بن حجاج اخلوالين احلمصي احلافظ حمدث محص مسع األوزاعي وطبقته وأدركه 
  البخاري وهو ثقة 

كان فصيحا مفوها وعليه دارت الفتيا  وفيها الفقيه أبو مروان عبد امللك بن عبد العزيز بن املاجشون صاحب مالك
  يف زمانه باملدينة 

وفيها مفيت األندلس عيسى بن دينار الغافقي صاحب ابن القاسم وكان صاحلا ورعا جماب الدعوة مقدما يف الفقه 
  على حيىي بن حيىي 

عي والثوري أدركه وفيها أبو عبد اهللا حممد بن يوسف الفرياين احلافظ يف أول السنة بقيسارية أكثر عن األوزا
  البخاري ورحل إليه اإلمام أمحد فلم يدركه بل بلغه موته حبمص فتأسف عليه وهو ثقة ثبت 

  سنة ثالث عشرة ومائتني

  فيها تويف أسد بن الفرات الفقيه أبو عبد اهللا املغريب صاحب مالك وصاحب

  املسائل األسدية اليت كتبها عن ابن القاسم 
  د احلفاظ بالكوفة رحل وأخذ عن مالك وطبقته وقال أبو داود صدوق شيعي وخالد بن خملد القطواين أح

وعبد اهللا بن داود اخلرييب احلافظ الزاهد مسع من األعمش والكبار وكان من أعبد أهل زمانه تويف بالكوفة يف شوال 
  وقد نيف على التسعني وهو ثقة 

وحمدثها روى عن ابن عون والكبار ومات يف عشر املائة  وأبو عبد الرمحن املقرئ عبد اهللا بن يزيد شيخ مكة وقارئها
  وقرأ القرآن سبعني سنة 

وعمرو بن عاصم الكاليب الثقة البصري روى عن طبقة شعبة قال يف املغين صدوق مشهور قال بندار لوال شيء 



  لتركته اه 
رأ القرآن على محزة وكان وفيها عبيد اهللا بن موسى العبسي الكويف احلافظ روى عن هشام بن عروة والكبار وق

  إماما يف الفقه واحلديث والقرآن موصوفا بالعبادة والصالح لكنه من رؤس الشيعة 
وعمرو بن أيب سلمة التنيسي الفقيه وأصله دمشقي روى عن األوزاعي وطبقته قال يف املغين ثقة وقال أبو حامت ال 

  حيتج به اه 
  ومجاعة وقيل تويف يف لسنة اآلتية  وحممد بن سابق البغدادي روى عن مالك بن مغول

  وحممد بن عرعرة بن الربند الشامي البصري روى عن شعبة وطائفة تويف يف شوال 
وفيها اهليثم بن مجيل البغدادي احلافظ نزيل أنطاكية روى عن جرير بن حازم وطبقته وكان من ثقات احملدثني 

  وصلحاهنم وإثباهتم 
  قيه احلافظ روى عن إبراهيم بن سعد وطبقته وهو ضعييف يكتب حديثهويعقوب بن حممد الزهري املدين الف

وفيها قتل املأمون على جبلة الشاعر العكوك السمني أحد املربزين من املوايل يف الشعر وكان ولد أعمى وقيل عمي 
جلي فكنت صغريا من اجلدري حكى املربد قال أخربين على ابن القاسم قال قال يل علي بن جبلة زرت أبا دلف الع

ال أدخل إليه إال تلقاين بشره وال أخرج عنه إال تالفاين بربه فلما أكثر ذلك هجرته أياما حياء منه فبعث إيل أخاه 
معقال فقال يقول لك األمري هجرتنا وقعدت عنا فإن كنت رأيت تقصيري فما مضى فاعذر فإننا نتالفاه يف املستقبل 

  ه األبيات ونريد فيما جيب من برك فكتبت إليه هبذ
  ) وهل يرجتى نيل الزيارة بالكفر ** هجرتك مل أهجرك من كفر نعمة ( 

  ) فافرطت يف بري عجزت عن الشكر ** ولكنين ملا أتيتك زائرا 
  ) أزورك يف الشهرين يوما أو الشهر ** فم اآلن ال آتيك إال مسلما ( 
  ) شر فال نلتقي طول احلياة إىل احل** فإن زدتين برا تزايدت جفوة ( 

فلما نظر فيها معقل استحسنها وكان أديبا شاعرا أشعر من أخيه أيب دلف فقال جودت واهللا وأحسنت أما إن األمري 
  سيعجب هبذه األبيات واملعاين فلما أوصلها إىل أيب دلف استحسنها وكتب إيل هبذه األبيات 

  ) وآنسته قبل الضيافة بالبشر ** أال رب طيف طارق قد بسطته ( 
  ) ودون القرى مين ومن نائلي شري ** اين يرجيين فما حال دونه أت( 
  ) إيل وبرا ال يعادله شكري ** رأيت له فضال علي بقصده ( 
  ) ببشر وإكرام وبر على بر ** فلم أعد أن أدنيته وإبتدأته ( 
  ) وزودين مدحا يقيم على الدهر ** وزودته ماال سريعا نفاده ( 

  دينار فلذلك قلت فيه قصيديت الغراء اليت سارت واشتهرت يف العجم والعرب  ووجه األبيات مع وصيف وألف
  ) بني باديه و حمتضره ** إمنا الدنيا أبو دلق ( 
  ) ولت الدنيا على أثره ** فإذا وىل أبو دلف ( 

  حدث الزعفراين قال ملا بلغ املأمون قول على بن جبلة يف أىب دلف

  
  ) ادية إىل حضره بني ب** كل من يف األرض من عرب ( 



  ) يكتسيها يوم مفتخره ** مستعري منك مكرمة ( 
استشاط غضبا وقال ويل البن الزانية يزعم أنا ال نعرف مكرمة إال وهي مشعاره من أيب دلف وطلبه فهرب فكتب 

جعلتنا يف طلبه وأخذه فحمل إليه فلما مثل بني يديه قال يا ابن اللخناء أنت القائل كيت وكيت وقرأ والبيتني ا
نستعري املكارم منه فقال غثيت أشكال أىب دلف وأما أنتم فقد أبانكم اهللا بالفضل عن سائر عباده ملا اختصكم به من 
النبوة والكتاب واحلكمة وامللك ومازال يستعطفه حىت عفا عنه وقال بعض الرواة قتله وقال أما أين ال استحل دمك 

لى اهللا سبحانه إذ تقول يف عبد ضعيف مهني تسوى بينه وبني رب هبذا القول ولكين استحله بكفرك وجرأتك ع
  العزة 

  ) وتنقل الدهر من حال إىل حال ** أنت الذي تنزل األيام منزهلا ( 
  ) أال قضيت بأرزاق وآجال ** وما مددت مدى طرف إىل أحد ( 

  ذاك اهللا عز وجل مث أمر فسل لسانه من قفاه واألول أصح وانه مات 
  ن مدح العكوك حلميد بن عبد العزيزي الطوسي حتف أنفه وم

  ) وأياديه اجلسام ** إمنا الدنيا محيد 
  ) فإذ وىل محيد فعلى الدنيا السالم 

وفيها تويف اسحق بن مرار النحوي اللغوي أحد األئمة األعالم أخذ عنه أمحد بن حنبل وأبو عبيد القاسم بن سالم 
  وعشرين سنة وكان يكتب بيده إىل أن مات رمحه اهللا تعاىل ويعقوب بن السكيت وقال يف حقه عاش مائة 

  سنة أربع عشرة ومائتني

  
فيها التقى حممد بن محيد الطوسي وبابك اخلرمي فهزمهم بابك وقتل الطوسي وفيها توجه عبد اهللا بن طاهر بن 

  احلسني على إمرة خراسان وأعطاه املأمون

ناس وأعلمهم بأيام العرب وسيأيت ذكره يف سنة مثان وعشرين مخسمائة ألف دينار وكان عبد اهللا من آداب ال
  ومائتني عند ذكر وفاته 

وكان من أخصائه وأخصاء والده عوف بن حملم الشاعر اختصه مبنادمته طاهر بن احلسني فلما مات طاهر اعتقد 
وف على التخلص منه عوف أنه خيلص من قيد املالزمة فلوى عبد اهللا بن طاهر هذا يده عليه ومتسك به واجتهد ع

فلم يقدر حىت خرج عبد اهللا من العراق يريد خراسان وعوف عديله يسامره وحيادثه فلما شارفوا الرى سحرة وقد 
أدجلوا فإذا بقمرى يغرد على سروة بأشجى صوت وأرق نغمة فالتفت عبد اهللا إىل عوف فقال أال تسمع هذا 

  يل حيث يقول الصوت ما أرقه وأشجاه قاتل اهللا أبا كثري اهلذ
  ) وغصنك مياد ففيم تنوح ** أال يامحام أال يك فرخك حاضر ( 

فقال عوف أيها األمري أحسن واهللا أبو كثري وأجاد أنه كان يف هذيل أربعون شاعرا من احملسنني دون املتوسطني 
هذا البيت فقال وكان أبو كثري من أشعرهم وأشهرهم وأذكرهم وأقدرهم قال عبد اهللا أقسمت عليك أال أجزت له 

أصلح اهللا األمري شيخ مسن وأمحل على البديهة وعلى معارضة مثل أيب كثري وهو من قد علمت فقال سألتك حبق 
  طاهر أال أجزته فقال 



  ) أما للنوى من ونية فرييح ** أىف كل عام غربة ونزوح ( 
  ) فهل أرين البني وهوطليح ** لقد طلح البني املشتركائيب ( 
  ) فنحت وذو الشوق املشت ينوح ** لري شجو محامة وأرقين با( 
  ) وحتت وأسراب الدموع سفوح ** على أهنا ناحت ومل تذر عربة ( 
  ) ومن دون أفراخي مهامه فيح ** وناحت وفرخاها حبيث ترامها ( 
  ) وغصنك مياد ففيم تنوح ** أال يا محام األيك فرخك حاضر ( 
  ) يت زمانا والفؤاد صحيح بك** أفق ال تنح من غري شيء فأنين ( 
  ) فها أنا أبكى والفؤاد قريح ** ولوعاوشطت غربة دار زينب ( 

  )فتضحي عصا التطواف وهي طليح ** عسى جود عبد اهللا أن يعكس النوى 

  
  ) وعدم الفىت باملقترين طروح ** فأن الغين يدىن الفىت من صديقه ( 

أوالده وقال يا أبا حملم ما أحسن ما تلطفت به حلاجتك وأين واهللا فاستعرب عبد اهللا ورق له ملا مسع من تشوقه إىل 
بك لضنني وبقربك لشحيح ولكن واهللا ال جاوزت هذا حىت نرجع إىل أهلك وأمر له بثالثني ألف درهم نققته 

  ورحله ورده من موضعه فأدركته املنية قبل وصوله إىل أهله وملا رده عبد اهللا قال عوف 
  ) وألبس االمن به املغربان ** له املشرقان يا ابن الذي دان ( 
  ) قد أحوجت مسعى إىل ترمجان ** ان الثمانني وبلغتها ( 
  ) وكنت كالصعدة حتت السنان ** وأبدلتين بالنشاط احننا ( 
  ) ومهه هم اهلجني اهلدان ** وعوضتين من زماع الفىت ( 
   )وبالغواين أين مين الغوان ** ومهت باألوطان وجدا هبا ( 
  ) من وطين قبل إصفرار البنان ** فقرباين بأيب أنتما ( 
  ) أوطاهنا حوران والرقتان ** وقبل منعاي إىل نسوة ( 
  ) من بعد عهدي وقصور املبان ** حبا قصور الشادباخ احليا ( 

ا وهذه القصور اليت ذكرها كلها مبرو ونيسابور وهي مساكن آل طاهر وكان عوف يألفها لكثرة غشيانه إياه
  ومقامه معهم فيها فلذلك دعا هلا ومن شعر عوف 

  ) صحبتهم وشيميت الوفاء ** وكنت إذا صحبت رجال قوم ( 
  ) وأجتنب اإلساءة إن أساءوا ** فأحسن حني حيسن حمسوهنم ( 
  ) عليها من عيوهنم غطاء ** وأبصر ما يريبهم بعني ( 

ر ولزمهم ملزيد ميلهم إليه وكثرة منحهم له كأيب وكان عوف من بلغاء الشعراء وفصائحهم واختصت به بنو طاه
  الطيب مع بين محدان غري أن عوفا مل يلحقه طمع أيب الطيب الذي فارق له بين محدان 

  وفيها تويف أمحد بن خالد الذهيب احلمصي راوي املغازي عن ابن اسحق وكان مكثرا حسن احلديث

سبته بفتح امليم وضم الراء مع سكون الواو ويليها ذال وأبو أمحد حسني بن حممد املرودي املؤدب ببغداد ون
مكسورة معجمة بعدها ياء النسبة نسبة إىل مرو الروذ من أشهر مدن خراسان وكان من حفاظ احلديث التقات 



  روى عن ابن أيب ذئب وشبيان وأمحد بن حنبل وروى عنه أمحد أيضا وغريه 
املصري وله ستون سنة وكان من جلة أصحاب مالك أفضت إليه وفيها الفقيه عبد اهللا بن عبد احلكم أبو حممد 

الرياسة مبصر بعد أشهب ومسع املوطأ على مالك يقال أنه دفع للشافعي عند قدومه ألف دينار وأخذ له من تاجر 
  الفا ومن رجلني آخرين ألفا وله مصنفات يف الفقه وهو مدفون إىل جانب الشافعي 

بو عمرو البغدادي احلافظ اجملاهد روى عن زائدة وطبقته وأدركه البحاري وكان وفيها معاوية بن عمرو األزدي أ
  بطال شجاعا معروفا باإلقدام كثري الرباط 

  سنة مخس عشرة ومائتني

  
فيها دخل املأمون من درب املصيصة إىل الروم وافتتح حصن قرة عنوة وتسلم ثالثة حصون باإلمان مث قدم دمشق 

  بن عيسى بن الطباع البغدادي نزيل أدنه مسع احلمادين وطائفة وفيها تويف احلافظ اسحق 
وفيها مفيت أهل بلخ أبو سعيد خلف بن أيوب العامري صاحب أيب يوسف مسع من عوف األعرايب ومجاعة من 

  الكبار وكان زاهدا قدوة روى عنه حيىي ابن معني والكبار 
للغوي وله ثالث وتسعون سنة روى عن سليمان التيمي وفيها العالمة أبو زيد األنصار ي سعيد بن أوس البصري ا

ومحيد الطويل والكبار وصنف التصانيف قال بعض العلماء كان االصمعي حيفظ ثلث اللغة وكان أبو زيد حيفظ 
ثلثي اللغة وكان صدوقا صاحلا وغلبت عليها النوادر كاألصمعي مع أن األصمعي كان يقبل رأسه ويقول أنت 

ة وكان سفيان الثوري يقول األصمعي حفظ الناس وأبو عبيدة أمجعهم وأبو ريد أوثقهم وكان سيدنا منذ مخسني سن
  النضر بن مشيل وأبو

زيد واليزيدي يف معاملة واحدة وصنف أبو زيد يف اللغة حنو عشرين مصنفا وضجر شعبة يوما من إمالء احلديث 
  فرأى أبا زيد يف أخريات احللقة فقال 

  ) والدار لو كلمتنا ذات أخبار ** كلمنا استعجمت دار مي ما ت( 
أال تعال يا أبا زيد فجاءة فتحادثا وتناشدا األشعار فقال له بعض احلاضرين يا أبا بسطام تقطع إليك ظهور اإلبل 
فتدعنا وتقبل على األشعار فقال أنا أعلم باألصلح يل أنا واهللا الذي ال إله إال هو يف هذا أسلم مين يف ذلك كأنه 

قلبه عند السآمة ومثل هذا ما روى أن ابن عباس كان يقول ألصحابه أمحضوا وكما قال أبو الدرداء إين يروح 
  ألجم نفسي بشيء من الباطل ألستعني به على احلق 

وفيها حممد بن عبد اهللا األنصاري بن املثىن أبو عبد اهللا قاضي البصرة وعاملها ومسندها مسع سليمان التيمي ومحيد 
  اش سبعا وتسعني سنة وهو من كبار شيوخ البخاري وهو ثقة مشهور والكبار وع

وفيها حممد بن املبارك الصوري أبو عبد اهللا احلافظ صاحب سعيد بن عبد العزيز قال حيىي بن معني كان شيخ دمشق 
كذب من بعد أيب مسهر وقال أبو داود هذا رجل الشام بعد أيب مسهر وهو شيخ اإلسالم ومن كالمه السديد املتني 

  ادعى حمبة اهللا ويده يف قصاع املترفني 
وفيها السكن مكي بن إبراهيم البلخي احلافظ روى عن هشام بن حسان والكبار وهو آخر من روى من الثقات 

  عن يزيد بن أيب عبيد عاش نيفا وتسعني سنة 



طر بن خليفة وطبقته وأكثر عن وفيها أبو عامر قبيصة بن عقبة السوائي الكويف العابد الثقة أحد احلفاظ روى عن ق
الثوري وهو أحد شيوخ اإلمام أمحد قال إسحاق بن سيار ما رأيت شيخا أحفظ منه وقال آخر كان يقال راهب 

  الكوفة وكان هناد بن السرى إذا ذكره دمعت عيناه وقال الرجل الصاحل 
عنه البخاري وغريه وكان حمدث وفيها حمدث مرو على بن احلسني بن شقيق روى عن أيب محزة السكرى وطائفة و

  مرو وكان حافظا كثري العلم كثري الكتب كتب الكثري حىت كتب التوراة واإلجنيل وجادل اليهود والنصارى 
  وجيىي بن محاد البصرى احلافظ خنت أيب عوانة مسع شعبة وطبقته

  
ا وضع سيبويه يف كتابه شيئا إال وفيها األخفش األوسط سعيد بن مسعدة إمام العربية اجملاشعي البصري كان يقول م

وعرضه علي وكان يرى أنه أعلم به مين وأنا اليوم أعلم به منه وزاد يف العروض حبرا على اخلليل وكان أجلع وهو 
  الذي ال تنضم شفتاه على أسنانه واخلفش صغر العينني مع سوء بصرمها ومصنفاته بضعة عشر مصنفا 

  بن عبد احلميد أخذ عنه أبو عبيدة وسيبويه وهو جمهول الوفاة وأما األخفش األكرب فهو عبد احلميد 
  وأما األخفش الصغري فهو علي بن سليمان البغدادي النحوي قاله ابن األهدل 

  وفيها كما قاله ابن ناصر الدين بدل بن حمرب الريبوعي ثقة حدث عنه البخاري وغريه 

  سنة ست عشرة ومائتني

  
أقام هبا ثالثة أشهر وافتتح أخوه عدة حصون وأغار جيشه فغنموا وسبوا مث رجع إىل فيها غزا املأمون فدخل الروم و

  دمشق ودخل الديار املصرية 
وفيها تويف أبو حبيب حبان بن هالل البصري احلافظ الثقة روى عن شعبة وطبقته قال اإلمام أمحد إليه املنتهى يف 

  ديث قبل موته بأعوام التثبت بالبصرة تويف يف رمضان وكان قد امتنع من التح
  وفيها أبو العالء احلسن بن سوار البغوي نزيل بغداد روى عن عكرمة ابن عمار وأقرانه وكان ثقة صاحب حديث 

وعبد اهللا بن نافع األسدي الزبريي املدين الفقيه روى عن مالك ومجاعة ووصفه الزبري بن بكار بالفقه والعبادة 
يف املغين عبد اهللا بن نافع الصائغ عن مالك وثق وقال البخاري يف حفظه والصوم وخرج له مسلم واألربعة قال 

  شيء وقال أمحد بن حنبل مل يكن بذاك يف احلديث انتهى 
وعبد الصمد بن النعمان البزاز ببغداد روى عن عيسى بن طهمان وطبقته وكان أحد الثقات ومل تقع له رواية يف 

  الكتب الستة 
  د امللك بن قريب الباهلي البصري األصمعي اللغويوفيها العالمة أبو سعيد عب

األخباري مسع ابن عون والكبار وأكثر عن أيب عمرو بن العالء وكانت اخللفاء جتالسه وحتب منادمته وعاش مثانيا 
ومثانني سنة وله عدة مصنفات قاله يف العرب وقال ابن األهدل تصانيفه تزيد على ثالثني روى عنه أنه قال احفظ 

عشر ألف أرجوزة منها املائة واملئتان وكان الشافعي يقول ما عرب أحد بأحسن من عبارة األصمعي وعنه قال  أربعة
سألت أبا عمرو بن العالء عن مثانية آالف مسئلة وما مات حىت أخذ عين ماال يعرفه فيقبله مين ويعتقده وعنه قال 

حلفظة تكتب لفظ اللفظة فكتبته أيضا وعنه قال رأيت كنت بالبادية طوافا واكتب ما مسعت فقال يل أعرايب أنت كا



  شيخا بالبادية قد سقط حاجباه وله مائة وعشرون سنة وفيه بقية فسألته فقال تركت احلسد فبقي اجلسد وأنشد 
  ) أرحين فقد أفنيت كل خليل ** أال أيها املوت الذي ليس تاركي ( 

  ) ل كأنك تنحو حنوهم بدلي** أراك بصريا بالذين أحبهم 
ونوادره حتتمل جملدات وإعطاء الرشيد واملأمون له واسع وملا صنف كتابا يف اخليل جملدا واحدا وصنف أبو عبيدة 
يف ذلك مخسني جملدا امتحنهما الرشيد فقرب هلما فرسا فلم يعرف أبو عبيدة أعيان األعضاء وأما األصمعي فجعل 

يه فقال له الرشيد خذه قال فكنت إذا أردت أن أغضب يسمى كل عضو ويضع يده عليه وينشد ما قالت العرب ف
  أبا عبيدة ركبته إليه 

  ورث أبو العالية السامي األصمعي فقال ( 
  ) باألصمعي لقد أبقت لنا أسفا ** الدر در بنات األرض إذا فجعت ( 
  ) يف الناس منه وال من علمه خلقا ** عش ما بدا لك يف الدنيا فلست ترى ( 

ائشة رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال إياكم وحمقرات الذنوب فإن هلا من اهللا ومن مسنده عن ع
طالبا وبإسناده عن علي كرم اهللا وجهه إنه قال هذا املال ال يصلحه إال ثالث أخذه من حله ووضعه يف حقه ومنعه 

ليه فليحمد اهللا ومن استبطأ الرزق فليستغفر من السرف وبإسناده قال قال النيب صلى اهللا عليه وسلم من أنعم اهللا ع
  اهللا ومن حزبه أمر فليقل ال حول وال قوة إال باهللا وقد

أو رده احلافظ ابن حجر يف أمساء الرجال وقال فيه صدوق سين وجعله يف الطبقة التاسعة من صغار أتباع التابعني 
  كالشافعي ويزيد بن هارون وعبد الرزاق وغريهم انتهى 

  ضي دمشق حممد بن بكار بن بالل العاملي أخذ عن سعيد بن عبد العزيز وطبقته وكان من العلماء الثقات وفيها قا
  وحممد بن سعيد بن سابق الرازي حمدث قزوين روى عن أيب جعفر الرازي وطبقته 

وهود بن خليفة الثقفي البكرواي البصري األصم وله إحدى وتسعون سنة روى عن يونس بن عبيد وسليمان 
  التيمي والكبار قال اإلمام أمحد ما كان أضبطه عن عوف األعرايب وقال ابن معني ضعيف 

  وأبو يوسف حممد بن كثري الصنعاين مث املصيصي روى عن األوزاعي ومعمر وكان حمدثا حسن احلديث 

  سنة سبع عشرة ومائتني

  
فنزل على حصارها عجيفا فخدعه أهلها يف وسطها دخل املأمون بالد الروم فنازل لولوة مائة يوم ومل يظفر هبا 

وأسروه مث أطلقوه بعد مجعة مث أقبل عظيم الروم توفيل فأحاط باملسلمني فجهز املأمون جندة وغضب وهم بغزو 
  قسطنطينية مث فتر لشدة الشتاء 

  وفيها كان احلريق العظيم بالبصرة حىت أتى على أكثرها فيما قيل 
اج بن منهال البصري أبو حممد األمناطي السمسار كان مسسارا بأمناط وكان وفيها وقيل يف اليت مضت تويف احلج

  يأخذ من كل دينار حبة إذا باع بالسمسرة حدث عنه البخاري وغريه ومسع شعبة وطائفة وكان ثقة صاحب سنة 
  مربزا  وفيها شريح بن النعمان البغدادي اجلوهري احلافظ يوم األضحى روى عن محاد بن سلمة وطبقته وكان ثقة



وفيها موسى بن داود الضيب أبو عبد اهللا الكويف احلافظ مسع شعبة وخلقا كان مصنفا مكثرا مأمونا وقال ابن عمار 
  كان ثقة زاهدا صاحب حديث ووىل قضاء طرسوس حىت مات

  
  وهشام بن إمساعيل الدمشقي العطار أبو عبد امللك اخلزاعي القدوة روى عن إمساعيل بن عياش وكان ثقة 

  نة مثاين عشرة ومائتنيس

  
فيها احتفل املأمون لبناء مدينة طوانة من أرض الروم وحشد هلا الصناع من البالد وأمر بنائها ميال يف ميل وويل 

  ولده العباس أمر ببنائها 
قيام  وفيها امتحن املأمون العلماء خبلق القرآن وكتب يف ذلك إىل نائبه على بغداد وبالغ يف ذلك وقام يف هذه البدعة

متعبد هبا فأجاب أكثر العلماء على سبيل اإلكراه وتوقفت طائفة مث أجابوا وناظروا فلم يلتفت إىل قوهلم وعظمت 
املصيبة بذلك وهتدد على ذلك بالقتل ومل يصف من علماء العراق إال أمحد بن حنبل وحممد بن نوح فقيدا وأرسال 

لفرج مبوت املأمون قال ابن األهدل ومرض حممد بن نوح ومات إىل املأمون وهو بطرسوس فلما بلغا الرقة جاءهم ا
بالطريق وهو الذي كان يشد أزر أمحد ويشجعه وملا مات املأمون عهد إىل أخيه املعتصم فامتحن اإلمام أيضا وضرب 

  بني يديه بالسياط حىت غشى مث أطلقه وندم على ضربه وحلق من توىل ضربه عقوبات ظاهرة 
بأيب العباس ويسمى بعبد اهللا وكان أبيض ربعة حسن الوجه أعني أديبا شجاعا له مهة عالية يف وكان املأمون يكىن 

اجلهاد ومشاركته يف علوم كثرية وكان يف اعتقاده معتزليا شيعيا استقل باخلالفة عشرين سنة ومات وله مثان 
كيب عن أبيه قال وصفت للمأمون وأربعون سنة انتهى كالم ابن األهدل وقال ابن الفرات روى حيىي بن محاد املو

جارية بكل ما توصف به امرأة من اجلمال والكمال فبعث يف شرائها فأتى هبا يف وقت خروجه إىل بالد الروم فلما 
هم يلبس درعه خطرت بباله فأمر بإخراجها فأخرجت إليه فلما نظر إليها أعجب هبا وأعجبت به فقالت ما هذا قال 

  وم فقالت يا سيدي قتلتين واهللا وحتدرت دموعها وأنشأت أريد اخلروج إىل بالد الر
  ) يثيب على الدعاء ويستجيب ** سأدعو دعوة املضطر ربا ( 
  ) وجيمعنا كما هتوى القلوب ** لعل اهللا يكفيك حزنا ( 

  فضمها املأمون إىل صدره وأنشد 
  )وإذ هي تذري دمعها باألنامل ** فيا حسنها إذ يغسل الدمع كحلها ( 

  
  ) وقتلين مبا قالت بتلك احملافل ** بيحة قالت يف الوداع قتلتين ص( 

  مث قال للخادم احتفظ هبا وأصلح هلا ما حتتاج إليه من املقاصري واجلواري إىل وقت رجوعي فلوال ما قال األخطل 
  ) دون النساء ولو باتت بأطهار ** قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم ( 

إىل منزهلا وخرج املأمون اعتلت علة شديدة وورد نعي املأمون رمحه اهللا تعاىل فلما ألقمت قال فلما دخلت اجلارية 
  بلغها ذلك تنفست الصعداء وقالت وهي جتود بنفسها 

  ) بعد احلالوة كاسات فأروانا ** إن الزمان سقانا من مرارته ( 



  ) مث انثىن تارة أخرى فأبكانا ** أبدى لنا تارة منه فاضحكنا ( 
قة واحدة فماتت اه وحكي أن املأمون أتى جبارية فائقة اجلمال بارعة الكمال وكان يف رجلها عرج مث شهقت شه

فلما نظر إليها املأمون أعجبه مجاهلا وساءه عرجها فقال للنخاس خذ بيد جاريتك فلوال عرجها الشتريتها فقالت يا 
جواهبا وأمر بشرائها وأن يعطي موالها ما  أمري املؤمنني إين وقت حاجتك إىل تكون رجلي حبيث ال تراها فأعجبه

احتكم وحظيت عنده وكان له حلم شديد كان يقول واهللا إين ألخشى أن ال أثاب على احللم والعفو ملا أرى فيهما 
من اللذة ولو علم الناس ذلك لتقربوا إيل باجلناية وكان حسن احملاضرة لطيف املسامرة فمن ذلك ما ذكر أبو الفرج 

يف كتاب األغاين قال ملا تواتر النقل عند املأمون عن حيىي بن أكثم بن حممد بن قطن بن مسعان التميمي األصفهاين 
األسدي املروزي القاضي بأنه يلوط أراد امتحانه استدعاه وأوصى مملوكا له بأن يقف عندمها وحده وإذا خرج 

سن فلما اجتمعا يف اجمللس وحتادثا ساعة قام املأمون يقف اململوك عند حيىي وال ينصرف وكان اململوك يف غاية احل
املأمون كأنه يقضي حاجة فوقف وجتسس املأمون عليهما وكان أمره أن يعبث بيحىي فلما عبث به اململوك مسعه 

  املأمون وهو يقول لوال أنتم لكنا مؤمنني فدخل املأمون وهو ينشد 
  )قنوط فأعقبنا بعد الرجاء ** وكنا نرجي أن نرى العدل ظاهرا ( 

  
  ) وقاضي قضاة املسلمني يلوط ** مىت تصلح الدنيا ويصلح أهلها ( 

وهذان البيتان أليب حكيمة راشد بن إسحاق الكاتب وله فيه مقاطيع كثرية انتهى كالم صاحب األغاين وروى 
  احلافظ أبو بكر أمحد صاحب تاريخ بغداد يف تارخيه أن املأمون قال ليحىي بن أكثم من الذي يقول 

  ) يرى على من يلوط من باس ** قاض يرى احلد يف الزناء وال  (
  قال أما تعرف يا أمري املؤمنني من قاله قال ال قال يقوله الفاجر أمحد بن أيب نعيم الذي يقول 

  ) أمة وال من آل عباس ** ال أحسب اجلور ينقضى وعلى ال ( 
  نعيم إىل السند وهذان البيتان من أبيات أوهلا قال فأفحم املأمون خجال وقال ينبغي أن ينفي أمحد بن أيب 

  ) لنائبات أطلن وسواسي ** انطقين الدهر بعد إخراس ( 
  ) رفع ناسا حيط من ناس ** يا بؤس للدهر ال يزال كما ( 
  ) بطول نكس وطول إعكاس ** ال أفلحت أمة وحق هلا ( 

  ) وليس حيىي هلا بسواس ** ترضى بيحىي يكون سائسها 
  ) يرى على من يلوط من باس ** حلد يف الزناء وال قاض يرى ا

  ) مثل جرير ومثل عباس ** حيكم لألمرد العزيز على ( 
  ) عدل وقل الوفاء يف الناس ** فاحلمد هللا كيف قد ذهب ال ( 
  ) يلوط والرأس شر ما راس ** أمرينا يرتشي وحاكمنا ( 
  ) س قام على الناس كل مقيا** لو صلح الدين واستقام لقد ( 
  ) أمة وال من آل عباس ** ال أحسب الدهر ينقضي وعلى ال ( 

انتهى وحكى أبو الفرج معافا بن زكريا النهرواين يف كتاب اجلليس واألنيس عن حممد السعدي قال وجه إىل 
 القاضي حيىي بن أكثم قاضي املأمون رمحهما اهللا فصرت إليه فإذا عن ميينه قمطرة جملدة فجلست فقال افتح هذه

  القمطرة ففتحها فإذا بشيء قد خرج منها رأسه رأس إنسان وهو من أسفله إىل سرته زاغ يف



  صدره سلعتان فكربت وهللت وفزعت وحيىي يضحك فقال بلسان فصيح زلق 
  ) أنا ابن الليث واللبوة ** أنا الزاغ أبو عجوه ( 
  ) ن والنشوة والقهوة ** أحب الراح والرحيا ( 
  ) وال حيذر يل سطوة **  فال غدري بدا خيشى( 
  ) يوم العرس والدعوة ** ويل أشياء تستظرف ( 
  ) فمنها سلعة يف الظهر ال تسترها الفروه ( 
  ) فلو كان هلا عروه ** وأما السلعة األخرى ( 
  ) س فيها أهنا ركوة ** ملا شكت مجيع النا ( 

  شدته مث قال يا كهل أنشدين شعرا غزال فقال حيىي قد أنشدك فأنشده فأن
  ) ذنوب فلم أهجرك مث ذنوب ** أغرك أن أذنبت مث تتابعت ( 
فصاح زاغ زاغ مث طار وسقط يف القمطر ) وقد يصرم اإلنسان وهو حبيب ** وأكثرت حىت قلت ليس بصارمي ( 

فقلت ليحىي أعز اهللا القاضي وعاشق وضحك أيضا فقلت أيها القاضي ما هذا فقال هو ما ترى وجه به صاحب 
ىل أمري املؤمنني وما رآه بعد وكتب كتابا مل أفضضه وأظنه ذكر فيه شأنه وحاله انتهى وقال ابن خلكان رمحه اليمن إ

  اهللا رأيت يف بعض الكتب أن املأمون رمحه اهللا كان يقول لو وصفت الدنيا نفسها ملا وصفت مبثل قول أيب نواس 
  )  وذو نسب يف اهلالكني عريق** أال كل حي هالك وابن هالك ( 
  ) له عن عدو يف ثياب صديق ** إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت ( 

انتهى وقال املأمون اإلخوان ثالث طبقات طبقة كالغذاء ال يستغىن عنه أبدا وهم إخوان الصفاء وإخوان كالدواء 
سبب وفاة  حيتاج إليهم يف بعض األوقات وهم الفقهاء وإخوان كالداء ال حيتاج إليهم أبدا وهم املنافقون وكان

املأمون رمحه اهللا تعاىل أنه جلس على شاطئ هنر السدون ودىل رجليه يف مائه فأعجبه برد مائه وصفاؤه فقال لو أكلنا 
رطبا وشربنا من هذا املاء البارد لكان حسنا فلم خيرج الكالم من فيه إال ومواقع حوافر خيل الربيد أقبلت من ازاد 

  وعليها حقائب

اىل على ذلك وأكل منه فحم وحتركت عليه مادة يف حلقه فبطت قبل بلوغها غايتها فكانت الرطب فحمد اهللا تع
سبب وفاته وحال وفلة كتب وصية هذا ما أشهد به عليه عبد اهللا بن هارون أمري املؤمنني أنه يشهد أن ال إله إال اهللا 

مدا عبده ورسوله وأن املوت حق وحده ال شريك له يف ملكه وال مدبر غريه وأنه خالق وما سواه خملوق وأن حم
والبعث واحلساب حق واجلنة والنار حق وأن حممدا صلى اهللا عليه وسلم بلغ عن ربه شرائع دينه وأدى النصيحة 

إىل أمته حىت توفاه اهللا إليه فصلى اهللا عليه أفضل صالة صالها على أحد من مالئكته املقربني وأنبيائه واملرسلني وإين 
وأرجو إال أين إذا ذكرت عفو اهللا رجوت فإذا أنا مت فوجهوين وغمضوين وأسبغوا وضوئي مقر بذنيب أخاف 

وأجيدوا كفين وليصل علي أقربكم مين نسبا وأكربكم سنا وليكرب مخسا ولينزل يف حفريت أقربكم مين قرابة 
 شيئا وال يدفع عين وضعوين يف حلدي وسدوا علي باللنب مث احثوا التراب علي وخلوين وعملي فكلكم ال يغين عين

مكروها مث قفوا بأمجعكم فقولوا خريا إن علمتم وأمسكوا عن ذكر شر إن عرفتم مث قال يا ليت عبد اهللا مل يكن 
شيئا باليته مل خيلق مث قال ألخيه وويل عهده املعتصم يا أبا إسحاق ادن مين واتعظ مبا ترى وخذ بسرية أخيك واعمل 

مل املريد هللا اخلائف من عقابه وال تغتر باهللا وامهاله فكأن قد نزل بك املوت وال تغفل يف اخلالفة إذا طوقكها اهللا ع
عن أمر الرعية فإمنا امللك يقوم هبم وال يتبني لك أمر فيه صالح املسلمني إال وقدمه على غريه وإن خالف هواك 



قويهم لضعيفهم واتق اهللا يف أمرك كله والسالم مث قال هؤالء بنو عمك ال تغفل عن صالهتم فلنها واجبة وخذ من 
وكانت وفاته يوم اخلميس } يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلمون { عليك مث تال 

ونقله ابنه العباس إىل طرطوس فدفنه هبا ووكل  الثنيت عشرة ليلة بقيت من شهر رجب سنة مثاين عشرة ومائتني
  بقربه مائة من اجلرس وأجرى على كل رجل منهم تسعني درمها يف كل شهر وكان له عدة أوالد مل يشتهر منهم

سوى العباس وعلي فأما العباس فكان مغرما بشراء الضياع والعقار وكان املعتصم مغري جبمع املال واقتناء الغلمان 
  جال قاله ابن الفرات والعدة والر

  ويف هذه السنة عهد املأمون باخلالفة إىل أخيه املعتصم فأمر هبدم طوانة وبنقل ما فيها وبصرف أهلها إىل بالدهم 
وفيها دخل خلق من أهل بالد مهذان يف دين اخلرمية اجملوس الباطنية وعسكروا فندب املعتصم هلم أمري بغداد 

اهم يف ذي احلجة بأرض مهدان فكسرهم وقتل منهم ستني ألفا واهنزم من بقي إسحاق بن إبراهيم بن مصعب فالتق
  إىل ناحية الروم 

وفيها تويف مبصر إسحاق بن بكر بن مضر الفقيه وكان جيلس يف حلقه الليث فيفيت وحيدث قال يف العرب ال أعلمه 
  يروي عن غري أبيه 

لق القرآن هلك يف آخر السنة ومل يشيعه أحد من العلماء وفيها بشر املريسي الفقيه املتكلم وكان داعية للقول خب
وحكم بكفره طائفة من األئمة روى عن محاد بن سلمة وعاش نيفا وسبعني سنة قاله يف العرب وقال ابن األهدل كان 

عي مرجئا داعية األرجاء وإليه تنسب طائفة املريسية املرجئة كان أبوه يهوديا صباغا يف الكوفة وكان يناظر الشاف
  وهو ال يعرف النحو فيلحن حلنا فاحشا انتهى 

  وفيها عبد اهللا بن يوسف التنيسي احلافظ أحد األثبات أصله دمشقي ومسع من سعيد بن عبد العزيز ومالك والليث 
وفيها عامل أهل الشام أبو مسهر الغساين الدمشقي العبد األعلى بن مسهر يف حبس املأمون ببغداد يف رجب حملنة 

مسع سعيد بن عبد العزيز وتفقه عليه وولد سنة أربعني ومئة وكان عالمة باملغازي واألثر كثري العلم رفيع القرآن 
الذكر قال حيىي ابن معني منذ خرجت من باب األنبار إىل أن رجعت مل أر مثل أيب مسهر وقال أبو حامت ما رأيت 

عند أهلها من أيب مسهر بدمشق إذا خرج  أفصح منه وما رأيت أحدا يف كورة من الكور أعظم قدرا وال أجل
  اصطف الناس يقبلون يده وقال ابن ناصر الدين هو ثقة

  
وفيها عبد امللك بن هشام البصري النحوي صاحب املغازي هذب السرية ونقلها عن البكائي صاحب ابن إسحاق 

  وكان أديبا إخباريا نسابة سكن مصر وهبا تويف 
محل مقيدا مع اإلمام أمحد بن حنبل متزاملني فمرض ومات بغابة يف الطريق  وحممد بن نوح العجلي ناصر السنة

قوليه احملدود ودفنه وكان يف الطريق يثبت أمحد ويشجعه قال أمحد ما رأيت أقوم بأمر اهللا منه روى عن إسحاق 
  األزرق ومات شابا رمحه اهللا قاله يف العرب 

  يب بن أسد وطبقته وكان ثقة مؤدبا ومعلى بن أسد البصري أخو هبز بن أسد روى عن وه
  وحيي البابليت احلراين روى عن األوزاعي وابن أيب ذئب وطائفة وليس بالقوي يف احلديث 

  سنة تسع عشرة ومائتني



  
فيها وقيل يف اليت بعدها امتحن املعتصم اإلمام أمحد بن حنبل وضرب بني يديه بالسياط حىت غشي عليه فلما صمم 

  على ضربه قاله يف العرب  ومل جيب أطلقه وندم
وفيها تويف على بن عياش األهلاين احلمصي احلافظ حمدث محص وعابدها مسع من جرير بن عثمان وطبقته وذكر 

  فيمن يصلح لقضاء محص 
وفيها أبو أيوب سليمان بن داود بن علي اهلامشي العباسي مسع إمساعيل بن جعفر وطبقته وكان إماما حجة فاضال 

  أمحد بن حنبل أثىن عليه وقال يصلح للخالفة شريفا روى أن 
وعامل أهل مكة احلافظ أبو بكر عبد اهللا بن الزبري القرشي احلميدي روى عن فيضل بن عياض وطبقته وكان إماما 

حجة قال أمحد بن حنبل احلميدي والشافعي وابن راهويه كل كان إماما أو كالما هذا معناه وصحب احلميدي 
  يه كل كان إماما أو كالما هذا معناه وصحب احلميديوالشافعي وابن راهو

الشافعي ووااله بعد أن كان نافرا عنه وصحبه يف رحلته إىل مصر قال ابن ناصر الدين حدث عنه البخاري وغريه 
  من كبار األئمة 

الكبار قال وفيها أبو نعيم الفضل بن دكني املالئي احلافظ حمدث الكوفة روى عن األعمش وزكريا ابن أيب زائدة و
ابن معني ما رأيت أثبت من أيب نعيم وعفان وقال أمحد كان يقظان يف احلديث عارفا وقام يف أمر االمتحان مبا مل يقم 
غريه عافا اهللا وكان أعلم من وكيع بالرجال وأنساهبم ووكيع أفقه منه وقال غريه ملا امتحنوه قال واهللا عنقي أهون 

ال ابن ناصر الدين الفضل بن دكني هو عمرو بن محاد التيمي موالهم الكويف من زري هذا مث قطع زره ورماه وق
املالئي التاجر حدث عنه أمحد وإسحاق والبخاري وغريهم وكان حافظا ثبتا فقيها واسع اجملال شارك الثوري يف 

  أكثر من مائة من الرواة وكان غاية يف إتقان ما حفظه ووعاه انتهى 
مساعيل النهدي الكويف احلافظ روى عن إسرائيل وطبقته قال ابن معني ليس بالكوفة أتقن وفيها أبو غسان مالك بن إ

منه وقال ابن ناصر الدين مالك بن إمساعيل النهدي موالهم الكويف ثقة متقن ذو فضل وأمانة وعبادة واستقامة على 
الح وعبادة كنت إذا نظرت إليه تشيع فيه كما كان أبو داود حيكيه انتهى وقال أبو حامت الرازي كان ذا فضل وص

  كأنه خرج من قرب ومل أر بالكوفة أتقن منه ال أبو نعيم وال غريه وقال أبو داود كان شديد التشيع 
وفيها أبو األسود النضر بن عبد اجلبار املرادي املصري الزاهد روى عن الليث وطبقته قال أبو حامت صدوق عابد 

  شبهته بالقعنيب رمحهما اهللا 

  شرين ومائتنيسنة ع

  
  وفيها اختذ املعتصم سر من رأى مسكنا وفيها عقد املعتصم األقمشني على

حرب بابك اخلرمي الذي هزم اجليوش وخرب البالد منذ عشرين سنة مث جهز حممد بن يوسف األمني ليبىن 
إىل موقان مث جرت احلصون اليت خرهبا بابك فالتقى األقمشني ببابك فهزمه وقتل من اخلرمية حنو ألف وهرب بابك 

  هلما أمور يطول شرحها 
وفيها غضب املعتصم على وزيره الفضل بن مروان وأخذ منه عشرة آالف ألف دينار مث نفاه واستوزر حممد بن عبد 



  امللك بن الزيات 
 وفيها توىل آدم بن أيب أياس اخلراساين مث البغدادي نزيل عسقالن روى عن ابن أيب ذئب وشعبة وكان صاحلا ثقة

  قانتا هللا ملا احتضر قرأ اخلتمة مث قال ال إله إال اهللا مث فارق قال أبو حامت ثقة مأمون متعبد 
وخالد بن خالد الصرييف الكويف قارئ الكوفة وتلميذ سليم تصدر لإلقراء ومحل عنه طائفة وحدث عن احلسن بن 

  صاحل بن حي ومجاعة قال أبو حامت صدوق 
   اخلياط روى عن إسرائيل ومجاعة وروى البخاري عن أصحابه وعاصم بن يوسف الريبوعي الكويف

  وعبد اهللا بن جعفر الرقي احلافظ روى عن عبيد اهللا بن عمرو الرقي وطبقته وقد تغري حفظه قبل موته بسنتني 
   وفيها أبو عمرو عبد اهللا بن رجا الغداين بالبصرة يوم آخر السنة وكان ثقة حجة روى عن عكرمة بن محاد وطبقته
وعثمان بن اهليثم مؤذن جامع البصرة يف رجب عن هشام بن حسان وابن جريج والكبار قال أبو حامت كان باخرة 

  يلقن 
وعفان بن مسلم األنصاري موالهم البصري الصفار أبو عثمان أحد أركان احلديث نزل بغداد ونشر هبا علمه 

ابن جريج ومالك والثوري وشعبة وعفان وقال  وحدث عن شعبة وأقرانه قال حيىي بن معني أصحاب احلديث مخسة
حنبل كتب املأمون إىل متويل بغداد ميتحن الناس فامتحن عفان وكتب املأمون فإن مل جيب عفان فاقطع رزقه وكان 

وقال ابن ناصر الدين جعل له } ويف السماء رزقكم وما توعدون { له يف الشهر مخسمائة درهم فلم جيبهم وقال 
  ر على أن يقفعشرة آالف دينا

  عن تعديل رجل وعن جرحه فأىب وقال ال أبطل حقا من احلقوق 
  وفيها أبو عمر حفص بن عمر الضرير البصري صدوق 

وقالون القارئ قارئ أهل املدينة صاحب نافع وهو أبو موسى عيسى بن ميناء الزهري موالهم املدين قال الذهيب يف 
  نه أمحد بن صاحل فضحك وقال يكتبون عن كل أحد انتهى املغين حجة يف القراءة ال يف احلديث سئل ع

وفيها الشريف أبو جعفر حممد اجلواد بن علي بن موسى الرضي احلسيين أحد االثين عشر إماما الذين تدعي فيهم 
الرافضة العصمة وله مخس وعشرون سنة وكان املأمون قد نوه بذكره وزوجه بابنته وسكن هبا املدينة فكان املأمون 

ذ إليه يف السنة ألف ألف درهم وأكثر مث وفد على املعتصم فأكرم مورده وتويف ببغداد آخر السنة ودفن عند ينف
  جده موسى ومشهدمها ينتابه العامة بالزيارة 

وفيها أبو حذيفة النهدي موسى بن مسعود البصري املؤدب يف مجادى اآلخرة مسع أمين بن بابك وطبقته قال أبو 
الثوري بضعة عشر ألف حديث وكان يصحف قال يف املغين موسى بن مسعود أبو حذيفة  حامت روى عن سفيان

النهدي صدوق مشهور من مشيخة البخاري تكلم فيه أمحد ولينه وقال ابن خزمية ال أحدث عنه وقال أبو حفص 
  الفالس ال يروي عنه من ينصف احلديث انتهى 

  سنة إحدى وعشرين ومائتني

  
  كسر بابك اخلرمي بغا الكبري مث تقوى بغا وقصد بابك فالتقوا فاهنزم بابك فيها كانت وقعة عظمى ف

وفيها تويف أبو علي احلسن بن الربيع البجلي البوراين القصيب الكويف روى عن قيس بن الربيع وطبقته وهو من 



  شيوخ البخاري وكان ثقة ثبتا عابدا 
مسع ابن أيب ذئب وشعبة وخلقا وقدم بغداد  وعاصم بن علي بن عاصم الواسطي احلافظ أبو احلسن يف رجب

  فازدمحوا عليه من كل مكان حىت حزر جملسه مبائة ألف وكان ثقة حجة

  
وفيها حمدث مرو وشيخها عبد اهللا بن عثمان عبدان املروزي مسع شعبة وأبا محزة السكري والكبار وعاش ستا 

  ألف درهم وروى عنه البخاري وغريه وسبعني سنة وكان ثقة جليل القدر معظما تصدق يف حياته بألف 
وفيها أإلمام الرباين أبو عبد الرمحن عبد اهللا بن سلمة بن قعنب احلارثي املدين القعنيب الزاهد سكن البصرة مث مكة 

وتويف هبا يف احملرم روى عن سلمة بن وردان وأفلح بن محيد والكبار وهو أوثق من روى املوطأ وخرج له أصحاب 
ل أبو زرعة ما كتبت عن أحد أجل يف عيين من القعنيب وقال أبو حامت ثقة حجة مل أر أخشع منه الكتب الستة قا

وقال اخلرييب حدثين القعنيب عن مالك وهو واهللا عندي خري من مالك وقال الفالس كان القعنيب جماب الدعوة وقال 
  حممد بن عبد الوهاب الفرا مسعتهم بالبصرة يقولون القعنيب من األبدال 

  وفيها حممد بن بكري احلضرمي البغدادي حدث بأصبهان عن شريك وطبقته وقال أبو حامت صدوق يغلظ أحيانا 
  وفيها أبو مهام الدالل حممد بن جمبب بصري مشهور روى عن الثوري وطبقته 

ع الرواية وفيها الفقيه هشام بن عبد اهللا الرازي احلنفي روى عن أيب ذئب ومالك وطبقتهما وكان كثري العلم واس
  وفيه ضعف وقد جاء عنه أنه قال أنفقت يف طلب العلم سبعمائة ألف درهم 

  سنة اثنتني وعشرين ومائتني

  
فيها التقى األمشني واخلرمية لعنهم اهللا وهزمهم وجنا بابك فلم يزل األمشني يتحيل عليه حىت أسره وقد عاث هذا 

شرين سنة وأراد أن يقيم ملة اجملوس بطربستان واستوىل على امللعون وأفسد البالد والعباد وامتدت أيامه نيفا وع
أذربيجان وغريها ويف أيامه ظهر املاربان القائم مبلة اجملوس بطربستان وقد بعث املعتصم يف أول السنة خزائن أموال 

  إىل األمشني ليتقوى هبا وكانت ثالثني ألف

ختفى بابك يف غيضة يف احلصن وأسر مجيع خواصه ألف درهم وافتتحت مدينة بابك يف رمضان بعد حصار شديد فا
وأوالده وبعث إليهم املعتصم األمان فخرقه وسبه وكان قوي النفس شديد البطش صعب املراس فطلع من تلك 

الغيضة يف طريق يعرفها يف اجلبل وانقلب ووصل إىل جبال أرمينية فنزل على البطريق سهل فأغلق عليه وبعث 
شينية فتسلموه وكان املعتصم قد جعل ملن جاء به حيا ألفي ألف درهم وملن جاء رأسه يعرف األمشني فجاء األق

  ألف ألف درهم وكان دخوله بغداد يوما مشهودا 
وفيها تويف أبو اليمان احلكم بن نافع البهراين احلمصي احلافظ روى عن جرير ابن عبد احلميد وطبقته وكان ثقة 

ني ومائة ومات يف ذي احلجة وقد سئل أبو اليمان مرة عن حديث لشعيب حجة كثري احلديث ولد سنة مثان وثالث
  بن أيب محزة فقال ليس هو مناولة املناولة مل أخرجها إىل أحد 

  وعمر بن حفص بن غياث الكويف روى عن أبيه وطتقته ومات كهال يف ربيع األول وكان ثقة متقنا عاملا 
والههم البصري القصاب احلافظ حمدث البصرة مسع من ابن عون وفيها أبو عمرو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي م



حديثا واحدا ومن قرة بن خالد ومل يرحل لكن مسع من مثامنائة شيخ بالبصرة وكان ثقة حجة أضر بآخره وكان 
  يقول ما أتيت حراما وال حالال قط أي مل يفعل إال فرضا أو سنة تويف يف صفر 

احل الوحاظي ولد سنة سبع وثالثني ومائة ومسع من سعيد بن عبد العزيز وفليح وفيها فقيه محص وحمدثها حيىي بن ص
بن سليمان وطبقتهما وعني لقضاء محص قال العقبلي هو محصي جهمي وقال اجلوزجاين كان مرجئا خبيثا ووثقه 

  غريه

  سنة ثالث وعشرين ومائتني 
نا حممد بن عبد الباقي أنبأنا على بن احملسن عن أبيه فيها أتى املعتصم ببابك اخلرمي قال ابن اجلوزي يف الشذور أنبأ

أن أخا بابك اخلرمي قال له ملا دخل على املعتصم بابابك أنك قد عملت ما مل يعمل أحد فاصرب اآلن صربا مل يصربه 
أحد فقال له سترى صربي فأمر املعتصم بقطع أيدمها حبضرته فبدأ ببابك فقطعت ميينه فأخذ الدم فمسح به وجهه 
وقال لئال يرى يف وجهي صفرة فيظن أين جزعت من املوت مث قطعت أربعته وضربت عنقه وقذف يف النار وفعل 

ذلك بأخيه فما فيهما من صاح وخرج املعتصم إىل عموريه فقتل ثالثني ألفا وسىب مثلها وطرح فيها النار وجاء بباهبا 
أالقشني ووصله بعشرين ألف ألف درهم نصفها له  إىل العراق فهو الذي يسمى باب العامة انتهى وتوج املعتصم

  ونصفها لعسكره 
وفيها التقى املسلمون وعليهم األقشني وطاغية الروم فاقتتلوا أياما وكثرت القتلى مث اهنزم املالعني وكان طاغيتهم 

بالسيف مث أغار  يف هذا الوقت توفيل بن ميخائيل بن جرجس لعنهم اهللا نزل على ريطرة يف مائة ألف أياما وافتتحها
  على ملطية مث أذله اهللا هبذه الكسرة 

وفيها تويف خالد بن خداش املهليب البصرى احملدث يف مجادى اآلخرة روى عن مالك وطبقته وخرج له البخاري يف 
  التاريخ ومسلم والنسائي قال أبو حامت وغريه صدوق وقال ابن املديين ضعيف 

وزي عامل أهل مرو وحمدثهم رحل وكتب عن ابن عينه وطبقته وأقدم شيخ له وفيها أبو الفضل صدقة بن الفضل املر
  أبو محزة السكري قال بعضهم كان ببلده كأمحد بن حنبل ببغداد 

وفيها عبد اهللا بن صاحل أبو صاحل اجلهين املصري احلافظ كاتب الليث بن سعد تويف يف يوم عاشوراء وله ست 
وعبد العزيز املاجشون وخلق قال ابن معني أقل أحوال أيب صاحل أنه قرأ ومثانون سنة حدث عن معاوية بن صاحل 

  هذه الكتب على الليث فأجازها له وقال ابن ناصر الدين روى عنه البخاري يف الصحيح وله مناكري

  وقال الفضل الشعراين ما رأيت عبد اهللا بن صاحل أال حيدث أو يسبح وضعفه آخرون كما قال يف العرب 
  بكر بن أيب األسود وامسه عبد اهللا بن حممد بن محيد قاضي مهذان مسع مالكا وأبا عوانة وكان حافظا متقنا وفيها أبو 

وأبو عثمان عمرو بن عون الواسطي مسع احلمادين وظائفة قال أبو حامت لقه حجة وكان حيىي بن معني يطنب يف 
دي حدث عنه البخاري وغريه وكان ثبتا متقنا الثناء عليه وقال ابن ناصر الدين هو ابن أخت عبد الرمحن بن مه

  أنتهى 
  وفيها حممد بن سنان العويف أبو بكر البصري أحد األثبات روى عن جرير ابن حازم وطبقته 

وفيها أبو عبد اهللا حممد بن كثري العبدي البصري احملدث روى عن محاد بن سلمة وطبقته قال ابن معني كيس صادق 
  كثري احلديث 

  بن أسد بالبصرة وهو مر وزي روى عن ابن املبارك وكان كاتبه وفيها معاذ 



وموسى بن إمساعيل أبو سلمة املنقري التبوذكي البصري احلافظ أحد أركان احلديث مسع من شعبة حديثا وأحدا 
  وأكثر عن محاد بن سلمة وطبقنه قال عباس الدوري كتبت عنه مخسة وثالثني ألف حديث وقال ابن ناصر الدين ثقة 

  واحلسن البوراين على ما ذكره ابن ناصر الدين وقال هو ثقة وشيخ للبخاري 

  سنة أربع وعشرين ومائتني

  
  وفيها زلزلت مدينة فرغانه فمات منها أكثر من مخسة عشر ألفا قاله يف الشذور 

وخرب  وفيها ظهر مازيار بطربستان وخلع املعتصم فسار حلربه عبد اهللا بن طاهر وظلم مازيار وعسف وصادر
  أسوار آمل والري وجرجان وجرت له حروب وفصول مث اختلف عليه جنده إىل أن قتل يف السنة اآلتية

  
وفيها تويف األمري إبراهيم بن املهدي بن حممد املنصور العباسي األسود ولذلك ولضخامته يقال له التنني ويقال له 

عرفة الغناء وأنواعه ويل إمرة دمشق ألخيه الرشيد ابن شكلة وهي أمه وكان أديبا فصيحا شاعرا حمسنا رأسا يف م
وبويع باخلالفة ببغداد ولقب املبارك عندما جعل املأمون ويل عهده علي بن موسى الرضي فحاربه احلسن بن سهل 
فانكسر مث حاربه محيد الطوسي فانكسر جيش إبراهيم واهنزم فاختفى وذلك يف سنة ثالث وبقى يف االختفاء سبع 

روا به وهو يف ازار فعفا عنه املأمون وذلك ألنه استشار خاصته يف أمره فكل أشار بقتله قائال من ذاق سنني مث ظف
حالوة اخلالفة ال تصح منه توبة إال حيىي بن أكثم فإنه أجاب مبا معناه لقد مسعنا مبن جىن كجنايته كثريا وإنه إذا قدر 

عفوك عنه خريا ومكرمة تذكر إىل آخر الدهر فقبل رأي حيىي عليه قتل ومل نسمع أنه إذا قدر عليه عفى عنه فاجعل 
  وأطلقه مكرما 

وفيها إبراهيم بن أيب سويد البصري الزارع أحد أصحاب احلديث روى عن محاد بن سلمة وأقرانه قال أبو حامت ثقة 
  رضي 

سليمان بن بالل ما  وأيوب بن سليمان بن بالل له نسخة صحيحة يرويها عن عبد احلميد بن أيب أويس عن أبيه عن
  عنده سواها 

  وفيها أبو العباس حياة بن شريح احلضرمي احلمصي احلافظ مسع إمساعيل ابن عياش وطائفة 
  وربيع بن حيىي األشناين البصري روى عن مالك بن مغول والكبار وكان ثقة صاحب حديث 

والكبار وفيه ضعف يسري وقال يف املغين  وبكار بن حممد بن عبد اهللا بن حممد بن سريين السرييين روى عن ابن عون
  عن ابن عون قال أبو زرعة ذاهب احلديث انتهى 

  وفيها سعيد بن أيب مرمي احلكم بن حممد بن سامل اجلمحي موالهم املصري

الثقة أحد أركان احلديث وله مثانون سنة روى عن حيىي بن أيوب وأيب غسان حممد بن مطرف وطبقتهما من 
  يني املصريني واحلجاز

وفيها قاضي مكة أبو أيوب سليمان بن حرب األزدي الواشحي البصري احلافظ يف ربيع اآلخر وهو يف عشر 
التسعني مسع شعبة وطبقته قال أبو داود مسعته يقع يف معاوية وكان بشر احلايف يهجره لذلك وكان ال يدلس ويتكلم 

ث وما رأيت يف يده كتابا قط وحضرت جملسه يف الرجال وقرأ الفقه وقد ظهر من حديثه حنو عشرة آالف حدي



  ببغداد فحزر بأربعني ألفا وحضر جملسه املأمون من وراء ستر وقال ابن ناصر الدين هو ثقة ثبت 
وفيها أبو معمر املقعد وهو عبد اهللا بن عمرو املنقري موالهم البصري احلافظ صاحب عبد الوارث قال ابن معني 

  كنيته أبو عمر حدث عن البخاري وغريه وهو ثقة ثقة ثبت وقال ابن ناصر الدين 
وفيها عمرو بن مرزوق الباهلي موالهم البصري احلافظ روى عن مالك بن مغول وطبقته قال حممد بن عيسى بن 

  السكن سالت ابن معني عنه فقال ثقة مأمون صاحب غزو ومحده 
صانيف واملغازي واألنساب وله ثالث وفيها أبو احلسن علي بن حممد املدائين البصري األخباري صاحب الت

  وتسعون سنة مسع ابن ايب ذئب وطبقته وكان يسرد الصوم ووثقه ابن معني وغريه 
وفيها العالمة العلم أبو عبيد القسم بن سالم البغدادي صاحب التصانيف مسع شريكا وابن املبارك وطبقتهما وقال 

اعلم وقال أمحد أبو عبيد أستاذ وقال ابن ناصر الدين هو ثقة إسحاق بن راهويه احلق جيب هللا أبو عبيد أفقه مين و
إمام فقيه جمتهد أحد األعالم وكان إماما يف القراءات حافظا للحديث وعلله الدقيقات عارفا بالفقه والتعريفات 
رأسا يف اللغة ذا مصنفات انتهى وقال ابن األهدل قيل أنه أول من صنف غريب احلديث وصنف نيفا وعشرين 

  ابا وعنه قال مكثت يف الغريبكت

أربعني سنة ووقف عليه عبد اهللا بن طاهر فاستحسنه وقال أن عقال دعا صاحبه ملثل هذا حقيق أن ال حيوج إىل 
طلب املعاش وأجرى له كل شهر عشرة آالف درهم ويل القضاء مبدينة طرسوس مثاين عشرة سنة وكان يقسم الليل 

محر الرأس واللحية خيضب باحلناء وكان مهيبا تويف مبكة بعد أن حج وعزم على أثالثا صالة ونوما وتصنيفا وكان أ
االنصراف إىل العراق مع الناس قال فرأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم وأردت الدخول عليه فمنعت فقيل يل ال 

 وبينه تدخل عليه وال تسلم وأنت خارج إىل العراق فقلت ال أخرج إذا فأخذوا عهدي على ذلك وخلوا بيين
فسلمت عليه وصافحين فأقام مبكة حىت مات وعنه قال كنت مستلقيا باملسجد احلرام فجاءتين عائشة املكية وكانت 

من العارفات فقالت يا أبا عبيد ال جتالسه إال بأدب ووإال حماك من ديوان العلماء والصاحلني وقال هالل بن العالء 
ة يف زماهنم الشافعي ولواله ما تفقه الناس يف حديث رسول اهللا صلى اهللا الرقي من اهللا سبحانه على هذه األمة بأربع

عليه وسلم وأمحد ولواله ابتدع الناس وحيىي بن معني نفى الكذب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأيب عبيد 
ة اجلميلة فسر غريب احلديث ولواله اقتحم الناس اخلطأ وكان أبو عبيد موصوفا بالدين وحسن املذهب والسري

  والفضل البارع وأثىن عليه علماء وقته مبا يطول ذكره انتهى وكان أبوه عبدا روميا لرجل من أهل هراة 
وفيها أبو اجلماهر حممد بن عثمان التنوخي الكفرسوسي مسع سعيد بن عبد العزيز وطبقته قال أبو حامت ما رأيت 

  أفصح منه ومن أيب مسهر وقال ابن ناصر الدين هو ثقة 
وفيها أبو جعفر حممد بن عيسى الطباع احلافظ نزيل الثغر بأدنة مسع مالكا وطبقته قال أبو حامت ما رأيت أحفظ 

  لألبواب منه وقال أبو داود كان يتفقه وحيفظ حنوا من أربعني ألف حديث 
ن احلمادين وفيها أبو النعمان حممد بن الفضل ويعرف بعارم السدوسي البصري احلافظ أحدأركان احلديث روى ع

  وطبقتهما ولكنه اختلط بآخره وكان

سليمان بن حرب يقدمه على نفسه وكان حافظا ثبتا قد اختلط بآخره وزال عقله فيما يذكر ومل يظهر له بعد 
  اختالطه فيما قاله الدارقطين شيء منكر قال ابن ناصر الدين 

  رجسي الثبت وفيها على ما ذكره ابن ناصر الدين يزيد بن عبد ربه الزبيدي اجل



  سنة مخس وعشرين ومائتني

  
فيها على ما قاله يف الشذور كانت رجفة باألهواز عظيمة تصدعت منها اجلبال وهرب أهل البلد إىل الرب وإىل 

  السفن وسقطت فيها دور كثرية وسقط نصف اجلامع ومكثت ستة عشر يوما 
  صم للتجار وأصحاب العقار مخسة آالف درهم وفيها تويف احترقت الكرخ فأسرعت النار يف األسواق فوهب املعت

وفيها تويف الفقيه أصبغ بن الفرج أبو عبد اهللا املصري الثقة مفيت أهل مصر ووراق ابن وهب أخذ عن ابن وهب 
وابن القاسم وتصدر لألشغال واحلديث قال ابن معني كان من أعلم خلق اهللا كلهم برأي مالك يعرفها مسئلة مسئلة 

ومن خالفه فيها وقال أبو حامت هو أجل أصحاب ابن وهب وقال بعضهم ما أخرجت مصر مثل  مىت قاهلا مالك
  أصبغ وقد كان ذكر لقضاء مصر وله مصنفات حسان 

وفيها حفص بن عمر أبو عمر احلوضي احلافظ بالبصرة روى عن هشام الدستوائي والكبار قال أمحد بن حنبل ثقة 
  ناصر الدين هو ثقة ثبت ال يوجد عليه حرف واحد وقال ابن 

وفيهاسعدويه الواسطي سعيد بن سليمان احلافظ ببغداد روى عن محاد ابن سلمة وطبقته قال أبو حامت ثقة مأمون 
لعله أوثق من عفان وقال صاحل جزرة مسعت سعدويه يقول حججت ستني حجة وقال ابن ناصر الدين هو سعيد بن 

  حامت ثقة انتهى سليمان الضيب البزار رمى بالتصحيف وقال أبو 
  وفيها أبو عبيدة شاذ بن فياض اليشكري البصري وامسه هالل روى عن هشام

  الدستوائي والكبار فأكثر 
وفيها أبو عمر اجلرمي النحوي صاحل بنإسحاق وكان دينا ورعا نبيال رأسا يف اللغة والنحو نال باألدب دنيا عريضة 

ف يف النحو وناظر الفراء وحدث عنه املربد وله كتاب يف السري وقال ابن األهدل كان دينا ورعا حسن العقيدة صن
عجيب وكتاب غريب سيبويه والعروض وجرم املنسوب إليها يف العرب كثرية منهم جرم بن علقمة بن أمنار ومنهم 

  جرم بن ريان انتهى 
  وفيها فروة بن أيب املغزاء الكويف احملدث روى عن شريك وطبقته 

قاسم بن عيسى العجلي صاحب الكرخ أحد األبطال املذكورين املمدوحني واألجواد وفيها األمري أبو دلف 
املشهورين والشعراء اجمليدين وقد وىل إمرة دمشق للمعتصم حيكى عنه أنه قال يوما من مل يكن مغالبا يف التشييع فهو 

ما كنت بعد استربيتها  ولد زنا فقال له ولده يا أبت لست على مذهبك فقال له أبوه ملا وطئت أمك وعلقت بك
فهذا من ذاك وقال ابن األهدل مدحه أبو متام وغريه وله صنعة يف الغناء وصنف كتاب البزاة والصيد والسالح 
ومناسبة امللوك وغري ذلك كان لكثرة عطائه قد ركبته الديون فلما مات رآه ابنه دلف جالسا عريانا على أسوأ 

  حال وأنشده أبياتا منها 
  ) لكان املوت راحة كل حي ** ذا متنا تركنا ولو كنا إ( 
  ) ونسأل بعده عن كل شيء ** ولكنا إذا متنا بعثنا ( 

  زكان أبوه قد شرع يف عمران مدينة الكرخ مث أمتها هو وكان هبا أوالده وعشريته انتهى 
ديث وقال وفيها حممد بن سالم البيكندي اخلافظ رحل ومسع من مالك وخلق كثري وكان حيفظ مخسة آالف ح

  أنفقت يف طلب العلم أربعني ألفا ويف نشره مثلها وقال ابن ناصر الدين به خترج البخاري انتهى



  سنة ست وعشرين ومائتني

  
فيها كما قال يف الشذور مطر أهل تيماء مطرا وبردا كالبيض فقتل ثلثمائة وسبعني إنسانا وهدم دورا ومسع يف ذلك 

ونظر إىل أثر قدم طوهلا ذراع بال أصابع وعرضها شربان من اخلطوة إىل  صوت يقول ارحم عبادك اعف عن عبادك
  اخلطوة مخسة أذرع أو ست فاتبعوا الصوت فجعلوا يسمعون صوتا وال يرون شخصا 

وفيها غضب املعتصم على االقشني وسجنه وضيق عليه ومنع من الطعام حىت مات أو خنق مث صلب إىل جانب 
م بعبادهتا فأحرقت وكان أقلف متهما يف دينه وأيضا خافه املعتصم وكان من أوالد بابك وأتى بأصنام من داره أهن

  ملوك األكاسرة وامسه حيدر بن كاوس وكان بطال شجاعا مطاعا ليس يف األمراء أكرب منه 
  وأيضا ظفر املعتصم مبازيار الذي فعل األفاعيل بطربستان وصلبه إىل جنب بابك واالقشني 

عمرو احلديثي النيسابوري مسع مسلم بن خالد الزجني وطبقته ولزم حممد بن نصر املروزي فأكثر  وفيها تويف أمحد بن
  عنه قال احلاكم كان إمام عصره يف العلم واحلديث والزهد ثقة 
  وإسحاق بن حممد الفروي املدين الفقيه روى عن مالك وطبقته 

مسع من خاله مالك وطبقته وفيه ضعف مل يؤخره عن  وإمساعيل بن أيب أويس احلافظ أبو عبد اهللا األصبحي املدين
االحتجاج به عند صاحيب الصحيحني وقال ابن ناصر الدين أثىن عليه أمحد والبخاري وتكلم فيه النسائي وغريه 

  انتهى 
وفيها سعيد بن كثري بن عفري أبو عثمان املصري احلافظ العالمة قاضي الديار املصرية روى عن الليث وحيىي بن 

  ب والكبار وكان فقيها نسابة أخباريا شاعرا كثري االطالع قليل املثل صحيح النقل ثقة روى عنه البخاري وغريه أيو
  وفيها حمدث املوصل غسان بن الربيع األزدي روى عن عبد الرمحن بن ثابت

  ابن ثوبان وطبقته وكان ورعا كبري القدر ليس حبجة 
يف العلوم روى عنه البخاري وغريه وكان شيخ مرو على اإلطالق قاله وصدقة بن الفضل املروزي أبو الفضل البحر 

  ابن ناصر الدين 
وحسني بن داود املصيصي احملتسب أبو على احلافظ لقبه سنيد وبه اشتهر أحد أوعية العلم واألثر تكلم فيه أمحد 

  وغريه ووثقه ابن حبان واخلطيب البغدادي قاله ابن ناصر الدين 
  روزي شيخ البخاري مبكة روى عن ابن املبارك وطبقته وحممد بن مقاتل امل

وفيها شيخ خراسان اإلمام حيىي بن حيىي بن بكر التميمي النيسابوري يف صفر يف نيسابور قال ابن راهويه ما رأيت 
  مثل حيىي بن حيىي وال أحسبه رأى مثل نفسه ومات وهو إمام ألهل الدنيا 

  سنة سبع وعشرين ومائتني

  
ى إمرة دمشق أو املغيث الرافعي فخرجت عليهم قيس لكونه صلب منهم مخسة عشر رجال وأخذوا فيها قدم عل

خيل الدولة من املرج فوجه أبو املغيث إليهم جيشا فهزموه مث استفحل شرهم وعظم مجعهم وزحفوا على دمشق 
رج فوجه إليهم يناشدهم وحاصروها فجاء رجاء احلصارى األمري يف جيش من العراق ونزل بدير مران والقيسية بامل



الطاعة فأبوا إال أن يعزل أبو املغيث فأنذرهم القتال يوم اإلثنني مث كبسهم يوم األحد بكفر بطنا وكان مجهور 
القيسية بدومة فوضع السيف يف كفر بطنا وسقبا وجسرين حىت قتل ألفا ومخسمائة وقتلوا الصبيان ووقع النهب 

  قاله يف العرب 
ن عبد اهللا بن يونس أبو عبد اهللا الريبوعي الكويف احلافظ مسع الثوري وطبقته وعاش أربعا وتسعني وفيها تويف أمحد ب

سنة قال أمحد بن حنبل لرجل سأله عمن اكتب قال أخرج إىل أمحد بن يونس الريبوعي فأنه شيخ اإلسالم انتهى 
  وهو من الثقات اإلثبات 

  ن عيينة قال ابن عديوإبراهيم بن بشار الرمادي الزاهد صاحب سفيان ب

  سألت حممد بن أمحد الزريقي عنه فقال كان واهللا ازهد أهل زمانه وقال ابن حبان كان متقنا ضابطا 
وأبو النضر اسحق بن إبراهيم الدمشقي الفراديسي من أعيان الشيوخ بدمشق روى عن سعيد بن عبد العزيز 

يسي مشهور ثقة قال ابن عدي له أحاديث غري حمفوظة ومجاعة قال يف املغين إسحق بن إبراهيم بن النضر الفراد
  انتهى 

وإمساعيل بن عمرو البجلي حمدث أصبهان وهو كويف روى عن مسعر وطبقته وثقة ابن حبان وغريه وضعفه 
  الدارقطين وهو مكثر عاىل اإلسناد 

ع من محاد بن زيد وإبراهيم بن وفيها الرباين القدوة أبو نصر بشر بن احلرث املروزي الزاهد املعروف ببشر احلايف مس
سعد وطبقتهما وعين بالعلم مث أقبل على شأنه ودفن كتبه حدث بشيء يسري وكان يف الفقه على مذهب الثوري 

وقد صنف العلماء مناقب بشر وكراماته رمحه اهللا عاش مخسا وسبعني سنة وتويف ببغداد يف ربيع األول قاله يف العرب 
ولياء قال ابن حبان يف الثقات أخباره ومشائله يف التقشف وخفى الورع أشهر من أن وقال السخاوي يف طبقات األ

حيتاج إىل اإلغراق يف وصفها وكان وثوري املذهب يف الفقه والورع مجيعا وقال اخلطيب هو ابن عم على بن خشرم 
ة وعزوف النفس كان ممن فاق أهل عصره يف الورع والزهد وتفرد بوفور العقل وأنواع الفضل وحسن الطريق

وإسقاط التكلف والفضول وكان كثري احلديث إال أنه مل ينصب نفسه للرواية وكان يكثرها ودفن كتبه ألجل ذلك 
وقال ابن اجلوزي هو مروزي األصل من قرية على ستة أميال من مرو ويقال هلا ما ترسام بالتاء الفوقية وكان من 

مائة مبرو ومل ميلك بشر ببغداد ملكا قط وكان ال يأكل من غلة بغداد أبناء الرؤساء والكتبة وولد يف سنة مخسني و
ورعا ألهنا من أرض السواد اليت مل تقسم وكان يف حدائته يطلب العلم وميشي يف طلبه حافيا حىت اشتهر هبذا اإلسم 

من أغربت قال مسعر من طلب احلديث فليتقشف وليمش حافيا وصح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 
  قدماه يف سبيل اهللا حرمهما اهللا على النار فرأى بشر أن طالب

العلم ميشي يف سبيل اهللا فأحب تعميم قدميه بالغبار ومل يتزوج بشر قط ومل يعرف النساء قيل له مل ال تتزوج قال لو 
ال أقوم حبقها قال أظلين زمان عمر وأعطاين كنت أتزوج وقيل له لو تزوجت مت نسكك قال أخاف أن تقوم حبقي و

وكان يعمل املغازل ويعيش منها حىت مات وكان ال يقبل من أحد شيئا } وهلن مثل الذي عليهن باملعروف { تعاىل 
عطية أو هدية سوى رجل من أصحابه رمبا قبل منه وقال لو علمت أن أحدا يعطي هللا ألخذت منه ولكن يعطي 

بين اعمل فإن أثره يف الكفني أحسن من أثر السجدة بني العينني  بالليل ويتحدث بالنهار وقال البن أخته عمر يا
وقال ليس شيء من أعمال الرب أحب إيل من السخاء وال أبغض إيل من الضيق وسوء اخللق وسئل أمحد بن حنبل 

أن عن مسألة يف الورع فقال استغفر اهللا ال حيل يل أن أتكلم يف الورع وأنا آكل من غلة بغداد لو كان بشر صلح 



جييبك عنه فإنه كان ال يأكل من غلة بغداد وال من طعام السواد يصلح أن يتكلم يف الورع وقال بشر إذا قل عمل 
العبد ابتلى باهلم وقال ما من أحد خالط حلمه ودمه ومشاشة حب النيب صلى اهللا عليه وسلم فريى النار وقال كانوا 

خرة واألنبياء والصاحلني فمن زعم أن األمر غري هذا فهو مفتون ال يأكلون تلذذا وال يلبسون تنعما وهذا طريق اآل
ونظر إىل الفاكهة فقال ترك هذه عبادة مث التفت إىل سجن باب الشام فقال ما هذا قالوا سجن فقال هذه الشهوات 

ا ادخلت هؤالء هذا املدخل وقال الفكرة يف أمر اآلخرة تقطع حب الدنيا وتذهب شهواهتا وقال من طلب الدني
فليتهيا للذل قال مجيع ذلك ابن اجلوزي يف مناقبه وأسند اخلطيب عنه أنه قال لو مل يكن يف القناعة شيء إال التمتع 

  بعز الغىن لكان ذلك جيزئ مث أنشد 
  ) وال عز أعز من القناعة ** أفادتين القناعة أي عز ( 
  ) وصري بعدها التقوى بضاعة ** فخدمنها لنفسك رأس مال ( 
  ) وحتظى يف اجلنان بصرب ساعة ** الني تغين عن خبيل حتز ح( 

  وأسند اخلطيب عن أمحد بن مسكني قال خرجت يف طلب بشر من باب

حرب فإذا به جالس وحده فأقبلت حنوه فلما رآين مقبال خط بيده على اجلدار ووىل فأتيت موضعه فإذا هو قد خط 
  بيده 

  ) غلسه  يف صحبه دائما ويف** احلمد هللا ال شريك له ( 
  ) اال أنيس أخاف من أنسه ** مل يبق يل مؤنس فيؤنسىن ( 

  ) تركن إىل من ختاف من دنسه ** فاعتزل الناس يا أخي وال 
قال عبد اهللا بن اإلمام أمحد مات بشر قبل املعتصم بستة أيام وأسند عن أيب حسان الزيادي قال مات بشر سنة سبع 

قني من ربيع األول وقد بلغ من السن مخسا وسبعني سنة وحشد الناس وعشرين ومائتني عشية األربعاء لعشر ب
جلنازته وكان أبو نصر التمار وعلي بن املديين يصيحان يف اجلنازة هذا واهللا شرف الدنيا قبل شرف اآلخرة 
ت أمسع وأخرجت جنازته بعد صالة الصبح ومل حيصل يف القرب إال يف الليل وكان هنارا صائفا وقال عمر ابن اخته كن

اجلن تنوح على خايل يف البيت الذي كان فيه غري مرة وعن القاسم بن منبه قال رأيت بشرا يف النوم فقلت ما فعل 
اهللا بك قال غفر يل وقال يا بشر قد غفرت لك ولكل من تبع جنازتك قال فقلت يا رب ولكل من أحبين قال 

  تصرا ولكل من أحبك إىل يوم القيامة انتهى ما أورده اخلطيب خم
و فهيا أبو عثمان سعيد بن منصور اخلراساين احلافظ صاحب السنن روى عن فليح بن سليمان وشريك وطبقتهما 

  وجاور مبكة وهبا مات يف رمضان وقد روى البخاري عن رجل عنه وكان من الثقات املشهورين 
  وسهل بن بكار البصري روى عن شعبة ومجاعة 

لبزاز املزين موالهم الدواليب أبو جعفر روى عن شريك وطبقته وله سنن صغرية وفيها حممد بن الصباح البغدادي ا
  وهو ثقة روى عنه أمحد والشيخان وغريهم 

  وفيها أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد امللك الباهلي موالهم البصري احلافظ

الدستوائي والكبار قال أحد أركان احلديث يف صفر وله أربع وتسعون سنة مسع عاصم بن حممد العمري وهشام 
أمحد بن سنان كان أمري احملدثني وقال أبو زرعة كان إماما يف زمانه جليال عند الناس وقال أبو حامت إمام فقيه عاقل 

  ثقة حافظ ما رأيت يف يده كتابا قط وقال ابن وارة ما أراين أدركت مثله 



  سالم ومجاعة وعمر دهرا وهو جمهول وفيها حيىي بن بشري احلريري الكويف مسع بدمشق من معاوية بن 
ويف ربيع األول اخلليفة املعتصم أبو إسحاق حممد بن هارون الرشيد بن املهدي العباسي وله سبع وأربعون سنة 

وعهد إليه باخلالفة املأمون وكان أبيض أصهب اللحية طويلها مربوعا مشرق اللون قويا إىل الغاية شجاعا شهما 
مسرفا على نفسه وهو الذي افتتح عمورية من أرض الروم وكان يقال له املثمن ألنه ولد مهيبا وكان كثري اللهو 

سنة مثانني ومائة يف ثامن شهر فيها وهو شعبان وتويف أيضا يف ثامن عشر رمضان وهو ثامن اخللفاء من بين العباس 
ان وأرمينية وديار ربيعة ووقف وفتح مثان فتوح عمورية ومدينة بابك ومدينة البط وقلعة األحراف و مصر وأذربيج

يف خدمة مثانية ملوك االقشني ومازيار وبابك وباطس ملك عمورية وعجيف ملك اشيا حيج وصول صاحب 
أسبيجاب وهاشم ناحور ملك طخارستان وكناسة ملك السند فقتل هؤالء سوى صول وهاشم واستخلف مثان 

اين بنات وخلف من الذهب مثانية آالف ألف دينار ومن الدراهم سنني ومثانية أشهر ومثانية أيام وخلف مثانية بنني ومث
مثانية عشر ألف ألف درهم ومن اخليل مثانني ألف فرس ومن اجلمال والبغال مثل ذلك ومن املماليك مثانية آالف 

ابنه ومثانية آالف جارية وبىن مثانية قصور وكان له نفس سبعية إذا غضب مل يبال من قتل وال ما فعل وقام بعده 
الواثق قال مجيع ذلك يف العرب ومن عجيب ما اتفق له أنه كان قاعدا يف جملس أنسه والكاس يف يده فبلغه أن امرأة 
شريفة يف األسر عند علج من علوج الروم يف عمورية وأنه لطمها على وجهها يوما فصاحب وامعتصماه فقال هلا 

  العلج ما جييء إليك إال على أبلق فختم

أس وناوله وقال واهللا ما شربته إال بعد فك الشريفة من األسر وقتل العلج مث نادى يف العساكر احملمدية املعتصم الك
بالرحيل إىل غزو عمورية وأمر العسكر أن ال خيرج أحد منهم إال على أبلق فخرجوا معه يف سبعني ألف أبلق فلما 

وطلب العلج صاحب األسرية الشريفة وضرب عنقه فتح اهللا تعاىل عليه بفتح عمورية دخلها وهو يقول لبيك لبيك 
وفك قيود الشريفة وقال للساقي ائتين بكأسي املختوم ففك ختمه وشربه وقال اآلن طاب شرب الشراب ساحمه اهللا 

  تعاىل وجزاه خريا 

  سنة مثان وعشرين ومائتني

جلبل عند مجرة العقبة فقتلت عدة فيها غال السعر بطريق مكة فبيعت راوية املاء بأربعني درمها وسقطت قطعة من ا
  من احلجاج 

وفيها تويف داود بن عمرو بن زهري بن عمرو بن مجيل الضيب البغدادي مسع نافع بن عمر اجلمحي وطائفة وكان 
صدوقا صاحب حديث قال ابن ناصر الدين كنيته أبو سليمان حدث عنه أمحد ومسلم وغريمها وكان ثقة مريزا 

  ن حنبل أذا راد أن يركب داود يأخذ له بركابه انتهى على أصحابه وكان أمحد ب
وفيها محاد بن مالك األشجعي اخلراساين شيخ معمر مقبول الرواية روى عن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر 

  واألوزاعي 
ان وفيها أبو نصر التمار عبد امللك بن عبد العزيز الزاهد ببغداد يف أول العام روى عن محاد بن سلمة وطبقته وك

  ثقة ثبتا عاملا عابدا قانتا ورعا يعد من األبدال 
وعبيد اهللا بن حممد العيشي البصري األخباري أحد الفصحاء األجواد روى عن محاد بن سلمة قال يعقوب بن شيبة 



ن أنفق ابن عائشة على إخوانه أربعمائة ألف دينار يف اهللا وعن إبراهيم احلريب قال ما رأيت مثل ابن عائشة وقال اب
  حراش صدوق وقال ابن األهدل أمه عائشة بنت طلحة ومن كالمه جزعك يف مصيبة

  صديقك أحسن من صربك وصربك يف مصيبتك أحسن من جزعك ووقف على قرب ابن له مات فقال 
  ) أجاب البكى طوعا ومل جيب الصرب ** إذا ما دعوت الصرب بعدك والبكى ( 
  ) يك احلزن ما بقى الدهر سيبقى عل** فإن ينقطع منك الرجاء فإنه ( 

وعنه قال ما أعرف كلمة بعد كالم اهللا ورسوله أخصر لفظا وال أكمل وضعا وال أعم نفعا من قول علي كرم اهللا 
وجهه قيمة كل امرئ ما حيسن ومن قوله أول الفراعنة سنان بن علوان بن عبيد بن عوج بن عمليق وهو صاحب 

والثاين صاحب يوسف ريان بن الوليد وهو خريهم يرجع نسبة إىل عمرو  القضية مع سارة وإبراهيم وأخدمها هاجر
بن عمليق يقال أنه أسلم على يد يوسف والثالث فرعون موسى الوليد بن مصعب بن معاوية وهو أخبثهم يرجع إىل 

عمرو بن عمليق أيضا والرابع نوفل الذي قتله خبت نصر حني غزا مصر واخلامس كان طوله ألفي ذراع وكان 
  قصرياه جسر نيل مصر انتهى ما قاله ابن األهدل 

وفيها علي بن عثام بن علي العامري الكويف نزيل نيسابور مسع مالكا وطبقته وكان حافظا زاهدا فقيها أديبا كبري 
  القدر تويف مرابطا بطرسوس روى مسلم يف صحيحه عن رجل عنه 

ء مشهور من أعلى املرويات روى فيه عن الليث بن سعد وفيها أبو اجلهم العالء بن موسى الباهلي ببغداد وله جز
ومجاعة قال اخلطيب صدوق وخرج له الترمذي وقال يف املغين العالء الباهلي الرقي قال البخاري وغريه منكر 

  احلديث فأما العالء بن هالل البصري فما فيه جتريح انتهى 
ع الدراوردي وطبقته قال أبو حامت كان ميلي علينا وفيها حممد بن الصلت أبو يعلى الثوري مث البصري احلافظ مس

  التفسري من حفظه 
  وفيها العتيب األخباري وهو أبو عبد الرمحن حممد بن عبيد اهللا بن عمرو األموي

أحد الفصحاء األدباء من ذرية عتبة بن أيب سفيان بن حرب وكان من أعيان الشعراء بالبصرة مسع أباه ومسع أيضا 
نة عدة أحاديث واألخبار أغلب عليه قاله يف العرب وقال ابن األهدل روى عنه أبو الفضل الرقاشي من سفيان بن عيي

  وله عدة تصانيف ومن قوله 
  ) فأعرضن عين باخلدود النواضر ** رأين الغواين الشيب الح بعارضي ( 
  ) سعني يرفعن اللوا باحملاجر ** وكن مىت أبصرنين أو مسعنين ( 
  ) نظرن بأحداق املها واجلآذر ** نة أعني فإن عطفت عين أع( 
  ) ألقدامهم صيغت رؤوس املنابر ** فإين من قوم كرام ثناؤهم ( 
  ) هبم وإليهم فخر كل مفاخر ** خالئف يف اإلسالم يف الشرك قادة ( 

  وله وقد مات ولد له 
  ) أسفا عليك ويف الفؤاد كلوم ** أضحت خبدي للدموع رسوم ( 
  انتهى ) أال عليك فإنه مذموم ** ملواطن كلها والصرب حيمد يف ا( 

وفيها مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مغربل بن مرعبل بن مطربل بن أرندل ابن سرندل بن عرندل بن ماسك بن 
املستورد األسدي بالسكون ويقال بالتحريك كان حيىي بن معني إذا ذكر نسب مسدد قال هذه رقية عقرب قال ابن 



خاري نسب مسدد إذا أضيف إليه بسم اهللا الرمحن الرحيم كانت رقية من العقرب واخلمسة األهدل يف شرحه للب
األول بصيغة املفعول والثالثة األخرية أعجمية وكان مسدد أحد احلفاظ الثقات وهو ممن نفرد به البخاري دون 

أمساء وأبا عوانة وخلقا وله مسلم انتهى وقال يف العرب مسدد بن مسرهد احلافظ أبو احلسن البصري مسع جويرية بن 
  مسند يف جملد مسعت بعضه انتهى 

وفيها نعيم بن محاد أبو عبد اهللا الفارض األعور منهم من وثقه واألكثر منهم ضعفه قال يف املغين نعيم بن محاد أحد 
  له وقال األئمة وثقه أمحد بن حنبل وغريه وابن معني يف رواية وقال يف رواية أخرى يشبه له فريوى ماال أصل

النسائي ليس بثقة وقال الدارقطين كثري الوهم وقال أبو حامت حمله الصدق وقال العباس بن مصعب وضع كتبا يف 
الرد على أيب حنيفة قال األزدي كان يضع احلديث يف تقوية السنة وحكايات مزورة يف ثلب أيب حنيفة كلها كذب 

  وكان من أعلم الناس بالفرائض انتهى ملخصا 
  نعيم بن اهليضم اهلروي ببغداد روى عن أيب عوانة ومجاعة وهو من ثقات شيوخ البغوي وفيها 

وفيها أبو زكريا حيىي بن عبد احلميد احلماين الكويف احلافظ أحد أركان احلديث قال ابن معني ما كان بالكوفة من 
  حيفظ معه مسع قيس بن الربيع وطبقته وهو ضعيف لكن وثقه ابن معني 

  رين ومائتنيسنة تسع وعش

  
فيها تويف اإلمام أبو حممد خلف بن هشام البزاز شيخ القراء واحملدثني ببغداد مسع من مالك بن أنس وطبقته وله 

  اختيار خالف فيه محزة يف أماكن وكان عابدا صاحلا كثري العلم صاحب سنة رمحه اهللا تعاىل 
لقب بذلك ألنه كان يتبع املسند ويتطلبه رحل  وعبد اهللا بن حممد احلافظ أبو جعفر اجلعفي البخاري املسندي

  وكتب الكثري عن سفيان بن عيينة وطبقته وكان ثبتا روى عنه البخاري وغريه 
وفيها نعيم بن محاد اخلزاعي الفرضي املروزي احلافظ أحد علماء األثر مسع أبا محزة السكري وهشيما وطبقتهما 

كثرة ما روى وامتحن خبلق القرآن فلم جيب وقيد ومات يف وصنف التصانيف وله غلطات ومناكري مغمورة يف 
  احلبس رمحه اهللا تعاىل قاله يف العرب 

وفيها يزيد بن صاحل الفراء أبو خالد النيسابوري العبد الصاحل روى عن إبراهيم بن طهمان وقيس بن الربيع وطائفة 
ليشكري النيسابوري الفراء جمهول قلت بل مشهور وكان ورعا قانتا جمتهدا يف العبادة قال يف املغين يزيد بن صاحل ا

  صدوق انتهى

  سنة ثالثني ومائتني

  
  

  فيها تويف إبراهيم بن محزة الزبريي املدين احلافظ روى عن إبراهيم بن سعد وطبقته ومل يلق مالكا 
له وفيها سعيد بن حممد اجلرمي الكويف روى عن شريك وحامت بن إمساعيل وطائفة وكان صاحب حديث خرج 

الشيخان وأبو داود وغريهم قال يف املغين سعيد بن حممد اجلرمي عن حامت بن إمساعيل وطائفة وكان صاحب حديث 



  خرج ثقة إال أنه شيعي ووثقه أبو داود وخلق انتهى 
ال وفيها أمري املشرق أبو العباس عبد اهللا بن طاهر بن احلسني اخلزاعي وله مثان وأربعون سنة وكان شجاعا مهيبا عاق
جوادا كرميا يقال أنه وقع مرة على قصص بصالت بلغت أربعة آالف ألف درهم وقد خلف من الدراهم خاصة 

أربعني ألف درهم وقد تاب قبل موته وكسر آالت اللهو واستفك أسرى بألفي ألف درهم وتصدق بأموال كثرية 
  وفيه يقول أبو متام وقد قصده من العراق من قصيدته املشهورة 

  ) فقلت كال ولكن مطلع اجلود ** الشمس تبغي أن تؤم بنا أمطلع ( 
  ويف سفرة أيب متام هذه ألف كتاب احلماسة فأنه حكم عليه الربد هناك ووقع على خزانة كتب فاختار منها احلماسة 
 وفيها على بن اجلعد أبو احلسن اهلامشي موالهم البغدادي اجلوهري احلافظ حمدث بغداد يف رجب وله ست وتسعون

سنة روى عن شعبة وابن أيب ذئب والكبار فأكثر وكان حيدث من حفظه قال البغوي أخربت أنه مكث ستني سنة 
يصوم يوما ويفطر يوما وقال ابن ناصر الدين هو شيخ بغداد وصاحب العاىل من اإلسناد خرج عنه البخاري وغريه 

  تهى وكان ثقة عجبا يف حفظه مل يرو عنه مسلم لبدعة وجتهم كان فيه ان
  وفيها على بن حممد بن اسحق أبو احلسن الطنافسي الكويف احلافظ حمدث

قزوين وأبو قاضيها احلسني مسع سفيان بن عيينة وطبقته فأكثر وثقة أبو حامت وقال هو أحب إيل من ابن أيب شيبة يف 
  الفضل والصالح 

  وية قال يف املغين صدوق وقد لني وعون بن سالم الكويف وله تسعون سنة مسع أبا بكر النهشلي وزهري بن معا
  وفيها حممد بن إمساعيل بن أيب مسينة البصري احلافظ اجملاهد روى عن معتمر ابن سليمان وطبقته 

وفيها اإلمام احلرب أبو عبد اهللا حممد بن سعد احلافظ كاتب الواقدي وصاحب الطبقات والتاريخ ببغداد يف مجادى 
عن سفيان بن عيينة وهشيم وخلق كثري قال أبو حامت صدوق قال ابن األهدل اآلخرة وله اثنتان وستون سنة روى 

  قيل أنه مكث ستني سنة يصوم يوما ويفطر يوما 
  وفيها أبو غسان مالك بن عبد الواحد املسمعي البصري احملدث روى عن معتمر بن سليمان وطبقته 

أسحق أحد أركان العلم رحل ومسع أبا األحوص ويف حدود الثالثني إبراهيم بن موسى الرازي الفراء احلافظ أبو 
وخالد بن عبد اهللا الواسطي وطبقتهما قال أبو زرعة احلافظ كتبت عنه مائة ألف حديث وهو أتقن من أيب بكر بن 

  أيب شيبة وأصح حديثا 

  سنة إحدى وثالثني ومائتني

  
خبلق القرآن وكان قد تبع أباه يف امتحان  فيها ورد كتاب الواثق على أمري البصرة يأمره بامتحان األئمة واملؤذنني

  الناس 
وفيها قتل أمحد بن نصر اخلزاعي الشهيد كان من أوالد األمراء فنشأ يف علم وصالح وكتب عن مالك ومجاعة 

ومحل عن هشيم مصنفاته وما كان حيدث ويزري على نفسه قتله الواثق بيده المتناعه من القول خبلق القرآن 
  ق يف اخلطاب وقال له يا صيب وكان رأسا يف األمر باملعروف والنهىولكونه أغلظ للواث



عن املنكر فقام معه خلق من املطوعة واستفحل أمرهم فخافت الدولة من فتق يتم بذلك قال ابن األهدل روى أنه 
اهللا صلب فاسود وجهه فتغريت قلوب الناس مث ابيض سريعا فرؤى يف النوم فقال ملا صلبت رأيت رسول اهللا صلى 
عليه وسلم فأعرض عين بوجهه فاسود وجهي غضبا مسألته صلى اهللا عليه وسلم عن سبب أعراضه فقال حياء 

  منك إذ قتلك واحد من أهل بييت فابيض وجهي انتهى 
وفيها إبراهيم بن حممد بن عرعرة الشامي البصري أبو اسحق احلافظ ببغداد يف رمضان مسع جعفر بن سليمان 

  اب الثقفي وطائفة قال عثمان ابن خرزاذ ما رأيت أحفظ من أربعة فذكر منهم إبراهيم هذا الضبعي وعبد الوه
  وفيها أمية بن بسطام أبو بكر العيشي البصري أحد اإلثبات روى عن ابن عمه يزيد بن زريع وطبقته 

ومجاعة قال أمحد وفيها عبد اهللا بن حممد بن أمساء الضبعي البصري أحد األئمة روى عن عمه جويرية بن أمساء 
الدورقي مل أر بالبصرة أحفظ منه وذكر لعلى ابن املديين فعظمه وقال ابن ناصر الدين كنيته أبو عبد الرمحن وهو 

  حجة ثقة 
وفيها كامل بن طلحة وله ست ومثانون سنة روى عن مبارك بن فضالة ومجاعة قال أبو حامت ال بأس به وقال يف 

ه وقال أمحد ما أعلم أحدا يدفعه حبجة وقال ابن معني ليس بشيء وقال أبو حامت املغين قال أبو داود رميت بكتب
  وغريه ال بأس به وقال الدارقطين ثقة انتهى 

وفيها ابن األعرايب صاحب اللغة وهو أبو عبد اهللا حممد بن زياد تويف بسامرا وله مثانون سنة وكان إليه املنتهى يف 
و موىل بين العباس أخذ عنه أيب معاوية الضرير والكسائي وأخذ عنه احلريب معرفة لسان العرب قال ابن األهدل ه

  وثعلب وابن السكيت واستدرك على من قبله وله بضعة عشر مصنفا منها كتاب النوادر

  وكتاب اخليل وكتاب تفسري األمثال وكتاب معاين الشعر وكان حيضر جملسه مائة مستفيد انتهى 
لبصري األخباري احلافظ أبو عبد اهللا روى عن محاد بن سلمة ومجاعة وصنف كتبا وفيها حممد بن سالم اجلمحي ا

  منها كتاب الشعراء وكان صدوقا 
وفيها أبو جعفر حممد بن املنهال البصري الضرير احلافظ روى عن أيب عوانة ويزيد بن زريع ومجاعة وكان أبو يعلي 

  م يف وقته وهو من الثقات قال يف العرب قلت املوصلي يفخم أمره ويقول كان أحفظ من بالبصرة وأثبته
ومات قبله ييسري أو بعده حممد بن املنهال العطار أخو حجاج بن منهال روى عن يزيد بن زريع ومجاعة وكان 

  صدوقا روى عن أيب يعلى املوصلي انتهى 
  وفيها منجاب بن احلارث الكويف روى عن شريك وأقرانه 

ضرير ببغداد روى عن عبد العزيز الداوردي وطبقته وكان من حفاظ الوقت وفيها أبو علي هارون بن معرف ال
  صاحب سنة 

وفيها احلافظ أبو زكريا حيىي بن عبد اهللا بن بكري املخزومي موالهم املصري يف صفر مسع مالكا والليث وخلقا كثريا 
مالك والليث ثقة وإن وصنف التصانيف ومسع املوطأ من مالك سبع عشرة مرة قال ابن ناصر الدين هو صاحب 

  كان أبو حامت والنسائي تكلما فيه احتج البخاري ومسلم يف صحيحهما مبا يرويه انتهى 
وفيها العالمة أبو يعقوب يوسف بن حيىي البويطي الفقيه صاحب الشافعي ببغداد يف السجن والقيد ممتحنا خبلق 

ي ليس يف أصحايب أعلم من البويطي وقال أمحد القرآن وكان عابدا جمتهدا دائم الذكر كبري القدر قال الشافع
العجلي ثقة صاحب سنة ومسع أيضا من ابن وهب وقال األسنوي يف طبقاته كان ابن أيب الليث احلنفي حيشده 



فسعى به إىل الواثق باهللا أيام احملنة بالقول خبلق القرآن فأمر حبمله إىل بغداد مع مجاعة من العلماء فحمل إليها على 
  وال مقيدا مسلسال يفبغل مغل

أربعني رطال من حديد وأريد منه القول بذلك فامتنع فحبس ببغداد على تلك احلالة إىل أن مات يوم اجلمعة قبل 
الصالة وكان يف كل مجعة يغسل ثيابه ويتنظف ويغتسل ويتطيب مث ميشي إذا مسع النداء إىل باب السجن فيقول له 

  ي اللهم إين أجبت داعيك فمنعوين انتهى ملخصا السجان ارجع رمحك اهللا فيقول البويط
وفيها أبو متام الطائي حبيب بن أوس احلوراين مقدم شعراء العصر تويف يف آخر السنة كهال سئل الشريف الرضي 

عن أيب متام والبحتري واملتنيب فقال أما أبو متام فخطيب منرب وأما البحتري فواصف جؤذر وأما املتنيب فقائد عسكر 
أبو الفتح بن األثري يف كتاب املثل السائر يصف الثالثة وهؤالء الثالثة هم الت الشعر وعزاه ومناته الذين وقال 

ظهرت على أيديهم حسناته ومستحسناته وقد حوت أشعارهم غرابة احملدثني وفصاحة القدماء ومجعت بني األمثال 
ذهان وقد شهد له بكل معىن مبتكر مل ميش فيه على السائرة وكلمة احلكماء أما أبو متام فرب معان وصيقل ألباب وأ

أثر فهو غري مدافع عن مقام األغراب الذي يربز فيه على األضراب ولقد مارست من الشعر كل أول وأخري ومل أقل 
ما أقول فيه إال عن تنقيب وتنقري فمن حفظ شعر الرجل وكشف عن غامضه وراض فكره برائضه أطاعته أعنة 

يف البالغة ما قالت حزام فخذ مين يف ذلك قول حكيم وتعلم ففوق كل ذي علم عليم وأما  الكالم وكان قوله
البحتري فإنه أحسن يف سبك اللفظ على املعىن وأراد أن يشعر فغىن ولقد حاز طريف الرقة واجلزالة على االطالق 

م وعن نفسه فقال أنا وأبو فبينا يكون يف شظف جند حىت يتشبب بريف العراق وسئل أبو الطيب عنه وعن أيب متا
متام حكيمان والشاعر البحتري قال ولعمري لقد أنصف يف حكمه وأعرب بقوله هذا عن متانة علمه فإن أبا عبادة 
أتى يف شعره باملعىن املقدود من الصخرة الصماء يف اللفظ املصوغ من سالسة املاء فأدرك بذلك بعد املرام مع قربه 

نه أتى يف معانيه بأخالط الغالية ورقى يف ديباجة لفظه إىل الدرجة العالية وأما أبو الطيب من اإلفهام وما أقول إال أ
  املتنيب فأراد أن يسلك مسلك أيب متام

فقصرت عنه خطاه ومل يعطه الشعر ما أعطاه لكنه حظى يف شعره باحلكم واألمثال واختص باإلبداع يف وصف 
متأمثا وال منه متثلما و ذلك أنه إذا خاض يف وصف معركة كان لسانه مواقف القتال قال وأنا أقول قوال لست فيه 

أمضى من نصاهلا وأشجع من أبطاهلا وقامت أقواله للسامع مقام أفعاهلا حىت تظن الفريقني فيه تقابال والسالحني فيه 
ولة بن تواصال وطريقه يف ذلك يضل بسالكه ويقوم بعذر تاركه وال شك أنه كان يشهد احلروب مع سيف الد

محدان فيصف لسانه وما أداه إليه عيانه ومع هذا فأين رأيت الناس عادلني فيه عن سنن التوسط فأما مفرط فيه وأما 
مفرط وهو وأن انفرد يف طريق وصار أبا عذره فأن سعادة الرجل كانت أكرب من شعره وعلى احلقيقة و فأنه كان 

اإلطراء ولقد صدق يف قوله من أبيات ميدح هبا السيف خامت الشعراء ومهما وصف به فهو فدق الوصف وفرق 
  الدولة 

  ) أن الكرام بأسخاهم يدا ختموا ** ال تطلنب كرميا بعد رؤيته ( 
  ) قد أفسد القول حىت أمحد الصمم ** وال تبال بسعر بعد شاعره ( 

الشعراء مجع فيه بني اجلاهلني  انتهى ما قاله ابن األثري وقال ابن األهدل ألف أبو متام كتاب احلماسة وكتاب فحول
واملخضرمني واإلسالميني وكتاب اإلختيارات من شعر الشعراء وكان حيفظ أربعة آالف ارجوزة غري القصائد 

واملقاطيع وجاب البالد ومدح اخللفاء وغريهم وكان قصد البصرة يف مجاعة من اتباعه وبه شاعرها عبد الصمد بن 



  الناس إليه فكتب إليه قبل قدومه املعدل فخاف عبد الصمد أن مييل 
  ) وكلتامها بوجه مذال ** أنت بني اثنتني تربز للناس ( 
  ) بني ذل اهلوى وذل السؤال ** أي ماء يبقى بوجهك هذا ( 

  فلما وقف عليه رجع وكتب على ظهر ورقته 
  )وأنت أنقص من الشيء يف العدد ** أىف تنظم قول الزور والفند ( 

  
  ) كأهنا حركات الروح يف اجلسد ** يظ على حنق أسرجت قلبك من غ( 
  ) كالعري يقدم من خوف على األسد ** أقدمت وحيك من هجوي على خطر ( 

قيل أن العري إذا شم رائحة األسد وثب عليه فزعا ومدح أبو متام اخلليفة حبضرة أيب يوسف الفيلسوف الكندي 
  فقال 

  ) ذكاء إياس  يف حلم أحنف يف** إقدام عمر يف مساحة حامت ( 
فقال له الفيلسوف أتشبه اخلليفة بأجالف العرب فقال نور اهللا سبحانه شبه مبصباح يف مشكاة للتقريب فقال 

للخليفة أعطه ما سأل فإنه ال يعيش أكثر من أربعني يوما ألنه قد ظهر يف عينيه الدم من شدة الفكر وقيل قال إنه 
ل رأيت فيه من الذكاء والفطنة ما علمت أن النفس الروحانية تأكل ميوت قريبا أو شابا فقيل له وكيف ذلك فقا

جسمه كما يأكل السيف املهند غمده فقال له اخلليفة ما تشتهي قال املوصل فأعطاه إياها فمات سريعا وقد نيف 
  فقال على الثالثني وبىن عليه أبو هنشل بن محيد قبة ورثاه مجاعة منهم أبو هنشل بن محيد الذي واله املوصل 

  ) وغدير روضتها حبيب الطائي ** فجع القريض خبامت الشعراء ( 
  ) وكذاك كانا قبل يف األحياء ** ماتا معا فتجاورا يف حفرة ( 

  ورثاه حممد بن عبد امللك الزيات وزير املعتصم فقال 
  ) ملا أمل مقلقل األحشاء ** نبأ أتى من أعظم األنباء ( 
  ) ناشدتكم ال جتعلوه الطائي * *قالوا حبيب قد ثوى فأجبتهم ( 

  انتهى ما قاله ابن األهدل قلت ومن شعر أيب متام هذه األبيات الثالثة وتطلب املناسبة بينهما وهي 
  ) ما كان حيسد أعمى من له بصر ** لوال العيون وتفاح النهود إذا ( 
  ) من فاته العني يذكي شوقه األثر ** قالوا أتبكي على رسم فقلت هلم ( 
  )قلوا كما غريهم قل وإن كثروا ** إن الكرام كثري يف البالد وإن ( 

  سنة اثنتني وثالثني ومائتني

 (  
  فيها تويف احلكم بن موسى أبو صاحل القنطري البغدادي احلافظ أحد العباد يف شوال مسع إمساعيل بن عياش وطبقته 

وكان يقال أنه من األبدال وروى عن مالك وطبقته  وفيها عبد اهللا بن عون اخلزاز الزاهد أبو حممد البغدادي احملدث
تويف يف رمضان قال السخاوي يف طبقاته عبد اهللا اخلزاز من كبار مشايخ الري ومن كبار فتياهنم قال عبد اهللا بن 

عبد الوهاب كان عبد اهللا اخلزاز إذا دخل مكة يقول اجملاورون طلعت مشس احلرم وقال اجلنيد ال يأتينا م هذه 



  ية مثل عبد اهللا اخلزاز وقال يوسف بن الحسني مل أر مثل عبد اهللا اخلزاز وال أرى عبد اهللا مثل نفسه انتهى الناح
وفيها عمرو بن حممد الناقد احلافظ أبو عثمان البغدادي نزيل الرقة وفقيها وحمدثها مسع هشيما وطبقته تويف يف ذي 

  احلجة ببغداد 
لزهري العويف املكي املالكي اإلمام القاضي نزيل بغداد تفقه بأصحاب مالك قال وفيها ابو حيىي هارون بن عبد اهللا ا

أبو إسحاق الشريازي هو أعلم من صنف الكتب يف خمتلف قول مالك وقال اخلطيب أنه مسع من مالك وأنه ويل 
  قضاء العسكر مث قضاء مصر 

  وشريك وكان حمدثا تاجرا وفيها يوسف بن عدي الكويف نزيل مصر أخو زكريا بن عدي حدث عن مالك 
ويف ذي احلجة تويف الواثق باهللا أبو جعفر وقيل أبو القاسم هارون بن املعتصم حممد بن الرشيد بن املهدي العباسي 

عن بضع وثالثني سنة وكانت أيامه مخس سنني وأشهرا ويل بعهد من أبيه وكان أديبا شاعرا أبيض تعلوه صفرة 
يف القول خبلق القرآن وامتحن الناس وقوي عزمه ابن أيب دؤاد القاضي وملا حسن اللحية يف عينيه نكتة دخل 

احتضر ألصق خده باألرض وجعل يقول يا من ال يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه واستخلف بعده أخوه املتوكل 
  فأظهر السنة ورفع احملنة

شذور وسلم على املتوكل باخلالفة مثانية وأمر بنشر أحاديث الرؤية والصفات قاله يف العرب قال ابن اجلوزي يف ال
كلهم أوالد خليفة املنتصر ابنه وحممد بن الواثق وأمحد بن املعتصم وموسى بن املأمون وعبد اهللا بن األمني وأبو أمحد 

بن الرشيد والعباس بن اهلادي ومنصور بن املهدي وكانت عدة كل نوبة من نوب الفراشني يف دار املتوكل أربعة 
ش انتهى قال ابن الفرات كان الواثق مشغوفا حبب اجلواري واختاذ السراري والتمتع باألنكحة روى أنه آالف فرا

كان حيب جارية محلت إليه من مصر هدية فغضبت يوما من شىء جرى بينه وبينها فجلست مع صاحبات هلا فقالت 
غفلة فسمع هذا القول منها فأنشأ هلن لقد هجرته منذ أمس وهو يروم أن أكلمه فلم أفعل فخرج من مرقده على 

  يقول 
  ) هل أنت أال مليك جار إذ قدرا ** ياذا الذي بعذايب ظل مفتخرا ( 
  ) وان أفق منه يوما ما فسوف ترى ** لوال اهلوى لتجارينا على قدر ( 

ت به اليت فاصطلحا وحلنته وجعلت تغنيه به بقية يومه ذلك وقيل كان مع جارية فظنها نامت فقام إىل أخرى فشعر
  كان معها فقامت مغضبة فبعث إىل اخلليع البصري وأخربه بقصته فقال 

  ) فلها العتيب لدينا والرضا ** غضبت إذ زرت أخرى خلسة ( 
  ) فاغفريها واصفحى عما مضى ** يافدتك النفس كانت هفوة ( 
  ) وانسيب جورى إىل حكم القضا ** واتركى العذل على من قاله ( 
  ) وعلى قليب كيزان الفضا ** من رقديت فلقد نبهتين ( 

فاصطلحا وأجازه وكان الواثق شديد اإلعتزال وقام يف أيام احملنة خبلق القرآن القيام الكلى وشدد على الناس يف 
ذلك وكان سبب موته أن طبيبه ميخائيل عرب عليه ذات يوم فقال له يا ميخائيل ابغ يل دواء للباه فقال يا أمري 

هللا يف نفسك النكاح يهد البدن فقال ال بد من ذلك فقال إذا كان وال بد فعليك بلحم السبع اغله املؤمنني خف ا
  باخلل سبع غليات وخذ منه ثالثة دراهم على الشراب وإياك أن



تكثر منه تقع يف اإلستقساء ففعل الواثق ذلك وأخذ منه فأكثر حملبته يف اجلماع فاستسقى بطنه فأمجع األطباء أن ال 
له إال أن يسجر له تنور حبطب الزيتون وإذا ملىء مجرا حنى ما يف جوفه وألقى فيه على ظهره وجيعل حتته وفوقه  دواء

األشياء الرطبة ويودع فيه ثالث ساعات وإذا طلب ماء مل يسق فأن سقى كان تلفه فيه فأمر الواثق فصنع به كذلك 
ب جسمه روح اهلواء اشتد عليه فجعل خيور كما خيور وأخرج من التنور وهو يف رأي العني أنه أحترق فلما أصا

الثور ويصيح ردوين إىل التنور فاجتمعت جواريه ووزيره حممد بن الزيات فردوه إىل التنور فلما ردوه إليه سكن 
صياحه وأخرج ميتا وقد عدت ميتته هذه من فضائل اإلمام أمحد بن حنبل رضي اهللا عنه فأن املعتصم مل امتحنه 

خبلق القرآن كان الواثق يقول له مل ال تقول مبقالة أمري املؤمنني قال ألهنا باطلة قال لئن كان ما تقوله أنت للمقالة 
  حقا أحرقين اهللا بالنار فما مات حىت حرق بالنار انتهى ما قاله ابن الفرات ملخصا 

  سنة ثالث وثالثني ومائتني

  
ة شديدة من ارتفاع الضحى أي إىل ثالث ساعات كما فيها كما قاله ابن اجلوزي يف الشذور رجفت دمشق رجف

قاله يف العرب فانتقضت منها البيوت زالت احلجارة العظيمة وسقطت عدة طاقات من األسواق على من فيها فقتلت 
خلقا كثريا وسقط بعض شرفات اجلامع وانقطع ربع منارته وانكفأت قرية من عمل الغوطة على أهلها فلم ينج 

احد واشتدت الزالزل على أنطاكية واملوصل ووقع أكثر من ألفي دار على أهلها فقتلتهم ومات منهم إال رجل و
  من أهلها عشرون ألفا وفقد من بستان أكثر من مائيت خنلة من أصوهلا فلم يبق هلا أثر انتهى 

  ائي وفيها تويف إبراهيم بن احلجاج الشامي احملدث بالبصرة روى عن احلمادين ومجاعة وخرج له النس
  وفيها حبان بن موسى املروزي مسع أبا محزة السكري وأكثر عن ابن املبارك

  وكان ثقة مشهورا 
وسليمان بن عبد الرمحن ابن بنت شرحبيل أبو أيوب التميمي الشامي احلافظ حمدث دمشق يف صفر وله مثانون سنة 

  ن دب ودرج مسع إمساعيل بن عياش وحيىي بن محزة وطبقتهما وعين هبذا الشأن وكتب عم
  وسهل بن عثمان العسكري احلافظ أحد األئمة تويف فيها أوىف حدودها روى عن شريك وطبقته 

وفيها القاضي أبو عبد اهللا حممد بن مساعة الفقيه ببغداد وقد جاوز املائة وتفقه على أيب يوسف وحممد وروى عن 
  وم والليلة مائيت ركعة الليث بن سعد وله مصنفات واختيارات يف املذهب وكان ورده يف الي

وفيها احلافظ أبو عبد اهللا حممد بن عائذ الدمشقي الكاتب صاحب املغازي والفتوح وغري ذلك من املصنفات املفيدة 
  روى عن إمساعيل بن عياش والوليد ابن مسلم وخلق وكان ناظر خراج الغوطة 

والواثق واملتوكل مث قبض عليه املتوكل وعذبه  وفيها الوزير أبو جعفر حممد بن عبد امللك بن الزيات وزر للمعتصم
وسجنه حىت هلك كان أديبا بليغا وشاعرا حمسنا كامل األدوات جهميا قال ابن األهدل كان أول أمره كاتبا فلتفق 
أن املعتصم سأل وزيره أمحد بن عمار البصري عن الكأل ما هو فقال ال أدري فقال ملعتصم خليفة أمي ووزير عامي 

ن بالباب من الكتاب فوجدوا ابن الزيات فسأله عن الكالء فقال العشب على اإلطالق فأن كان رطبا فهو انظروا م
اخللى وأن كان يابسا فهو احلشيش وشرع يف تقسيم النبات فاستوزره وارتفع شأنه وظلم واختذ تنورا من حديد 

كه املتوكل يف خالفته وأدخله التنور وقيده حيبس فيه املصادرين فإذا سئل الرمحة قال الرمحة جور يف الطبيعة فأمس



خبمسة عرش رطال من حديث فافتقده بعد حني فوجده ميتا فيه وله ديوان شعر رائق انتهى ملخصا وقال ابن 
  الفرات قال صاحل بن سليمان العبدي كان ابن الزيات يتعشق جارية فبيعت من رجل

  ت حىت خشى عليه مث أنشأ يقول من أهل خراسان وأخرجها قال فذهل عقل حممد بن الزيا
  ) وطول رعيته للنجم يف السدف ** يا طول ساعات ليل العاشق الدنف ( 
  ) كأمنا اجلسم منه دقة األلف ** ماذا توارى ثيايب من أخي حرق ( 
  ) إال لطول الذي القى من األسف ** ما قال يا أسفي يعقوب من كمد ( 
  ) ستدل على الزيات وليقف فلي** من سره أن يرى ميت اهلوى دنفا ( 

وفيها حيىي بن أيوب املقابري أبو زكريا البغدادي العابد أحد أئمة احلديث والسنة روى عن إمساعيل بن جعفر 
  وطبقته تويف يف ربيع األول وله ست وسبعون سنة 

عدة مبدينة النيب صلى وفيها اإلمام أبو زكريا حيىي بن معني البغدادي احلافظ أحد األعالم وحجة اإلسالم يف ذي الق
اهللا عليه وسلم متوجها إىل احلج وغسل على األعواد اليت غسل عليها النيب صلى اهللا عليه وسلم وعاش مخسا 

وسبعني سنة مسع هشيما وحيىي بن أيب زائدة وخالئق وحدث عنه اإلمام أمحد والشيخان وجاء عنه أنه قال كتبت 
ال أمحد بن حنبل كل حديث ال يعرفه حيىي ابن معني فليس حديث بيدي هذه ستمائة ألف حديث يعين ملكرر وق

وقال ابن املدين انتهى علم الناس إىل حيىي بن معني قال يف العرب حديثه يف الكتب الستة وقال ابن األهدل كان بينه 
نوم يقول يا أبا وبني امحد مودة واشتراك يف طلب احلديث ورجاله وقيل ملا خرج من املدينة إىل مكة مسع هاتفا يف ال

  زكريا أترغب عن جواري فرجع وأقام باملدينة ثالثا ومات رمحه اهللا وكان ينشد 
  ) طوعا وتبقى يف غد آثامه ** املال يذهب حله وحرامه ( 
  ) حىت يطيب شرابه وطعامه ** ليس التقى مبتق ال هله ( 
  ) ويكون يف حسن احلديث كالمه ** ويطيب ما حتوى وتكسب كفه ( 
  )فعلى النيب صالته وسالمه ** ق النيب لنا به عن ربه نط( 

  سنة أربع وثالثني ومائتني

  
قال يف الشذور هبت ريح شديدة مل يعهد مثلها فاتصلت نيفا ومخسني يوما ومشلت بغداد والبصرة والكوفة وواسط 

نتشار وعطلت األسواق وعبدان واألهواز مث إىل مهذان فأحرقت الزرع مث ذهبت إىل املوصل فمنعت الناس من اإل
  وزلزلت هراة حىت سقطت الدور انتهى 

وفيها تويف أمحد بن حرب النيسابوري الزاهد الذي قال فيه حيىي بن حىي أن مل يكن من األبدال فال أدري من هم 
رحل ومسع من ابن عيينة ومجاعة وكان صاحب غزو وجهاد ومواعظ ومصنفات يف العلم وخرج له النسائي قال يف 

  ين عن ابن عيينة له مناكري قال أبو حامت وكان صدوقا انتهى املغ
وفيها األمري ايتاخ التركي مقدم اجليوش وكبري الدولة خافه املتوكل وعمل عليه بكل حيلة حىت قبض عليه نائبه 

  على بغداد اسحق بن إبراهيم وأميت عطشا وأخذ له املتوكل من الذهب ألف ألف دينار 
مة زهري بن حرب الشيباين احلافظ ببغداد يف شعبان وله أربع وسبعون سنة رحل وكتب الكثري وفيها اإلمام أبو خيث



عن هشيم وطبقته وصنف وهو والد صاحب التاريخ أمحد بن أيب خيثمة قال ابن ناصر الدين زهري بن حرب بن 
  شداد احلرثي موالهم النسائي أبو حيثمة ثقة انتهى 

لشاذ كوين البصري احلافظ الذي قال فيه صاحل بن حممد ما رأيت أحفظ منه مسع وفيها أبو أيوب سليمان بن داود ا
محاد بن زيد وطبقته وكان آية يف كثرة احلديث وحفظه ينظر بعلى بن املديين ولكنه متروك احلديث قاله يف العرب 

لكنه أهتم بالكذب وقال وقال ابن ناصر الدين سليمان بن داود الشاذ كوين املنقري أبو أيوب كان من كبار احلفاظ 
البخاري فيه نظر وقال ابن عدي سألت عبدان عنه فقال معاذ اهللا أن يتهم إمنا كان قد ذهبت كتبه وكان حيدث 

  حفظا انتهى 
  وفيها أبو جعفر النفيلي احلافظ أحد األعالم عبد اهللا بن حممد بن علي بن نفيل

معاوية والكبار قال أبو داود مل أر أحفظ منه قال وكان احلراين يف ربيع اآلخر عن سن عالية روى عن زهري بن 
الشاذ كوين ال يقر ألحد باحلفظ إال للنفيلي وقال أبو حامت ثقة مأمون وقال حممد بن عبد اهللا بن منري كان النفيلي 

  رابع أربعة وكيع وابن املهدي وأبو نعيم وهو 
بناحية األهواز كتب الكثري عن عبد العزيز الداوردي وفيها أبو احلسن بن حبر بن بري القطان البغدادي احلافظ 

  وطبقته وقال ابن ناصر الدين هو على ابن حبر بن بري الفارسي البغدادي روى عنه أمحد وغريه ووثق انتهى 
وفيها علي بن املديين وهو اإلمام أحد األعالم أبو احلسن علي بن عبد اهللا ابن جعفر بن جنيح السعدي موالهم 

افظ صاحب التصانيف مسع من محاد بن زيد وعبد الوارث وطبقتهما قال البخاري ما استصغرت نفسي البصري احل
عند أحد إال عند ابن املديين وقال أبو داود ابن املديين أعلم باختالف احلديث من أمحد ابن حنبل وقال عبد الرمحن 

ه وسلم وخاصة حبديث سفيان بن عيينة تويف بن مهدي علي بن املديين أعلم الناس حبديث رسول اهللا صلى اهللا علي
  يف ذي القعدة وله ثالث وسبعون سنة 

وفيها حممد بن عبد اهللا بن منري احلافظ أبو عبد الرمحن اهلمذاين الكويف أحد األئمة يف شعبان مسع أباه وسفيان بن 
بن منري تعظيما عجيبا وقال علي عيينة وخلقا قال أبو إمساعيل الترمذي كان أمحد بن حنبل يعظم حممد بن عبد اهللا 

بن احلسني ابن اجلنيد احلافظ ما رأيت بالكوفة مثله قد مجع العلم والسنة والزهد وكان فقريا يلبس يف الشتاء لبادة 
  وقال ابن صاحل املصري ما رأيت بالعراق مثله ومثل أمحد ابن حنبل جامعني مل أر مثلهما يف العراف 

بن عطاء بن مقدم موىل ثقيف احلافظ أبو عبد اهللا املقدمي البصري تويف يف أول السنة وفيها حممد بن بكري بن علي 
  روى عن محاد بن زيد وطبقته 

  وفيها املعايف بن سليمان الرسعين حمدث رأس العني روى عن فليح بن سليمان

  وزهري بن معاوية وكان صدوقا 
د الليثي موالهم األندلسي يف رجب وله اثنتان ومثانون سنة وفيها شيخ األندلس حيىي بن حيىي بن كثري الفقيه أبو حمم

روى املوطأ عن مالك سوى فوت من االعتكاف وانتهت إليه رياسة الفتوى ببلده وخرج له عدة أصحاب وبه 
انتشر مذهب مالك بناحيته وكان إماما كثري العلم كبري القدر وافر احلرمة كامل العقل خري النفس كثري العبادة 

كان يوما عند مالك فقدم فيل وخرج الناس ينظرون إليه ومل خيرج فقال له مالك مل ال خترج تنظره فإنه  والفضل
ليس ببلدك فيل فقال إمنا جئت من بلدي ألنظر إليك وأتعلم هديك وعلمك فقال له أنت عاقل األندلس رمحه اهللا 

  تعاىل 



  سنة مخس وثالثني ومائتني

  
ملتوكل بأخذ أهل الذمة بلبس الطيالس العسلية والزنانري وترك ركوب السروج وهنى فيها كما قاله يف الشذور أمر ا

أن يستعان هبم يف الدواوين وأن يتعلم أوالدهم يف كتاتيب املسلمني وال يعلمهم مسلم ويف ذي احلجة تغري ماء 
  دجلة إىل الصفرة فبقي ثالثة أيام ففزع الناس لذلك مث صار يف لون الورد انتهى 

تويف إسحاق بن إبراهيم املوصلي الندمي أبو حممد كان رأسا يف صناعة الطرب واملوسيقا أديبا عاملا أخباريا  وفيها
شاعرا حمسنا كثري الفضائل مسع من مالك وهشيم ومجاعة وعاش مخسا ومثانني سنة وكان نافق السوق عند اخللفاء 

لعرب وقال ابن األهدل كان املأمون يقول لوال ما سبق إىل الغاية يعد من األجواد وثقه إبراهيم احلريب قاله يف ا
إلسحاق من الشهرة بالغناء لوليته القضاء فإنه أوىل وأعف وأصدق وأكثر دينا وأمانة من هؤالء القضاة لكن طعن 

فيه اخلطايب كما نقله النواوي عنه وقال إنه معروف بالسخف واخلالعة وأنه ملا وضع كتابه يف األغاين وأمعن يف 
لك األباطيل مل يرض مبا تزود من إمثها حىت صدر كتابه بذم أصحاب احلديث وزعم أهنم يروون ماال يدرون انتهى ت

  وقال ابن الفرات كان إسحاق

رمحه اهللا من العلماء باللغة والفقه والكالم واألشعار وأخبار الشعراء وأيام الناس وكان كثري الكتب حىت قال ثعلب 
لف جزء من لغات العرب كلها مساعه وما رأيت اللغة يف منزل أحد أكثر منها يف منزل رأيت إلسحاق املوصلي أ

إسحاق مث منزل ابن األعرايب وهو صاحب كتاب األغاين الذي يرويه عنه ابنه محاد وقد روى عنه أيضا الزبري بن 
مد الكليب حدثنا حممد بن بكار ومصعب بن عبيد الزبريي وأبو العيناء وميمون ابن هارون وغريهم وقال عون بن حم

عطية العطوي الشاعر أنه كان عند حيىي بن أكثم يف جملس له جيتمع الناس فيه فرآين إسحاق بن إبراهيم فأخذ يناظر 
أهل الكالم حىت انتصف منهم مث تكلم يف الفقه فأحسن وقاس واحتج وتكلم يف الشعر واللغة ففاق من حضر فأقبل 

ضي أيف شيء مما ناظرت فيه وحكيته نقص أو مطعن قال ال وكان إسحاق قد عمي قبل على حيىي وقال أعز اهللا القا
وفاه بسنتني حدث أبو عبد اهللا الندمي قال لقيت إسحاق بن إبراهيم املوصلي بعد ما كف بصره فسألين عن أخبار 

ج يف طلب ناقة له قال الناس والسلطان فأخربته ومن أخباره ما روى عنه أنه قال أخربين رجل من بين متيم أنه خر
فوردت على ماء من مياه طي فإذا خبا آن أحدمها قريب من اآلخر وإذا يف أحد اخلباءين شاب كأنه الشن البايل 
فدنوت منه فرأيت من حاله ما رثيت له فسألته عن خربه فأعلمين أنه عاشق البنة عم له وقد كان يأتيها فيتحدث 

  مه وطال مهه وأنشأ يقول مها وقد منع من لقياها فنحل لذلك جس
  ) أخبل باحلليلة أم صدود ** أال ما للحليلة ال تعود ( 
  ) فمالك مل أر فيمن يعود ** مرضت فعادين أهلي مجيعا ( 
  ) وحويل من بين عمي عديد ** وما استبطأت غريك فاعلميه ( 
  ) إليك ومل ينهنهين الوعيد ** فلو كنت السقيمة جئت أسعى ( 

  ه الذي عناها به فخرجت من ذلك اخلباء كالبدر ليلة مته وهي تقولقال فسمعت كالم

  
  ) معاشر كلهم واش حسود ** وعاق ألن أزورك ياخليلي ( 



  ) وعابونا وما فيهم رشيد ** اشاعوا ما علمت من الدواهي ( 
  ) وأنت ممرض فرد وحيد ** فال يا حب ما طابت حيايت ( 

هبا فوثب إهلا فتبادر الرجال حنوه فتعلقوا به فجعلت جتذب نفسها والشاب  فتبادر النساء إليها وتعلقن هبا وأحسن
جيذب نفسه حىت ختلصا فالتقيا واعتنقا مث شهقا شهقة واحدة وخرا من قامتيهما متعانقني ميتني فخرج شيخ من تلك 

بينكما بعد وفاتكما مث أمر األخبية فوقف عليهما وقال رمحكما اهللا أما واهللا لئن مل أمجع بينكما يف حياتكما ألمجعن 
هبما فغسال وكفنا يف كفن واحد وحفر هلما قربا واحدا ودفنهما فيه فسألته عنهما فقال ابنيت وابن أخي بلغ هبما 

  احلب إىل ما رأيت ففارقته وانصرفت 
  ومن شعر إسحاق الندمي رمحه اهللا ما كتبه إىل هارون الرشيد رمحه اهللا من أبيات 

  ) خبيال له يف العاملني خليل ** اجلواد وال أرى  أرى الناس خالن( 
  ) فأكرمت نفسي أن يقال خبيل ** وإين رأيت اخلل يزري بأهله ( 
  ) إذا نال شيئا أن يكون ينيل ** ومن خري حاالت الفىت لو علمته ( 
  ) ومايل كما قد تعلمني قليل ** عطائي عطاء املكثرين تكرما ( 
  ) ورأي أمري املؤمنني مجيل ** لغىن وكيف أخاف الفقر أو أحرم ا( 

وفيها األمري إسحاق بن إبراهيم بن مصعب اخلزاعي ابن عم طاهر بن احلسني ويل بغداد أكثر من عشرين سنة 
وكان يسمى صاحب اجلسر وكان صارما سايسا حازما وهو الذي كان يطلب العلماء وميتحنهم بأمر املأمون مات 

  يف آخر السنة 
  ونس البغدادي أبو احلرث اجلمال العابد أحد أئمة أصحابوفيها سريج بن ي

  احلديث مسع إمساعيل بن جعفر وطبقته وهو الذي رأى رب العزة يف املنام وهو جد أيب العباس بن سريج 
وفيها شيبان بن فروخ األيلي وهو من كبار الشيوخ وثقاهتم روى عن جرير ابن حازم وطبقته قال عبدان كان عنده 

  حديث مخسون ألف 
وفيها أبو بكر بن أيب شيبة وهو اإلمام أحد األعالم عبد اهللا بن حممد بن أيب شبية إبراهيم بن عثمان العبسي الكويف 

صاحب التصانيف الكبار تويف يف احملرم وله بضع وسبعون سنة مسع من شريك فمن بعده قال أبو زرعة ما رأيت 
أربعة أيب بكر بن أيب شيبة وهو أسردهم له وابن معني وهو أمجعهم أحفظ منه وقال أبو عبيد انتهى علم احلديث إىل 

له وابن املديين وهو أعلمهم به وأمحد بن حنبل وهو أفقهم فيه وقال صاحل جزرة أحفظ من رأيت عند املذاكرة أبو 
الثني ألفا قال ابن بكر بن أيب شيبة وقال نفطويه ملا قدم أبو بكر بن أيب شيبة بغداد يف أيام املتوكل حزروا جملسه بث

  ناصر الدين كان ثقة عدمي النظري وخرج له الشيخان 
وفيها عبد اهللا بن عمر القواريري البصري احلافظ أبو سعيد ببغداد يف ذي احلجة روى عن محاد بن زيد وطبقته 

عمر بن  فأكثر وقال صاحل جزرة هو أعلم من رأيت حبديث أهل البصرة وقال ابن ناصر الدين هو عبيد اهللا بن
  ميسرة ثقة 

وفيها وقيل سنة ست وعشرين أبو اهلذيل العالف حممد بن هذيل بن عبيد اهللا البصري شيخ املعتزلة ورأس البدعة 
  وله حنو من مائة سنة قاله يف العرب وكان يقول بفناء أهل النار 

  سنة ست وثالثني ومائتني



  
كل إىل النجف فلما صارت إىل الكوفة أمرت لكل رجل قال يف الشذور فيها حجت سجاع أم املتوكل فشيعها املتو

من الطالبيني والعباسيني بألف درهم والبناء املهاجرين خبمسائة درهم وأمرت لكل امرأة من اهلامشيات خبمسمائة 
  درهم

  
ن وفيها أمر املتوكل هبدم قرب احلسني بن علي وكان كثري البعض يف على بن أيب طالب رضي اهللا عنه ولكنه منع م

  القول خبلق القرآن انتهى 
وفيها تويف إبراهيم بن املنذر احلزامي املدين احلافظ أبو إسحق حمدث املدينة روى عن ابن عيينة والوليد بن مسلم 

  وطبقتهما فأكثر 
وفيها أوىف اليت قبلها وجزم به ابن ناصر الدين السمني حممد بن حامت بن ميمون املروزي مث البغدادي القطيعي أبو 

بد اهللا وله كتاب تفسري القرآن وكان إماما حافظا من املوثقني وثقة ابن عدي والدارقطين ولينه حيىي بن معني ع
  وخرج له مسلم وأبو داود 

  وفيها أبو معمر القطيعي إمساعيل بن إبراهيم ببغداد روى عن شريك وطبقته وكان ثقة صاحب حديث وسنة 
سن بن سهل وله سبعون سنة وكان مسحا إىل الغاية جوادا ممدحا يقال أنه وفيها وزير املأمون ومحوه أبو حممد احل

أنفق على عرس بنته بوران على املأمون أربعة آالف ألف دينار قال ابن األهدل احلسن بن سهل السرخسي 
وسرخس مدينة من خراسان وكان موته لغلبه املرة السوداء لشدة حزنه على أخيه الفضل حني قتل معافصة يف 

  مام وكان عايل اهلمة ممدحا ودام يف الوزارة كأخيه مدة طويلة وفيهما قال الشاعر احل
  ) أشد مطييت من بعد حل ** تقول حليليت ملا رأتين ( 
  انتهى ) فقلت نعم إىل احلسن بن سهل ** أبعد الفضل ترحتل املطايا ( 

ي املدين النسابة اإلخباري مسع مالكا وطائفة وفيها مصعب بن عبد اهللا بن مصعب احلافظ أبو عبد اهللا األسدي الزبري
قال الزبري كان عمى مصعب وجه قريش مروءة وعلما وشرفا وبيانا وقدرا وجاها وكان نسابة قريش عاش مثانني 

  سنة وكان ثقة 
  وفيها هدبة بن خالد القيسي البصري أبو خالد احلافظ مسع محاد بن سلمة ومبارك

عبدان األهوازي كنا ال نصلى خلف هدبة مما يطول كان يسبح يف الركوع والسجود ابن فضالة والكبار فأكثر قال 
  نيفا وثالثني تسبيحة وكان من أشبه خلق اهللا هبشام بن عمار حليته ووجهه وكل شيء منه حىت صالته 

  سنة سبع وثالثني ومائتني

  
ائة ألف ومثانية آالف ومائتني واثين عشر وفيها على ما قاله يف الشذور مت جامع سر من رأى فبلغت النفقة عليه ثلثم

  دينار انتهى 
وفيها وثبت بطارقة أرمينية على متوليها يوسف بن حممد فقتلوه فجهز املتوكل حلرهبم بغا الكبري فالتقوا عند دييل 

  فكسرهم بغاو قتل منهم زهاء ثالثني ألفا وسىب وغنم ونزل بناحية تفليس 



  يب دؤاد القاضي وآله وصادرهم وأخذ منهم ستة عشر ألف ألف درهم وفيها غضب املتوكل على أمحد بن أ
وفيها تويف حامت األصم أبو عبد الرمحن الزاهد صاحب املواعظ واحلكم خبراسان وكان يقال له لقمان هذه األمة قال 

ه أبو عبد أبو عبد الرمحن السلمي يف طبقاته حامت األصم البلخي وهو حامت بن عنوان ويقال حامت بن يوسف كنيت
الرمحن وهو من قدماء مشايخ خراسان ومن أهل بلخ صحب شقيق بن إبراهيم وكان استاذ أمحد بن حضرويه وهو 
موىل للمثىن بن حيىي البخاري وله ابن يقال له خشنام بن حامت مات عند رباط يقال له رأس سرود على جبل فوق 

ه أربع خصال من املوت موت ابيض وموت اسود واشجرد قال حامت من دخل يف مذهبنا هذا فليجعل على نفس
وموت أمحر وموت أخضر فاملوت األبيض اجلوع واملوت األسود احتمال األذى واملوت األمحر خمالفة النفس واملوت 

األخضر طرح الرقاع بعضها على بعض وقال من أصبح وهو مستقيم يف أربعة أشياء فهو يتقلب يف رضا اهللا أوهلا 
لتوكل مث اإلخالص مث املعرفة واألشياء كلها تتم باملعرفة وقال الوثق برزقة هو أن ال يفرح بالغىن وال الثقة باهللا مث ا

  يغتم بالفقر وال يبايل أصبح

يف عسر أو يسر وقال يعرف اإلخالص باالستقامة واالستقامة بالرجاء والرجاء باإلرادة واإلرادة باملعرفة وقال أصل 
الرجا واحلب وأصل املعصية ثالثة أشياء الكرب واحلسد واحلرص وقال إذا أمرت الناس الطاعة ثالثة أشياء اخلوف و

باخلري فكن أنت أوىل به وأحق واعمل فيما تأمر وكذا فيما تنهى وأسند يف احللية قال مر عصام بن يوسف حبامت 
أقوم باألمر وامشي األصم وهو يتكلم يف جملسه فقال يا حامت حتسن تصلي قال نعم قال كيف تصلي قال حامت 

باخلشية وادخل بالنية وأكرب بالعظمة وأقرأ بالترتيل والتفكر وأركع باخلشوع وأسجد بالتواضع وأجلس للتشهد 
بالتمام وأسلم السبل والسنة وأسلمها باإلخالص هللا عز وجل وأرجع على نفسي باحلق وأخاف أن ال تقبل مين 

صلي انتهى ما ذكره السلمي ملخصا قال ابن اجلوزي ومل يكن أصم وأحفظه عين إىل املوت قال تكلم فأنت حتسن ت
وإمنا كانت امرأة تسأله فخرج منها صوت فخجلت فقال ارفعي صوتك حىت أمسع فزال خجلها وغلب عليه هذا 

  االسم 
وفيها عبد األعلى بن محاد احلافظ يف مجادى اآلخرة روى عن محاد بن سلمة ومالك وخلق وكان ممن قدم على 

  توكل فوصله مبال امل
وعبيد اهللا بن معاذ بن معاذ العنربي البصري مسع أباه ومعمر بن سليمان قال أبو داود كان فصيحا حيفظ حنو أربعة 

  آالف حديث 
  والفضيل بن احلسني اجلحدري ابن أخي كامل بن طلحة مسع محاد بن سلمة والكبار وكان له حفظ ومعرفة 

العباس بن عثمان املطليب ابن عم الشافعي مسع الفضيل بن عياض وطائفة وكان وأبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن 
  كثري احلديث ثقة

وفيها وثيمة بن موسى الوشاء مسى به لبيعة الوشي وهو نوع من ثياب االبرسيم وكان وثيمة أحد احلفاظ صنف 
  ن الفضل بأحاديث موضوعة انتهى كتاب أخبار الردة أجاد فيه وأوسع قال يف املغين قال ابن حامت حيدث عن سلمة ب

  سنة مثان وثالثني ومائتني

  
فيها جاءت الروم يف ثلثمائة مركب وأحرقوا كثريا من ديار املسلمني ومسجد اجلامع بدمياط وسبوا نساء مسلمات 



ة عدهتن ستمائة كما قاله يف العرب قال ابن حبيب ويف صفر وجه عبد اهللا بن طاهر إىل املتوكل حجرا سقط بناحي
طربستان وزنه مثامنائة وأربعون درمها ابيض فيه صدع وذكروا أنه مسع لسقوطه هدة أربعة فراسخ يف مثلها وأنه 

  ساخ يف األرض مخسة أذرع ذكره يف الشذور 
وفيها تويف إسحاق بن راهوية وهو اإلمام عامل املشرق أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن خملد احلنظلي املروزي مث 

احلافظ صاحب التصانيف مسع الدراوردي وبقية وطبقتهما وعاش سبعا وسبعني سنة وقد مسع من ابن  النيسابوري
املبارك وهو صغري فترك الرواية عنه لصغره قال أمحد بن حنبل ال أعلم بالعراق له نظريا وما عرب اجلسر مثل إسحاق 

يان حيا الحتاج إىل إسحاق وقال أمحد وقال حممد بن أسلم ما أعلم أحدا كان أخشى هللا من إسحاق ولو كان سف
بن سلمة أملى على إسحاق التفسري على ظهر قلبه وجاء من غري وجه أن إسحاق كان حيفظ سبعني ألف حديث 
قال أبو زرعة ما رؤى أحفظ من إسحاق تويف إسحاق ليلة نصف شعبان بنيسابور قاله يف العرب وناظر الشافعي يف 

  به وصار من أصحاب الشافعي رضي اهللا عنه قاله ابن األهدل بيع دور مكة فلما عرف فضله صح
وفيها بشر بن احلكم العبدي النيسابوري الفقيه والد عبد الرمحن تويف قبل إسحاق بشهر قال أبو زرعة ما رؤى 

  أحد أحفظ منه وقد رحل قبله ولقى مالكا والكبار وعين باألثر 
  بو الوليد ببغداد يف ذي القعدةوفيها بشر بن الوليد الكندي القاضي العالمة أ

وله سبع وتسعون سنة تفقه على أيب يوسف ومسع من مالك وطبقته وويل قضاء مدينة املنصور وكان حممود األحكام 
  كثري العبادة والنوافل 

وفيها احلسني بن منصور أبو علي السلمي النيسابوري احلافظ رحل وأكثر عن ابن عياش وابن عيينة وطبقتهما 
  ليه قضاء نيسابور فاختفى ودعا اهللا فمات يف اليوم الثالث وعرض ع

وفيها طالوت بن عباد أبو عثمان الصرييف البصري له نسخة مشهورة عالية روى عن محاد بن سلمة وطبقته وكان 
  ثقة مل خيرجوا له شيئا 

  قة صاحب حديث وعمرو بن زرارة الكاليب النيسابوري وله مثان وسبعون سنة روى عن هشيم وطبقته وكان ث
وعبد امللك بن حبيب مفيت األندلس ومصنف الواضحة وغري ذلك يف رابع رمضان وله أربع وستون سنة تفقه 

باألندلس على أصحاب مالك زياد ابن عبد الرمحن شبطون وغريه وحج سنة مثان ومائتني فحمل عن عبد امللك ابن 
ين عبد امللك ابن حبيب القرطيب الفقيه كثري الوهم صحفي املاجشون وطائفة وهو يف احلديث ليس حبجة قال يف املغ

  وقد اهتم انتهى 
وفيها عبد الرمحن بن احلكم بن هشام بن الداخل األموي صاحب األندلس وقد نيف على الستني وكانت أيامه 

ت ويهتم اثنتني وثالثني سنة وكان حممود السرية عادال جوادا مفضال له نظر يف العقليات ويقيم للناس الصلوا
  باجلهاد 

  وفيها حممد بن بكار بن الريان ببغداد يف ربيع اآلخر مسع فليح بن سليمان وقيس بن الربيع والكبار 
  وفيها أبو جعفر حممد بن احلسني الربجالين مصنف الزهديات وشيخ ابن أيب الدنيا

  
  ن ثقة حجة وفيها حممد بن عبيد بن حساب الغربى بالبصرة روى عن محاد بن زيد وطبقته وكا

  وحممد بن أيب السرى العسقالين يف شعبان مسع الفضيل بن عياض وطبقته 



وفيها أبو سعيد حيىي بن سليمان اجلعفي الكويف املقرىء احلافظ نزيل مصر وقيل يف السنة اليت قبلها مسع عبد العزيز 
  الدراوردي وطبقته 

  سنة تسع وثالثني ومائتني

  
خذ املتوكل أهل الذمة بلبس رقعتني عسليتني على األقبية والدرايع وأن يصبغ النساء وفيها على ما قاله يف الشذور أ

مقانعهن عسليات وأن يقتصروا على ركوب البغال واحلمري دون اخليل والرباذين وغزا بالد الروم على بن حيىي 
أكثر من ألف  األرميين فقتل عشرة آالف علج وسىب عشرة آالف فارس ومن الدواب سبعة آالف دابة وأحرق

قرية ورجفت طربية يف الليل حىت مادت األرض واصطكت اجلبال مث انقطع من اجلبل املطل عليها قطعة مثانني ذراعا 
  طوال يف مخسني ذراعا فمات منها خلق كثري انتهى 

قوا ألف قرية وفيها على ما قاله يف العرب غزا املسلمون وعليهم على األرمين حىت شارفوا القسطنطينية فأغاروا وأحر
  وقتلوا وسبوا 

  وفيها عزل حيىي بن أكثم من القضاء وصودر وأخذ منه مائة ألف درهم 
وفيها توىف مفىت بلخ أبو اسحق ابراهيم بن يوسف الباهلي البلخي احلنفي الفقيه يف مجادى األوىل أخذ عن أيب 

وة بينهما وخرج له النسائي وهو شيخه يوسف ومسع من مالك ومجاعة وكان رئيسا مطاعا فأخرج قتيبة من بلخ لعدا
  قال يف املغين ثقة فقيه فقيه قال أبو حامت ال يشتغل به انتهى 

  وفيها داود بن رشيد أبو الفضل اخلوارزمي ببغداد يف شعبان مسع إمساعيل ابن جعفر وطبقته وكان ثقة واسع الرواية 
  الوليد وفيها صفوان بن صاحل أبو عبد امللك مؤذن جامع دمشق روى عن

  ابن مسلم وطبقته وكان حنفي املذهب 
  والصلت بن مسعود اجلحدري قاضي سامرا يف صفر روى عن محاد ابن زيد وطبقته 
  وفيها عبد اهللا بن عمر بن أبان الكويف مشكل روى عن أيب األحوص ومجاعة كثرية 

أيب بكر رحل وطوف وصنف  وفيها عثمان بن حممد بن أيب شيبة العبسي الكويف احلافظ وكان أكرب من أخيه
التفسري واملسند وحضر جملسه ثالثون ألفا روى عن شريك وأيب األحوص وخاق وروى عنه الشيخان وغريمها 

  وكان ثقة 
وفيها حممد بن حيىي بن مهران أبو جعفر الرازي اجلمال احلافظ رحل وطوف وروى عن فضيل بن عياض وخلق 

  ة كثري وحدث عنه الشيخان وغريمها وكان ثق
  وفيها حممد بن أيب مسينة أبو جعفر البغدادي التمار احلافظ يف ربيع األول مسع املعاىف بن عمران وطائفة 

وفيها حممود بن غيالن أبو أمحد املروزي احلافظ حمدث مرو حج وحدث ببغداد عن الفضل بن موسى وابن عيينة 
لقرآن وقال ابن ناصر الدين حدث عنه وطائفة قال أمحد بن حنبل اعرفه باحلديث صاحب سنة حبس بسبب ا

  الشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجه وغريهم وكان حافظا ثقة انتهى 
  وفيها وهب بن بقية الواسطي ويقال له وهبان روى عن هشيم وأقرانه 

  سنة أربعني ومائتني



  
منعوا من العربية ونادى املنادي بذلك فيها كما قاله يف الشذور أخذ أهل الذمة بتعليم أوالدهم العربانية والسريانية و

  فأسلم منهم خلق كثري 
وفيها خرجت ريح من بالد الترك فمرت مبرو فقتلت خلقا كثريا بالزكام مث صارت إىل نيسابور وإىل الري وإىل 

  مهذان وحلوان مث إىل العراق وأصاب

ن املغرب أن ثالثة عشر قرية من أهل بغداد وسر من رأى محى وسعال وزكام وقال حممد بن حبيب جاءت الكتب م
القريوإن خسف هبا فلم ينج من أهلها إال اثنان وأربعون رجال سود الوجوه فأتوا القريوان فأخرجهم أهلها فقالوا 

  أنتم مسخوط عليكم فبىن هلم العامل حظرية خارج املدينة فنزلوها انتهى ما ذكره يف الشذور 
ؤاد قاضي القضاة أبو عبد اهللا األيادي وله مثانون سنة وكان فصيحا مفوها وفيها تويف أمحد بن أيب دؤاد على وزن ف

شاعرا جوادا ممدحا رأسا يف التجهم وهو لذي شغب على اإلمام أمحد بن حنبل وأفىت بقتله قاله يف العرب وقال ابن 
أول من بدأ اخللفاء بالكالم األهدل كان عاملا جوادا ممدحا معتزليا وكان له القبول التام عند املأمون واملعتصم وهو 

وكانوا ال يكلمون حىت يتكلموا وبسببه وفتياه امتحن اإلمام أمحد وأهل السنة بالضرب واهلوان على القول خبلق 
القرآن وابتلى ابن أيب دؤاد بعد ذلك بالفاجل حنو أربع سنني مث غضب عليه املتوكل فصادره هو وأهله وأخذ منهم 

ذ من والده مائة ألف وعشرين ألف دينار وجوهرا بأربعني ألف دينار وقيل أنه ستة عشر ألف ألف درهم وأخ
صاحله على ضياعه وضياع أبيه بألف ألف دينار وألمحد بن أيب دؤاد عطايا جزيلة وشفاعة إىل اخللفاء مقبولة وفيه 

  يقول الشاعر 
  ) حماسن أمحد بن أيب دؤاد ** لقد أنست مساوي كل دهر ( 
  ) ومن جدواك راحليت وزادي ** األقطار إال وما سافرت يف ( 

  وكان بينه وبني ابن الزيات شحناء ومهاجاة عظيمة انتهى ما قاله ابن األهدل 
وفيها أبو ثور إبراهيم بن خالد الكليب البغدادي الفقيه أحد األعالم تفقه ومسع من ابن عيينة وغريه وبرع يف العلم 

  ه بالسنة منذ مخسني سنة وهو عندي يف صالح سفيان الثوري انتهى قال ابنومل يقلد أحدا قال أمحد بن حنبل أعرف

األهدل صنف فجمع يف تصنيفه بني احلديث والفقه واستعمل أوال مذهب أهل الرأي حىت قدم الشافعي العراق 
أجد  وصحبه فاتبعه وهو غري مقلد ألحد وقال له حممد ابن احلسن غلبنا عليك هذا احلجازي يعين الشافعي فقال

  احلق معه انتهى وقال ابن ناصر الدين هو ثقة مأمون جمتهد انتهى 
واحلسن بن عيسى بن ماسرجس أبو علي النيسابوري تويف يف أول السنة بطريق مكة وكان ورعا دينا ثقة أسلم 

اثين عشر  على يد ابن املبارك ومسع الكثري منه ومن أيب األحوص وطائفة وملا مر ببغداد حدث هبا وعدوا يف جملسه
  ألف حمربة 

وفيها أبو عمرو خليفة بن خياط العصفري البصري احلافظ شباب صاحب التاريخ والطبقات وغري ذلك مسع من 
  يزيد بن ربيع وطبقته وحدث عنه البخاري وغريه وكان ثبتا يقظا 

وشريكا وطبقتهما وكان  وسويد بن سعيد أبو حممد اهلروي مث احلدثاين نسبة إىل احلديثة اليت حتت عانة مسع مالكا
مكثرا حسن احلديث بلغ مائة سنة قال أبو حامت صدوق كثري التدليس قال يف املغين سويد بن سعيد احلدثاين شيخ 
مسلم حمدث نبيل له مناكري قال أبو حامت صدوق وقال أمحد متروك وقال النسائي ليس بثقة وقال البخاري عمي 



  وكان يقبل التلقني انتهى 
  صر املروزي رحل وكتب عن ابن املبارك وابن عيينة وعمر تسعني سنة وسويد بن ن

وسحنون مفيت القريوان وقاضيه أبو سعيد عبد السالم بن سعيد بن حبيب التنوخي احلمصي األصل مث املغريب 
  املالكي صاحب املدونة أخذ عن أيب القاسم وابن وهب وأشهب وله عدة أصحاب وعاش مثانني سنة 

  ن غياث املرثدي البصري مسع محاد بن سلمة وطبقته وعبد الواحد ب
وفيها حمدث خراسان أبو رجاء قتيبة بن سعيد الثقفي موالهم البلخي مث البغالين احلافظ وامسه حيىي وقيل علي ولقبه 

  قتيبة مسع مالكا والليث والكبار

ه أصحاب الكتب إال ابن ماجه ورحل العلماء إليه من األقطار وكان من األغنياء قال ابن ناصر الدين حدث عن
  وروى عنه أمحد وابن معني إليه املنتهى يف الثقة انتهى 

وأبو بكر االعني حممد بن أيب غياث احلسن بن طريف البغدادي احلافظ يف مجادي األوىل مسع زيد بن احلباب وطبقته 
  ورحل إىل الشام ومصر ومجع وصنف 

حب الكسائي وكان من أعيان أهل األداء ببغداد وتويف قبل األربعني والليث بن خالد أبو احلرث املقرئ الكبري صا
  ومائتني تقريبا 

وسليمان بن أمحد الدمشقي مث الواسطي احلافظ روى عن الوليد بن مسلم ومجاعة وهو مضعف قال البخاري فيه 
  نظر 

ي يف جملس املأمون مبناظرة عجيبة وفيها عبد العزيز بن حيىي الكتاين املكي مسع من سفيان بن عيينة وناظر بشر املريس
غريبة فانقطع بشر وظهر عبد العزيز ومناظرهتما مشهورة مسطورة وعبد العزيز هو صاحب كتاب احليدة وهو 

  معدود يف أصحاب الشافعي 
  وفيها نصري بن يوسف الرازي النحوي املقري تلميذ الكسائي 
  ومجاعة  وعمر بن زرارة احلدثي ثقة له نسخة مشهورة روى عن شريك

وفيها أبو يعقوب األزرق صاحب ورش وكان مقرئ ديار مصر يف زمانه وامسه يوسف بن عمرو بن يسار قال يف 
حسن احملاضرة أبو يعقوب األزرق يوسف بن عمرو بن يسار املدين مث املصري لزم ورشا مدة طويلة وأتقن عنه 

ظ الالمات وترقيق الراءات قال أبو الفضل اخلزاعي األداء وخلفه يف اإلقراء بالديار املصرية وانفرد عنه بتغلي
  أدركت أهل مصر واملغرب على أيب يعقوب عن ورش ال يعرفون غريها انتهى 
  وفيها أمحد بن املعدل بن غيالن العبدي البصري الفقيه املالكي املتكلم صاحب

  اضي والبصريون عبد امللك املاجشون كان فصيحا مفوها له عدة مصنفات وعليه تفقه إمساعيل الق

  سنة إحدى وأربعني ومائتني

  
فيها على ما قاله يف الشذور ماجت النجوم يف السماء وجعلت تطاير شرقا وغربا كاجلراد من قبل غروب الشفق 

  إىل قريب من الفجر ومل يكن مثل هذا إال عند ظهر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم انتهى 
كرة اجلمعة شيخ األمة وعامل أهل العصر أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل وفيها تويف يف ثاين عشر ربيع األول ب



الذهلي الشيباين املروزي مث البغدادي أحد األعالم ببغداد وقد جتاوز سبعا وسبعني سنة بأيام وكان أبوه جنديا فمات 
ن سعد وطبقتهما وكان شابا أول طلب أمحد للعلم يف سنة تسع وسبعني ومائة فسمع أمحد من هشيم وإبراهيم اب

شيخا أمسر مديد القامة خمضوبا عليه سكينة ووقار وقد مجع ابن اجلوزي أخباره يف جملد وكذلك البيهقي وشيخ 
اإلسالم اهلروي وكان إماما يف احلديث وضروبه إماما يف الفقه ودقائقه إماما يف السنة ودقائقها إماما يف الورع 

اله يف العرب وقال احلافظ عبد الغين يف كتابه الكمال يف أمساء الرجال أمحد بن وغوامضه إماما يف الزهد وحقائقه ق
حممد بن حنبل بن هالل ابن أسد بن إدريس بن عبد اهللا بن حيان بن عبد اهللا بن أنس بن عوف بن قاسط ابن مازن 

أقضى بن دعمي بن  بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن
جذيلة بن أسد بن ربيعة بن نزار ابن معد ابن عدنان الشيباين أبو عبد اهللا خرج من مرو محال وولد ببغداد ونشأ هبا 
ومات هبا ورحل إىل الكوفة والبصرة ومكة واملدينة واليمن والشام واجلزيرة ومسع من سفيان بن عيينة وإبراهيم بن 

شيم بن بشري ومعتمر بن سليمان وإمساعيل بن علية ووكيع بن اجلراح وعبد الرمحن سعد وحيىي بن سعيد القطان وه
  بن مهدي وخلق وروى عنه عبد الرزاق بن مهام وحيىي بن آدم وأبو الوليد هشام

ابن عبد امللك الطيالسي وأبو عبد اهللا حممد بن إدريس الشافعي واألسود بن عامر شاذان والبخاري ومسلم وأبو 
عنه يف كتاب السنن وروى الترمذي عن أمحد بن احلسن الترمذي عنه وروى النسائي عن عبد اهللا بن  داود وأكثر

أمحد بن حنبل عنه وعن حممد بن عبد اهللا عنه ووى ابن ماجه عن حممد بن حيىي الذهلي عنه وإبراهيم احلريب واألثرم 
لي النيسابوري وخلق ال حيصون قال إبراهيم وأبو بكر أمحد املروزي وعمر بن سعيد الدارمي وحممد بن حيىي الذه

احلريب أدركت ثالثة لن ير مثلهم أبدا يعجز النساء أن يلدن مثلهم رأيت أبا عبيد القاسم بن سالم ما أمثله إال جببل 
نفخ فيه روح ورأيت بشر بن احلرث ما شبهته إال برجل عجن من قرنه إىل قدمه عقال ورأيت أمحد بن حنبل كأن 

جل مجع له علم األولني من كل صنف يقول ما شاء وميسك ما شاء وعن احلسن بن العباس قال قلت أليب اهللا عز و
مسهر هل تعرف أحدا حيفظ على هذه األمة أمر دينها قال ال أعلم إال شابا باملشرق يعين أمحد بن حنبل وقال قتيبة 

ث بن سعد لكان هو املقدم وقيل لقتيبة يضم بن سعيد لو أدرك أمحد بن حنبل عصر الثوري واألوزاعي ومالك واللي
أمحد بن حنبل إىل التابعني قال إىل كبار التابعني وقال حيىي بن معني دخلت على أيب عبد اهللا أمحد بن حنبل فقلت له 

أوصين فقال ال حتدث املسند إال من كتاب وقال علي بن املديين قال يل سيدي أمحد بن حنبل ال حتدث إال من 
يوسف بن مسلم قال حدث اهليثم بن مجيل حبديث عن مجيل حبديث عن هشيم فوهم فيه فقيل له  كتاب وقال

خالفوك يف هذا فقال من خالفين قالوا أمحد بن حنبل قال وددت أنه نقص من عمري وزيد يف عمر أمحد بن حنبل 
يوم الذي مات فيه فبلغ اثين وقيل أليب زرعة من رأيت من املشايخ احملدثني أحفظ قال أمحد بن حنبل حزر كتبه ال

عشر محال وعدال ما على ظهر كتاب منها حديث فالن وال يف بطنه حدثنا فالن وكل ذلك كان حيفظه من ظهر قلبه 
  وروى عن أيب عبد اهللا أمحد بن حنبل إمام احلفاظ أنه قال إذا جاء احلديث يف فضائل األعمال وثواهبا

احلديث يف احلدود والكفارات والفرائض تشددنا فيه وقال إبراهيم بن مشاس وترغيبها تساهلنا يف إسناده وإذا جاء 
خاض الناس فقالوا إن وقع أمر يف أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم فمن احلجة على وجه األرض فاتفقوا كلهم على 

ب الشافعي أن أمحد بن حنبل حجته انتهى ما قاله يف الكمال ملخصا وقال ابن األهدل كان أمحد من خواص أصحا
  وكان الشافعي يأتيه إىل منزله فعوتب يف ذلك فأنشد 

  ) قلت الفضائل ال تفارق منزله ** قالوا يزورك أمحد وتزوره ( 



  ) فلفضله فالفضل يف احلالني له ** إن زارين فبفضله أو زرته ( 
فلما قرأ الكتاب بكى رضي اهللا عنهما وكان أمحد حيفظ ألف ألف حديث قال الربيع كتب إليه الشافعي من مصر 

فسألته عن ذلك فقال إنه يذكر أنه رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال اكتب إىل أيب عبد اهللا أمحد بن حنبل واقرأ 
عليه مين السالم وقل له إنك ستمتحن على القول خبلق القرآن فال جتبهم نرفع لك علما إىل يوم القيامة قال الربيع 

ى قميصه وأخذت جوابه فلما قدمت على الشافعي وأخربته بالقميص قال ال نفجعك به فقلت له البشارة فخلع عل
ولكن بله وادفع إىل ماءه حىت أكون شريكا لك فيه وكان خيضب باحلناء خضابا ليس بالقاين وحزر من حضر 

ليهود والنصارى جنازته من الرجال فكانوا مثامنائة ألف ومن النساء ستني ألفا وأسلم يوم موته عشرون ألفا من ا
واجملوس وحكى عن إبراهيم احلريب قال رأيت بشر احلايف يف النوم كأنه خارج من مسجد الرصافة ويف كمه شيء 
يتحرك فقلت ما هذا يف كمك فقال نثر علينا لقدوم روح أمحد لدر والياقوت فهذا ما التقطته انتهى ما ذكره ابن 

  األهدل ملخصا 
احلماين الكويف عن سن عالية روى عن شبيب ابن أيب شيبة النهشلي قال يف املغين وفيها تويف جبارة بن املغلس 

جبارة ابن املغلس شيخ ابن ماجه واه قال ابن منري صدوق كان يوضع له احلديث يعين فال يدري وقال البخاري 
  مضطرب احلديث قال أبو حامت وقال ابن معني كذاب انتهى

ي احلضرمي البغدادي سجادة روى عن أيب بكر بن عياش وطبقته وكان ثقة وفيها احلسن بن محاد اإلمام أبو عل
  صاحب سنة وله حلقة وأصحاب 

وفيها أبو ثوبة احلليب وامسه الربيع بن نافع احلافظ مسع معاوية بن سالم وشريكا والكبار وروى عنه أمحد وغريه بال 
  وعاملها  واسطة والشيخان بواسطة كان أحد الثقات ونزل طرسوس فكان شيخها

وعبد اهللا بن منري أبو عبد الرمحن املروزي الزاهد القانت الذي قال البخاري مل أر مثله روى عن يزيد بن هارون 
  وطبقته وكان ثقة 

ويعقوب بن محيد بن كاسب احملدث مدين مشهور نزل مكة وروى عن إبراهيم بن سعد وطبقته وكان يكىن أبا 
  وضعفه مجاعة  يوسف قواه البخاري ووثقه ابن معني

وفيها عبيد اهللا بن سعيد السرخسي أبو قدامة اليشكري املوىل الرضي العالمة الثقة روى عن الشيخان والنسائي 
  وابن خزمية أظهر السنة بسرخس ودعا إليها وحده 

  وفيها احلسن بن إسحاق بن زياد حسنونة أحد الثقات روى عنه البخاري والنسائي وغريمها 

  عني ومائتنيسنة اثنتني وأرب

فيها على ما قاله يف الشذور رمجت قرية يقال هلا السويداء بناحية مصر خبمسة أحجار فوقع حجر منها على خيمة 
أعرايب فاخترقت وزن منها حجر فكان عشرة أرطال فحمل أربعة إىل الفسطاط وواحد إىل تنيس وزلزلت الري 

يف وقت واحد وتقطعت جبال ودنا بعضها من بعض وجرجان وطربستان ونيسابور وأصبهان وقم وقاشان كلها 
ومسع للسماء واألرض أصوات عالية وسار جبل كان باليمن عليه مزارع قوم إىل مزارع قوم آخرين فوقف عليها 

  وزلزلت الدامغان فسقط نصفها على أهلها فهلك بذلك مخسة وعشرون ألفا وسقطت بلدان كثرية على



وفوق الرمخة على دلبة حبلب لسبع مضني من رمضان فصاح يا معشر الناس  أهلها ووقع طائر أبيض دون الغراب
اتقوا اهللا اهللا اهللا حىت صاح أربعني صوتا مث طار وجاء من الغد فصاح أربعني صوتا وكتب صاحب الربيد بذلك 
ية ان وأشهد مخسمائة إنسان مسعوه ومات رجل يف بعض كور األهواز فسقط طائر أبيض فصاح بالفارسية وباجلور

  اهللا قد غفر هلذا امليت وملن شهده انتهى ما ذكره ابن اجلوزي يف الشذور 
وفيها تويف أبو مصعب أمحد بن أيب بكر الزهري الفقيه قاضي املدينة ومفتيها يف رمضان وله اثنتان وتسعون سنة تفقه 

ار مات وهو فقيه املدينة غري على مالك ومسع منه املوطأ ولزمه مدة ومسع من مجاعة وكان ثقة قال الزبري بن بك
  مدافع 

وفيها القاضي أبو حسان الزيادي وهو احلسن بن عثمان يف رجب ببغداد وكان إماما ثقة أخباريا مصنفا كثري 
  االطالع مسع محاد بن زيد وطبقته قيل أن الشافعي نزل عليه ببغداد 
ن علي اجلعفي وطبقته كان حمدث مكة ثقة وفيها احلافظ أبو حممد احلسن بن علي احللواين اخلالل مسع حسني ب

مكثرا قال إبراهيم بن أرومة بقي اليوم يف الدنيا ثالثة حممد بن حيىي الذهلي خبراسان وأمحد بن الفرات بأصبهان 
  واحلسن بن علي احللواين مبكة 

أيوب بن متيم ومسع  وفيها اإلمام أبو عمرو عبد اهللا بن أمحد بن بشري بن ذكوان املقرئ إمام جامع دمشق قرأ على
من الوليد بن مسلم وطائفة قال أبو زرعة الدمشقي ما يف الوقت اقرأ من ابن ذكوان وقال أبو حامت صدوق قال يف 

  العرب قلت عاش سبعني سنة انتهى 
 وفيها اإلمام الرباين حممد بن أسلم الطوسي الزاهد صاحب املسند واألربعني وكان يشبه يف وقته بابن املبارك رحل

  ومسع احلديث من يزيد بن هارون جعفر بن عون وطبقتهما وروى عنه إمام األئمة ابن جزمية وقال مل تر عيناي

مثله وقال غريه كان يعد من األبدال وكان يقال له رباين هذه األمة قال ابن ناصر الدين قيل أنه صلى عليه ملا مات 
  ألف ألف إنسان 

ييب موالهم املصري احلافظ يف شوال مسع الليث وابن هليعة قال النسائي ما وفيها أبو عبد اهللا حممد بن رمح التج
  أخطأ يف حديث واحد وقال ابن يونس ثقة ثبت كان أعلم الناس بأخبار بلدنا 

وفيها حممد بن عبد اهللا بن عمار املوصلي احلافظ أبو جعفر صاحب التاريخ وعلل احلديث مسع املعايف بن عمران 
ما وكان عبيد العجلي يعظم أمره ويرفع قدره وقال النسائي ثقة صاحب حديث قال يف املغين ثقة وابن عيينة وطبقته

  أساء أبو يعلى القول فيه انتهى 
وفيها نوح بن أيب حبيب القومسي احلافظ يف رجب روى عن عبد اهللا بن إدريس وحيىي القطان وطبقتهما وكان ثقة 

  صاحب سنة 
حممد املروزي مث البغدادي أحد األعالم يف آخر السنة بالربذة منصرفا من احلج وله  وفيها حيىي بن أكثم القاضي أبو

بضع سبعون سنة مسع جرير بن عبد احلميد وطبقته وكان فقيها جمتهدا مصنفا قال طلحة الشاهد حيىي بن أكثم أحد 
وتدبري مملكته وكانت الوزراء أعالم الدنيا قائم بكل معضلة غلب على املأمون حىت أخذ مبجامع قلبه وقلده القضاء 

ال تعمل الشيء إال بعد مطالعته قاله يف العرب وقال ابن األهدل كان سين العقيدة غلب على املأمون فقلده القضاء 
وتدبري مملكته مث عزله املعتصم بابن أيب دؤاد مث رده املتوكل وعزل ابن أيب دؤاد حىت طابت عقائد أهل السنة وكان 

واختلف احملدثون يف توثيقه ويل قضاء البصرة وهو ابن مثاين عشرة سنة وقال له املأمون كم سنك  حيىي كثري املزاح
فقال كعتاب بن أسيد حني أمره النيب صلى اهللا عليه وسلم على مكة وسئل أمحد عما يذكر عنه من اهلنات فأنكره 



يل املتعة فرده بصريح النقل حىت رجع واستغفر إنكارا شديدا وله األثر احملمود واملقام التام يوم نادى املأمون بتحل
  وملا استدعاه املأمون للقضاء نظر

إليه وكان ذميم اخللق فعلم أنه استحقره فقال يا أمري املؤمنني سلين إن كان القصد علمي ال خلقي فسأله عن 
حدى البنتني عمن يف املسألة املسألة املعروفة باملأمونية وهي أبوان وابنتان ومل تقسم ومل تقسم التركة حىت ماتت إ

فقال امليت األول رجل أو امرأة فقال له إذا سألت عن امليت األول فقد عرفتها انتهى ما قاله ابن األهدل ملخصا 
قلت ألن امليت األول إن كان رجال فاألب وارث يف املسألة الثانية ألنه أبو أب وإال فال ألنه أبو أم وروى أبو 

هللا تعاىل يف الرسالة قال حكى أبو عبد اهللا احلسني بن عبد اهللا بن سعيد قال كان القاضي القاسم القشريي رمحه ا
حيىي بن أكثم صديقا يل وكان يودين وأوده فمات فكنت أشتهي أن أراه يف املنام فأقول له ما فعل اهللا بك فرأيته ليلة 

يل يا حيىي خلطت على نفسك يف دار الدنيا فقلت يا يف املنام فقلت ما فعل اهللا بك فقال غفر يل إال أنه وخبين مث قال 
رب اتكلت على حديث حدثين به أبو معاوية الضرير عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إنك قلت إين ألستحي أن أعذب شيبة بالنار فقال قد عفوت عنك يا حيىي 
  ك خلطت على نفسك يف دار الدنيا انتهى كالمه وأكتم باملثناة واملثلثة العظيم البطن وصدق نيب إال أن

  سنة ثالث وأربعني ومائتني

  
فيها تويف أبو عبد اهللا أمحد بن سعيد الرباطي األشقر احلافظ بنيسابور وقيل يف سنة مخس أو ست وأربعني مسع وكيعا 

  ماجه وكان عالمة مفيدا متقنا  ورحل إىل عبد الرزاق وحدث عنه األئمة سوى ابن
وفيها أبو عبد اهللا أمحد بن عيسى املصري املعروف بابن التستري مسع ضمام ابن إمساعيل وابن وهب ونزل بغداد 
وحدث عنه الشيخان والنسائي وغريهم قال يف املغين عن ابن وهب ثقة كذبه ابن معني وقال النسائي ال بأس به 

  انتهى 
عباس الصويل البغدادي أحد الشعراء اجمليدين والكتاب املنشئني كان موصوفا بالبالغة والرباعة وفيها إبراهيم بن ال

  وله ديوان مشهور فيه أشياء بديعة

قال دعبل لو تكسب إبراهيم بن العباس بالشعر لتركنا يف غري شيء وقال ابن خلكان وله ديوان شعر كله خنب 
  وهو صغري ومن رقيق شعره 

  ) وشطت بليلى عن دنو مزارها ** تناء زيارة دنت باناس عن ( 
  ) ألقرب من ليلى وهاتيك دارها ** وإن مقيمات مبنعرج اللوى ( 

وله نثر بديع فمن ذلك ما كتبه عن أمري املؤمنني إىل بعض البغاة اخلارجني يتهددهم ويتوعدهم وهو أما بعد فإن 
 يغن أغنت عزائمه والسالم وهذا الكالم مع وجازته يف غاية ألمري املؤمنني أناة فإن مل تغن عقب بعدها وعيدا فإن مل

  اإلبداع فإنه ينشأ منه بيت شعر وهو 
  ) وعيدا فإن مل يغن أغنت عزائمه ** أناة فإن مل تغن عقب بعدها ( 

  وكان يقول ما اتكلت يف مكاتبيت إال على ما جيلبه خاطري وجييش به صدري انتهى ما قاله ابن خلكان ملخصا 
ا الزاهد الناطق باحلكمة احلرث بن أسد احملاسيب صاحب املصنفات يف التصوف واألحوال روى عن يزيد بن وفيه



هارون وغريه قال ابن األهدل كان أحد اخلمسة اجلامعني بني العلمني يف واحد هو واجلنيد وأبو حممد وأبو العباس 
ألصول ومل يأخذ من مرياث أبيه شيئا ألن أباه بن عطاء وعمرو بن عثمان املكي وله مصنفات نفيسة يف السلوك وا

كان قدريا ومن قوله فقدنا ثالثة أشياء حسن الوجه مع الصيانة وحسن القول مع األمانة وحسن اإلخاء مع الوفاء 
  وهو أحد شيوخ اجلنيد انتهى 

ا روى عن ابن وفيها الفقيه أبو حفص حرملة بن حيىي التجييب املصري احلافظ مصنف املختصر واملبسوط وغريمه
وهب مائة ألف حديث وتفقه بالشافعي وخرج له مسلم والنسائي قال يف املغين هو شيخ مسلم صدوق يغرب قال 

أبو حامت ال حيتج به وقال عبد اهللا بن حممد الفرهياين ضعيف وقال ابن عدي قد تبحرت يف حديثه وقتشته الكثري 
  فلم أجد له ما يضعف من أجله انتهى وقال االسنوي

حرملة بن حيىي بن عبد اهللا بن حرملة املصري التجييب نسبة إىل جتيب بتاء مثناة من فوق مضمونة وقيل مفتوحة مث 
جيم بعدها ياء بنقطتني من حتت مث موحدة وهي قبيلة نزلت مبصر وأصلها اسم امرأة كان حرملة إماما حافظا 

ست وستني ومائة وتويف يف شوال سنة ثالث للحديث والفقه صنف املبسوط واملختصر املعروف به ولد سنة 
  وأربعني ومائتني انتهى ملخصا 

وفيها عبد اهللا بن معاوية اجلمحي البصري وقد نيف على املائة روى عن القاسم بن الفضيل احلداين واحلمادين 
  وكان ثقة صاحب حديث 

ته وكان ثبتا حجة ومات قبله وفيها عقبة بن مكرم أبو عبد امللك العمي البصري احلافظ روى عن غندر وطبق
  بأعوام عقبة بن مكرم الضيب الكويف روى عن ابن عيينة ويونس بن بكري ومل تقع له رواية يف شيء من الكتب الستة 
وفيها حممد بن حيىي بن أيب عمر أبو عبد اهللا العدين احلافظ صاحب املسند مبكة يف آخر السنة روى عن الفضيل بن 

  وكان عبدا صاحلا خريا وقال مسلم وغريه هو حجة صدوق عياض والدراوردي وخلق 
وفيها هارون بن عبد اهللا احلافظ أبو موسى البغدادي البزاز املعروف باحلمال رحل ومسع عبد اهللا بن منري وابن أيب 

  فديك وطبقتهما قيل إنه تزهد وصار حيمل بأجرة يتقوت هبا 
السري الدارمي الكويف صاحب كتاب الزهد روى عن شريك وفيها هناد بن السري احلافظ الزاهد القدوة أبو 

  وإمساعيل بن عياش وطبقتهما فأكثر ومجع وصنف وروى عنه أصحاب الكتب الستة إال البخاري 
وفيها أبو مهام الوليد بن شجاع السكوين احلافظ الكويف مسع شريكا وابن جعفر وطبقتهما قال يف املغين ثقة مشهور 

  به انتهى  قال أبو حامت ال حيتج

  سنة أربع وأربعني ومائتني

  
  فيها على ما قاله يف الشذور اتفق عيد األضحى وعيد الفطر لليهود وشعانني النصارى

  
وفيها تويف أمحد بن منيع احلافظ الكبري أبو جعفر البغوي األصم صاحب املسند ببغداد يف شوال مسع هشيما وطبقته 

  له اجلماعة لكن البخاري بواسطة واحد وكان أحد الثقات املشهورين  وهو جد أيب القاسم البغوي ألمه وقد خرج
وإبراهيم بن عبد اهللا اهلروي احلافظ ببغداد يف رمضان روى عن إمساعيل بن جعفر وكان من أعلم الناس حبديث 



يس بالقوي هشيم وكان صواما عابدا تقيا قال يف املغين إبراهيم ابن عبد اهللا اهلروي شيخ الترمذي قال النسائي ل
  وقال أبو داود ضعيف وقد وثق انتهى 

وفيها إسحاق بن موسى األنصاري اخلطمي املدين مث الكويف أبو موسى قاضي نيسابور روى عن أبن عيينة وطبقته 
  أطنب أبو حامت الرازي يف الثناء عليه وكان كثري األسفار فتويف جبوسية من أعمال محص 

افظ أحد أركان احلديث يف شوال كهال ومل ينشر حديثه مسع عبيد اهللا بن واحلسن بن شجاع أبو علي البلخي احل
موسى وطبقته روى الترمذي عن رجل عنه قال ابن ناصر الدين احلسن بن شجاع بن رجاء البلخي أبو علي روى 

  عنه البخاري وغريه وكان من نظراء أيب زرعة لكن مل يشتهر ملوته كهال قبل أوان السماع انتهى 
  أبو عمار احلسني بن حريث املروزي احلافظ مسع جرير بن عبد احلميد وطبقته ومل يرحل وفيها 

ومحدوية وهو محيد بن مسعدة بن املبارك السامي البصري الثقة وأقرأ ومسع وحدث روى عنه أصحاب الكتب 
  الستة إال البخاري 

  وفيها عبد احلميد بن بيان الواسطي روى عن خالد الطحان وهشيم فأكثر 
وفيها علي بن حجر احلافظ اإلمام أبو احلسن السعدي املروزي نزيل نيسابور يف مجادى األوىل وله حنو من تسعني 

  سنة روى عن إمساعيل بن جعفر وشريك وخلق وكان من الثقات األخيار 
  وحممد بن أبان أبو بكر املستملي مستملي وكيع لقى ابن عيينة وابن وهب والكبار 

   حممد بن عبد امللك بن أيب الشوارب األموي البصريوفيها أبو عبد اهللا

  يف مجادى األوىل مسع أبا عوانة وطبقته وكان صاحب حديث ويل القضاء مجاعة من أوالده 
وفيها يعقوب بن السكيت النحوي أبو يوسف البغدادي صاحب كتاب إصالح املنطق وتفسري دواوين الشعراء 

وافر يف السنن والدين وكان قد ألزمه املتوكل تأديب ابنه املعتز فلما وغري ذلك سبق أقرانه يف األدب مع حظ 
جلس عنده قال له يا بين بأي شيء حيب األمري أن يبتدئ من العلوم قال باالنصراف قال ابن السكيت فأقوم قال 

  املعتز أنا أخف هنوضا منك فقام املعتز مسرعا فعثر بسراويله فسقط فالتفت خجال فقال ابن السكيت 
  ) وليس يصاب املرء من عثرة الرجل ** يصاب الفىت من عثرة بلسانه ( 
  ) وعثرته بالرجل تربي على مهل ** فعثرته بالقول تذهب رأسه ( 

فلما كان من الغد دخل على املتوكل فقال له قد بلغين البيتان وأمر له خبمسني ألف درهم وقال أمحد بن حممد بن 
  ة فقال هل قلت شيئا قلت ال قال فأقول أنا مث أنشد شداد شكوت إىل ابن السكيت ضائق

  ) ما دمت أحذر ما يأيت به القدر ** نفسي تروم أمورا لست أدركها ( 
  ) لكن مقامك ف ضر هو السفر ** ليس ارحتالك يف كسب الغىن سفرا ( 

ي والباقي وقال ابن السكيت كتب رجل إىل صديق له قد عرضت يل قبلك حاجة فإن جنحت فالفاين منها حظ
حظك وإن تعذرت فاخلري مظنون بك والعذر مقدم لك والسالم وكان ابن السكيت يوما عند املتوكل فدخل عليه 

ابناه املعتز واملؤيد فقال له يا يعقوب أميا أحب إليك ابناي هذان أم احلسن واحلسني فغض من ابنيه وذكر حماسن 
ومحل إىل داره فمات من الغد وروى أنه قال له واهللا إن قنربا  احلسن واحلسني فأمر املتوكل األتراك فداسوا بطنه

  خادم علي خري منك ومن ابنيك فأمر بسل لسانه من قفاه رمحه اهللا ورضي عنه ويقال أنه محل ديته إىل أوالده

  سنة مخس وأربعني ومائتني



  
اطر فأمر املتوكل بتفرقة ثالثة فيها كما قاله يف الشذور زلزلت بالد املغرب حىت هتدمت احلصون واملنازل والقن

آالف الف درهم يف الذين أصيبوا مبنازهلم وكانت بانطاكية زلزلة ورجفة قتلت خلقا كثريا وسقط منها ألف 
ومخسمائة دار ووقع من سورها نيف وتسعون برجا ومسع أهلها أصواتا هائلة ال حيسنون وصفها فتركوا املنازل 

  تنيس صيحة عالية دامت فمات منها خلق كثري وذهبت حبا بأهلها انتهى وهرب الناس إىل الصحراء ومسع أهل 
  وفيها تويف أمحد بن عبدة العنيب بالبصرة مسع محادين زيدو الكبار وروى الكثري 

واسحق بن أيب إسرائيل إبراهيم بن كاجمر املروزي احلافظ يف شوال ببغداد وله مخس وتسعون سنة مسع محاد بن زيد 
  كبار احملدثني قال ابن ناصر الدين هو ثقة لكن تكلم فيه انتهى  وطبقته وكان من

وفيها إمساعيل بن موسى الفزاري الكويف الشيعي احملدث ابن بنت السدى روى عن مالك وطبقته وروى عن عمر 
ى بن شاكر عن أنس بن مالك وخرج له أبو داود والترمذي وغريمها قال يف املغين إمساعيل بن موسى الفزاري السد

  يترفض وقال أبو داود يتشيع انتهى 
وفيها ذو النون املصري أبو الفيض ثوبان ويقال الفيض بن إبراهيم أحد رجال الطريقة وواحد وقته كان أبوه نوبيا 
سعى به إىل املتوكل يف فسجنه وأهدى له طعام يف السجن فكرهه لكون السجان محله بيده وملا أطاق اجتمع عليه 

  اجلامع واستأذنوه يف السماع وحضر حضرته القوال فأنشد  الصوفية ببغداد يف
  ) فكيف به إذا احتنكا ** صغري هواك عذبين ( 
  ) هوى قد كان مشتركا ** وأنت مجعت من قليب ( 

فتواجد ذو النون وسقط فانشج رأسه وقطر منه دم ومل يقع على األرض فقام شاب يتواجد فقال له ذو النون الذي 
  عد الشاب قال بعضهميراك حني تقوم فق

كان ذو النون صاحب أشراف والشاب صاحب أنصاف ومن كالمه عالمة حمب اهللا متابعة الرسول يف كل ما أمر 
به قال السيوطي يف كتاب حسن احملاضرة ذو النون املصري ثوبان بن إبراهيم أبو الفيض أحد مشايخ الطريق 

وم املنازالت وأنكر عليه أهل مصر وقالوا حدثت علما مل املذكورين يف رسالة القشريي وهو أول من عرب عن عل
تتكلم فيه الصحابة وسعوا به إىل اخلليفة املتوكل ورموه عنده بالزندقة وأحضروه من مصر على الربيد فلما دخل 
سر من رأى وعظه فبكى املتوكل ورده مكرما وكان مولده بامخيم حدث عن مالك والليث وابن هليعة وروى عنه 

وآخرون وكان أوحد وقته علما وورعا وحاال وأدبا مات يف ذي القعدة سنة مخس وأربعني ومائتني وقد  اجلنيد
قارب التسعني قال السلمي كان أهل مصر يسمونه بالزنديق فلما مات أظلت الطري اخلضر جنازته ترفرف عليه إىل 

  أن وصل إىل قربه انتهى ما ذكره السيوطي 
سوار التميمي العنربي البصري أبو عبد اهللا قاضي الرصافة ببغداد روى عن يزيد بن وفيها سوار بن عبد اهللا بن 

  زريع وطبقته قال يف املغين سوار بن عبد اهللا ابن قدامة العنربي ليس بشيء انتهى وكان من الشعراء اجمليدين 
وله مخس وسبعون سنة ودحيم احلافظ احلجة أبو سعيد عبد الرمحن بن إبراهيم الدمشقي قاضي فلسطني واألردن 

  مسع ابن عيينة والوليد بن مسلم وطبقتهما وروى عنه البخاري وغريه قال أبو داود مل يكن يف زمانه مثله 
وفيها أبو تراب النخشي العارف وامسه عسكر بن احلصني من كبار مشايخ القوم صحب حامت األصم وغريه قل 

ويقال عسكر بن حممد بن حصني أحد فتيان خراسان  السخاوي يف طبقاته عسكر بن حصني أبو تراب النخشي
واملذكورين باألحوال السنية الرفيعة وأحد علماء هذه الطائفة صحب حامت األصم حىت مات مث خرج إىل الشام 



وكتب احلديث الكثري ونظر يف كتب الشافعي مث نزل مكة مث كان خيرج إىل عبادان والثغر ويرجع إىل مكة ومات 
  دخلبني املسجدين و

البصرة وتزوج هبا وصحب شقيفا البلخي قال أبو تراب من كان غناه مباله مل يزل فقريا ومن كان غناه يف قلبه مل 
يزل غنيا من كان غناه بربه فقد قطع عنه اسم الفقر والغىن ألنه دخل يف حيز ما ال وصف له وقال ابن اجلالء قال 

ها الوقيعة يف األولياء وقال أشرف القلوب قلب حي بنور الفهم أبو تراب إذا ألفت القلوب اإلعراض عن اهللا صحبت
عن اهللا عز وجل وقال ليس يف العبادات شيء أنفع من إصالح خواطر القلوب وقال إن اهللا ينطق العلماء يف كل 

زمان مبا يشاء كل أعمال ذلك الزمان وقال من أشغل مشغوال باهللا عن اهللا أدركه املقت من ساعته دخل بغداد 
مرات واجتمع باإلمام أمحد بن حنبل فجعل اإلمام أمحد يقول فالن ضعيف فالن ثقة فقال له أبو تراب ال تغتب 

  العلماء فالتفت إليه اإلمام أمحد وقال له وحيك هذا نصيحة ليس هذا غيبة انتهى ما ذكره السخاوي ملخصا 
افظ مسع ابن عيينة ووكيعا وخالئق وروى عنه وفيها حممد بن رافع أبو عبد اهللا القشريي موالهم النيسابوري احل

الشيخان وغريمها وكان ثقة زاهدا صاحلا قد أرسل إليه ابن طاهر نوبة مخسة آالف درهم فردها ومل يكن ألهله 
  يومئذ خرب 

وفيها حممد بن هشام التميمي السعدي قال ابن األهدل كان ممدوحا باحلفظ وحسن الروية قال مؤرخ أخذ مين 
سه ليلة مث جاء به وقد حفظه وقال له سفيان ابن عيينة ال أراك ختطئ شيئا مما تسمع مث قال له حدثين كتاب فحب

الزهري عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال يولد يف كل سبعني سنة من حيفظ كل شيء قال وضرب بيده على جنيب 
  وقال أراك منهم انتهى 

طيب دمشق وقارئها وفقيهها وحمدثها يف سلخ احملرم عن سنتني وفيها هشام بن عمار اإلمام أبو الوليد السلمي خ
وتسعني سنة روى عن مالك وطبقته وقرأ على عراك وأيوب بن متيم عن قراءهتما على حيىي الذماري صاحب ابن 

  عامر قال يف املغين هشام بن عمار خطيب دمشق ومقرئها ثقة مكثر له ما ينكر قال أبو حامت

ما لقنه تلقن وقال أبو داود حدث بأربعمائة حديث ال أصل هلا وقال ابن معني ثقة وقال صدوق وقد تغري فكان كل
مرة كيس كيس وقال النسائي ال بأس به وقال الدارقطين صدوق كبري احملل وقال صاحل جزرة كان يأخذ على 

  الروية انتهى كالم املغين 

  سنة ست وأربعني ومائتني

  
  يبلخ دما عبيطا  فيها كما قاله يف الشذور مطرت سكة

وفيها تويف أمحد بن إبراهيم بن كثري أبو عبد اهللا العبدي البغدادي الدورقي احلافظ الثقة مسع جرير بن عبد احلميد 
  وطبقته وصنف التصانيف احلسنة املقيدة 

دثني وفيها أمحدبن أيب احلواري الزاهد الكبري أبو احلسن الدمشقي مسع أبا معاوية وطبقته وكان من كبار احمل
والصوفية وأجل أصحاب أيب سليمان الداراين وله كالم يف احلقائق منه ما ابتلى اهللا عبدا بشيء أشد من القسوة 

والغفلة وقالت له زوجته رابعة الشامية أحبك حب اإلخوان ال حب األزواج وكانت زوجته أيضا من كبار 
نشاطك إىل أهلك وتقول عند تقريبها الطعام إليه الصاحلات الذاكرات وكانت تطعمه الطيب وتطيبه وتقول اذهب ب



  كل فما نضج إىل بالتسبيح وتقول إذا قامت من الليل 
  ) كاد الفؤاد من السرور يطري ** قام احملب إىل املؤمل قومه ( 

 وقال السخاوي يف طبقات األولياء أمحد بن أيب احلواري كنيته أبو احلسن وأبو احلواري امسه ميمون من أهل دمشق
صحب أبا سليمان الداراين وسفيان بن عيينة وأبا عبد اهللا النياحي وغريهم وله أخ يقال له حممد جيري جمراه يف 

الزهد والورع وابنه عبد اهللا بن أمحد بن أيب احلواري من الزهاد وأبوه أيضا كان من العارفني والورعني فبيتهم بينت 
فعمله باطل وقال إين ال أقرأ القرآن فانظر يف آية آية فيحار عقلي  الورع والزهد ومن كالمه من عمل بال اتباع سنة

  وأعجب

من حفاظ القرآن كيف يهنيهم النوم ويسعهم أن يشتغلوا بتدبري الدنيا وهم يتلون كالم الرمحن أما لو فهموا ما 
وا وقال احلافظ الذهيب يتلون وعرفوا حقه وتلذذوا به واستحلوا املناجاة به لذهب عنهم النوم فرحا مبا رزقوا ووفق

يف التذهيب قال حممد بن عوف احلمصي رأيت أمحد بن أيب احلواري صلى العتمة مث قام يصلي فاستفتح باحلمد إىل 
فطفت احلائط كله مث رجعت فإذا هو ال جياوز إياك نعبد وإياك نستعني مث منت ومررت } إياك نعبد وإياك نستعني { 

  ياك نستعني فلم يزل يرددها إىل الصبح انتهى ملخصا به سحرا وهو يقول إياك نعبد وإ
  وفيها أبو عبد اهللا احلسني بن احلسن املروزي احلافظ صاحب ابن املبارك مبكة وقد مسع من هشيم والكبار 

وفيها أبو عمر الدوري شيخ املقرئني يف عصره وله ست وتسعون سنة وهو حفص بن عمر بن عبد العزيز بن 
لى الكسائي وإمساعيل بن جعفر وحيىي اليزيدي وحدث عن طائفة وصنف يف القراءات وكان صهبان املقرئ قرأ ع

  صدوقا قرأ عليه خلق كثري قال أدركت حياة نافع ولو كان عندي شيء لرحلت إليه 
وفيها دعبل بن علي اخلزاعي الشاعر املشهور الرافضي مدح اخللفاء وامللوك وكان حيب اهلجاء وقد أجازه عبد اهللا 

ن طاهر على أبيات ستني ألف درهم قال ابن خلكان قيل أن دعبال لقب وامسه احلسن وقيل عبد الرمحن وقيل ب
حممد وكنيته أبو جعفر وقيل أنه كان أطروشا ويف قفاه سلعة كان شاعرا جميدا إال أنه بذيء اللسان مولعا باهلجاء 

كان يقول يل مخسون سنة أمحل خشبيت على كتفي واحلط من أقدار الناس وهجاء اخللفاء ومن دوهنم وطال عمره ف
أدور على من يصلبين عليها فما أجد من يفعل ذلك وكان بني دعبل ومسلم بن الوليد األنصاري احتاد كثري وعليه 

خترج دعبل يف الشعر فاتفق أن ويل مسلم جهة يف بعض بالد خراسان وهي جرجان فقصده دعبل ملا يعلمه من 
  فلم يلتفت مسلم إليه ففارقه وقالالصحبة اليت بينهما 

  
  ) بنا وابتذلت الوصل حىت تقطعا ** غششت اهلوى حىت تداعت أصوله ( 
  ) ذخرية ود طال ما قد متتعا ** وأنزلت من بني اجلوانح واحلشا ( 
  ) خترقت حىت مل أجد لك مرقعا ** فال تعذلين ليس يل فيك مطمع ( 
  ) قليب بعدها فتشجعا  وصربت** وهبك مييين استأكلت فقطعتها ( 

  ومن شعره يف الغزل 
  ) ضحك املشيب برأسه فبكى ** ال تعجيب يا سلم من رجل ( 
  ) يا صاحيب إذا دمي سفكا ** يا ليت شعري كيف نومكم ( 
  ) قليب وطريف يف دمي اشتركا ** ال تأخذا بظالميت أحدا ( 



  بله رثامها البحتري فقال وملا مات دعبل وكان صديقا للبحتري وكان أبو متام قد مات ق
  ) مثوى حبيب يوم مات ودعبل ** قد زاد يف كلفي وأوقد لوعيت ( 

  يف أبيات انتهى ملخصا 
وفيها العباس بن عبد العظيم أبو الفضل العنربي البصري احلافظ أحد علماء السنة مسع حيىي القطان وطبقته وتويف 

  يف رمضان وكان من الثقات األخيار 
مد بن سليمان أبو جعفر األسدي البغدادي مث املصيصي مسع مالكا ومحاد بن زيد والكبار وعمر ولوين وامسه حم

  دهرا طويال وجاوز املائة وكان كثري احلديث ثقة قاله يف العرب 
وفيها حممد بن حيىي بن فياض الزماين البصري روى عن عبد الوهاب الثقفي وطبقته فأكثر وحدث يف آخر عمره 

  ن بدمشق وبأصبها
  واملسيب بن واضح احلمصي روى عن إمساعيل بن عياش والكبار وتويف يف آخر السنة قال أبو حامت صدوق وخيطئ 

  وفيها الفضل بن غسان الغاليب ببغداد روى عن عبد الرمحن بن مهدي وطبقته وله تاريخ مفيد

  سنة سبع وأربعني ومائتني

دادي احلافظ مصنف املسند روى عن هشيم وخلق كثري مات فيها تويف إبراهيم بن سعيد اجلوهري أبو إسحاق البغ
  مرابطا بعني زربة وكان من أركان احلديث خرج مسند أيب بكر الصديق يف نيف وعشرين جزا 

وفيها أبو عثمان املازين النحوي صاحب التصانيف وامسه بكر بن حممد قال تلميذه املربد مل يكن بعد سيبويه أعلم من 
بالنحو قال ابن خلكان كان يف غاية الورع ومما رواه املربد أن بعض أهل الذمة قصده ليقرأ عليه أيب عثمان املازين 

كتاب سيبويه وبذل له مائة دينار يف تدريسه إياه فامتنع أبو عثمان من ذلك قال فقلت له جعلت فداك أترد هذه 
وكذا وكذا آية من كتاب اهللا عز وجل املنفعة مع فاقتك وشدة إضافتك فقال إن هذا الكتاب يشتمل على ثلثمائة 

ولست أرى أن أمكن منها ذميا غريه على كتاب اهللا عز وجل وخشية له قال فاتفق إن غنت جارية حبضرة الواثق 
  بقول العرجي 

  ) أهدي السالم حتية ظلم ** أظلوم إن مصابكم رجال ( 
نهم من رفعه على أنه خربها واجلارية فاختلف من باحلضرة يف أعراب رجال فمنهم من نصبه وجعله اسم إن وم

مصرة على أن شيخها أبا عثمان املازين لقنها إياه بالنصب فأمر الواثق بإشخاصه قال أبو عثمان فلما مثلت بني يديه 
قال ممن الرجل قلت من بين مازن قال أي املوازن أمازن متيم أم مازن قيس أم مازن ربيعة فقلت من مازن ربيعة 

قومي وقال بااسبك ألهنم يقلبون امليم باء والباء ميما فكرهت أن أجيبه على لغة قومي لئال أواجهه فكلمين بكالم 
  باملكر فقلت بكر يا أمري املؤمنني ففطن ملا قصدته وأعجب به مث قال ما تقول يف قول الشاعر 

أمري املؤمنني فقال وملا ذاك فقلت بل الوجه النصب يا ) البيت أترفع رجال أن تنصبه ** أظلوم إن مصابكم رجال ( 
  فقلت هو مبنزلة قولك إن ضربك زيدا ظلم فالرجل مفعول مصابكم وهو منصوب به والدليل عليه أن

الكالم معلق إىل أن يقول ظلم فاستحسنه الواثق وقال هل لك من ولد قلت نعم يا أمري املؤمنني بنية قال ما قالت 
  لك عند مسريك قلت أنشدت قول األعشى 

  ) فأنا خبري إذا مل ترم ** يا أبتا ال ترم عندنا أ( 



  ) جنفي وتقطع منا الرحم ** أرانا إذا أضمرتك البالد ( 
  قال فما قلت هلا قال قلت قول جرير 

  ) ومن عند اخلليفة بالنجاح ** ثقي باهللا ليس له شريك ( 
ال املربد فلما عاد إىل البصرة قال يل كيف قال علي النجاح إن شاء اهللا تعاىل مث أمر يل بألف دينار وردين مكرما ق

  رأيت يا أبا العباس رددنا هللا مائة فعوضنا ألفا انتهى ما ذكره ابن خلكان ملخصا 
وفيها يف شوال قتل املتوكل على اهللا أبو الفضل جعفر بن املعتصم حممد بن الرشيد العباسي فتكوا به يف جملس هلوه 

ة وكان أمسر حنيفا مليح العينني خفيف العارضني ليس بالطويل وهو الذي أحيا بأمر ابنه املنتصر وعاش أربعني سن
السنة وأمات التجهم ولكنه كان فيه نصب ظاهر واهنماك على اللذات واملكاره وفيه كرم وتبذير وكان قد عزم 

ينزل عن العهد واتفق  على ابنه املنتصر وتقدم إليه بتقدمي املعتز عليه لفرط حمبته ألمه وبقي يؤذيه ويتهدده إن مل
مصادرة املتوكل لوصيف فتعاملوا عليه ودخل عليه مخسة يف جوف الليل فنزلوا عليه بالسيوف فقتلوه وقتلوا وزيره 

الفتح بن خاقان معه وملا قتال أصبح الناس يقولون قتل املتوكل والفتح بن خاقان دبر عليهما املنتصر ولد املتوكل 
قولون واهللا ال عاش املنتصر إال ستة أشهر كما عاش شريويه بن كسرى حيث قتل وكان الناس على لسان واحد ي

أباه فكان األمر كذلك وكان قتله ليلة األربعاء لثالث خلون من شوال وكان للمتوكل مخسمائة وصيفة للفراش ومل 
  يكن فيهن أحظى من صبيحة أم ولده املعتز

اصغر من املنتصر وكان تقدم منه العهد للمنتصر مث ألخويه من وبسبب ميله إليها أراد يقدم ولدها بالعهد وكان 
  بعده ويف ذلك يقول السلمي 

  ) وسار بسعد جعفر بن حممد ** لقد شد ركن الدين بالبيعة الرضا ( 
  ) وأكد باملعتز مث املؤيد ** ملنتصر باهللا أثبت عهده ( 

كان يتشبه يف الغضب خبلق اجلبابرة وبلغ املتوكل أن  ورزق املتوكل من احلظ من العامة لتركه اهلزل واللهو إال أنه
  صاحل بن أمحد بن حنبل رأى يف نومه قائال يقول 

  ) متفضل بالعفو ليس جبائر ** ملك يقاد إىل مليك عادل ( 
فصدقه بذلك وروى علي بن اجلهم قال ملا أفضت اخلالفة إىل املتوكل أهدى له الناس على أقدارهم فأهدى له حممد 

د اهللا بن طاهر ثلثمائة جارية من أصناف اجلواري وكان فيهن جارية يقال هلا حمبوبة وقد نشأت بالطائف بن عب
فوقعت من قلب املتوكل موقعا عظيما وحلت من نفسه حمال جسيما وكانت تسامره وال تفارقه فغاضبها يوما 

م فبينا أنا عنده جالس يوما إذ قال يل يا وأمرها بلزوم مقصورهتا وأمر أن ال يدخل اجلواري عليها قال علي بن اجله
علي رأيت البارحة كأنين صاحلت حمبوبة فقلت أقر اهللا عينيك وجعله حقيقة يف اليقظة وأنا لفي ذلك إذ أقبلت 
وصيفة كانت تقف على رأسه فقالت يا أمري املؤمنني مسعت الساعة يف منزل حمبوبة غناء فقال يل يا علي قم بنا 

د على بوادر ظريفة فأخذ بيدي وجعلنا منشي رويدا لئال يسمع حسنا فوقف على باب املقصورة الساعة فأنا سنر
  وإذا هبا تضرب بالعود وتغين 

  ) أشكو إليه وال يكلمين ** أدور يف القصر ال أرى أحدا ( 
  ) ليست هلا توبة ختلصين ** حىت كأين جنيت معصية ( 
  ) رى وصاحلين قد زارين يف الك** فهل شفيع لنا إىل ملك ( 
  )عاد إىل هجره فصار مين ** حىت إذا ما الصباح الح لنا ( 



  
فنفر املتوكل طربا ونفرت معه لنفريه فأحست بنا فخرجت حافية مث أكبت على رجلي أمري املؤمنني ويديه ورأسه مث 

مثل ذلك قالت فإن رأى أمري قالت يا أمري املؤمنني رأيت البارحة يف النوم كأين قد صاحلتك قال هلا وأنا واهللا رأيت 
املؤمنني أن يتمم املنة فهو املنعم على كل حال فقال ادخل فأنا سنرد على ما حنب قال فمكثنا ثالثة أيام وحنن كأننا 

  يف بعض رياض اجلنة ووصلين بعد ذلك ببدرة فأخذهتا وانصرفت 
اإلمام العاشر من بين العباس يقتل يف  قيل قرئ على املتوكل كتاب فيه مالحم فمر القارئ فيه على موضع فيه إن

جملسه على فراشه فقال ليت شعري من الشقي الذي يقتله مث وجم فقيل له أنت احلادي عشر وعدوا إبراهيم بن 
املهدي من مجلة اخللفاء فسرى عنه وقيل رأى املتوكل يف منامه كأن دابة تكلمه فقال لبعض جلسائه ما تفسره 

وإذا وقع القول عليهم أخرجنا هلم دابة { ل لبعض من حضر سرا حان رحيله لقوله تعاىل ففسره له بشيء آخر مث قا
وقيل رأى املتوكل يف منامه رؤيا فقصها على الفتح بن خاقان وزيره فقال يا أمري املؤمنني } من األرض تكلمهم 

فلما جاءه الليل أمر  أضغاث أحالم ولو تشاغلت بالشرب والغناء لسري عنك هذا فقطع عامة هناره بالتشاغل
بإحضار الندماء واملغنني وجلس بقصره املعروف باجلعفري وعنده الفتح فقال للمغنني غنوا فغنوا مث قام ولده حممد 

  املنتصر ومعه احلاجب يشيعه فخال املوضع فدخل عليه مخسة من األتراك فقتلوه وقتلوا أيضا الفتح أيضا 
محن النيسابوري احلافظ املوثق يف رمضان مبكة روى عن يزيد بن هارون وفيها تويف سلمة بن شبيب أبو عبد الر

  وطبقته وقد روي عنه من الكبار أمحد ابن حنبل وأصحاب الكتب الستة إال البخاري 
وفيها أو بعدها حممد بن مسعود احلافظ بن العجمي مسع عيسى بن يونس وحيىي ابن سعيد القطان وطبقتهما ورابط 

ن وضاح القرطيب هو رفيع الشأن فاضل ليس بدون أمحد بن حنبل يعين يف العمل ال يف العلم بطرسوس قال حممد ب
  واهللا

  أعلم قاله يف العرب 

  سنة مثان وأربعني ومائتني

  
فيها بل يف اليت قبلها كما جزم به يف الشذور توفيت شجاع أم املتوكل وكانت خرية كثرية الرغبة يف اخلري وخلفت 

الف دينار ومخسني الف دينار ومن اجلوهر قيمته الف الف دينار وال يعرف أمراة رأت ابنها  من العني مخسة أالف
  وهو جد وثالثة أوالد والة عهود إال هي قاله يف الشذور 

وقيها تويف اإلمام العلم أبو جعفر أمحد بن صاحل الطربي مث املصري احلافظ مسع ابن عيينة وابن وهب وخلقا وكان 
عبد اهللا بن منري إذا جاوزت الفرات فليس أحد مثل أمحد بن صاحل وقال ابن وارة احلافظ أمحد بن  ثقة قال حممد بن

حنبل ببغداد وأمحد بن صاحل مبصر وابن منري بالكفوى و النفيلي حبران هؤالء أركان الدين وقال يعقوب الفسوى 
  بن حنبل  كتبت عن الف شيخ حجيت فيما بيين وبني اهللا رجالن أمحد بن صاحل وأمحد

وفيها احلسني بن علي الكرابيسي الفقيه املتكلم أبو علي ببغداد وقيل مات يف سنة مخس وأربعني تفقه على الشافعي 
ومسع من اسحق األزرق ومجاعة وصنف التصانيف وكان متضلعا من الفقه واحلديث واألصول ومعرفة الرجال 

  والكرابيس الثياب الغالظ 



ى التركي مقدم قواد املتوكل عن سن عالية وكان بطال شجاعا مقداما له عدة فتوح وفيها بغا الكبري أبو موس
  ووقائع باشر الكثري من احلروب فما جرح قط وخلف أمواال عظيمة 

وفيها أمري خراسان وابن أمريها طاهر بن عبد اهللا بن طاهر بن احلسني اخلزاعي يف رجب وىل امرة خراسان بعد أبيه 
  ها بعده ولدهمثان عشرة سنة وولي

  حممد بن طاهر عشرين سنة وقد حدث طاهر عن سليمان بن حرب 
وفيها عبد اجلبار بن العالء بن عبد اجلبار أبو بكر البصري مث املكي مث العطار روى عن سفيان بن عيينة وطبقته 

  وكان ثقة صاحب حديث 
  أحد الفقهاء وعبد امللك بن شعيب بن الليث بن سعد املصري مسع أباه وابن وهب وكان 

  وعيسى بن محاد زغمة التجيب موالهم املصري راوية الليث بن سعد 
والقسم بن عثمان الدمشقي الزاهد املعروف باجلوعي من كبار الصوفية والعارفني صحب أبا سليمان الداراين 

  وروى عن سفيان بن عيينة ومجاعة قال أبو حامت صدوق 
 احلافظ روى عن جرير بن عبد احلميد ويعقوب القمي وخلق وكان من وفيها حممد بن محيد الرازي أبو عبد اهللا

أوعية العلم لكن ال حيتج به وله ترمجة طويلة أثىن عليه أمحد بن حنبل وقال ابن خزمية لو عرفه أمحد ملا أثىن عليه وقد 
يعقوب القمي وجرير  خرج له أبو داود والترمذي وغريمها قال الذهيب يف املغين حممد بن محيد الرازي احلافظ عن

وابن املبارك ضعف ال من قبل احلفظ قال يعقوب بن شيبة كثري املناكري وقال البخاري فيه نظر وقال أبو زرعة 
يكذب وقال النسائي ليس بثقة وقال صاحل جزرة ما رأيت أحذق بالكذب منه ومن ابن الشاذ كوين انتهى ما قاله 

  يف املغين 
 أبو جعفر حممد بن املتوكل على اهللا جعفر ابن املعتصم حممد بن الرشيد باخلوانيق ويف ربيع اآلخر املنتصر باهللا

وكانت خالفته سبعة أشهر وعاش ستا وعشرين سنة وأمه رومية تسمى حبشة وكان ربعة جسيما أعني أقىن بطينا 
اء الترك خافوه فلما حم مليح الصورة مهيبا وكان كامل العقل حمبا للخري حمسنا إىل آل على بارا هبم وقيل إن أمر

دسوا إىل طبيبه ابن طيفور ثالثني ألف دينار ففصده بريشة مسمومة وقيل سم يف كمثرى قاله يف العرب وقال ابن 
  األهدل قيل إن أمه جاءته عائدة فبكى وقال يا أماه عاجلت أيب فعوجلت مث أنشأ يقول

  
  ) أصري  ولكن إىل امللك القدير** فما فرحت نفسي بدنيا أخذهتا ( 
  ) بتوحيد ريب مؤمن وخبري ** ومايل شيء غري أين مسلم ( 

وبايع الترك بعده ألمحد بن حممد بن املعتصم خوفا منهم أن يبايعوه ألحد من أوالد املتوكل فيقتلهم بأبيه ومسوه 
اهللا يف منامه فقال له املستعني انتهى ما ذكره ابن األهدل وقال ابن الفرات قيل رأى املنتصر باهللا اباه املتوكل على 

وحيك يا حممد ظللتين وقتلتين واهللا المتعت بالدنيا بعدي وقد أمجعوا على أن املنتصر باهللا مات مسموما وكان سبب 
ذلك أنه رأى باغر التركي يف حفدته األتراك فقال قتلين اهللا إن مل أقتلكم مجيعا فبلغهم اخلرب فسموه يف ريشه الفاصد 

  مخس وعشرون سنة ومات وله من العمر 
  وفيها حممد بن زنبور أبو صاحل املكي روى عن محاد بن زيد وإمساعيل بن جعفر وكان صدوقا 

وفيها حمدث الكوفة أبو كريب حممد بن العالء اهلمداين احلافظ يف مجادى اآلخرة مسع ابن املبارك وعبد اهللا بن 



  إدريس وخالئق وكان ثقة مكثرا 
مد بن يزيد الكويف القاضي أحد أعالم القرآن قرأ على سليم بن ومسع من أيب خالد وفيها أبو هشام الرفاعي حم

األمحر وابن فضيل وطبقتهما وكان إماما مصنفا يف القراءات ويل القضاء ببغداد قال يف املغين حممد بن يزيد أبو 
م جممعني على ضعفه وروى هشام الرفاعي قال أمحد العجلي ال بأس به وقال غريه صدوق وأما البخاري فقال رأيته

  ابن عقده عن مطني عن ابن منري كان يسرق احلديث انتهى 

  سنة تسع وأربعني ومائني

  
فيها تويف احلسن بن الصباح اإلمام أبو علي البزار مسع سفيان بن عيينة وأبا معاوية وطبقتهما وكان أمحد بن حنبل 

ري وقال أبو حامت صدوق كانت له جاللة عجيبة ببغداد يرفع قدره وجبله وحيترمه وروى عنه البخاري وقال البخا
  رمحه اهللا تعاىل

  
والبزار بالراء آخره لعله منسوب إىل بيع البزر وكذلك حممد بن السكن البزار وبشر بن ثابت البزار وخلف بن 

  هشام البزار املقرى وكل من يف البخاري ومسلم سوى هؤالء األربعة فهو البزاز بزايني 
بن مرجاء أبو حممد السمرقندي احلافظ ببغداد روى عن النضر ابن مشيل فمن بعده قال اخلطيب كان  وفيها رجاء

  ثقة ثبتا إماما يف احلفظ واملعرفة 
وعبد بن محيد احلافظ أبو حممد الكشي صاحب املسند والتفسري وامسه عبد احلميد فخفف مسع يزيد بن هارون وابن 

  أيب فديك وطبقتهما وكان ثقة ثبتا 
وفيها أبو حفص عمرو بن علي الباهلي البصرى الصرييف الفالس احلافظ أحد األعالم مسع معتمر بن سليمان وطبقته 

وصنف وعىن هبذا الشأن قال النسائي ثقة حافظ وقال أبو زرعة ذاك من فرسان احلديث وقال أبو حامت كان أوثق 
  من على بن املديين 

م بن سعية بن أيب زرعة الزهري موالهم املصري أبو عبيد اهللا بن الربقي حدث وفيها حممد بن عبد اهللا بن عبد الرحي
  عنه أبو داود والنسائي وغريمها وهو صاحب كتاب الضعفاء قاله ابن ناصر الدين 

  سنة مخسني ومائتني

  
نة وابن وهب فيها تويف العالمة أبو الطاهر أمحد بن عمرو بن السرح املصري الفقيه موىل بين أمية روى عن ابن عيي

  وشرح املوطأ وروى عنه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغريهم 
وفيها أبو احلسن أمحد بن حممد البزي املقرىء مؤذن املسجد احلرام وشيخ اإلقراء ولد سنة سبعني ومائة وقرأ على 

ل الذهيب يف املغين أمحد بن عكرمة بن سليمان وأىب األخريط وقرأ عليه مجاعة وكان لني احلديث حجة يف القرآن قا
  حممد ابن عبد اهللا البزي مقرىء مكة ثقة يف القراءة وأما يف احلديث فقال أبو جعفر
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أخبار من ذهب:كتاب  الذهب يف    شذرات 
لي :املؤلف احلنب لعكري  ا بن حممد  بن أمحد   عبد احلي 

العقيلي منكر احلديث يوصل األحاديث مث ساق له حديثا متنه الديك األبيض األفرق حبيب وحبيب حبييب وقال أبو 
انتهى ما أورده الذهيب يف حامت ضعيف احلديث مسعت منه وال أحدث عنه وقال ابن أيب حامت روى حديثا منكرا 

  املغين 
وفيها احلارث بن مسكني اإلمام أبو عمرو قاضي الديار املصرية وله ست وتسعون سنة سأل الليث بن سعد ومسع 
الكثري من ابن عيينة وابن وهب وأخذ يف احملنة فحبس دهرا حىت أخرجه املتوكل وواله قضاء مصر وكان من كبار 

يوطي يف حسن احملاضرة احلارث بن مسكني بن حممد بن يوسف األموي أبو عمرو أئمة السنة الثقات قال الس
املصري احلافظ الفقيه العالمة روى عنه أبو داود والنسائي قال اخلطيب كان فقيها على مذهب مالك ثقة يف 

سنة مخسني احلديث ثبتا وله تصانيف ولد سنة أربع ومخسني ومائة ومات ليلة األحد لثالث بقني من ربيع األول 
  ومائتني انتهى 

وفيها ويقال يف سنة مخس ومخسني اإلمام أبو حامت السجستاين سهل بن حممد النحوي املقرىء اللغوي صاحب 
املصنفات محل العربية عن أيب عبيدة واألصمعي وقرأ القرآن على يعقوب وكتب احلديث عن طائفة قومت كتبه يوم 

  ن السكيت بدون ذلك جماباة مات بأربعة عشر ألف دينار واشتراها اب
وفيها عباد بن يعقوب األسدي الرواجين الكويف احلافظ احلجة مسع من شريك والوليد بن أيب ثور والكبار قال ابن 

حبان كان داعية إىل الرفض وقال ابن خزمية حدثنا الصدوق يف روايته املتهم يف دينه عباد بن يعقوب وروى عنه 
  البخاري مقرونا بآخر 

عمرو بن حبر اجلاحظ أبو عثمان البصري املعتزيل واليه تنسب الفرقة اجلاحظية من املعتزلة صنف الكثري يف  وفيها
الفنون كان حبرا من حبورا لعلم رأسا يف الكالم واإلعتزال وعاش تسعني سنة وقيل بقي إىل سنة مخس ومخسني أخذ 

  يف املغينعن القاضي أيب يوسف ومثامة بن أشرس وأىب اسحق النظام قال 

عمرو بن حبر اجلاحظ املتكلم صاحب الكتب قال ثعلب ليس بثقة وال مأمون انتهى وقال غريه أحسن تأليفه 
وأوسعها فائدة كتاب احليوان وكتاب البيان والتبيني وكان مشوه اخللق استدعاه املتوكل لتأديب ولده فلما رأه رده 

والكافور لفرط احلرارة ونصفه اآلخر لو قرض باملقاريض  وأجازه وفلج يف آخر عمره فكان يطلى نصفه بالصندل
  ما أحس به لفرط الربودة ومسى جاحظا جلحوظ عينيه أي نتوءمها وكان موته بسقوط جملدات العلم عليه 

وفيها الفضل بن مروان بن ماسرخس كان وزير املعتصم وهو الذي أخذ له البيعة ببغداد وكان املعتصم يومئذ ببالد 
ة أخيه املأمون فاتفق موت املأمون واعتد له املعتصم هبا يدا عنده وفوض إليه الوزارة يوم دخلوه بغداد الروم صحب

وهو يوم السبت مستهل شهر رمضان سنة مثاين عشرة ومائتني وخلع عليه ورد أموره كلها إليه فغلب عليه لطول 
أمون وكان نصراين األصل قليل املعرفة بالعلم خدمته وتربيته إياه فاستقل باألمور وكذلك كان يف أواخر دولة امل

حسن املعرفة خبدمة اخللفاء وله ديوان رسائل وكتاب املشاهدات واألخبار اليت شاهدها ومن كالمه مثل الكاتب 
كالدوالب إذا تعطل انكسر وكان قد جلس يوما لقضاء أشغال الناس ورفعت إليه قصص العامة فرأى يف مجلتها 

  ورقة مكتوب فيها 



  ) فقبلك كان الفضل والفضل والفضل ** تفرعنت يافضل بن مروان فاعترب ( 
  ) أبادهتم األقياد واحلبس والقتل ** ثالثة أمالك مضوا لسبيلهم ( 
  ) ستودى كما أودى الثالثة من قبل ** وأنك قد أصبحت يف الناس ظاملا ( 

لفضل ابن الربيع وذكر املرزباين والزخمشري يف أراد بالفضول الثالثة الفضل بن حيىي الربمكي والفضل بن سهل وا
ربيع األبرار أن هذه األبيات للهيثم ابن فراس السامي من سامة بن لؤي وقال الصويل أخذ املعتصم من داره ملا نكبه 

  الف الف دينار وأخذ أثاثا وآنية بألف ألف دينار وحبسه مخسة أشهر مث أطلقه

من كالم الفضل هذا أيضا ال تتعرض لعدوك وهو مقبل فإن إقباله يعينه عليك وألزمه بيته واستوزر أمحد بن عمار و
  وال تتعرض له وهو مدبر فأن ادباره يكفيك أمره 

وفيها كثري بن عبيد املذحجي احلذاء إمام جامع محص أمه مدة ستني سنة قيل أنه ماسها يف صالة مدة ما أم حدث 
  ا عن ابن عيينة وبقليه وطائفة وكان عبدا صاحل

وأبو عمرو نصر بن علي اجلهضمي وقيل علي بن نصر اجلهضمي الصغري البصري احلافظ الثقة أحد أوعية العلم 
روى عن يزيد بن زريع وطبقته وعنه أبو داود والترمذي والنسائي وغريهم قال أبو بكر بن أيب داود كان املستعني 

ع فاستخري اهللا فرجع وصلى ركعتني وقال اللهم إن طلب نصر بن علي ليوليه القضاء فقال ألمري البصرة حىت أرج
  كان يل عندك خري فاقبضين إليك مث نام فنبهوه فإذا هو ميت رمحه اهللا تعاىل مات يف ربيع اآلخر 

  سنة إحدى ومخسني ومائتني

  
ن عيينة فيها تويف إسحاق بن منصور الكوسج اإلمام احلافظ أبو يعقوب املروزي بنيسابور يف مجادى األوىل مسع اب

  وخلقا وتفقه على أمحد وإسحاق وكان ثقة نبيال 
وفيها بل يف اليت قبلها كما جزم به ابن خلكان وغريه احلسني بن الضحاك ابن ياسر الشاعر البصري املعروف 

باخلليع مسي خليعا لكثرة جمونه وخالعته كان موىل لولد سليمان بن ربيعة الباهلي الصحايب رضي اهللا عنه وأصله من 
خراسان وهو شاعر ماجن مطبوع حسن االفتنان يف ضروب الشعر وأنواعه اتصل مبنادمة اخللفاء إىل ما مل يتصل 

إليه إسحاق الندمي فإنه قاربه يف ذلك وساواه وأول من نادمه منهم حممد األمني بن هارون الرشيد ومل يزل مع 
  شعراء اجمليدين وبينه وبني أيب نواساخللفاء بعده إىل أيام املستعني وهو يف الطبقة األوىل من ال

  ماجريات لطيفة ووقائع حلوة ومن شعره قوله 
  ) من معان حيار فيها الضمري ** صل خبدي خديك تلقى عجيبا ( 
  وقوله ) وخبدي للدموع غدير ** فبخديك للربيع رياض ( 
  ) تدلون أدالل املقيم على العهد ** إذا خنتم بالغيب عهدي فما لكم ( 
  وعمر حنو املائة ) وأال تصدوا وافعلوا فعل ذي صد ** وافعلوا فعل املدل بوصله  صلوا( 

وفيها محيد بن زجنوية أبو أمحد النسائي احلافظ صاحب التصانيف منها كتاب اآلداب النبوية والترغيب والترهيب 
  وغريمها وكان من الثقات روى عن النضر بن مشيل وخلق بعده 

مصي حمدث محص كان ثقة عدال روى عن إمساعيل ابن عياش وبقية وابن عيينة قال أبو وفيها عمرو بن عثمان احل



  زرعة كان أحفظ من حممد بن مصفى 
وفيها أبو التقى هشام بن عبد امللك اليزين احلمصي احلافظ الثقة املتقن روى عن إمساعيل بن عياش وبقية وكان ذا 

  معرفة تامة 

  سنة اثنتني ومخسني ومائتني

  
ستعني باهللا أبو العباس أمحد بن املعتصم حممد بن الرشيد العباسي ولد سنة إحدى وعشرين ومائتني وبويع بعد قتل امل

املنتصر وكان أمراء الترك قد استولوا على األمر وبقي املستعني مقهورا معهم فتحول من سامرا إىل بغداد غضبان 
 احلبس فأخرجوا املعتز باهللا وحلفوا له وخلفوه وجاء فوجهوا يعتذرون إليه ويسألونه الرجوع فامتنع فعهدوا إىل

أخوه أبو أمحد حملاصرة املستعني فتهيأ املستعني ونائب بغداد بن طاهر للحرب وبنوا سور بغداد ووقع القتال ونصبت 
اجملانيق ودام احلصار أشهرا واشتد البالء وكثرت القتلى وجهد أهل بغداد حىت أكلوا اجليف وجرت عدة وقعات 

  بني الفريقني قتل يف وقعة منها حنو األلفني من البغادنة إىل

أن كاوا وضعف أمرهم وقوى أم املعتز مث ختلى ابن طاهر عن املسعتني ملا رأى البالء وكاتب املعتز مث سعوا يف 
الصلح على خلع املستعني فخلع نفسه على شروط موكدة يف أول هذه السنة مث أنفذوه إىل واسط فاعتقل تسعة 
أشهر مث أحضر إىل سامرا يف آخر رمضان قله يف العرب وقال ابن األهدل اتفق الصلح على خلع السمعتني فخلع 
نفسه على شروط مل تف وشاور أصحابه يف أي البالد يسكن فأشار عليه بعضهم بالبصرة فقبل أهنا حارة فقال 

وهو ابن مخس وثالثني سنة وكانت مدته من يوم  أتروهنا أحر من فقد اخلالفة فأقام حينئذ مث استدعاه املعتز وقتله
  بويع إىل أن خلع ثالث سنني وأشهرا وبني خلعه وقتله تسعة أشهر وفيه يقول حينئذ الكاتب املعروف باحلاسه 

  ) وسيقتل التايل له أو خيلع ** خلع اخلليفة أمحد بن حممد ( 
   )يف قتل اعبدكم سبيل مهيع ** أيها بين العباس أن سبيلكم ( 
  ) بكم احلياة متزقا ال يرقع ** رقعتم دنياكم فتمزفت ( 

وكان يقول يف دعائه اللهم أذ خلعتين من اخلالفة فال ختلعين من رمحتك وال حترمين جنتك انتهى وكان سبب قتله 
ولون على ما ذكره ابن الفرات أن املعتز باهللا حني هم بقتله كتب إىل حممد بن عبد اهللا بن طاهر فوجه أمحد بن ط

التركي يف جيش فاخرج املستعني فلما واىف به القاطول قتله عليه ومحل رأسه إىل املعتز وكفن ابن طولون جثته 
ودفنه وقيل بل كان أمحد بن طولون موكال باملستعني فوجه املعتز سعيد بن صاحل يف مجاعة فحمله وقتله بالقاطول 

ات وقيل بل ركبه معه يف زورق وشد يف رجليه حجرا وأغرقه وقيل أنه أدخله إىل منزله بسر من رأى فعذبه حىت م
وقيل بل وكل به رجال من األتراك وقال له اقتله فلما أتى إليه ليقتله قال له دعين حىت أصلى ركعتني فخاله يف 

الركعة األوىل وضرب رأسه وأتى املعتز برأسه وهو يلعب بالشطرنج فقيل له هذا رأس املخلوع فقال دعوه حىت 
  رغ من الدست فلما فرغ دعاية ونظر إليه وأمر بدفنه وأمر لسعيد بنأف

صاحل خبمسني ألفا وواله البصرة انتهى وكان املستعني ربعة خفيف العارضني أمحر الوجه مليحا بوجهه أثر جدري 
  ويلثغ يف السني حنو الثاء وكان مسرفا يف تبذير اخلزائن والذخائر ساحمه اهللا تعاىل 

ن هبلول أبو يعقوب التنوخي األنباري احلافظ مسع ابن عيينة وطبقته وكان من كبار األئمة صنف يف وفيها إسحاق ب



القراءات ويف احلديث والفقه قال ابن صاعد حدث إسحاق بن هبلول بنحو مخسني ألف حديث من حفظه وعاش 
  مثانيا ومثانني سنة 

افظ مسع هشيما وطبقته وحدث عنه البخاري وأمحد وفيهاأبو هاشم زياد بن أيوب الطوسي مث البغدادي دلويه احل
  وغريمها وكان ثقة ثبتا وكان يقال له شعبة الصغري إلتقانه ومعرفته 

وفيها بندار حممد بن بشار بن عثمان بن داود بن كيسان العبدي البصري أبو بكر احلافظ الثقة يف رجب مسع معتمر 
  نه مخسني ألف حديث بن سليمان وغندر وطبقتهما قال أبو داود كتبت ع

وفيها حممد بن املثىن بن عبيد بن قيس بن دينار أبو موسى العتري البصري الزمن يف ذي القعدة ومولده عام تويف 
محاد بن سلمة مسع معتمر بن سليمان وسفيان بن عيينة وطبقتهما وروى عنه األئمة الستة وابن خزمية وغريهم وكان 

  حجة حافظا 
يم بن كثري بن زيد بن أفلح بن منصور بن مزاحم أبو يوسف العبدي النكري الدورقي وفيها يعقوب بن إبراه

  البغدادي احلافظ الثقة احلجة مسع هشيما وإبراهيم بن سعد وطبقتهما وروى عنه الستة وغريهم 
ن احلسن وفيها بل يف اليت قبلها كما جزم به ابن ناصر الدين على األفطس بن احلسن الذهلي قال يف املغين علي ب

  الذهلي األفطس النيسابوري عن ابن عيينة قال ابن الشرقي متروك احلديث انتهى

  سنة ثالث ومخسني ومائتني

  
فيها تويف أمحد بن سعيد بن صخر احلافظ أبو جعفر الدارمي السرخسي أحد الفقهاء واألئمة يف األثر مسع النضر بن 

   مشيل وطبقته وكان ثقة روى عنه األئمة إال النسائي
وفيها أمحد بن املقدام أبو األشعث البصري العجلي احملدث يف صفر مسع محاد بن زيد وطائفة كثرية قال يف املغين ثقة 

ثبت وإمنا ترك أبو داود الرواية عنه ملزاحه كان بالبصرة جمان يلقون صرة الدراهم ويرقبوهنا فإذا جاء من يرفعها 
ة فيها زجاج فإذا أخذوا صرة الدراهم فصاح صاحبها وضعوا بدهلا صاحوا به وخجلوه فعلمهم أمحد أن يتخذوا صر

  صرة الزجاج وقال النسائي ليس به بأس انتهى كالم املغين 
وفيها السري بن املغلس السقطي أبو احلسن البغدادي أحد األولياء الكبار وله نيف وتسعون سنة مسع من هشيم 

قال ابن األهدل هو خال اجلنيد وأستاذه وتلميذ معروف ومجاعة وصحب معروفا الكرخي وله أحوال وكرامات 
  الكرخي قال اجلنيد دفع يل السري رقعة وقال هذه خري لك من سبعمائة فضه فإذا فيها 

  ) فما يل أرى األعضاء منك كواسيا ** وملا ادعيت احلب قال كذبتين ( 
  ) وتذبل حىت ال جتيب املناديا ** فما احلب حىت يلصق الظهر باحلشا ( 
  ) سوى مقلة تبكي هبا وتناجيا ** وتنحل حىت ال يبقى لك اهلوى ( 

انتهى وقال السخاوي يف طبقات األولياء هو إمام البغداديني يف اإلشارات وكان يلزم بيته وال خيرج منه ال يراه إال 
ري أتت عليه مثان من يقصده إىل بيته انقطع عن الناس وعن أسباهبم وأسند عن اجلنيد قال ما رأيت أعبد من الس

وتسعون سنة ما رؤى مضطجعا إال يف علة املوت وسئل عن املتصوف فقال هو اسم لثالثة معان وهو الذي ال يطفئ 
  نور معرفته نور ورعه وال يتكلم بباطن



  ينققضه عليه ظاهر الكتاب وال حتمله الكرامات من اهللا على هتك استار حمارم اهللا انتهى ما ذكره السخاوى ملخصا 
وفيها األمري حممد بن عبد اهللا بن طاهر بن احلسني اخلزاعي نائب بغداد كان جوادا ممدحا قوى املشاركة جيد الشعر 

  مات باخلوانيق 
  وفيها وصيف التركي كان أكرب أمراء الدولة وكان قد استوىل على املعتز واصطفى األموال لنفسه ومتكن مث قتل 

  سنة أربع ومخسني ومائتني

  
بغا الصغري الشرايب وكان فد مترد وطغى وراح نظريه وصيف فتفرد واستبد باألمور وكان املعتز باهللا يقول  فيها قتل

ال أستلذ حبياة ما بقى بغا مث أنه وثب فأخذ من اخلزائن مائيت ألف دينار وسار حنو السند فاختلف عليه أصحابه 
املغاربة وقتله وليد املغريب وأتى برأسه فأعطاه  وفارقه عسكره فذل وكتب يطلب األمان واحندر يف مركب فأخذته

  املعتز عشرة آالف دينار 
وفيها أبو احلسن على بن اجلواد حممد بن الرضا على بن الكاظم موسى بن جعفر الصادق العلوي احلسين املعروف 

هم كاألنبياء سعى به إىل باهلادي كان فقيها اماما متعبدا وهو أحد األئمة اإلثين عشر الذين تعتقد غالة الشيعة عصمت
املتوكل وقيل له أن يف بيته سالحا وعدة ويريد القيام فأمر من هجم عليه منزلة فوجده يف بيت مغلق وعليه مدرعة 
من شعر يصلى ليس بينه وبني األرض فراش وهو يترمن بآيات من القرآن يف الوعد والوعيد فحمل إليه ووصف له 

نبه وناوله شرابا فقال ما خامر حلمى وال دمى فاعفىن منه فأعفاه وقال له أنشدين حاله فما رآه عظمه وأجلسه إىل ج
شعرا فأنشده أبياتا أبكاه هبا فأمر له بأربعة آالف دينار ورده مكرما وإمنا قيل العسكري ألنه سعى به إىل املتوكل 

  ألنه املعتصم أحضره من املدينة وهي مولده وأقره مدينة العسكر وهي سر من رأى مسيت بالعسكر

  اهللا يف سنة سبعني 
  وفيها خرج غري واحد من العلوية وحاربوا بالعجم وغريها 

وفيها تويف اإلمام احلرب أبو حممد عبد اهللا بن عبد الرمحن التميمي الدارمي السمرقندي احلافظ الثقة صاحب املسند 
أبو حامت هو إمام أهل زمانه وقال حممد  املشهور رحل وطوف ومسع النضر بن مشيل ويزيد بن هارون وطبقتهما قال

  ابن عبد اهللا بن منري غلبنا الدارمي باحلفظ والورع وقال رجاء بن مرجاما رأيت أعلم باحلديث منه 
وفيها قتل املعتز باهللا أبو عبد اهللا حممد بن املتوكل جعفر بن املعتصم حممد بن الرشيد العباسي يف رجب خلعوه 

 أدخلوه بعد مخسة أيام إىل محام فعطش حىت عاين املوت وهو يطلب املاء فيمنع مث وأشهد على نفسه مكرها مث
أعطوه ماء بثلج فشربه وسقط ميتا واختفت أمه صبيحة وسبب قتله إن مجاعة من األتراك قالوا اعطنا أرزاقنا فطلب 

قوموه بألفي دينار ومل يكن من أمه ماال فلم تعطه وكانت ذات أموال عظيمة إىل الغاية منها جوهر وياقوت وزمرد 
إذ ذاك يف خزائن اخلالفة شيء فحينئذ أمجعوا على خلعه ورأسهم حينئذ صاحل بن وصيف وحممد بن بغا فلبسوا 
السالح وأحاطوا بدار اخلالفة وهجم على املعتز طائفة منهم فضربوه بالدبابيس وأقاموه يف الشمس حافيا ليخلع 

ق من بغداد فأول من بايعه املعتز باهللا وعاش املعتز ثالثا وعشرين سنة وكان نفسه فأجاب وأحضروا حممد بن الواث
من أحسن أهل زمانه ولقبوا حممدا باملهدي باهللا قاله يف العرب وقال ابن الفرات كانت وفاته يف شعبان من هذه السنة 

عد خلع املستعني باهللا نفسه وكان عمره اثنتني وعشرين سنة وثالثة أشهر وكانت خالفته من يوم بويع له ببغداد ب



  ثالث سنني وستة أشهر وأربعة وعشرين يوما وأشهر ولد عبد اهللا بن املعتز الشاعر وبه كان يكىن انتهى 
  وفيها حممد بن عبد الرحيم أبو حيىي البغدادي احلافظ البزاز ولقبه صاعقة

  ودين مسع عبد الوهاب بن عطاء اخلفاف وطبقته وكان أحد الثقاث اإلثبات اجمل
وفيها حممد بن كرام أبو عبد اهللا السجستاين الزاهد شيخ الطائفة الكرامية وكان من عباد املرجئة قاله يف العرب وقال 

يف املغين حممد بن كرام السجزي العابد املتكلم شيخ الكرامية أكثر عن اجلوبياري وحممد بن متيم السعدي وكانا 
املذاهب أرداها ومن األحاديث أوهاها وقال أبو العباس سراج شهدت ساقطني قال ابن حبان خذل حىت التقط من 

البخاري ودفع إليه كتاب ابن كرام يسأله عن أحاديث فيها الزهري عن سامل عن أبيه يرفعه اإلميان ال يزيد وال 
بان ينقص فكتب أبو عبد اهللا على ظهر كتابه من حدث هبذا استوجب الضرب الشديد واحلبس الطويل وقال ابن ح

جعل ابن كرام اإلميان قوال بال معرفة وقال ابن حزم قال ابن كزام اإلميان قول بلسان وأن اعتقد الكفر بقلبه فهو 
  مؤمن قلت هذه أشنع بدعة وقوله يف الرب جسم ال كاالجسام انتهى ما قاله الذهيب يف املغين يف الضعفاء 

م وابن عيينة وكان أبوه أبو اهلندام عامر بن عمارة سيد وفيها موسى بن عامر املري الدمشقي مسع الوليد بن مسل
قيس وزعيمها وفارسها وكان طلب من الوليد بن مسلم فحدث ابنه هذا مبصنفاته قال يف املغين موسى بن عامر 

  املري صاحب الوليد بن مسلم صدوق تكلم فيه بال حجة وال ينكر له تفرده عن الوليد فأنه يكثر عنه انتهى 

  سني ومائتنيسنة ست ومخ

  
كان صاحل بن وصيف التركي قد ارتفعت منزلته وقتل املعتز وظفر بأمه صبيحة فصادرها حىت استصفى نعمتها 

وأخذ منها حنو ثالثة آالف الف دينار ونفاها إىل مكة مث صادر خاصة املعتز وكتابه وهم أمحد بن إسرائيل واحلسن 
ا نوح وأمحد فلما دخلت هذه السنة أقبل موسى بن بغا وعبأ جيشه بن خملد وأبو نوح وعيسى بن إبراهيم مث قتل أب

  يف أكمل أهبة ودخلوا سامرا ملبني قد أمجعوا على

قتل صاحل بن وصيف وهم يقولون قتل املعتز وأخذ أموال أمه وأموال الكتاب وصاحت العامه يا فرعون جاءك 
وانتهبوا القصر مث ادخلوا املهتدي دار باجور وهو موسى مث هجم موسى مبن معه على املهتدي باهللا وأركبوه فرسأ 

يقول يا موسى وحيك ما تريد فيقول وتربة املتوكل ال نالك سوء مث حلفوه ال مياىلء صاحل ابن وصيف عليهم 
  وبايعوه وطلبوا صاحلا يناظروه على أفعاله فاختفى وردوا املهتدي إىل داره وبعد شهر قتل صاحل بن وصيف 

هتدي باهللا أمري املؤمنني أبو اسحق حممد بن الواثق باهللا هارون بن املعتصم حممد بن الرشيد العباسي ويف رجب قتل امل
وكانت دولته سنة وعمره حنو مثان وثالثني سنة وكان أمسر رقيقا مليح الصورة ورعا تقيا متعبدا عادال فارسا شجاعا 

ينا على اخلري وقيل أنه سرد الصوم مدة أمرته وكان يقنع قويا يف أمر اهللا خليقا لالمارة لكنه مل جيد ناصرا وال مع
بعض الليايل خببز وزيت وخل وكان يشبه بعمر بن عبد العزيز وورد أنه كان له جبة صوف وكساء يتعبد فيه بالليل 
وكان قد سد باب املالهي والغناء وحسم األمراء عن الظلم وكان جيلس بنفسه لعمل حساب الدواوين بني يديه مث 

ن األتراك خرجوا عليه فلبس السالح وأشهر سيفه ومحل عليهم فجرح مث أسروه وخلعوه مث قتلوه إىل رمحة اهللا أ
ورضوانه وأقاموا بعده املعتمد على اهللا قاله يف العرب وقال ابن الفرات أرادوا أن يبايعوا املهتدي باهللا على اخلالفة 

تز نفسه فأدخلوه عليه فسلم عليه باخلالفة وجلس بني يديه فقال له فقال ال أقبل مبايعتكم حىت أمسع بأذين خلع املع



األمراء ارتفع فقال ال أرتفع إال أن يرفعين اهللا مث قال للمعتز يا أمري املؤمنني خلعت أمر الرعية من عنقك طوعا 
لنا ولك يا أبا عبد ورغبة وكل من كانت لك يف عنقه بيعة فهو برىء منها فقال املعتز من اخلوف نعم فقال خار اهللا 

اهللا مث ارتفع حينئذ إىل صدر اجمللس وكان أول من بايعه وكان املهتدي وروعا زاهدا صواما مل تعرف له زلة وكان 
  سهل احلجاب كرمي الطبع خياطب أصحاب احلوائج بنفسه وجيلس للمظامل ويلبس

حكى أن رجال من الرملة تظلم  القميص الصوف اخلشن حتت ثيابه على جلده وكان من العدل على جانب عظيم
إىل املهتدي باهللا من عاملها فأمر بأنصافه وكتب إليه كتابا خبطه وختمه بيده وسلمه إىل الرجل وهو يدعو له فشاهد 

الرجل من رمحة املهتدي وبره بالرعية وتوليته أمورهم بنفسه ما مل ير مثله فاهتز ووقع مغشيا عليه واملهتدي يعاينه 
له املهتدي ما شأنك أبقيت لك حاجة قال وال واهللا وكلين ما رجوت أن أعيش حىت أرى مثل هذا  فلما أفاق قال

العدل فقال له املهتدي كما أنفقت منذ خرجت من بلدك فقال أنفقت عشرين دينارا فقال املهتدي أنا هللا وإنا إليه 
لفة وإذا أنفقت ذلك فهذه مخسون راجعون كان الواجب علينا أن ننصفك وأنت يف بلدك وال حنوجك إىل تعب وك

دينارا من بيت املال فأىن ال أملك ماال فخذها لنفقتك واجعلنا يف حل من تعبك وتأخر حقك فبكى الرجل حىت 
  غشى عليه ثانيا وهبت بعض الناس وبكى بعضهم فقال أحد اجلماعة أنت واهللا يا أمري املؤمنني كما قال األعشى 

  ) ج مثل القمر الزاهر أبل** حكمتموه فقضى بينكم ( 
  ) وال يبايل غنب اخلاسر ** ال يقبل الرشوة يف حكمه ( 

فقال املهتدي أما أنت فأحسن اهللا جزاءك وأما أنا فما رويت هذا الشعر وال مسعت به ولكين أذ كر قول اهللا عز 
دل أتينا هبا وكفى بنا ونضع املوازين القسط ليوم القيامة فال تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خر{ وجل 

فما بقى يف اجمللس إال من استغرق بالدعاء له بطول العمر ونفاذ األمر وكان يقول لو مل يكن الزهد يف } حاسبني 
الدنيا واإليثار ملا عند اهللا من طبعي لتكلفته فإن منصيب يقتضيه ألين خليفة اهللا يف أرضه والقائم مقام رسول اهللا 

نائب عنه يف أمته وأىن ال ستحيي أن يكون لبين مروان عمر بن عبد العزيز وليس لبين العباس صلى اهللا عليه وسلم ال
  مثله وهم آل الرسول صلى اهللا عليه وسلم انتهى 

  وفيها الزبري بن بكار اإلمام أبو عبد اهللا األسدي الزبريي قاضي مكة يف

ذلك وكان ثقة وال يلتفت إىل من تكلم فيه  ذي القعدة مسع سفيان بن عيينة فمن بعده وصنف كتاب النسب وغري
  كما قال ابن ناصر الدين 

وفيها ليلة عيد الفطر اإلمام حرب اإلسالم أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية بن بردزبة البخاري 
فسمع مكي بن  موىل اجلعفني صاحب الصحيح والتاصنيف ولد سنة أربع وتسعني ومائة وارحتل سنة عشر ومائتني

إبراهيم وأبا عاصم النبيل وأمحد بن حنبل وخالئق عدهتم ألف شيخ وكان من أوعية العلم يتوقد ذكاء ومل خيلف 
بعده مثله قاله يف العرب وقال احلافظ عبد الغين يف كتابه الكمال ما ملخصه حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن للغرية 

جموسي مات عليها واملغرية أسلم على يدي ميان البخاري وإىل خبارى وميان هو  بن بردزبة يكىن أبا عبد اهللا وبردزبة
أبو جد عبد اهللا بن حممد بن جعفر بن ميان وهذا هو اإلمام أبو عبد اهللا اجلعفي موالهم البخارى صاحب الصحيح 

إىل سائر حمدثي األمصار إمام هذا الشأن واملقتدى به فيه واملعول على كتابه بني أهل اإلسالم رحل يف طلب العلم 
وكتب خبراسان واجلبال ومدن العراق كلها وباحلجاز والشام ومصر قال ابن وضاح ومكى بن خلق مسعنا حممد بن 

إمساعيل يقول كتبت عن الف نفر من العلماء وزيادة ومل أكتب إال عمن قال اإلميان قول وعمل وعن أيب اسحق 



ب الصحيح بست عشرة سنة خرجته من ستمائة ألف حديث وجعلته الرحياين أن البخاري كان يقول صنفت كتا
حجة فيما بيين وبني اهللا تعاىل وقال حممد ابن سليمان بن فارس مسعت أبا عبد اهللا حممد بن إمساعيل البخاري يقول 
 رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم كأين واقف بني يديه وبيدي مروحة أذب عنه فسألت بعض املعريين فقال أنك

تذب عنه الكذب فهو الذي محلين على إخراج الصحيح وقال أبو حامد أمحد بن محدون األعمشى مسعت مسلم بن 
احلجاج يقول حملمد بن إمساعيل البخاري ال يعيبك إال حاسد واشهد أن ليس يف الدنيا مثلك وقال أمحد بن محدون 

  واناألعمشى رأيت حممد بن إمساعيل يف جنازة أيب عثمان سعيد بن مر

وحممد بن حيىي يسأله عن األسامي والكىن وعلل احلديث ومير فيه حممد بن إمساعيل مثل السهم كأنه يقرأ قل هو اهللا 
أحد وقال عبد اهللا بن أمحد بن حنبل مسعت أيب يقول ما أخرجت خراسان مثل حممد بن إمساعيل البخاري وروى أبو 

يقول مسع كتاب الصحيح من حممد بن إمساعيل تسعون ألف  اسحق املستملي عن حممد بن يوسف الفربري أنه كان
رجل وما بقى أحد يروى عنه غريي وقال حممد بن إمساعيل ما أدخلت يف كتايب اجلامع اال ما صح وتركت من 

الصحاح حلال الطويل وقال النسائي ما يف هذه الكتب كلها أجود من كتاب حممد بن امساعيل وقال بكر بن منري 
ن إمساعيل البخاري يقول أرجو أن ألقى اهللا عز وجل وال حياسبين أين اغتبت أحدا وقال عبد الواحد مسعت حممد ب

بن آدم الطواويسي رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف النوم ومعه مجاعة من أصحابه وهو واقف يف موضع ذكره 
إمساعيل البخاري فلما كان بعد أيام  فسلمت عليه فرد السالم فقلت ما يوقفك يا رسول اهللا قال أنتظر حممد بن

بلغين موته فنظرنا فإذا هو قد مات يف الساعة اليت رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فيها وقال بعد القدوس بن عبد 
اجلبار السمرقندي جاء حممد بن إمساعيل إىل خرتنك قرية من قرى مسرقند على فرسخني وكان له أقرباء فنزل 

يلة من الليايل وقد فرغ من صالة الليل يدعو ويقول اللهم قد ضاقت على األرض مبا رحبت عليهم قال فسمعته ل
فاقبضين إليك قال فما مت الشهر حىت قبضه اهللا عز وجل وقربه خبرتنك ولد البخاري يوم اجلمعة بعد صالة اجلمعة 

الة العشاء ليلة الفطر ودفن لثالث عشرة ليلة خلت من شوال سنة أربع وتسعني ومائة وتويف ليلة السبت عند ص
يوم الفطر بعد صالة الظهر لغرة شوال سنة ست ومخسني ومائتني وعاش اثنني وستني سنة إال ثالثة عشر يوما انتهى 

ماخلصته من الكمال وقال ابن األهدل بعد اإلطناب يف ذكره أمجع الناس على صحة كتابه حىت لو حلف حالف 
حديث مسند إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال وهو صحيح عنه كما بطالق زوجته ما يف صحيح البخاري 

  نقله ما حكم بطالق زوجته نقل ذلك غري واحد من الفقهاء

  وقرروه ونقل الفربري عنه قال ما وضعت يف كتايب الصحيح حديثا إال وقد اغتسلت قبله وصليت ركعتني انتهى 
احلافظ مسع سفيان بن عيينة وغنذرا وطبقتهما قال أبو داود كان وفيها حيىي بن حكيم البصري املقوم أبو سعيد 

  حافظا متقنا 

  سنة سبع ومخسني ومائتني

  
فيها وثب العلوى قائد الزنج على األبلة فاستباحها وأحرقها وقتل هبا حنو ثالثني ألفا فساق حلربه سعيد احلاجب 

البصرة وخربوا اجلامع وقتلوا هبا اثين عشر ألفا فهرب فالتقوا فاهنزم سعيد واستبحر القتل بأصحابه مث دخلت الزنج 
  باقي أهلها بأسوأ حال فخربت ودثرت 



  وفيها قتل توفيل طاغية الروم قتله سيل الصقليب 
وفيها تويف احملدث املعمر أبو على احلسن بن عرفة العبدي البغدادي املؤدب وله مائة وسبع سنني مسع إمساعيل بن 

  كتب عين مخسة قرون قال النسائي ال بأس به  عياش وطبقته وكان يقول
وفيها زهري بن حممد بن قمري املروزي مث البغدادي احلافظ مسع يعلى بن عبيد ورحل إىل عبد الرزاق وكان من أولياء 

  اهللا تعاىل ثقة مأمونا قال البغوي ما رأيت بعد أمحد بن حنبل أفضل منه كان خيتم يف رمضان 
يد الطائي النبهاين البصري أبو طالب ثقة حدث عنه أصحاب الكتب إال مسلما وذحبته وفيها زيد بن أخزم الشه

  الزنج 
وفيها احلافظ أبو داود سليمان بن معبد السبخي املروزي روى عن النضر ابن مشيل وعبد الرزاق وكان أيضا مقدما 

انون سنة أخذ عن أيب عبيدة وحنوه يف العربية والرياشي أبو الفضل العباس بن الفرج قتلته الزنج بالبصرة وله مث
  وكان إماما يف اللغة والنحو أخباريا عالمة ثقة خرج له أبو داود يف سننه

  
وفيها أبو سعيد األشج عبد اهللا بن سعيد الكندي الكويف احلافظ صاحب التصانيف يف ربيع األول وقد جاوز 

قال أبو حامت هو إمام أهل زمانه وقال حممد بن التسعني روى عن هشيم وعبد اهللا بن إدريس وخلق وكان ثقة حجة 
  أمحد الشطوي ما رأيت أحفظ منه 

  سنة مثان ومخسني ومائتني

  
فيها توجه منصور بن جعفر فالتقى اخلبيث قائد الزنج وهو فقتل منصور يف املصاف واستبيح ذلك اجليش فسار أبو 

ت مث جهز املوفق فرقة عليهم مفلح فالتقوا الزنج أمحد املوفق أخو اخلليفة يف جيش عظيم فاهنزمت الزنج وتقهقر
فقتل مفلح يف املصاف واهنزم الناس وحتيز املوفق إىل االبلة فسري قائد الزنج جيشا عليهم حيىي بن حممد فانتصر 

املسلمون وقتل يف الوقعة خلق وأسروا حيىي فأحرق بعد ما قتل ببغداد مث وقع الوباء يف جيش املوفق وكثر مث كانت 
  قعة هائلة بني الزنج واملسلمني فقتل خلق من املسلمني وتفرق عن املوفق عامة جنده و

وفيها تويف أمحد بن بديل اإلمام أبو جعفر اليامي الكويف قاضي الكوفة مث قاضي مهذان روى عن أيب بكر بن عياش 
فة لعبادته قال الدارقطين وطبقته وخرج له الترمذي وغريه وكان صاحلا عادال يف أحكامه وكان يسمى راهب الكو

فيه لني وقال يف املغين أمحد بن بديل الكويف القاضي مشهور غري متهم قال ابن عدي يكتب حديثه مع ضعفه وقال 
  النسائي ال بأس به انتهى 

  وأبو علي أمحد بن حفص بن عبد اهللا السلمي النيسابوري قاضي نيسابور روى عن أبيه ومجاعة 
قطان أبو جعفر الواسطي احلافظ مسع أبو معاوية وطبقته وروى عنه أصحاب الكتب الستة إال وفيها أمحد بن سنان ال

  الترمذي وصنف املسند وكتب عنه ابن أيب حامت وقال هو إمام أهل زمانه

  
وفيها أمحد بن الفرات بن خالد بن مسعود الرازي الثقة أحد األعالم يف شعبان بأصبهان طوف النواحي ومسع أبا 

طبقته وكان ينظر بأيب زرعة الرازي يف احلفظ وصنف املسند والتفسري وقال كتبت ألف ألف ومخسمائة أسامة و



  ألف حديث 
وحممد بن سنجر أبو عبد اهللا اجلرجاين احلافظ صاحب املسند يف ربيع األول بصعيد مصر مسع أبا نعيم وطبقته وكان 

  ثقة خريا 
ظ البغدادي الغزال مات يف مجادى اآلخرة ببغداد وكان ثقة رحل إىل وحممد بن عبد امللك بن زجنويه أبو بكر احلاف

  عبد الرزاق فأكثر عنه وصنف 
وحممد بن حيىي بن عبد اهللا بن خالد بن فارس أبو عبد اهللا الذهلي النيسابوري أحد األئمة األعالم الثقات مسع عبد 

له ويعظمه قال أبو حامت كان إمام أهل زمانه الرمحن وطبقته وأكثر الترحال وصنف التصانيف وكان اإلمام أمحد جي
  وقال أبو بكر بن أيب داود هو أمري املؤمنني يف احلديث 

وحيىي بن معاذ الرازي الزاهد حكيم زمانه وواعظ عصره تويف يف مجادى األوىل بنيسابور وقد روى عن إسحاق بن 
اذ بن جعفر الرازي الواعظ تكلم يف علم سليمان الرازي وغريه وقال السلمي يف طبقات األولياء حيىي بن مع

الرجال فأحسن الكالم فيه وكانوا ثالثة إخوة حيىي وإبراهيم وإمساعيل أكربهم سنا إمساعيل وحيي أوسطهم وإبراهيم 
أصغرهم وكلهم كانوا زهادا وأخوه إبراهيم خرج معه إىل خراسان وتويف بني نيسابور وبلخ وأقام حيىي ببلخ مدة مث 

سابور ومات هبا ومن كالمه من استفتح باب املعاش بغري مفاتيح األقدار وكل إىل املخلوقني وقال العبادة خرج إىل ني
حرفة وحوانيتها اخللوة وآالهتا املخادعة ورأس ماهلا االجتهاد بالسنة ورحبها اجلنة وقال الصرب على اخللق من 

ال وال يزال العبد مترددا بني األشغال واألهوال عالمات االخالص وقال الدنيا دار األشغال واآلخرة دار األهو
  حىت يستقر به القرار أما إىل جنة وإما إىل نار وقال على قدر حبك هللا حيبك اخللق وعلى قدر

  حني بناها انتقل إليها بعسكره فسميت بذلك واقام هبا صاحب الترمجة عشرين سنة فنسب إليها 
مي احلافظ أبو جعفر ببغداد روى عن وكيع وطبقته وعنه البخاري وأبو وفيها حممد بن عبد اهللا بن املبارك املخر

داود والنسائي وغريهم وكان من كبار احلفاظ الثقات املأمونني ملا قدم ابن املديين بغداد قال وجدت أكيس القوم 
  هذا الغالم املخرمي 

يعد بن أيب مرمي وكان موصوفا باحلفظ وكثرة وفيها أبو أمحد املرار بن محوية الثقفي اهلمذاين الفقيه مسع أبا نعيم وس
  العلم 

وفيها العتيب صاحب العتيبة يف مذهب مالك وامسه حممد بن أمحد بن عبد العزيز ابن عبتة األموي العتيب القرطيب 
األندلس الفقيه أحد األعالم أخذ عن حيىي ورحل فأخذ بالقريوان عن سحنون ومبصر عن أصبغ وصنف املستخرجة 

  ا أشياء غريبة عن مالك ومجع فيه
  وفيها مؤمل بن إهاب أبو عبد الرمحن احلافظ يف رجب بالرملة روى عن ضمرة بن ربيعة وحيىي بن آدم وطبقتهما 

وفيها على ما جزم به ابن ناصر الدين أبو عاصم خشيش بن أصرم بن األسود النسائي أخذ العلم عن الكبار 
  ريهم وكان ثقة وحدث عنه عدة منهم أبو داود والنسائي وغ

  سنة مخس ومخسني ومائتني

  
فيها فتنة الزنج وخروج العلوي قائد الزنج بالبصرة خرج بالبصرة فعسكر ودعا إىل نفسه وزعم أنه علي بن حممد 



بن أمحد بن علي بن عيسى بن الشهيد بن زيد بن علي ومل يثبتوا نسبه فبادر إىل دعوته عبيد أهل البصرة السودان 
زنج والتف إليه كل صاحب فتنة حىت استفحل أمره وهزم جيوش اخلليفة واستباح البصرة وغريها ومن مث قيل ال

  وفعل األفاعيل وامتدت أيامه إىل أن قتل إىل غري رمحة

  خوفك من اهللا يهابك اخللق وعلى قدر شغلك باهللا يشتغل يف أمرك اخللق وسئل عن الرقص فقال 
  ) يكا على غيب معان** دققنا األرض بالرقص ( 
  ) لعبد هائم فيكا ** وال عيب على رقص ( 
  ) ض إذ ظفنا بواديكا ** وهذا دقنا لألر ( 

  انتهى ملخصا 
  وفيها الفضل بن يعقوب الرخامي العامل الفاضل العلم الثقة 

  سنة تسع ومخسني ومائتني

  
من أصحابه خلقا وحرق كان طاغية الزنج قد نزل البطيحة وشق حوله األهنار وحتصن فهجم عليه املوفق فقيل 

أكواخه واستنفذ من النساء خلقا كثريا فسار اخلبيث إىل األهواز ووضع السيف يف األمة فقتل مخسني ألفا وسىب 
  مثلهم فسار حلربه موسى بن بغا فحاربه بضعة عشر شهرا وقتل خلق من الفريقني 

ا فالتقى الروم فقتل مقدمتهم االفريطشي وفيها نزلت الروم لعنهم اهللا على ملطية فخرج أمحد القابوس يف أهله
  فاهنزموا ونصر اهللا املسلمني 

وفيها استفحل أمر يعقوب بن الليث الصفار ودوخ املمالك واستوىل على إقليم خراسان وأسر حممد بن طاهر أمري 
  خراسان 

ائة ضعفه الدارقطين وفيها تويف أمحد بن إمساعيل أبو حذافة السهمي املدين صاحب مالك ببغداد وهو يف عشر امل
  وغريه وهو آخر من حدث عن مالك وقال ابن عدي حدث بالبواطيل 

وفيها اإلمام إبراهيم بن يعقوب أبو إسحاق اجلوزجاين صاحب التصانيف مسع احلسني بن علي اجلعفي وشبابة 
  وطبقتهما وكان من كبار العلماء ونزل دمشق وجرح وعدل وهو من الثقات 

  عر ابن حجاج الثقفي البغدادي أبو حممود احلافظوحجاج بن يوسف الشا

  الكبري الثقة املشهور أحد اإلثبات مسع عبد الرزاق وطبقته 
  وفيها عبا سويه وهو العباس بن يزد بن أيب حبيب أبوا لفضل البحراين البصري صدوق ثبت ثقة 

 ذي احلجة مسع سعيد بن عامر وفيها حيويه وهو حممد بن حيىي بن موسى األسفرائين احلافظ حمدث اسفرائني يف
  الضبعي وطبقته وبه خترج احلافظ أبو عوانة 

  وفيها اسحق بن إبراهيم بن موسى العصار الوزدويل أحد الثقات األخيار 
وفيها احلافظ أبو احلسن حممود بن مسيع الدمشقي صاحب الطبقات وأحد األثبات مسع إمساعيل بن أيب أويس 

  ت بدمشق أكيس منه وطبقته قال أبو حامت ما رأي



  سنة ستني ومائتني

  
  وفيها كما قال يف الشذور بلغ كر احلنطة مائة ومخسني دينارا وأدم اشهرها 

فيها صال يعقوب بن الليث وجال وهزم الشجعان واألبطال وترك الناس بأسوأ حال مث قصد احلسن بن زيد 
لك اجلبال فنزلت على يعقوب كسرة مساوية العلوي صاحب طربستان فالتقوا فاهنزم العلوي وتبعه يعقوب يف ت

ونزل على أصحابه ثلج عظيم حىت أهلكهم ورجع إىل سجستان بأسوأ حال وقد عدم من جيوشه أربعون ألفا 
  وذهبت عامة خيله وأثقاله 

وفيها تويف اإلمام أبو علي احلسن بن حممد الصباح الزعفراين الفقيه احلافظ صاحب الشافعي ببغداد روى عن 
ن بن عيينة وطبقته وكان من أذكياء العلماء وروى عنه البخاري وأبو داود والترمذي وغريهم ونسبته إىل سفيا

زعفرانه قرية قرب بغداد ودرب الزعفران ببغداد الذي فيه مسجد الشافعي ينسب إىل هذا اإلمام قال الشيخ أبو 
والكرابيسي رواة قدمي الشافعي وروى  إسحق يف طبقاته كنت أدرس فيه والزعفراين وأمحد بن حنبل وأبو ثور

  اجلديد املزين وحرملة والبويطي

  ويونس بن عبد األعلى والربيع اجليزى والربيع املرادى والزعفراين هذا عدة مصنفات 
وفيها احلسن بن علي بن حممد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق العلوي احلسيين أحد االثين عشر 

  لرافضة فيهم العصمة وهو والد املنتظر حممد صاحب السرداب الذين تعتقد ا
  وفيها حسني بن إسحاق الشعراين شيخ األطباء بالعراق ومعرب الكتب اليونانية ومؤلف املسائل املشهورة 

  وفيها ملك بن طوق الثعليب أمري عرب الشام وصاحب الرحبة وبانيها 

  سنة إحدى وستني ومائتني

  
  وتستعر خبراسان بيعقوب بن الليث وباألهواز بقائد الزنج ومتت هلما حروب ومالحم  فيها كانت الفنت تغلي

  وفيهاتويف أمحد بن سليمان الرهاوي احلافظ أحد األئمة طوف ومسع زيد ابن احلباب وأقرانه وهو ثقة ثبت 
اريخ واجلرح وفيها أمحد بن عبد اهللا بن صاحل أبو احلسن العجلي الكويف نزيل طرابلس املغرب وصاحب الت

والتعديل وله مثانون سنة نزح إىل املغرب أيام حمنة القرآن وسكنها روى عن حسني اجلعفي وشبابة وطبقتهما قال 
ابن ناصر الدين كان إماما حافظا قدوة من املتقنني وكان يعد كأمحد بن حنبل وحيىي بن معني وكتابه يف اجلرح 

  ل انتهى والتعديل يدل على سعة حفظه وقوة باعه الطوي
وفيها أبو بكر األثرم أمحد بن حممد بن هانئ الطائي احلافظ الثبت الثقة أحد األئمة املشاهري روى عن أيب نعيم 

وعفان وصنف التصانيف وكان من أذكياء األمة قال ابن أيب يعلى يف طبقاته أمحد بن حممد بن هانئ الطائي ويقال 
حافظ إمام مسع حرمي بن حفص وعفان ابن مسلم وأبا بكر بن أيب  الكليب األثرم اإلسكايف أبو بكر جليل القدر

  شيبة وعبد اهللا بن مسلمة القعنيب وإمامنا يف آخرين



نقل عن إمامنا مسائل كثرية وصنفها ورتبها أبوابا وروى عن اإلمام قال مسعت أبا عبد اهللا يسأل عن املسح على 
 ثبت من مخسة وجوه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال كنت العمامة قيل له تذهب إليه قال نعم قال أبو عبد اهللا

أحفظ الفقه واالختالف فلما صحبت أمحد بن حنبل تركت ذلك كله وكان معه تيقظ عجيب حىت نسبه حيىي ابن 
معني وحيىي بن أيوب املقابري فقاال أحد أبوي األثرم جىن وقال أبو القاسم ابن اجلبلي قدم رجل فقال أريد رجال 

كتب يل من كتاب الصالة ما ليس يف كتب ابن أيب شيبة قال فقلنا له ليس لك إال أبو بكر األ ثرم قال فوجهوا ي
إليه ورقا فكتب ستمائة ورقة من كتاب الصالة قال فنظرنا فإذا ليس يف كتاب ابن أيب شيبة منه شىء وقال احلسن 

ما خرجا طلب قوم من أصحاب احلديث حتديثهما بن علي بن عمر الفقيه قدم شيخان من خراسان للحج فحدثا فل
قال فخرجا يعين إىل الصحراء فقعد هذا الشيخ ناحية معه خلق من أصحاب احلديث واملستملى وقعد اآلخر ناحية 

وقعد األثرم بينهما فكتب ما أملى هذا وما أملى هذا وقال األثرم كنت عند خلف البزار يوم مجعة فلما قمنا من 
قرب الفرات فأردت أن اغتسل للجمعة فغرقت فلم أجد شيئا أتقرب به إىل اهللا عز وجل أكثر  اجمللس صرت إىل

عندي من أن قلت اللهم أن جنيتين ال توبن من صحبة حارث يعين احملاسيب قال األثرم كان حارث يف عرس لقوم 
له مل فعلت هذا فقال أردت  فجاء يطلع على النساء من فوق الدرابزين مث ذهب خيرجه يعين رأسه فلم يستطع فقيل

  أن اعترب باحلور العني انتهى ملخصا 
وفيها حاشد بن إمساعيل بن عيسى البخاري احلافظ بالشاش من إقليم الترك روى عن عبيد اهللا بن موسى ومكى بن 

  إبراهيم وكان ثبتا إماما 
  ال واحلسن بن سليمان أبو علي البصري املعروف بقبيطة كان حافظا ثقة إماما نبي

  واحلسن بن حممد بن عبد امللك بن أيب الشوارب األموي قاضي املعتمد

  وكان أحد األجواد املمدحني 
وفيها شعيب بن أيوب أبو بكر الصرييف مقرئ واسط وعاملها قرأ على حيىي ابن آدم ومسع من حيىي القطان وطائفة 

  وكان ثقة 
م قرأ على حيىي وروى عن عبد اهللا بن منري وطائفة وأبو شعيب السوسي صاحل بن زياد مقرئ أهل الرقة وعامله

  وتصدر للإلقراء ومحل عنه طوائف قال أبو حامت صدوق 
وأبو يزيد البسطامي العارف الزاهد املشهور وامسه طيفور بن عيسى وكان يقول إذا نظرمت إىل رجل أعطى من 

ه عند األمر والنهي وحفظ الشريعة قال أبو الكرامات حىت يرتفع يف اهلواء فال تغتروا به حىت تنظروا كيف جتدون
عبد الرمحن السلمي يف طبقاته طيفور بن عيسى بن سروسان البسطامي وسروسان كان جموسيا فأسلم وكانوا ثالثة 
اخوة آدم أكربهم وطيفور أوسطهم وعلي أصغرهم وكلهم كانوا زهادا عبادا ومات عن ثالث وسبعني سنة وهو 

كالم حسن يف املعامالت وحيكى عنه يف الشطح أشياء منها ما ال يصح ويكون مقوال  من قدماء مشايخ القوم له
عليه قال أبو يزيد من مل ينظر إىل شاهدي بعني االضطرار وإىل أوقايت بعني االغترار وإىل أحوايل بعني االستدراج 

فقد أخطأ النظر يف ذكرت أليب عثمان وإىل كالمي بعني االفتراء وإىل عربايت بعني االجتراء وإىل نفسي بعني االزدراء 
املغريب هذه احلكاية فقال مل أمسع أليب يزيد حكاية أحسن منها وإمنا تكلم عن عني الفناء أي قوله سبحاين وقال أبو 
يزيد لو صفا يل هتليلة ما باليت بعدها بشيء وكتب حيىي بن معاذ أليب يزيد سكرت من كثرة ما شربت من كأس 

أبو يزيد يف جوابه سكرت وما شربت من الدور وغريك قد شرب حبور السموات واألرض وما حمبته فكتب إليه 



روى بعد ولسانه خارج من العطش ويقول هل من مزيد وقال اجلنيد كل اخللق يركضون فإذا بلغوا ميدان أيب يزيد 
  يل خزائننا مملؤة مهلجوا وكان أبو يزيد إذا ذكر اهللا يبول الدم وحكى عنه أنه قال نوديت يف سري فقيل

من اخلدمة فإن أردتنا فعليك بالذل واالفتقار وحكى عنه صاحبه أبو بكر األصبهاين أنه أذن مرة فغشى عليه فلما 
  أفاق قال العجب ممن ال ميوت إذا أذن انتهى ملخصا 

األئمة وفيها اإلمام مسلم بن احلجاج بن مسلم بن ورد بن كرشان القشريي النيسابوري صاحب الصحيح أحد 
احلفاظ وأعالم احملدثني رحل إىل احلجاز والعراق والشام ومسع حيىي بن حيىي النيسابوري وأمحد بن حنبل وإسحاق 

بن راهويه وعبد اهللا ابن مسلمة وغريهم وقدم بغداد غري مرة فروى عنه أهلها وآخر قدومه إليها يف سنة تسع 
املأمونني قال حممد املاسرجسي مسعت مسلم بن احلجاج ومخسني ومائتني وروى عنه الترمذي وكان من الثقات 

يقول صنفت هذا املسند الصحيح من ثلثمائة ألف حديث مسموعة وقال احلافظ أبو علي النيسابوري ما حتت أدمي 
السماء أصح من كتاب مسلم يف علم احلديث وقال اخلطيب البغدادي كان مسلم يناضل عن البخاري حىت أوحش 

مد بن حيىي الذهلي بسببه وقال أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ ملا استوطن البخاري نيسابور ما بينه وبني حم
أكثر مسلم من االختالف اليه فلما وقع بني حممد بن حيىي والبخاري وما وقع يف مسئلة اللفظ فنادى عليه ومنع 

ه أكثر الناس غري مسلم فإنه مل يتخلف الناس من االختالف إليه حىت هجر وخرج من نيسابور يف تلك احملنة وقطع
عن زياراته فأهنى إىل حممد بن حيىي أن مسلم بن احلجاج على مذهبه قدميا وحديثا وأنه عوتب على ذلك باحلجاز 
والعراق ومل يرجع عنه فلما كان جملس حممد بن حيىي قال يف آخر جملسه إال من قال باللفظ فال حيل له أن حيضر 

الرداء فوق عمامته وقام على رؤوس الناس وخرج عن جملسه ومجع كل ما كتب منه وبعث به جملسنا فأخذ مسلم 
على ظهر محال إىل باب حممد بن حيىي فاستحكمت بذلك الوحشة وختلف عنه وعن زيارته وحممد هذا هو حممد بن 

ن روى عنه البخاري حيىي بن عبد اهللا بن خالد بن فارس بن ذؤيب الذهلي النيسابوري كان أحد احلفاظ األعيا
  ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي

وابن ماجه وكان ثقة مأمونا وكان سبب الوحشة بينه وبني البخاري أنه ملا دخل البخاري مدينة نيسابور شنع عليه 
حممدبن حيىي يف مسئلة خلق اللفظ وكان قد مسع منه فلم ميكنه ترك الرواية عنه وروى عنه يف الصوم والطب 

نائز والعتق وغري ذلك مقدار ثالثني موضعا ومل يصرح بامسه ال يقول حدثنا حممد بن حيىي الذهلي بل يقول واجل
حدثنا حممد وال يزيد عليه أو يقول حممد ابن عبد اهللا وينسبه جلد أبيه انتهى من ابن خلكان ملخصا قلت وقد مرت 

جاج أبو احلسني القشريي النيسابوري احلافظ أحد أركان ترمجة حممد املذكور واهللا أعلم وقال يف العرب مسلم بن احل
احلديث وصاحب الصحيح وغري ذلك يف رجب وله ستون سنة وكان صاحب جتارة خبان حبمس بنيسابور وله 

  أمالك وثروة وقد حج سنة عشرين ومائتني فلقى القعنيب وطبقته 

  سنة اثنتني وستني ومائتني

  
بن الليث كتب إليه بوالية خراسان وجرجان فلم يرض حىت يواىف باب اخلليفة  ملا عجز املعتمد على اهللا عن يعقوب

وأضمر يف نفسه االستيالء على العراق واحلكم على املعتمد فتحول عن سامرا إىل بغداد ومجع أطرافه وهتيأ للملتقى 
وفق جبمهرة اجليش وجاء يعقوب يف سبعني ألفا فنزل واسط فتقدم املعتمد وقصده يعقوب فقدم املعتمد أخاه امل



فالتقيا يف رجب واشتد القتال فوقعت اهلزمية على املوفق مث ثبت وأسرعت الكسرة على أصحاب يعقوب فولوا 
األدبار واستبيح عسكرهم وكسب أصحاب اخلليفة ما ال حيد وال يوصف وخلصوا حممدا بن طاهر وكان مع 

حممد بن طاهر أمري خراسان ورده إىل عمله وأعطاه  يعقوب يف القيود ودخل يعقوب إىل فارس وخلع املعتمد على
مخسمائة ألف درهم وعاث جيوش اخلبيث عند اشتغال العساكر فنهبوا البطيحة وقتلوا وأسروا فسار عسكر حلرهبم 

  فهزمهم وقتل منهم مقدم كبري يعرف بالصعلوك

  
الثقة صاحب التصانيف حدث عن عبد  وفيها تويف عمر بن شبة أبو زيد النمريي البصري احلافظ العالمة األخباري

  الوهاب الثقفي وغندر وطبقتهما وكان ثقة وشبة لقب أبيه وامسه زيد لقب بذلك ألن أمه كانت ترقصه وتقول 
  ) شيخا كبريا حبا ** يا رب ابين شبا وعاش حىت دبا ( 

  كذا رواه حممد بن إسحاق السراج عن عمر بن شبة 
  بن املستورد أبو بكر البغدادي يعرف بأيب سيار ثقة خري قاله ابن ناصر الدين  وفيها أبو سيار حممد بن عبد اهللا

وفيها وجزم ابن ناصر الدين أنه يف اليت قبلها حممد بن احلسني بن إبراهيم ابن احلر بن زعالن العامري أبو جعفر بن 
  ثقة  اشكاب البغدادي حدث عنه عدة منهم البخاري وأبو داود والنسائي وكان صدوقا حفظا

وفيها حممد بن عاصم الثقفي أبو جعفر األصبهاين العابد مسع سفيان بن عيينة وأبا أسامة وطبقتهما قال إبراهيم بن 
  أرومة ما رأيت مثل ابن عاصم وال رأى مثل نفسه 

وفيها يعقوب بن شيبة السدوسي البصري احلافظ أحد األعالم وصاحب املسند املعلل الذي ما صنف أحد أكثر منه 
ومل يتمه وكان سربا حمتشما عني لقضاء القضاة وحلقه على ما خرج من املسند حنو عشرة آالف مثقال وكان 

  صدوقا قاله يف العرب وقال ابن ناصر الدين 
  ) سادهم رواية بثبت ** يعقوب جنل شيبة بن صلت ( 

  هى وقال يف شرحها ابن صلت بن عصفور أبو يوسف السدوسي البصري نزيل بغداد ثقة انت

  سنة ثالث وستني ومائتني

  
  فيها تويف أمحد بن منيع بن سليط أبو األزهرين النيسابوري

احلافظ وقيل سنة إحدى وستني رحل ومسع أبا ضمرة أنس بن عياض وطبقته ووصل إىل اليمن قال النسائي ال بأس 
  ديثا مث عذره انتهى به قال ابن ناصر الدين كان حافظا صدوقا من املهرة أنكر عليه ابن معني أربعني ح

  وفيها احلسن بن أيب الربيع اجلرجاين احلافظ ببغداد مسع أبا حيىي احلماين ورحل إىل عبد الرزاق وأقرانه 
وفيها الوزير عبيد اهللا بن حيىي بن خاقان وزير املتوكل وقد نفاه املستعني إىل برقة مث قدم بعد املستعني فوزر للمعتمد 

  إىل أن مات 
ن علي بن ميمون الرقي العطار احلافظ روى عن حممد بن يوسف الفرياين والقعنيب وأقراهنما قال وفيها حممد ب

  احلاكم كان إمام أهل اجلزيرة يف عصره ثقة مأمون 



وفيها معاوية بن صاحل احلافظ أبو عبيد اهللا األشعري الدمشقي روى عن عبيد اهللا بن موسى وأيب مسهر وسأل حيىي 
  بن معني وخترج به 

  نة أربع وستني ومائتنيس

  
  فيها أغارت الزنج على واسط وهج أهلها حفاة عراة وهنبت ديارهم وأحرقت فسار حلرهبم املوفق 

وفيها غزا املسلمون الروم وكانوا أربعة آالف عليهم ابن كاوس فلما نزلوا البديدون تبعتهم البطارقة وأحدقوا هبم 
  وأسر أمريهم جرحيا فلم ينج منهم إال مخسمائة واستشهد الباقون 

  وفيها مات األمري موسى بن بغا الكبري وكان من كبار القواد وشجعاهنم كأبيه 
وفيها أمحد بن عبد الرمحن بن وهب أبو عبيد اهللا املصري احملدث روى الكثري عن عمه عبد اهللا وله أحاديث مناكري 

  وقد احتج به مسلم قاله يف العرب 
  نيسابور ي احلافظ أحد األثبات ويلقبوفيها أمحد بن يوسف السلمي ال

محدان كان ممن رحل إىل اليمن وأكثر عن عبد الرزاق وطبقته وكان يقول كتبت عن عبيد اهللا بن موسى ثالثني ألف 
  حديث وكان ثقة 

وفيها املزين الفقيه أبو إبراهيم إمساعيل بن حيىي بن إمساعيل املصري صاحب الشافعي يف ربيع األول وهو يف عشر 
التسعني قال الشافعي املزين ناصر مذهيب وكان زاهدا عابدا يغسل املوتى حسبة صنف اجلامع الكبري والصغري 

وخمتصره خمتصر املزين واملنثور واملسائل املعتربة والترغيب يف العلم وكتاب الوثائق وغريها وصلى لكل مسئلة يف 
نواله رتبوا ولكالمه فسروا وشرحوا وكان جماب خمتصره ركعتني فصار اصل الكتب املصنفة يف املذهب وعلى م

الدعوة عظيم الورع حكى عنه أنه كان إذا فاتته اجلماعة صلى منفردا مخسا وعشرين مرة ومل يتقدم عليه أحد من 
أصحاب الشافعي وهو الذي توىل غسله يوم مات قيل وعاونه الربيع ودفن إىل جنبه بالرقافة الصغرى ونسبته إىل 

  ب بن وبرة أم القبيلة املشهورة انتهى مزينة بنت كل
وفيها أبو زرعة عبيد اهللا بن عبد الكرمي القرشي موالهم الرازي احلافظ أحد األئمة األعالم يف آخر يوم من السنة 
رحل ومسع من أيب نعيم والقعنيب وطبقتهما قال أبو حامت مل خيلف بعده مثله علما وفقها وصيانة وصدقا وهذا ماال 

وال أعلم يف املشرق واملغرب من كان يفهم هذا الشأن مثله وقال اسحق بن راهويه كل حديث ال حيفظه  يرتاب فيه
أبو زرعة ليس له أصل وقال حممد بن مسلم حضرت أنا وأبو حامت عند أيب زرعة والثالثة رازيون فوجدناه يف النزع 

عال حىت نتذاكر احلديث لعله إذا مسعه يقول فقلت أليب حامت إين ألستحي من أيب زرعة أن ألقنه الشهادة ولكن ت
فبدأت فقلت حدثين حممد بن بشار أنبأنا أبو عاصم النبيل أنا عبد احلميد بن جعفر فأرتج على احلديث كأين ما 

مسعته وال قرأته فبدأ أبو حامت فقال حدثنا حممد بن بشار أنا أبو عاصم النبيل أنا عبد احلميد بن جعفر عن صاحل بن 
  يب عنأيب عر

كثري بن مرة عن معاذ بن جبل قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من كان آخر كالمه ال إله إال اهللا فخرجت 
روحه مع اهلاء قبل أن يقول دخل اجلنة وقال حممد أبو العباس املرداوي رأيت أبا زرعة يف املنام فقلت ما فعل اهللا 

إين أويت بالطفل فآمر به إىل اجلنة فكيف مبن حفظ السنن على عبادي  بك فقال لقيت ريب عز وجل فقال يا أبا زرعة



فأقول له تبوأ من اجلنة حيث شئت قال ورأيته مرة أخرى يصلي باملالئكة يف السماء الرابعة فقلت يا أبا زرعة مب 
  نلت أن تصلى باملالئكة قال برفع اليدين 

ملصري الفقيه املقرىء احملدث وله ثالث وتسعون سنة روى وفيها يونس بن عبد األعلى اإلمام أبو موسى الصديف ا
عن ابن عيينة وابن وهب وتفقه على الشافعي وكان الشافعي يصف عقله وقرأ القرآن على ورش وتصدر لألقراء 

والفقه وانتهت إليه مشيخة بلده وكان ورعا صاحلا عابدا كبري الشأن قال ابن ناصر الدين كان ركنا من أركان 
  اإلسالم 

  سنة مخس وستني ومائتني

  
فيها تويف أمحد بن اخلصيب الوزير أبو العباس وزر للمنتصر وللمستعني مث نفاه املستعني إىل املغرب وكان أبوه أمري 

  مصر يف دولة الرشيد 
وفيها أمحد بن منصور أبو بكر الرمادي احلافظ ببغداد وكان أحد من رحل إىل عبد الرزاق وثقة أبو حامت وغريه 

  ل ابن ناصر الدين كان حافظا عمدة وقا
وفيها إبراهيم بن هاىنء النيسابوري الثقة العابد رحل ومسع من يعلى بن عبيد وطبقته قال أمحد بن حنبل إن كان 

  أحد من األبدال فإبراهيم بن هاىنء 
ىب معاوية والكبار وفيها سعدان بن نصر أبو عثمان الثقفي البغدادي البزار رحل يف احلديث ومسع من ابن عيينة وأ

  ووثقه الدارقطين 
  وفيها صاحل بن أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين اإلمام أبو الفضل قاضي

  أصبهان يف رمضان وله اثنتان وستون سنة مسع من عفان وطبقته وتفقه على أبيه قال ابن أيب حامت صدوق 
ب املسند يف شوال مسع ابن عيينة واحملازيب وفيها على بن حرب أبو احلسن الطائي املوصلي احملدث األخباري صاح

  وطبقتهما وعاش تسعني سنة 
  وتويف قبله أخوه أمحد بن حرب بسنتني 

وفيها أبو حفص النيسابوري الزاهد شيخ خراسان وامسه عمر بن مسلم وكان كبري القدر صاحب أحوال وكرامات 
يستفك هبا السارى وبات وليس له عشاء  وكان عجبا يف اجلود والسماحة وقد نفذ مرة بضعة عشر ألف دينار

وكان يقول ما استحق اسم السخاء من ذكر العطاء أو حمله بقلبه وقال حسن أدب الظاهر عنوان أدب الباطن 
والفتوة أداء اإلنصاف وترك طلب اإلنتصاف ومن مل يرب أفعاله وأحواله كل وقت بالكتاب والسنة ومل يتهم 

  خواطره فال تعده من الرجال 
إلمام حممد بن احلسن العسكري بن علي اهلادي بن حممد اجلواد بن علي الرضى بن موسى الكاظم بن جعفر وا

الصادق العلوي احلسيين أبو القاسم الذي تلقبه الرافضة باخللف وباحلجة وباملهدي وباملنتظر وبصاحب الزمان وهو 
عمون أنه أتى السرداب بسامرا فاختفى وهم ينتظرونه خامتة اإلثين عشر إماما عندهم ويلقبونه أيضا باملتظر فإهنم يز

  إىل اآلن وكان عمره ملا عدم تسع سنني أو دوهنا وضالل الرافضه ما عليه مزيد قاتلهم اهللا تعاىل 
وفيها العالمة حممد بن سحنون املغريب املالكي مفيت القريوان تفقه على أبيه وكان إماما مناظرا كثري التصانيف معظما 



  ان خرج له عدة أصحاب وما خلف بعده مثله بالقريو
وفيها يعقوب بن الليث الصفار الذي غلب على بالد الشرق وهزم اجليوش وقام بعده أخوه عمرو بن الليث وكانا 

  شابني صفارين فيهما شجاعة

لك مفرطة فصحبا صاحل بن النضر الذي كان يقاتل اخلوارج بسجستان فآل أمرمها إىل امللك فسبحان من له امل
ومات يعقوب بالقولنج يف شوال اجلندي سابور وكتب على قربه هذا قرب يعقوب املسكني وقيل أن الطيب قال له 
الدواء لك إال احلقنة فامتنع منها وخلف أمواال عظيمة منها من الذهب ألف ألف دينار ومن الدراهم مخسني ألف 

  ة وامتدت أيامه ألف درهم وقام بعده أخوه بالعدل والدخول يف طاعة اخلليف

  سنة ست وستني ومائتني

  
  فيها أخذت الزنج رامهرمز فاستباحوها قتال وسبيا 

  وفيها خرج أمحد بن عبد اهللا السجستاين وحارب عمرو بن الليث الصفار فظهر عليه ودخل نيسابور فظلم وعسف 
بن أورمة أبو إسحق االصبهاين  وفيها خرجت جيوش الروم ووصلت إىل اجلزيرة فعاثوا وأفسدوا وفيها توىف ابراهيم

  احلافظ أحد أذكياء 
احملدثني يف ذي احلجة ببغداد روى عن عباس العنربي وطبقته ومات قبل أوان الرواية قال ابن ناصر الدين فاق أهل 

  عصره يف الذكاء واحلفظ 
حلسن بن زياد اللؤلؤى وحممد بن شجاع بن الثلجي فقيه العراق وشيخ احلنفية مسع من إمساعيل ابن علية وتفقه با

  وصنف واشتغل وهو متروك احلديث تويف ساجدا يف صالة العصر وله حنو من تسعني سنة قاله يف العرب 
وقال يف املغين حممد بن شجاع بن الثلجي الفقيه قال ابن عدي كان يضع األحاديث يف التشبيه ينسبها إىل أصحاب 

  احلديث يثلبهم بذلك 
بن مروان أبو جعفر الدقيقي الواسطي يف شوال روى عن يزيد بن هارون وطبقته وكان  وفيها حممد بن عبد امللك
  إماما ثقة صاحب حديث

  سنة سبع وستني ومائتني

  
فيها دخلت الزنج واسطا فاستباحوها ورموا النار فيها فسار حلرهبم أبو العباس وهو املعتضد فكسرهم مث التقاهم 

ازهلم وتصابروا على القتال شهرين فذلوا ووقع يف قلوهبم رعب من أيب العباس ثانيا بعد أيام فهزمهم مث واقعهم ون
بن املوفق وجلأوا إىل احلصون وحارهبم يف املراكب فغرق منهم خلق مث جاء أبوه املوفق يف جيش مل ير مثله فهزموا 

لكنيف مرارا وتقطعت هذا وقائدهم العلوى غائب عنهم فلما جاءته األخبار هبزمية جنده مرات ذل واختلف إىل ا
كبده مث زحف عليهم أبو العباس وجرت له حروب يطول شرحها إىل أن برز اخلبيث قائد الزنج بنفسه يف ثلثمائة 
ألف فارس وراجل واملسلمون يف مخسني ألفا ونادى املوفق باألمان فأتاه خلق ففت ذلك يف عضد اخلبيث ومل جتر 

العرب وقال يف الشذور حارب أبو أمحد املوفق الزنج وكان بعض لطلب  وقعة ألن النهر فصل بني اجليشني قاله يف



الدنيا قد استغوى مجاعة من املماليك وقال إنكم يف العذاب واخلدمة فتخلصوا فصاروا يهبون البالد ويقتلون البعاد 
يهن فجئن منهم فجاءهبم املوفق فاستنقذ من أيديهم زهاء مخسة عشر ألف امرأة من املسلمات كانوا قد تغلبوا عل

  باألوالد انتهى 
وفيها تويف إمساعيل بن عبد اهللا احلافظ أبو بشر العبدي األصبهاين مسوية مسع بكر بن بكار وأبا مسهر وخلقا من 

  هذه الطبقة قال أبو الشيخ كان حافظا متقنا يذاكر باحلديث وقال ابن ناصر الدين ثقة 
يف مجادى اآلخرة بشرياز روى عن جده قاضي شرياز سعد بن  وفيها احملدث اسحق بن إبراهيم الفارسي سادان

  الصلت وطائفة وثقة ابن حبان 
وفيها حبر بن نصر بن سابق اخلالين املصري مسع ابن وهب وطائفة وكان أحد الثقات اإلثبات روى النسائي يف مجعه 

  ملسند مالك عن رجل عنه 
  القاضي وأخووفيها محاد بن اسحق بن إمساعيل الفقيه أبو إمساعيل 

  إمساعيل القاضي تفقه على أمحد بن حممد املعذل وحدث عن القعنيب وصنف التصانيف وكان بصريا مبذهب مالك 
  وفيها عباس الربقفي ببغداد أحد الثقات العباد مسع حممد بن يوسف الفربايب وطبقته 
  بن إبراهيم وطبقته  وفيها عبد العزيز منيب أبو الدرداء املروزي احلافظ رحل وطوف وحدث عن مكي

وفيها حممد بن عزيز األيلي بأيلة روى عن سالمة بن روح وغريه قال يف املغين قال النسائي صويلح وقال أبو أمحد 
  احلاكم فيه نظر انتهى 

وحيىي بن حممد بن حيىي أبو عبد اهللا الذهلي احلافظ شيخ نيسابور بعد أبيه ويقال له حيكان رحل ومسع من سليمان 
وطبقته وكان أمري املطوعة اجملاهدين وملا غلب أمحد احلجستاين على نيسابور وكان طلوما غشوما فخرج  بن حرب

منها هاربا فخافت النيسابوريون كرته فاجتمعوا على باب حيكان وعرضوا يف عشرة آالف مقاتل فرد إليهم أحد 
  د فقتله قال ابن ناصر الدين هو ثقة فاهنزموا واختفى حيكان وصحب قافلة ولبس عباءه فعرف وأتى به إىل أمح

  وفيها يونس بن حبيب أبو بشر العجلي موالهم األصبهاين راوى مسند الطيالسي كان ثقة ذا صالح وجاللة 

  سنة مثان وستني ومائتني

  
 فيها غزا نائب الثغور الشامية خلف التركي الطولوين فقتل من الروم بضعة عشر ألفا وغنموا غنيمة هائلة حىت بلغ

  السهم أربعني دينارا 
  وفيها كان املسلمون حياصرون اخلبيث مقدم الزنج يف مدينته املسماة باملختارة

وفيها تويف اإلمام حمدث مرو أمحد بن سيار املروزي احلافظ مصنف تاريخ مرو يف منتصف شهر ربيع اآلخرة ليلة 
ابن املبارك علما وزهدا وكان صاحب وجه اإلثنني مسع اسحق بن راهويه وعفان وطبقتهما وكان يشبه يف عصره ب

يف مذهب اإلمام الشافعي نقل عنه الرافعي أنه أوجب األذان للجمعة دون غريمها وأن الواجب من األذانني هلا هو 
  الذي يفعل بني يدي اخلطيب 

ابن حبان  وفيها أبو عبد املؤمن أمحد بن شيبان الرملي يف صفر روى عن أبن عيينه ومجاعة ووثقة احلاكم وقال
  خيطىء 



  وأمحد بن يونس الضيب الكويف بأصبهان روى عن حجاج األعور وطبقته وكان ثقة حمتشما 
ويف شوال أمحد بن عبد اهللا احلجستاين كان من أمراء يعقوب الصفار وكان جبارا عنيدا خرج على يعقوب وأخذ 

  نيسابور وله حروب ومواقف مشهورة دحبة غلمانه وقد سكر 
  بن أمحد العسقالين احلافظ وهو بغدادي نزل عسقالن حملة ببلخ روى عن ابن وهب وبقية وطبقتهما وفيها عيسى 

وحممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم اإلمام أبو عبد اهللا املصري مفيت الديار املصرية تفقه بالشافعي وأشهب وروى عن 
عني منه وله مصنفات كثرية وتويف يف نصف ابن وهب وعدة قال ابن خزمية ما رأيت أعرف بأقاويل الصحابة والتاب

  ذي القعدة 

  سنة تسع وستني ومائتني

  
فيها ظفر املسلمون مبدينة اخلبيث وحصروه يف قصره فأصاب املوفق سهم فتأمل منه ورجع باجليش حىت عوىف فحصن 

  اخلبيث مدينته وبىن ما هتدم 
  ه كان مقهوراوفيها ختيل املعتمد على اهللا من أخيه املوفق وال ريب يف أن

مع املوفق فكاتب أمحد بن طولون واتفقا وسافر املعتمد يف خواصه من سامرا يريد اللحاق بابن طولون يف صورة 
متنزه متصيد فجاء كتاب املوفق إىل اسحق بن كنداخ يقول مىت اتفق ابن طولون مع املعتمد مل يبق منكم باقية وكان 

 املوصل فإذا حبراقات املعتمد وأمراؤه فوكل هبم وتلقى املعتمد بني إسحق على نصيبني يف أربعة آالف فبادر إىل
املوصل واحلديثه فقال يا إسحق مل منعت احلشم الدخول إىل املوصل فقال أخوك يا أمري املؤمنني يف وجه العدو 
الم قوى وأنت خترج من مستقرك فمىت علم رجع عن قتال اخلبيث فيغلب عدوك على دار آبائك مث كلم املعتمد بك

ووكل به وساقه وأصحابه إىل سامرا فتلقاه صاعد كاتب املوفق فتسلمه من إسحق وأنزله يف دار أمحد بن اخلصيب 
ومنعه من دخول دار خلالفة ووكل بالدار مخسمائة مينعون من يدخل إليه وبقى صاعد يقف يف خدمته ولكمن ليس 

وقال قد نكث املوفق بأمري املؤمنني فاخلعوه من العهد له حل وال ربط وأما إبن طولون فجمع األمراء والقضاة 
  فخلعوه إال القاضي بكار فقيده وحبسه وأمر بلعنه املوفق على املنابر 

  وفيها تويف إبراهيم بن منقذ اخلوالين املصري صاحب ابن وهب وكان ثقة 
س ومخسني وأخذ اخلزائن وفيها األمري عيسى بن الشيخ الذهلي وكان قد وىل دمشق فاظهر اخلالف يف سنة مخ

وغلب على دمشق فجاءه عسكر املعتمد فالتقاهم ابنه ووزيره فهزموا وقتل ابنه وصلب ويزره وهرب عيسى مث 
  استوىل على آمد وديار بكرمدة 

  سنة سبعني ومائتني

  
قتل فيها  فيها التقى املسلمون واخلبيث علي بن حممد العبقسى املدعي أنه علوي فاستظهروا عليه مث وقعة أخرى

  وعجل اهللا بروحه إىل النار ولقد طال قتال املسلمني له وأجتمع مع املوفق حنو ثالمثائة ألف مقاتل أجناد ومطوعة



ويف أخر األمر التجأ اخلبيث إىل جبل مث تراجع هو وأصحابه إىل مدينتهم فحارهبم املسلمون فاهنزم اخلبيث وتبعهم 
ل هو وفرسانه ومحلوا على الناس فاز الوهم فجمل عليه املوفق والتحم أصحاب املوفق يأسرون ويقتلون مث استقب

القتال فإذا بفارس قد أقبل ورأس اخلبيث يف يده فلم يصدقه فعرفه مجاعة من الناس فحينئذ ترجل املوفق وابنه 
مشهودا  املعتضد واألمراء فخروا سجدا هللا وكربوا وسار املوفق فدخل بالرأس بغداد وعملت القباب وكان يوما

وآمن الناس وشرعوا يتراجعون إىل األمصار اليت أخذها اخلبيث وكانت أيامه مخس عشرة سنة قال الصويل قتل من 
املسلمني ألف ألف ومخسمائة ألف قال وقتل يف يوم واحد بالبصرة ثالمثائة ألف وكان يصعد على املنرب فيسب 

ن ينادي يف عسكره على العلوية بدرمهني وثالثة وكان عند عثمان وعليا ومعاوية وعائشة وهو اعتقاد األزارقة وكا
الواحد من الزنج العشر من العلويات يفترشهن وكان اخلبيث خارجيا يقول ال حكم إال اهللا وقيل كان زنديقا يتستر 

 اهللا مما مبذهب اخلوارج وهو أشبه فإن املوفق كتب إليه وهو حياربه يف سنة سبع وستني يدعوه إىل التوبة واإلنابة إىل
فعل من سفك الدماء وسىب احلرمي وانتحال النبوة والوحى فما زاده الكتاب إال جتربا وطغيانا ويقال أنه قتل الرسول 

فنازل املوفق مدينته املختارة فتأملها فإذا مدينة حصينة حمكمة األسوار عميقة اخلنادق فرأى شيئا مهوال ورأى من 
مية واحدة باجملانيق واملقاليع والنشاب وضجوا ضجة ارجتت منها األرض فعمد كثرة املقاتلة ما أذهله مث رموه ر

املوفق إىل مكاتبة قواد اخلبيث واستماهلم فاستجاب له عدد منهم فأحسن إليهم وقيل كان اخلبيث منجما يكتب 
ى السودان احلروز وأول شيء كان بواسط فحبسه حممد بن أيب عون مث أطلقه فلم يلبث أن خرج بالبصرة واستغو

  والزبالني والعبيد فصار أمره إىل ما صار 
  ذكر مجيع ذلك يف العرب

  
وفيها يف ذي القعدة تويف أمري الديار املصرية والشامية أبو العباس أمحد ابن طولون وهو يف عشر الستني قال 

ان حيفظ القرآن القضاعي كان طائش السيف فأحصى من قتله صربا أو مات يف سجنه فكانوا مثانية عشر ألفا وك
وأوتى حسن الصوت به وكان كثري التالوة وكان أبوه من مماليك املأمون مات سنة أربعني ومائتني وملك أمحد 

الديار املصرية ستة عشرة سنة قال ابن اجلوزي يف كتابه شذور العقود يف التاريخ املعهود أمحد بن طولون وكان أبوه 
ه أمحد وكان عايل اهلمة ومل يزل يترقى حىت وىل مصر فركب يوما إىل الصيد طولون تركيا من مماليك املأمون فولد ل

فغاصت رجل دابة بعض أصحابه يف مكان من الربية فأمر بكشف املكان فوجد مطلبا فإذا فيه من املال ما قيمته ألف 
تدت إىل الكف املظرفة ألف دينار فبىن اجلامع املعروف بني مصر والقاهرة وتصدق ببعض فقال له وكيله يوما رمبا ام

واملعصم فيه السوار والكم الناعم أفأمنع هذه الطبقة فقال له وحيك هؤالء املستورون الذين حببسهم اجلاهل أغيناء 
من التعفف أحذر ترديدا امتدت إليك وكان جيري على أهل املساجد كل شهر ألف دينار وعلى فقراء الثغر كذلك 

يته ما بلغ الفي ألف ومائيت ألف دينار وكان راتب مطبخه كل يوم ألف دينار وملا وبعث إىل فقراء بغداد يف مدة وال
مرض خرج املسلمون باملصاحف واليهود بالتوراة والنصارى باإلجنيل واملعلمون بالصبيان إىل الصحراء واملساجد 

نه وخلف ثالثة يدعون له فلما أحس باملوت رفع يده وقال يا رب ارحم من جهل فقدان نفسه وأبطره حلمك ع
وثالثني ولدا وعشرة آالف ألف دينار وسبعة آالف مملوك وسبعة آالف فرس وكان خراج مصر يف أيامه أربعة 
آالف ألف وثلثمائة ألف دينار وكان بعض الناس يقرأ عند قربه فانقطع عنه فسئل عن ذلك فقال رايته يف املنام 

  فقال يل أحب أن ال يقرأ عندي فما مير



  قرعت هبا وقيل يل أما مسعت هذه يف دار الدنيا انتهى ما ذكره ابن اجلوزي  يب آية إال
وفيها أسيد بن عاصم الثقفي األصبهاين أخو حممد بن عاصم رحل وصنف املسند ومسع من سعيد بن عامر الضبعي 

  وطبقته 
ن الربقي احلافظ كان خافظا وفيها أمحد بن عبد اهللا بن عبد الرحيم بن سعيه بن أيب زرعة الزهري املصري أبو بكر ب

  عمدة قاله ابن ناصر الدين 
وفيها بكار بن قتيبة الثقفي البكراوي أبو بكرة الفقيه البصري قاضي الديار املصرية يف ذي احلجة مسع أبا داود 

  الطيالسي وأقرانه وله أخبار يف العدل والعفة والنزاهة والورع واله املتوكل القضاء يف سنة ست وأربعني 
  يها احلسن بن علي بن عفان أبو حممد العامري الكويف يف صفر وف

  روى عن عبد اهللا بن منري وأيب أسامة وعدة قال أبو حامت صدوق 
وفيها داود بن على اإلمام أبو سليمان األصبهاين مث البغدادي الفقيه الظاهري صاحب التصانيف يف رمضان وله 

بقتهما وتفقه على أيب ثور وابن راهويه وكان ناسكا زاهدا قال ابن سبعون سنة مسع القعنيب وسليمان ابن حرب وط
ناصر الدين تكلم أبو الفتح األزدي وغريه فيه ومنعه أمحد بن حنبل من الدخول عليه لقوله املعروف يف القرآن بلغه 

كان أبو سليمان الذهلي ألمحد وكتب به إليه وكان داود حافظا جمتهدا إمام أهل الظاهر انتهى ملخصا وقال ابن خل
داود بن علي بن خلف األصبهاين اإلمام املشهور املعروف بالظاهري كان زاهدا متقلال كثري الورع أخذ العلم عن 
إسحاق بن راهويه وأيب ثور وكان من أكثر الناس تعصبا لإلمام الشافعي رضي اهللا عنه وصنف يف فضائله والثناء 

مجع كثري يعرفون بالظاهرية وكان ولده أبو بكر حممد علي مذهبه  عليه كتابني وكان صاحب مذهب مستقل وتبعه
وانتهت إليه رياسة العلم ببغداد قيل إنه كان حيضر جملسه أربعمائة صاحب طيلسان أخضر قال داود حضر جملسي 

  يوما أبو يعقوب الشريطي وكان من أهل

انيب وقال يل سل عما بدا لك فكأين للبصرة وعليه خرقتان فتصدر لنفسه من غري أن يرفعه أحد وجلس إىل ج
غضبت منه فقلت له مستهزئا أسألك عن احلجامة فربك مث روى طريق أفطر احلاجم واحملجوم ومن أرسله ومن 

أسنده ومن وقفه ومن ذهب إليه من الفقهاء وروى اختالف طرق احتجام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإعطاء 
طه مث روى طرقا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم احتجم بقرن وذكر أحاديث احلاجم أجره ولو كان حراما مل يع

صحيحة يف احلجامة مث ذكر األحاديث املتوسطة مثل ما مررت مبأل من املالئكة ومثل شفاء أميت يف ثالث وما أشبه 
كر ما ذهب إليه ذلك وذكر األحاديث الضعيفة مثل قوله عليه الصالة والسالم ال حتتجموا يوم كذا ساعة كذا مث ذ

أهل الطب من احلجامة يف كل زمان وما ذكروه فيها مث ختم كالمه بأن قال وأول ما خرجت احلجامة من أصبهان 
فقلت له واهللا ألحضرت بعدك أحدا أبدا وكان داود من عقالء الناس قال أبو العباس ثعلب يف حقه كان عقل داود 

ني يف ذي القعدة وقيل يف شهر رمضان ودفن بالشوينزية وقيل يف أكرب من علمه ونشأ ببغداد وتويف هبا سنة سبع
منزله وقال ولده أبو بكر حممد رأيت أيب داود يف املنام فقلت له ما فعل اهللا بك فقال غفر يل وساحمين فقلت غفر 

  لك فبم ساحمك فقال يا بين األمر عظيم والويل ملن مل يسامح رمحه اهللا انتهى ما ذكره ابن خلكان 
يها الربيع بن سليمان املرادي موالهم املصري الفقيه صاحب الشافعي وهو يف عشر املائة مسع من ابن معني وكان وف

إماما ثقة صاحب حلقة مبصر قال الشافعي ما يف القوم أنفع يل منه وقال وددت أين حسوته العلم وقال يف املزين 
يف حديده ويف ابن عبد احلكم سريجع إىل مذهب مالك  سيأيت عليه زمان ال يفسر شيئا فيخطئه ويف البويطي ميوت



  والربيع هذا آخر من روى عن الشافعي مبصر 
  وفيها أيضا الربيع بن سليمان اجليزي صاحب الشافعي أبو حممد وهو

  قليل الرواية عن الشافعي وكان ثقة روى عنه أبو داود والنسائي وتويف باجليزة 
  ىي املروزي ببغداد روى عن سفني وأيب معاوية قال الدارقطين ال بأس به وفيها زكريا بن حيىي بن أسد أبو حي

وفيها العباس بن الوليد بن زيد العذري البريويت احملدث العابد يف ربيع اآلخر وله مائة سنة تامة روى عن أبيه وحممد 
  بن شعيب ومجاعة قال أبو داود كان صاحب ليل 

شاكر العنربي ببغداد يف ذي احلجة مسع حسني بن علي اجلعفي وأبا أسامة  وفيها أبو البختري عبد اهللا بن حممد بن
  ووثقه الدارقطين وغريه 

وفيها حممد بن إسحاق أبو بكر الصاغاين مث البغدادي احلافظ احلجة يف صفر مسع يزيد بن هارون وطبقته قال 
  النسائي ثقة صاحب حديث وكان مع إمامته وعلمه فيه تعظيم لنفسه 

مد بن مسلم بن عثمان بن وارة أبو عبد اهللا احلافظ اجملود مسع أبا عاصم النبيل وطبقته قال النسائي ثقة وفيها حم
  صاحب حديث وكان مع إمامته وعلمه فيه تعظيم لنفسه 

وفيها حممد بن هشام بن مالس أبو جعفر النمريي الدمشقي عن سبع وتسعني سنة روى عن مروان بن معوية 
  صدوقا  الفزاري وغريه وكان

وفيها الفضل بن العباس الصائغ أبو بكر املروزي كان حافظا نقادا قال عجزت أن أغرب على البخاري وأنا أغرب 
  على أيب زرعة بعدد شعره ذكره ابن ناصر الدين 

  سنة إحدى وسبعني ومائتني

  
بنه مخارويه على ذلك فيها وقعت الطواعني وكان ابن طولون قد خلع املوفق من والية العهد ومات وقام بعده ا

  فجهز املوفق ولده أبا العباس املعتضد

يف جيش كبري وواله مصر والشام فسار حىت نزل بفلسطني وأقبل مخارويه فالتقى اجلمعان بفلسطني ومحى الوطيس 
حىت امحرت األرض من الدماء مث اهنزم مخارويه إىل مصر وهنبت خزائنه وكان سعد األعسر كمينا خلمارويه فخرج 

لى أيب العباس وهم غازون فأوقعوا هبم فاهنزم هو وجيشه أيضا حىت وصل طرسوس يف نفر يسري وذهبت أيضا ع
  خزائنه حواها سعد وأصحابه 

وفيها تويف عباس بن حممد الدوري احلافظ أبو الفضل موىل بين هاشم ببغداد يف صفر مسع احلسني بن علي اجلعفي 
  ديث الثقات وأبا النضر وطبقتهماوكان من أئمة احل

وفيها أبو معشر املنجم كان قاطع النظراء يف وقته حىت حكى أن بعض أكابر الدولة اختفى وخشى من املنجم أن 
حيكم بطرقه اليت يستخرج هبا اخلبايا فأخذ طستا ومأله دما وعمل يف الطست هاون ذهب وقعد على اهلاون أياما 

فيم تفكر قال أرى املطلوب على جبل من ذهب واجلبل يف حبر من فبحث املنجم يف أمره وبقى مفكرا فقال له امللك 
دم وال أعلم يف العامل موضعا على هذه الصفة فنادى امللك باألمان للرجل فظهر وأخربهم فتعجب امللك من 

  صنيعهما 



   وفيها عبد الرمحن بن منصور احلارثي البصري أبو سعيد صاحب حيىي القطان يوم األضحى بسامراء وفيه لني
وحممد بن محاد الظهراين الرازي احلافظ أحد من رحل إىل عبد الرزاق حدث مبصر والشام والعراق وكان ثقة عارفا 

  نبيال 
وفيها أبو احلسن حممد بن سنان القزاز بصري نزل بغداد وروى عن عمر ابن يونس اليمامي ومجاعة قال الدارقطين 

  ال بأس به وقال أبو داود يكذب 
  مسه حممد بن صاحل بن عبد الرمحن أبو بكر األمناطي ثقة ماجد قاله ابن ناصر الدينوفيها كيلجة وا

  
وفيها يوسف بن سعيد بن مسلم احلافظ أبو يعقوب حمدث املصيصة روى عن حجاج األعور وعبيد اهللا بن موسى 

  الصدوقني  وطبقتهما قال النسائي ثقة حافظ وقال ابن ناصر الدين كان أحد احلفاظ املعتمدين واأليقاظ
  وفيها حيىي بن عبدك القزويين حمدث قزوين طوف ورحل إىل البلدان ومسع أبا عبد الرمحن املقري وعفان 

  سنة اثنتني وسبعني ومائتني

  
  فيها كما قاله يف الشذور زلزلت مصر زلزاال أخرب الدور واجلوامع وأحصى هبا يف يوم واحد ألف جنازة 

ليمان بن داود األسدي أسد خزمية أبو إسحاق بن أيب داود ثبت جمود ذكره ابن وفيها الربلسي وهو إبراهيم بن س
  ناصر الدين 

وفيها أمحد بن عبد اجلبار العطاردي الكويف يف شعبان ببغداد يف عشر املائة مسع أبا بكر بن عياش وعبد اهللا بن 
  إدريس وطبقتهما وثقه ابن حبان 

  عروف باحلجازي روى عن بقية ومجاعة قال ابن عدي هو وسط ليس حبجة وفيها أمحد بن الفرح أبو عتبة احلمصي امل
  وفيها أمحد بن مهدي بن رستم األصبهاين الزاهد صاحب املسند رحل ومسع أبا نعيم وطبقته 

وفيها أبو معني الرازي احلسني بن احلسن وقيل حممد بن احلسني وكان من كبار احلفاظ واملكثرين األيقاظ رحل 
  أيب مرمي وأبا سلمة التبوذكي وطبقتهما  ومسع سعيد بن

  وسليمان بن سيف بن حيىي بن درهم الطائي موالهم احلراين أبو داود ثقة 
كذا ذكره ابن ناصر الدين وقال يف العرب سليمان بن سيف احلافظ أبو داود حمدث حران وشيخها يف شعبان مسع 

  ابن هارون وطبقته انتهى

نيسابوري الفقيه األديب أحد أوعية العلم مسع حفص بن عبد اهللا وجعفر بن عون وحممد بن عبد الوهاب الفراء ال
  والكبار ووثقه مسلم 

وفيها حممد بن عبيد اهللا بن يزيد أبو جعفر بن املنادي احملدث يف رمضان ببغداد وله مائة سنة وستة عشر شهرا مسع 
  حفص بن غياث وإسحاق األزرق وطبقتهما 

فيان أبو جعفر الطائي احلافظ حمدث محص مسع حممد بن يوسف الفرياين وطبقته وكان وفيها حممد بن عوف بن س
  من أئمة احلديث 



  سنة ثالث وسبعني ومائتني

  
  فيها تويف إسحاق بن سيار النصيبيين حمدث نصيبني يف ذي احلجة مسع أبا عاصم وطبقته 

يف مجادى األوىل مسع أبا نعيم الفضل بن دكني  وفيها حنبل بن إسحاق احلافظ أبو علي ابن عم اإلمام أمحد وتلميذه
وأبا غسان مالك بن إمساعيل وعفان بن مسلم وسعيد بن سليمان وعارم بن الفضل وسليمان بن حرب وإمامنا أمحد 
يف آخرين وحدث عنه ابنه عبيد اهللا أو عبد اهللا وعبد اهللا البغوي وحيىي بن صاعد وأبو بكر اخلالل وغريهم وذكره 

فقال كان ثقة ثبتا وقال الدارقطين كان صدوقا وكان حنبل رجال فقريا خرج إىل عكربا فقرأ مسائله  ابن ثابت
عليهم وخرج إىل واسط أيضا وقال حنبل مجعنا عمي يعين اإلمام أمحد أنا وصاحل وعبد اهللا يعين أبناء أمحد وقرأ علينا 

اب قد مجعته وانتقيته من أكثر من سبعمائة ومخسني ألفا فما املسند وما مسعه منه يعين تاما غرينا وقال لنا إن هذا الكت
  اختلف املسلمون فيه من حديث رسول اهللا

صلى اهللا عليه وسلم فارجعوا إليه فإن وجدمتوه فيه وإال فليس حبجة ومات حنبل بواسط يف مجادى األوىل انتهى 
  ملخصا 

مسع عبد الوهاب بن عطاء وشبابة وطبقتهما وكان من وفيها أبو أمية الطرسوسي حممد بن إبراهيم بن مسلم احلافظ 
  ثقات املصنفني قال ابن ناصر الدين هو صاحب املسند كان حافظا ثقة كبريا 

وفيها اإلمام احلافظ أبو عبد اهللا حممد بن يزيد بن ماجه الكبري الشأن القزويين صاحب السنن والتفسري والتاريخ 
بد اهللا اليمامي وهذه الطبقة قاله يف العرب وقال ابن ناصر الدين حممد ابن يزيد مسع أبا بكر بن أيب شيبة ويزيد ابن ع

بن ماجه أبو عبد اهللا الربعي موالهم القزويين أحد األئمة اإلعالم وصاحب السنن أحد كتب اإلسالم حافظ ثقة 
ضعيف انتهى وقال ابن  كبري صنف السنن والتاريخ والتفسري مل حيتو كتابه السنن على ثالثني حديثا يف إسنادها

خلكان كان إماما يف احلديث عارفا بعلومه ومجيع ما يتعلق به ارحتل إىل العراق والبصرة والكوفة وبغداد ومكة 
والشام ومصر والري لكتب احلديث وله تفسري القرآن العظيم وتاريخ مليح وكتابه يف احلديث أحد الصحاح الستة 

 يوم اإلثنني ودفن يوم الثالثاء لثمان بقني من شهر رمضان وصلى عليه أخوه وكانت والدته سنة تسع ومائتني وتويف
  أبو بكر وتوىل دفنه أخواه أبو بكر وأبو عبد اهللا انتهى 

  وفيها أمحد بن الوليد الفحام أبو بكر البغدادي روى عن عبد الوهاب بن عطاء وطائفة وكان ثقة 
احلكم بن هشام األموي األمري أبو عبد اهللا وكانت دولته مخسا ويف صفر صاحب األندلس حممد بن عبد الرمحن بن 

وثالثني سنة وكان فقيها عاملا فصيحا مفوها رافعا لعلم اجلهاد قال بقي بن خملد ما رأيت وال مسعت أحدا من امللوك 
  افصح منه وال أعقل وقال أبو املظفر بن اجلوزي هو

  إنه قتل فيها ثلثمائة ألف كافر  صاحب وقعة وادي سليط اليت مل يسمع مبثلها يقال

  سنة أربع وسبعني ومائتني

  
فيها تويف أمحد بن حممد بن أيب اخلناجر أبو علي األطرابلسي يف مجادى اآلخرة روى عن مؤمل بن إمساعيل وطبقته 



  وكان من نبالء العلماء قاله يف العرب 
  صم وطبقته ووثق وفيها احلسن بن مكرم بن حسان أبو علي ببغداد روى عن علي بن عا

  وفيها خلف بن حممد الواسطي كردوس احلافظ مسع يزيد بن هرون وعلي بن عاصم 
وفيها عبد امللك بن عبد احلميد الفقيه أبو احلسن امليموين الرقي صاحب اإلمام أمحد يف ربيع األول روى عن إسحق 

ن حنبل وكان سنة يوم مات دون املائة األزرق وحممد بن عبد وطائفة وكان جليل القدر يف أصحاب اإلمام أمحد ب
وكان أمحد يكرمه وجيله ويفعل معه ماال يفعل مع أحد غريه وقال صبحت أبا عبد اهللا على املالزمة من سنة مخس 
ومائتني إىل سنة سبع وعشرين قال وكنت بعد ذلك أخرج وأقدم عليه الوقت بعد الوقت قال وكان أبو عبد اهللا 

 عطاء من كثرة ما أسأله ويقول يل ما أصنع بأحد ما أصنع بك وقال امليموين قلت يضرب يل مثل ابن جريج يف
ألمحد من قتل نفسه يصلى اإلمام عليه قال ال يصلى اإلمام على من قتل نفسه وال على من غل قلت فاملسلمون قال 

ن اإلمام أمحد يكرمه وروى يصلون عليهما وقال املرداوي يف أواخر األنصاف عبد امللك بن عبد احلميد امليموين كا
  عنه مسائل كثرية جدا ستة عشر جزءا وجزءين كبريين انتهى وقال احلافظ ابن

  ناصر الدين يف بديعة البيان 
  ) روى علوم ديننا القومي ** عبد املليك احلافظ امليموين ( 

رقي أبو احلسن وثقة النسائي وفيا يف شرحها هو عبد امللك بن عبد احلميد بن ميمون بن مهران امليموين اجلزري ال
  وأبو عوانة وغريهم انتهى 

وفيها حممد بن عيسى بن حيان املدائين روى عن سفيان بن عيينة ومجاعة لينه الدارقطين وقال الربقاين ال بأس به قاله 
وقال غريه يف العرب وقال يف املغىن حممد بن عيسى ابن حيان املدائين صاحب ابن عيينة قال الدارقطين ضعيف متروك 

  كان مغفال وقال احلاكم متروك انتهى 

  سنة مخس وسبعني ومائتني

  
فيها تويف أبو بكر املروذي الفقيه أمحد بن حممد بن احلجاج يف مجادى األوىل ببغداد وكان أجل أصحاب اإلمام أمحد 

غداد إىل سامرا قاله يف العرب إماما يف الفقه واحلديث كثري التصانيف خرج مرة إىل الرباط فشيعه حنو مخسني ألفا من ب
وقال يف اإلنصاف كان ورعا صاحلا خصيصا خبدمة اإلمام أمحد وكان يأنس به وينبسط إليه ويبعثه يف حوائجه وكان 

يقول كل ما قلت فهو على لساين وأنا قلته وكان يكرمه ويأكل من حتت يده وهو الذي توىل إعفاضه ملا مات 
  املقدم من أصحاب اإلمام أمحد لفضله وورعة انتهى  وغسله روى عنه مسائل كثرية وهو

وفيها أمحد بن مالعب احلافظ أبو الفضل املخزومي وله أربع ومثانون سنة مسع عبد اهللا بن بكر وأبا نعيم وطبقتهما 
  وكان ثقة نبيال

  
تصانيف وفيها اإلمام أبو داود السجستاين سليمان بن األشعث بن إسحق بن بشري األزدي صاحب السنن وال

املشهورة يف شوال بالبصرة وله بضع وسبعون سنة مسع مسلم بن إبراهيم والقعنيب وطبقتهما وطوف الشام والعراق 
ومصر واحلجاز واجلزيرة وخراسان وكان رأسا يف احلديث رأسا يف الفقه ذا جاللة وحرمة وصالح وورع حىت أنه 



خلكان أبو داود سلميان بن األشعث بن إسحق بن بشري بن  كان يشبه بشيخه أمحد بن حنبل قاله يف العرب وقال ابن
شداد بن عمرو بن عمران األزدي السجستاين أحد حفاظ احلديث وعلمه وعلله وكان يف الدرجة العالية من 

النسك والصالح طوف البالد وكتب عن العراقني واخلراسانيني والشاميني واملصريني واحلرميني ومجع كتاب السنن 
ه على اإلمام أمحد بن حنبل رضي اهللا عنه فاستحسنه واستجاده وعده الشيخ أبو إسحق الشريازي يف قدميا وعرض

طبقات الفقهاء من مجلة أصحاب اإلمام أمحد بن حنبل وقال إبراهيم احلريب ملا صنف أبو داود كتاب السنن الني 
صلى اهللا عليه وسلم مخسمائة ألف  أليب داود احلديث كما الني لداود احلديد وكان يقول كتبت عن رسول اهللا

حديث انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب يعين السنن مجعت فيه أربعة آالف ومثامنائة حديث ذكرت الصحيح وما 
يشبهه ويقاربه ويكفى اإلنسان لدينه من ذلك أربعة أحاديث أحدها قوله صلى اهللا عليه وسلم إمنا اإلعمال بالنيات 

إسالم املرء تركه ماال يعنيه والثالث قوله ال يكون املؤمن مؤمنا حىت يرضى ألخيه ما يرضاه والثاين قوله من حسن 
لنفسه والرابع قوله احلالل بني واحلرام بني وبني ذلك أمور مشتبهات احلديث بكماله وجاءه سهل بن عبد اهللا 

  ل حىت تقول قضيتها مع اإلمكانالتستري رمحه اهللا تعاىل فقال له يا أبا داود يل إليك حاجة قال وما هي قا

قال قد قضيتها مع اإلمكان قال اخرج لسانك الذي حدثت به عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت أقبله قال 
فأخرج لسانه فقبله وكانت والدته يف سنة اثنتني ومائتني وقدم بغداد مرارا مث نزل إىل البصرة وسكنها وتويف هبا يوم 

  نة مخس وسبعني ومائتني رمحه اهللا تعاىل اجلمعة منتصف شوال س
وكان ولده أبو بكر عبد اهللا بن أيب داود سليمان من أكابر احلفاظ ببغداد عاملا متفقا عليه إماما ابن إمام وله كتاب 
املصابيح وشارك أباه يف شيوخه مبصر والشام ومسع ببغداد وخراسان وأصبهان وسجستان وشرياز وتويف سنة ست 

ائة واحتج به ممن صنف الصحيح أبو علي احلافظ النيسابوري وابن محزة األصبهاين انتهى ما أورده ابن عشرة وثلثم
  خلكان 

وفيها أي سنة مخس وسبعني حيىي بن أيب طالب جعفر بن عبد اهللا بن الزبرقان أبو بكر البغدادي احملدث يف شوال 
  ين حديثه روى عن علي بن عاصم ويزيد ابن هارون ومجاعة وصحح الدارقط

  سنة ست وسبعني ومائتني

  
فيها على ما ذكره يف الشذور انفجر تل هنر الصلة عن شبه احلوض من حجر يف لون املسن وفيه سبعة أقرب فيها 

  سبعة أبدان صحاح أكفاهنم جدد كأهنم ماتوا باألمس انتهى 
  حممد وهرب إىل بغداد  وفيها جرت حروب صعبة بني صاحب مصر مخارويه وبني حممد بن أيب الساج مث ضعف

وفيها تويف احلافظ أبو عمرو أمحد بن حازم بن أيب غرزة الغفاري حمدث الكوفة يف ذي احلجة صنف املسند 
  والتصانيف وروى عن جعفر بن عون

  وطبقته قال ابن حبان كان متقنا وقال ابن ناصر الدين كان ثقة 
حلافظ أحد األئمة األعالم يف مجادى اآلخرة وله مخس وسبعون وفيها اإلمام بقى بن خملد أبو عبد الرمحن األندلسي ا

سنة مسع حيىي بن حيىي الليثي وحيىي بن بكري وأمحد بن حنبل وطبقتهم وصنف التفسري الكبري واملسند الكبري قال ابن 
  حزم أقطع أنه مل يؤلف يف اإلسالم مثل تفسريه وكان فقيها عالمة جمتهدا قواما ثبتا عدمي املثل 



ها اإلمام أبو حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري وقيل املروزي اإلمام النحوي اللغوي صاحب كتاب وفي
املعارف وأدب الكاتب وغريب القرآن ومشكل احلديث وطبقات الشعراء وإعراب القرآن وكتاب امليسر والقداح 

روى عنه ابنه أمحد وابن درستويه وكان وغريها وكان فاضال ثقة سكن بغداد وحدث هبا عن ابن راهويه وطبقته 
موته فجاءة قيل إنه أكل هريسة فأصابته حرارة فصاح صيحة شديدة مث أغمى عليه مث أفاق فما يزال يتشهد حىت 
مات قاله ابن األهدل وقال ابن خلكان كان فاضال ثقة سكن بغداد وحدث هبا عن إسحق بن راهويه وأىب إسحق 

بن أيب بكر بن عبد الرمحن بن زياد وأىب حامت السجستاين وتلك الطبقة وتصانيفه كلها  إبراهيم بن سفني بن سليمان
مفيدة منها غريب القرآن وغريب احلديث وعيون األخبار ومشكل القرآن ومشكل احلديث وطبقات الشعراء 

ا هو فمولده ببغداد واألشربة وإصالح الغلط وغري ذلك وأقرأ كتبه ببغداد إىل حني وفاته وقيل إن أباه مروزي وأم
وقيل بالكوفة وأقام بالدينور قاضيا مدة فنسب إليها وكانت والدته سنة ثالث عشرة ومائتني وكانت وفاته فجاءة 

صاح صيحة مسعت من بعد مث أغمى عليه إىل وقت الظهر مث اضطرب ساعة مث هدأ فما يزال يتشهد إىل وقت 
  السحر مث مات رمحه اهللا تعاىل

  
جعفر أمحد بن عبد اهللا املذكور فقيها وروى عن أبيه كتبه املصنفة كلها وتوىل القضاء مبصر وقدمها  وكان ولده أبو

يف ثامن عشر مجادى اآلخرة سنة إحدى وعشرين وثلثمائة وتويف هبا يف شهر ربيع األول سنة إثنتني وعشرين 
ا وقال الذهيب يف املغين عبد اهللا بن وثلثمائة وهو على القضاء ومولده ببغداد انتهى ما أورده ابن خلكان ملخص

مسلم بن قتيبة أبو حممد صاحب التصانيف صدوق مسع إسحق بن راهويه قال احلاكم أمجعت األمة على أن القتىي 
  كذاب قلت هذا بغى وخترص بل قال اخلطيب هو ثقة انتهى كالم الذهيب 

العباد واألئمة يف شوال ببغداد روى عن يزيد بن  وفيها أبو قالبة عبد امللك بن حممد الرقاشي البصري احلافظ أحد
هرون وطبقته ووثقه أبو داود قال أمحد بن كامل قيل عنه أنه كان يصلى يف اليوم والليلة أربعمائة ركعة ويقال إنه 

  روى من حفظه ستني ألف حديث قال ابن ناصر الدين يف بديعة البيان 
  ) ازم الغفاري كأمحد بن ح** مث ابن عيسى الطرسوسي الدار ( 
  انتهى ) كل رشيد عمدة وباحث ** عبد املليك ذا الرقاشي الثالث ( 

وفيها حمدث األندلس قاسم بن حممد بن قاسم األموي موالهم القرطيب الفقيه له رحلتان إىل مصر وتفقه على 
لم من حممد بن عبد احلرث بن مسكني وابن عبد احلكم وكان جمتهدا ال يقلد أحدا قال رفيقه بقي بن خملد هو أع

اهللا بن عبد احلكم وقال مل يقدم لعينا من األندلس أعلم من قاسم وقال حممد بن عمر ابن لبابة ما رأيت أفقه منه 
  وروى عن إبراهيم بن املنذر احلرامي وطبقته 

  ما وفيها حمدث مكة حممد بن إمساعيل الصائغ أبو جعفر وقد قارب التسعني مسع أبا أسامة وشبابة وطبقته
  وفيها حمدث دمشق أبو القاسم يزيد بن عبد الصمد مسع أبا مسهر واحلميدي وطبقتهما وكان ثقة بصريا باحلديث

  سنة سبع وسبعني ومائتني

  
فيها تويف حافظ املشرق أبو حامت الرازي حممد بن إدريس احلنظلي يف شعبان وهو يف عشر التسعني وكان بارع 



م مسع حممد بن عبد اهللا األنصاري وأبا مسهر وخلقا لئال حيصون وكان ثقة جاريا احلفظ واسع الرحلة من أوعية العل
يف مضمار البخاري وأىب زرعة الرازي وكان يقول مشيت على قدمي يف طلب احلديث أكثر من ألف فرسخ وقال 

ضمار البخاري ابن ناصر الدين حممد بن إدريس بن املنذر بن داود بن مهران احلنظلي أبو حامت الرازي كان يف م
وأىب زرعة جاريا ومبعاين احلديث عاملا ويف احلفظ غالبا واثين عليه خلق من احملدثني وتويف وهو يف عشر التسعني 

  انتهى 
وفيها احملدث أبو جعفر حممد بن احلسني بن أيب احلنني احلنيين الكويف صاحب املسند روى عن عبيد اهللا بن موسى 

  وأيب عبيد وطبقتهما وكان ثقة 
واإلمام يعقوب بن سفني الفسوى احلافظ أحد أركان احلديث وصاحب املشيخة والتاريخ يف وسط السنة وله بضع 

  ومثانون سنة مسع أبا عاصم وعبد اهللا بن موسى وطبقتهما وكان ثقة بارعا عارفا ماهرا 

  سنة مثان وسبعني ومائتني

  
ادقة مارقة من الدين قال يف الشذور وكان ابتداء فيها مبدأ ظهور القرامطة بسواد الكوفة وهو قوم خوارج زن

أمرهم أن رجال قدم إىل سواد الكوفة فأظهر الزهد وجعل يسف اخلوص ويأكل من كسبه ويصلى ويصوم مث صار 
يدعو إىل إمام من أهل بيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويأخذ من كل من دخل يف قوله دينارا فاجتمع إليه 

  اثين عشر نقيبا وقال مجاعة فاختذ منهم

  أنتتم كحوارى عيسى وكان ملكا قد آوى إىل بيت رجل يقال له كرميته فسمى بامسه مث خفف فقيل قرمط انتهى 
وفيها تويف املوفق أبو أمحد طلحة ويقال حممد بن املتوكل وىل عهد أخيه املعتمد يف صفر وله تسع وأربعون سنة 

أيد ورأى وحزم حارب الزنج حىت أبادهم وقتل طاغيتهم وكان مجيع وكان مكال مطاعا وبطال شجاعا ذا بأس و
امراء اجليوش إليه وكان حمببا إىل اخللق وكان املعتمد مقهورا معه ميع اعتراه نقرس فربح به وأصاب رجله داء 

تفاخها الفيل وكان يقول قد أطبق ديواين على مائة ألف مرتزق وما أصبح فيهم اسوأ حاال مين واشتد أمل رجله وا
إىل أن مات منها وكان قد ضيق على ابنه أيب العباس وخاف منه فلما احتضر رضى عليه وملا تويف وال هـ املعتمد 

والية العهد ولقبه املعتضد وكان بعض األعيان يشبه املوفق باملنصور يف حزمه ودهائه ورأيه ومجيع اخللفاء وإىل اليوم 
  من ذريته قاله يف العرب 

رمي بن اهليثم الدير عاقويل رحل وحصل ومجع وروى عن ايب نعيم وأىب اليمان وطبقتهما وكان أحد وفيها عبد الك
  الثقات املأمونني 

وفيها بل يف اليت قبلها على ما جزم به ابن ناصر الدين عيسى بن غاث بن عبد اهللا بن سنان بن دلويه أبو موسى 
  موثق متقن 

يف ذي القعدة وهو آخر من حدث عن ابن علية وإسحق األزرق ضعفه  وفيها موسى بن سهل بن كثري الوشا بغداد
  الدارقطين وقيل يف إسم أبيه وهب 

  سنة تسع وسبعني ومائتني



  
  فيها نودي ببغداد ال يقعد على الطريق منجم وال تباع كتب الكالم والفلسفة 
مراء حىت ألزم عمه املعتمد أن يقدمه يف وفيها متكن املعتضد أبو العباس أمحد بن املوفق طلحة من األمور وأطاعته األ

  العهد على ابنه املفوض ففعل مكرها

قال أبو العباس املذكور كان املعتمد على اهللا قد حبسين فرأيت يف منامي وأنا حمبوس أمري املؤمنني على بن أيب طالب 
هت ودعوت اخلادم الذي كان رضي اهللا عنه يقول يل أمر اخلالفة يصل إليك فا عتضد باهللا وأكرم بين قال فانتب

خيدمين يف احلبس وأعطيته فص خامت وقلت له امض إىل النقاش وقل له انقش عليه املعتضد باهللا أمري املؤمنني فقال 
هذه خماطر بالنفس وأين اخلالفة منا وغاية أملنا اخلالص من السجن فقلت امض ملا أمرتك فمضى ونقش عليه ما 

 دواة وكاغدا فجاءين هبما فجعلت أرتب األعمال وأوىل العمال وأصحاب قلت له بأوضح خط فقلت اطلب يل
الدواوين فبينما أنا كذلك إذ جاء القوم وأخرجوين مث إن املعتمد على اهللا فوض ما كان لنا صر دين اهللا املوفق لولده 

مث أن أمحد املذكور دخل أمحد املذكور فاستبد باألمر واستخف بعمه املعتمد ومل يرجع إليه يف شيء من عقده وحله 
على عمه املعتمد على اهللا وقص عليه رؤياه اليت رآها يف احلبس وقال إن أمري املؤمنني على بن أيب طالب رضي اهللا 

عنه والين هذا األمر ومىت مل ختلع ابنك جعفرا من اخلالفة طائعا وإال خلعته كارها فخلع املعتمد ابنه وجعل العهد ال 
  كور بن أخيه أمحد املذ

وفيها كما قال يف العرب منع املعتضد من بيع كتب الفالسفة واجلدل وهتدد على ذلك ومنع املنجمني والقصاص من 
اجللوس فكان ذلك من حسناته انتهى وفيها يف رجب تويف املعتمد على اهللا أمحد بن املتوكل على اهللا جعفر العباسي 

يومني وكان أمسر ربعة حنيفا مدور الوجه صغري اللحية مليح وله مخسون سنة وكانت خالفته ثالثا وعشرين سنة و
العينني مث مسن واسرع إليه الشيب ومات فجاءة وأمه أم ولد أمسها قينان وله شعر متوسط وكان قد أكل رءوس 

جداء فمات من الغد بني املغنني والندماء فقيل سم يف الرؤس وقيل نام فغمه يف بساط وقيل سم يف كأس الشراب 
  ل عليه القاضيفدخ

والشهود فلم يروا به أثرا وكان منهمكا يف اللذات فاستوىل أخوه على اململكة وحجر عليه يف بعض األشياء 
فاستصحب املعتضد احلال بعد أبيه وعن أمحد ابن يزيد قال كنا عند املعتمد وكان كثري العربدة إذا سكر فذكر 

دبري أخيه ولو شاء خلعه خللعه قال ابن الفرات كان يف خالفته حمكوما حكاية قاله يف العرب وامتد ملكه على املهانة يت
  عليه حىت إنه احتاج يف بعض األوقات إىل ثلثمائة دينار فلم جيدها يف ذلك الوقت فقال 

  ) يرى ماقل ممتنعا عليه ** اليس من العجائب أن مثلي ( 
  ) وما من ذاك شيء يف يديه ** وتؤخذ بامسه الدنيا مجيعا ( 
  ) ومبنع بعض ما جييب إليه ** إليه حتمل األموال طرا  (

وفيها تويف أمحد بن أيب خيثمة زهري بن حرب احلافظ بن احلافظ أبو بكر النسائي مث البغدادي مصنف التاريخ الكبري 
  وله أربع وتسعون سنة مسع أبا نعيم وعفان وطبقتهما قال الدارقطين ثقة مأمون 

  بن عمر العبسي القصار الكويف أبو إسحق آخر أصحاب وكيع وفاة  وفيها إبراهيم بن عبد اهللا
وفيها جعفر بن حممد بن شاكر الصائغ ببغداد وله تسعون سنة روى عن أيب نعيم وطبقته وكان زاهدا عابدا ثقة 

  ينفع الناس ويعلمهم احلديث 



  ن أيب عبد الرمحن املقرى وطبقته وأبو حيىي عبد اهللا بن زكريا بن أيب ميسرة حممد مكة يف مجادى األوىل روى ع
وفيها اإلمام أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي أبو عيسى الترمذي الضرير تلميذ 

أيب عبد اهللا البخاري ومشاركه فيما يرويه يف عدة من مشاخيه مسع منه شيخه البخاري وغريه وكان مربزا على 
  ان قال ابن خلكان أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورةاألقران آية يف احلفظ واإلتق

ابن موسى الضحاك السلمي الضرير البوغي الترمذي احلافظ املشهور أحد األئمة الذين يقتدي هبم يف علم احلديث 
صنف كتاب اجلامع والعلل تصنيف رجل متقن وبه يضرب املثل وهو تلميذ أيب عبد اهللا حممد بن إمساعيل البخاري 

   بعض شيوخه مثل قتيبة بن سعيد وعلى بن حجر وابن بشار وغريهم انتهى قيل إنه ولد أكمه وشاركه يف
وفيها أبو األحوص حممد بن اهليثم قاضي عكربا يف مجادى اآلخر ة وكان أحد من عىن هبذا الشأن فروى عن عبد 

  اهللا بن رجاء وسيعد بن عفري وطبقتهما وهو ثقة 
  محاد أحد أئمة زمانه واملربز بالفضل على أقرانه قال ابن ناصر الدين يف بديعة البيان  وأبو عبد اهللا حممد بن جابر بن

  ) طاب رحيب علمه فقيدوا ** مث أبن عيسى الترمذي حممد ( 
  انتهى ) حممد بن جابر بن محاد ** مثل الفقيه املروزي النقاد ( 

  سنة مثانني ومائتني

  
لليل فاصبحوا فلم يبق من املدينة إال اليسري فأخرج من حتت اهلدم فيها كما قال يف الشذور زلزلت دبيل يف ا

  مخسون ومائة ألف ميت انتهى 
وفيها تويف القاضي أبو العباس أمحد بن حممد بن عيسى الربيت الفقيه احلافظ صاحب املسند روى عن أيب نعيم 

  ا عابدا كبري القدر من أعيان احلنفية ومسلم بن إبراهيم وخلق وكان ثقة بصريا بالفقه عارفا باحلديث وعلله زاهد
وفيها اإلمام قاضي الديار املصرية أمحد بن أيب عمران أبو جعفر الفقيه احلنفي تفقه على حممد بن مساعة وحدث عن 
عاصم بن علي وطائفة وروى الكثري من حفظه ألنه عمي مبصر وهو شيخ الطحاوي يف الفقه قال يف حسن احملاضرة 

  وثقة ابن يونس

  
فيها اإلمام أبو عبد عثمان بن سعيد الدارمي السجزي احلافظ صاحب والتصانيف روى عن سليمان بن حرب و

وطبقته وكان جذعا وقذى يف أعني املسند املبتدعة قيما بالسنة ثقة حجة ثبتا قال يعقوب بن إسحق الفروى ما رأينا 
ديث عن ابن املديين تويف يف ذي احلجة وقد ناهز أمجع منه أخذ الفقه عن البويطي والعربية عن ابن األعرايب واحل

الثمانني قال األسنوي هو أحد احلفاظ األعالم تفقه على البويطي وطاف اآلفاق يف طلب احلديث وصنف املسند 
  الكبري انتهى 

ري وفيها احلافظ أبو إمساعيل حممد بن إمساعيل السلمي التمرذي أحد أعالم السنة مسع حممد بن عبد اهللا األنصا
  وسعيد بن أيب مرمي وطبقتهما ومجع وصنف قال ابن ناصر الدين ثقة متقن 

وفيها حرب بن أمسعيل الكرماين صاحب اإلمام أمحد حافظ فقيه نبيل نقل عن اإلمام أمحد مسائل كثرية قال ابن أيب 
قال حرب سألت  يعلى يف طبقاته كان حرب فقيه البلد وكان السلطان قد جعله على أمر احلكم وغريه يف البلد



أمحد عن قراءة محزة فقال ال تعجبين قال وقلت ألمحد اإلدغام فكرهه وقال مسعت اإلمام أمحد يكره إال مالة مثل 
والضحى والشمس ضحاها وقال أكره اخلفض الشديد واالدغام وقال حرب مسعت أمحد بن حنبل يقول الناس 

ج إليه يف كل ساعة واخلبز واملاء يف كل يوم مرة أو مرتني أنتهى حيتاجون إىل العلم مثل اخلبز واملاء ألن العلم حيتا
  ملخصا 

وفيها أبو عمرو هالل بن العالء بن هالل الرقي حمدث الرقة وشيخها يف ذي احلجة وقد قارب التسعني روى عن 
رواها عن أبيه  حجاج األعور وخلق كثري وله شعر رائق قاله يف العرب وقال ابن ناصر الدين تكلم فيه ملناكري عنده

  انتهى

  سنة إحدى ومثاين ومائتني

  
فيها تويف إبراهيم بن احلسني الكسائي اهلمذاين بن ديزيل ويعرف بدابة عفان للزومة وكان ثقة جواال صاحلا يصوم 

صوم داو ومسع أيضا أبا مسهر وأبا اليمان وطبقتهما وكان من أكثر احلفاظ حديثا ويلقب أيضا سيفنه قال ابن 
  دين هو ثقة مأمون ناصر ال

وفيها اإلمام أبو زرعة عبد الرمحن بن عمرو النصري الدمشقي احلافظ يف مجادى اآلخرة مسع أبا مسهر وأبا نعيم 
  وطبقتهما وصنف التاصنيف وكان حمدث الشام يف زمانه قال ابن ناصر الدين علم حافظ ثبت 

اكي أحد أركان احلديث مسع عفان وسيعد بن عفري وفيها احلافظ أبو عمرو وعثمان بن عبد اهللا بن خرزاذ األنط
  والكبار وقال حممد بن محويه هو أحفظ من رأيت تويف يف آخر السنه وكان ثقة ثبتا 

وفيها العالمة أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم املواز اإلسكندراين املالكي صاحب التصانيف أخذ عن أصبغ بن الفرج 
  ليه رياسة املذهب وإليه كان املنتهي يف تفريغ املسائل وعبد اهللا بن عبد احلكم وانتهت إ

  سنة اثنتني ومثانني ومائتني

  
فيها وقع الصلح بني املعتضد ومخارويه وتزوج املعتضد بابنة مخاروية امللقبة قطر الندى على مهر مبلغه ألف ألف 

ابن احلصاص الذي مشى يف  درهم فأرسلت إىل بغداد وبىن هبا املعتضد وقوم جهازها بألف ألف دينار وأعطت
  الداللة مائة ألف درهم

  
وفيها تويف احلافظ أبو إسحق الطوسي العنربي إبراهيم بن إمساعيل مسع حيىي بن حيىي التميمي فمن بعده وكان حمدث 

  الوقت وزاهده به حممد بن أسلم بطوس صنف املسند الكري يف مائيت جزء 
بن إمساعيل بن محاد بن زيد األزدي موالهم البصري الفقيه املالكي وفيها العالمة أبو إسحق إمساعيل بن إسحق 

القاضي ببغداد يف ذي احلجة فجاءة وله ثالث ومثانون سنة وأشهر مسع مسلم بن إبراهيم وطبقته وصنف التصانيف 
بن يف القراءات واحلديث والفقه وأحكام القرآن واألصول وتفقه على أمحد بن املعذل وأخذ علم احلديث عن ا

  املديين وكان إماما يف العربية حىت قال املربد هو أعلم بالتصريف مين 



وفيها احلافظ أبو الفضل جعفر بن حممد بن أيب عثمان الطيالسي البغدادي يف رمضان مسع عفان وطبقته وكان ثقة 
  متحريا إىل الغاية يف التحديث 

ي البغدادي صاحب املسند يوم عرفة وله ست وتسعون وفيها احلافظ أبو حممد احلرث بن حممد بن أيب أسامة التميم
سنة مسع علي بن عاصم وعبد الوهاب بن عطاء وطبقتهما قال الدارقطين صدوق وقيل فيه لني كان لفقره يأخذ 

  على التحديث أجرا 
قيل إنه وفيها احلسني بن الفضل بن عمري البجلي الكويف املفسر نزيل نيسابور كان آية يف معان صاحب فنون وتعبد 

  كان يصلى يف اليوم والليلة ستمائة ركعة وعاش مائة وأربع سنني وروى عن يزيد بن هارون والكبار 
وفيها مخارويه بن أمحد بن طولون امللك أبو اجليش متوىل مصر والشام ومحو املعتضد فتك به غلمان له راودهم يف 

كأبيه قاله يف العرب وقال ابن خلكان أبو اجليش ذي القعدة بدمشق وعاش اثنني وثالثني سنة وكان شهما صارما 
مخارويه بن أمحد بن طولون ملا تويف أبوه اجتمع اجلند على توليته مكانه فوىل وهو ابن عشرين سنة وكانت واليته يف 

  أيام املعتمد على

يف جيش عظيم  اهللا ويف سنة ست وسبعني حيرك اإلقشني حممد بن أيب الساج ديوذار بن يوسف من أرمينية واجلبال
وقصد مصر فلقيه مخارويه يف بعض أعمال دمشق واهنزم األقشني واستأمن أكثر عسكره وسار مخارويه حىت بلغ 

الفرات ودخل أصحابه الرقة مث عاد وقد ملك من الفرات إىل بالد النوبة فلما مات املعتمد وتوىل املعتضد اخلالفة 
ى عمله وسال مخارويه أن يزوج ابنته قطر الندى وامسها أمساء للمكتفى بارد إليه مخارويه باهلدايا والتحف فأقره عل

باهللا بن املعتضد وهو إذ ذاك وىل العهد فقال املعتضد بل أنا أتزوجها فتزوجها يف سنة إحدى ومثانني ومائتني واهللا 
ا يوما لألنس أعلم وكان صداقها ألف ألف درهم وكانت موصوفة بفرط اجلمال والعقل حكى أن املعتضد خال هب

يف جملس أفرده هلا ما أحضره سواها فأخذت الكأس منه فنام على فخذها فلما استثقل وضعت رأسه على وسادة 
وخرجت فجلست يف ساحة القصر فاستيقظ فلم جيدها فاستشاط غضبا ونادى هبا فأجابته عن قرب فقال أمل أخلك 

رأسى على وسادة وتذهبني فقالت يا أمري املؤمنني مل  إكراما لك أمل أدفع إليك مهجيت دون سائرحظاياي فتضعني
أجهل قدر ما أنعمت علي به ولكن فيما أدبين به أىب أن قال ال تنامي مع القيام وال جتلسي مع النيام ويقال إن 
لف املعتضد أراد بنكاحها افتقار الطولونية وكذا كان فإن أباها جهزها جبهاز مل يعمل مثله حىت قيل إنه كان هلا أ

هاون ذهبا وشرط عليه املعتضد أن حيمل كل سنة بعد القيام جبميع وظائف مصر وأرزاق أجنادها مائيت ألف دينار 
فأقام على ذلك إىل أن قتله غلمانه بدمشق على فراشه ليلة األحد لثالث بقني من ذي القعدة سنة اثنتني ومثانني 

ابوته إىل مصر ودفن عند أبيه بسفح املقطم رمحهما اهللا تعاىل وعمره اثنتان وثالثون سنة وقتل قتلته أمجعون ومحل ت
  وكان من أحسن الناس خطا انتهى ما أورده ابن خلكان 

  وفيها احلافظ أبو حممد الفضل بن حممد بن املسيب البيهقي الشعراين طوف

يف املغين قال أبو  األقاليم وكتب الكثري ومجع وصنف روى عن سليمان بن حرب وسعيد بن أيب مرمي وطبقتهما قال
  حامت تكلموا فيه 

وفيها حممد بن الفرج األزرق أبو بكر يف احملرم ببغداد مسع حجاج بن حممد وأبا النضر وطبقتهما قال يف املغين حممد 
  بن الفرج األزرق له جزء معروف وهو صدوق تكلم احلاكم فيه لصحبته الكرابيسي وهذا تعنت انتهى 

ء حممد بن القسم بن خالد البصري الضرير اللغوي األخباري وله إحدى وتسعون سنة وأضر وفيها العالمة أبو العينا



وله أربعون سنة أخذ عن أيب عبيدة وأيب عاصم النبيل ومجاعة وله نوادر وفصاحة وأجوبة مسكتة قاله يف العرب وقال 
وكتب األدب ومسع من أيب  ابن خلكان أصله من اليمامة ومولده باألهواز ومنشؤه بالبصرة وهبا طلب احلديث

عبيدة واألصمعي وأيب زيد األنصاري والعتيب وغريهم وكان من أفصح الناس لسانا وأحفظهم وكان من ظرائف 
العامل وفيه من اللسن وسرعة اجلواب والذكاء ما مل يكن يف أحد من نظرائه وله أخبار حسان وأشعار مالح مع أيب 

راء فتفاوضوا حديث الربامكة وكرمهم وما كانوا عليه من البذل علي الضرير وحضر يوما جملس بعض الوز
واألفضال فقال الوزير قد أكثرت من ذكرهم ووصفك إياهم وإمنا هذا تصنيف الوراقني وكذب املؤلفني فقال أبو 
 العيناء فلم ال يكذب الوراقون عليك أيها الوزير فسكت الوزير وعجب احلاضرون من إقدامه عليه وشكا إىل عبد

اهللا بن سليمان بن وهب الوزير سوء احلال فقال له أليس قد كتبنا إىل إبراهيم بن املدبر يف أمرك قال نعم قد كتبت 
إىل رجل قد قصر من مهته طول الفقر وذل األسر ومعاناة الدهر فأخفق سعيي وخابت طلبيت فقال عبد اهللا أنت 

وسى قومه سبعني رجال فما كان فيهم رشيد واختار النيب اخترته فقال وما علي أيها الوزير يف ذلك وقد اختار م
  صلى اهللا عليه وسلم عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح كاتبا فرجع إىل املشركني مرتدا واختار علي بن أيب طالب

أبا موسى األشعري حكما له فحكم عليه وإمنا قال ذل األسر ألن إبراهيم املذكور قد أسره علي بن حممد صاحب 
البصرة وسجنه فنقب السجن وهرب ودخل أبو العيناء على أيب الصقر إمساعيل بن بابك الوزير يوما فقال له الزنج ب

ما الذي أخرك عنا يا أبا العيناء فقال سرق محاري قال وكيف سرق قال مل أكن مع اللص فأخربك قال فهال أتيتنا 
ومنه العواري وخاصم علويا فقال له العلوي  على غريه قال قعد يب عن الشراء قلة ايساري وكرهت ذلة املكاري

أختاصمين وأنت تقول اللهم صل على حممد وعلى آله قال ولكين أقول الطيبني الطاهرين ولست منهم ووقف عليه 
رجل من العامة فلما أحسن به قال من هذا قال رجل من بين آدم فقال أبو العيناء مرحبا بك أطال اهللا بقاءك ما 

سل إال قد انقطع وصار يوما إىل باب صاعد بن خملد فاستأذن عليه فقيل هو مشغول بالصالة كنت أظن هذا الن
فقال لكل جديد لذة وكان صاعد قبل الوزارة نصرانيا ومر بباب عبد اهللا بن منصور وهو مريض وقد صح فقال 

لم يدع شيئا إال أكله فقال لغالمه كيف خربه فقال كما حتب فقال مايل ال أمسع الصراخ عليه ودعا سائال ليعشيه ف
يا هذا دعوتك رمحة فتركتين رمحة وكان بينه وبني ابن مكرم مداعبات فسمع ابن مكرم رجال يقول من ذهب بصره 
قلت حيلته فقال ما أغفلك عن أيب العيناء ذهب بصره فعظمت حيلته وقد أمل أبو علي البصري هبذا املعىن يسري به إىل 

  أيب العيناء 
  ) عليك إذ ذهب البصر ** ت يد الرمان قد كنت خف( 
  ) تغين ويفتقر البشر ** مل أدر إنك بالعمى ( 

وقال له ابن مكرم يوما يعرض به كم عدد املكدين بالبصرة فقال مثل عدد البغائني ببغداد وروى عنه أنه قال كنت 
ذكره فقال إن مل تذكره فألن من عند أيب احلكم إذ أتاه رجل فقال له وعدتين وعدا فإن رأيت أن تنجزه فقال ما أ

  تعده مثلي كثري وأنا ال أنساه ألن من أسأله مثلك قليل فقال أحسنت

هللا أبوك وقضى حاجته وكان جده إال كرب لقي علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه فأعياه املخاطبة معه فدعا عليه 
فيهم هكذا قاله أبو سعد الطلمي وخرج  بالعمى له ولولده فكل من عمى من ولد جد أيب العينا فهو صحيح النسب

من البصرة وهو بصري وقدم سر من رأى فاعتلت عيناه فعمى وعاد إىل البصرة ومات هبا انتهى ما أورده ابن خلكان 
  ملخصا 



  سنة ثالث ومثانني ومائتني

  
  فيها ظفر املعتضد هبرون الشاري رأس اخلوارج باجلزيرة وأدخل راكبا فيال وزينت بغداد 

ا أمر املعتضد يف سائر البالد بتوريث ذوي األرحام وإبطال دواوين املواريث يف ذلك وكثر الدعاء له وكان وفيه
  قبل ذلك قد أبطل النريوز ووقيد النريان وأمات سنة اجملوس 

وفيها التقى عمرو بن الليث الصفار ورافع بن هرمثة فاهنزمت جيوش رافع وهرب وساق الصفار وراءه فأدركه 
م فقتله وكان املعتضد قد عزل رافعا عن خراسان واستعمل عليها عمرو بن الليث يف سنة تسع وسبعني فبقي خبوارز

  رافع بالري وهادن امللوك اجملاورين له ودعا إىل العلوي 
  وفيها وصلت تقادم عمرو بن الليث إىل املعتضد من مجلتها مائتا محل مال 

ن عبد اهللا التستري الزاهد يف احملرم عن حنو من مثانني سنة وله مواعظ وفيها تويف القدوة العارف أبو حممد سهل ب
وأحوال وكرامات وكان من أكرب مشايخ القوم ومن كالمه وقد رأي أصحاب احلديث فقال اجهدوا أن ال تلقوا 

قال من اهللا إال ومعكم احملابر وقيل له إىل مىت يكتب الرجل احلديث قال حىت ميوت ويصب باقي حربه يف قربه و
أراد الدنيا واآلخرة فليكتب احلديث فإن فيه منفعة الدنيا واآلخرة وقال السلمي يف الطبقات هو سهل بن عبد اهللا 

  بن

يونس بن عيسى بن عبد اهللا بن رفيع وكنيته أبو حممد أحد أئمة القوم وعلمائهم واملتكلمني يف علوم اإلخالص 
سوار وشاهد ذا النون املصري سنة خروجه إىل احلج وأسند والرياضات وعيوب األفعال صحب خاله حممد بن 

احلديث وأنسد عنه قال الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا وإذا انتبهوا ندموا وإذا ندموا مل تنفعهم الندامة وقال شكر 
لنهار فأي العلم العمل وشكر العمل زيادة العلم وقال ما من قلب و ال نفس إال واهللا مطلع عليه يف ساعات الليل وا

قلب أو نفس رأى فيه حاجة إىل سواه سلط عليه إبليس وقال الذي يلزم الصويف ثالثة أشياء حفظ سره وأداه 
فرضه وصيانة فقره وقال من أراد أن يسلم من الغيبة فليسد على نفسه باب الظنون فمن سلم من الظن سلم من 

يبه الزور ومن سلم من الزور سلم من سلم من التجسس ومن سلم من التجسس سلم من الغيبة ومن سلم من الغ
البهتان وقال ذروا التدبري واإلختيار فأهنما يكدران على الناس عيشهم وقال الفنت ثالثة فتنة العامة من إضاعة العلم 

وفتنة اخلاصة من الرخص والتأويالت وفتنة أهل املعرفة أن يلزمهم حق يف وقت فيؤخرونه إىل وقت الثاين وقال 
ا ستة التمسك بكتاب اهللا واإلقتداء بسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأكل احلالل وكف األذى أصولن

واجتناب اآلثام وأداء احلقوق وقال المعني إال اهللا وال دليل إال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال زاد إال التقوى 
اهللا ومفتاحه الدعاء والتضرع وطريقة سهل تشبه  وال عمل إال الصرب عليه وقال األعمال بالتوفيق والتوفيق من

طريق املالمتية وله كرامات كثرية وكان يعتقد مذهب مالك رضي اهللا عنهما انتهى ملخصا وقال يف احللية عامة 
كالمه يف تصفية األعمال من املعايب واإلعالل وأسند عنه فيها أنه قال من كان اقتداؤه بالنيب صلى اهللا عليه وسلم 

كن يف قلبه اختيار لشيء من األشياء سوى ما أحب اهللا ورسوله وقال الدنيا كلها جهل إال العلم منها والعلم مل ي
  كله وبال إال العمل به والعمل كله هباء منثور إال



اإلخالص فيه واإلخالص أنت منه على وجل حىت تعلم هل قبل أم ال انتهى ملخصا أيضا وقال الشيخ الكرب حميي 
بن عريب احلامتي الطائي رضى اهللا عنه يف كتاب بلغة الغواص ما معناه إن مل يكن لفظه قال إمامنا وعاملنا  الدين حممد

سهل بن عبد اهللا التستري رأيت إبليس فعرفته وعرف أتى عرفته فجرى بيننا كالم ومذاكرة كان من آخره أن 
ا ال يكفيك بعد أن أمرك وأيضا فآدم قبلة قلت له مل تسجد آلدم فقال غرية مين عليه أن أسجد لغريه فقلت هذ

ورمحيت وسعت { والسجود له تعاىل مث قلت له وهل تطمع بعد هذا يف املغفرة فقال كيف ال أطمع وقد قال تعاىل 
{ قال فوقفت كاملتحري مث تذكرت ما بعدها فقلت إهنا مقيدة بقيود قال وما هي قلت قوله تعاىل بعدها } كل شيء 

اآلية قال فضحك وقال واهللا ما ظننت أن اجلهل يبلغ بك هذا املبلغ أما علمت أن القيد } يتقون فسأكتبها للذين 
  بالنسبة إليك ال بالنسبة إليه قال فو اهللا لقد أفحمين وعلمت أنه طامع يف مطمع انتهى فتأمل 
والتعديل أخذ عن أيب وفيها أبو حممد عبد الرمحن بن يوسف بن خراش املروزي مث البغدادي احلافظ صاحب اجلرح 

حفص الفالس وطبقته قال أبو نعيم بن عدي ما رأيت أحفظ منه وقال بكر بن حممد الصرييف مسعته يقول شربت 
بويل يف طلب هذا الشأن مخس مرات وقال الذهيب يف املغين قال عبدان كان يوصل املرسل وقال ابن ناصر الدين يف 

  بديعة البيان 
  ) ذا رافضي جرحه فضيلة ** لة البن خراش احلالة الرذي( 

وقال يف شرحها هو عبد الرمحن بن يوسف بن سعيد بن خراش أبو حممد كان حافظا بارعا من احلالني لكن مل ينفعه 
ما وعى هو رافضي شيخ شني صنف كتابا يف مثالب الشيخني قال الذهيب هذا واهللا الشيخ املغتر الذي ضل سعيه 

  ن ملخصاانتهى ما أورده ابن ناصر الدي

  
وفيها تويف قاضي القضاة أبو احلسن على بن حممد بن عبد امللك بن أيب الشوارب األموي البصري كان رئيسا 

  معظما دينا خرا روى عن أيب الوليد الطيالسي ومجاعة قاله يف العرب 
عبيد اهللا بن وفيها حممد بن سليمان بن احلرث أبو بكر الباغندي حمدث واسطي نزل بغداد وحدث عن األنصاري و

  موسى وكان صدوقا وهو والد احلافظ حممد بن حممد 
وفيها متتام احلافظ أبو جعفر حممد بن غالب بن حرب الضيب البصري يف رمضان ببغداد روى عن أيب نعيم وعفان 

  وطبقتهما وصنف ومجع وهو ثقة 
كان من األعيان قال ا بن ناصر الدين وفيها عبد اهللا بن حممد بن مالك بن هاين أبو أمحد النيسابوري لقبه عبدوس 

  يف بديعة البيان 
  ) حممد بن غالب البصري ** مث الرضى متتام الضيب ( 
  ) كل مجيل فاضل رئيس ** كذا فىت حممد عبدوس ( 

  سنة أربع ومثانني ومائتني

  
جه األرض فرياه فيها كما قال يف الشذور ظهرت ظلمة مبصر ومحرة يف السماء شديدة حىت كان الرجل ينظر إىل و

أمحر وكذلك احليطان وغريها من العصر إىل العشاء فخرج الناس يدعون اله تعاىل ويستغيثون إليه ووعد الناس 



  املنجمون بالغرق فغارت املياه واحتاجوا إىل اإلستسقاء انتهى 
وفه الوزير من اضطراب وفيها كما قاله يف العرب قال حممد بن جرير عزم املعتضد على لعنة معاوية على املنابر فخ

العامة فلم يلتفت إليه وتقدم إىل العامة بلزوم أشغاهلم وترك اإلجتماع ومنع القصاص من الكالم ومن اجتماع احللق 
يف اجلوامع وكتب كتابا يف ذلك واجتمع له الناس يوم اجلمعة بناء على أن اخلطيب يقرؤه فما قرىء وكان من 

  فيه إنشاء الوزير عبيد اهللا وهو طويل

مصايب ومعايب فقال القاضي يوسف بن يعقوب يا أمري املؤمنني أخاف الفتنة عند مساعه فقال إن حتركت العامة 
وضعت فيهم السيف قال فما تصنع بالعلوية الذين هم يف كل ناحية قد خرجوا عليك وإذا مسع الناس هذا من 

  د انتهى فضائل أهل البيت مالوا إليهم وصاروا بسط السنة فأمسك املعتض
وفيها تويف حمدث نيسابور ومفيدها أبو عمرو أمحد بن املبارك املستملي احلافظ مسع قتيبة وطبقته وكان مع سعة 

  روايته راهب عصره جماب الدعوة 
  وفيها أبو يعقوب إسحاق بن احلر احلريب مسع أبا نعيم والقعنيب وكان ثقة صاحب حديث 

ي املنبجي البحتري أمري شعراء العصر وحامل لواء القريض أخذ عن أيب متام وفيها أبو عبادة الوليد بن عبيد الطائ
الطائي قال املربد أنشدنا شاعر دهره ونسيج وحده أبو عبادة البحتري قال ابن األهدل نسبة إىل حبتر جد من 

د دهرا مث رجع إىل أجداده وامسه الوليد بن عبيد أخذ عن أيب متام الطائي ومدح املتوكل ومن بعده وكان أقام ببغدا
الشام وعرض أول شعره على أيب متام وهو حبمص فقال له أنت أشعر من أنشدين وكتب له بذلك فعظم وجبل 

وروى عنه قال ملا مسع أبو متام شعري أقبل على تقريظي والتقريض بالظاء والضاد مدح اإلنسان يف حياته حبق أو 
  س بن حجر بفتح احلاء واجليم باطل وعنه قال ملا أنشدت أبا متام أنشد بيت أو

  ) ختمط فينا ناب آخر مقرم ** إذا مقرم منا ذرا حد نابه ( 
وقال نعيت إىل نفسي فقلت أعيذك باهللا فقال إن عمري ليس بطويل وقد نشأ لطيء مثلك فمات أبو متام بعد هذا 

له فقال ذلك الرئيس عندي بسنة وقال لغالمه مرة وهو مريضا اصنع يل مزورة وعنده بعض الرؤساء جاء عائدا 
  طباخ من صفته كذا وكذا ونسى الرئيس أمرها فكتب إليه البحتري 

  )حلفت جمتهدا إحكام طاهيها ** وجدت وعدك زورا يف مزورة ( 

  
  ) وال علت كف ملق كفه فيها ** فال شفى اهللا من يرجو الشفاء هبا ( 
وله بيتان يف هجو رجل امسه شهاب ويف ) قاضيها فقد حبست رسوال عن ت** فاحبس رسولك عين أن جييء هبا ( 

  فهم معنيهما عسرومها 
  ) فقد رأينا شهابا وهو مثقوب ** قد كنت أعهد أن الشهب ثاقبة ( 
  ) فنصفه كاتب والنصف مكتوب ** يف كفه الدهر أم يف ظهره قلم ( 

عه على بن محزة األصبهاين على وأخباره كثرية وكان شعره غري مرتب فرتبه أبو بكر الصويل على احلروف مث مج
األنواع مثل محاسة أيب متام وسئل أبو العالء املعري عنه وعن أيب متام واملتنيب فقال مها حكيمان والشاعر البحتري 

انتهى وقال ابن خلكان قال البحتري أنشدت أبا متام شعرا يل يف بعض بين محيد وصرت به إىل مال له خطر فقال يل 
لشعراء من بعدي فكان قوله هذا أحب إىل من مجيع ما حويته وقال ميمون ابن مهران رأيت أبا أحسنت أنت أمري ا



جعفر أمحد بن حيىي بن جابر بن داود البالذري املؤرخ وحاله متماسكة فسألته فقال كنت من جلساء املستعني 
  فقصده الشعراء فقال لست أقبل األمن قال مثل قول البحتري يف املتوكل 

  ) يف وسعه ملشى إليك املنرب ** مشتاقا تكلف فوق ما  فلو أن( 
  فرحت إىل داري وأتيته وقلت قد قلت فيك أحسن مما قاله البحتري فقال هاته فأنشدته 

  ) يظن لظن الربد أنك صاحبه ** ولو أن برد املصطفى إذ لبسته ( 
منزلك وافعل ما آمرك به فرجعت فبعث فقال ارجع إىل ) نعم هذه أعطافه ومناكبه ** وقال وقد أعطيته وكسيته ( 

يل سبعة آالف دينار وقال ادخر هذه للحوادث من بعدي ولك على اجلراية والكفاية ما دمت حيا ومن أخبار 
البحتري أنه كان له غالم امسه نسيم فباعه فاشتراه أبو الفضل احلسن بن وهب الكاتب مث إن البحتري ندم على 

  بيعه وتتبعته

  فيه الشعر ويذكر فيه أنه خدع وأن بيعه له مل يكن عن مراده فمن ذلك قوله  نفسه فكان يعمل
  ) فيما يؤمله احملب الوامق ** أنسيم هل للدهر وعد صادق ( 
  ) عون املشوق إذا جفاه الشائق ** مايل فقدتك يف املنام ومل تزل ( 
  ) يف أهله وعلمت أين عاشق ** اليوم جاز يب اهلوى مقداره ( 
وكان البحتري كثريا ما ينشد لبعض الشعراء ويعجبه ) يلقى أحبته وحنن نفارق ** احلسن بن وهب إنه  فليهنأ( 

  قوله 
  ) ملن تندبني ومن تعولينا ** محام األراك أال فاخربينا ( 
  ) ب وأبكيت بالندب منا العيونا ** فقد شقت بالنوح منا القلو ( 
  ) الظاعنينا  ونعول إخواننا** تعاىل نقم مأمتا للهموم ( 
وأخباره وحماسنه كثرية فال حاجة إىل اإلطالة وكانت والدته ) فإن احلزين يواىف احلزينا ** ونسعد كن وتسعدننا ( 

سنة ست أو سبع وقيل مخس وقيل اثنتني وقيل إحدى ومائتني واألول أصح وتويف سنة أربع وقيل مخس وقيل ثالث 
  ره ابن خلكان ملخصا ومثانني ومائتني واألول أصح انتهى ما ذك

وفيها والصحيح أنه يف اليت قبلها كما جزم هبا ابن األهدل وقدمه ابن خلكان فقال تويف يوم األربعاء لليلتني بقيتا 
من مجادى األوىل سنة ثالث ومثانني وقيل ست وسبعني ومائتني أبو احلسن علي بن العباس بن جريج وقيل ابن 

عبد اهللا بن عيسى بن جعفر املنصور صاحب النظم العجيب والتوليد الغريب جرجيس املعروف بابن الرومي موىل 
يغوص على املعاين النادرة فيستخرجها من مكامنها ويربزها يف أحسن صورة وال يترك املعىن حىت يستوفيه إىل آخره 

طولة واملقاطيع وال يبقى فيه بقية وكان شعره غري مرتب مث رتبه أبو بكر الصويل على احلروف وله القصائد امل
  البديعة وله يف اهلجاء كل شيء ظريف وكذلك

  يف املديح فمن ذلك قوله 
  ) يوم العطاء ولو منوا ملا مانوا ** املنعمون وما منوا على أحد ( 

  وله وقال ما سبقين أحد إىل هذا املعىن ) وفر وأعطى العطايا وهو يدان ** كم ضن باملال أقوام وعندهم 
  ) يف احلادثات إذا دجون جنوم ** وسيوفكم  آراؤكم ووجوهكم( 
  ومن معانيه البديعة قوله ) جتلوا الدجى واألخريات رجوم ** منها معامل للهدى ومصابح ( 



  ) وأطال فيه فقد أراد هجاءه ** وإذا امرؤ مدح امرأ لنواله ( 
  وقد غاب عنها يف بعض أسفاره  وقال يف بغداد) عند الورود ملا أطال رشاءه ** لو مل يقدر فيه بعد املستقى ( 
  ) ولبست ثوب العز وهو جديد ** بلد صحبت هبا الشبيبة والصبا ( 
وكان سبب موته أن الوزير أبا احلسن بن عبد اهللا ) وعليه أغصان الشباب متيد ** وإذا متثل يف الضمري رأيته ( 

يف جملسه فلما أحس بالسم قام فقال له  وزير املعتضد كان خياف من هجوه وفلتات لسانه فدس عليه مأكال مسموما
الوزير أين تذهب قال إىل املوضع الذي بعثتين إليه فقال سلم على والدي فقال ما طريقي على النار وخرج إىل 

منزله فأقام أياما ومات وكان الطبيب يتردد إليه ويعاجله باألدوية النافعة للسم فزعم أنه غلط يف بعض العقاقري قال 
  ت ابن الرومي جيود بنفسه فقلت ما حالك فأنشد نفطويه رأي

  ) عجزت موارده عن اإلصدار ** غلط الطبيب على غلطة مورد ( 
  ) غلط الطبيب إصابة املقدار ** والناس يلحون الطبيب وإمنا ( 

 وقال أبو عثمان النامجة الشاعر دخلت على ابن الرومي أعوده فوجدته جيود بنفسه فلما قمت من عنده قال يل
  منشدا

  
  ) وجودك يف العشرية دون نومك ** أبا عثمان أنت محيد قومك ( 
وباجلملة فمحاسنه كثرية وله يف الطرية أشياء معروفة فال ) يراك وال تراه بعد يومك ** تزود من أخيك فما تراه ( 

  نطيل بذلك واهللا أعلم 

  سنة مخس ومثانني ومائتني

  
صفراء بنواحي الكوفة مث استحالت سوداء وارتفعت ريح البصرة كذلك فيها على ما قال يف الشذور ارتفعت ريح 

  ومطر وبرد يف الواحدة مائة ومخسون درمها انتهى 
وفيها وثب صاحل بن مدرك الطائي يف طيء فانتبهوا الركب العراقي وبدعوا وسبوا النسوان وذهب للناس ما قيمته 

  ألف ألف دينار قاله يف العرب 
حلرب إبراهيم بن إسحاق بن بشري أبو إسحاق احلريب احلافظ أحد أركان الدين واألئمة األعالم وفيها تويف اإلمام ا

ببغداد يف ذي احلجة وله سبع ومثانون سنة مسع أبا نعيم وعفان وطبقتهما وتفقه على اإلمام أمحد وبرع يف العلم 
رداوي يف اإلنصاف كان إماما يف مجيع والعمل وصنف التصانيف الكثرية وكان يشبه بأمحد بن حنبل يف وقته قال امل

  العلوم متقنا مصنفا حمتسبا عابدا زاهدا نقل عن اإلمام أمحد مسائل كثرية جدا حسانا جيادا انتهى 
وفيها إسحاق بن إبراهيم الدبري احملدث راوية عبد الرزاق بصنعاء عن سن عالية اعتىن به أبوه وأمسعه الكتب من 

  ئتني وكان صدوقا عبد الرزاق يف سنة عشر وما
وفيها أبو العباس املربد حممد بن يزيد األزدي البصري إمام أهل النحو يف زمانه وصاحب املصنفات أخذ عن أيب 
عثمان املازين وأيب حامت السجستاين وتصدر لالشتغال ببغداد وكان وسيما مليح الصورة فصيخا مفوها أخباريا 

  رب وقال ابنعالمة ثقة تويف يف آخر السنة قاله يف الع



خلكان كان إماما يف النحو واللغة وله التآليف النافعة يف األدب منها كتاب الكامل ومنها الروضة واملقتضب وغري 
ذلك أخذ األدب عن أيب عثمان املازين وأيب حامت السجستاين وأخذ عنه نفطويه وغريه من األئمة وكان املربد 

بثعلب صاحب كتاب الفصيح عاملني متعاصرين قد ختم هبما تاريخ األدباء املذكور وأبو العباس أمحد بن حيىي امللقب 
  وفيهما يقول بعض أهل عصرمها من مجلة أبيات وهو أبو بكر بن األزهر 

  ) وعذ باملربد أو ثعلب ** أبا طالب العلم ال جتهلن ( 
  ) فال تك كاجلمل األجرب ** جتد عند هذين علم الورى ( 
  ) هبذين يف الشرق واملغرب * *علوم اخلالئق مقرونة ( 

وكان املربد حيب اإلجتماع يف املناظرة بثعلب واإلستنكار منه وثعلب يكره ذلك وميتنع منه حكى جعفربن أمحد بن 
محدان الفقيه املوصلي وكان صديقهما قال قلت أليب عبد اهللا الدينوري خنت ثعلب مل يأىب ثعلب االجتماع باملربد 

لعبارة حلو اإلشارة فصيح اللسان ظاهر البيان وثعلب مذهبه مذهب املعلمني فإذا اجتمعا يف فقال ألن املربد حسن ا
  حمفل حكم للمربد على الظاهر إىل أن يعرف الباطن انتهى ملخصا 

  سنة ست ومثانني ومائتني

  
ب عمرو وكانوا قد فيها التقى إمساعيل بن أمحد بن أسد األمري وعمرو بن الليث الصفار مبا وراء النهر فاهنزم أصحا

ضجروا منه ومن ظلم خراجه وال سيما أهل بلخ فإهنم ناهلم بالء شديد من اجلند فاهنزم عمرو إىل بلخ فوجدها 
مغلوقة ففتحوا له واجلماعة يسرية مث وثبوا عليه وقيدوه ومحلوه إىل إمساعيل أمري ما وراء النهر فلما أدخل إليه قام له 

مراء عمرو وغري واحد مثل إمساعيل وأكرب وبلغ ذلك املعتضد ففرح وخلع على واعتنقه وتأدب فإنه كان يف أ
  إمساعيل خلع

السلطنة وقلده خراسان وما وراء النهر وغري ذلك وأرسل إليه يلح عليه يف إرسال عمرو بن الليث فدافع فلم ينفع 
  ت املعتضد فبعثه وأدخل بغداد على مجل بعد أن كان يركب يف مائة ألف وسجن مث خنق وقت مو

وفيها ظهر بالبحرين أبو سعيد اجلنايب القرمطي وقويت شوكته وانضم إليه مجع من األعراب فعاث وأفسد وقصد 
البصرة فحصنها املعتضد وكان أبو سعيد كياال بالبصرة وجنابة من قرى األهواز قال الصويل كان أبو سعيد فقريا 

طائفة من بقايا الزنج واللصوص حىت تفاقم أمره وهزم جيوش  يرفو غربال الدقيق فخرج إىل البحرين وانضم إليه
اخلليفة مرات وقال غريه ذبح أبو سعيد اجلنايب يف محام بقصره وخلفه ابنه أبو طاهر اجلنايب القرمطي الذي أخذ 

  احلجر األسود 
ل ابن ناصر الدين أمحد وفيها تويف أمحد بن سلمة النيسابوري احلافظ أبو الفضل رفيق مسلم يف الرحلة إىل قتيبة قا

  بن سلمة البزار أبو الفضل النيسابوري كان حافظا من املهرة له صحيح كصحيح مسلم انتهى 
وفيها الزاهد الكبري أمحد بن عيسى أبو سعيد اخلراز شيخ الصوفية وهو أول من تكلم يف علم الفناء والبقاء قال 

راز هللكنا وعن أيب سعيد قال رأيت إبليس يف املنام وهو عين ناحية اجلنيد لو طالبنا اهللا حبقيقة ما عليه أبو سعيد اخل
فناديته فقال أي شيء أعمل بكم وأنتم طرحتم ما أخادع الناس به غري أن يل فيكم لطيفة وهي صحبة األحداث 

ب وقال السلمي يف التاريخ أبو سعيد إمام القوم يف كل فن من علومهم بغدادي األصل له يف مبادئ أمره عجائ



وكرامات مشهورة ظهرت بركته عليه وعلى من صحبه وهو أحسن القوم كالما ما خال اجلنيد فإنه اإلمام ومن 
كالمه كل باطن خيالفه ظاهر فهو باطن وقال االشتغال بوقت ماض تضييع وقت ثان وقال السخاوي يف طبقاته قال 

  صول إىل قربه وعجلأبو سعيد إن اهللا عز وجل عجل ألرواح أوليائه التلذذ بذكره والو

ألبداهنم النعمة مبا نالوه من مصاحلهم وأخذ هلم نصيبهم من كل كائن فعيش أبداهنم عيش اجلنانيني وعيش أرواحهم 
عيش الربانيني هلم لسانان لسان يف الباطن يعرفهم صنع الصانع يف املصنوع ولسان يف الظاهر يعلمهم علم اخلالق يف 

ماء واقف طاهر صاف فإن حركته ظهر ما حتته من احلمأة وكذلك النفس يظهر املخلوق وقال مثل النفس كمثل 
عند احملن والفاقة واملخالفة ما فيها ومن مل يعرف ما يف نفسه كيف يعرف ربه وقال يف معىن حديث جبلت القلوب 

ابن كثري وهذا على حب من أحسن إليها واعجبا ممن ال يرى حمسنا إليه غري اهللا كيف ال مييل بكليته إليه قال 
  احلديث ليس بصحيح لكن كالمه عليه من أحسن ما يكون انتهى 

وفيها عبد الرحيم بن عبد اهللا بن عبد الرحيم بن الربقي موىل الزهريني روى عن السرية عن ابن هشام وكان ثقة 
  وهو أخو احملدثني أمحد وحممد 

جاوز التسعني مسع أبا نعيم وطبقته وهو عم البغوي  وفيها علي بن عبد العزيز أبو احلسن البغوي احملدث مبكة وقد
  عبد اهللا بن حممد وكان فقيها جماورا يف احلرم وشيخه ثقة ثبتا 

  وفيها بل يف اليت قبلها كما جزم به ابن ناصر الدين حيث قال يف منظومته 
  ) هالكه رزية يف العام ** كذا فىت سوادة السالمي ( 

أمحد بن سوادة اهلامشي موالهم البغدادي أبو طالب كان صدوقا من املكثرين انتهى وقال يف شرحها هو عبد اهللا بن 
  مث قال يف املنظومة 

  وتقدم الكالم عليه ) ذا أمحد بن سلمة البزاز ** وبعده ثالثة فجازوا ( 
  ) كاخلشين القرطيب عد ** كذا الفىت حممد بن سندي ( 

  ي االسفرايين أبو بكر وكانوقال يف شرحها حممد بن حممد بن رجاء بن السند

حافظا ثبتا تقوم به احلجة واإلحتجاج وله مستخرج على صحيح مسلم بن احلجاج والثاين هو حممد بن عبد السالم 
  بن ثعلبة القرطيب أبو احلسن ثقة انتهى 

ني إىل وفيها حممد بن وضاح احلافظ اإلمام أبو عبد اهللا األندلسي حمدث قرطبة وهو يف عشر التسعني رحل مرت
  املشرق ومسع إمسعيل بن أويس وسعيد ابن منصور والكبار وكان فقريا زاهدا قانتا هللا بصريا بعلل احلديث 

وفيها الكدميي وهو أبو العباس حممد بن يونس القرشي السامي احلافظ يف مجادى اآلخرة وقد جاوز املائة بيسري روى 
تهما وله مناكري ضعف هبا قال يف املغين هالك قال ابن حبان عن أيب داود الطيالسي وزوج أمه روح بن عبادة وطبق

وغريه كان يضع احلديث على الثقات انتهى وقال ابن ناصر الدين كان من احلفاظ األعالم غري أنه أحد املتروكني 
  وثقة إمسعيل اخلطيب وكأنه خفى عليه أمره انتهى 

  سنة سبع ومثانني ومائتني

  
ق لتأخذه كعام أول باملعدن وكانوا يف ثالثة آالف وكان أمري احلاج أبو األغر يف احملرم قصدت طى ركب العرا



فواقعهم يوما وليلة والتحم القتال وجدلت األبطال مث أيد اهللا الوفد وقتل رئيس طى صاحل بن مدرك ومجاعة من 
  أشراف قومه وأسر خلق واهنزم الباقون مث دخل الركب باألسرى والرءوس على الرماح 

سار العباس الغنوى يف عسكر فالتقى أبا سعيد اجلنايب فأسر العباس واهنزم عسكره وقيل بل أسر سائر وفيها 
  العسكر وضربت رقاهبم وأطلق العباس فجاء وحده إىل املعتضد برسالة اجلنايب أن كف عنا واحفظ حرمتك

يف عشرة آالف إىل حرب  قال ابن اجلوزي يف الشذور ومن العجائب أن املعتضد بعث العباس بن عمر الغنوى
  القرامطة فقبض عليهم القرامطة فنجا العباس وحده وقتل الباقون 

  وفيها غزا املعتضد وقصد طرسوس ورد إىل أنطاكية وحلب 
  وفيها سار األمري بدر فبيت القرامطة وقتل منهم مقتلة عظيمة 

البصري احلافظ قاضي أصبهان وصاحب  وفيها ويف اإلمام أبو بكر أمحد بن عمرو بن أيب عاصم النبيل الشيباين
املصنفات وهو يف عشر التسعني يف ربيع اآلخر مسع من جده ألمه موسى بن إمسعيل وأىب الوليد الطيالسي وطبقتهما 

وكان إماما فقيها ظاهريا صاحلا ورعا كبري القدر صاحب مناقب قال السخاوي يف طبقاته أمحد بن عمرو بن أيب 
ن وسكنها ووىل القضاء بعد وفاة صاحل بن أ محد بن حنبل وكان من الصيانة والعفة مبحل عاصم النبيل ورد أصبها

عجيب رؤى يف النوم بعد موته بقليل فقيل له ما فعل اهللا بك قال يؤنسين ريب قال الرائي فشهقت شهقة وانتبهت 
أن ثالثة نفر كانوا بالبادية وقال ذهبت كتيب فأمليت من ظهر قليب مخسني ألف حديث وقيل له أيها القاضي بلغنا 

وهم يلقمون الرمل فقال واحد من القوم أنك قادر على أن تطعمنا خبيصا على لون هذا الرمل فأذاهم بأعرايب 
وبيده طبق فسلم عليهم ووضع بني أيديهم طبقا عليه خبيص حار فقال ابن أيب عاصم قد كان ذاك وكان الثالثة 

اب النخشيب وأبو تراب وأمحد بن عمرو وأي صاحب الترمجة وهو الذي دعا عثمان بن صخر الزاهد استاذ أيب تر
وقال بو موسى املديين مجع بني العلم والفهم واحلفظ والزهد والعبادة والفقه من أهل البصرة قدم أصبهان وصحب 

لرد على مجاعة من النساك منهم أبو تراب النخشيب وسافر معه وقد عمر وكان فقيها ظاهري املذهب وصنف يف ا
  داود الظاهري وكان بعد ما دخل يف القضاء إذا سئل عن مسئلة

الصوفية يقول القضاء والدنية والكالم يف علم الصوفية جمال وكان يقول ال أحب أن حيضر جملسي مبتدع وال مدع 
  وال طعان وال لعان وال فاحش وال بذيء وال منحرف عن الشافعي وأصحاب احلديث رمحه اهللا تعاىل 

ها زكريا بن حيىي السجزي احلافظ أبو عبد الرمحن خياط السنة بدمشق وقد نيف على التسعني روى عن شيبان وفي
  بن فروخ وطبقته وكان من علماء األثر ثقة قيل تويف يف سنة تسع ومثانني وبه جزم ابن ناصر الدين 

   شعبان وقيل تويف سنة اثنتني وتسعني وفيها حيىي بن منصور أبو سعيد اهلروي احلافظ شيخ هراة وحمدثها وزاهدها يف
ويف رجها قطر الندى بنت امللك مخارويه بن أمحد بن طولون زوجة املعتضد وكانت شابة بديعة احلسن عاقلة رمحها 

  اهللا تعاىل 

  سنة مثان ومثانني ومائتني

  
  ستجابوا له فيها ظهر أبو عبد اهللا الشيعي باملغرب فدعا العامة إىل اإلمام املهدي عبيد اهللا فا

  وفيها كان الوباء املفرط بأذربيجان حىت فقدت األكفان وكفنوا باللبود مث بقي املوتى مطروحني يف الطرق 



  ومات أمري أذربيجان حممد بن أيب الساج وسبعمائة من خواصه وأقربائه 
ى عن هوذة بن خليفة وفيها بشر بن موسى األسدي بن صاحل بن شيخ بن عمرية البغدادي يف ربيع األول ببغداد رو

  واألصمعي ومسع من روح بن عبادة حديثا واحدا وكان ثقة حمتشما كثري الرواية عاش مثانيا وتسعني سنة 
وفيها ثابت بن قرة بن هارون ويقال ابن هارون احلاسب احلكيم احلراين كان يف مبدأ أمره حبران مث انتقل إىل بغداد 

  فاشتغل بعلوم األوائل فمهر

يف الطب وكان الغالب عليه الفلسفة حىت قال ابن خلكان كان صابئي النحلة وله تآليف كثرية يف فنون فيها وبرع 
من العلم مقدار عشرين تأليفا منها تاريخ حسن وأحد كتاب اقليدوس فهذبه ونقحه وأوضح منه ما كان مشتبها 

كروها عليه يف املذهب فرفعوه إىل وكان من أعيان أهل عصره يف الفضائل وجرى بينه وبني أهل مذهبه أشياء أن
رئيسهم فأنكر عليه مقالته ومنعه من دخول اهليكل فناب ورجع عن ذلك مث عاد بعد مدة إىل تلك املقالة فمنعوه من 

الدخول إىل اجملمع فخرج من حران ونزل كفر توثا قرية كبرية باجلزيرة الفراتية وأقام هبا مدة إىل أن قدم حممد بن 
الروم راجعا إىل بغداد فاجتمع به فرآه فاضال فصيحا فاستصحبه إىل بغداد وأنزله يف داره ووصله موسى من بالد 

  باخلليفة فأدخله يف مجلة املنجمني فسكن بغداد وأولد أوالدا منهم ولده 
 إبراهيم بن ثابت بلغ رتبة أبيه يف الفضل وكان من حذاق األطباء ومقدم أهل زمانه يف صناعة الطب وعاجل مرة

  السري الرفاء الشاعر فأصاب العافية فعمل فيه وهو أحسن ما قيل يف طبيب 
  ) بعد اإلله وهل له من كاف ** هل للعليل سوى ابن قرة شاف ( 
  ) أودى وأوضح رسم طب عاف ** أحيا لنا رسم الفالسفة الذي ( 
  ) يهب احلياة بأيسر األوصاف ** فكأنه عيسى بن مرمي ناطقا ( 
  ) ما اكنت بني جواحني وشفايف ** ريت فرأى هبا مثلث له قارو( 
  ) للعني رضراض الغدير الصايف ** يبدو له الداء اخلفي كما بدا ( 

ومن حفدة ثابت املذكور أبو احلسن ثابت بن سنان بن قرة وكان صائيب النحلة أيضا وكان يف أيام معز الدولة بن 
ط وجالينوس وكان فكاكا للمعاين وكان سلك مسلك جده ثابت بويه وكان طبيبا عاملا نبيال يقرأ عليه كتاب بقرا

  يف نظره يف الطب والفلسفة واهلندسة ومجيع الصناعات الرياضية

  للقدماء وله تصنيف يف التاريخ أحسن فيه 
فائدة احلراين نسبة إىل حران وهي مدينة مشهورة باجلزيرة خرج منها علماء أجالء منهم بنو تيمية وغريهم ذكر ابن 

رير الطربي يف تارخيه إن هاران عم إبراهيم اخلليل وأبو زوجته سارة هو الذي عمرها فسميت به مث عربت به ج
فقيل حران وكان إلبراهيم صلى اهللا عليه وعلى نبينا وبقية األنبياء وسلم أخ يسمى هباران أيضا وهو والد لوط 

نائي على غري قياس والقياس حراين على ما عليه عليه السالم وقال يف الصحاح وحران اسم بلد والنسبة إليه حر
  العامة انتهى 

وفيها أي سنة مثان ومثانني تويف مفيت بغداد الفقيه عثمان بن سعيد بن بشار أبو القسم البغدادي األمناطي صاحب 
واألمناطي  املزين يف شوال وهو الذي نشر مذهب الشافعي ببغداد وعليه تفقه ابن سريج قاله يف العرب وقال األسنوي

منسوب إىل األمناط وهي البسط اليت تفرش أخذ الفقه عن املزين والربيع وأخذ عنه ابن سريج قال الشيخ أبو 
إسحاق كان األمناطي هو السبب يف نشاط الناس لألخذ مبذهب الشافعي يف تلك البالد قال ومات ببغداد سنة مثان 



خلكان يف تارخيه أنه يف شوال نقل عنه الرافعي يف احليض ويف زكاة ومثانني ومائتني زاد ابن الصالح يف طبقاته وابن 
  الغنم وغريمها انتهى ما قاله األسنوي 

وفيها معلى بن املثىن بن معاذ العنربي البصري احملدث روى عن القعنيب وطبقته وسكن بغداد وكان ثقة عارفا 
  باحلديث 

األندلسي تلميذ عبد امللك بن حبيب وصاحب التصانيف ألف  وفيها الفقيه العالمة أبو عمر يوسف بن حيىي املغامي
  كتابا يف الرد على الشافعي واستوطن القريوان وتفقه به خلق كثري قاله يف العرب

  سنة تسع ومثانني ومائتني

  
 قال يف الشذور فيها صلى الناس العصر يوم عرفة ببغداد يف ثياب الصيف مث هبت ريح فربد اهلواء حىت احتاجوا إىل

  التديف بالنار ومجد املاء انتهى 
وفيها خرج بالشام حيىي بن زكرويه القرمطي وقصد دمشق فحاربه طغج ابن جف متوليها غري مرة إىل أن قتل حيىي 

  يف أول سنة تسعني 
 وفيها تويف املعتضد أبو العباس أمحد بن املوفق ويل عهد املسلمني أيب أمحد طلحة بن املتوكل بن جعفر بن املعتصم
العباسي يف ربيع اآلخر ومرض أياما وكانت خالفته أقل من عشر سنني وعاش ستا وأربعني سنة وكان أمسر حنيفا 
معتدل اخللق تغري مزاجه من إفراط اجلماع وعدم احلمية يف مرضه وكان شجاعا مهيبا حازما فيه تشيع ويسمى 

كان قد حلب الدهر أشطريه وتأدب بصروف السفاح الصغري ألنه قتل أعداء بين العباس من مواليهم وغريهم و
الزمان وكان من أكمل اخللفاء املتأخرين وويل األمر بعده ولده املكتفي علي بن أمحد املعتضد قال ابن الفرات كان 

املعتضد باهللا من أكمل الناس عقال وأعالهم مهة مقداما عاملا سخيا وضع عن الناس السقاية وأسقط املكوس اليت 
حلرمني وضبط األمر وكانت اخلالفة قد وهى أمرها وضعف فأعزها اهللا تعاىل باملعتضد وأيدها بتدبريه كانت تأخذ با

وسياسته فكان يقال له السفاح الثاين وكانت أم املعتضد أم ولد تسمى صرار وكان له خادم يقال له بدر من أغزر 
ال أبو احلسن علي بن حممد األنطاكي كنت الناس مروءة وأظرفهم وأحسنهم أدبا وكان املعتضد حيبه حبا شديدا ق

  يوما بني يدي املعتضد وهو مغضب إذ دخل عليه خادمه بدر فلما رآه تبسم وقال يل يا علي من هو قائل 
  )من القلوب وجيها أينما شفعا ** يف وجهه شافع ميحو إساءته ( 

  الشعر فأنشدته قوله قلت بقوله احلسن بن أيب القاسم البصري فقال هللا دره أنشدين بقية هذا 
  ) وزاد قليب إىل أوجاعه وجعا ** ويلي على من أطار النوم فامتنعا ( 
  ) يوما أو البدر من أزراره طلعا ** كأمنا الشمس من أعطافه ملعت ( 
  ) منه الذنوب ومعذور مبا صنعا ** مستقبل بالذي يهوى وإن كثرت ( 

ازين وانصرفت قال ابن محدون كنت مع املعتضد يوما وقد يف وجهه شافع البيت قال فلما فرغت من إنشاده أج
انفرد من العسكر العسكر وتوسطنا الصحراء إذ خرج علينا أسد وقرب منا وقصدنا فقال يل يا ابن محدون فيك 
خري قلت ال واهللا يا سيدي قال وال تلزم يل فرسي قلت بلى فنزل عن فرسه ولزمتها وتقدم إىل األسد وأنا أنظره 

يفه فوثب األسد عليه ليلطمه فتلقاه بضربة وقعت يف جبهته فقسمها نصفني مث وثب األسد ثانية وثبة وجذب س



ضعيفة فتلقاه بضربة أخرى وقعت أبان هبا يده مث وثب املعتضد عليه فركبه ورمى السيف من يده وأخرج سكينا 
وعاد ركب فرسه وقال إياك أن  كانت يف وسطه فذحبه من قفاه مث قام وهو ميسح السكني والسيف بشعر األسد

خترب هبذا أحدا فإمنا قتلت كلبا قال بابن محدون فما حدثت هبذا إال بعد موت املعتضد وكان الثوب يقيم عليه السنة 
واألقل واألكثر ال ينزعه عن بدنه لكثرة اشتغاله بأمور الرعية ومات يف يوم اجلمعة تاسع عشر شهر ربيع اآلخر 

  ني لسبع بقني من شهر ربيع اآلخر وملا حضرته الوفاة أنشد وقيل مات ليلة االثن
  ) وخذ صفوها ما إن صفت ودع الرقا ** متتع من الدنيا فإنك ال تبقى ( 
  ) فلم يبق يل حاال ومل يرع يل حقا ** وال تأمنن الدهر إين أمنته ( 
  )عدوا ومل أمهل على ظنة خلقا ** قتلت صناديد الرجال ومل أدع ( 

  
  ) فشردهتم غربا وشردهتم شرقا ** امللك من كل نازع دار  وأخليت( 
  ) وصارت رقاب اخللق يل أمجعا رقا ** فلما بلغت النجم عزا ورفعة ( 
  ) فها أنا ذا يف حفريت عاجال ألقى ** رماين الردى سهما فأمخد مجريت ( 
  ) لدى ملك األحياء يف حيها رفقا ** ومل يغن عين ما مجعت ومل أجد ( 
  ) أيف نعمة هللا أم ناره ألقى ** شعري بعد مويت ما أرى فيا ليت ( 

  ويقال إن إمساعيل بن بلبل وزير املعتضد سقاه مسا فمات ودفن ببغداد انتهى ما ذكره ابن الفرات ملخصا 
وفيها تويف بدر التركي موىل املعتضد ومقدم جيوشه عمل الوزير القسم بن عبيد اهللا عليه ووحش قلب املكتفي باهللا 

  يه وكان يف جهة فارس حيارب فطلبه املكتفى وبعث إليه أمانا وغدر به وقتله يف رمضان عل
وفيها بكر بن سهل الدمياطي احملدث يف ربيع األول مسع عبد اهللا بن يوسف التنيسي وطائفة وملا قدم القدس مجعوا 

  له ألف دينار حىت روى هلم التفسري 
يسابوري احلافظ صاحب املسند والتاريخ مسع إسحاق بن راهويه وخلقا من وفيها حسني بن حممد أبو علي القباين الن

  طبقته وكان أحد أركان احلديث واسع الرحلة كثري السماع جيتمع أصحاب احلديث إليه بنيسابور بعد مسلم 
بقات وفيها احلسني بن حممد بن فهم أبو علي البغدادي احلافظ أحد أئمة احلديث أخذ عن حيىي بن معني وروى الط

  عن ابن سعد قال ابن ناصر الدين 
احلسني بن حممد بن عبد الرمحن بن فهم بن حمرز البغدادي أبو علي احلافظ الكبري كان واسع احلفظ متقنا لألخبار 

  عاملا بالرجال والنسب واألشعار لكنه ليس بالقوي يف سريه عند الدارقطين وغريه انتهى 
  به عالن روى عن أيب معمر اهلذيل وطبقته وفيها علي بن عبد الصمد الطيالسي ولق

  وفيها عمرو بن الليث الصفار الذي كان ملك خراسان قتل يف احلبس عند

  موت املعتضد ألنه كان له إياد علي املكتفي باهللا فخاف الوزير أن خيرجه ويتمكن فينتقم من الوزير 
  طيالسي وفيها حممد بن حممد أبو جعفر التمار البصري صاحب أيب الوليد ال

وفيها حممد بن هشام بن الدميك أبو جعفر احلافظ صاحب سليمان بن حرب ببغداد وهو والذي قبله من أكابر 
  مشايخ الطرباين 

  وفيها حيىي بن أيوب العالف املصري من كبار شيوخ الطرباين أيضا وصاحب سعيد بن أيب مرمي 



صاحب أسد السنة وهو أيضا من كبار شيوخ الطرباين وفيها يوسف بن يزيد بن كامل أبو يزيد القراطيسي املصري 
  واهللا أعلم 

  سنة تسعني ومائتني

  
فيها زاد أمر القرامطة وحاصر رئيسهم دمشق ورئيسهم حيىي بن زكرويه وكان زكرويه هذا يدعى أنه من أوالد 

ناصر لدين اهللا القائم بأمر اهللا علي رضي اهللا عنه ويكتب إىل أصحابه من عبيد اهللا بن عبد اهللا املهدي املنصور باهللا ال
احلاكم حبكم اهللا الداعي إىل كتاب اهللا الذاب عن حرمي اهللا املختار من ولد رسول اهللا فقتل وخلفه أخوه احلسني 

صاحب الشامة فجهز املكتفي عشرة آالف حلرهبم عليهم األمري أبو األغر فلما قاربوا حلب كبستهم القرامطة ليال 
فهرب أبو األغر يف ألف نفس ودخل حلب وقتل تسعة آالف ووصل املكتفي إىل الرقة  ووضعوا فيهم السيف

وجهز اجليوش إىل أيب األغر وجاءت من مصر العساكر الطولونية مع بدر احلمامي فهزموا القرامطة وقتلوا منهم 
هنزم إىل الشام ومر خلقا وقيل بل كانت الوقعة بني القرامطة واملصريني بأرض مصر وأن القرمطي صاحب الشامة ا

  على الرحبة وهيت ينهب ويسيب

  احلرمي حىت دخل األهواز 
وفيها دخل عبيد اهللا امللقب باملهدي املغرب متنكرا والطلب عليه من كل وجه فقبض عليه متويل سجلماسة وعلى 

استوىل على املغرب ابنه فحاربه أبو عبد اهللا الشيعي داعي املهدي فهزمه ومزق جيوشه وجرت باملغرب أمور هائلة و
املهدي املنتسب إىل احلسني بن علي أيضا بكذبه وكان باطين اإلعتقاد وهو الذي بين املهدية والباطنية فرقة من 

  املبتدعة قالوا لظواهر القرآن بواطن مرادة غري ما عرف من معانيها اللغوية 
هلي الشيباين ببغداد يف مجادى اآلخرة وله سبع وفيها احلافظ أبو عبد الرمحن عبد اهللا بن اإلمام أمحد بن حنبل الذ

وسبعون سنة كأبيه وكان إماما خبريا باحلديث وعامله مقدما فيه وكان من أروى الناس عن أبيه وقد مسع من صغار 
شيوخ أبيه وهو الذي رتب مسند والده وروى عنه أبو القسم البغوي واحملاملي وأبو بكر اخلالل وغريهم وكان ثبتا 

ة ولد يف مجادى اآلخرة سنة ثالث عشرة ومائتني يقال إن والده حفظه مخسة عشر ألف حديث عن ظهر فهما ثق
قلب مث قال له مل يقل النيب صلى اهللا عليه وسلم شيئا من هذا فقال ومل أذهبت أيامي يف حفظ الكذب قال لتعلم 

ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه الصحيح فمن اآلن احفظ الصحيح وروى عبد اهللا عن أبيه أنه قال قد روى ع
قال نسمة املؤمن إذا مات طري تعلق يف شجر اجلنة حىت يرجعه اهللا إىل جسده يوم يبعثه وذكر أبو يعلى يف املعتمد 

قال روى عبد اهللا عن أبيه قال أرواح الكفار يف النار وأرواح املؤمنني يف اجلنة واألبدان يف الدنيا يعذب اهللا من 
حم من يشاء وال نقول إهنما تفنيان بل مها على علم اهللا عز وجل باقيتان قال القاضي أبو يعلى وظاهر هذا يشاء وير

  أن األرواح تنعم وتعذب على اإلنفراد وكذلك األبدان وقال عبد اهللا كان يف دهليزنا دكان وكان إذا جاء

و معه أخذ بعضاديت الباب وكلمه فلما كان ذات إنسان يريد أىب أن خيلو معه أجلسه على الدكان وإذا مل يرد أن خيل
يوم جاء إنسان فقال يل قل ألمحد أبو إبراهيم السائح فخرج إليه أيب فجلسا على الدكان فقال يل أىب سلم عليه فإنه 
من كبار املسلمني أو من خيار املسلمني فسلمت عليه فقال له أيب حدثين يا أبا إبراهيم فقال له خرجت إىل املوضع 

لفالين بقرب الدير الفالين فأصابتين علة منعتين من احلركة فقلت يف نفسي لو كنت بقرب الدير الفالين لعل من فيه ا



من الرهبان يداووين فإذا أنا بسبع عظيم يقصد حنوى حىت جاءين فاحتملين على ظهره محال رفيقا حىت ألقاين عند 
م وهم أربعمائة راهب مث قال أبو إبراهيم أليب حدثين يا أبا عبد الدير فنظر الرهبان إىل حاىل مع السبع فأسلموا كله

اهللا فقال له أيب كنت قبل احلج خبمس ليال أو أربع ليال فبينا أنا نائم إذ رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال يل يا 
ج فانتبهت وكان من شأين أمحد حج فانتبهت مث أخذين النوم فإذا أنا بالنيب صلى اهللا عليه وسلم فقال يل يا أمحد ح

إذا أردت سفرا جعلت يف مزود يل فتيتا ففعلت ذلك فلما أصبحت قصدت حنو الكوفة فلما انقضى بعض النهار 
إذا أنا بالكوفة فدخلت مسجد اجلامع فإذا أنا بشاب حسن الوجه طيب الريح فقلت سالم عليكم مث كربت اصلى 

ى أحد خيرج إال حلج فقال يل انتظر حىت جيىيء اخ من أخواننا فإذا فلما فرغت من صاليت قلت له رمحك اهللا هل بق
أنا برجل يف مثل حايل فلم نزل نسري فقال الذي معي رمحك اهللا إن رأيت أن ترفق بنا فقال له الشاب إن كان معنا 

مما تعرف  أمحد بن حنبل فسوف يرفق بنا فوقع يف نفسي أنه اخلضر فقلت للذي معي هل لك يف الطعام فقال يل كل
وآكل مما أعرف وملا أصبنا من الطعام غاب الشاب من بني أيدينا مث رجع بعد فراغنا فلما كان بعد ثالث إذا حنن 

  مبكة ومات عبد اهللا يوم األحد ودفن يف آخر النهار لتسع بقني من مجادى اآلخرة

  
  وفيها على ما ذكره ابن ناصر الدين وهذا لفظ بديعته 

ذا أمحد قرطمة ** وأمحد األبار وابن النضر ) ذاك الرضى بن أمحد بن حنبل ** إلمام املفضل بعد اإلمام ابن ا( 
  ) كالبحر 

فأما األبار فهو أمحد بن علي بن مسلم النخشيب ) وعد باألذان ذاك السادسا ** حممد البوشنجي خذه اخلامسا ( 
ن النضر فهو أمحد بن النضر ابن عبد الوهاب البغدادي حمدث بغداد وكان ثقة فاضال جامعا حمصال كامال وأما اب

أبو الفضل النيسابوري حدث عنه البخاري وهو أكرب منه وكان البخاري ينزل عليه وعلى أخيه حممد بنيسابور 
  وحتديثه عنهما يف صحيحه مشهور 

ين املعدلني وهذا غري وأما قرطمة فهو حممد بن علي البغدادي أبو عبد اهللا وكان أحد األئمة الرحالني واحلفاظ اجملود
قرطمة وراق سفيان بن وكيع فإن ذاك من اجملروحني وأما البوشنجي فهو حممد بن إبراهيم بن سعيد بن عبد الرمحن 
بن موسى العبدي أبو عبد اهللا الفقيه املالكي كان رأسا يف علم اللسان حافظا عالمة من أئمة هذا الشأن قال يف العرب 

و عبد اهللا شيخ أهل احلديث خبراسان رحل وطوف وروى عن أمحد بن يونس ومسدد البوشنجي اإلمام احلرب أب
والكبار وكان من أوعية العلم قد روى عنه البخاري حديثا يف صحيحه عن النفيلي وآخر من روى عنه إمساعيل بن 

  جنيد انتهى 
غدادي نزيل سامرا وكنيته أيضا أبو وأما أبو األذان فهو عمر بن إبراهيم بن سليمان بن عبد امللك اخلوارزمي مث الب

  بكر كان من الثقات األخيار 
  وقال ابن ناصر الدين يف بديعته أيضا 

  ) العنربي الطوسي إبراهيم ** وقبل تسعني قضى القومي ( 
قال ها يف شرحها هو إبراهيم بن إمساعيل الطوسي أبو إسحاق وكان حافظا عالمة له رحلة إىل عدة أقطار وصنف 

  أتقنه وأحكمه وكان حمدث أهل عصره بطوس وزاهدهم بعد شيخه حممد بن أسلم انتهىاملسند ف



وفيها أي سنة تسعني حممد بن زكريا الغاليب األخباري أبو جعفر بالبصرة روى عن عبد اهللا بن رجاء الغداين وطبقته 
  احلديث انتهى قال ابن حبان يعترب حبديثه إذا روى عن الثقات وقال يف املغين قال الدارقطين يضع 

وفيها حممد بن حيىي بن املنذر أبو سليمان القزاز بصري معمر تويف يف رجب وقد قارب املائة أو كملها روى عن 
  سعيد بن عامر الضبعي وأيب عاصم والكبار 

  سنة إحدى وتسعني ومائتني

  
لليل فقتل منهم مقتلة فيها خرجت الترك يف جيش جلب فاستنفر إمساعيل بن أمحد الناس عامة وكبس الترك يف ا

عظيمة وكانت من املالحم الكبار ونصر اهللا تعاىل لكن أصيب املسلمون من جهة أخرى خرجت الروم يف مائة ألف 
فوصلوا إىل احلدث فقتلوا وسبوا وأحرقوا ورجعوا ساملني فنهض جيش من طرسوس عليهم غالم زرافة فوغلوا يف 

يبة من قسطنطينية العظمى فافتتحوها عنوة وقتلوا من الروم حنو مخسة الروم حىت نازلوا أنطاكية مدينة صغرية قر
آالف وغنموا غنيمة مل يعهد مثلها حبيث أنه بلغ سهم الفارس ألف دينار وهللا احلمد وأما القرمطي صاحب الشامة 

ة واملعرة وامسه حسني فعظم به اخلطب والتزم له أهل دمشق مبال عظيم حىت ترحل عنهم ومتلك محص وسار إىل محا
فقتل وسىب وعطف إىل بعلبك فقتل أكثر أهلها مث سار فأخذ سلمية وقتل أهلها قتال ذريعا حىت ما ترك هبا عينا 

تطرف وجاء جيش املكتفي فالتقاهم بقرب محص فكسروه وأسر خلق من جنده وركب هو وابن عمه امللقب باملدثر 
فأنكرهم وإىل تلك الناحية فقررهم فاعترف صاحب الشامة وآخر فاخترقوا ثالثتهم الربية فمروا بدالية بن طوق 

  فحملهم إىل املكتفى فقتلهم وأحرقهم وقام بأمر القرامطة بعدهم أخومها أبو الفضل وسار إىل أذرعات وبصرى

من حوران والبثنية من أعمال دمشق فخرج إليه السلطان محدان بن محدون التغليب فهزمه القرمطي وسار إىل هيت 
بالنار بعد قتل أهلها ورجع إىل ناحية الرب فأنفذ املكتفي جيشا عظيما فخاف أصحاب القرمطي إحاطة وحرقها 

اجليوش هبم فقتله رجل منهم يعرف بأىب الذيب غيلة ومحل رأسه إىل املكتفي مث خرج بعدهم من القرامطة زكرويه 
ساد وقتل ثالثة ركوب راجعة من احلج وبلغ بن مهرويه وقيل هو أبو من تقدم ذكره وعاث يف البالد فأكثر فيها الف

عدد املقتولني منهم مخسني ألفا وقيل أن هذا العدد يف الركب الثالث وحده وخذهلم اهللا على يدي وصيف بن صول 
  اجلزري وأسر زكرويه جرحيا ومات من الغد ومحل رأسه إىل املكتفي ببغداد 

ىي بن يزيد الشيباين موالهم العبسى البغدادي شيخ اللغة وفيها تويف عالمة األدب أبو العباس ثعلب أمحد بن حي
والعربية حدث عن غري واحد وعنه غري واحد منهم األخفش الصغري ومسع من القواريري مائة ألف حديث فهو من 

املكثرين وسريته يف الدين والصالح مشهورة قاله ابن ناصر الدين وقال ابن جماهد املصري قال ثعلب اشتغل أهل 
آن واحلديث والفقه بذلك ففازوا واشتغلت بزيد وعمر وليت شعري ما يكون حظى يف اآلخرة قال ابن جماهد القر

فرأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف املنام فقال يل أقرىء أبا العباس ثعلب عين السالم وقل له أنت صاحب العلم 
اهللا عليه وسلم أن الكالم به يكمل واخلطاب به جيمل املستطيل قال العبد الصاحل أبو عبد اهللا الروذباري أراد صلى 

وأن مجيع العلوم تفتقر إليه صنف ثعلب التصانيف املفيدة منها كتاب الفصيح وهو صغري احلجم كبري الفائدة 
وكتاب القراءات وكتاب إعراب القرآن وغري ذلك وكان ثقة صاحلا مشهورا باحلفظ واملعرفة وكان أصم فخرج 

  العصر ويف يده كتاب ينظر إليه وهو ميشىمن اجلامع بعد 



فصدمته فرس فألقته يف هوة فأخرج منها وهو كاملختلط فمات يف اليوم الثاين وكان حنبليا قال ابن أيب يعلى يف 
طبقاته قال ثعلب كنت أحب أن أرى أمحد بن حنبل فصرت إليه فلما دخلت عليه قال يل فيم تنظر فقلت يف النحو 

  أبو عبد اهللا أمحد بن حنبل والعربية فأنشدين 
  ) خلوت ولكن قل على رقيب ** إذا ما خلوت الدهر يوما فال تقل ( 
  ) وال أن ما خيفى عليه يغيب ** وال حتسنب اهللا يغفل ما مضى ( 
  ) ذنوب على آثارهن ذنوب ** هلونا عن األيام حىت تتابعت ( 
  ) توب ويأذن يف توباتنا فن** فيا ليت أن اهللا يغفر ما مضى ( 

  انتهى 
وفيها على بن احلسني بن اجلنيد الرازي احلافظ الكبري الثقة أبو احلسن يف آخر السنة ويعرف باملالكي لتصنيفه 

  حديث مالك طوف الكثري ومسع أبا جعفر النفيلي وطبقته وعاش نيفا ومثانني سنة 
م املكي وله ست وتسعون سنة شاخ وقنبل قارىء أهل مكة وهو أبو عمرو حممد بن عبد الرمحن املخزومي مواله

  وهرم وقطع اإلقراء قبل موته بسبع سنني قرأ على أيب احلسن القواس ورحل إليه القراء وجاوروا ومحلوا عنه 
وفيها القسم بن عبيد اهللا الوزير ببغداد وزر للمعتضد وللمكتفي وكان أبوه أيضا وزير املعتضد وكان القسم قليل 

  دخله من ضياعه قي العام سبعمائة ألف دينار وملا مات أظهر الناس الشماتة مبوته التقوي كثر الظلم وكان ي
  وفيها حممد بن أمحد بن الرباء القاضي أبو احلسن العبدي ببغداد روى عن ابن املديين ومجاعة 

عون سنة وفيها حممد بن أمحد بن النظر بن سلمة اجلارودي أبو بكر األزدي ابن بنت معوية بن عمرو وله مخس وتس
  روى عن جده والقعنيب وكان إماما حافظا ثقة من الرؤساء

وفيها حمدث مكة حممد بن علي بن زيد الصائغ يف ذي القعدة وهو يف عشر املائة روى عن القعنيب وسعيد بن 
  منصور 

  وفيها مقرئ أهل دمشق هرون بن موسى بن شريك املعروف باألخفش صاحب ابن ذكوان يف عشر املائة 

  نتني وتسعني ومائتنيسنة اث

  
فيها خرج عن الطاعة صاحب مصر هرون بن مخارويه الطولوين فسارت جيوش املكتفي حلربه وجرت هلم وقعات مث 
اختلف أمراء هارون واقتتلوا فخرج ليسكنهم فجاءه سهم فقتله ودخل األمري حممد بن سليمان قائد جيش املكتفي 

ضعة عشر رجال وحبس طائفة وكتب بالفتح إىل املكتفي وقيل إنه هم فتملك اإلقليم واحتوى على اخلزائن وقتل ب
باملضي إىل املكتفي أعين هارون فامتنع عليه أمراؤه وشجعوه فأىب فقتلوه غيلة ومل ميتع حممد بن سليمان فإنه أرعد 

  وأبرق وخيف من غيلته وغلبته على بالد مصر وكاتب وزير املكتفي القواد فقبضوا عليه 
  اخللنجي القائد مبصر وحارب اجليوش واستوىل على مصر وفيها خرج 

وفيها تويف القاضي احلافظ أبو بكر املروزي أمحد بن علي بن سعيد قاضي محص يف آخر السنة روى عن ابن اجلعد 
  وطبقته وحدث عنه الطرباين وغريه وكان ثقة أحد أوعية العلم 

خلالق البصري صاحب املسند الكبري يف ربيع األول بالرملة وفيها احلافظ أبو بكر البزار أمحد بن عمرو بن عبد ا



روى عن هدبة بن خالد وأقرانه وحدث يف آخر عمره بأصبهان والعراق والشام قال الدارقطين ثقة خيطئ ويتكل 
على حفظه وقال يف املغين أمحد بن عمرو وأبو بكر البزار احلافظ صاحب املسند صدوق قال أبو أمحد احلاكم خيطئ 

  اإلسناد واملنت انتهى يف 
  وفيها أمحد بن حممد بن احلجاج بن رشدين بن سعد احلافظ أبو جعفر

املهدي املصري املقرىء قرأ القرآن على أمحد بن صاحل وروى عن سعيد ابن عفري وطبقته وفيه ضعف قال إن عدي 
  يكتب حديثه 

مسند الوقت يف احملرم وقد قارب املائة وأبو مسلم الكجى إبراهيم بن عبد اهللا البصري احلافظ صاحب السنن و
وكملها مسع أبا عاصم النبيل واألنصاري والكبار وثقة الدارقطين وكان حمدثا حافظا حمتشما كبري الشأن قيل أنه ملا 

فرغوا من مساع السنن عليه عمل هلم مأدبة غرم عليها ألف دينار تصدق جبملة منها وملا قدم بغداد ازدمحوا عليه 
  لسه بأربعني ألفا وزيادة وكان يف اجمللس سبعة مستملني كل واحد يبلغ اآلخر حىت حزر جم

وفيها إدريس بن عبد الكرمي أبو احلسن احلداد املقرىء احملدث يوم األضحى ببغداد وله حنو من تسعني سنة روى 
  ق الثقة بدرجة عن عاصم بن علي وطبقته وقرأ القرآن على خلف وتصدر لإلقراء والعلم قال الدارقطين هو فو

وفيها حمدث واسط حبشل وهو احلافظ أبو احلسن أسلم بن سهل الرزاز روى عن جده ألمه وهب بن بقية وطبقته 
  وصنف التصانيف وهو ثقة ثبت 

وفيها قاضي القضاة أبو حازم عبد احلميد بن عبد العزيز احلنفي ببغداد وكان من القضاة العادلة له أخبار وحماسن 
  ن يقول يا رب من القضاء إىل القرب مث يبكي روى عن بندار وملا احتضر كا

وفيها عيسى بن حممد بن عيسى الطماين املروزي الغوي ذكر عنه ابن السبكي يف طبقاته الكربى قصة مطولة 
ملخصها قال احلاكم مسعت أبا زكريا حيىي بن حممد العنربي يقول مسعت أبا العباس عيسى بن حممد بن عيسى 

ملروزي يقول إين وردت يف سنة مثان وثالثني ومائتني مدينة من مدائن خوارزم تدعى هزارنيف فخربت أن الطهماين ا
هبا امرأة من نساء الشهداء رأت رؤيا كأهنا أطعمت شيئا يف منامها فهي ال تأكل شيئا وال تشرب من حني ذلك مث 

  مررت

حبديثها فلم أستقص عليها حلداثة سين مث إين عدت إىل بتلك املدينة سنة اثنتني وأربعني ومائتني فرأيتها وحدثتين 
خوارزم يف آخر سنة اثنتني ومخسني ومائتني فرأيتها باقية ووجدت حديثها شائعا مستفيضا وهذه املدينة على مدرجة 

ال غالما القوافل وكان الكثري ممن ينزهلا إذا بلغتهم قصتها أحبوا أن ينظروا إليها فال يسألون عنها رجال وال امرأة و
إال عرفها ودل عليها فلما وافيت الناحية طلبتها فوجدهتا غائبة على عدة فراسخ فمضيت يف إثرها من قرية إىل قرية 

فأدركتها بني قريتني متشي مشية قوية وإذا هي امرأة نصف جيدة القامة حسنة البدنة ظاهرة الدم متوردة اخلدين 
يها مركبا فلم تركبه وأقبلت متشي معي بقوة وكان ذكر يل الثقات ذكية الفؤاد فسايرتين وأنا راكب فعرضت عل

من أهل تلك الناحية إنه كان من يلي خوارزم من العمال حيصروهنا الشهر والشهرين واألكثر يف بيت يغلقون عليها 
هنا وخيلون ويوكلون هبا من يراعيها فال يروهنا تأكل وال تشرب وال جيدون هلا أثر بول وال غائط فيربوهنا ويكسو

سبيلها فلما تواطأ أهل الناحية على تصديقها اقتصصتها عن حديثها وسألتها عن امسها وشأهنا كله فذكرت أن امسها 
رمحة بنت إبراهيم وإنه كان هلا زوج جنار فقري معيشته من عمل يده ال فضل يف كسبه عن قوت أهله وأن هلا منه 

يتهم خلقا كثريا من مجلتهم زوجها ومل يبق دار إال محل إليها قتيل عدة أوالد وأن األقطع ملك الترك قتل من قر



قالت فوضع زوجي بني يدي قتيال فأدركين من اجلزع ما يدرك املرأة الشابة على زوج أيب أوالد قالت واجتمع 
بون اخلبز النساء من قرابايت واجلريان يسعدين على البكاء وجاء الصبيان وهم أطفال ال يعقلون من األمر شيئا يطل

وليس عندي ما أعطيهم فضقت صدرا بأمري مث إين مسعت أذان املغرب ففزعت إىل الصالة فصليت ما قضى يل ريب 
مث سجدت أدعو وأتضرع إىل اهللا أسأله الصرب وأن جيرب يتم صبياين فنمت يف سجودي فرأيت كأين يف أرض خشناء 

  ذي ذات اليمني فأخذتذات حجارة وأنا أطلب زوجي فناداين رجل أيتها احلرة خ

ذات اليمني فدفعت إىل أرض طيبة الثرى ظاهرة العشب وإذا قصور وأبنية ال أحفظ أن أصفها أو مل أر مثلها وإذا 
أهنار جتري على وجه األرض ليس هلاحافات فانتهيت إىل قوم جلوس خلقا عليهم ثياب خضر وقد عالهم النور فإذا 

لى موائد بني أيديهم فجعلت أختللهم وأتصفح وجوههم أبغي زوجي فناداين يا هم الذين قتلوا يف املعركة يأكلون ع
رمحة يا رمحة فيممت الصوت فإذا أنا به يف مثل حال من رأيت من الشهداء ووجهه مثل القمر ليلة البدر وهو يأكل 

اوهلا شيئا تأكله فأذنوا له مع رفقة له قتلوا يومئذ معه فقال ألصحابه إن هذه لبائسة جائعة منذ اليوم أفتأذنون أن أن
فناولين كسرة خبز أشد بياضا من الثلج واللنب وأحلى من العسل والسكر وألني من الزبد والسمن فأكلتها فلما 

استقرت يف جويف قال اذهيب كفاك اهللا مؤونة الطعام والشراب ما حييت يف الدنيا فانتبهت من نومي شبعاء رياء ال 
ما ذقتهما من ذلك اليوم إىل يومي هذا وال شيئا تأكل الناس قلت فهل تتغذى بشيء أحتاج إىل طعام وال شراب و

أو تشريب شيئا غري املاء فقالت ال فسألتها هل خيرج منها ريح أو أذى كما خيرج من الناس فقالت ال قلت واحليض 
ا تستحي مين تسألين عن وأظنها قالت انقطع بانقطاع الطعم قلت فهل حتتاجني حاجة الرجال إىل النساء قالت أم

مثل هذا قلت أي لعلي أحدث الناس عنك وال بد أن أستقصي قالت ال أحتاج قلت أفتنامني قالت نعم أطيب نوم 
قلت فما ترين يف منامك قالت مثل ما ترون قلت فتجدي لفقد الطعام وهنا يف نفسك قالت ما أحسست باجلوع 

بظهرها فأمرت امرأة من نسائنا فنظرت فإذا بطنها كما  منذ طعمت ذلك الطعام وذكرت يل أن بطنها الصق
وصفت وإذا هبا قد اختذت كيسا ضمنته القطن وشدته على بطنها كيال ينقصف ظهرها إذا مشت هذا ملخص ما 
  أورده ابن السبكي وقال ابن األهدل فيها أي سنة اثنتني وتسعني ومائتني عيسى بن حممد املروزي اللغوي وهو

رزم امرأة بقيت نيفا وعشرين سنة ال تأكل وال تشرب وروى اليافعي عن الشيخ صفي الدين أنه الذي رأى خبوا
ذكر أن امرأة ببحرية مصر قامت ثالثني سنة ال تأكل وال تشرب يف مكان واحد وال تتأمل حبر أو برد انتهى ما قاله 

مد أبو العباس الطهماين املروزي اللغوي ابن األهد حبروفه وقاله يف العرب وفيها أي سنة ثالث وتسعني عيسى بن حم
كان إماما يف العربية روى عن إسحاق بن راهويه وهو الذي رأى خبوارزم املرأة اليت بقيت نيفا وعشرين سنة ال 

  تأكل وال تشرب 
وفيها حممد بن أمحد بن سليمان اإلمام أبو العباس اهلروي فقيه حمدث صاحب تصانيف رحل إىل الشام والعراق 

  عن أيب حفص الفالس وطبقته  وحدث
وفيها حيىي بن منصور اهلروي أبو سعد أحد األئمة الثقات يف العلم والعمل حىت قيل إنه مل ير مثل نفسه روى عن 

  سويد بن نصر وطبقته 

  سنة ثالث وتسعني ومائتني



  
  فيها التقي اخلليجي املتغلب على مصر وجيش املكتفي بالعريش فهزمهم أقبح هزمية 

عاثت القرامطة بالشام وقتلوا وسبوا وما أبقوا ممكنا حبوران وطربية وبصري ودخلوا السماوة فطلعوا إىل وفيها 
هيت فاستباحوها مث وثبت هذه الفرقة امللعونة على زعيمها أيب غامن فقتلوه مث مجع رأس القوم زكرويه والد صاحب 

فة فالتقاهم وهزمهم ودخل الكوفة يصيح قومه يا الشامة مجوعا ونازل الكوفة فعاقله أهلها مث جاءه جيش اخللي
  ثارات احلسني يعنون صاحب الشامة والد زكرويه ال رمحه اهللا قاله يف العرب 

وفيها سار فاتك املعتضدي فالتقى اخلليجي فاهنزم اخلليجي وكثر القتل يف جيشه واختفى اخلليجي فدل عليه رجل 
  فبعثه فاتك يف عدة من قواده إىل

  خلوا على اجلمال وحبسوا بغداد فأد
وفيها تويف أبو العباس الناشي الشاعر املتكلم عبد اهللا بن حممد مبصر قال ابن خلكان أبو العباس عبد اهللا بن حممد 

الناشي األنباري املعروف باين شرشري الشاعر كان من الشعراء اجمليدين وهو يف طبقة ابن الرومي والبحتري 
 وكان حنويا عروضيا متكلما أصله من األنبار وأقام ببغداد مدة طويلة مث خرج إىل وأنظارمها وهو الناشي األكرب

مصر وأقام هبا إىل آخر عمره وكان متبحرا يف عدة علوم من مجلتها علم املنطق وكان بقوة علم الكالم نقض علل 
فطنته وله قصيدة يف فنون  النجاة وأدخل على قواعد العروض شبها ومثلها بغري أمثلة اخلليل وكل ذلك حلذقه وقوة

من العلم على روى واحد تبلغ أربعة آالف بيت وله تصانيف مجيلة وله أشعار كثرية يف جوارح الصيد وآالته وما 
يتعلق هبا كأنه كان صاحب صيد وقد استشهد كشاجم بشعره يف كتاب املصايد واملطارد يف مواضع فمن ذلك قوله 

  يف طريدة يف وصف باز 
  ) وارتاح ضوء الصبح النبالجه ** الليل عن اثباجه ملا تفرى ( 
  ) يا قمرا أبدع يف نتاجه ** غدوت أبغي الصيد يف منهاجه ( 
  ) وشيا حيار الطرف يف اندراجه ** ألبسه اخلالق من ديباجه ( 
  ) وزان فوديه إىل حجاجه ** يف نسق منه ويف انعراجه ( 
  ) جه منشرة تنىبء عن خال** يزينة كفته نظم تاجه ( 
  ) لو استضاء املرء يف إدالجه ** وظفره ينىبء عن عالجه ( 
  ** ) بعينه كفته عن سراجه ( 

  ومن شعره يف جارية مغنية بديعة اجلمال 
  ) لردوا النواظر عن ناظريك ** فديتك لو أهنم أنصفوك ( 
  ) وهل تنظر العني إال إليك ** تردين أعيننا عن سواك ( 
  )فمن ذا يكون رقيبا عليك ** ا وهم جعلوك رقيبا علين( 

  
  ) من وحي حسنك يف وجنتيك ** أمل يقرؤا وحيهم ما يرون ( 

وشرشري بكسر الشينني املعجمتني وبينهما راء ساكنة مث ياء مثناة من حتتها وبعدها راء اسم طائر يصل إىل الديار 
لوجود بساحل دمياط وبامسه مسى الرجل املصرية يف البحر يف زمن الشتاء وهو أكرب من احلمام بقليل وهو كثري ا



  واهللا أعلم انتهى ملخصا 
وفيها حممد بن أسد املديين أبو عبد اهللا الزاهد كان يقال إنه جماب الدعوة عمره أكثر من مائة سنة وحدث عن أيب 

السي قال داود الطيالسي مبجلس واحد قال يف املغين حممد بن أسد املديين األصبهاين آخر أصحاب أيب داود الطي
  أبو عبد اهللا بن مندة حدث عن أيب داود مبناكري انتهى 

وفيها حممد بن عبدوس واسم عبدوس عبد اجلبار بن كامل السراج احلافظ ببغداد يف رجب روى عن علي بن اجلعد 
  وطبقته وحدث عنه الطرباين وهو ثقة 

ع والطرباين وغريمها وكان إماما حافظا ذا وفيها أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن صدقة البغدادي روى عنه ابن قان
  دراية 

وعبدان عبد اهللا بن حممد بن عيسى بن حممد املروزي احلافظ النبيه حدث عنه الطرباين وغريه وكان من األئمة 
  احلفاظ 

  سنة أربع وتسعني ومائتني

  
يمة ألفي ألف دينار وبلغت فيها أخذ ركب العراق زكرويه القرمطي وقتل الناس قتال ذريعا وسىب نساء وأخذ ما ق

عدة القتلى عشرين ألفا ووقع البكاء والنوح يف البلدان وعظم هذا على املكتفي فبعث اجليش لقتاله وعليهم 
وصيف بن صوار تكني فالتقوا فأسر زكرويه وخلق من أصحابه وكان جمروحا فمات إىل لعنة اهللا بعد مخسة أيام 

  أحرقوا ومتزق أصحابه يف الربيةفحمل ميتا إىل بغداد وقتل أصحابه مث 

وفيها تويف احلافظ الكبري أبو علي صاحل بن حممد بن عمرو األسدي البغدادي جزرة حمدث ما وراء النهر نزل 
خبارى وليس معه كتاب فروى هبا الكثري من حفظه روى عن سعدويه الواسطي وعلي بن اجلعد وطبقتهما ورحل إىل 

وعدل وكان صاحب نوادر ومزاح قال ابن ناصر الدين حدث عن خلق الشام ومصر والنواحي وصنف وجرح 
  منهم حيىي بن معني وعنه مسلم خارج صحيحه وغريه وهو ثقة ثبت انتهى 

وفيها صباح بن عبد الرمحن أبو الغصن العتقي األندلسي املعمر مسند العصر باألندلس روى عن حيىي بن حيىي 
  بلغين أنه عاش مائة ومثانية عشر عاما وتويف يف احملرم وأصبغ بن الفرج وسحنون قال ابن الفرضي 

وعبيد العجل احلافظ وهو أبو علي احلسني بن حممد بن حامت يف صفر قال ابن ناصر الدين هو تلميذ حيىي بن معني 
  وحدث عنه الطرباين وكان من احلفاظ املتقنني 

عن أبيه وعلي بن املديين قتل يوم أخذ الركب وفيها حممد بن اإلمام إسحاق بن راهويه القاضي أبو احلسن روى 
  شهيدا 

وفيها حممد بن أيوب بن حيىي بن الضريس احلافظ أبو عبد اهللا البجلي الرازي حمدث الري يوم عاشوراء وهو يف 
  عشر املائة روى عن مسلم بن إبراهيم والقعنيب والكبار ومجع وصنف وكان ثقة 

لناحية أصله من البصرة روى عن القعنيب وعبد اهللا بن رجاء وطبقتهما وحممد بن معاذ دران احلليب حمدث تلك ا
  ورحل إليه احملدثون 



وفيها حممد بن نصر املروزي اإلمام أبو عبد اهللا أحد األعالم كان رأسا يف الفقه رأسا يف احلديث رأسا يف العبادة ثقة 
  ع على أذنه الذباب وهو يف الصالةعدال خريا قا احلافظ أبو عبد اهللا بن األحزم كان حممد بن نصر يق

فيسيل الدم وال يذبه كان ينتصب كانه خشبة وقال أبو إسحق الشريازي كان من أعلم الناس باإلختالف وصنف 
كتبا وقال شيخه يف الفقه حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم كان حممد بن نصر عندنا إماما فكيف خبراسان وقال غريه 

مثله مسع حيىي بن حيىي وشيبان بن فروخ وطبقتهما وتويف يف احملرم بسمرقند وهو يف عشر  مل يكن للشافعية يف وقته
التسعني قال األسنوي يف طبقاته حممد بن نصر املروزي أحد أئمة اإلسالم قال فيه احلاكم هو الفقيه العابد العامل إمام 

أعلم الناس باختالف الصحابة ومن بعدهم  أهل احلديث يف عصره بال مدافعة وقال اخلطيب يف تاريخ بغداد كان من
ولد ببغداد سنة اثنتني ومائتني ونشأ بنيسابور وتفقه مبصر على أصحاب الشافعي وسكن مسرقند إىل أن تويف هبا سنة 

أربع وتسعني ومائتني ذكره النووي يف هتذيبه نقل عنه الرافعي يف مواضع منها أنه قال يكفي يف صحة الوصية 
أن هذا خطى وما فيه وصييت وإن مل يعلم الشاهد ما فيه ويف طبقات العبادي عنه أنه يكفي الكتابة بال اإلشهاد عليه ب

شهادة بالكلية واملعروف خالف األمرين ومنها أن األخوة ساقطون باجلد واملروزي نسبة إىل مرو زوادوا عليها 
اة وبلخ ومرو وهي أعظمها وأما مرو الروذ الزاي شذوذا وهي إحدى مدن خراسان الكبار فإهنا أربعة نيسابور وهر

فأهنا تستعمل مقيدة والروذ براء مهملة مضمومة وذال معجمة هو النهر بلغة فارس والنسبة إىل األوىل مروزي وإىل 
  الثانية مروروذى بثالث راءات وقد خيفف فيقال مروذي وبني املدينتني ثالثة أيام انتهى ما ذكره األسنوي ملخصا 

مام موسى بن هرون بن عبد اهللا أبو عمران البغدادي البزاز احلافظ ويعرف أبوه باحلمال كان إمام وقته يف وفيها اإل
حفظ احلديث وعلله قال أبو بكر الضبعي ما رأينا يف حفاظ احلديث أهيب وال أورع من موسى بن هرون مسع على 

  بن اجلعد وقتيبة وطبقتهما وقال ابن ناصر الدين هو حمدث العراق

  حدث عنه خلق منهم الطرباين وكان إماما حافظا حجة 

  سنة مخس وتسعني ومائتني

  
فيها تويف إبراهيم بن أيب طالب النيسابوري احلافظ أحد أركان احلديث روى عن إسحاق بن راهويه وطبقته قال 

عبد اهللا ابن األخرم عبد اهللا بن سعد النيسابوري ما رأيت مثل إبراهيم بن أيب طالب وال رأي مثل نفسه وقال أبو 
  إمنا أخرجت نيسابور ثالثة حممد بن حيىي ومسلم بن احلجاج وإبراهيم ابن أيب طالب وقال ابن ناصر الدين هو ثقة 

وإبراهيم بن معقل أبو إسحاق الساجنين بفتح اجليم وسكون النون اليت قبلها نسبة إىل ساجنن قرية بنسف كان قاضي 
تفسري واملسند وكان بصريا باحلديث عارفا بالفقه واالختالف روى الصحيح عن نسف وعاملها وحمدثها وصاحب ال

  البخاري وروى عن قتيبة وهشام بن عمار وطبقتهما 
وفيها احلافظ أبو علي احلسن بن علي بن شبيب املعمري نسبة إىل جده ألمه حممد بن سفني بن محيد املعمري 

ديين وجبارة بن املغلس وطبقتهما وعاش اثنتني ومثانني سنة وله صاحب معمر ببغداد يف احملرم روى عن علي بن امل
أفراد وغرائب مغمورة يف سعة علمه قال ابن ناصر الدين كان من أوعية العلم تكلم فيه عدة وقواه آخرون انتهى 

  وقال يف املغين تفرد برفع أحاديث حتتمل له انتهى 
سنة بأصبهان روى عن حممد بن محيد الرازي وحممد بن املثىن وفيها احلكم بن معبد اخلزاعي الفقيه مصنف كتاب ال



  وطبقتهما وكان من كبار احلنفية وثقاهتم 
وفيها أبو شعيب احلراين عبد اهللا بن احلسن بن أمحد بن أيب شعيب األموي املؤدب نزيل بغداد يف ذي احلجة روى 

  عن حيىي البابليت وعفان وعاش تسعني

  سنة وكان ثقة 
وما وراء النهر إمساعيل بن أمحد بن أسد بن سامان يف صفر ببخارى وكان ذا علم وعدل وشجاعة  وأمري خراسان

ورأي وكان يعرف باألمري املاضي أيب إبراهيم مجع بعض الفضالء مشائله يف كتاب وكان ذا اعتناء زائد بالعلم 
  واحلديث قاله يف العرب 

افظ أحد أركان احلديث ببلخ مسع قتيبة وطبقته وصنف التاريخ وفيها أبو علي عبد اهللا بن حممد بن علي البلخي احل
  والعلل 

وفيها املكتفي باهللا اخلليفة أبو احلسن علي بن املعتضد أمحد بن أيب أمحد املوفق بن املتوكل بن العتصم العباسي وله 
ستخلف بعد أبيه إحدى وثالثون سنة وكان وسيما مجيال بديع اجلمال معتدل القامة دري اللون أسود الشعر ا

وكانت دولته ست سنني ونصفا وتويف يف ذي القعدة وفيه يقول أحد أعيان األدباء وقد أبان زوجته عن نشوز 
  وعقوق 

  ) فإذا املالحة باخلالعة ال تفي ** قايست بني مجاهلا وفعاهلا ( 
  ) كالبدر أو كالشمس أو كاملكتفي ** واهللا ال راجعتها ولو أهنا ( 

يف مرضه الذي مات فيه لو وكلت بعبد اهللا بن املعتز وحممد ابن املعتمد قال ومل قيل ألن الناس وقيل للمكتفي 
يرجفون هلما باخلالفة بعدك فتكون مستظهرا حىت ال خيرج األمر عن أخيك جعفر فقال وأي ذنب هلما أليس مها من 

تتعرضوا هلما وكان املكتفي وكان املتفي أوالد اخللفاء وإن يكن ذلك فليس مبنكر واهللا يؤيت امللك من يشاء فال 
كثري العساكر كثري املال خيص أهل بيته بالكرامة واحلباء الكثري ومل يل اخلالفة بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم من 

امسه علي إال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه واملكتفي باهللا وملا تويف املكتفي ويل بعده أخوه املقتدر وله ثالث 
  سنة وأربعون يوما ومل عشرة

  يل أمر األمة صىب قبله 
وفيها عيسى بن مسكني قاضي القريوان وفقيه املغرب أخذ عن سحنون ومبصر عن احلرث بن مسكني وكان إماما 

ورعا خاشعا متمكنا من الفقه واآلثار مستجاب الدعوة يشبه بسحنون يف مسته وهيئته أكرهه ابن األغلب األمري 
  ومل يأخذ رزقا وكان يركب محارا ويستقى املاء لبيته رمحه اهللا تعاىل على القضاء فوىل 

وحممد بن أمحد بن جعفر اإلمام أبو جعفر الترمذي الفقيه كبري الشافعية بالعراق قبل ابن سريج يف احملرم وله أربع 
لدارقطين مل يكن وتسعون سنة وكان قد اختلط يف أواخر أيامه وكان زاهدا ناسكا قانعا باليسري متعففا قال ا

للشافعية بالعراق أرأس وال أورع منه وكان صبورا على الفقر روى عن حيىي ابن بكري ومجاعة وكان ثقة قال 
األسنوي كان أوال أبو جعفر حنفيا فحج فرأى ما يقتضى انتقاله ملذهب الشافعي فتفقه على الربيع وغريه من 

ال جدا كانت نفقته يف الشهر أربعة دراهم نقل عنه الرافعي أصحاب الشافعي وسكن بغداد وكان ورعا زاهدا متقل
مواضع قليلة منها أن فضالت النيب صلى اهللا عليه وسلم طاهرة وأن الساجد للتالوة خارج الصالة ال يكرب 

لإلفتتاح ال وجوبا وال استحبابا وأنه إذا رمى إىل حريب فأسلم مث أصابه السهم فال ضمان واملعروف خالفه فيهن 



د يف ذي احلجة سنة مثانني وتويف إلحدى عشرة ليلة خلت من احملرم سنة مخس وتسعني ومائتني وترمذ مدينة على ول
طريق هنر جيحون وفيها ثالثة أقوال األول فتح التاء وكسر امليم وهو املتداول بني أهلها والثاين كسرمها والثالث 

  ل العالمة ابن ناصر الدين يف بديعته ضمهما قال وهو الذي يقول أهل املعرفة انتهى ملخصا قا
  ) يف ذلك اجلرح الذي رماه ** مث احلكيم الترمذي هواه ( 
  )موتا وفيها كان حيا حرر ** لكنه جمهول عند األكثر ( 

  
وقال يف شرحها أي يف سنة مخس ومثانني ألنه قدم فيها نيسابور وأخذ عن علمائها املأثور ومن حينئذ جهلت وفاته 

ر وهو حممد ابن علي بن بشر الترمذي احلكيم أبو عبد اهللا الزاهد احلافظ كان له كالم يف إشارات عند اجلمهو
الصوفية واستنباط معان غامضة من األخبار النبوية وبعضها حتريف عن مقصده وبسبب ذلك امتحن وتكلموا يف 

  معتقده وله عدة مصنفات يف منقول ومعقول ومن أنظفها نوادر األصول انتهى 
فيها أي سنة مخس وتسعني تويف احلافظ أبو بكر حممد بن إمساعيل األمسعيلي أحد احملدثني الكبار بنيسابور له و

  تصانيف جمودة ورحلة واسعة مسع اسحق ابن راهويه وهشام بن عمار 

  سنة ست وتسعني ومائتني

وا عبد اهللا بن املعتز فأجاب دخلت واملأل يستصبون املقتدر ويتكلمون يف خالفته فانفق طائفة على خلعه وخاطب
بشرط أن ال يكون فيها حرب وكان رأسهم حممد بن داود بن اجلراح وأمحد بن يعقوب القاضي واحلسني بن محدان 

واتفقوا على قتل املقتدر ووزيره العباس بن احلسن وفاتك األمري فلما كان يف عاشر ربيع األول ركب احلسني بن 
بن محدان على الوزير فقتله فأنكر فاتك قتله فعطف على فاتك فأحلقه بالوزير مث ساق محدان والوزير واألمراء فشد ا

ليثلث باملقتدر وهو يلعب بالصواجلة فسمع اهليعة فدخل وأغلقت األبواب مث نزل ابن محدان بدار سليمان بن وهب 
لب باهللا فاستوزر ابن اجلراح واستدعى ابن املعتز وحضر األمراء والقضاة سوى خواص املقتدر فبايعوه ولقبوه الغا

واستحجب مين اخلادم ونفذت الكتب خبالفته إىل البالد وأرسلوا إىل املقتدر ليتحول من دار اخلالفة فأجاب ومل يكن 
بقي معه غري يونس اخلادم ومونس اخلازن وخاله األمري غريب فتحصنوا وأصبح احلسني بن محدان على حماصرهتم 

  فرموه بالنشاب وتناخوا

زلوا على محية وقصدوا ابن املعتز فاهنزم كل من حوله وركب ابن املعتز فرسا ومعه وزيره وحاجبه وقد شهر ون
سيفه وهو ينادي معاشر العامة ادعوا خلليفتكم وقصد سامرا ليثبت هبا أمره فلم يتبعه كثري أحد وخذل فنزل عن 

بغداد وقتل مجاعة من الكبار واستقام األمر  فرسه فدخل دار ابن اجلصاص واختفى وزيره ووقع النهب والقتل يف
للمقتدر مث أخذ ابن املعتز وقتل سرا وصودر ابن اجلصاص وقام بأعباء اخلالفة الوزير ابن الفرات ونشر العدل 

واشتغل املقتدر باللعب وأما احلسني بن محدان فأصلح أمره وبعث إىل والية قم وقاشان رجع إىل الكالم على ابن 
ابن خلكان رمحه اهللا تعاىل أبو العباس عبد اهللا بن املعتز بن املتوكل بن املعتصم بن هارون الرشيد بن املعتز قال 

املهدي بن املنصور بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن العباس بن عبد املطلب اهلامشي أخذ األدب عن أيب العباس املربد 
وعا مقتدرا على الشعر قريب املأخذ سهل اللفظ جيد وأيب العباس ثعلب وغريمها وكان أديبا بليغا شاعرا مطب

القرحية حسن اإلبداع للمعاين خمالطا للعلماء واألدباء معدودا من مجلتهم إىل أن جرت له الكائنة يف خالفة املقتدر 



ة واتفق معه مجاعة من رؤساء األجناد ووجوه الكتاب فخلعوا املقتدر يوم السبت لعشر بقني من شهر ربيع األول سن
ست وتسعني ومائتني وبايعوا عبد اهللا املذكور ولقبوه املرتضى باهللا وقيل املنصف باهللا وقيل الغالب باهللا وقيل 

الراضي باهللا وأقام يوما وليلة مث إن أصحاب املقتدر حتزبوا وتراجعوا وحاربوا أعوان ابن املعتز وشتتوهم وأعادوا 
أيب عبد اهللا بن احلسني املعروف بابن اجلصاص اجلوهري فأخذه املقتدر املقتدر إىل دسته واختفى ابن املعتز يف دار 

وسلمه إىل مونس اخلادم اخلازن فقتله وسلمه إىل أهله ملفوقا يف كساء وقيل إنه مات حتف أنفه وليس بصحيح بل 
  خنقه مونس وذلك يوم اخلميس ثاين عشر ربيع اآلخر سنة ست وتسعني ومائتني ودفن يف

ره رمحه اهللا تعاىل ومولده لسبع بقني من شعبان سنة سبع وأربعني وقال سنان بن ثابت سنة ست خرابة بإزاء دا
وأربعني ومائتني مث قبض املقتدر على ابن اجلصاص املذكور وأخذ منه مقدار ألفي ألف دينار وسلم له بعد ذلك 

ء لثالث عشرة ليلة خلت من شوال مقدار سبعمائة ألف دينار وكان يف ابن اجلصاص غفلة وبله وتويف يوم الثالثا
سنة مخس عشرة وثلثمائة ولعبد اهللا املذكور من التصانيف كتاب الزهر والرياض وكتاب البديع وكتاب مكاتبات 

اإلخوان بالشعر وكتاب اجلوارح والصيد وكتاب السرقات وكتاب أشعار امللوك وكتاب اآلداب وكتاب حلي 
جلامع يف الغناء وأرجوزة يف ذم الصبوح ومن كالمه البالغة البلوغ إىل األخبار وكتاب طبقات الشعراء وكتاب ا

  املعىن ومل يطل سفر الكالم ورثاه علي بن بسام الشاعر بقوله 
  ) ناهيك يف العلم واآلداب واحلسب ** هللا درك من ميت مبضيعة ( 
عار رائقة وتشبيهات بديعة فمن ذلك والبن املعتز أش) وإمنا أدركته حرقة األدب ** ما فيه لو وال لوال فتنقصه ( 

  قوله 
  ) ودير عبدون هطال من املطر ** سقى املطرية ذات الظل والشجر ( 
  ) يف غرة الفجر والعصفور مل يطر ** فطاملا نبهتين للصبوح هبا ( 
  ) سود املدارع نعارين يف السحر ** أصوات رهبان دير يف صالهتم ( 
  ) على الرءوس أكاليال من الشعر  **مزنرين على األوساط قد جعلوا ( 
  ) بالسحر يطبق جفنيه على حور ** كم فيهم من مليح الوجه مكتحل ( 
  ) طوعا وأسلفين امليعاد بالنظر ** الحظته باهلوى حىت استقاد له ( 
  ) يستعجل اخلطو من خوف ومن حذر ** وجاءين يف قميص الليل مستترا ( 
  )  وأسحب أذيايل على األثر ذال** فقمت أفرش خدي يف الطريق له ( 
  )مثل القالمة قد قدت من الظفر ** والح ضوء هالل كاد يفضحنا ( 

  
وله يف اخلمر املطبوخة وهو معىن بديع وفيه ) فظن خريا وال تسأل عن اخلرب ** وكان ما كان مما لست أذكره ( 

  داللة على أنه كان حنفي املذهب 
  ) عدت بعد النسك والعود أمحد  وقد** خليلي قد طاب الشراب املورد ( 
  ) كياقوتة يف دره تتوقد ** فهات عقارا يف قميص زجاجة ( 
  ) له حلق بيض حتل وتعقد ** يصوغ عليها املاء شباك فضة ( 
  ) وذلك من إحساهنا ليس جيحد ** وقتين من نار اجلحيم بنفسها ( 



ت يف بعض اجملاميع أن عبد اهللا بن املعتز كان وكان ابن املعتز شديد السمرة مسنون الوجه خيضب بالسواد ورأي
يقول أربعة من الشعراء سارت أمساؤهم خبالف أفعاهلم فأبو العتاهية سار شعره بالزهد وكان على اإلحلاد وأبو نواس 
سار شعره باللواط وكان أزىن من قرد وأبو حكيمة الكاتب سار شعره بالعنة وكان أهب من تيس وحممد بن حازم 

  بالقناعة وكان أحرص من كلب انتهى ما أورده ابن خلكان ملخصا  سار شعره
ويف سنة ست وتسعني وصل إىل مصر أمري أفريقية زيادة اهللا بن األغلب هاربا من املهدي عبيد اهللا وداعية أيب عبد 

  اهللا الشيعي فتوجه إىل العراق 
األوىل روى عن سعيد بن أيب مرمي وسعيد بن  وفيها أمحد بن محاد بن مسلم أخو عيسى زغبة التجييب مبصر يف مجادى

  عفري وطائفة وعمر اربعا وتسعني سنة 
  وفيها أمحد بن جندة اهلروي احملدث روى عن سعيد بن منصور وطائفة 

  وفيها أمحد بن حيىي احللواين أبو جعفر الرجل الصاحل ببغداد مسع أمحد ابن يونس وسعدويه وكان من الثقات 
  املثىن القاضي أحد من قام يف خلع املقتدر تدينا ذبح صرباوأمحد بن يعقوب أبو 

  
  وخلف بن عمرو العكربي حمتشم نبيل ثقة روى عن احلميدي وسعيد بن منصور 

وفيها أبو حصني الوادعي بكسر املهملة مث مهملة نسبة إىل وادعة بطن من مهدان وهو القاضي حممد بن احلسني بن 
  ن حفاظ الكوفة الثقات روى عن أمحد بن يونس وأقرانه حبيب يف رمضان صنف املسند وكان م

وفيها حممد بن داود الكاتب أبو عبد اهللا األخباري العالمة صاحب املصنفات كان أوحد أهل زمانه يف معرفة أيام 
  الناس أخذ عن عمرو بن شيبة وغريه وقتل يف فتنة ابن املنذر 

  سنة سبع وتسعني ومائتني

  
ور قال ثابت بن سنان املؤرخ رأيت يف بغداد امرأة بال ذراعني وال عضدين وهلما كفان قال ابن اجلوزي يف الشذ

بأصابع معلقات يف رأس كتفيها ال تعمل هبما شيئا وكانت تعمل أعمال اليدين برجليها ورأيتها تغزل برجليها ومتد 
  الطاقة وتسويها انتهى 

اوية أيب بكر ابن أيب شيبة ومكان حمدثا صدوقا خريا وفيها عبيد بن غنام بن حفص بن غياث الكويف أبو حممد ر
  روى عن جبارة بن املغلس وطبقته 

وفيها حممد بن أمحد بن أيب خيثمة زهري بن حرب أبو عبد اهللا احلافظ ابن احلافظ ابن احلافظ قال حممد بن كامل ما 
يف تصنيف التاريخ مسع أبا حفص  رأيت أحفظ من أربعة أحدهم حممد بن أمحد بن أيب خيثمة وكان أبوه يستعني به

  الفالس وطبقته ومات يف عشر السبعني 
وفيها عمرو بن عثمان أبو عبد اهللا املكي الزاهد شيخ الصوفية وصاحب التصانيف يف الطريق صحب أبا سعيد 
اخلراز واجلنيد وروى عن يونس بن عبد األعلى ومجاعة قال السخاوي يف طبقاته عمرو بن عثمان بن كرب بن 

  غصص املكي أبو عبد اهللا كان ينتسب إىل اجلنيد وكان قريبا منه يف السن



والعلم وكان أحد األعيان وملا ويل قضاء جدة هجره اجلنيد فجاء إىل بغداد وسلم عليه فلم جيبه فلما مات حضر 
نس أو ضياء أو اجلنيد جنازته ومل يصل عليه إماما ومن كالمه أعلم أن كل ما تومهه قلبك من حسنن أو هباء أو أ

مجال أو شبح أو نور أو شخص أو خيال فاهللا بعيد من ذلك كله بل هو أعظم وأجل وأكرب أال تسمع إىل قوله عز 
وقال املروءة التغافل عن زلل اإلخوان } مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد { وقال } ليس كمثله شيء { وجل 

  ر اهللا عند املؤمنني املوقنني انتهى ملخصا وقال ال يقع على كيفية الوجد عبارة ألنه س
وفيها حممد بن داود بن علي الظاهري الفقيه أبو بكر أحد أذكياء زمانه وصاحب كتاب الزهرة تصدر لالشغال 

والفتوى ببغداد بعد أبيه وكان يناظر أبا العباس بن سريج وله شعر رائق وهو ممن قتله اهلوى وله نيف وأربعون سنة 
  رب قاله يف الع

وفيها مطني وهو احلافظ أبو جعفر حممد بن عبد اهللا بن سليمان احلضرمي الكويف يف ربيع اآلخر بالكوفة وله مخس 
وتسعون سنة دخل على أيب نعيم وروى عن أمحد بن يونس وطبقته قال الدارقطين ثقة جبل وقال يف االنصاف نقل 

  عن اإلمام أمحد مسائل حسانا جيادا 
ان بن أيب شيبة احلافظ ابن احلافظ أبو جعفر العبسي الكويف نزيل بغداد يف مجادى األوىل وهو يف وفيها حممد بن عثم

عشر التسعني روى الكثري عن أبيه وعمه وأمحد بن يونس وخلق وله تاريخ كبري وثقة صاحل جزرة وضعفه اجلمهور 
به عبد اهللا بن اإلمام أمحد وضعفه آخرون وأما ابن عدي فقال مل أر له حديثا منكرا فأذكره قال ابن ناصر الدين كذ

  وقال بعضهم هو عصا موسى ثتلقف ما يأفكون انتهى 
  وفيها موسى بن إسحاق بن موسى األنصاري اخلطمي بالفتح والسكون

نسبة إىل بين خطمة بطن من األنصار القاضي أبو بكر الفقيه الشافعي باألهواز وله سبع ومثانون سنة ويل قضاء 
اء األهواز وحدث عن أمحد بن يونس وطائفة وهو آخر من حدث عن قالون صاحب نافع القارئ نيسابور وقض

وكان يضرب به املثل يف ورعه وصيانته يف القضاء وثقه ابن أيب حامت وقطع ابن ناصر الدين بتوثيقه قال األسنوي 
وبالقاضي إمساعيل وقال هبما  وكان يضرب به املثل يف ورعه وصيانته يف القضاء حىت إن اخلليفة أوصى وزيره به

يدفع البالء عن أهل األرض وكان كثري السماع مسع أمحد بن حنبل وغريه وكان ال يرى متبسما قط فقالت له يوما 
امرأته ال حيل لك أن حتكم بني الناس فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ال حيل للقاضي أن يقضي وهو غضبان 

  فتبسم انتهى ملخصا 
سف بن يعقوب القاضي أبو حممد األزدي ابن عم إمساعيل القاضي ويل قضاء البصرة وواسط مث ويل قضاء وفيها يو

اجلانب الشرقي وولد سنة مثان ومائتني ومسع يف صغره من مسلم بن إبراهيم وسليمان بن حرب وطبقتهما وصنف 
  السنن وكان حافظا دينا عفيفا مهيبا وقال ابن ناصر الدين ثقة 

  وتسعني ومائتنيسنة مثان 

  
  فيها ويل احلسني بن محدان ديار بكر وربيعة 

وفيها خرج على عبيد اهللا املهدي داعياه أبو عبد اهللا الشيعي وأخوه أبو العباس وجرت هلما معه وقعة هائلة وذلك 
رهبم ولده يف مجادى اآلخرة فقتل الداعيان وأعيان جندمها وصفا الوقت لعبيد اهللا فعصى عليه أهل طرابلس فجهز حل



  القائم أبا القاسم فأخذها بالسيف يف سنة ثلثمائة 
وفيها تويف أبو العباس أمحد بن مسروق الطوسي الزاهد ببغداد يف صفر وكان من سادات الصوفية وحمدثيهم روى 

  عن علي بن اجلعد وابن املديين ومجع

منصور الفارسي وغريهم وقال  وصنف وهو من رحال الرسالة القشريية وصحب احملاسيب والسقطي وحممد بن
جعفر اخللدي سألته عن مسألة يف العقل فقال يا أبا حممد من مل حيترز بعقله من عقله لعقله هلك بعقله وقال الزاهد 

الذي ال ميلك مع اهللا سببا وقال ال يصلح السماع إال املذبوح النفس حمترق الطبع ممحق اهلوى صايف السر طاهر 
م الوجد تام العلم كامل العقل قوي احلال وإال خسر من حيث يلتمس الربح وضل من حيث القلب عايل اهلمة دائ

يطلب اهلدى وهلك مبا يرجو به النجاة وليس يف علوم التصوف علم ألطف وال يف طرقه طريق أدق من علم 
وله أربع ومثانون  السماع وطريق أهله فيه وقال كثرة النظر يف الباطن تذهب مبعرفة احلق من القلب وتويف يف صغر

  سنة ودفن يف مقابر باب حرب بغداد 
وفيها قاضي األنبار وخطيبها البليغ املصقع أبو حممد هبلول بن إسحق بن هبلول بن حسان التنوخي نسبة إىل تنوخ 

  قبائل أقاموا بالبحرين كان ثقة صاحب حديث مسع باحلجاز سعيد بن منصور وإمساعيل بن أويس 
تاج العارفني أبو القسم اجلنيد بن حممد القواريري اخلزاز بالزاي املكرزة صحب خاله السرى وفيها شيخ الصوفية 

واحملاسيب وغريمها من اجللة وصحبه أبو العباس بن سريج وكان إذا أفحم مناظريه قال هذا من بركة جمالسيت للجنيد 
مذهب سفني الثوري وكان يقول من مل واصل اجلنيد من هناوند ونشأ بالعراق وتفقه على أيب ثور وقيل كان على 

حيفظ القرآن ويكتب احلديث ال يقتدي به يف هذا األمر ألن علمنا مقيد بالكتاب والسنة وقال له خاله تكلم على 
الناس فاستصغر نفسه فرأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأمره بذلك فلما جلس لذلك جاءه غالم نصراين وقال 

  عليه وسلم اتقوا فراسة املؤمن فإنه ينظر بنور اهللا فأطرق ساعة مث رفع رأسه ما معىن قوله صلى اهللا

وقال له أسلم فقد حان وقت إسالمك فأسلم الغالم وملا صنف عبد اهللا بن سعيد بن كالب كتابه الذي ردفيه على 
اد القدم عن احلدث مجيع املذاهب سأل عن شيخ الصوفية فقيل له اجلنيد فسأله عن حقيقة مذهبه فقال مذهبنا إفر

وهجران اإلخوان واألوطان ونسيان ما يكون وما كان فقال ابن كالب هذا كالم ال ميكن فيه املناظرة مث حضر 
جملس اجلنيد فسأله عن التوحيد فأجابه بعبارة مشتملة على املعارف مث قال أعد على ال بتلك العبارة مث استعادة 

على فقال لو كنت أجرده كنت أمليه فاعترف بفضله وقال الكعيب املعتزيل  الثالثة فأعاده بعبارة أخرى فقال أمله
لبعض الصوفية رأيت لكم ببغداد شيخا يقال له اجلنيد ما رأت عيين مثله كان الكتبة حيضرونه أللفاظه والفالسفة 

واجلنيد صيب  لدقة كالمه والشعراء لفصاحته واملتكلمون ملعانيه وكالمه ناء عن فهمهم وسئل السري عن الشكر
يلعب فأجاب اجلنيد هو أن ال يستعني بنعمه على معاصيه وسئل اجلنيد عن العارف فقال من نطق عن سرك وأنت 

ساكت وقال اجلنيد ما انتفعت بشيء انتفاعي بأبيات مسعتها قيل وما هي قال مررت بدرب القراطيس فسمعت 
  جارية تغين من دار فأنصت هلا فسمعتها تقول 

  ) تقولني لوال اهلجر مل يطب احلب ** اهدى اهلجر يل حلل البلى إذا قلت ( 
  ) تقويل بنريان اهلوى شرف القلب ** وإن قلت هذا القلب أحرقه اهلوى ( 
  ) وجودك ذنب ال يقاس به ذنب ** وإن قلت ما أذنبت قالت جميبة ( 

ي فقلت له مما مسعت فقال هي فصعقت وصحت فبينما أنا كذلك إذا بصاحب الدار قد خرج وقال ما هذا يا سيد



هبة مين إليك قلت قد قبلتها وهي حرة لوجه اهللا تعاىل مث دفعتها لبعض أصحابنا بالرباط فولدت له ولدا نبيال ونشأ 
اجلنيد أحسن نشء وحج على قدميه ثالثني حجة وقال اجلريري كنت واقفا على رأس اجلنيد يف وقت وفاته وكان 

  فة وهو يقرأ القرآن فقلت له يا أبا القاسم ارفق بنفسك فقال يل يا أبايوم مجعة ويوم نريوز اخللي

حممد أرأيت أحدا أحوج إليه مين يف هذا الوقت وهو ذا تطوي صحيفيت وكان قد ختم القرآن الكرمي مث بدأ بالبقرة 
ا من مناقبه رضي اهللا عنه فقرأ سبعني آية مث مات رمحه اهللا تعاىل ومناقبه كثرية ولو أرسلنا عنان القلم لسودنا أسفار

  ودفن بالشوينزية عند خاله سري السقطي رضي اهللا عنهما 
وفيها العالمة أبو حيىي زكريا بن حيىي النيسابوري املزكي شيخ احلنفية وصاحب التصانيف بنيسابور يف ربيع اآلخر 

  وقد ناهز الثمانني روى عن إسحاق بن راهويه ومجاعة وكان ذا عبادة وتقى 
الزاهد الكبري أبو عثمان احلريي سعيد بن إمساعيل شيخ نيسابور وواعظها وكبري الصوفية هبا يف ربيع اآلخر وفيها 

وله مثان وستون سنة صحب العارف أبا حفص النيسابوري ومسع بالعراق من محيد بن الربيع وكان كبري الشأن 
ل ذهب إىل شاه الكرماين ووردا مجيعا إىل جماب الدعوة قاله يف العرب وقال السلمي يف التاريخ هو رازي األص

نيسابور زائرين أليب حفص ونزال حملة احلرية يف دار علكان وأقاما هبا أياما فلما أراد الشاه اخلروج خرجا مجيعا إىل 
قرية أيب حفص على باب مدينة نيسابور وهي قرية مسى كوزذاباذ فقال أبو حفص أليب عثمان إن كان الشاه يرجع 

ابيه فأنت إىل أين تذهب فنظر أبو عثمان إىل الشاه فقال الشاه أطع الشيخ فرجع مع أيب حفص إىل  إىل طاعة
نيسابور وخرج الشاه وحده وقال أبو عثمان صحبت أبا حفص وأنا شاب فطردين مرة وقال ال جتلس عندي فقمت 

عنه وجعلت يف نفسي أن من عنده ومل أول ظهري عليه وانصرفت أمشي إىل وراء ووجهي إىل وجهه حىت غبت 
أحفر على بابه حفرة وأدخل فيها وال أخرج منها إال بأمره فلما رأى ذلك مين أدناين وقربين وجعلين من خواص 

أصحابه وقال أبو عمرو بن جنيد يف الدنيا ثالثة ال رابع هلم أبو عثمان بنيسابور واجلنيد ببغداد وأبو عبد اهللا بن 
  أمر السنة على نفسهاجلالء بالشام ومن كالمه من 

وقال } وإن تطيعوه هتتدوا { قوال وفعال نطق باحلكمة ومن أمر اهلوى على نفسه نطق بالبدعة ألن اهللا تعاىل يقول 
  موافقة اإلخوان خري من الشفقة عليهم ودفن بنيسابور يف مقربة احلرية على الشارع مع فرب أستاذه أيب حفص 

و مروان عبيد اهللا بن اإلمام حيىي ابن حيىي الليثي يف عاشر رمضان وكان ذا وفيها فقيه قرطبة ومسند األندلس أب
  حرمة عظيمة وجاللة روى عن والده املوطأ ومحل عنه بشر كثري 

  وفيها حممد بن حيىي بن سليمان أبو بكر املروزي يف شوال ببغداد روى عن عاصم بن علي وأيب عبيد 
بن احلسن اخلزاعي أبو العباس األمري ببغداد ودفن عند عمه حممد بن عبد  وفيها حممد بن طاهر بن عبد اهللا بن طاهر

اهللا مسع من إسحق بن راهويه وغريه ووىل إمرة خراسان بعد والده سنة مثان وأربعني وهو شاب مث خرج عليه 
مال إىل يعقوب الصفار وحاربه وأسره يعقوب يف سنة تسع ومخسني مث خلص من أسره سنة اثنتني وستني مث بقى خا

  أن مات 

  سنة تسع وتسعني ومائتني

  
  فيها قبض املقتدر على الوزير ابن الفرات وهنبت دوره ووقع النهب واخلبطة يف بغداد 



وفيها تويف شيخ نيسابور أبو عمرو أمحد بن نصر اخلفاف الزاهد احلافظ مسع إسحق بن راهويه ومجاعة قال الضبعي 
ديث وقال ابن خزمية يوم وفاته مل يكن خبراسان أحفظ للحديث منه وقال كنا نقول إنه يفي مبذاكرة مائة ألف ح

حيىي العنربي ملا كرب أبو عمرو وأيس من الولد تصدق بأموال يقال قيمتها مخسون ألفا وقال ابن ناصر الدين أمحد 
  بن نصر بن إبراهيم اخلفاف النيسابوري أبو عمر واحلافظ امللقب بزين األشراف وكان طوافا

  أ صائم الدهر كثري الرب تصدق حني كرب بأموال هلا شأن انتهى وقال العالمة ابن ناصر الدين يف بديعته حافظ
  ) صاحلهم راوية طواف ** مث أمحد بن نصر اخلفاف ( 
  ) فىت سعيد بن بشري أمجل ** ومثله عليك ذاك على ( 

لرازي كان حافظا مل يكن بذاك وكان وقال يف شرحها عليك هو على بن سعيد بن بشري بن مهران أبو احلسني ا
  وإىل قرية مبصر انتهى وقال يف املغين قال الدارقطين ليس بذاك تفرد بأشياء انتهى 

وأبو احلسن حممد بن أمحد بن كيسان البغدادي النحوي صاحب التصانيف قي القراءات والغريب والنحو كان أبو 
  ين ثعلبا واملربد تويف يف ذي القعدة بكر بن جماهد يعظمه ويقول هو ا حنى من الشيخني يع

  وحممد بن يزيد بن عبد الصمد احملدث أبو احلسن روى عن صفوان بن صاحل وطبقته وكان صدوقا 
وفيها حممد بن حيىي املعروف حبامل كفنه قال ابن اجلوزي يف الشذور كان قد حدث عن أيب بكر بن أيب شيبة أخربنا 

اخلطيب قال بلغين أن املعروف حبامل كفنه تويف وغسل وصلى عليه ودفن فلما أبو منصور القزاز أخربنا أبو بكر 
كان الليل جاءه نباش فنبش عنه فلما أحل أكفانه ليأخذها استوى قاعدا فهرب النباش فقام ومحل كفنه وجاء إىل 

دنا على ما بنا فقال يا منزله وأهله يبكون فطرق الباب فقالوا من هذا قال أنا فالن فقالوا يا هذا ال حيل لك أن تزي
  قوم افتحوا فأنا واهللا فالن فعرفوا صوته ففتحوا فعاد حزهنم فرحا ومسى حامل كفنه 

ومثل هذا سعيد بن اخلمس الكويف فإنه ملا دىل يف قربه اضطرب فحلت عنه األكفان فقام ورجع إىل منزله وولد له 
  بعد ذلك ابنه ملك انتهى ما ذكره

  ابن اجلوزي يف الشذور 

  سنة ثالمثائة

  
قال يف الشذور أيضا فيها كثرت األمراض ببغداد يف الناس وكلبت الكالب والدواب يف البادية وكانت تطلب 

  الناس والدواب فإذا عضت إنسانا هلك إنتهى 
وفيها تويف صاحب األندلس أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن عبد الرمحن ابن احلكم بن هشام بن عبد الرمحن بن معوية 
األموي املرواين يف ربيع اآلخر وكانت دولته مخسا وعشرين سنة وىل بعد أخيه املنذر يف سنة مخس وسبعني وكان ذا 

صالح وعبادة وعدل وجهاد يلتزم الصلوات يف اجلامع وله غزوات كبار أشهرها غزوة ابن حفصون وكان ابن 
يف أربعة عشر ألفا فالتقيا فانكسر ابن حفصون  حفصون قد نازل حصن بلى يف ثالثني ألفا فخرج عبد اهللا من قرطبة

وتبعه عبد اهللا يأسر ويقتل حىت مل ينج منهم أحد وكان ابن حفصون من اخلوارج ووىل األندلس بعده حفيده الناصر 
  لدين اهللا عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهللا فبقى يف اإلمرة مخسني عاما 



ظ أحد أركان احلديث روى عن حممد بن بشار وطبقته وتويف وفيها أبو احلسن علي بن سعيد العسكري احلاف
  خراسان 

  سنة إحدى وثلثمائة

  
فيها أدخل احلالج بغداد مشهورا على مجل وعلق مصلوبا ونودي عليه هذا أحد دعاة القرامطة فاعرفوه مث حبس 

استمال أهل احلبس وظهر أنه أدعى االهلية وصرح حبلول الالهوت يف األشراف وكانت مكاتباته تنىبء بذلك ف
  بإظهار السنة فصاروا يتربكون به قاله يف العرب

  
  وفيها كما قال العالمة ابن ناصر الدين يف بديعته 

  ) أفاد شأن األثر املبجل ** وبكر بن أمحد بن مقبل ( 
  ) الربدجيي الربذعي واملسند ** وتسعة مثاله ذا أمحد ( 

  ) ألخرم كذا فىت العباس جنل ا** حممد بن مندة فسلم 
  ) كالفريايب الدينوري جعفر ** مثل فىت ناجية ذا الرببري ( 
  ) مثل اهلسنجاين الرضى الرئيس ** شبه احلسني ذا فىت إدريس ( 
  ) كالفرهياين العارف اإلمام ** واهلروي حممد ذا السامي ( 

   بن معوية اجلمحي وطبقته فأما األول فهو بكر بن أمحد بن مقبل البصري احلافظ الثبت اجملود روى عن عبد اهللا
وأما الثاين فهو أمحد بن هرون بن روح أبو بكر الربذعي نزيل بغداد كان من الثقات األخيار ومشاهري علماء 

  األمصار 
وأما الثالث فهو حممد بن حيىي بن إبراهيم مندة بن الوليد بن سندة بن بطة ابن استندار وأمسه فريازان بن جهار خيت 

األصبهاين أبو عبد اهللا جد احلافظ أيب عبد اهللا حممد بن إسحق روى عن لوين وأىب كريب وخلق  العبدي موالهم
وحدث عنه الطرباين وغريه وكان من الثقات قال أبو الشيخ كان أستاذ شيوخنا وإمامهم وقيل إنه كان جياري أمحد 

  بن الفرات وينازعه 
  أبو جعفر وأما الرابع فهو حممد بن العباس بن أيوب بن األخرم

  األصبهاين كان حافظا نبيها حمدثا فقيها 
وأما اخلامس فهو عبد اهللا بن حممد بن ناحية بن جنية أبو حممد الرببري البغدادي كان حافظا مسندا صنف مسند ا 

  يف مائة واثنني وثالثني جزءا 
اضي الدينور كان إماما حافظا وأما السادس فهو جعفر بن حممد بن احلسن بن املستفاض التركي أبو بكر الفرياين ق

عالمة من النقادين وهو صاحب التصانيف رحل من بالد الترك إىل مصر وعاش أربعا وتسعني سنة وكان من أوعية 
العلم روى عن علي بن املديين وأيب جعفر النفيلي وطبقتهما وأول مساعه سنة أربع وعشرين ومائتني قال ابن عدي 

  ف أو أكثر كنا حنضر جملسه وفيه عشرة آال
وأما السابع فهو احلسني بن إدريس بن املبارك بن اهليثم األنصاري اهلروي أبو علي بن حزم وثقه الدارقطين وجزم 



ابن ناصر الدين بتوثيقه وكان حافظا من املكثرين رحل وطوف وصنف وروى عن سعيد بن منصور وسويد بن 
  سعيد وخلق 

بن إسحاق الرازي اهلسنجاين بكسر اهلاء واملهملة وسكون النون األوىل  وأما الثامن فهو إبراهيم بن يوسف بن خالد
  وجيم نسبة إىل هسنجان قرية بالري كان إماما عاملا حمدثا ثقة 

وأما التاسع فهو حممد بن عبد الرمحن اهلروي السامي احلافظ يف ذي القعدة طوف ورحل وروى عن أمحد بن حنبل 
  أمحد ويقال أبا عبد اهللا وأمحد بن يونس والكبار ويكىن أبا 

  وأما العاشر فهو عبد اهللا بن حممد بن سيار الفرهياين ويقال الفرهاذاين كان عاملا خريا من األثبات 
وفيها وجزم صاحب العرب وغريه أنه يف اليت قبلها أمحد بن حيىي بن الراوندي امللحد لعنه اهللا ببغداد وكان يالزم 

  زي كنتالرافضة والزنادقة قال ابن اجلو

أمسع عنه بالعظائم حىت رأيت يف كتبه ما مل خيطر على قلب إنه يقوله عاقل فمن كتبه كتاب نعت احلكمة وكتاب 
قضيب الذهب وكتاب الزمردة وقال ابن عقيل عجيب كيف مل يقتل وقد صنف الدامغ يدمغ به القرآن والزمردة 

ملخصه له مقاالت يف علم الكالم وينسب إليه اإلحلاد وله يزري هبا على النبوات قاله يف العرب وقال ابن األهدل ما 
مائة وبضعة عشر كتابا وله كتاب نصيحة املعتزلة رد فيه عليهم وأصحابنا ينسبونه إىل ما هو أصل من مذهبهم 

عاش حنوا من أربعني سنة وراوند قرية من قرى قاسان باملهملة من نواحي أصبهان قيل وهو الذي لقن اليهود القول 
عدم نسخ شريعتهم وقال هلم قولوا إن موسى أمرنا أن نتمسك بالسبت ما دامت السموات واألرض وال تأمر ب

األنبياء إال مبا هو حق انتهى والعجب من ابن خلكان كيف يترمجه ترمجة العلماء ساكتا عن عوارة هـ مع سعة 
خلكان من أجل ذلك حىت قال العماد  اطالع ابن خلكان ووقوفه على إحلاده وقد اعترض مجاعات كثرية على ابن

  بن كثري هذا على عادته من تساهله وغضه عن عيوب مثل هذا الشقي واهللا أعلم 
وفيها أو يف اليت قبلها كما جزم به يف العرب حيث قال حممد بن أمحد بن جعفر الكويف أبو العالء الذهلي الوكيعي 

  اعة مبصر عن ست وتسعني سنة روى عن علي بن املديين ومج
  وفيها حممد بن احلسن بن مساعة احلضرمي الكويف مجادى األوىل 

  وحممد بن جعفر القتات الكويف أبو عمرو يف مجادى األوىل أيضا رويا كالمها على ضعف فيهما عن أيب نعيم 
ائة روى وفيها حممد بن جعفر الربعي البغدادي أبو بكر املعروف بابن اإلمام يف آخر السنة بدمياط وهو يف عشر امل

  عن إمساعيل بن أيب أويس وأمحد ابن يونس 
  وفيها أبو احلسن مسدد بن فطن النيسابوري روى عن جده ألمه بشر بن

  احلكم وطبقته خبراسان والعراق قال احلاكم كان مزين عصره واملقدم يف الزهد والورع انتهى فعد هؤالء يف الثلثمائة 
رام أبو سعيد اجلنايب القرمطي صاحب هجر قتله خادم له صقليب راوده وفيها أي سنة إحدى وثلثمائة احلسن بن هب

يف احلمام مث خرج فاستدعى رئيسا من خواص اجلنايب وقال السيد يطلبك فلما دخل قتله مث دعا آخر كذلك حىت 
  اخلليفة  قتل أربعة مث صاح النساء وتكاثروا على اخلادم فقتلوه وكان هذا امللحد قد متكن وهزم اجليوش مث هادنه

وفيها سار عبيد اهللا املهدي املتغلب على املغرب يف أربعني ألفا ليأخذ مصر حىت بقي بينه وبني مصر أياما ففجرت 
كرباء اخلاصة النيل فحال املاء بينهم وبني مصر مث جرت بينهم وبني جيش املقتدر حروب فرجع املهدي إىل برقة 

  بعد أن ملك اإلسكندرية والفيوم 



 أبو نصر أمحد بن األمري إمساعيل بن أمحد الساماين صاحب ما وراء النهر قتله غلمانه ومتلك بعده ابنه وفيها تويف
  نصر 

  وفيها أبو بكر أمحد بن عبد العزيز بن اجلعد البغدادي الوشاء الذي روى املوطأ عن سويد 
ل بغداد روى عن أيب عاصم النبيل وفيها احملدث املعمر بن حبان بن األزهر أبو بكر الباهلي البصري القطان نزي

  وعمرو بن مرزوق وهو ضعيف 
  وفيها أألمري علي بن أمحد الراسيب أمري جند سابور والسوس وخلف ألف فرس وألف ألف دينار وحنو ذلك 

 وفيها على ما قال ابن األهدل الوزير ابن الفرات وكان عاملا حمبا للعلماء وبسببه سار اإلمام الدارقطين من العراق
إىل مصر ومل يزل عنده حىت فرغ من تأليف مسنده وكان كثري اإلحسان إىل أهل احلرمني واشترى باملدينة دارا ليس 

  بينها وبني الضريح النبوي إال جدار واحد ليدفن فيها وملا مات

ودفن حيث محل تابوته إىل مكة ووقف به يف مواقف احلج مث إىل املدينة وخرجت األشراف إىل لقائه لسالف إحسانه 
  أمر وقيل دفن بالقرافة رمحه اهللا تعاىل 

  سنة اثنتني وثلثمائة

  
  فيها عاد املهدي ونائبه حباسة إىل اإلسكندرية فتمت وقعة كبرية قتل فيها حباسة فرد املهدي إىل القريوان 

أربعة آالف ألف  وفيها صادر املقتدر أبا عبد اهللا احلسني بن اجلصاص اجلوهري وسجنه وأخذ من األموال ما قيمته
دينار وأما أبو الفرج بن اجلوزي فقال أخذوا منه ما مقداره ستة عشر ألف ألف دينار عينا وورقا وقماشا وخيال 
وقيل كانت عنده ودائع عظيمة لزوجة املعتضد قطر الندى بنت مخارويه وقال بعض الناس رأيت سبائك الذهب 

  والفضة تقنب بالقبان من بيت ابن اجلصاص 
  ا أخذت طي الركب العراقي ومتزق الوفد يف الربية وأسروا من النساء مائتني ومثانني امراة وفيه

وفيها تويف العالمة فقيه املغرب أبو عثمان احلداد اإلفريقي املالكي سعيد ابن حممد بن صبيح وله ثالث ومثانون سنة 
وأخذ يسمى املدونة املدودة فهجره  أخذ عن سحنون وغريه وبرع يف العربية والنظر ومال إىل مذهب الشافعي

  املالكية مث أحبوه ملا قام على أيب عبد اهللا الشيعي وناظره ونصر السنة 
  وفيها إبراهيم بن شريك األسدي الكويف صاحب أمحد بن يونس ببغداد 

  ومحزة بن حممد بن عيسى الكاتب صاحب نعيم بن محاد ببغداد 
  عالمة أبو إسحاق األصفهاين إماموإبراهيم بن حممد بن احلسن بن مثوية ال

  جامع أصبهان وأحد العباد احلفاظ مسع حممد بن عبد امللك بن أيب الشوارب وحممد بن هاشم البعلبكي وطبقتهما 
  وفيها حممد بن زجنوية القشريي النيسابوري صاحب إسحاق بن راهوية 
د قضاء مصر وكان جده يهوديا فأسلم وفيها القاضي أبو زرعة حممد بن عثمان الثقفي موالهم قاضي دمشق بع

وويل أبو زرعة قضاء مصر مثان سنني والشام ما يزيد على العشرة وكان ثبتا موثقا وكان أكوال يأكل سلة عنب 
  وسلة تني قاه الذهيب يف تاريخ اإلسالم 

ى بالتجريح مع أنه وفيها حممد بن حممد بن سليمان بن احلرث الواسطي مث البغدادي أبو بكر الباغندي ولتدليسه رم



  كان حافظا حبرا قال يف املغين فيه لني قال ابن عدي أرجو أنه كان ال يتعمد الكذب وكان مدلسا انتهى 
  وفيها أإلمام عبدوس عبد الرمحن بن أمحد بن عباد بن سعيد اهلمذاين السراج أبو حممد كان ثقة فاضال نبيال 

  سنة ثالث وثلثمائة

  
ن والتقى هو ورائق فهزم رائقا فسار حلربه مؤنس اخلادم فحاربه ومتت هلا خطوب مث فيها عسكر احلسني بن محدا

أخذ مؤنس يستميل أمراء احلسني فتسرعوا إليه مث قاتل احلسني فأسره واستباح أمواله وأدخل بغداد على مجل 
  وأعوانه مث قبض على أخيه أيب اهليجاء عبد اهللا بن محدان وأقاربه 

حد األعالم صاحب املصنفات اليت منها السنن أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي النسائي وفيها تويف اإلمام أ
نسبة إىل نسا مدينة خبراسان تويف يف ثالث عشر صفر وله مثان ومثانون سنة مسع قتيبة وإسحاق وطبقتهما خبراسان 

القدر له أربع زوجات يقسم هلن وال واحلجاز والشام والعراق ومصر واجلزيرة وكان رئيسا نبيال حسن البزة كبري 
  خيلو من سرية لنهمته يف

التمتع ومع ذلك كان يصوم صوم داود ويتهجد قال ابن املظفر احلافظ مسعتهم مبصر يصفون اجتهاد النسائي يف 
العبادة بالليل والنهار وأنه خرج إىل الغزو مع أمري مصر فوصف من شهامته وإقامته السنن يف فداء املسلمني 

حترازه عن جمالس األمري وقال الدارقطين خرج حاجا فامتحن بدمشق وأدرك الشهادة فقال امحلوين إىل مكة وا
فحمل وتويف هبا يف شعبان قال وكان أفقه مشايخ مصر يف عصره وأعلمهم باحلديث قاله يف العرب وقال السيوطي يف 

املتقنني واألعالم املشهورين جال البالد واستوطن  حسن احملاضرة احلافظ شيخ اإلسالم أحد األئمة املربزين واحلفاظ
مصر فأقام بزقاق القناديل قال أبو علي النيسابوري رأيت من أئمة احلديث أربعة يف وطين وأسفاري النسائي مبصر 

وعبدان باألهواز وحممد بن إسحاق وإبراهيم بن أيب طالب بنيسابور وقال احلاكم النسائي أفقه مشايخ أهل مصر يف 
ره وأعرفهم بالصحيح والسقيم من اآلثار وأعرفهم بالرجال وقال الذهيب هو أحفظ من مسلم له من املصنفات عص

السنن الكربى والصغرى وهي إحدى الكتب الستة وخصائص علي ومسند علي ومسند مالك ولد سنة مخس 
كة وقيل بالرملة انتهى ما قاله وعشرين ومائتني قال ابن يونس كان خروجه من مصر يف سنة اثنتني وثلثمائة ومات مب

السيوطي وقال ابن خلكان قال حممد بن إسحاق األصبهاين مسعت مشاخينا مبصر يقولون إن أبا عبد الرمحن فارق 
مصر يف آخر عمره وخرج إىل دمشق فسئل عن معاوية وما روى من فضائله فقال أما يرضى معاوية أن خيرج رأسا 

رف له فضيلة إال ال أشبع اهللا بطنك وكان يتشيع فما زالوا يدافعونه يف خصيتيه برأس حىت يفضل ويف رواية ما أع
وداسوه مث محل إىل مكة فتويف هبا وهو مدفون بني الصفا واملروة وقال احلافظ أبو نعيم األصبهاين ملا داسوه بدمشق 

  ضيمات بسبب ذلك الدوس فهو مقتول وكان صنف كتاب اخلصائص يف فضل علي بن أيب طالب ر

اهللا عنه وأهل البيت وأكثر روايته فيه عن اإلمام أمحد بن حنبل رضي اهللا عنهم عنه فقيل له أال صنفت يف فضل 
الصحابة رضي اهللا عنهم كتابا فقال دخلت دمشق واملنحرف عن علي كثري فأردت أن يهديهم اهللا هبذا الكتاب 

  وكان إماما يف احلديث ثقة ثبتا حافظا انتهى ملخصا 
احلافظ الكبري أبو العباس احلسن بن سفيان الشيباين النسوي نسبة إىل نسا مدينة خبراسان صاحب املسند  وفيها

واألربعني تفقه على أيب ثور وكان يفيت مبذهبه ومسع من أمحد بن حنبل وحيي بن معني والكبار وكان ثقة حجة واسع 



ت والكثرة والفهم واألدب والفقه تويف يف مضان الرحلة قال احلاكم كان حمدث خراسان يف عصره مقدما يف التثب
وقال ابن ناصر الدين احلسن ابن سفيان بن عامر أبو العباس الشيباين النسائي ويقال النسوي صاحب املسند الكبري 

وكتاب األربعني وكان شيخ خراسان يف وقته مقدما يف حفظه وفقهه وأدبه وثقته وثبته قلبت عليه أحاديث 
  ا كانت ورويت انتهى وعرضت فردها كم

وفيها أبو علي اجلبائي بالضم والتشديد نسبة إىل جيب بالقصر قرية بالبصرة وهو حممد بن عبد الوهاب البصري 
شيخ املعتزلة وأبو شيخ املعتزلة أيب هاشم وعن أيب علي أخذ شيخ زمانه أبو احلسن األشعري مث رجع عن مذهبه وله 

  ريها دوهنا الناس وسيأيت شيء منها يف ترمجة األشعري إن شاء اهللا تعاىل معه مناظرات يف الثالثة اإلخوة وغ
وفيها أمحد بن احلسني بن إسحاق أبو إسحاق البغدادي املعروف بالصويف الصغري روى عن إبراهيم الترمجاين ومجاعة 

  قال يف املغين وثقه احلاكم وغريه ولينه بعضهم انتهى 
ادي املقرئ الضرير صاحب أيب عمرو الدوري تصدر لإلقراء مدة طويلة وروى وفيها أبو جعفر أمحد بن ذرح البغد

  احلديث عن ابن املديين 
  وفيها إسحاق بن إبراهيم النيسابوري البشيت روى عن قتيبة وخلق وقال ابن

ث ناصر الدين هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر النيسابوري البشيت أبو يعقوب كان إماما حافظا صنف املسند يف ثال
جملدات كبار وهو غري أيب حممد بن إسحاق بن إبراهيم البسيت مهملة على الصحيح وهذا أي الثاين يروي عن 

هشام بن عمار تويف سنة سبع وثلثمائة وقد بينت ذلك يف كتايب التوضيح انتهى قلت والبشيت بضم الباء وسكون 
  لترمجة املعجمة نسبة إىل بشت قرية هبراة وبلدة بنيسابور منها صاحب ا

وفيها إبراهيم بن إسحاق النيسابوري أبو إسحاق األمناطي هو حافظ ثبت رحال وهو صاحب التفسري روى عن 
  إسحاق بن راهويه وأمحد بن حنبل وكان اإلمام أمحد ينبسط يف منزله ويفطر عنده 

بن راهويه وكان حافظا وفيها جعفر بن أمحد بن نصر احلافظ أبو حممد النيسابوري املعروف باحلصريي مسع إسحاق 
  عابدا 

  وعبد اهللا بن حممد بن يونس السمناين أبو احلسني أحد الثقات الرحالة مسع إسحاق وعيسى زغبة وطبقتهما 
  وفيها عمر بن أيوب السقطي ببغداد روى عن بشر بن الوليد وطبقته 

  روى عن هشام بن عمار وعدة  وفيها حممد بن العباس الدرفس أبو عبد الرمحن الغساين الدمشقي الرجل الصاحل
وحممد بن املنذر أبو عبد الرمحن اهلروي احلافظ املعروف بشكر طوف ومجع وروى عن حممد بن رافع وطبقته قال 
ابن ناصر الدين وشكر هو حممد بن املنذر بن سعيد بن عثمان بن رجاء بن عبد اهللا بن العباس بن مرداس السلمي 

  أبو عبد الرمحن ثقة انتهى  اهلروي القهندي أبو جعفر ويقال

  سنة أربع وثلثمائة

  
  قال يف الشذور فيها استوزر أبو احلسن بن الفرات فركب إىل داره فسقى

  الناس يومئذ يف داره أربعني ألف رطل من الثلج انتهى 
  وفيها غزا مونس اخلادم بالد الروم من ناحية ملطية وافتتح حصونا وأثر إثره 



براهيم بن عبد اهللا املخرمي روى عن عبيد اهللا القواريري ومجاعة ضعفه الدارقطين وقال يف وفيها تويف أبو إسحاق إ
  املغين قال الدارقطين ليس بثقة حدث ببواطيل انتهى 

وإسحاق بن إبراهيم أبو يعقوب املنجنيقي روى عن داود بن رشيد وطبقته وهو بغدادي نزل مبصر وكان حيدث عن 
املنجنيقي قال ابن ناصر الدين عنه النسائي فيما قيل وله كتاب رواية الكبار عن الصغار منجنيق جبامع مصر فقيل له 

  واآلباء عن األنباء انتهى 
وفيها مات األمري زيادة اهللا بن عبد اهللا األغليب من أمراء القريوان حارب املهدي الذي خرج بالقريوان مث عجز عنه 

  وهرب إىل الشام ومات بالرقة وقيل بالرملة 
وفيها احلافظ عبد اهللا بن مظاهر األصبهاين شابا وكان قد حفظ مجيع املسند وشرع يف حفظ أقوال الصحابة 

  والتابعني روى عن مطني يسريا 
  وفيها القسم بن الليث بن مسرور الرسعين العتايب أبو صاحل نزيل تنيس روى عن املعايف الرسعين وهشام بن عمار 

ر العبدي النضري األخباري العالمة وهو يف عشر الثمانني روى عن خاله اجلاحظ وأيب وفيها ميوت بن املزرع أبو بك
حفص الفالس وطبقتهما وقال ابن األهدل هو ابن أخت أيب عمرو اجلاحظ كان أديبا أخباريا صاحب ملح ونوادر 

  وكان ال يعود مريضا خشية أن يتطريوا بامسه ومدحه منصور الضرير فقال 
  )ره أن حييا ميوت ** يك  أنت حيىي والذي( 

  
  انتهى وزاد ابن خلكان بيتا وهو ) لروح النفس قوت ** أنت ضوء الشمس بل أنت ( 
  ) ال خلت منك البيوت ** أنت للحكمة بيت ( 

وقال ابن خلكان وكان يقول بليت باالسم الذي مساين به ايب فإين اذا عدت مريضا فاستأذنت عليه فقيل من هذا 
وأسقطت امسى وقال ابن املزرع رؤى قرب بالشام عليه مكتوب ال يغترن أحد بالدنيا فإين ابن من قلت ابن املزرع 

كان يطلق الريح اذا شاء وحيبسها إذا شاء وحبذائه قرب مكتوب عليه كذب املاص بظر أمه ال يظن أحد أنه ابن 
فخ هبا النار قال فما رأيت قبلهما قربين سليمان بن داود عليهما السالم إمنا هو ابن حداد جيمع الريح يف الزق مث ين

  يتشامتان 
وكان له ولد يدعي أبا فضلة مهلهل بن ميوت بن املزرع وكان شاعرا جميدا ذكره املسعودي يف مروج الذهب 

  ومعادن اجلوهر فقال هو من شعراء زمانه وفيه يقول أبوه خماطبا له 
  ) عنوت وكافحين هبا الزمن ال** مهلهل قد حلبت شطور دهري ( 
  ) فأذعن يل احلثالة والرتوت ** وحاربت الرجال بكل ربع ( 
  ) كرمي غشه زمن عنوت ** فأوجع ما أحن إليه قليب ( 
  ) وأبناء العبيد هلا التخوت ** كفى حزنا بضيعة ذي قدمي ( 
  ) خمافة أن تضيع إذا فنيت ** وقد أسهرت عيين بعد غمض ( 
  ) إن فنيت وإن بقيت  مبثلك** ويف لطف املهيمن يل عزاء ( 
  ) وال تقطعك جائحة شتوت ** فجب يف األرض وابغ هبا علوما ( 
  ) فذل له وديدنك السكوت ** وإن خبل العليم عليك يوما ( 
  )يقولوا من أبوك فقل ميوت ** وقل بالعلم كان أيب جوادا ( 



  
  ومن شعر مهلهل ) بعلم ليس جيحده البهوت ** يقر لك األباعد واألداين ( 
  ) وجل عن واصف يف الناس حيكيه ** جلت حماسنه عن كل تشبيه ( 
  ) سبحان خالق سبحان باريه ** انظر إىل حسنه واستغن عن صفيت ( 
  ) واألقحوان النضري النضر ىف فيه ** النرجس الغض والورد اجلين له ( 
  ) فجاءه مسرعا طوعا يلبيه ** دعا باحلاظه قليب إىل عطىب ( 
  ) اىل السراج فتلقي نفسها فيه ** تأيت إذ ترى هلبا مثل الفراشة ( 

وفيها تويف الشيخ الكبري شيخ الري واجلبال يف التصوف أبو يعقوب يوسف بن احلسني الرازي كان نسيج وحده يف 
إسقاط التصنع صحب ذا النون وأبا تراب ومن كالمه ألن ألقي اهللا تعاىل جبميع املعاصي أحب إىل من أن ألقاه بذرة 

ن التصنع وإذا رأيت املريد يشتغل بالرخص فاعلم أنه ال جييء منه شيء وكتب إىل اجلنيد ال أذاقك اهللا طعم م
نفسك فانك إن ذقتها ال تذوق بعدها خريا أبدا وقال علم القوم بأن اهللا يراهم فاستحيوا من نظره أن يراعوا شيئا 

نت نفسي فعال فهب ىل خيانه نفسي بنصيحيت للناس سواه وكان يقول اللهم انك تعلم إين نصحت الناس قوال وخ
  وروى عن امحد ابن حنبل ودحيم وطائفه 

  سنة مخس وثلثمائة

  
فيها على ما قاله قي الشذور أهدى صاحب عمان للسلطان طرائف من البحر فيها طائر أسود يتكلم بالفارسية 

  واهلندية أفصح من الببغاء انتهى 
اهلدنة فاحتفل املقتدر جبلوسه له قال الصويل وغريه أقاموا اجليش بالسالح من  وفيها قدم رسول ملك الروم يطلب

  باب الشماسية وكان مائة وستني ألفا مث الغلمان وكانوا سبعة آالف وكانت احلجاب سبعمائة وعلقت

دار مائة ستور الديباج فكانت مثانية وثالثني ألف ستر ومن البسط وغريها ما يذهب بالبصر حسنا ومما كان يف ال
سبع مسلسلة مث أدخل الرسول دار الشجرة وفيها بركة فيها شجرة هلا أغصان عليها طيور مذهبة وورقها ألوان 

خمتلفة وكل طائر يصفر لونا حبركات مصنوعة مث أدخل إىل داره املسماة بالفردوس وفيها من الفرش واآلالت ما ال 
  يقوم 

لرمحن بن شريويه بن أسد القرشي املطليب النيسابوري أحد احلفاظ مسع وفيها أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن عبد ا
  إسحاق بن راهويه وأمحد بن منيع وطبقتيهما وصنف التصانيف وكان ثقة 

وفيها حمدث جرجان عمران بن موسى مسع هدبة بن خالد وطبقته ورحل وصنف وكان من الثقات األثبات وتويف 
  يف رجب 

اجلمحي البصري مسند العصر يف ربيع اآلخر وله مائة سنة إال بعض سنة وكان حمدثا  وأبو خليفة الفضل بن احلباب
  متقنا ثبتا أخباريا عاملا روى عن مسلم بن إبراهيم وسليمان بن حرب وطبقتهما 

  وفيها علي سعيد العسكري نزيل الري كان من األثبات احلفاظ 
ويد بن سعيد وأقرانه وقرأ على الدوري وأقرأ الناس ومجع وفيها القسم بن زكريا أبو بكر املطرز ببغداد روى عن س



  وصنف وكان ثقة 
  وحممد بن إبراهيم بن أبان السراج البغدادي روى عن حيىي احلماين وعبيد اهللا القواريري ومجاعة 

  وفيها حممد بن إبراهيم بن نصر بن شبيب أبو بكر االصبهاين روى عن أيب ثور الكليب وغريه 
  نصري أبو عبد اهللا املدين روى عن إمساعيل بن عمرو البجلي ومجاعة ووثقه احلافظ أبو نعيم وفيها حممد بن 

  وفيها حممد بن إبراهيم بن حيون األندلسي احلجازي أبو عبد اهللا ثقة صدوق

  سنة ست وثلثمائة

  
منذ استخلف إىل سنة فيها وقبلها أمرت أم املقتدر يف أمور األمة وهنت لركاكة ابنها فإنه مل يركب للناس ظاهرا 

إحدى وثلثمائة مث وىل ابنه عليا إمرة مصر وغريها وهو ابن أربع سنني وهذا من الوهن الذي دخل على األمة وملا 
كان يف هذا العام أمرت أم املقتدر مثل القهرمانة أن جتلس للمظامل وتنظر يف القصص كل مجعة حبضرة القضاة 

  وكانت تربز التواقيع وعليها خطها 
يها أقبل القائم حممد بن املهدي صاحب املغرب يف جيوشه فأخذا االسكندرية وفيها تويف أمحد بن احلسن بن عبد وف

اجلبار أبو عبد اهللا الصويف ببغداد روى عن علي بن اجلعد وحيي بن معني ومجاعة وكان ثقة صاحب حديث مات عن 
  نيف وتسعني سنة 

سريج البغدادي شيخ الشافعية وصاحب التصانيف يف مجادى األوىل وله وفيها القاضي أبو العباس أمحد بن عمر بن 
سبع ومخسون سنة وستة أشهر وكان يقال له الباز األشهب ويل قضاء شرياز وله من املصنفات أربعمائة مصنف 

روى احلديث عن احلسن بن حممد الزعفراين ومجاعه قال األسنوى قال شيخ أبو إسحاق كان ابن سريج يفضل على 
يع أصحاب الشافعي حىت علي املزين انتهى وقال ابن خلكان وأخذ الفقه عن ايب القسم األمناطي وعنه أخذ فقهاء مج

اإلسالم ومنه انتشر مذهب اإلمام الشافعي يف اكثر اآلفاق وكان يناظر أبا بكر حممد بن داود الظاهرى وحكى أنه 
وقال له يوما أمهلين ساعة قال أمهلتك من الساعة إىل قيام  قال له أبو بكر يوما أبلغين ريقي فقال له أبلعتك دجلة

الساعة وقال له يوما أكلمك من الرجل فتجيبين من الرأس فقال له هكذا البقر إذا جفت أظالفها دهنت قروهنا 
  وكان يقال له يف عصره إن اهللا تعاىل بعث عمر بن عبد العزيز على رأس املائة من اهلجرة فأظهر كل سنة وأمات

مدة وروى عن امحد بن عبيد بن ناصح وأيب يزيد القراطيسي وطبقتهما وكان صاحب حديث له مصنفات كثرية يف 
احلديث والزهد وكان مقدم زمانه يف الوعظ قال السيوطي يف حسن احملاضرة قال ابن كثري ارحتل إىل مصر فأقام هبا 

عظيم مات يف ذي القعدة وله سبع ومثانون  حىت عرف باملصري روى عنه الدارقطين وغريه وكان له جملس وعظ
  سنة انتهى ملخصا 

وفيها علي سختونه بن مخشاد أبو احلسن النيسابوري احلافظ العدل الثقة أحد األئمة مسع الفضل بن حممد الشعراين 
 وإبراهيم ديزيل وطبقتهما ورحل وطوف وصنف وله مسند كبري يف أربعمائة جزء وأحكام يف مائتني وستني جزءا

توىف فجأة يف احلمام وله مثانون سنة قال أمحد بن إسحاق الضبعي صحبت علي بن خشمان يف احلضر والسفر فما 
  أعلم أن املالئكة كتبت عليه خطيئة 



وفيها حممد بن عبد اهللا بن دينار أبو عبد اهللا النسابوري الفقيه الرجل الصاحل مسع السري بن خزمية وأقرانه قال 
  لنهار ويقوم الليل ويصرب على الفقر ما رأيت يف مشاخينا أصحاب الرأي أعبد منه احلاكم كان يصوم ا

  سنة تسع وثالثني وثلثمائة

  
فيها دخل سيف الدولة بن محدان بالد الروم يف ثالثني ألفا فافتتح حصونا وسىب وغنم فأخذت الروم عليه الدروب 

  ل من سلم يف أسوأ حال فاستولوا على عسكره قتال وأسرا وجنا هو يف عدد قليل ووص
وفيها أعادت القرامطة احلجر األسود إىل مكانه وكان حبكم بذل هلم يف رده مخسني ألف دينار فلم يردوه وقالوا 
  أخذناه بأمر وإذا ورد أمر رددناه فردوه وقالوا رددناه بأمر من أخذناه بأمره لتتم مناسك الناس قاله يف الشذور

مواقيتها فهو عابد ومن رأى األفعال كلها ومن اهللا فهو موحد وسئل ما تقول يف ومن حافظ عل الفرائض يف أول 
الرجل يدخل البادية بال زاد قال هذا من فعل رجال اهللا قيل فإن مات قال الدية على القاتل وقال اهتمامك بالرزق 

  يزيلك عن احلق ويفقرك إىل اخللق وسئل مرة عن علم الصفات فقال 
  ) فكيف كيفية اجلبار يف القدم ** املرء يدركها كيفية املرء ليس ( 
  انتهى ) فكيف يدركه مستحدث النسم ** هو الذي أحدث األشياء مبتدعا ( 

  وفيها حاجب ابن أركني الفرغاين الضرير احملدث روى عن أمحد بن إبراهيم الدورقي ومجاعة وله جزء مشهور 
  ره واحلسني بن محدان التغليب ذبح يف حبس املقتدر بأم

وفيها اإلمام أبو حممد عبدان بن أمحد بن موسى األهوازي اجلواليقي احلافظ الثقة صاحب التصانيف مسع سهل بن 
عثمان وأبا بكر بن أيب شيبة وطبقتهما وكان حيفظ مائة ألف حديث ورحل إىل البصرة مثاين عشرة مرة تويف يف آخر 

  السنة وله تسعون سنة وأشهر 
وكيع القاضي أبو بكر األخباري صاحب التصانيف روى عن الزبري بن بكار وطبقته وويل وفيها حممد بن خلف بن 

  قضاء األهواز قال يف املغين مشهور له تأليف قال ابن املنادي فيه لني انتهى 
وفيها الفقيه اإلمام أبو احلسن منصور بن إمساعيل بن عمر التميمي الضرير أصله من رأس عني بلدة باجليزة له 

ت يف مذهب الشافعي حسان وشعر جيدا أصابته فاقة يف سنة قحط فنادى بأعلى صوته فوق داره الغياث مصنفا
الغياث يا أحرار حنن فقراء وأنتم جتار إمنا حتسن املواساة يف الشد ال حني ترخص األسعار فسمعه جريانه فأصبح على 

مل يكن يف زمانه يف مصر مثله قال الشيخ أبو بابه مائة محل بر قال األسنوي كان فقيها متصرفا يف علوم كثرية 
  إسحاق قرأ على

أصحاب الشافعي وأصحاب أصحابه وله مصنفات يف الفقه مليحة منها اهلداية واملسافر والواجب واملستعمل 
  وغريها وله شعر مليح وكان شاعرا خبيث اللسان يف اهلجو وكان جنديا ومن شعره 

  ) ذاب حيله وليس يف الك** يل حيلة فيمن ينم ( 
ا يقول (    ) فحيليت فيه قليله ** من كان خيلق م

  وله أيضا 
  ) وهو النهاية يف اخلساسه ** الكلب أحسن عشرة ( 



  ) سة قبل أوقات الرياسه ** ممن ينازع يف الريا ( 
  نقل عنه الرافعي يف اجلنايات أن مستحق القصاص جيوز له استيفاؤه بغري إذن اإلمام انتهى ملخصا 

  سبع وثلثمائةسنة 

  
فيها كما قال يف الشذور انقض كوكب عظيم وتقطع ثالث قطع ومسع بعد انقضاضه صوت رعد عظيم هائل من 

  غري غيم 
وفيها كانت احلرب واألراجيف الصعبة مبصر مث لطف اهللا وأوقع املرض يف املغاربة ومات مجاعة من أمرائهم 

  واشتدت علة القائم حممد بن املهدي 
  ا لقرامطة البصرة فنهبوا وسبوا وفيها دخلت 

وفيها تويف أبو العباس اإلشناين أمحد بن سهل املقرىء اجملود صاحب عبيد بن الصباح وكان ثقة روى احلديث عن 
  بشر بن الوليد ومجاعة 

 وفيها أبو يعلى املوصلي أمحد بن علي املثىن بن حيىي التميمي احلافظ صاحب املسند روى عن علي بن اجلعد وغسان
  بن الربيع والكبار وصنف التصانيف وكان ثقة صاحلا متقنا تويف وله تسع وتسعون سنة 

  وفيها أبو حبىي زكريا بن حيىي الساجي البصري احلافظ حمدث البصرة

روى عن هدبة بن خالد وطبقته وله كتاب يف علل احلديث قال األسنوي منسوب إىل الساج وهو نوع من اخلشب 
اء احلفاظ الثقات ذكره الشيخ أبو إسحاق يف طبقاته فقال أخذ عن الربيع واملزين وصنف كان أحد األئمة الفقه

  كتاب اختالف الفقهاء وكتاب علل احلديث وتويف بالبصرة انتهى 
وفيها أبو بكر عبد اهللا بن مالك بن سيف التجييب مقرئ الديار املصرية روى عن حممد بن رمح وتال على أيب 

  ش وحدث عنه ابن يونس وتوىف يف مجادى اآلخرة وعمر دهرا طويال يعقوب األزرق صاحب ور
  وفيها أبو جعفر حممد بن صاحل بن ذريح العكربي احملدث روى عن جبارة بن ملغلس وطائفة 

وفيها حممد بن علي بن خملد بن فرقد الداركي األصبهاين آخر أصحاب إمساعيل بن عمرو البجلي وآخر أصحابه 
  أبو بكر بن املقري 

وفيها حممد بن هارون أبو بكر الروياين احلافظ الكبري صاحب املسند روى عن أيب كريب وطبقته وله تصانيف يف 
  الفقه وكان من الثقات 

وفيها أبو عمران اجلوين موسى بن سهل بالبصرة وسكن بغداد وكان ثقة رحاال حافظا مسع حممد بن رمح وهشام بن 
  عمار وطبقتهما 

مد اهليثم بن خلف الدوري ببغداد روى عن عبيد اهللا بن عمر القواريري وطبقته ومجع وصنف وفيها احلافظ أبو حم
  وكان ثقة 

وحيىي بن زكريا النيسابوري أبو زكريا األعرج أحد احلفاظ مبصر وهو عم حممد بن عبد اهللا بن زكريا بن حيوة 
  النيسابوري دخل مصر

  على كرب السن وروى عن قتيبة وابن راهويه 



  ان وثلثمائةسنة مث

  
فيها ظهر اختالل الدولة العباسية وجيشت الغوغاء ببغداد فركب اجلند وسبب ذلك كثرة الظلم من الوزير حامد 

بن العباس فقصدت العامة داره فحاربتهم غلمانه وكان له مماليك كثرية فدام القتال أياما وقتل عدد كثر مث استفحل 
فنت وحروب مبصر وملك العبيديون جيزة الفسطاط فجزعت اخللق البالء ووقع النهب يف بغداد وجرت فيها 

  وشرعوا يف اهلرب 
وفيها تويف احلافظ أبو احلسن علي بن سراج بن أيب األزهر املصري وكان من الضعفاء لفسقه بشرب املسكر قال 

  احلافظ ابن ناصر الدين يف بديعة البيان 
  ) حوله شرابه ففر ** مث على بن سراج املصري ( 
  أي حوله عن عدالة إىل الفسق وعدم قبول الرواية شربه املسكر ففر أي انفر منه وهو أمر من الفرار  (

وفيها إبراهيم بن حممد بن سفيان الفقيه أبو إسحق النيسابوري الرجل الصاحل راوي صحيح مسلم روى عن حممد 
  ه يف العرب بن رافع ورحل ومسع ببغداد والكوفة واحلجاز وقيل كان جماب الدعوة قال

وفيها أبو حممد إسحق بن أمحد اخلزاعي مقرىء أهل مكة وصاحب البزي روى مسند العديل عن املصنف وتويف يف 
  رمضان وهو يف عشر التسعني 

وعبد اهللا بن وهب احلافظ الكبري أبو حممد الدينوري مسع الكثري وطوف األقاليم وروى عن أيب سعيد األشج وطبقته 
عمر بن سهل يرميه بالكذب وقال الدارقطين متروك وقال أبو علي النيسابوري بلغين أن أبا قال ابن عدي مسعت 

ذرعة كان يعجز عن مذاكرته وقال ابن ناصر الدين كان حافظا رحاال لكنه عند الدارقطين وغريه من املتروكني 
  وقد قبله قوم وصدقوه فيما

  ذكره ابن عدي وعنه نقلوه انتهى 
د بن املفضل بن سلمة بن عاصم الضيب الفقيه الشافعي صاحب ابن سريج أحد األذكياء صنف وفيها أبو الطيب حمم

  الكتب وهو صاحب وجه وكان يرى تكفري تارك الصالة ومات شابا وأبوه وجده من أئمة العربية 
ووثقه أبو وفيها املفضل بن حممد أبو سعيد اجلندي حمدث مكة روى عن إبراهيم بن حممد الشافعي والعدين ومجاعة 

  علي النيسابوري 
وفيها أبو الفرج يعقوب بن يوسف وزير العزيز بن املعتز العبيدي صاحب مصر وكان يعقوب أوال يهوديا يزعم أنه 
من ولد السموأل بن عاد ياء صاحب حصن األبلق باليمن وكان يف خدمة كافور اإلخشيدي وبعد وفاة كافور ويل 

لعلماء وقال له العزيز يف مرضه لو كنت تشتري الشتريتك مبلكي وولدي وملا الوزارة للعزيز وكان حيب العلم وا
مات صلى عليه ودخل قربه قاله ابن األهدل وهي من غلطاته فإنه يف هذا التاريخ مل يكن وجد وسيأيت الكالم عليه 

  إن شاء اهللا تعاىل 

  سنة تسع وثالمثائة

  
  ورجع العبيدي إىل املغرب فيها أخذت اإلسكندرية واستردت إىل نواب اخلليفة 



وفيها قتل أبو عبد اهللا احلسني بن منصور بن حممى الفارسي احلالج وكان حممى جموسيا قال يف العرب تصوف احلالج 
وصحب سهل بن عبد اهللا التستري مث قدم بغداد فصحب اجلنيد والنوري وتعبد فبالغ يف اجملاهدة والترقب مث فنت 

والرياسة فسافر إىل اهلند وتعلم السحر فحصل له به حال شيطاين وهرب منه احلال ودخل عليه الداخل من الكرب 
  اإلمياين مث بدت منه كفريات أباحت دمه وكسرت صنمه واشتبه على الناس السحر بالكرامات فضل به

خلق كثري كدأب من مضى ومن يكون إىل مقتل الدجال األكرب واملعصوم من عصمة اهللا وقد جال هذا الرجل 
راسان وما وراء النهر واهلند وزرع يف كل ناحية زندقة فكانوا يكاتبونه من اهلند باملغيث ومن بالد الترك باملقيت خب

لبعد الدار عن اإلميان وأما البالد القريبة فكانوا يكاتبونه من خراسان بأيب عبد اهللا الزاهد ومن خورستان بالشيخ 
وبالبصرة احملري مث سكن بغداد يف حدود الثلثمائة وقبلها واشترى  حالج األسرار ومساه أشياعه ببغداد املصطلم

أمالكا وبىن دارا وأخذ يدعو الناس إىل أمور فقامت عليه الكبار ووقع بينه وبني الشبلي والفقيه حممد بن داود 
اس ساحر الظاهري والوزير علي بن عيسى الذي كان يف وزارته كابن هبرية يف وزارته علما ودينا وعدال فقال ن

فأصابوا وقال ناس به مس من اجلن فما أبعدوا ألن الذي كان يصدر منه ال يصدر من عاقل إذ ذلك موجب حتفه 
أو هو كاملصروع أو املصاب الذي خيرب باملغيبات وال يتعاطى بذلك حاال وال إن ذلك من قبيل الوحي وال 

ب كرامات فليقل ما شاء فجهلوا من وجهني الكرامات وقال ناس من األغتام بل هذا رجل عارف وىل هللا صاح
أحدمها أنه وىل والثاين أن الويل يقول ما شاء فلن يقول إال احلق وهذه بلية عظيمة ومرضة مزمنة أعياء األطباء 

داؤها وراج هبرجها وعز ناقدها واهللا املستعان قال أمحد بن يوسف التنوخي األزرق كان احلالج يدعو كل وقت إىل 
ما يستبله طائفه أخربين مجاعة من أصحابه أنه ملا افتنت به الناس باألهواز ملا خيرج هلم من األطعمة  شيء على حسب

يف غري وقتها والدراهم ويسميها دراهم القدرة حدث اجلبائي بذلك فقال هذه األشياء متكن احليل فيها ولكن 
قوله فخرج من األهواز وروى عن عمرو بن  أدخلوه بيتا من بيوتكم وكلفوه أن خيرج منه جرزيت شوك فبلغ احلالج

عثمان املكي أنه لعن احلالج وقال قرأت آية من القرآن فقال ميكنين أن أؤلف مثلها وقال أبو يعقوب األقطع 
  زوجت بنيت باحلالج فبان

ظاهره  يل بعد أنه ساحر حمتال وقال الصويل جالست احلرج فرأيت جاهال يتعاقل وعيبيا يتبالغ وفاجرا يتزهد وكان
أنه ناسك فإذا علم أن أهل بلد يرون اإلعتزال صار معتزليا أو يرون التشيع تشيع أو يرون التسنن تسنن وكان 

يعرف الشعبذة والكيماء والطب ويتنقل يف البلدان ويدعى الربويية ويقول للواحد من أصحابه أنت أدم ولذا أنت 
ياء انتقلت إليهم وقال الصويل أيضا قبض على الراسي أمري نوح وهلذا أنت حممد ويدعى التناسخ وإن أرواح األنب

األهواز على احلالج يف سنة إحدى وثلثمائة وكتب إىل بغداد يذكر أن البينة قامت عنده أن احلالج يدعى الربوبية 
وإمنا ويقول باحللول فحبس مدة وكان يرى اجلاهل شيئا من شعبذته فإذا وثق به دعاه إىل أنه إله مث قيل إنه سىن 

يريد قتله الرافضة ودافع عن نصر احلاجب قال وكان يف كتبه أنه مغرق قوم نوح ومهلك عاد ومثود وكان الوزير 
حامد قد وجدله كتابا فيه أن املرء إذا عمل كذا وكذا من اجلوع والصدقة وحنو ذلك أغناه ذلك عن الصوم 

ء بقتله وبعث حامد بن العباس خبطوطهم إىل املقتدر والصالة واحلج فقام عليه حامد فقتل وافيت مجاعة من العلما
فتوقف املقتدر فراسله إن هذا قد ذاع كفره وادعاؤه الربوبية وإن مل يقتل افتنت به الناس فإذن يف قتله فطلب الوزير 

صاحب الشرطة وأمره أن يضربه ألف سوط فإن مل ميت واألقطع أربعته فأحضر وهو يتبختر يف قيده فضرب ألف 
مث قطع يده ورجله مث حزر رأسه وأحرقت جثته وقال ثابت بن سنان انتهى إىل حامد يف وزارته أمر احلالج سوط 



وأنه قد موه على مجاعة من اخلدم واحلشم وأصحاب املقتدر بأنه حيىي املوتى وأن اجلن خيدمونه وحيضرون إليه ما 
ا أن احلالج إله وأنه حيىي املوتى مث وافقوه وكاشفوه يريد وكان حمبوسا بدار اخلالفة فأحضر مجاعة إىل حامد فاعترفو

وكانت زوجة السمرى عنده يف اإلعتقال فأحضرها حامد فسأهلا فقالت قد قال مرة زوجتك بأبىن وهو بنيسابور 
  وأن جرى

منه ما تكرهني فصومى واصعدي على السطح على الرماد وافطري على امللح واذكري ما تكرهينه فأين امسع وأرى 
لت وكنت نائمة وهو قريب مين فما احسست إال وقد غشيين فانتبهت فزعة فقال إمنا جئت ألوقظك للصالة قا

وقالت يل بنته يوما اسجدى له فقلت أو يسجد أحد لغري اهللا وهو يسمعين فقال نعم اهللا يف السماء واله يف األرض 
ميذ والدي يقول بعد ثالث من قتل والدي وقال ابن باكويه مسعت محد بن احلالج يقول مسعت امحد بن فاتك تل

رأيت رب العزة يف املنام فقلت يا رب ما فعل احلسني بن منصور قال كاشفته مبعىن فدعا اخللق إىل نفسه فأنزلت به 
ما رأيت وقال يوسف بن يعقوب النعماين مسعت حممد بن داود بن علي األصبهاين الفقيه يقول أن كان ما أنزل اهللا 

ا فما يقول احلالج باطل وعن أيب بكر بن سعدان قال يل احلالج تؤمن يب حىت ابعث لك بعصفورة على نبيه حق
تطرح من زرقها على كذا منا حناسا فيصري ذهبا قلت أفتؤمن يب حىت ابعث إليك بفيل يستلقي فتصري قوائمه يف 

كالم العرب حبروفه ويف تاريخ ابن كثري  السماء فإذا أردت أن ختفيه أخفيته يف عينك فاهبته وكان مموها مشعوذا انتهى
قال وقد صحب احلالج مجاعة من سادات املشايخ كاجلنيد وعمرو بن عثمان املكي وأيب احلسني النوري قال 

اخلطيب البغدادي والصوفية خمتلفون فيه فأكثرهم نفى أن يكون احلالج منهم وقبله أبو العباس بن عطاء وحممد بن 
قسم النصر أباذي وصححوا حاله ودونوا كالمه حىت قال ابن خفيف وهو حممد بن جعفر جعفر الشريازي وأبو ال

الشريازي احلسني بن منصور عامل رباين وعوتب النصر اباذي يف شيء حكى عن احلالج يف الروح فقال إن كان بعد 
شبلي يقول كنت أنا النبيني والصديقني موحد فهو احلالج وقال السلمي مسعت منصور بن عبد اهللا يقول مسعت ال

واحلسني بن منصور شيئا واحدا إال أنه أظهر وكتمت قال اخلطيب والذي نفاه من الصوفية نسبوه إىل الشعبذة يف 
  فعله وإىل الزندقة يف عقيدته وعقده

تقدم وأمجع الفقهاء ببغداد أنه قتل كافرا وكان ممخر قامموها مشعبذا وهبذا قال أكثر الصوفية فيه ومنهم طائفة كما 
أمجلوا القول فيه وغرهم ظاهره ومل يطلعوا على باطنه وال باطن قوله وملا أنشد أليب عبد اهللا بن خفيف قول احلالج 

  ابن منصور 
  ) سرسىن الهوته الثاقب ** سبحان من أظهر ناسوته ( 
  ) يف صورة اآلكل والشارب ** مث بدا يف خلقه ظاهرا ( 
  ) جب باحلاجب كخطة احلا** حىت لقد عاينه خلقه ( 

فقال ابن خفيف على من يقول هذا لعنة اهللا فقيل له إن هذا من شعر احلالج فقال قد يكون مقوال عليه وملا كان 
يوم الثالثاء لتسع بقني من ذي القعدة سنة تسع وثلثمائة أحضر احلالج إىل جملس الشرطة باجلانب الغريب فضرب 

عنقه وأحرقت جثته بالنار ونصب رأسه على سور اجلسر اجلديد حنو ألف سوط مث قطعت يداه ورجال مث ضربت 
وعلقت يداه ورجاله إىل جانب رأسه وذكر السلمى بسنده قال أبو بكر بن ممشاد حضر عندنا بالدينور رجل ومعه 

بعث خالة فوجدوا فيها كتابا للحالج عنوانه من الرحيم الرمحن إىل فالن بن فالن يدعوه إىل الضاللة واإلميان به ف
بالكتاب إىل بغداد فسئل احلالج عن ذلك فأقر أنه كتبه وعلى هذا جرى ما جرى انتهى ما قاله ابن كثري نقله عنه 



  السخاوي 
وفيها تويف أبو العباس أمحد بن حممد بن سهل بن عطاء األدمي الزاهد أحد مشايخ الصوفية القانتني املوصوفني 

 اليوم والليلة ساعتني وخيتم القرآن كل يوم سئل ما املرءة قال إن ال باإلجتهاد يف العبادة قيل أنه كان ينام يف
يستكثر له عمال وقال من ألزم نفسه آداب السنة نور اهللا قلبه بنور املعرفة وال مقام أشرف من مقام متابعة احلبيب 

  كرب اهليبة واحلياء فمنيف أوامره وأفعاله وأخالقه والتأدب بآدابه قوال وفعال وعزما ونية وعقدا وقال العلم األ

عرى عنهما عرى عن اخلريات وقال من حرم اآلداب حرم جوامع اخلريات وقال أصح العقول عقل وافق التوفيق 
  وشر الطاعات طاعة أورثت عجبا وخري الذنوب ذنب أعقب توبة وندما تويف يف ذي القعدة بالعراق 

ب ببغداد روى عن شريح بن يونس وطائفة وكان ثقة عاش وفيها حامد بن حممد بن شعيب أبو العباس البلخي املؤد
  ثالثا وتسعني سنة 

  وعمرو بن إمسعيل بن أيب غيالن أبو حفص الثقفي البغدادي مسع على بن اجلعد ومجاعة ووثقه اخلطيب 
ليد وفيها أبو بكر حممد بن احلسني بن املكرم البغدادي بالبصرة وكان أحد احلافظ املربزين روى عن بشر بن الو

  وطبقته 
  وفيها عبد الرمحن بن عبد املؤمن بن خالد املهليب األزدي أبو حممد وكان من الثقات احلافظ واإلثبات األيقاظ 

وحممد بن خلف بن املرزبان أبو بكر البغدادي اإلخباري صاحب التصانيف روى عن الزبري بن بكار وطبقته وكان 
  صدوقا 

الثقفي موالهم أبو بكر األصبهاين ابن معدان كان حافظا رحاال كثري  وفيها حممد بن أمحد بن راشد بن معدان
  املصنفات 

  سنة عشر وثلثمائة

  
فيها كما قال يف الشذور انبثق بواسط تسعة عشر بثقا أصغرها مائتا ذراع وأكربها ألف ذراع وغرق من أمهات 

  القرى ألف وثلثمائة قرية انتهى 
جعفر أمحد بن حيىي مسع أبا كريب وطبقته وروى عنه ابن حبان والطرباين وكان وفيها تويف احلافظ الكبري الثقة أبو 

مع حفظه زاهدا خريا قال أبو إسحق بن محزة احلافظ ما رأيت أحفظ منه وقال ابن املقرى فيه حدثنا تاج احملدثني 
  فذكر حديثا

  
د بن منيع مسنده عن سن عالية قال وفيها إسحق بن إبراهيم بن حممد بن مجيل أبو يعقوب األصبهاين الراوي عن أمح

  حفيده عبيد اهللا بن يعقوب عاش جدي مائة وسبع عشرة سنة 
وفيها أبو شيبة داود بن إبراهيم بن روزبة البغدادي مبصر روى عن حممد ابن بكار بن الريان وطائفة قال يف املغين 

اه مرة على بن أنه مل يذكره يف الضعفاء داود بن إبراهيم بن روزبة أبو شيبة معروف صدوق أخطأ ابن اجلوزي ووه
  انتهى 

  وفيها على العباس البجلي الكويف املقامين أبو احلسن روى عن أيب كريب وطبقته 



وفيها على الصحيح أويف سنة إحدى عشرة أو ست عشرة أبو إسحق إبراهيم أبن حممد بن السري بن سهل 
دب والدين املتني وصنف كتابا يف معاين القرآن وله كتاب الزجاج النحوي قال ابن خلكان كان من أهل العلم واأل

األمايل وكتاب ما فسر من مجع املنطق وكتاب اإلشتقاق وكتاب العروض وكتاب النوادر وكتاب األنواء وغريها 
وأخذ األدب عن املربد وثعلب وكان خيرط الزجاج مث تركه واشتغل باألدب فنسب إليه واختص بصحبة الوزير 

بن سليمان وعلم ولده القاسم األدب وملا استوزر القاسم أفاد بطريقته ماال جزيال وحكى أبو على  عبيد اهللا
الفارسي النحوي قال دخلت مع شيخنا أيب إسحق على القسم بن عبيد اهللا الوزير فورد اخلادم فساه بسر فاستبشره 

لك فقال له كانت ختتلف إلينا جارية مث هنض فلم يكن بأسرع من عاد ويف وجهه أثر الوجوم فسأله شيخنا عن ذ
  ألحدى القينات فسمتها أن تبيعين إياها فامتنعت من ذلك مث أشار عليها أحد من ينصحها بأن هتديها إىل رجاء أن

أضاعف هلا مثنها فلما جاءت أعلمين اخلادم بذلك فنهضت مستبشرا ألفتضاضها فوجدهتا قد حاضت فكان مين ما 
  وكتب ترى فأخذ شيخنا الدواة 

  ) حاذق بالطعن بالظلم ** فارس ماض حبربته ( 
  انتهى ملخصا ) فاتقته من دم بدم ** رام أن يدمى فريسته ( 

وفيها أبو بشر الدواليب وهو حممد بن أمحد بن محاد األنصاري الرازي احلافظ صاحب التاصنيف روى عن بندار 
ن يونس كان من أهل الصنعة وكان يضعف وروى عنه حممد بن بشار وخلق وعاش ستا ومثانني سنة قال أبو سعيد ب

ابن أيب حامت وابن حبان والطرباين قال الدارقطين تكلموا فيه وقال ابن عدي أبن محاد متهم قاله ابن درباس تويف 
  الدواليب بني مكة واملدينة 

صنفات الكثرية مسع إسحق وفيها احلرب البحر اإلمام أبو جعفر حممد بن جرير الطربي صاحب التفسري والتاريخ وامل
بن إسرائيل وحممد بن محيد الرازي وطبقتهما وكان جمتهدا ال يقلد أحدا قاله يف العرب قال إمام األئمة ابن خزمية ما 
أعلم على األرض أعلم من حممد بن جرير وقال أبو حامد األسفرائين الفقيه لو سافر رجل إىل الصني حىت حيصل 

كثريا وكذلك أثىن ابن تيمية على تفسريه للغاية ومولده بآمل طربستان سنة أربع  تفسري حممد بن جرير مل يكن
وعشرين ومائتني وتويف ليومني بقي من شوال وكان ذا زهد وقناعه وتويف ببغداد وممن أخذ عنه العلم حممد 

ه مجع من العلوم ما مل الباقرحي والطرباين وخلق قال اخلطيب كانت األئمة حتكم بقوله وترجع إىل رأيه ملعرفته وفضل
  يشاركه فيه أحد من أهل عصره وذكر له ترمجة طويلة 

وفيها على الصحيح العالم احملدث أبو العباس حممد بن احلسن بن قتيبة العسقالين حمدث فلسطني روى عن صفوان 
  بن صاحل املؤذن وحممد بن رمح

  قة ثبتا والكبار وعنه ابن عدي وأبو علي النيسابوري وخلق وكان حافظا ث
  وفيها تقريبا أبو عمران الرقي موسى بن جرير املقرئ النحوي صاحب أيب شعيب السوسي تصدر لإلقراء مدة 

وفيها الوليد بن أبان احلافظ أبو العباس األصبهاين بأصبهان وكان ثقة صنف املسند والتفسري وطوف الكثري وحدث 
  لطرباين وأهل اصبهان عن أمحد بن الفرات الرازي وطبقته وعنه أبو الشيخ وا

  سنة إحدى عشرة وثلثمائة



  
فيها دخل أبو طاهر سليمان بن احلسن اجلنايب القرمطي البصرة يف الليل يف ألف وسبعمائة فارس نصبوا السالمل على 

السور ونزلوا فوضعوا السيف يف البلد وأحرقوا اجلامع وهرب خلق إىل املاء فغرقوا وسبوا احلرمي واستمروا سبعة 
  ة يوما حيملون ما أرادوا من األموال واحلرمي واهللا املستعان عشر

وفيها تويف أبو جعفر أمحد بن محدان بن علي بن سنان احلريي النيسابوري احلافظ الزاهد اجملاب الدعوة والد احملدث 
ىي أيب عمرو بن محدان روى عن عبد الرمحن بن بشر بن احلكم وطبقته وصنف الصحيح على شرط مسلم وكان حي

  الليل 
وفيها أبو بكر اخلالل أمحد بن حممد بن هارون البغدادي الفقيه احلرب الذي أنفق عمره يف مجع مذهب اإلمام أمحد 

وتصنيفه تفقه على املروزي ومسع من احلسن بن عرفة وأقرانه وروى عن تلميذه أبو بكر عبد العزيز بن جعفر يعرف 
 واحد قال ابن ناصر الدين هو رحال واسع العلم شديد االعتناء باآلثار بغالم اخلالل وحممد بن املظفر احلافظ وغري

له كتاب السنة ثالث جملدات كبار وكتاب العلل يف عدة أسفار وكتاب اجلامع وهو كبري جليل املقدار انتهى وتويف 
  يف ربيع األول

  ة وطبقته وكان ثقة حمدثا وفيها عبد اهللا بن إسحاق املدائين األمناطي روى ببغداد عن عثمان بن أيب شيب
  وعبد اهللا بن حممود السعدي أبو عبد الرمحن حمدث مرو 

وعبد اهللا بن عروة اهلروي احلافظ أبو حممد وكان من األثبات الثقات صنف ومسع أبا سعيد األشج وطبقته وروى 
  عنه أبو منصور اللغوي وأبو منصور وآخرون 
بن جبري اهلمداين السمرقندي صاحب الصحيح والتفسري وذو الرحلة وفيها احلافظ الكبري أبو حفص عمر بن حممد 

الواسعة روى عن عيسى بن محاد زغبة وبشر بن معاذ العقدي وطبقتهما وعنه حممد بن حممد بن صابر واعني بن 
  جعفر السمرقندي وعاش مثانيا ومثانني سنة وكان صدوقا 

  لغازي كان رحاال ثقة قال ابن ناصر الدين يف بديعة البيان وفيها تقريبا حممد بن إبراهيم بن شعيب أبو احلسني ا
  انتهى ) حممد اجلرجاين ذاك الغازي ** وبعد بضع عشرة اجملازي ( 

وفيها إمام األئمة أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية السلمي النيسابوري احلافظ صاحب التصانيف شيخ اإلسالم 
لي بن حجر وابن راهويه وحممود بن غيالن وخلق وعنه البخاري ولد سنة اثنتني وعشرين ومائتني وروى عن ع

ومسلم خارج صحيحهما وحممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم وأبو علي النيسابوري قاله ابن برداس وهو حافظ ثبت 
 إمام رحل إىل الشام واحلجاز والعراق ومصر وتفقه على املزين وغريه قال احلافظ أبو علي النيسابوري مل أر مثل
حممد بن إسحاق وقال أبو زكريا العنربي مسعت ابن خزمية يقول ليس ألحد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  قول إذا صح اخلرب عنه وقال أبو علي احلافظ كان ابن خزمية حيفظ الفقهيات من حديثه كما حيفظ القارئ

وقال الدارقطين كان إماما معدوم النظري وقال السورة وقال ابن حبان مل ير مثل ابن خزمية يف حفظ اإلسناد واملنت 
األسنوي يف طبقاته صار ابن خزمية إمام زمانه خبراسان رحلت إليه لطلبة من اآلفاق قال شيخه الربيع استفدنا من 

ابن خزمية أكثر مما استفاد منا وكان متقلال له قميص واحد دائما فإذا جدد آخر وهب ما كان عليه نقل عنه 
مواضع منها أنه إن رجع يف األذان ثىن اإلقامة وإال أفردها ومنها أن الركعة ال تدرك بالركوع انتهى الرافعي يف 

  ملخصا 



  وفيها أبو العباس حممد بن شاذل النيسابوري مسع ابن راهويه وأبا مصعب وخلقا وكان خيتم القرآن يف كل يوم 
لطب والفلسفة وإمنا اشتغل بعد أن بلغ األربعني وحممد بن زكريا الرازي الطبيب العالمة صاحب املصنفات يف ا

وكان يف صباه مغنيا بالعود قاله يف العرب وقال ابن األهدل هو الطبيب املاهر أبو بكر حممد بن زكريا الرازي املشهور 
وله يف الطب كتاب احلاوي واألقطاف وكتاب املنصور وحجمه صغري مجع فيه بني العلم والطب والعمل ومن قوله 

ا أمكن العالج باألغذية فال يعاجل باألدوية واملفرد أوىل من املركب وكان شغله بالطب بعد أربعني من عمره مهم
  انتهى 

  وفيها حامد بن العباس الوزير كان خيدمه ألف وسبعمائة حاجب قاله ابن اجلوزي يف الشذور 

  سنة اثنيت عشرة وثلثمائة

  
طاهر اجلنايب نسبة إىل جنابة بلد بالبحرين ورد إىل اهلبري فلقى حاج سنة فيها كما قال يف الشذور ورد اخلرب بأن أبا 

  إحدى عشرة يف رجوعهم وأنه

قتل منهم قتال مسرفا وسىب من اختار من الرجال والنساء والصبيان واجلمال وكان الرجال ألفني ومائتني والنساء 
زاد وال مجال فماتوا بالعطش وحصل له ما حرز حنوا من مخسمائة وسار هبم إىل هجر وترك باقي احلاج مكانه بال 

  بألف ألف دينار ومن الطيب واألمتعة بنحو ألف ألف وكان سنة يومئذ سبع عشرة سنة 
وفيها أحل مونس اخلادم ونصر احلاجب وهرون ابن خال املقتدر على املقتدر حىت أذن يف قتل علي بن حممد بن 

ابن الفرات إحدى وسبعني سنة وعاش بعد حامد بن العباس نصف احلسن بن الفرات وولده احملسن فذحبا وعاش 
سنة وكان جبارا فاتكا كرميا سايسا متموال كان يقدر على عشرة آالف ألف دينار وقد وزر للمقتدر ثالث مرات 

آية وقيل كان يدخله من مالكه يف العام ألفا ألف دينار قاله يف العرب وكان علي بن الفرات هذا وأخوه أبو العباس 
يف معرفة حساب الديوان وكان ولده احملسن متموال أيضا وكان اختفى مث ظفر به يف زي امرأة قد خضب يديه 
فعذب وأخذ خطه بثالثة آالف ألف دينار ووىل الوزارة عبيد اهللا بن حممد اخلاقاين فعذب بين الفرات واصطفى 

  أمواهلم فيقال أخذ منهم ألفي ألف دينار 
  ون فرغانة إحدى مدائن الترك وفيها افتتح املسلم

وفيها تويف احلافظ أمحد بن عمرو بن منصور األموي موالهم األندلسي حمدث األندلس أبو جعفر روى عن يونس 
  بن عبد األعلى والربيع بن سليمان وغريمها وكان بصريا بعلل احلديث إماما فيه 

كردس احلافظ املشهور روى عن حممد بن رافع وفيها احلسن بن علي بن نصر الطوسي أبو علي اخلراساين يعرف ب
وبندار وإسحاق الكوسج وعنه حممد ابن جعفر البسيت وأمحد بن حممد بن عبدوس وأبو أمحد احلاكم وله تصانيف 

  تدل على معرفته قال يف املغين قال أبو أمحد احلاكم تكلموا يف روايته كتاب النسب عن الزبري انتهى

بن قديد أبو القسم املصري احملدث وله بضع ومثانون سنة روى عن حممد بن رمح  وفيها علي بن احلسن بن خلف
  وحرملة 

وفيها عبد الرمحن بن أمحد بن عباد الثقفي اهلمداين املعروف بعبدوس احلافظ اجملود أبو حممد روى عن حممد بن عبيد 
  و أمحد احلاكم وكان ثقة متقنا األسدي ويعقوب الدورقي وعنه أمحد بن عبيد األسدي وأبو أمحد الغطريفي وأب



وفيها حممد بن سليمان بن فارس أبو أمحد الدالل النيسابوري انفق أمواال جليلة يف طلب العلم وأنزل البخاري 
  عنده ملا قدم نيسابور وروى عن حممد ابن رافع وأيب سعيد األشج وكان يفهم ويذاكر 

الباغندي أحد أئمة احلديث يف ذي احلجة ببغداد وله بضع  وحممد بن حممد بن سليمان احلافظ الكبري أبو بكر بن
وتسعون سنة روى عن علي بن املديين وشيبا بن فروخ وطوف مبصر والشام والعراق روى أكثر حديثه من حفظه 
قال القاضي أبو بكر األهبري مسعته يقول أجبت يف ثلثمائة ألف مسئلة يف حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال 

عيلي ال أهتمه ولكنه خبيث التدليس ومصحف أيضا وقال اخلطيب رأيت كافة شيوخنا حيتجون به وقال يف األمسا
  املغين قال ابن عدي أرجو أنه كان ال يتعمد الكذب وكان مدلسا انتهى 

 وفيها أبو بكر بن اجملدر وهو حممد بن هارون البغدادي روى عن داود ابن رشيد وطبقته وكان معروفا باالحنراف
  عن علي رضي اهللا عنه قال يف املغين حممد بن هارون بن اجملدر أبو بكر صدوق مشهور فيه نصب واحنراف انتهى

  سنة ثالث عشرة وثلثمائة

فيها كما قال يف الشذور انقض كوكب قبل مغيب الشمس بأربع ساعات من ناحية اجلنوب إىل الشمال فأضاءت 
  منه الدنيا وكان له صوت كصوت الرعد 

ا سار ونزل القرمطي على الكوفة فقاتلوه فغلب على البلد وهنبه فندب املقتدر مؤنسا وأنفق يف اجليش ألف وفيه
  ألف دينار فسار القرمطي عن الكوفة وتسلم األنبار وعاث يف البالد وعظم ضرره ومل يقدر عليه 

روى عن أيب بكر بن أيب شيبة وأيب  وفيها تويف أمحد بن عبد اهللا بن سابور الدقاق الثقة ببغداد كان واسع الرحلة
  نعيم احلليب وعدة 

وفيها أبو العباس أمحد بن حممد بن احلسني املاسرجسي مسع من جده ألمه احلسن بن عيسى بن ماسرجس وإسحاق 
  وشيبان بن فروخ 

  وفيها مجاهر بن حممد بن أمحد أبو األزهر األزدي الزملكاين روى عن هشام بن عمار وطبقته 
بت بن حزم السرقسطي اللغوي العالمة قال ابن الفرضي كان مفتيا بصريا باحلديث والنحو واللغة والغريب وفيها ثا

  والشعر وعاش مخسا وتسعني سنة روى عن حممد بن وضاح وطائفة 
وفيها عبد اهللا بن زيدان بن بريد أبو حممد البجلي الكويف عن إحدى وتسعني سنة روى عن أيب كريب وطبقته قال 

بن أمحد بن محاد احلافظ مل ترعيين مثله كان ثقة حجة كان أكثر كالمه يف جملسه يا مقلب القلوب ثبت قليب  حممد
  على طاعتك مكث حنو ستني سنة مل يضع جنبه على مضربه وكان صاحب ليل 

حبلب يف  وعلى بن عبد احلميد الغضايري نسبة إىل الغضار بالغني املعجمة وهو اإلناء الذي يؤكل فيه أبو احلسب
  شوال روى عن بشر بن الوليد والقواريري وعدة وقال حججت من حلب ماشيا أربعني حجة

  
وعلي بن حممد بن بشار أبو احلسن وأبو صاحل البغدادي الزاهد شيخ احلنابلة أخذ عن صاحل بن أمحد بن حنبل 

هللا ما يشتهي فال جيد شيئا يشتهي واملروذي وجاء عنه أنه قال أعرف رجال منذ ثالثني سنة يشتهي أن يشتهي ليترك 
قاله يف العرب وقيل له كيف الطريق إىل اهللا فقال كما عصيت اهللا سرا تطيعه سرا حىت يدخل إىل قلبك لطائف الرب 

وكان له كرامات ظاهرة وانتشار ذكر يف الناس يتربك الناس بزيارته قاله السخاوي وقال ابن أيب يعلى يف الطبقات 



صابوين ثنا إسحاق بن إبراهيم العدل ثنا حممد بن أمحد بن محاد الوراق ثنا أبو احلسن القتات حدثنا إمساعيل ال
الصويف ثنا أبو صاحل احلسن بن بشار العبد الصاحل حدثين عبد اهللا بن أمحد قال مرت بنا جنازة وحنن قعود على 

ق قال يف فنائه أو فناء غريه قالوا يف مسجد أيب فقال أيب ما كان صنعة صاحب اجلنازة قالوا كان يبيع على الطري
فناء غريه قال عز على عز على إن كان يف فناء يتيم أو غريه فقد ذهبت أيامه عطال مث قال قم نصلي عليه عسى اهللا 
أن يكفر عنه سيأته قال فكرب عليه أربع تكبريات مث محلناه إىل قربه ودفناه ونام أيب يف تلك الليلة وهو مغتم به فإذا 

بامرأة قالت منت البارحة فرأيت صاحب اجلنازة الذي مررت معه وهو جيري يف اجلنة جريا وعليه حلتان  حنن
خضراوان فقلت له ما فعل اهللا بك قال غضبان على وقت خروج روحي فصلى على أمحد بن حنبل فغفر يل ذنويب 

رأيت البغدادي حيب أبا احلسن بن بشار وأبا ومتعين باجلنة وأنبأنا على احملدث عن أيب عبد اهللا الفقيه أنه قال إذا 
حممد الربهباوي فاعلم أنه صاحب سنة وكان ابن بشار يقول من زعم أن الكفار حياسبون ما يستحي من اهللا مث قال 
من صلى خلف من يقول هذه املقالة يعيد انتهى ملخصا أي خالفا للساملية فإهنم يقولون حبساب الكفار كاملسلمني 

  حتصى أعماهلم ويطالعون عليها ويقرعون هبا تقريعا منواحلق إهنم 

  واهللا أعلم } فال نقيم هلم يوم القيامة وزنا { غري وزن وحساب لقوله تعاىل 
وفيها حممد بن إبراهيم الرازي الطيالسي روى عن إبراهيم بن موسى الفراء وابن معني وخلق قال الدارقطين متروك 

قال يف املغين حممد بن إبراهيم بن زياد الطيالسي عن ابن معني قال الدارقطين روى عن سويد وأبا مصعب وطبقتهما 
  متروك وضعفه أبو أمحد احلاكم انتهى 

وفيها أبو العباس حممد بن إبراهيم بن إسحق بن مهران السراج احلافظ صاحب التصانيف روى عن قتيبة وإسحاق 
ن قال أبو إسحاق املزكي مسعته يقول ختمت عن وخلق وعنه الشيخان خارج صحيحيهما وكان إمام هذا الشأ

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اثين عشر ألف ختمة وضحيت عنه اثين عشر ألف أضحية قال حممد بن أمحد 
الدقاق رأيت السراج يضحي كل أسبوع وأسبوعني أضحية مل جيمع أصحاب احلديث عليها وقد ألف السراج 

  ا باملعروف هناء عن املنكر عاش سبعا وتسعني سنة مستخرجا على صحيح مسلم وكان أمار
وفيها أبو قريش حممد بن مجعة بن خلف القهستاين األصم احلافظ املتقن الثقة الرحال صاحب املسندين على الرجال 

  وعلى األبواب أكثر التطواف وروى عن أمحد بن منيع وطبقته 

  سنة أربع عشرة وثلثمائة

  
حريق يف هنر طابق فاحترقت منه ألف دار واشتد برد اهلواء يف كانون األول فتلف فيها كما قال يف الشذور وقع 

  أكثر خنل بغداد وسوادها ومجدت اخللجان واآلبار مث مجدت دجلة حىت عربت الدواب عليها 
 وفيها أخذت الروم لعنهم اهللا ملطية عنوة واستباحوها ومل حيج أحد من العراق خوفا من القرامطة ونزح أهل مكة

  عنها خوفا منهم 
  وفيها أبو بكر أمحد بن حممد بن عمر التيمي املنكدري احلجازي نزيل

  خراسان روى عن عبد اجلبار بن العالء وخلق قال احلاكم له أفراد وعجائب 
وحممد بن حممد بن النفاح بن بدر الباهلي أبو احلسن بغدادي حافظ خري متعفف تويف مبصر يف ربيع اآلخر روى عن 



  بن أيب إسرائيل وطبقته إسحاق 
وفيها حممد بن عمر بن لبابة أبو عبد اهللا القرطيب مفيت األندلس كان رأسا يف الفقه حمدثا أديبا أخباريا شاعرا مؤرخا 
تويف يف شعبان وولد سنة مخس وعشرين ومائتني روى عن أصبغ والعتيب وطبقتهما من أصحاب حيىي بن حيىي وتفقه 

  به خلق 
قسم أبو الليث البغدادي الفرائضي روى عن شريح بن يونس وأقرانه وكان ثقة من فقهاء أهل وفيها نصر بن ال

  الري 

  سنة مخس عشرة وثلثمائة

  
  فيها كان أول ظهور الديلم وأول من غلب منهم على الري لبكى بن النعمان 

ودخل الروم ومت مصاف  وفيها أخذت الروم مسيساط واستباحوها وضربوا الناقوس يف اجلامع فسار مونس باجليوش
  كثرية هزمت فيها الروم وقتل منهم خلق 

وأما القرامطة فنازلت الكوفة فسار يوسف بن أيب الساج فالتقاهم فأسر يوسف واهنزم عسكره وقتل منهم عدة 
 وسار القرمطي إىل أن نزل غريب األنبار فقطع املسلمون اجلسر فأخذ يتحيل يف العبور مث عربوا وأوقع باملسلمني

فخرج نصر احلاجب ومونس فعسكروا بباب األنبار وخرج أبو اهليجاء بن محدان وإخوته مث ردت القرامطة فما 
جسر العسكر عليهم وهذا خذالن آهلي فإن القرامطة كانوا ألفا وسبعمائة من فارس وراجل والعسكر أربعني ألف 

هيت فبادر العسكر وحصنوها فرد القرمطي إىل  فارس مث أن القرمطي قتل ابن أيب الساج ومجاعة منهم مث سار إىل
  الربية فدخل الوزير ابن عيسى على املقتدر وقال قد متكنت هيبة هذا الكافر

من القلوب فخاطب السيدة يف مال تنفقه يف اجليش وإال فمالك إال أقاصي خراسان فأخرب أمه فأخرجت مخسمائة 
ابن عيسى يف استخدام العساكر وجددت على بغداد اخلنادق  ألف دينار وأخرج املقتدر ثلثمائة ألف دينار وهنض

  وعدمت هيبة املقتدر من القلوب وشتمته اجلند قاله يف العرب 
وفيها تويف احلافظ أبو بكر أمحد بن علي بن شهريار الرازي مث النيسابوري صاحب التصانيف وله أربع ومخسون 

  خبراسان والري وبغداد والكوفة واحلجاز  سنة رحل وأدرك إبراهيم بن عبد اهللا القصار وطبقته
وأبو القسم عبد اهللا بن حممد بن جعفر القزويين الفقيه قاضي دمشق مث قاضي الرملة روى عن يونس بن عبد األعلى 

  وطبقته وكان له حلقة مبصر للفتوى قال ابن يونس خلط ووضع أحاديث وقال يف املغين كذبه الدارقطين 
سليمان البغدادي النحوي وهو األخفش الصغري روى عن ثعلب واملربد قال ابن خلكان  وفيها أبو احلسن علي بن

روى عن املربد وثعلب عنه وغريمها وروى عن املرزباين وأبو الفرج املعاىف وغريمها وهو غري األخفش األكرب 
اره ويقول عند بابه واألخفش األوسط وكان بني ابن الرومي وبني األخفش املذكور منافسة وكان األخفش يبادر د

كالما يتأذى به وكان ابن الرومي كثري التطري فإذا مسع كالمه ال خيرج ذلك اليوم من بيته فكثر ذلك منه فهجاه ابن 
الرومي بأهاج كثرية وهي مثبتة يف ديوانه وكان األخفش حيفظها ويوردها استحسانا هلا يف مجلة ما يورده وافتخارا 

ا علم ابن الرومي ذلك أقصر عنه وقال املرزباين مل يكن األخفش املذكور باملتسع يف أنه نوه بذكره إذ هجاه فلم
الرواية لألخبار والعلم بالنحو وما علمته صنف شيئا البتة وال قال شعرا وكان إذا سئل عن مسئلة يف النحو ضجر 



عني مع سوء بصرها انتهى وانتهر من يسأله ومات فجأة ببغداد ودفن مبقربة قنطرة بردان واألخفش هو صغري ال
  ملخصا

  
  وفيها حممد بن احلسني أبو جعفر اخلثعمي الكويف األشناين أحد األثبات روى ببغداد عن أيب كريب وطبقته 

وفيها حممد بن الفيض أبو احلسن الغساين حمدث دمشق روى عن صفوان ابن صاحل والكبار وتويف يف رمضان عن 
  ست وتسعني سنة 

رغياين احلافظ اجلوال الزاهد املفضال شيخ نيسابور اإلسفنجي روى عن حممد بن رافع وبندار وحممد بن املسيب األ
وحممد بن هاشم البعلبكي وطبقتهم وكان يقول ما أعلم منربا من منابر اإلسالم بقي علي مل أدخله لسماع احلديث 

ن دقيق اخلط وكان هذا وقال كنت أمشي يف مصر ويف كمي مائة جزء يف اجلزء ألف حديث قال احلاكم كا
كاملشهور من شأنه وعاش اثنتني وتسعني سنة قال ابن ناصر الدين حدث عن خلق وعنه خلق وكان من العباد 

  اجملتهدين والزهاد البكائني انتهى 

  سنة ست عشرة وثلثمائة

  
ت فرمجوه باحلجارة فيها دخل القرمطي الرحبة بالسيف واستباحها مث نازل الرقة وقتل مجاعة بربضها وحتول إىل هي

وقتلوا صاحبه أبا الزوار فسار إىل الكوفة مث انصرف وبىن دارا مساها دار اهلجرة ودعا إىل املهدي وتسارع إليه كل 
مريب ومل حيج أحد ووقع بني املقتدر وبني مونس اخلادم واستعفى ابن عيسى من الوزارة وويل بعده أبو علي بن 

  مقلة الكاتب 
مال بن حممد بن محدان بن سعيد أبو احلسن الزاهد الواسطي نزيل مصر وشيخها كان ذا منزلة وفيها تويف بنان احل

عظيمة يف النفوس وكانوا يضربون بعبادته املثل صحب اجلنيد وحدث عن احلسن بن حممد الزعفراين ومجاعة وثقه 
عجيبا وقال السيوطي يف  أبو سعيد بن يونس وقال تويف يف رمضان وخرج يف جنازته أكثر أهل مصر وكان شيئا

  حسن احملاضرة جاءه

رجل فقال يل على رجل مائة دينار وقد ذهبت الوثيقة وأخشى أن ينكر فادع يل فقال له إين رجل قد كربت وأنا 
أحب احللوى فاذهب فاشتر يل رطال وأتين به حىت أدعوا لك فذهب الرجل فاشترى فوضع له البائع احللوى يف 

باملائة دينار فجاء إىل الشيخ فأخربه فقال خذ احللوى فاطعمها صبيانك وقال السخاوي هو من ورقة فإذا هي وثيقته 
جلة املشايخ والقائلني باحلق له املقامات املشهورة واآليات املذكورة كان أستاذ أيب احلسن النوري قال بنان من كان 

واألمر بيدك إن نصحت صافوك وإن خلطت يسره ما يضره مىت يفلح وقال إن أفردته بالربوبية أفردك بالعناية 
خلوك وقال أجل أحوال الصوفية الثقة باملضمون والقيام باألوامر ومراعاة السر والتخلي من الكونني بالتشبث 

باحلق وقال رؤية األسباب مجلة على الدوام قاطعه عن مشاهدة املسبب واإلعراض عن األسباب يؤدي بصاحبه إىل 
مبتحقق يف احلب من راقب أوقاته أو جتمل يف كتمان حبه حىت يهتك ويفتضح وخيلع ركوب البواطل وقال ليس 

العذار وال يبايل عما يرد عليه من جهة حمبوبة أو بسببه ويتلذذ بالبالء كما تتلذذ األغيار بأسباب النعم وأنشد على 
  أثره 



  ) فإين ال أرى يف احلب عارا ** حلاين العاذلون فقلت مهال ( 
  ) بأول خالع خلع العذارا ** د خلعت فقلت لسنا وقالوا ق( 

وأسند يف احللية عن أيب علي الروذباري قال كان سبب دخويل مصر حكاية بنان وذلك أنه أمر ابن طولون 
باملعروف فأمر أن يلقى بني يدي السبع فجعل السبع يشمه وال يضره فلما أخرج من بني يدي السبع قيل له ما 

مشك السبع قال كنت أتفكر يف اختالف الناس يف سؤر السباع ولعاهبا واحتال عليه أبو  الذي كان يف قلبك حني
  عبيد اهللا القاضي حىت ضرب سبع درر فقال له حبسك اهللا بكل درة سنة فحبسه ابن طولون سبع سنني ومن كالمه 

  )والعبد حر ما قنع ** احلر عبد ما طمع ( 

ف نون ولقب باجلمال ألنه خرج إىل احلج سنة ومحل على رقبته زاده وكان وبنان بضم الباء املوحدة ونون وبعد األل
  متوكال فرأته عجوز يف البادية فقالت أنت محال ما أنت متوكل ما ظننت أن اهللا يرزقك حىت محلت إىل بيته 

سنة ثالثني وفيها أبو بكر عبد اهللا بن أيب داود سليمان بن األشعث احلافظ السجستاين ابن احلافظ ولد بسجستان 
ومائتني ونشأ بنيسابور وغريها ومسع من حممد بن أسلم الطوسي وعيسى بن زغبة وخالئق خبراسان والشام واحلجاز 
ومصر والعراق وأصبهان ومجع وصنف وكان عنده عن أيب سعيد األشج ثالثون ألف حديث وحدث بأصبهان من 

ميلي علينا من حفظه وكان يقعد على املنرب بعد ما  حفظه بثالثني ألف حديث وقال ابن شاهني كان ابن أيب داود
عمي ويقعد حتته بدرجة ابنه أبو معمر وبيده كتاب يقول له حديث كذا فيسرد من حفظه حىت يأيت على اجمللس 

وقال حممد بن عبد اهللا بن الشخري كان زاهدا ناسكا وقال عبد األعلى بن أيب بكر بن أيب داود صلي على أيب مثانني 
ممن روى عنه ابن املظفر والدارقطين وأبو أمحد احلاكم غريهم وقال يف املغين عبد اهللا بن سليمان السجستاين مرة و

  ثقة كذبه أبوه يف غري حديث انتهى 
  وفيها حممد بن خرمي أبو بكر العقيلي حمدث دمشق يف مجادى اآلخرة روى عن هشام بن عمار ومجاعة 

امسه حممد بن السري البغدادي النحوي صاحب األصول يف العربية له مصنفات وفيها العالمة أبو بكر بن السراج و
كثرية منها شرح كتاب سيبويه أخذ عن املربد وغريه وأخذ عنه السريايف وغريه ونقل عنه اجلوهري يف صحاحه قال 

  يف العرب كان مغرى بالطرب واملوسيقى انتهى وقال ابن األهدل من شعره 
  ) فإذا املالحة باجلناية ال تفي ** اهلا ميزت بني مجاهلا وفع( 
  )وكأمنا حلفت لنا أن ال تفي ** حلفت لنا أن ال ختون عهودنا ( 

  
قال اليافعي حيسن استعارة هذه األبيات لوصف ) كالبدر أو كالشمس أو كاملتكفي ** واهللا ال كلمتها ولو أهنا ( 

  الدنيا 
يخ بلخ وحمدثها صنف املسند والتاريخ وغري ذلك ومسع علي بن وفيها حممد بن عقيل بن األزهر البلخي احلافظ ش

  خشرم وعباد بن الوليد الغربي وطبقتهما ومنه عبد اهللا اهلندواين وعبد الرمحن بن أيب شريح وكان حسن احلديث 
شام وفيها أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد االسفراييين احلافظ صاحب الصحيح املسند رحل إىل ال
واحلجاز واليمن ومصر واجلزيرة والعراق وفارس وأصبهان وروى عن يونس بن عبد األعلى وعلى بن حرب 

وطبقتهما وعنه أبو علي النيسابوري والطرباين ثقة جليل وعلى قربه مشهد باسفرائني وكان مع حفظه فقيها شافعيا 
  إماما 



  سنة سبع عشرة وثلثمائة

  
فدخلوا مكة ساملني فوافاهم يوم التروية عدو اهللا أبو طاهر القرمطي فقتل احلجيج فيها حج بالناس منصور الديلمي 

قتال ذريعا يف املسجد ويف فجاج مكة وقتل أمري مكة ابن حمارب وقلع باب الكعبة واقتلع احلجر األسود وأخذه إىل 
  بيت وصاح هجر وكان معه تسعمائة نفس فقتلوا يف املسجد ألفا وسبعمائة نسمة وصعد على باب ال

أنا باهللا وباهللا أنا خيلق اخللق وأفنيهم أنا وقيل إن الذي قتل بفجاج مكة وظاهرها زهاء ثالثني ألفا وسىب من النساء 
والصبيان حنو ذلك وأقام مبكة ستة أيام ومل حيج أحد قال حممود األصبهاين دخل قرمطي وهو سكران فصفر لفرسه 

جر األسود بدبوس فكسر منه قطعة مث قلعة وبقي احلجر األسود هبجر نيفا قبال عند البيت وقتل مجاعة مث ضرب احل
  وعشرين سنة

  
وفيها قتل مبكة اإلمام أمحد بن احلسني أبو سعيد الربذعي شيخ حنفية بغداد أخذ عنه أبو احلسن الكرخي وقد ناهز 

  أمره داود الظاهري فقطع داود لكنه معتزيل 
مد اجلارودي بن أمحد بن عمار اجلارودي اهلروي قتل بباب الكعبة وهو آخذ وفيها احلافظ الشهيد أبو الفضل حم

  حبلقة الباب روى عن أمحد بن جندة وطبقته ومات كهال 
وفيها أمحد بن حممد بن أمحد بن حفص بن مسلم أبو عمرو اجلربي نسبة إىل جرب بالفتح والتشديد جد كان أمحد 

روى عن حممد بن رافع والكوسج ورحل وطوف وتويف يف ذي  هذا مزكي من كبار مشايخ نيسابور ورؤسائها
  القعدة 

وحرمي بن أيب العالء املكي نزيل بغداد وهو أبو عبد اهللا أمحد بن حممد ابن أيب مخيصة الشروطي كاتب أيب عمر 
  القاضي روى كتاب النسب عن الزبري بن بكار 

ويف نزيل بغداد روى عن أيب كريب ومجاعة قال الدارقطين وفيها القاضي املعمر أبو القسم بدر بن اهليثم اللخمي الك
  كان نبيال بلغ مائة وسبع عشرة سنة 

وفيها احلسن بن حممد أبو علي الداركي حمدث أصبهان يف مجادي اآلخرة روى عن حممد بن محيد الرازي وحممد بن 
  عبد العزيز بن أيب رزمة وطائفة 

بن عبد العزيز ليلة عيد الفطر ببغداد وله مائة وثالث سنني وشهر وكان  وفيها البغوي أبو القسم عبد اهللا بن حممد
حمدثا حافظا جمودا مصنفا انتهى إليه علو اإلسناد يف الدنيا فإنه مسع يف الصغر بعناية جده ألمه أمحد بن منيع وعمه 

 وأيب نصر التمار علي بن عبد العزيز وحضر جملس عاصم بن علي وروى الكثري عن علي بن اجلعد وحيىي احلماين
  وعلي بن املديين وخلق وأول

  ما كتب احلديث سنة محس وعشرين ومائتني وكان ناسبخا مليح اخلط نسخ الكثري لنفسه وجلده 
وفيها علي بن أمحد بن سليمان الصيقل أبو احلسن املصري ولقبه عالن املعدل روى عن حممد بن رمح وطائفة وتويف 

  يف شوال عن تسعني سنة 
  حممد بن أمحد بن زهري أبو احلسن الطوسي حافظ مصنف مسع إسحاق الكوسج وعبد اهللا بن هاشم وطبقتهما  وفيها



وفيها حممد بن زبان بن حبيب أبو بكر املصري يف مجادي األوىل مسع زكريا بن حيىي كاتب العمري وحممد بن رمح 
  وعاش اثنتني وتسعني سنة 

ال حممد بن جابر التباين تويف مبوضع يقال له احلضر وهي مدينة بقرب وفيها التجم املشهور صاحب الزيج واألعم
  املوصل وهي مملكة الشاطرون وكان حاصرها ازدشري وقتله وأخذها ذكره ابن هشام يف السرية 

  وفيها نصر بن أمحد البصري الشاعر وكان أميا وله األشعار الفائقة منها 
  ) موىل متشي إىل عبد بأحسن من ** خليلي هل أبصرمتا أو مسعتما ( 
  ) أجلك عن تعليق قلبك بالوعد ** أتى زائرا من غري وعد وقال يل ( 
  ) يدور بأفالك السعادة والسعد ** فما زال جنم الوصل بيين وبينه ( 

  سنة مثان عشرة وثلثمائة

  
اجلانبني وسطحها  هبت ريح من املغرب يف آذار ومحلت رمال أمحر يشبه رمل الصاغة فامتألت منه أسواق بغداد يف

  ومنازهلا قاله يف الشذور 
وفيها تويف القاضي أبو جعفر أمحد بن إسحاق بن هبلول بن حسان التنوخي احلنفي األنباري األديب أحد الفصخاء 
البلغاء وله سبع ومثانون سنة روى عن أيب كريب وطبقته وويل قضاء مدينة املنصور عشرين سنة وله مصنف يف حنو 

  الكوفيني 
  يها أمحد بن حممد بن املغلس البزاز أخو جعفر كان ثقة نبيال روىوف

  عن لوين وعدة 
وفيها إمساعيل بن داود بن وردان املصري روى عن زكريا كاتب العمري وحممد بن رمح وتويف يف ربيع اآلخر عن 

  اثنتني وتسعني سنة 
حب الدوري وكان أديبا طريفا ندميا وفيها أبو بكر احلسن بن علي بن بشار بن العالف البغدادي املقرئ صا

للمعتضد مث شاخ وعمي قال ابن خلكان كان من الشعراء اجمليدين وحدث عن أيب عمرو الدوري املقرئ ومحيد بن 
سعيد البصري وغريمها وكان ينادم اإلمام املعتضد باهللا وحكى قال بت ليلة يف دار املعتضد مع مجاعة من ندمائه 

  يقول أمري املؤمنني أرقت الليلة بعد انصرافكم فقلت  فأتانا خادمه ليال وقال
  ) إذا الدار قفر واملزار بعيد ** وملا أنتبهنا للخيال الذي سرى ( 

وقال قد ارتج على متامه فمن أجازه مبا يوافق غرضي أمرت له جبائزة قال فارتج على اجلماعة وكلهم شاعر فاضل 
  فابتدرت وقلت 

  ) لعل خياال طارقا سيعود ** اهجعي فقلت لعيين عاودي النوم و( 
فرجع اخلادم مث عاد فقال أمري املؤمنني يقول لقد أحسنت وأمر لك جبائزة وكان أليب بكر املذكور هر يأنس به 

وكان يدخل أبراج احلمام اليت جلريانه ويأكل أفراخها وكثر ذلك منه فأمسكه أرباهبا وذحبوه فرثاه هبذه القصيدة 
ا عبد اهللا بن املعتز وخشى من اإلمام املقتدر أن يتظاهر هبا ألنه هو الذي قتله فنسبها إىل اهلر وقد قيل إنه رثي هب

وعرض به يف أبيات منها وكانت بينهما صحبة أكيدة وذكر صاعد اللغوي يف كتاب الفصوص قال حدثين أبو 



ضرير ففطن هبما فقتال مجيعا وسلخا احلسن املرزباين قال هويت جارية لعلي بن عيسى غالما أليب بكر بن العالف ال
وحشى جلودمها تبنا فقال أبو بكر مواله هذه القصيدة يرثيه وكىن عنه باهلر وهي من أحسن الشعر وأبدعه وعددها 

  مخسة وستون بيتا وطوهلا مينع من اإلتيان جبميعها

  فنأيت مبحاسنها وفيها أبيات مشتملة على حكم فنأيت هبا وأوهلا 
  ) وكنت عندي مبنزل الولد ** ا ومل تعد يا هر فارقتن( 
  ) صرت لنا عدة من العدد ** فكيف تنفك عن هواك وقد ( 
  ) بالغيب من حية ومن جرد ** تطرد عنا األذى وحترسنا ( 
  ) ما بني مفتوحها إىل السدد ** وخترج الفأر من مكامنها ( 
  ) وأنت تلقاهم بال مدد ** يلقاك يف البيت منهم مدد ( 
  ) منهم وال واحد من العدد ** دد كان منك منفلتا ال ع( 
  ) أمرك يف بيتنا على السدد ** وكان جيري وال سداد هلم ( 
  ) ومل تكن لألذى مبعتقد ** حىت اعتقدت األذى جلريتنا ( 
  ) ومن حيم حول حوضه يرد ** ومحت حول الردى بظلمهم ( 
   )وأنت تنساب غري مرتعد ** وكان قليب عليك مرتعدا ( 
  ) وتبلغ الفرخ غري متئد ** تدخل برج احلمام متئدا ( 
  ) قتلك أصحاهبا من الرشيد ** أطعمك ألغى حلمها فرأى ( 
  ) وساعد النصر كيد جمتهد ** حىت إذا داوموك واجتهدوا ( 
  ) منك وزادوا ومن يصد يصد ** صادوك غيظا عليك وانتقموا ( 
  ) وا إىل أحد منك ومل يرعو** مث شفوا باحلديد أنفسهم ( 
  ) حىت سقيت احلمام بالرصد ** فلم تزل للحمام مرتصدا ( 
  ) مل ترث منها لصوهتا الغرد ** مل يرمحوا صوتك الضعيف كما ( 
  ) فاجتمعوا بعد ذلك البدد ** وكنت بدد مشلهم زمنا ( 
  ) جيدك للخنق كان من مسد ** كأن حبال حوى جبودته ( 
  ) ويف فيك رغوة الزبد  فيه** كأن عيين تراك مضطربا ( 
  ) تقدر على حيلة ومل جتد ** وقد طلبت اخلالص منه فلم ( 
  )أنت ومن مل جيد هبا جتد ** فجدت بالنفس والبخيل هبا ( 

  
  ) مت وال مثل غيشك النكد ** فما مسعنا مبثل موتك إذ ( 
  ) ومت ذا قاتل بال قود ** عشت حريصا يقوده طمع ( 
  ) وثبت يف الربج وثبة األسد ** ما فلم ختف وثبة الزمان ك( 
  ) تأخرت مدة من املدد ** عاقبة الظلم ال تنام وإن ( 
  ) يأكلك الدهر أكل مضطهد ** أردت أن تأكل الفراخ وال ( 



  ) أعزه يف الدنو والبعد ** هذا بعيد من القياس وما ( 
  ) كان هالك النفوس يف املعد ** ال بارك اهللا يف الطعام إذا ( 
  ) فأخرجت روحه من اجلسد ** دخلت لقمة حشاشره كم ( 
  ) ولو كان جنة اخللد ** ما كان أغناك عن تصعد الربج ( 
  ) من العزيز املهيمن الصمد ** قد كنت يف نعمة ويف دعة ( 
  انتهى ما أورده بابن خلكان ملخصا ومات عن مائة سنة ) وأين بالشاكرين للرغد ** تأكل من فأر بيتنا رغدا ( 
ها أبو عروبة احلسني بن أيب معشر حممد بن مودود السلمي احلراين احلافظ حمدث حران وهو يف عشر املائة روى وفي

عن امسعيل بن موسى السدي وطبقته وعنه أبو حامت بن حبان وأبو أمحد احلاكم وكان عارفا بالرجال رحل إىل 
  اجلزيرة والشام والعراق ورحل إليه الناس 

لعزيز أبو عثمان احلليب الزاهد نزيل دمشق صحب سريا السقطي وروى عن أيب نعيم عبيد بن وفيها سعيد بن عبد ا
  هشام احلليب وأمحد بن أيب احلواري وطبقتهما قال أبو أمحد احلاكم كان من عباد اهللا الصاحلني 
احلسن بن حممد  وفيها أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن مسلم األسفراييين احلافظ املصنف وله مثانون سنة روى عن

  الزعفراين وطبقتهما ورحل الكثري وكان ثبتا جمودا

  
وفيها حممد بن إبراهيم احلافظ األوحد العالمة أبو بكر بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري شيخ احلرم روى عن حممد 

كان جمتهدا ال بن ميمون وحممد بن إمساعيل الصائغ وخلق وعنه ابن املقرىء وحممد بن حيىي الدمياطي وغريمها و
  يقلد أحدا وله تآليف حسان قال ابن ناصر الدين هو شيخ احلرم ومفتيه ثقة جمتهد فقيه 

  وفيها حممد بن إبراهيم بن نريوز أبو بكر األمناطي مسع أبا حفص وطبقته 
وله تسعون وفيها حيىي بن حممد بن صاعد احلافظ الثقة احلجة أبو حممد البغدادي موىل بين بن هاشم يف ذي القعدة 

سنة عىن باألثر ومجع وصنف وارحتل إىل الشام والعراق ومصر واحلجاز وروى عن لوين وطبقته قال أبو علي 
النيسابوري مل يكن بالعراق يف أقران ابن صاعد أحد يف فهمه والفهم عندنا أجل من احلفظ وهو فوق أيب بكر بن 

قسم البغوي والدارقطين وخلق وقال الدارقطين هو ثقة ثبت أيب داود يف الفهم واحلفظ انتهى وممن روى عنه أبو ال
  حافظ 

  سنة تسع عشرة وثالمثائة

فيها على ما قاله يف الشذور قدم مؤمتن اخلادم وكان قد خاف من اهلجرى فضل بالقافلة عن اجلادة فحدث أصحابه 
تنور وهي من حجر واخلبز من حجر  اهنم رأوا يف الربية آثارا عجيبة وصورا لناس من حجارة ورأوا امرأة قائمة على

  انتهى 
  وفيها استويل مرداويج الديلمي على مهذان وبالد اجلبل إىل حلوان وهزم عسكر اخلليفة 

وفيها استوحش مونس اخلادم من الوزير واملقتدر فأخذ يتعنت على املقتدر وحيتكم عليه يف إبعاد ناس وتقدمي غريهم 
فاستوىل الوزير على حواصله وفرح املقتدر بالوزير وكتب امسه على السكة مث خرج مغاضبا بأصحابه إىل املوصل 

  وكان مونس يف مثامنائة مائة فحارب جيش املوصل وكانوا



ثالثني ألفا فهزمهم وملك املوصل يف سنة عشرين ومل حيج أحد من بغداد وأخذ الديلمي الدينور وفتك بأهلها 
لى القصب واستغاثوا وسبوا املقتدر وغلقت األسواق وخافوا من ووصل إىل بغداد من اهنزم ورفعوا املصاحف ع

  هجوم القرامطة 
وفيها تويف أبو اجلهم أمحد بن احلسني بن أمحد بن طالب الدمشقي املشغراين خطيب مشغرا وقع من على الدابة 

  فمات لوقته روى عن هشام بن عمار وطائفة 
ن عبد امللك بن مروان القرشي الدمشقي حمدث دمشق يف رجب وفيها احلافظ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرمحن ب

  روى عن موسى بن عامر املري ويونس بن عبد األعلى وطبقتهما 
وفيها قاضي اجلماعة أبو اجلعد أسلم بن عبد العزيز األموي األندلسي املالكي يف رجب وهو من أبناء التسعني وكان 

عبد األعلى واملزين وصحب بقي بن خملد مدة وأضر بآخر عمره  نبيال رئيسا كبري الشأن رحل فسمع من يونس بن
  وضعف من الكرب 

وفيها أبو سعيد احلسن بن علي بن زكريا البصري العدوي الكذاب ببغداد روى بوقاحة عن عمرو بن مرزوق 
  ومسدد والكبار قال ابن عدي كان يضع احلديث قاله يف العرب 

عبد اهللا بن أمحد البلخي قال ابن خلكان أبو القسم عبد اهللا بن أمحد بن حممود وفيها الكعيب شيخ املعتزلة أبو القسم 
الكعيب البلخي العامل املشهور كان رأس طائفة من املعتزلة يقال هلم الكعبية وهو صاحب مقاالت ومن مقاالته إن اهللا 

منه هلا وكان من كبار املتكلمني وله  سبحانه وتعاىل ليست له إرادة وإن مجيع أفعاله واقعة منه بغري إرادة وال مشيئة
  اختيارات يف علم الكالم انتهى 

  وفيها القاضي أبو عبيد بن جويرية البغدادي علي بن احلسني بن حرب

الفقيه الشافعي قاضي مصر وهو من أصحاب الوجوه روى عن أمحد بن املقدام والزعفراين وطبقتهما قال أبو سعيد 
  نا مثله ال قبله وال بعده وكان تفقه على مذهب أيب ثور بن يونس كان شيئا عجبا ما رأي

وفيها حممد بن الفضيل البلخي الزاهد أبو عبد اهللا نزيل مسرقند وكان إليه املنتهى يف الوعظ والتذكري يقال إنه مات 
قرئ يف جملسه أربعة أنفس صحب أمحد ابن حضرويه البلخي وهو آخر من روى عن قتيبة وقد أجاز أليب بكر بن امل
وقال السخاوي هو حممد بن الفضل بن العباس بن حفص أبو عبد اهللا أصله من بلخ خرج منها لسبب املذهب 

فدخل مسرقند ومات هبا وهو من جلة مشايخ خراسان ومل يكن أبو عثمان مييل إىل أحد من املشايخ ميله إليه وقال 
يل فأستروح سري برؤيته قال ابن الفضل الدنيا أبو عثمان لو وجدت يف نفسي قوة لرحلت إىل أخي حممد بن الفض

بطنك فبقدر زهدك يف بطنك زهدك يف الدنيا وقال العجب ممن يقطع األودية والقفار واملفاوز حىت يصل إىل بيته 
وحرمه وكعبته ألن فيه آثار أنبيائه كيف ال ينقطع عن نفسه وهواه حىت يصل إىل قلبه فإن فيه آثار مواله وتوحيده 

وقال أنزل نفسك منزلة من ال حاجة له فيها وال بد له منها فإن من ملك نفسه عز ومن ملكته نفسه ذل  ومعرفته
وقال ست خصال يعرف هبا اجلاهل الغضب من غري شيء والكالم يف غري نفع والعطية يف غري موضعها وإفشاء 

اجلاهل وقال من ذاق حالوة  السر والثقة بكل أحد وال يعرف صديقه من عدوه وقال خطأ العامل أضر من عمل
العلم مل يصرب عنه ومن ذاق حالوة املعاملة أنس هبا وقال العلوم ثالثة علم باهللا وعلم من اهللا وعلم مع اهللا فالعلم 

باهللا معرفة صفاته ونعوته والعلم من اهللا علم الظاهر والباطن واحلالل واحلرام واألمر والنهي واألحكام والعلم مع 
اخلوف والرجاء واحملبة والشوق وقال مثرة الشكر احلب هللا واخلوف من اهللا وقال ذكر اللسان كفارة اهللا هو علم 

  ودرجات وذكر القلب زلفى
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أخبار من ذهب:كتاب  الذهب يف    شذرات 
لي :املؤلف احلنب لعكري  ا بن حممد  بن أمحد   عبد احلي 

  وقربات وذكر السر مشاهدة ومناجاة انتهى ملخصا 
وفيها حمدث األندلس أبو عبد اهللا حممد بن فطيس بن واصل الغافقي األلبريي الفقيه احلافظ روى عن حممد بن أمحد 

ومسع من أمحد ابن أخي ابن وهب ويونس بن عبد األعلى وطبقتهم وصنف ومجع  العتيب وأبان بن عيسى ورحل
ومسع بأطرابلس املغرب من أمحد بن عبد اهللا بن صاحل العجلي احلافظ قال الفرضي كان ضابطا نبيال صدوقا وكانت 

  الرحلة إليه حدثنا عنه غري واحد وتويف يف شوال عن تسعني سنة 
سى بن ماسرجس الرئيس أبو الوفاء النيسابوري مل يدرك األخذ عن أبيه وأخذ عن وفيها املؤمل بن احلسن بن عي

إسحاق الكوسج واحلسني الزعفراين وطبقتهما وكان صدر نيسابور وروى أن أمري خراسان ابن طاهر افترض منه 
فأرسل إىل ألف ألف درهم وقال أبو علي النيسابوري خرجت أليب الوفاء عشرة أجزاء وما رأيت أحسن من أصوله 

  مائة دينار وأثوابا 

  سنة عشرين وثلثمائة

  
ملا استفحل أمر مرداويج الديلمي الطفة اخلليفة وبعث إليه بالعهد واللواء واخللع وعقد له على أذربيجان وأرمينية 

  وإيران وقم وهناوند وسجستان 
ع للغالء ألن القرمطي ومونسا وفيها هنب اجلند دار الوزير فهرب وسخم اهلامشيون وجوههم وصاحوا اجلوع اجلو

منعوا اجللب وتسلل اجلند إىل مونس ومتلك املوصل مث جتهزوا يف مجع عظيم فأمر املقتدر هارون بن غريب أن يلتقي 
هبم فامتنع مث قالت األمراء للمقتدر أنفق يف العساكر فعزم على التوجه إىل واسط يف املاء ليستخدم منها ومن 

  ه حممدالبصرة واألهواز فقال ل

ابن ياقوت اتق اهللا وال تسلم بغداد بال حرب فلما أصبحوا ركب يف موكبه وعليه الربدة وبيده القضيب والقراء 
واملصاحف حوله والوزير خلفه فشق بغداد إىل الشماسية وأقبل مونس يف جيشه وشرع القتال فوقف املقتدر على 

 تقدم فأىب فأحلوا عليه فتقدم وهم يستدرجونه حىت صار يف تل مث جاء إليه ابن ياقوت وأبو العالء بن محدان فقاال
وسط املصاف يف طائفة قليلة فانكشف أصحابه وأسر منهم مجاعة وابلي ابن ياقوت وهرون بن غريب بالء حسنا 
وكان معظم جيش مونس اخلادم الرببر فجاء علي بن بليق فترجل وقال موالي أمري املؤمنني وقبل األرض فعطف 

 حنو املقتدر فضربه رجل من خلفه ضربة سقط إىل األرض وقيل رماه حبربة وحز رأسه بالسيف ومحل على مجاعة إىل
رمح مث سلب ما عليه وبقي مهتوك العورة حىت ستر باحلشيش مث حفر له حفرة فطم وعفا أثره وذلك لثالث بقني 

  من شوال 
ن املتوكل ابن املعتصم العباسي ويف أيامه اضمحلت وهو ابو الفضل جعفر بن املعتضد باهللا أمحد بن املوفق طلحة ب

دولة اخلالفة العباسية وصغرت ومسع أمري األندلس بذلك فقال أنا أوىل بإمرة املؤمنني فلقب نفسه أمري املؤمنني 
الناصر لدين اهللا عبد الرمحن وبقي يف اخلالفة إىل سنة مخسني وثلثمائة وال شك أن حرمته ودولته كانت أمنت من 



لة املقتدر ومن بعده وقد خلع املقتدر مرتني وأعيد وكان ربعة مجيل الصورة أبيض مشربا محرة أسرع الشيب إىل دو
عارضيه وعاش مثانيا وثالثني سنة وكانت خالفته مخسا وعشرين سنة إال أياما وكان جيد العقل والرأي لكنه كان 

خالته والقهرمانة يدخلن يف األمور الكبار والواليات يؤثر اللعب والشهوات غري ناهض بأعباء اخلالفة كانت أمه و
واحلل والعقد قال الوزير علي بن عيسى ما هو إال ال يترك النبيذ مخسة أيام وكان رمبا يكون يف إصابة الرأي كأبيه 

  وكاملأمون ومن العجائب أنه مل يل اخلالفة من امسه جعفر إال هو واملتوكل وكالمها قتل يف شوال وندم

على قتله وقال لنقتلن كلنا مث بايعوا القاهر فصادر بعض خواص املقتدر وعذب أمه حىت ماتت معلقة وبالغ مونس 
يف الظامل واستوزر ابن مقلة وكان املقتدر مسرفا مبذرا حمق الذخائر حىت إنه أعطى بعض جواره الدرة اليتيمة اليت 

لف دينار وكان يف داره عشرة آالف خصى من الصقالبة وزهنا ثالثة مثاقيل ويقال إنه ضيع من الذهب مثانني ألف أ
وأهلك نفسه بيده بسوء تدبريه وخلف عدة أوالد منهم الراضي باهللا حممد واملتقي هللا إبراهيم واألمري إسحاق ولد 

  القادر واملطيع هللا وذكر طبيبه ثابت بن سنان يف تارخيه إن املقتدر أتلف نيفا وسبعني ألف ألف دينار 
يف احلافظ حمدث الشام أبو احلسن أمحد بن عمر بن يوسف بن موسى بن جوصا مسع كثري بن عبيد وطبقته وفيها تو

وعنه الطرباين ومحزة الكتاين وأبو علي احلافظ واحلاكم حط عليه محزة الكتاين وأثىن عليه الدارقطين ومجع وصنف 
يث وقال حممد بن إبراهيم كان ابن جوصا وتبحر يف احلديث قال أبو علي النيسابوري كان ركنا من أركان احلد

بالشام كابن عقدة بالكوفة وقال غريه كان ابن جوصا كثري األموال يركب البغلة وتويف يف مجادى األوىل وقال 
  الدارقطين تفرد بأحاديث ومل يكن بالقوي 

مثان وتسعون سنة روى  وفيها أبو بكر أمحد بن القسم بن نصر أخو أيب الليث الفرائضي ببغداد يف ذي احلجة وله
  عن لوين وإسحاق بن أيب إسرائيل وعدة 

وفيها احلافظ اجلوال أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن عبيد بن جهينة روى عن أيب زرعة الرازي والزعفراين وعنه 
  أهل الري وقزوين منهم أمحد بن علي بن حسن الرازي وأبو بكر بن حيىي الفقيه وغريمها قاله ابن درباس 

  يها أبو العباس عبد اهللا بن عتاب بن الزفيت حمدث دمشق وله ستوف

  وتسعون سنة روى عن هشام بن عمار وعيسى بن محاد زغبة وخلق قال أبو أمحد احلاكم رأيناه ثبتا 
وفيها احلافظ الثقة أبو القسم عبد اهللا بن حممد بن عبد الكرمي ابن أخي أيب زرعة الرازي روى عن يونس بن عبد 

  وأمحد بن منصور الرمادي وطبقتهما  األعلى
وفيها أبو عبد اهللا حممد بن يوسف بن مطر الفربري صاحب البخاري وقد مسع من علي بن خشرم ملا رابط بفرير 
وكان ثقة ورعا تويف يف شوال وله تسع ومثانون سنة وكانت والدته سنة إحدى وثالثني ومائتني ورحل إليه الناس 

وهو أحسن من روى احلديث عن البخاري وفربر بفتح الفاء والراء وسكون الباء  ومسعوا منه صحيح البخاري
  املوحدة ويف آخره راء ثانية وهي بليدة على طرف جيجون مما يلي خبارى قاله ابن خلكان 

 وفيها أو قبلها أو بعدها تويف القاضي احلافظ حممد بن حيىي العدين قاضي عدن ونزيل مكة مسع منه مسلم بن احلجاج
والترمذي وروى عن سفيان بن عيينة وطبقته روى عنه الترمذي أنه قال حججت ستني حجة ماشيا على قدمي قاله 

  ابن األهدل 
وفيها احلافظ الكبري أبو بكر حممد بن محدون بن خالد النيسابوري الثقة اإلمام روى عن الذهلي وعيس بن أمحد 

  بو علي احلافظ ووثقه احلاكم قاله ابن برداس والربيع املرادي وعنه حممد ابن صاحل بن هاين وأ



وفيها قاضي القضاة أبو عمر حممد بن يوسف بن يعقوب بن إمساعيل األزدي موالهم البغدادي وكان من خيار 
القضاة حلما وعقال وجاللة وذكاء وصيانة ولد بالبصرة سنة ثالث وأربعني ومائتني وروى عن يزيد بن أحزم 

ومجاعة محل عنهم يف صغره وويل قضاء مدينة املنصور يف خالفة املعتضد مث ويل قضاء اجلانب واحلسن ابن أيب الربيع 
  الشرقي للمقتدر مث ويل قضاء القضاة

سنة سبع عشرة وثلثمائة وكان له جملس يف غاية احلسن كان يقعد لإلمالء والبغوي عن ميينه وابن صاعد عن يساره 
  ظ من جده حديثا وهو ابن أربع سنني وابن زياد النيسابوري بني يديه وقد حف

وفيها ميمون بن عمر اإلفريفي املالكي أبو عمر الفقيه قاضي القريوان وقاضي صقلية عاش مائة سنة أو أكثر وكان 
  آخر من روى باملغرب عن سحنون وعن أيب مصعب الزهرة وزمن يف آخر عمره وهرم 

ال األسنوي كان إماما جليال ورمبا كان يعيب على ابن سريج وفيها أبو علي احلسني بن صاحل بن خريان البغدادي ق
يف القضاء ويقول هذا األمر مل يكن يف أصحابنا إمنا كان يف أصحاب أيب حنيفة وطلبه الوزير ابن الفرات بأمر 
لة بعض اخلليفة للقضاء فامتنع فوكل ببابه وختم عليه بضعة عشر يوما حىت احتاج إىل املاء فلم يقدر عليه إال مبناو

اجلريان فبلغ اخلرب إىل الوزير فأمر باإلفراج عنه وقال ما أردنا بالشيخ أيب علي إال خريا أردنا أن يعلم أن يف مملكتنا 
رجال يعرض عليه قضاء القضاة شرقا وغربا وفعل به مثل هذا وهو ال يقبل تويف رمحه اهللا تعاىل يوم الثالثاء لثالث 

  لخصا وتفقه به مجاعة عشرة بقيت من ذي احلجة انتهى م
وفيها أبو عمر الدمشقي الزاهد من كبار مشايخ الصوفية وساداهتم روى عنه أنه قال كما فرض اهللا تعاىل على 

  األنبياء إظهار املعجزات فرض اهللا على األولياء كتمان الكرامات لئال يفتتنوا هبا 

  سنة إحدى وعشرين وثلثمائة

  
فتحيل حىت قبض على مونس اخلادم وبليق وابنه علي بن بليق مث أمر بذحبهم  فيها بدت من القاهر شهامة وإقدام

  وطبف برؤوسهم ببغداد مث أمر بذبح مين وابن زبرك فاستقامت بغداد وأطلقت أرزاق اجلند وعظمت هيبة القاهر

أنه كان ال يكاد يف النفوس مث أمر بتحرمي القيان واخلمر وقبض على املغنني ونفى املخانيث وكسر آالت الطرب إال 
  يصحو من السكر ويسمع القينات قاله يف العرب 

وفيها تويف أبو حامد ويقال أبو تراب أمحد بن محدون بن أمحد بن عمارة بن رستم األعمشي النيسابوري احلافظ 
وأبوه محدون القصار كان أعمى من املوثقني وكان قد مجع حديث األعمش كله وحفظه فلقب بذلك مسع حممد بن 

افع وأبا سعيد األشج وطبقتهما ومنه أبو الوليد الثقة وأبو علي احلافظ واحلاكم قال ابن برداس ال بأس به وكان ر
  صاحب بسط ودعابة 

وفيها أمحد بن عبد الوارث بن جرير األسواين العسال يف مجادى اآلخرة وهو آخر من حدث عن حممد بن رمح 
  ووثقه ابن يونس 

مد بن سالمة الطحاوي األزدي اخلجري املصري شيخ احلنفية الثقة الثبت مسع هارون بن وفيها أبو جعفر أمحد بن حم
سعيد األيلي وطائفة من أصحاب ابن عيينة وابن وهب ومنه أمحد بن القسم احلساب والطرباين وصنف التصانيف 

نة قال ابن يونس كان ثقة ثبتا منها العقيدة السنية وبرع يف الفقه واحلديث تويف يف ذي القعدة وله اثنتان ومثانون س



مل خيلف مثله وقال الشيخ أبو إسحاق انتهت إليه رياسة احلنفية مبصر وقرأ أوال على املزين قيل وكان ابن أخته فقال 
له يوما واهللا ال جاء منك شيء فغضب وانتقل إىل جعفر ابن عمران احلنفي ففاق أهل عصره وكان يقول بعد رحم 

   املزين لو كان حيا لكفر عن ميينه وصنف كثريا ونسبته إىل طحاقرية بصعيد مصر اهللا أبا إبراهيم يعين
  وفيها أبو علي أمحد بن علي بن رزين الباشاين هبراة روى عن علي ابن خشرم وسفيان بن وكيع وطائفة من الثقات

  
  وفيها األمري تكني اخلاصة وىل دمشق مث مصر وهبا مات ونقل إىل بيت املقدس 

  و يزيذ حامت بن حمبوب الشامي هبراة حج ومسع حممد بن زنبور وسلمة بن شبيب وكان ثقة وفيها أب
واحلسن بن حممد بن النضر أبو علي بن أيب هريرة بأصبهان روى عن إمسعيل بن يزيد القطان وأمحد بن الفرات وعنه 

  ابن مندة وهو من أكرب شيوخه 
اب البصري اجلبائي شيخ املعتزلة وابن شيخهم تويف يف شعبان وفيها أبو هاشم عبد السالم بن حممد بن عبد الوه

  ببغداد 
وفيها أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد بن عتاهية األزدي البصري اللغوي العالمة صاحب التصانيف أخذ عن 
أيت الرياشي وأىب حامت السجستاين وابن أخي األصمعي وعاش مثانيا وتسعني سنة قال أمحد بن يوسف األزرق ما ر

احفظ من ابن دريد ما رأيته قرىء عليه ديوان إال وهو يسابق يف قراءته وقال الدارقطين تكلموا فيه قاله يف العرب 
وقال ابن خلكان إمام عصره يف اللغة واآلداب والشعر الفائق قال املسعودي يف كتاب مروج الذهب يف حقه كان 

وانتهى يف اللغة مل يوجد مثله يف فهم كتب املتقدمني وقام مقام ابن دريد ببغداد ممن برع يف زماننا هذا يف الشعر 
اخلليل بن أمحد فيها وكان يذهب بالشعر كل مذهب فطورا جيزل وطورا يرق وشعره أكثر من أن حنصيه فمن جيد 

  شعره قصيدته املقصورة اليت أوهلا 
  ) طرة صبح حتت أذيال الدجى ** إما ترى رأسى حاكي لونه ( 
  ) مثل اشتعال النار يف مجر الغضا ** بيض يف مسوده واشتعل امل( 

  وكان من تقدم من العلماء يقول إن ابن دريد أعلم الشعراء وأشعر العلماء ومن مليح شعره قوله 
  )للشمس عند شروقها مل تشرق ** عزراء لو جلت اخلدور شعاعها ( 

  
  ) قمر تألق حتت ليل مطبق ** غصن على دعص تأود فوقه ( 
  ) أو قيل خاطب غريها مل ينطق ** يل للحسن احتكم مل يعدها لو ق( 
  ) وكأننا من وجهها يف مشرق ** فكأننا من فرعها يف مغرب ( 
  ) الويل حل مبقلة مل تطبق ** كانت فيهتف بالعيون ضياؤها ( 

أقام هبا ثنيت تبدو والدته بالبصرة يف سكة صاحل سنة ثالث وعشرين ومائتني ونشأ هبا وتعلم فيها وسكن عمان و
عشرة سنة مث عاد إىل البصرة وسكنها زمانا مث خرج إىل نواحي فارس وصحب ابين ميكال وكانا يومئذ على عمالة 

فارس وعمل هلما كتاب اجلمهرة وقلداه ديوان فارس فكانت تصدر كتب فارس عن رأيه وال ينفذ أمر إال بعد 
مها سخاء وكرما ومدحهما بقصيدته املقصورة فوصاله بعشرة توقيعه فأفاد معهما امواال عظيمة وكان ال ميسك در

آالف درهم مث انتقل إىل بغداد وعرف اإلمام املقتدر باهللا خربه ومكانه بالعلم فأمر أن جيري عليه مخسون دينارا يف 



ة هو أم ال كل شهر ومل تزل جارية عليه إىل حني وفاته وكان واسع الرواية مل ير أحفظ منه وسئل عنه الدارقطين أثف
فقال تكلموا فيه وقيل إنه كان يتسامح يف الرواية فيسند إىل كل واحد ما خيطر له وقال أبو منصور األزهري 
البغوي دخلت عليه فرأيته سكران فلم أعد إليه وقال ابن شاهني كنا ندخل عليه فنستحي من العيدان املعلقة 

نده غريدن من نبيذ فوهبه له فأنكر عليه أحد غلمانه وقال والشراب املصفى وذكر أن سائال سأله شيئا فلم يكن ع
تتصدق بالنبيذ فقال مل يكن عندي شيء سواه مث أهدى له بعد ذلك عشر دنان من النبيذ فقال لغالمه أخرجنا دنا 

فجاءنا عشرة وينسب إليه من هذه األمور شيء كثري وعرض له فاجل فسقى التريان فشفى مث عاوده الفاجل بعد 
لغداء ضار تناوله فبطل من حمزمه إىل قدمية وكان مع هذا احلال ثابت العقل صحيح الذهن يرد فيما يسأل ردا حول 

  صحيحا وقال املرزباين قال يل ابن دريد سقطت من منزيل بفارس فانكسرت

خذ ترقويت فسهرت ليليت فلما كان آخر الليل غمضت عيين فرأيت رجال طويال أصفر الوجه كوسجا دخل علي وأ
بعضاديت الباب وقال أنشدين أحسن ما قلت يف اخلمر فقلت ما ترك أبو نواس ألحد شيئا فقال أنا أشعر منه فقلت 

  من أنت فقال أنا أبو ناجية من أهل الشام وأنشدين 
  ) أتت بني ثويب نرجس وشقائق ** ومحراء قبل املزج صفراء بعده ( 
  ) جا فاكتست لون عاشق عليها مزا** حكت وجنة املعشوق صرفا فسلطوا ( 

فقلت له أسأت فقال ومل قلت ألنك قلت محراء فقدمت احلمرة مث قلت بني ثويب نرجس وشقائق فقدمت الصفرة 
فهال قدمتها على األخرى فقال وما هذا االستقصاء يا بغيض وتويف يوم األربعاء لثنيت عشرة ليلة بقيت من شعبان 

سكون الياء املثناة من حتتها وبعدها دال مهملة وهو تصغري ادرد واالدرد ودريد بضم الدال املهملة وفتح الراء و
الذي ليس فيه سن وهو تصغري ترخيم حلذف اهلمزة من أوله كما تقول يف تصغري أسود سويد وأزهر زهري انتهى ما 

  أورده ابن خلكان ملخصا 
تسعون سنة روى عن إسحاق بن أيب وفيها حممد بن هارون أبو حامد احلضرمي حمدث بغداد يف وقته وله نيف و

  إسرائيل وأيب مهام السكوين 
وفيها حممد بن مكحول البريويت وهو أبو عبد الرمحن حممد بن عبد اهللا بن عبد السالم احلافظ الثقة الثبت مسع حممد 

بو حممد بن بن هاشم البعلبكي وأبا عمري بن النحاس وطبقتهما مبصر والشام واجلزيرة وعنه أبو سليمان بن زين وأ
  ذكوان البعلبكي واحلاكم 

  وفيها حممد بن نوح احلافظ أبو احلسن اجلنديسابوري الثقة روى عن احلسن بن عرفة وغريه وعنه الدارقطين وغريه 
وفيها مؤنس اخلادم امللقب باملظفر عن حنو تسعني سنة وكان أمريا معظما شجاعا منصورا مل يبلغ أحد من اخلدام 

  صاحب مصر منزلته إال كافور

  سنة اثنتني وعشرين وثلثمائة

  
فيها انفرد عن مرداويج الديلمي أحد قواده األمري علي بن بويه والتقى هو وحممد بن ياقوت أمري فارس فهزم حممدا 

واستوىل على مملكة فارس وهذا أول ظهور بين بويه وكان بويه من أوساط الناس يصيد السمك بني الديلم فملك 
كنية بويه أبو شجاع ونسبه متصل إىل أزدشري بن بابك من األكاسرة وكان له ثالثة أوالد شجعان يف أوالده الدنيا و



  خدمة ابن كايل الديلمي وأمساؤهم عماد الدولة أبو احلسن علي وركن الدولة احلسن ومعز الدولة احلسني 
يل النوخبيت بالضم نسبة إىل نوخبت جد وفيها قتل القاهر األمري أبا السرايا نصر بن محدان والرئيس إسحاق بن إمساع

وقيل ابن أخيه أبو أمحد ابن املكتفي بال ذنب وتفرعن وطغى وأخذ أبو علي بن مقلة وهو خمتف يراسل اخلواص من 
املماليك وحيشدهم على القاهر ويوحشهم منه فما برح على أن اجتمعوا على الفتك به فركبوا إىل الدار والقاهر 

ت الشمس فهرب الوزير يف إزار وسالمة احلاجب فوثبوا على القاهر فقام مرعوبا وهرب سكران نائم وقد طلع
فتبعوه إىل السطح وبيده سيف فقالوا انزل فقالوا حنن عبيدك فلم تستوحش منا فلم ينزل ففوق واحد منهم سهما 

تدر ولقبوه الراضي باهللا وقال انزل فأىب وإال قتلتك فنزل فقبضوا عليه يف مجادى اآلخرة وأخرجوا حممد بن املق
ووزر ابن مقلة قال الصويل كان القاهر أهوج سفاكا للدماء قبيح السرية كثري االستحالة مدمن اخلمر كان له حربة 
حيملها فال يضعها حىت يقتل إنسانا ولوال جودة حاجبه سالمة ألهلك احلرث والنسل وستأيت بقية ترمجته عند ذكر 

  ثلثمائة إن شاء اهللا تعاىل وفاته يف سنة تسع وثالثني و
  وفيها هلك مرادويج الديلمي بأصبهان وكان قد عظم سلطانه وحتدثوا

أنه يريد قصد بغداد وكان له ميل إىل اجملوس وأساء إىل أصحابه فتواطأوا على قتله يف احلمام وبعث الراضي بالعهد 
  ة آالف ألف درهم يف العام إىل علي بن بويه على البالد اليت استوىل عليها والتزم حبمل مثاني

وفيها اشتهر حممد بن علي الشلمغاين ببغداد وشاع أنه يدعي اآلهلية وأنه حيىي املوتى وكثر أتباعه فأحضره ابن مقلة 
عند الراضي باهللا فسمع كالمه وأنكر اآلهلية وقال إن مل تنزل العقوبة بعد ثالثة أيام وأكثره تسعة أيام وإال فدمي 

الشقي قد أظهر الرفض مث قال بالتناسخ واحللول وخمرق على اجلهال وضل به طائفة وأظهر شأنه حالل وكان هذا 
احلسني بن روح زعيم الرافضة فلما طلب هرب إىل املوصل وغاب سنني مث عاد وادعى اآلهية فتبعه فيما قيل الذي 

طام وإبراهيم بن أيب عون فلما قبض وزر للمقتدر احلسني بن الوزير القسم ابن الوزير عبيد اهللا بن وهب وأما بس
عليه ابن مقلة كبس بيته فوجد فيه رقاعا وكتبا مما قيل عنه خياطبونه يف الرقاع مبا ال خياطب به البشر وأحضر فأصر 
على اإلنكار فصفعه ابن عبدوس وأما ابن أيب عون فقال إهلي وسيدي ورازقي فقال الراضي للشلمغاين أنت زعمت 

وبية فما هذا فقال وما علي من قول ابن أيب عون مث أحضروا غري مرة وجرت هلم فصول أنك ال تدعي الرب
وأحضرت الفقهاء والقضاة مث أفىت األئمة بإباحة دمه فأحرق يف ذي العدة وضربت عنق ابن أيب عون مث أحرق وهو 

شني والغني املعجمتني فاضل مشهور صاحب تصانيف أدبية وكان أعىن ابن أيب عون من رؤساء الكتاب وشلمغان بال
  من أعمال واسط 

وقتل احلسني بن القاسم الوزير وكان يف نفس الراضي منه ومل حيج أحد من بغداد إىل سنة سبع وعشر ين خوفا من 
  القرامطة 

وفيها تويف أبو عمر أمحد بن خالد بن اخلباب القرطيب حافظ األندلس وكان أبوه يبيع احلباب روى عن بقي بن خملد 
  ة وعنه ولده حممد وحممد بن أيب وليموطائف

قال القاضي عياض كان إماما يف فقه مالك وكان يف احلديث ال ينازع وارحتل إىل اليمن فأخذ عن إسحق الدبري 
  وعاش بضعا و سبعني سنة وصنف التصانيف 

مبصر ومل يكن معه وفيها قاضي مصر أبو جعفر أمحد بن عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة حدث بكتب أبيه كلها من حفظه 
  كتاب وهي أحد وعشرون مصنفا ووىل قضاء مصر شهرا ونصفا 



وفيها العارف الزاهد القدوة خري النساج أبو احلسن البغدادي وكانت له حلقة يتكلم فيها وعمر دهرا فقيل إنه لقي 
  سريا السقطي وله أحوال وكرامات 

ية الفاطمية افترى أنه من ولد جعفر الصادق وكان بسلمية فبعث وفيها املهدي عبيد اهللا والد اخللفاء الباطنية العبيد
دعاته إىل اليمن واملغرب وحاصل األمر أنه استوىل على مملكة املغرب وامتدت دولته بضعا وعشرين سنة ومات يف 

ذي ربيع األول باملهدية اليت بناها وكان يظهر الرفض ويبطن الزندقة قال أبو احلسن القابسي صاحب امللخص ال
قتله عبيد اهللا وبنوه بعده يف دار النحر اليت يعذب فيها يف العذاب ما بني عامل وعابد لريدهم عن الترضي على 

  الصحابة فاختار املوت أربعة آالف رجل ويف ذلك يقول بعضهم من قصيدة 
  ) من كان ذا تقوى وذا صلوات ** وأحل دار النحر يف أغالله ( 

د اهللا امللقب باملهدي وجدت يف نسبة اختالفا كثريا قال صاحب تاريخ القريوان هو وقال ابن خلكان أبو حممد عبي
عبيد اهللا بن احلسن بن علي بن حممد بن علي بن موسى بن جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب 

عبيد اهللا بن التقى وفيه رضي اهللا عنه وقال غريه هو عبيد اهللا بن حممد بن إمسعيل ابن جعفر املذكور وقيل هو 
اختالف كثري وأهل العلم باألنساب احملققون ينكرون دعواه يف النسب وقيل إن املهدي ملا وصل إىل سجلماسة ومنا 

خربه إىل اليسع وهو مالكها وهو آخر ملوك بين مدرار وقيل له إن هذا الفىت يدعو إىل بيعة أيب عبد اهللا الشيعي 
  بإفريقية أخذه اليسع

له فلما مسع أبو عبد اهللا الشيعي باعتقاله حشد مجيعا كثريا من كتامة وغريها وقصد سجلماسة ال ستنفاذه فلما واعتق
بلغ اليسع خرب و وصوهلم قتل املهدي يف السجن فلما دنت العساكر من البلد هرب اليسع فدخل أبو عبد اهللا إىل 

ه فخاف أبو عبد اهللا أن ينتقض عليه ما دبره من السجن فوجد املهدي مقتوال وعنده رجل من أصحابه كان خيدم
األمر إن عرفت العساكر بقتل املهدي فأخرج هذا الرجل وقال هو املهدي وهو أول من قام هبذا األمر من بيتهم 
وادعى اخلالفة باملغرب وكان داعية أبا عبد اهللا الشيعي وملا استثبت له األمر قتله وقتل أخاه وبين املهدية بإفريقية 

وملا فرغ من بنائها يف شوال سنة مثان وثلثمائة بىن سور تونس وأحكم عمارهتا وجدد فيها مواضع فنسبت إليه 
وملك بعده ولده القائم مث املنصور ولد القائم مث املعز بن املنصور وهو الذي سري القائد جوهرا وملك الديار املصرية 

لسلطان صالح الدين رمحه اهللا تعاىل وكانت والدته يف سنة وبىن القاهرة واستمرت دولتهم حىت انقرضت على يد ا
تسع ومخسني وقيل ستني ومائتني مبدينة سلمية وقيل بالكوفة ودعى له باخلالفة على منابر زقادة والقريوان يوم 

اجلمعة لتسع بقني من شهر ربيع اآلخرة سنة سبع وتسعني ومائتني بعد رجوعه من سجلماسة وكان ظهوره 
يوم األحد لسبع خلون من ذي احلجة سنة ست وتسعني ومائتني وخرجت بالد املغرب عن والية بين بسجلماسه 

  العباس انتهى ما قاله ابن خلكان ملخصا 
وفيها أبو جعفر حممد بن إبراهيم الديبلي حمدث مكة نسبة إىل ديبل بفتح أوله وضم الباء مدينة قرب السند وتويف 

  ن زنبور وطائفة يف مجادى األوىل روى عن حممد ب
وفيها أبو جعفر حممد بن عمرو واحلافظ صاحب اجلرح والتعديل عداده يف أهل احلجاز روى عن إسحق الدبري 

  وأيب إمسعيل الترمذي وخلق

وعنه أبو احلسن حممد بن نافع اخلزاعي وأبو بكر بن املقرى قال احلافظ أبو احلسن القطان أبو جعفر ثقة جليل القدر 
  مقدم باحلفظ وتويف مبكة يف شهر ربيع األول عامل باحلديث 



وفيها الزاهد أبو بكر حممد بن علي بن جعفر الكتاين شيخ الصوفيه اجملاور مبكة أخذ عن أيب سعيد اخلراز وغريه 
وهو مشهور قال السخاوي يف طبقاته قال املرتعش الكتاين سراج احلرم صحب اجلنيد واخلزاز والنوري وأقام مبكة 

أن مات هبا ومن كالمه روعة عند انتباه عن غفلة وانقطاع عن حظ من احلظوظ النفسانية وارتعاد من  جماورا إىل
خوف القطيعة أفضل من عبادة الثقلني وقال وجود العطاء من احلق شهود احلق باحلق ألحلق دليل على كل شيء 

به ألهنما حاالن ال يتم أحدمها إال بصاحبه وال يكون شيء دونه دليل عليه وقال إذا صح اإلفتقار إىل اهللا صح الغناء 
وقال الشهوة زمام الشيطان من أخذ بزمامه كان عبده وقال العارف من يوافق معروفه يف أوامره وال خيالفه يف شيء 

من أحواله ويتحبب إليه بصحبة أوليائه وال يفتر عن ذكره طرفة عني وقال الصويف من عزمت نفسه عن الدنيا 
ه عن اآلخرة وسخت نفسه بالكل طلبا وشوقا ملن له الكل وقال من طلب الراحة عدم الراحة تطرفا وعلت مهت

  انتهى ملخصا 
وفيها أبو علي حممد بن أمحد بن القسم الروذباري البغدادي الزاهد املشهور الشافعي قال األسنوي وهو براء 

ء مهملة وياء النسب كان فقيها حنويا مضمومة وواو ساكنة مث ذال معجمة مفتوحة مث باء موحدة بعد األلف را
حافظا لألحاديث عارفا بالطريقة له تصانيف كثرية وأصله من بغداد من أبناء الوزراء والكبار يتصل نسبه بكسرى 

فصحب اجلنيد حىت صار أحد أئمة الوقت وشيخ الصوفية وكان يقول أستاذي يف التصويف اجلنيد ويف احلديث 
  ابن سريج ويف النحو ثعلب ومن شعرهإبراهيم احلريب ويف الفقه 

  
  ) وإمنا عجيب للبعض كيف بقى ** ولو مضى الكل مين مل يكن عجبا ( 
  ) قبل الفراق فهذا آخر الرمق ** أدرك بقية روح فيك قد تلفت ( 

د سكن مصر وتويف هبا وقد اختلف يف امسه فقال اخلطيب وبن السمعاين إنه حممد وقال ابن الصالح يف الطبقات أمح
  وقيل احلسن انتهى ملخصا 

  سنة ثالث وعشرين وثلثمائة

  
  فيها متكن الراضي باهللا حبيث أنه قلد ولديه ومها صغريان إمرة املشرق واملغرب 

وفيها حمنة ابن شنبوذ القارئ كان يقرأ يف احملراب بالشواذ فطلبه الوزير ابن مقلة وأحضر القاضي والقراء وفيهم 
لحاضرين يف اخلطاب ونسبهم إىل اجلهل فأمر الوزير بضربه لكي يرجع فضرب سبع درر ابن جماهد فناظره فأغلظ ل

  ودعا على الوزير بقطع اليد فقطعت وسيأيت متام القصة عند ذكر وفاته إن شاء اهللا تعاىل 
وفيها هاشت اجلند وطلبوا أرزاقهم وأغلظوا حملمد بن ياقوت وأخرجوا احملبوسني ووقع القتال واجلد وهنبت 

ألسواق وبقي البالء أياما مث أرضاهم ابن ياقوت وبعد أيام قبض الراضي باهللا على ابن ياقوت وأخيه املظفر وعظم ا
  شأن الوزير ابن مقلة وتفرد باألمر مث هاجت عليه اجلند فأرضاهم باملال 

  وفيها استولت بنو عبيد الرافضة على مدينة جنوة بالسيف 
  لة فنودي أن ال جيتمع اثنان من أصحابه وحبس مجاعة منهم وهرب هو وفيها فتنة الربهباري شيخ احلناب



وفيها وثب ناصر الدولة احلسن بن عبد اهللا بن محدان أمري املوصل على عمه سعيد بن محدان فقتله لكونه أراد أن 
  ابنيأخذ منه املوصل فسار لذلك ابن مقلة يف اجليش فلما قرب من املوصل نزح عنها ناصر الدولة ودخلها 

مقلة فجمع منها حنو أربعمائة ألف دينار مث أسرع إىل بغداد لتشويش احلال مث هزم ناصر الدولة جيش اخلليفة 
  ودخل املوصل 

وفيها أخذ أبو طاهر القرمطي لعنه اهللا الركب العراقي واهنزم األمري لؤلؤ وبه ضربات وقتل خلق من الوفد وسبيت 
وسلم إىل أهله وأخذ الراضي باهللا ماله وأمالكه ومعامالته وأطلق أخاه احلرمي وهلك حممد بن ياقوت يف السجن 

املظفر بن ياقوت بشفاعة الوزير ابن مقلة بعد أن حلف له أن يواليه خبري وال ينحرف عنه وال يسعى له وال لولده 
على ابن مقلة يف مبكروه مث غدر به وقبض عليه بعد أن مجع عليه احلجرية فاجتمعوا مع املظفر بن ياقوت وقبضوا 

  سنة أربع وثالثني وسعوا يف عزله من الوزارة وقطع يده كما يأيت إن شاء اهللا تعاىل 
  وفيها مجع حممد بن رائق أمري واسط وحشد ومتكن وأضمر اخلروج 

وفيها تويف احلافظ أبو بشر أمحد بن حممد بن عمرو بن مصعب الكندي املصعيب املروزي روى عن حممود بن آدم 
ة وهو أحد الوضاعني الكذابني مع كونه كان حمدثا إماما يف السنة والرد على املبتدعة قاله يف العرب وقال ابن وطائف

  ناصر الدين يف بديعته 
  ) ذاك الفقيه أمحد بن مصعب ** كالواضع املوهن املكذب ( 

أصحاب عبد الرزاق  وفيها احلافظ أبو طالب أمحد بن نصر البغدادي روى عن عباس الدوري وطبقته ورحل إىل
  وكان الدارقطين يقول هو أستاذي قال ابن ناصر الدين هو ثقة مأمون 

وفيها نفطويه النحوي أبو عبد اهللا إبراهيم بن حممد بن عرفة العتكي الواسطي صاحب التصانيف روى عن شعيب 
ون ولد سنة أربع وأربعني بن أيوب الصريفيين وطبقته وعاش مثانني سنة وكان كثري العلم واسع الرواية صاحب فن

  أو سنة مخسني ومائتني بواسط وسكن بغداد ومات هبا يوم

األربعاء لست خلون من صفر بعد طلوع الشمس بساعة ودفن ثاين يوم بباب الكوفة قال ابن خالويه ليس يف 
  يف كتاب األمايل وهو العلماء من امسه إبراهيم وكنيته أبو عبد اهللا سوى نفطويه ومن شعره ما ذكره أبو علي القايل 

  ) وقواي أوهى من قوى جفنيكا ** قليب أرق عليك من خديكا ( 
  ) ظلما ويعطفه هواه عليكا ** مل ال ترق ملن يعذب نفسه ( 

وفيه يقول أبو عبد اهللا حممد بن زيد بن علي بن احلسني الواسطي املتكلم املشهور صاحب كتاب اإلمامة وكتاب 
  مها إعجاز القرآن الكرمي وغري

  ) فليجتهد أن ال يرى نفطويه ** من سره أن ال يرى فاسقا ( 
  ) أحرقه اهللا بنصف امسه وصري الباقي صاخا عليه ( 

وتويف أبو عبد اهللا حممد املذكور سنة سبع وقيل ست وثلثمائة ونفطويه بكسر النون وفتحها والكسر أفصح قال 
وزيدويه نسبة إىل سيبويه ألنه كان جيري على طريقته ويدرس  الثعاليب لقب نفطويه لدمامته وأدمته تشبيها بالنفط

  كتابه 
وفيها احلافظ أبو نعيم عبد امللك بن حممد ينب عدي اجلرجاين احلافظ اجلوال الفقيه االستراباذي مسع على بن حرب 

يف عصرنا من وعمر بن شبه وطبقتهما قال احلاكم كان من أئمة املسلمني مسعت أبا الوليد الفقيه يقول مل يكن 



الفقهاء أحفظ للفقهيات وأقوال الصحابة خبراسان من أيب نعيم اجلرجاين وال بالعراق من أيب بكر بن زياد وقال أبو 
علي النيسابوري ما رأيت خبراسان بعد ابن خزمية مثل أيب نعيم كان حيفظ املوقوفات واملراسيل كلها كما حنفظ حنن 

 عشرة أجزاء وممن أخذ عنه ابن صاعد مع تقدمه وأبو علي احلافظ وأبو سعيد املسانيد انتهى وله كتاب الضعفاء يف
  األزدي قال اخلطيب كان أحد األئمة من احلفاظ لشرائع الدين مع صدق وتيقظ وورع انتهى 

وفيها قاضي الكوفة أبو احلسن علي بن حممد بن هارون احلمريي الكويف الفقيه روى عن أيب كريب واألشج وكان 
  امة حديثهحيفظ ع

وفيها على بن الفضل بن طاهر بن نصر أبو احلسن البلخي احلافظ الثقة اجلوال روى عن أمحد بن سيار املروزي 
وأيب حامت الرازي وهذه الطبقة وعنه الدارقطين وقال ثقة حافظ وابن شاهني قال اخلطيب كان ثقة حافظا جواال يف 

  احلديث صاحب غرائب 
لقسم بن إمسعيل بن حممد الضيب القاضي اإلمام العالمة احلافظ البحر ولد سنة مخس وثالثني وفيها أبو عبيد احملاملي ا

  وأخذ عن الفالس والدورقي وغريمها وعنه دعلج والدارقطين وابن مجيع وأثين عليه اخلطيب 
له  وفيها موسى بن العباس أبو عمران اجلويين حدث عن مجاعة وعنه مجاعة صنف على صحيح مسلم مصنفا صار

  عديال وكان حافظا جمردا ثقة ثبيال وكان يقوم الليل يصلى ويبكي طويال قاله ابن ناصر الدين 
وفيها أبو احلسن حممد بن أمحد بن عمارة الدمشقي العطار وله ست وتسعون سنة روى عن أيب هاشم الرفاعي 

  وطبقته 
أبو بكر بن البستنبان نسبة إىل حفظ البستان  وفيها احلافظ حممد بن أمحد بن أسد اهلروى األصل السالمي البغدادي

  كان إماما ثقة ثبتا 

  سنة أربع وعشرين وثلثمائة

  
فيها كما قال يف الشذور اشتد اجلوع وكثر املوت فمات بأصبهان حنو مائيت ألف وفيها ثارت الغلمان احلجرية 

 الوزير عبد الرمحن فضربه وأخذ خطه وحتالفوا واتفقوا مث قبضوا على الوزير ابن مقلة وأحرقوا داره مث سلم إىل
بألف ألف دينار وجرى له عجائب من الضرب والتعليق مث عزل عبد الرمحن ووزر أبو جعفر حممد بن القسم 

  الكرخي 
وكان ياقوت والد حممد واملظفر بعسكر مكرم حيارب على بن بويه لعصيانه فتمت له أمور طويلة مث قتل وقد شاخ 

  بويه علىوتغلب ابن رائق وابن 

املالك وقلت األموال على الكرخي فعزل بسليمان بن احلسن فدعت الضرورة الراضي باهللا إىل أن كاتب حممد بن 
رائق ليقدم فقدم يف جيشه إىل بغداد وبطل حينئذ أمر الوزارة والدواوين فاستويل ابن رائق على األمور وحتكم يف 

  ة قاله يف العرب األموال وضعف أمر اخلالفة وبقى الراضي معه صور
وفيها تويف أمحد بن بقي بن خملد أبو عمر األندلسي قاضي اجلماعة الناصر لدين اهللا ويل عشرة أعوام وروى الكتب 

  عن أبيه 
وفيها أبو احلسن جحظة الربمكي الندمي وهو أمحد بن جعفر بن موسى ابن حيىي بن خالد بن برمك األديب األخباري 



نوادر قال ابن خلكان كان فاضال صاحب فنون وأخبار وجنوم ونوادر وكان من ظرفاء صاحب الغناء واألحلان وال
  عصره وهو من ذرية الربامكة وله األشعار الرائقة فمن شعره 

  ) فأضحوا حديثا للنوال املشهر ** أنا ابن أناس نول الناس جودهم ( 
  وله أيضا  )ومل خيل من تقريضهم بطن دفتر ** فلم خيل من إحساهنم لفظ خمرب ( 
  ) فجودى يف املنام ملستهام ** فقلت هلا خبلت على يقظى ( 
  وله أيضا ) وتطمع أن أزورك يف املنام ** فقالت يل وصرت تنام أيضا ( 
  ) وتقبلوا األخالق من أسالفهم ** أصبحت بني معاشر هجروا الندى ( 
  ) حاولت نتف الشعر من آنافهم ** قوم أحاول نيلهم فكأمنا ( 
  وله ) ذهب الذين يعاش يف أكنافهم ** ت استقنيها بالكبري وغىن ها( 
  ** ) يا أيها الركب الذين فراقهم إحدى البليه ( 
  ومن أبياته السائرة قوله** ) يوصيكم الصب املقيم بقلبه خري الوصيه ( 

  
  ق والبن الرومي فيه وكان مشوه اخلل) عتاب بني جحظة والزمان ** ورق اجلو حىت قيل هذا ( 
  ) من فيل شطرنج ومن سرطان ** نبئت جحظة يستعري جحوظه ( 
وتويف بواسط وقيل محل تابوته من واسط إىل بغداد وجحظة ) أمل اليعون للذة اآلذان ** وارمحتا ملنادميه حتملوا ( 

  بفتح اجليم لقب عليه لقبه به عبد اهللا بن املعتز انتهى ملخصا 
بكر بن أمحد بن موسى بن العباس بن جماهد روى عن سعدان بن نصر والرمادي وفيها ابن جماهد مقرىء العراق ابو 

وخلق وقرأ على قنبل وأىب الزعراء ومجاعة وكان ثقة بصريا بالقراءات وعللها عدمي النظري تويف يف شبعان عن مثانني 
  سنة 

ملغلس البغدادي الفقيه أحد علماء وفيها ابن املغلس الداودي وهو العالمة أبو احلسن عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن ا
  الظاهر له مصنفات كثرية وخرج له عدة أصحاب تفقه على حممد بن داود الظاهري 

وفيها ابن زياد النيسابوري أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن زياد بن واصل الفقيه الشافعي احلافظ صاحب التصانيف 
ديف وغريمها ومنه ابن عقدة والدارقطين ما رأيت أحفظ من والرحلة الواسعة مسع حممد بن حيىي الذهلي ويونس الص

ابن زياد كان يعرف زيادات األلفاظ وأثين عليه احلاكم وهو ثقة قال األسنوي ولد يف أول سنة مثان ومثانني ومائتني 
افعية ورحل يف طلب العلم إىل العراق والشام ومصر وقرأ على املزين وبرع يف العلم وسكن بغداد وصار إماما للش

بالعراق ومسع من مجاعة كثرية روى عنه مجاعة منهم الدارقطين وقال إنه أفقه املشايخ وإنه مل ير مثله أقام أربعني سنة 
  ال ينام الليل ويصلى الصبح بوضوء العشاء وصنف كتبا منها كتاب الربا انتهى ملخصا 

  وفيها قاضي محص أبو القسم عبد الصمد بن سعيد الكندي روى عن حممد

  ابن عوف احلافظ وعمران بن بكار وطائفة ومجع التاريخ 
وفيها اإلمام العالمة البخر الفهامة أبو احلسن األشعري على بن إمساعيل ابن أيب بشر املتكلم البصري صاحب 

املصنفات وله بضع وستون سنة أخذ عن زكريا الساجي وعلم اجلدل والنظر عن أيب علي اجلبائي مث على املعتزلة 
ابن حزم أن لألشعري مخسة ومخسني تصنيفا وأنه تويف يف هذا العام وقال غريه تويف سنة ثالثني وقيل بعد ذكر 



الثالثني وكان قانعا متعففا قاله يف العرب قلت ومما بيض به وجوه أهل السنة النبوية وسود به رايات أهل االعتزال 
والعرفان أثلج مناظرته مع شيخه اجلبائي اليت هبا قصم ظهر واجلهمية فأبان به وجه احلق األبلج ولصدور أهل اإلميان 

كل مبتدع مرائي وهي كما قال ابن خلكان سأل أبو احلسن املذكور أستاذه أبا علي اجلبائي عن ثالثة إخوة كان 
ا أحدهم مؤمنا برا تقيا والثاين كان كافرا فاسقا شقيا والثالث كان صغريا فماتوا فكيف حاهلم فقال اجلبائي أم

الزاهد ففي الدرجات وأما الكفار ففي الدركات وأما الصغري فمن أهل السالمة فقال األشعري إن أراد الصغري أين 
يذهب إىل درجات الزاهد هل يؤذن له فقال اجلبائي ال ألنه يقال له أخوك إمنا وصل إىل هذه الدرجات بسبب 

ذلك التقصري ليس مين فإنك ما أبقيتين وال أقدرتين  طاعته الكثرية وليس لك تلك الطاعات فقال األشعري فإن قال
على الطاعة فقال اجلبائي يقول الباري جل وعال كنت أعلم لو بقيت لعصيت وصرت مستحقا للعذاب األليم 

فراعيت مصلحتك فقال األشعري فلو قال األخ األكرب يا إله العاملني كما علمت حاله فقد علمت حايل فلم راعيت 
انقطع اجلبائي وهلذه املناظرة داللة على أن اهللا تعاىل خص من شاء برمحته وخص آخر بعذابه وإىل أيب مصلحته دوين ف

احلسن انتهت رياسة الدنيا يف الكالم وكان يف ذلك املقدم املقتدي اإلمام قال فيكتابه اإلبانة يف أصول الديانه وهو 
  طعن عليه فصل يف إبانةآخر كتاب صنفه وعليه يعتمد أصحابه يف الذب عنه عند من ي

قول أهل احلق والسنة فإن قال قائل قد أنكرمت قول املعتزلة والقدرية واجلهمية واحلرورية والرافضة واملرجئة فعرفونا 
قولكم الذي به تقولون وديانتكم اليت هبا تدينون قيل له قولنا الذي نقول به وديانتنا اليت ندين هبا التمسك بكالم 

وما روى عن الصحابة والتابعني وأئمة احلديث وحنن بذلك معتصمون ومبا كان يقول أبو عبد اهللا ربنا وسنة نبينا 
أمحد بن حنبل نضر اهللا وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون وملا خالف قوله خمالفون ألنه اإلمام الفاضل 

مع به بدع املبتدعني وزيغ الزائغني والرئيس الكامل الذي أبان اهللا به احلق ودفع به الضالل وأوضح املنهاج وق
وشك املشاكني فرمحة اهللا عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبري مفهم ومجلة قولنا إنا نقر باهللا ومالئكته وكتبه 

ورسله ومبا جاء من عند اهللا ومبا رواه الثقات عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال نرد من ذلك شيئا وإنه واحد 
و فرد صمد مل يتخذ صاحبة وال ولدا وأن حممدا عبده ورسوله أرسله باهلدى ودين احلق وأن اجلنة حق ال إله إال ه

{ وأن النار حق وأن الساعة آتية ال ريب فيها وأن اهللا يبعث من يف القبور وأن اهللا مستو على عرشه كما قال 
وأن له يدين بال } اجلالل واإلكرام ويبقى وجه ربك ذو { وأن له وجها كما قال } الرمحن على العرش استوى 

وأن من زعم أن أمساء اهللا } جتري بأعيننا { وأن له عينني بال كيف كما قال } بل يداه مبسوطتان { كيف كما قال 
غريه كان ضاال وندين بأن اهللا يقلب القلوب بني أصبعني من أصابع اهللا عز وجل يضع السموات على أصبع 

ءت الرواية عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأن اإلميان قول وعمل يزيد وينقص واألرضني على أصبع كما جا
ونسلم الروايات الصحيحة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اليت رواها الثقات عدال عن عدل ونصدق جبميع 

ول هل من سائل هل من الروايات اليت رواها وأثبتها أهل النقل من النزول إىل السماء الدنيا وأن الرب عز وجل يق
  مستغفر وسائر ما نقلوه وأثبتوه خالفا ألهل الزيغ

وأن اهللا يقرب من عباده كيف } وجاء ربك وامللك صفا صفا { والتضليل ونقول إن اهللا جييء يوم القيامة كما قال 
انتهى } أدىن  مث دنا فتدىل فكان قاب قوسني أو{ وكما قال } وحنن أقرب إليه من حبل الوريد { شاء كما قال 

ملخصا وقد ذكر ابن عساكر يف كتابه الذب عن أيب احلسن األشعري ما يقرب من ذلك إن مل يكن بلفظه ولعمري 
إن هذا اإلعتقاد هو ما ينبغي أن يعتقد وال خيرج عن شيء منه إال من يف قلبه غش ونكد وأنا أشهد اهللا على أنين 



دعه عند من ال تضيع عنده وديعة وحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات أعتقده مجيعه وأسأل اهللا الثبات عليه وأستو
  وصلى اهللا على سيدنا حممد معلم اخلريات 

  وفيها علي بن عبد اهللا بن مبشر أبو احلسن الواسطي احملدث مسع عبد احلميد ابن بيان وأمحد بن سنان 

  سنة مخس وعشرين وثلثمائة

  
يف يد على بن بويه والري وأصبهان واجلبل يف يد احلسن بن بويه وديار بكر فيها كما قال يف الشذور صارت فارس 

ومضر واجلزيرة يف يد بين محدان ومصر والشام يف يد حممد بن طغج واألندلس يف يد عبد الرمحن بن حممد األموي 
وجرجان يف يد  وخراسان يف يد نصر بن أمحد واليمامة وهجر وأعمال البحرين يف يد أيب طاهر القرمطي وطربستان

  الديلم ومل يبقى يف يد اخلليفة غري مدينة السالم وبعض السواد 
وفيها أشار حممد بن رائق على الراضي بأن ينحدر معه إىل واسط ففعل ومل متكنه املخالفة فدخلها يوم عاشوراء 

  فخرجوا عليه وعسكروا احملرم وكانت احلجاب أربعمائة ومثانني نفسا فقرر ستني وأبطل عامتهم وقلل أرزاق احلشم

فالتقاهم ابن رائق فهزمهم وضعفوا ومتزقت الساجية واحلجرية فأشار حينئذ على الراضي بالتقدم إىل األهواز وهبا 
عبد اهللا الربيدي ناظرها وكان شهما مهيبا حازما فتسحب إليه خلق من املماليك واجلند فأكرمهم وأنفق فيهم 

لراضي غري بغداد والسواد مع كون ابن رائق حيكم عليه مث رجع إىل بغداد األموال ومنع اخلراج ومل يبق مع ا
ووقعت الوحشة بني ابن رائق وأيب عبد اهللا الربيدي وجاء القرمطي فدخل إىل الكوفة فعاث ورجع وأذن ابن رائق 

صحاب للراضي أن يستوزر أبا الفتح الفضل بن الفرات فطلبه من الشام وواله والتقى أصحاب ابن رائق وأ
الربيدي غري مرة وينهزم أصحاب ابن رائق وجرت هلم أمور طويلة مث إن الربيدي دخل إىل فارس فأجاره على ابن 
بويه وجهز معه أخاه أمحد لفتح األهواز ودام أهل البصرة على عصيان ابن رائق لظلمه فحلف إن ظفر هبا ليجعلنها 

رائق فساق إىل دمشق وزعم أن اخلليفة واله إياها ومل جيسر رمادا فجدوا يف خمالفته وقلت األموال على حممد بن 
أحد أن حيج خوفا من القرمطي وفيها تويف وكيل أيب صخرة أبو بكر أمحد بن عبد اهللا البغدادي النحاس وقد قارب 

  التسعني روى عن الفالس ومجاعة 
حلسن تلميذ مسلم روى عن الذهلي وفيها أبو حامد بن الشرقي احلافظ البارع الثقة املصنف أمحد بن حممد بن ا

وأمحد بن األزهر وأيب حامت وخلق وعنه ابن عقدة والعسال وأبو علي وكان حجة وحيد عصره حفظا وإتقانا 
ومعرفة وحج مرات وقد نظر إليه ابن خزمية فقال حياة أيب حممد حتجز بني الناس وبني الكذب عن رسول اهللا صلى 

  ن مخس ومثانني سنة اهللا عليه وسلم وتويف يف رمضان ع
وفيها إبراهيم بن عبد الصمد بن موسى بن حممد أبو علي األمري أبو إسحاق اهلامشي يف احملرم وهو آخر من روى 

  املوطأ عن أيب مصعب

  
وفيها أبو العباس الدغويل حممد بن عبد الرمحن احلافظ الثبت الفقيه روى عن عبد الرمحن بن بشر بن عبد الرمحن بن 

احلكم وحممد بن إمساعيل األمحسي وطبقتهما وعنه أبو علي احلافظ واجلوزقي وكان من أئمة هذا  بشر بن عبد
  الشأن ومن كبار احلفاظ أثىن عليه أبو أمحد بن عدي وابن خزمية وغريمها 



 وفيها مكي بن عبدان أبو حامد التميمي النيسابوري الثقة احلجة روى عن عبد اهللا بن هاشم والذهلي وطائفة ومل
  يرحل 

وفيها ابو مزاحم اخلاقاين موسى بن الوزير عبد اهللا بن حيىي بن خاقان البغدادي املقرئ احملدث السين وفد على أيب 
  بكر املروزي وعباس الدوري وطائفة 

وفيها احلافظ الثقة أبو حفص عمر بن أمحد بن علي بن علك املروزي واجلوهري روى عن سعيد بن مسعود 
  ملظفر والدارقطين وابنه أحفظ منه والدوري وعنه ابن ا

  وفيها احلافظ الثقة العدل مموس وهو إبراهيم بن حممد بن يعقوب اهلمذاين البزار من كبار أئمة هذا الشأن 

  سنة ست وعشرين وثلثمائة

  
فيها أقبل الربيدي يف مدد من ابن أبويه فاهنزم من بني يديه حيكم ألن األمطار عطلت نشاب جنده وقسيهم 

قروا إىل واسط ومتت فصول طويلة وأما ابن رائق فإنه وقع بينه وبني ابن مقلة فأخذ ابن مقلة يراوغ ويكاتب وتقه
فقبض عليه الراضي باهللا وقطع يده مث بعد أيام قطع ابن رائق لسانه لكونه كاتب حبكم فأقبل حبكم جبيوشه من 

  اضي ولقبه أمري األمراء وواله احلضرة واسط وضعف عنه ابن رائق فاختفى ببغداد ودخل حبكم فأكرمه الر
  وفيها تويف أبو ذر أمحد بن حممد بن سليمان الباغندي روى عن عمر بن شبة

  وعلى بن اشكاب وطائفة 
وفيها عبد الرمحن بن أمحد بن حممد بن احلجاج أبو حممد الرشيديين املهري املصريالناسخ عن سن عالية روى عن أيب 

  شبيب  الطاهر بن السرح وسلمة بن
وفيها حممد بن القاسم أبو عبد اهللا احملاريب الكويف روى عن أيب كريب ومجاعة وفيه ضعف قال يف املغين حممد بن 

  القاسم بن زكريا احملاريب مشهور ضعيف يقال كان يؤمن بالرمجة انتهى 

  سنة سبع وعشرين وثالمثائة

  
حنو األوقتني فسقطت حيطان كثرية ببغداد وكان فيها كما قال يف الشذور جاء مطر عظيم وفيه برد كل واحدة 

احلج قد بطل من سنة سبع عشرة وثلثمائة إىل هذه السنة فكتب أبو علي حممد بن حيىي العلوي إىل القرامطة وكانوا 
حيبونه أن يذموا للحجاج ليسري هبم ويعطيهم من كل مجل مخسة دنانري ومن احململ سبعة فاذموا هلم فحج الناس 

  نة مكس فيها احلاج انتهى وهي أول س
  وفيها صاهر حبكم ناصر الدولة بن محدان وفيها استوزر الراضي أبا عبد اهللا الربيدي 

وفيها تويف عبد الرمحن بن أيب حامت واسم أيب حامت حممد بن إدريس بن املنذر احلافظ العلم الثقة أبو حممد بن احلافظ 
التسعني رحل به أبوه يف سنة مخس ومخسني ومائتني فسمع من أيب اجلامع التميمي الرازي تويف بالري وقد قارب 

سعيد األشج واحلسن بن عرفة وطبقتهما وروى عنه حسينك التميمي وأبو أمحد احلاكم وغريمها قال أبو يعلى 



 اخلليلي أخذ علم أبيه وأيب زرعة وكان حبرا يف العلوم ومعرفة الرجال صنف يف الفقه واختالف الصحابة والتابعني
  وعلماء األمصار مث قال وكان

زاهدا بعد من األبدال وقال ابن األهدل هو صاحب اجلرح والتعديل والعلل واملبوب على أبواب الفقه وغريها 
وقال يوما من يبين ما هتدم من سور طوس وأضمن له عن اهللا اجلنة فصرف فيه رجل ألفا فكتب له رقعة بالضمان 

  ن أيب حامت وقد كتب عليها قد وفينا عنك وال تعد انتهى فلما مات دفنت معه فرجعت إىل اب
وفيها أبو الفتح الفضل بن جعفر بن حممد بن موسى بن الفرات الوزير بن خزابة الكاتب وزر للمقتدر يف آخر أيامه 

هبا  مث وزر للراضي باهللا مث رأى لنفسه التروح خوفا من فتنة ابن رائق فأطمعه يف حتصيل األموال من الشام ليمد
  وشخص إليها فتويف بالرملة كهال 

وفيها حمدث حلب احلافظ أبو بكر حممد بن بركة القنسريين برداعس روى عن أمحد بن شيبان الرملي وأيب أمية 
الطرسوسي وطبقتهما وعنه شيخه عثمان ابن حوراد احلافظ وأبو بكر الربعي وعدد كثري وكان من علماء هذا 

   واحلاكم أبو أمحد وضعفه الدارقطين الشأن وصفه باحلفظ ابن ماكوال
وفيها أبو بكر حممد بن جعفر اخلرائطي السامري مصنف مكارم األخالق ومسارىء األخالق وغريها مسع احلسن 

  بن عرفة وعمر بن شبة وطبقتهما وتويف بفلسطني يف ربيع األول وقد قارب التسعني 
ن حممد األموي أبو عبد اهللا التياين القرطيب أكثر عن أبيه وفيها حمدث األندلس حممد بن قاسم بن حممد بن قاسم ب

وبقي بن خملد وحممد بن وضاح ومطني والنسائي وعن ولده أمحد بن حممد وخلد بن سعيد وسليمان بن أيوب وكان 
  عاملا ثقة ورحل بأخرة فسمع من مطني والنسائي وأكثر وتويف يف آخر العام 

  جعفر بن نوح احلافظ كان عالمة ثبتا قاله ابن ناصر الدين وفيها أبو نعيم الرملي وهو حممد بن

  
وفيها إسحاق بن إبراهيم بن حممد اجلرجاين البحري احلافظ الثقة حمدث جرجان أبو يعقوب روى عن حممد بن 

بسام وإسحاق الديري واحلرث بن أيب أسامة وعنه ابن عدي واإلمساعيلي قال اخلليلي حافظ ثقة مذكور قاله ابن 
  س بردا

وفيها مربمان النحوي مصنف شرح سيبويه وما أمته وهو أبو بكر حممد بن علي العسكري أخذ عن املربد وتصدر 
باألهواز وكان مهيبا يأخذ من الطلبة ويلح ويطلب محال طبلية فيحمل إىل داره من غري عجز ورمبا انبسط وبال 

   على احلمال ويتنقل بالتمر وحيذف بنواة الناس قاله يف العرب

  سنة مثان وعشرين وثلثمائة

  
فيها كما قال يف الشذور انبثق بثق بنواحي األنبار فاجتاح القرى وغرق الناس والبهائم والسباع وانصب يف الصراه 

  ودخل الشوارع يف اجلانب الغريب وتساقطت الدور واألبنية انتهى 
  وفيها التقى سيف الدولة بن محدان الدمستق لعنه اهللا وهزمه 

  عزل الرييدي من الوزارة بسليمان بن خملد بإشارة حبكم وفيها 
وفيها استوىل األمري حممد بن رائق على الشام فالتقاه اإلخشيد حممد ابن طغج فاهنزم أبو نصر وأسر كبار أمرائه مث 



  قتل أبو نصر يف املصاف 
  زر غري مرة بالعراق وفيها تويف الوزير أمحد بن عبيد اهللا بن أمحد بن اخلصيب أبو العباس اخلصييب و

وفيها أبو علي حممد بن علي بن حسن بن مقلة الكاتب صاحب اخلط املنسوب وقد وزر للخلفاء غري مرة مث قطع 
يده ولسانه وسجن حىت هلك وله ستون سنة قاله يف العرب وقال غريه كان سبب موت ابن مقلة أنه أشار على 

مقلة مث أخرج وقطعت يده فكان يشد القلم عليها ويكتب الراضي مبسك ابن رائق فبلغ ابن رائق فحبس ابن 
  ويتطلب الوزارة أيضا ويقول

إن قطع يده مل يكن يف حد ومل يعقه عن عمله مث بلغ ابن رائق دعاؤه عليه وعلى الراضي فقطع لسانه وحبس إىل أن 
ع آخر فمن اإلتفاقات مات يف اسوأ حال ودفن مكانه مث نبشه أهله فدفنوه يف مكان آخر مث نبش ودفن يف موض

الغريبة أنه وىل الوزارة ثالث مرات بثالث خلفاء املقتدر والقاهر والراضي وسافر ثالث مرات ودفن ثالث مرات 
وقال ابن خلكان وأقام ابن مضلة يف احلبس مدة طويلة مث حلقه ذرب ومل يكن له من خيدمه فكان يستقى املاء لنفسه 

وبفمه جذبه وله أشعار يف شرح حاله وما انتهى أمره إليه ورثى يده فمن ذلك من البئر جيذب بيده اليسرى جذبه 
  قوله 

  ) ما سئمت احلياة لكن توثقت بأمياهنم فبانت مييىن ( 
  ) حرموين دنياهم بعد ديين ** بعت ديين هلم بدنياي حىت ( 
  ) حفظ أرواحهم فما حفظوين ** ولقد حطت ما ستطعت جبهدي ( 
  ومن شعره أيضا ) ياحيايت بانت مييين فبيين ** ة عبش ليس بعد اليمني لذ( 
  ) يف شامخ من عزه املترفع ** وإذا رأيت فىت بأعلى رتبة ( 
  وله ) ما كان أوالين هبذا املوضع ** قالت يل النفس العروف بقدرها ( 
خط الكوفيني  وهو أول من نقل هذه الطريقة من) فإن البعض من بعض قريب ** إذا مامات بعضك فابك بعضا ( 

إىل هذه الصورة ومن كالمه إىن إذا أحببت هتالكت وإذا بغضت أهلكت وإذا رضيت آثرت وإذا غضبت أثرت 
ومن كالمه يعجبين من يقول الشعر تأدبا ال تكسبا ويتعاطى الغناء تطربا ال تطلبا وله كل معىن مليح يف النظم والنثر 

ذ عليه بقطع اليد وقد تقدم ذكر سبب ذلك ويأيت قريبا يف هذه وكان ما أصابه نتيجة دعاء أيب احلسن بن شنبو
  السنة وكانت والدة ابن مقلة يوم اخلميس

  بعد العصر حادي عشرى شوال سنة اثنتني وسبعني ومائتني رمحه اهللا تعاىل 
صاحلا بكاء  وفيها أبو عبد اهللا أمحد بن علي بن علي بن العالء اجلوزجاين ببغداد وله ثالث وتسعون سنة وكان ثقة

  روى عن أمحد املقدام ومجاعة 
وفيها حمدث دمشق أبو الدحداح أمحد بن حممد بن إمساعيل التميمي مسع موسى بن عامر وحممد بن هاشم البعلبكي 

  وطائفة وقال اخلطيب كان مليا حبديث الوليد بن مسلم 
األندلس وكان ابن عبد ربه أحد الفضالء  وفيها أمحد بن حممد بن عبد ربه القرطيب وقرطبة مدينة كبرية دار مملكة

وهو أموي بالوالء وحوى كتابه العقد كل شيء وله ديوان وشعر جيد قاله ابن األهدل وقال يف العرب مات وله 
  اثنتان ومثانون سنة وشعره يف الذروة العليا مسع من بقى بن خملد وحممد بن وضاح انتهى 

بن أمحد بن يزيد شيخ الشافعية بالعراق روى عن سعدان بن نصر وفيها العالمة أبو سعيد األصطخري احلسن 



وطبقته وصنف التصانيف وعاش نيفا ومثانني سنة وكان موصوفا الزهد والقناعة وله وجه يف املذهب قال األسنوي 
كان هو وابن سريج شيخي الشافعية ببغداد صنف كتبا كثرية منها آداب القضاء استحسنه األئمة وكان زاهدا 

لال من الدنيا وكان يف اخالقه حدة واله املقتدر باهللا سجستان مث حسبة بغداد ولد سنة أربع وأربعني ومائتني متق
وتويف ببغداد سنة مثان وعشرين وثلثمائة زاد ابن خلكان أنه تويف يوم اجلمعة ثاين عشر مجادى اآلخرة وقيل رابع 

وز بعضهم فتح اهلمزة حكاه النووي يف احليض من عشر ودفن بباب حرب واصطخر بكسر اهلمزة وفتح الطاء وج
  شرح املهذب 

  وفيها احلسني بن حممد أبو عبد اهللا بن املطيقي البغدادي ثقة روى عن حممد بن منصور الطوسي وطائفة

  
وفيها أبو حممد بن الشرقي عبد اهللا بن حممد بن احلسن أخو احلافظ أيب حامد وله اثنتان وتسعون سنة مسع عبد 

ن بن بشر وعبد اهللا بن هاشم وخلقا قال احلاكم رأيته وكان أوحد وقته فيم عرفة الطب مل يدع الشراب إىل الرمح
  أن مات فضعف بذلك وقال يف املغين تكلموا فيه إلدمانه املسكر انتهى 

كان وفيها قاضي القضاة ببغداد أبو احلسني عمر بن قاضي القضاة أيب عمر حممد ابن يوسف بن يعقوب األزدري 
  بارعا يف مذهب مالك عارفا باحلديث صنف مسندا متقنا ومسع من جده ومل يتكهل وكان من أذكياء الفقهاء 

وفيها أبو احلسن حممد بن أمحد بن أيوب بن الصلت بن شنبوذ املقرىء أحد أئمة األداء قرأ على حممد بن حيىي 
ثرية وعىن بالقراءات أمت عناية وروى احلديث عن الكسائى الصغري الصغري وإمسعيل بن عبد اهللا النحاس وطائفة ك

عبد الرمحن بن حممد بن منصور احلارثي و حممد بن احلسني احلنيين وتصدر لألقراء ببغداد وقد امتحن يف سنة ثالث 
وعشرين كما مر وكان جمتهد فيما فعل رمحه اهللا قاله يف العرب وقال ابن خلكان كان من مشاهري القراء وأعياهنم 

دينا وفيه لسالمة صدر وفيه محق وقيل إنه كان كثري اللحن قليل العلم وتفرد بقراءت شواذ وكان يقرأ هبا يف  وكان
احملراب فأنكرت عليه وبلغ ذلك الوزير ابن مقلة الكاتب املشهور وقيل له إنه يغري حروفا من القرآن ويقرأ خبالف 

رين وثلثمائة واعتقله يف داره أياما فلما كان يوم األحد ما أنزل فاستحضر يف أول شهر ربيع اآلخر سنة ثالث وعش
سابع الشهر املذكور استحضر الوزير املذكور أبا احلسن عمر بن حممد وأبا بكر أمحد بن موسى ابن العباس بن 

جماهد املقرىء ومجاعة من أهل القرآن واحضر ابن شنبوذ املذكور ونوظر حبضرة الوزير فأغلظ يف اجلواب للوزير 
لقاضي وأىب بكر بن جماهد ونسبهم إىل قلة املعرفة وعريهم بأهنم ما سافروا يف طلب العلم كما سافر واستصىب أبا وا

  احلسن املذكور فأمر الوزير أبو علي بضربه فأقيم

فضرب سبع درر فدعا وهو يضرب على الوزير بأن يقطع اهللا يده ويشتت مشله فكان األمر كذلك مث أوقفوه على 
يت كان يقرأ هبا فأنكر ما كان شنيعا وقال فيما سواه إنه قرأ قوم فاستتابوه فتاب وقال إنه قد رج عما احلروف ال

كان يقرؤه وإنه ال يقرأ إال مبصحف عثمان بن عفان رضي اهللا عنه وبالقراءة املتعارفة اليت يقرأ هبا الناس فكتب 
تب ما يدل على توبته ونسخة احملضر سئل حممد بن الوزير عليه حمضرا مبا قاله وأمره أن يكتب خطه يف آخره فك

أمحد املعروف بابن شنبوذ عما حكى عنه أنه يثرؤه وهو إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة فأمضوا إىل ذكر اهللا 
فاعترف به وعن وجتعلون شكر كم أنكم تكذبون فاعترف به وعن فاليوم ننجيك بندائك فاعترف به وعن تبت يدا 

فاعترف به وعن إال تفعلوه تكن فتنة يف األرض وفساد عريض فاعترف به وعن ولتكن منكم فئة  أيب هلب وقد تب
يدعون إىل اخلري ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر ويستعينون باهللا على ما أصاهبم وأولئك هم املفلحون 



لك وكتب الشهود فاعترف به وعن إال تفعلوه تكن فتنة يف األرض وفساد عريض فاعترف به وتاب عن ذ
احلاضرون شهادهتم يف احملضر حسبما مسعوه من لفظه وكتب ابن شنبوذ خبطه ما صورته يقول حممد بن أمحد بن 

أيوب املعروف بابن شنبوذ ما يف هذه الرقعة صحيح وهو قويل واعتقادي وأشهد اهللا عز وجل وسائر من حضر على 
املؤمينن يف حل من دمي وسعة وذلك يوم األحد سابع ربيع نفسي بذلك ومىت خلفت ذلك أوبان مين غريه فأمري 

اآلخر سنة ثالث وعشرين وثلثمائة وشنبوذ بفتح الشني املعجمة والنون وضم الباء املوحدة وسكون الواو وبعدها 
  ذال معجمة انتهى ملخصا 

  وفيها حمدث الشام أبو العباس حممد بن جعفر بن حممد بن هشام بن مالس

الدمشقي يف مجادى األوىل روى عن موسى بن عامر وأيب إسحق اجلوزجاين وخلق وهو من بيت النمريي موالهم 
  حديث 

وفيها أبو علي الثقفي حممد بن عبد الوهاب النيسابوري الفقيه الواحد أحد األئمة وله أربع ومثانون سنة مسع يف 
 يعهد مثلها وهو من ذرية احلجاج كربه من موسى بن نصر الرازي وأمحد بن مالعب وطبقتهما وكان له جنازة مل

قال أبو الوليد الفقيه دخلت على ابن سريج فسألين على من درست الفقه قلت على أيب على الثقفي قال لعلك 
تعىن احلجاجي األزرق قلت نعم قال ماجائنا من خراسان أفقه منه وقال أبو بكر الضبعي ما عرفنا اجلدل والنظر 

العراق وذكره السلمي يف طبقات الصوفية قاله يف العرب وقال السخاوي يف طبقات حىت ورد أبو علي الثقفي من 
األولياء لقي أبا حفص ومحدون القصار وكان إماما يف علوم الشرع قال لبعض أصحابه ال تفارق هذه اخلالل األربع 

حلرمة حرم صدق القول وصدق العمل وصدق املودة وصدق األمانة وقال من صحب األكابر على غري طريق ا
فوائدهم وبركات نظرهم وال يظهر عليه من أنوارهم شيء وقال من غلبه هواه توارى عنه عقله وقال ال تلتمس 
تقومي ماال يستقيم وال تأديب من ال يتأدب وقال يامن باع كل شيئ بال شيء واشترى ال شيء بك لشيء وتويف 

مقربة قربنيسابور وهو ابن تسع ومثانني سنة ووعظ مرة ليلة اجلمعة الثالث والعشرين من مجادى األوىل ودفن يف 
  فذم الدنيا والركون إليها مث متثل بقول بعضهم 

  انتهى ) أسقطت األيام منها األلف ** من نال من دنياه أمنية ( 
وفيها اإلمام العالمة ابن األنباري أبو بكر حممد بن القسم بن بشار النحوي اللغوي صاحب املصنفات وله سبع 

  مخسون سنة مسع يف صغره من الكدميي وإمسعيل القاضي وأخذ عن أبيه وثعلب وطائفة وعنه الدارقطينو

وغريه قال أبو علي القايل كان شيخنا أبو بكر حيفظ فيما قيل ثلثمائة ألف بيت شاهد يف القرآن وقال حممد بن 
ه أنه قال أحفظ ثالثة عشر صندوقا قال جعفر التميمي ما رأينا احفظ من ابن األنباري وال أغزر حبرا حدثوين عن

وحدثت عنه أنه كان حيفظ مائة وعشرين تفسريا بأسانيدها وقيل عنه إنه أملي غريب احلديث يف مخسة وأربعني ألف 
ورقة قاله يف العرب وقال ابن ناصر الدين كان يف كل فن إمامه وكان إمالؤه من حفظه ومن أماليه املدققة غريب 

  أربعني ألف ورقة انتهى وكان سائر ما يصنفه وميليه من حفظه ال من دفتر وال كتاب احلديث يف مخسة و
وفيها أبو احلسن املزين علي بن حممد البغدادي شيخ الصوفية صحب اجلنيد وسهل بن عبد اهللا وجاور مبكة قال 

قال الذنب بعد الذنب  السلمي يف طبقاته أقام مبكة جماورا هبا ومات هبا وكان من أروع املشايخ وأحسنهم حاال
عقوبة الذنب واحلسنة بعد احلسنة ثواب احلسنة وقال مالك القلب يف التربي من احلول والقوة ورؤى يوما متفكرا 
واغرورقت عيناه فقيل له مالك أيها الشيخ فقال ذكرت أيام تقطعي يف إراديت وقطع املنازل يوما فيوما وخدمه مىت 



  ت ما أنا فيه من الفترة عن شريف األحوال وأنشد ألولئك السادة من أصحايب وتذكر
وقال املعجب بعمله مستدرج واملستحسن لشيء ) أيام كنت على األيام منصورا ** منازل كنت هتواها وتألفها ( 

من أحواله ممكور به والذي يظن أنه موصول فهو مغرور وروى وهو يبكي بالتنعيم يريد أن حيرم بعمرة وينشد 
  لنفسه 

  ) هيهات مايل طمع فيكا ** ي دمعي فأبكيكا أنافع( 
فلم يزل كذلك إىل أن مات ملكة شرفها اهللا تعاىل وأسند اخلطيب عنه أنه قال الكالم من غري ضرورة مقت من اهللا 

  للعبد

وفيها أبو حممد املرتعش عبد اهللا بن حممد النيسابوري الزاهد أحد مشايخ العراق صحب اجلنيد وغريه وكان يقال 
ات الشبلي ونكت املرتعش وحكايات اخللدي قاله يف العرب وقال السخاوي يف طبقاته عبد اهللا بن حممد إشار

النيسابوري من حملة باحلرية صحب أبا حفص وأبا عثمان واجلنيد وأقام ببغداد حىت صار أحد مشايخ العراق كانوا 
حكايات اخللدي وكان مقيما يف مسجد يقولون عجائب بغداد يف التصوف ثالث إشارات الشبلي ونكت املرتعش و

الشونيزية مات ببغداد ومن كالمه سكون القلب إىل غري املوىل تعجيل عقوبة من اهللا يف الدنيا وقال ذهبت حقائق 
األشياء وبقيت أمساؤها فاألمساء موجودة واحلائق مفقودة والدعاوي يف السرائر مكنونة واأللسنة هبا فصيحة واألمور 

وفة وعن قريب تفقد هذه األلسنة وهذه الدعاوي فال يوجد لسان صادق وال مدع صادق وقال عن حقوقها مصر
الوسوسة تؤدي إىل احلرية واإلهلام يؤدي إىل زيادة فهم وبيان وقال أصول التوحيد ثالثة أشياء معرفة اهللا تعاىل 

العبد حب اهللا تعاىل قال بغض ما أبغض اهللا بالربوبية واإلقرار له بالوحدانية ونفى األنداد عنه مجلة وسئل مباذا ينال 
  وهو الدنيا والنفس وسئل أي األعمال أفضل فقال رؤية فضل اهللا عز وجل 

  
  ) أحلقت العاجز باحلازم ** إن املقادير إذا ساعدت ( 

قال أبو  وقيل له إن فالنا ميشي على املاء فقال عندي إن مكنه اهللا من خمالفة هواه فهو أعظم من املشي على املاء
عبد اهللا الرازي حضرت وفاته يف مسجد الشونيزية فقال انظروا ديوين فنظروا فقالوا بضعة عشر درمها فقال انظروا 

خريقايت فلما قربت منه قال اجعلوها يف ديوين وأرجو أن اهللا عز وجل يعطيين الكفن مث قال سألت اهللا ثالثا عند 
ل رأسا برأس وسألته أن جيعل مويت يف هذا املسجد فقد صحبت فيه أقواما مويت فأعطانيها سألته أن مييتين على العق

  وسألته أن يكون حويل من آنس به

  وأحبه وغمض عينية ومات بعد ساعة رمحه اهللا تعاىل ورضي عنه وعنا وعن مجيع املسلمني انتهى ملخصا 
 القرطيب عن أبيه وبقي بن خملد وحممد بن وفيها حممد بن قاسم بن حممد بن سيار احلافظ اإلمام أبو عبد اهللا البياين

  وضاح ومطني والنسائي وعنه ولده أمحد بن حممد وخلد بن سعد وسليمان بن أيوب وكان عاملا ثقة قاله ابن برداس 
  وفيها على مقاله ابن ناصر الدين يف بديعته 

  ) كالمه حالوة شهدي ** وحامد بن أمحد الزيدي ( 
د بن حممد بن أمحد أبو أمحد املروزي نزيل طرسوس قيل له الزيدي جلمعه حديث قال يف شرحها هو حامد بن أمح

  زيد بن أيب أنيسة دون غريه من احملدثني انتهى 



  سنة تسع وعشرين وثلثمائة

  
يف ربيع األول استخلف املتقي هللا فاستوزر أبا احلسن أمحد بن حممد بن ميمون فقدم أبو عبد اهللا اليزيدي من البصرة 

لوزارة فأجابه املتقي وواله ومشى إىل بابه ابن ميمون وكانت وزارة ابن ميمون شهرا فقامت اجلند على أيب وطلب ا
عبد اهللا يطلبون أرزاقهم فخافهم وهرب بعد أيام ووزر بعده أبو إسحاق حممد بن أمحد القرار يطي مث عزل بعد ثالثة 

فلم ير أقرب من مدة هؤالء وهزلت الوزارة وضؤلت وأربعني يوما ووزر الكرخي فعزل بعد ثالثة ومخسني يوما 
  لضعف الدولة وصغر الدائرة 

وأما حبكم التركي فنزل واسط واستوطنها وقرر مع الراضي أنه حيمل إىل خزانته يف كل سنة مثامنائة ألف دينار بعد 
  أن يريح الغلة من مؤنة مخسة

ال عظيمة ونفس غضبة خرج يتصيد فأساء إىل آالف فارس يقيمون هبا وعدل وتصدق وكان ذا عقل وافر وأمو
كراد هناد فاستفرد به عبد أسود فطعنه برمح فقتله يف رجب وكان قد أظهر العدل وبىن دار ضيافة بواسط وابتدأ 

بعمل املارستان وهو الذي جدده عضد الدولة باجلانب الغريب وكانت أمواله كثرية فكان يدفنها يف داره ويف 
رجاال يف صناديق فيها مال إىل الصحراء مث يفتح عليهم فيعا ونونه على دفن املال مث يعيدهم الصحاري وكان يأخذ 

يف الصناديق وال يدرون إىل أي موضع محلهم فضاعت أمواله مبوته والدفائن ونقل من داره وأخرج باحلفر منها ما 
وا فأعطوا ألف درهم وغسل التراب يزيد على ألفي ألف عينا وورقا وقيل للرورحارية خذوا التراب بأجرتكم فأب

  فخرج منه ست وثالثون ألف درهم 
وفيها تويف الربهباري أبو حممد احلسن بن علي الفقيه القدوة شيخ احلنابلة بالعراق قاال وحاال وكان له صيت عظيم 

ن قلب وحرمة تامة أخذ عن املروذي وصحب سهل بن عبد اهللا التستري وصنف التصانيف وكان املخالفون يغلظو
الدولة عليه فقبض على مجاعة من أصحابه واستترهو يف سنة إحدى وعشرين مث تغريت الدولة وزادت حرمة 

الربهباري مث سعت املبتدعة به فنودي بأمر الراضي يف بغداد ال جيتمع اثنان من أصحاب الربهباري فاختفى إىل أن 
بو احلسني بن أيب يعلى يف طبقاته احلسن بن علي بن خلف مات يف رجب رمحه اهللا تعاىل قاله يف العرب وقال القاضي أ

أبو حممد الربهباري شيخ الطائفة يف وقته ومتقدمها يف اإلنكار على أهل البدع واملباينة هلم باليد واللسان وكان له 
ونني صيت عند السلطان وقدم عند األصحاب وكان أحد األئمة العارفني واحلفاظ لألصول املتقنني والثقات املأم

صحب مجاعة من أصحاب إمامنا أمحد رضي اهللا عنه منهم املروذي وصحب سهل التستري وصنف الربهباوي كتبا 
  منها شرح كتاب السنة ذكر فيه احذر صغار احملدثات من األمور فإن صغار البدع

بذلك من دخل تعود حىت تصري كبارا وكذلك كل بدعة احدثت يف هذه األمة كان أوهلا صغريا يشبه احلق فاغتر 
فيها مث مل يستطع املخرج منها فعظمت وصارت دينا يدان به خيالف الصراط املستقيم وخرج من اإلسالم فانظر 

رمحك اهللا كل من مسعت كالمه من أهل زمانك خاصة فال تعجلن وال تدخلن يف شيء منه حىت تسأل وتنظر هل 
د العلماء فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به وال تكلم فيه أحد من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم أو أح

جتاوزه بشيء وال ختتر عليه شيئا فتسقط يف النار وأعلم رمحك اهللا أنه ال يتم اسالم عبد حىت يكون متبعا مصدقا 
مسلما فمن زعم أنه قد بقي شيئ من أمر اإلسالم مل يكفوناه أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقد كذهبم 



ذا فرقه وطعنا عليهم فهو مبتدع ضال مضل حمدث يف اإلسالم ما ليس فيه وأعلم أن الكالم يف الرب تعاىل وكفى هب
حمدث وهو بدعة وضاللة وال يتكلم يف الرب سبحانه وتعاىل إال مبا وصف به نفسه يف القرآن وما بني رسول اهللا 

وهو السميع البصري ربنا عز وجل أول صلى اهللا عليه وسلم ألصحابه وهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء 
بالميت وآخر بالمنتهي يعلم السرو أخفى على عرشه استوى وعلمه بكل مكان ال خيلو من علمه مكان وال يقول يف 
صفات الرب مل وكيف اإلشاك يف اهللا تبارك وتعاىل والقرآن كالم اهللا وتنزيله ونوره وليس مبخلوق ألن القرآن من 

 فليس مبخلوق وهكذا قال مالك بن أنس والفقهاء قبله وبعده واملراء فيه كفر واإلميان بالرؤية اهللا وما كان من اهللا
يوم القيامة يرون اهللا تعاىل بأعني رؤسهم وهو حياسبهم بال حاجب وال ترمجان واإلميان بامليزان يوم القيامة يوزن فيه 

نكري واإلميان حبوض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اخلري والشر له كفتان ولسان واإلميان بعذاب القرب ومنكر و
ولكل لنيب حوضه إال صاحل النيب صلى اهللا عليه وسلم فإن حوضه ضرع ناقته واإلميان بشفاعة رسول اهللا صلى اهللا 

  عليه وسلم للمذنبني اخلاطئني يوم القيامة وعلى الصراط

داء والصاحلون واهللا عز وجل بعد ذلك يتفضل وخيرجهم وما من نيب إال وله شفاعة وكذلك الصديقون والشه
كثريا على من يشاء واخلروج من النار بعد ما احترقوا وصاروا فحما واإلميان بالصراط على جهنم يأخذ الصراط 

من شاء اهللا وجيوز زمن شاء اهللا ويسقط يف جهنم من شاء وهلم أنوار على قدر إمياهنم واإلميان باهللا واألنبياء 
األميان باجلنة والنار أهنما خملوقتان اجلنة يف السماء السابعة وسقفها العرش والنار حتت األرض السابعة واملالئكة و

السفلى ومها خملوقتان قد علم اهللا عدد أهل اجلنة ومن يدخلها وعدد أهل النار ومن يدخلها ال يفنيان أبدا بقاؤمها 
 عليه وسلم كان يف اجلنة الباقية املخلوقة فأخرج منها بعد ما مع بقاء اهللا أبد اآلبدين ودهر الداهرين وآدم صلى اهللا

عصى اهللا عز وجل واإلميان باملسيح واإلميان بنزول عيسى صلى اهللا عليه وسلم ينزل فيقتل الدجال ويتزوج 
ونية  ويصلي خلف القائم من آل حممد صلى اهللا عليه وسلم وميوت ويدفنه املؤمنون واإلميان بأن اإلميان قول وعمل

وإصابة يزيد وينقص يزيد ما شاء اهللا وينقص حىت ال يبقى منه شيء وأفضل هذه األمة واألمم كلها بعد األنبياء 
صلوات اهللا عليهم أبو بكر مث عمر مث عثمان مث علي مث أفضل الناس بعد هؤالء طلحة والزبري وسعد وسعيد وعبد 

بعد هؤالء أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم القرن الرمحن بن عوف وكلهم يصلح للخالفة مث أفضل الناس 
الذي بعث فيهم املهاجرون األولون واألنصار وهم من صلى للقبلتني مث أفضل الناس بعد هؤالء من صحب رسول 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر يترحم عليهم ويذكر فضلهم ويكف عن 
يذكر أحد منهم إال خبري لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا ذكر أصحايب فأمسكوا واعلم إن زللهم وال 

  أصول البدع أربعة أبواب يتشعب من هذه األربعة اثنان وسبعون هوى ويصري كل واحد من البدع يتشعب حىت

ي من آمن مبا يف هذا الكتاب واعتقده تصري كله إىل ألفني ومثامنائة مقالة كلها ضاللة وكلها يف النار إال واحدة وه
من غري ريبة يف قلبه وال شكوك فهو صاحب سنة وهو ناج أن شاء اهللا واعلم أن الرجل إذا أحب مالك بن أنس 
وتواله فهو صاحب سنة وإذا رأيت الرجل حيب أبا هريرة وأسيدا وأيوب ابن عون ويونس بن عبيد اهللا وعبد اهللا 

 ومالك ابن مغول ويزيد بن زريع ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير ومحاد بن زيد بن إدريس األنصاري والشعيب
ومحاد بن سلمة ومالك بن أنس واألوزاعي وزائدة بن قدامة وأمحد حبنبل واحلجاج بن منهال وأمحد بن نصر 

عز وجل حىت وذكرهم خبري وقال بقوهلم فاعلم أنه صاحب سنة واعلم أن من تبع جنازة مبتدع مل يزل يف سخط اهللا 
يرجع وقال الفضيل بن عياض آكل مع اليهودي والنصراين وال آكل مع مبتدع وأحب أن يكون بيين وبني صاحب 



بدعة حصن من حديد وذكر أبو احلسني بن بشار قال تنزه الربهباري من مرياث أبيه عن تسعني ألف درهم وكانت 
ظون قلب السلطان عليه ففي سنة إحدى وعشرين له جماهدات ومقامات يف الدين كثرية وكان املخالفون يغل

وثلثمائة تقدم ابن مقلة بالقبض على الربهباري فاستتر وقبض مجاعة من كبار أصحابه ومحلوا إىل البصرة فعاقب اهللا 
ابن مقلة على فعله ذلك بأن سخط عليه القاهر ووقع له ما وقع مث تفضل اهللا عز وجل وأعاد الربهباري إىل حشمته 

حىت إنه ملا تويف أبو عبد اهللا بن عرفة املعروف بنفطويه وحضر جنازته أماثل أبناء الدين والدنيا كان املقدم وزادت 
على مجاعتهم يف اإلمامة الربهباري وذلك يف صفر سنة ثالث وعشرين وثلثمائة يف خالفة الراضي ويف هذه السنة 

 اإلنكار على املبتدعة فبلغنا أن الربهباري اجتاز زادت حشمة الربهباري وعلت كلمته وظهر أصحابه وانتشروا يف
باجلانب الغريب فعطس فشتمه أصحابه فارتفعت ضجتهم حىت مسعها اخلليفة ومل تزل املبتدعة يوغرون قلب الراضي 

  على الربهباري

ىل وحدثين حىت نودي يف بغداد أن ال جيتمع من أصحاب الربهباري نفسان فاستتر وتويف يف االستتار رمحه اهللا تعا
حممد بن احلسن املقرئ قال حكى يل جدي وجديت قاال كان أبو حممد الربهباري قد اختفى عند أخت توزون 

باجلانب الشرقي يف درب احلمام يف شارع درب السلسلة فبقي حنوا من شهر فلحقه قيام الدم فقالت أخت توزون 
ء بالغاسل فغسله وغلق األبواب حىت ال يعلم أحد خلادمها ملا مات الربهاري عندها مستترا انظر من يغسله فجا

ووقف يصلي عليه وحده فاطلعت صاحبة املنزل فرأت الدار مألى رجاال بثياب بيض وخضر فلما سلم مل تر أحدا 
فاستدعت اخلادم وقالت اهلكتين مع أخي فقال يا سيت رأيت ما رأيت فقالت نعم فقال هذه مفاتيح الباب وهو 

يف بييت وإذا مت فادفنوين عنده يف بيت القبة فدفنوه يف دارها وماتت بعده بزمان فدفنت يف  مغلق فقالت ادفنوه
  ذلك املكان ومضى الزمان عليه وصار تربة انتهى ما أورده ابن أيب يعلى ملخصا جدا 

دوري وطبقته وفيها القاضي أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن زبر الربعي البغدادي وله بضع وسبعون سنة مسع عباسا ال
وويل قضاء مصر ثالث مرات آخرها يف ربيع األول من هذا العام فتويف بعد شهر ضعفه غري واحد يف احلديث وله 

عدة تصانيف قال يف املغين عبد اهللا بن أمحد بن ربيعة بن زبر القاضي ضعف روى عن عباس الدوري وابن داود 
  السجزي قال اخلطيب كان غري ثقة انتهى 

مض احملدث وهو أبو القسم عبد اهللا بن حممد بن إسحاق املروزي مث البغدادي روى عن سعدان بن نصر وفيها احلا
  وطائفة 

وفيها أبو نصر حممد بن محدويه بن سهل بن يزداد املروزي مث الغازي احلافظ الثقة روى عن أيب داود السنجي 
  وحممود بن آدم وطائفة وعنه ابن

  حافظ  القواس والدارقطين وقال هو ثقة
وفيها أبو الفضل البلعمي الوزير حممد بن عبيد اهللا أحد رجال الدهر عقال ورأيا وبالغة روى عن حممد بن نصر 

  املروزي وغريه وصنف كتاب تلقيح البالغة وكتاب املقاالت 
وتسعني  وفيها الراضي باهللا اخلليفة أبو إسحاق حممد وقيل أمحد بن أيب أمحد بن املتوكل العباسي ولد سنة سبع

ومائتني من جارية رومية امسها ظلوم وكان قصريا أمسر حنيفا يف وجهه طول استخلف سنة اثنتني وعشرين وثلثمائة 
وهو آخر خليفة له شعر مدون وآخر خليفة انفرد بتدبري اجليوش إىل خالفة املتقي وآخر خليفة خطب يوم اجلمعة 

أخر خليفة جالس الندماء ولكنه كان مقهورا مع أمرائه مرض إىل خالفة احلاكم العباسي فإنه خطب أيضا مرتني و



يف ربيع األول مبرض دموي ومات وكان مسحا كرميا حمبا للعلماء واألدباء مسع احلديث من البغوي تويف يف نصف 
  ربيع اآلخر وله إحدى وثالثون سنة ونصف 

نباري األزرق الكاتب يف آخر السنة وفيها أبو بكر يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن هبلول أبو بكر التنوخي األ
  ببغداد وله نيف وتسعون سنة روى عن جده واحلسن بن عرفة وطائفة 

  سنة ثالثني وثلثمائة

  
  فيها كان الغالء املفرط والوباء ببغداد وبلغ الكر مائتني وعشرة دنانري وأكلوا اجليف 

  ف نسمة وفيها وصلت الروم فأغارت على أعمال حلب وبدعوا وسبوا عشرة آال
  وفيها أقبل أبو احلسني علي بن حممد الربيدي يف اجليوش فالتقاه املتقي وابن

رائق فكسرمها ودخلت طائفة من الديلم دار اخلالفة فقتلوا مجاعة وهرب املتقي وابنه ابن رائق إىل املوصل واختفى 
ائق فسجنه فأهلكه الربيدي ووقع وزيره أبو إسحاق القراريطي ووجدوا يف احلبس كرتكني وكان قد عثر عليه ابن ر

النهب يف بغداد واشتد القحط حىت بلغ الكر ثلثمائة وستة عشر دينارا وهذا شيء مل يعهد يف العراق مث عم البالء 
  بزيادة دجلة فبلغت عشرين ذراعا وغرق اخللق مث خامر توزون وذهب إىل املوصل 

ىل خيمته فوضع رجله يف الركاب فشب به الفرس فوقع وأما ناصر الدولة بن محدان فإنه جاءه حممد بن رائق إ
فصاح ابن محدان ال يفوتنكم فقتلوه مث دفن وعفا قربه وجاء ابن محدان إىل املتقى فقلده مكان ابن رائق ولقبه ناصر 

الدولة ولقب أخاه عليا سيف الدولة وعاد ومها معه فهرب الربيدي من بغداد وكانت مدة استيالئه عليها ثالثة 
هر وعشرين يوما مث تأهب الربيدي فالتقاه سيف الدولة بقرب املدائن ودامم القتال يومني فكانت اهلزمية أوال أش

على بين محدان واألتراك مث كانت على الربيدي وقتل مجاعة من أمراء الديلم وأسر آخرون ورد إىل واسط بأسوأ 
  حال وساق وراءه سيف الدولة ففر إىل البصرة 

رجب مبصر أبو بكر حممد بن عبد اهللا الصرييف الشافعي له مصنفات يف املذهب وهو صاحب وجه  وفيها تويف يف
روى عن أمحد بن منصور الرمادي قال األسنوي كان إماما يف الفقه واألصول تفقه على ابن سريج وله تصانيف 

شي كان الصرييف أعلم موجودة منها شرح الرسالة وكتاب يف الشروط أحسن فيه كل اإلحسان قال القفال الشا
  الناس باألصول بعد الشافعي انتهى 

وفيها أبو حامد أمحد بن حممد بن حيىي بن بالل النيسابوري روى عن الذهلي واحلسن الزعفراين وطبقتهما خبراسان 
  والعراق ومصر 

  وفيها أبو يعقوب النهرجوري شيخ الصوفية إسحاق بن حممد صحب

كبار العارفني قال السخاوي يف طبقاته صحب اجلنيد وعمر املكي وأبا يعقوب  اجلنيد وغريه وجاور مدة وكان من
السوسي وغريهم من املشايخ أقام باحلرم سنني كثرية جماورا ومات هبا كان أبو عثمان املغريب يقول ما رأيت يف 

هللا يف األحكام وقال الصدق مشاخينا أنور من النهرجوري قال الفناء هو فناء رؤية قيام العبد هللا والبقاء رؤية قيام ا
موافقة احلق يف السر والعالنية وحقيقة الصدق القول باحلق يف مواطن اهللكة وقال العابد بعبد اهللا حتذيرا والعارف 

يعبد اهللا تشويقا وقال يف قوله صلى اهللا عليه وسلم احترسوا من الناس بسوء الظن أو كما قال صلى اهللا عليه وسلم 



 بأنفسكم بأنفكم ال بالناس وقال مفاوز الدنيا تقطع باإلقدام ومفاوز اآلخرة تقطع بالقلوب فقال بسوء الظن يف
وقال من كان شبعه بالطعام مل يزل جائعا ومن كان غناه باملال مل يزل فقريا ومن قصد حباجته اخللق مل يزل حمروما 

رة ساحل واملركب التقوى والناس سفر وقال ال ومن استعان يف أمره بغري اهللا مل يزل خمذوال وقال الدنيا حبر واآلخ
زوال لنعمة إذا شكرت وال بقاء هلا إذا كفرت وقال اليقني مشاهدة اإلميان بالغيب وقال من عرف اهللا مل يغتر باهللا 

  انتهى ملخصا 
  وفيها تبوك بن أمحد بن تبوك السلمي بدمشق روى عن هشام بن عمار 

 احلسني بن إمساعيل الضيب البغدادي يف ربيع اآلخر وله مخس وتسعون سنة وهو وفيها احملاملي القاضي أبو عبد اهللا
ثقة مأمون وأول مساعه يف سنة أربع وأربعني من أيب هشام الرفاعي وأقدم شيخ له أمحد بن إمساعيل السهمي صاحب 

رباس روى عن ملك قال أبو بكر الداودي كان حيضر جملس احملاملي عشرة آالف رجل يكتبون عنه وقال ابن د
  الفالس والدورقي وغريمها وعنه دعلج والدارقطين وابن مجيع أثىن عليه اخلطيب انتهى 

وفيها قاضي دمشق أبو حيىي زكريا بن أمحد بن حيىي بن موسى خت البلخي الشافعي وهو صاحب وجه روى عن أيب 
  حامت الرازي وطائفة

ل مع العامل جاز قاله يف العرب وقال األسنوي فارق وطنه ومن غرائب وجوهه إذا شرط يف القراض أن يعم لرب املا
ألجل الدين ومسح عرض األرض وسافر إىل أقاصي الدنيا يف طلب الفقه وكان حسن البيان يف النظر عذب اللسان 

يف اجلدل وذكره ابن عساكر يف تاريخ الشام فقال كان أبوه وجده عاملني وواله املقتدر باهللا قضاء الشام وتويف 
مشق يف ربيع األول وقيل يف ربيع اآلخر ونقل عنه الرافعي أنه كان يرى أن القاضي يزوج نفسه بامرأة هو وليها بد

قال وحكى عنه إنه فعله ملا كان قاضيا بدمشق قال العبادي يف الطبقات قال أبو سهل الصعلوكي رأيت ابنه من 
  هذه املرأة يكدى بالشام انتهى ملخصا 

  سالمة أبو هاشم احلمصي بالبصرة وله بضع وتسعون سنة روى عن كثري بن عبيد وطائفة  وفيها عبد الغافر بن
  وفيها عبد اهللا بن يونس القريي األندلسي صاحب بقي بن خملد وكان كثري احلديث مقبوال 

ابن  وفيها عبد امللك بن أمحد بن أيب محرة البغدادي الزيات روى عن احلسن ابن عرفة ومجاعة وهو من كبار شيوخ
  مجيع 

وفيها احلافظ أبو احلسن علي بن حممد بن عبيد البغدادي البزار روى عن عباس الدوري وحيىي بن أيب طالب وعنه 
  الدارقطين وابن مجيع وثقة اخلطيب وغريه ووصفوه باحلفظ 

راق سنة أربع وفيها حممد بن عبد امللك بن أمين القرطيب أبو عبد اهللا احلافظ وله مثان وسبعون سنة رحل إىل الع
  وتسعني وصنف كتابا على سنن أيب داود ومسع من حممد بن إمساعيل الصائغ وحممد بن اجلهم السمري

  وطبقتهما وعنه ابنه أمحد قال ابن درباس هو مسند األندلس وهو ثقة ثقة 
يش وأيب قالبة وفيها عمر بن سهل بن إمسعيل احلافظ اجملود أبو حفص الدينوري رحال روى عن إبراهيم بن أيب الع

  الرقاشي وعنه أبو القسم بن ثابت احلافظ وصاحل بن أمحد اهلمداين ذكره أبو يعلى يف اإلرشاد فقال ثقة أمام عامل 
  وفيها حممد بن عمر بن حفص اجلورجريي بأصبهان مسع أسحق بن الفيض ومسعود بن يزيد القطان وطبقتهما 

وي احلافظ غندر من أعيان الشافعية والرحالني يف احلديث مسع وفيها حممد بن يوسف بن بشر أبو عبد اهللا اهلر
  الربيع بن سليمان والعباس بن الوليد البريويت وطبقتهما ومنه الطرباين والزبري بن عبد الواحد وهو ثقة ثبت 



وفيها الزاهد العباد أبو صاحل صاحب املسجد املشهور بظاهر باب شرقي يقال امسه مفلح وكان من الصوفية 
  عارفني ال

  سنة إحدى وثالثني وثلثمائة

  
فيها كما قال يف الشذور واىف جراد زائد عن احلد حىت بيع كل مخسني رطال بدرهم واستعان به الفقراء على الغالء 

  ويف اليت قبلها ظهر كوكب عظيم ذو ذنب منتشر فبقى ثالثة عشر يوما مث اضمحل واشتد الغالء واملرض انتهى 
  لة بن محدان رواتب املتقى وأخذ ضياعه وصادروفيها قلل ناصر الدو

العمال وكرهه الناس وزوج بنته بابن املتقى على مائيت ألف دينار وهاجت األمراء بواسط على سيف الدولة فهرب 
وسار أخوه ناصر الدولة إىل املوصل فنهبت داره واقبل توزون فدخل بغداد فواله املتقى امرة األمراء فلم يلبث إن 

هما الوحشة فرجع توزون إىل واسط ونزح خلق من بغداد من تتابع الفنت واخلوف إىل الشام ومصر وبعث وقعت بين
  املتقى خلعا إىل أمحد بن بويه فسر هبا 

وفيها أبو روق اهلزاين أمحد بن حممد بن بكري بالبصرة وقيل بعدها وله بضع وتسعون سنة روى عن أيب حفص 
  الفالس وطائفة 

  حفص التنيسي الشعراين روى عن يونس بن عبد األعلى وطبقته مبصر والشام وبكر بن أمحد بن 
وحبشون بن موسى أبو نصر اخلالل ببغداد يف شعبان وله ست وتسعون سنة روى عن احلسن بن عرفة وعلى بن 

  اشكاب 
الصاحلني  وفيها أبو علي حسن بن سعد بن إدريس احلافظ الكتامي القرطيب قال ابن ناصر الدين كان من احلفاظ

لكنه مل يكن بالضابط املتني وقال يف العرب مسع من بقى بن خملد مسنده ومبصر من أىب يزيد القراطيسي وباليمن من 
إسحق الدبري ومبكة وبغداد وكان فقيها مفتيا صاحلا عاش مثانيا ومثانني سنة قال ابن الفرضي مل يكن بالضابط جدا 

  انتهى 
يعقوب بن شيبة السدوسي ببغداد يف ربيع اآلخر مسع من جده مسند العشرة  وفيها أبو بكر حممد بن أمحد بن

  ومسند العباس وهو ابن سبع سنني ومسع من الرمادي وأناس ووثقه اخلطيب 
وفيها أبو بكر حممد بن إمسعيل الفرغاين الصويف استاذ أيب بكر الرقي وكان من العابدين وله بزة حسنة ومعه مفتاح 

  بني يديه كأنه تاجر وليس له بيت بل ينطرح يف املسجد ويطوي أيامامنقوش يصلى ويضعه 

  
وفيها الزاهد أبو حممود عبد اهللا بن حممد بن منازل النيسابوري اجملرد على الصحة واحلقيقة صحب محدون القصار 

يف العرب وحدث باملسند الصحيح عن أمحد بن سلمة النيسابوري وكان له كالم رفيع يف اإلخالص واملعرفة قاله 
وقال السخاوي من أجل مشايخ نيسابور له طريقة ينفرد هبا وكان عاملا بعلوم الظاهر كتب احلديث الكثري ورواه 

ومات بنيسابور ومن كالمه ال خري فيمن مل يذق ذل املكاسب وذل السؤال وذل الرد وقال بلسانك عن حالك وال 
أنت بكالمك كيف ينتفع به غريك وقال مل يضيع أحد  تكن بكالمك حاكيا عن أحوال غريك وقال إذا مل تنتفع

فريضة من الفرائض إال ابتاله اهللا بتضييع السنن ومل يبتل أحد بتضييع السنن إال أوشك أن يبلى بالبدع وقال 



التفويض مع الكسب خري من خلوه عنه وقال من عظم قدره عند الناس جيب أن حيتقر نفسه عنده وقال أحكام 
يف الدنيا ولكن تشاهد فضائح الدعاوي وقال لو صح لعبد يف عمره نفس من غري رياء وال شرك  الغيب ال تشاهد

آلثر بركات ذلك عليه آخر الدهر وقال ال تكن خصما لنفسك على اخللق وكن خصما للخلق على نفسك انتهى 
  ملخصا 

كبار مبصر يف رجب كان صاحب وفيها أبو احلسن علي بن حممد بن سهل الدينوري الصائغ الزاهد أحد املشايخ ال
أحوال ومواعظ سئل عن االستدالل بالشاهد عن الغائب فقال كيف يستدل بصفات من يشاهد ويعاين وميثل على 
من ال يشاهد يف الدنيا وال يعاين وال مثل له وال نظري وقال من فساد الطبع التمين واألمل وقال كان بعض مشاخينا 

ن والباليا وقال أهل احملبة يف هليب شوقهم إىل حمبوهبم يتنعمون يف ذلك اللهيب يقول من تعرض حملبته جاءته احمل
أحسن مما يتنعم أهل اجلنة فيما أهلوا له من النعيم وقال حمبتك لنفسك هي اليت هتلكها وسئل ما املعرفة فقال رؤية 

  املنة يف كل األحوال والعجز عن

ول والقوة يف كل شيء وقال من توالت عليه اهلموم يف الدنيا أداء شكر املنعم من كل الوجوه والتربي من احل
فليذكر مها ال يزول يستريح منها وقال األحوال كالربوق فإذا أثبتت فهو حديث النفس ومالزمة الطبع ومن حلو 

  كالمه من أيقن أنه لغريه فماله أن يبخل بنفسه 
غداد مسع يعقوب الدورقي وأمحد بن إمساعيل السهمي وفيها حممد بن خملد العطار أبو عبد اهللا الدوري احلافظ بب

وخالئق وعنه الدارقطين وآخرون وكان معروفا بالثقة والصالح واالجتهاد يف الطلب وله تصانيف تويف يف مجادى 
  اآلخرة وله سبع وتسعون سنة 

ملكة بعد أبيه ثالثني سنة وفيها صاحب ما وراء النهر أبو احلسن نصر بن امللك أمحد بن إمساعيل الساماين بقي يف امل
  وثالثني يوما وويل بعده ابنه نوح 

  وفيها هناد بن السري بن حيىي الكويف الصغري روى عن أيب سعيد األشج ومجاعة 
وفيها اجلصاص أبو يوسف يعقوب بن عبد الرمحن بن أمحد البغدادي الدعاء روى عن أمحد بن إمساعيل السهمي 

  م وغلطات قال يف املغين قال اخلطيب يف حديثه وهم كثري انتهى وعلي بن اشكاب ومجاعة وله أوها

  سنة اثنتني وثالثني وثلثمائة

  
  قال يف الشذور فيها اشتد الغالء وكثرت اللصوص حىت حتارس الناس بالليل بالبوقات انتهى 
   وفيها قتل أبو عبد اهللا الربيدي أخاه أبا يوسف لكونه عامل عليه ابن بويه ونسبه إىل الظلم

ومل حيج الركب ملوت القرمطي الطاغية أبو طاهر سليمان بن أيب سعيد اجلنايب يف رمضان هبجر من اجلدري أهلكه 
  اهللا به فال رحم اهللا فيه مغرز

  إبرة وقام بعده أبو القسم اجلنايب قاله يف العرب 
د أركان احلديث مسع من احلسن وفيها تويف احلافظ ابن عقدة أبو العباس أمحد بن حممد بن سعيد الكفوي الشيعي أح

بن علي بن عفان وحيىي بن أيب طالب وخلق ال حيصون ومنه الطرباين وابن عدي والدراقطين وغريهم ومل يرحل إىل 
غري احلجاز وبغداد لكنه كان آية من اآليات يف احلفظ حىت قال الدارقطين امجع أهل بغداد إنه مل ير بالكوفة من 



عنه إىل زمن ابن عقدة احفظ منه ومسعته يقول أنا أجيب يف ثلثمائة ألف حديث من زمن ابن مسعود رضي اهللا 
حديث أهل البيت وبين هاشم وروى عن أبن عقدة قال احفظ مائة ألف حديث بإسنادها وإذا كر بثلثمائة ألف 

فوه واهتمه حديث وقال أبو سعيد املاليين حتول ابن عقدة مرة فكانت كتبه ستمائة محل قال يف العرب قلت ضع
  بعضهم بالكذب وقال أبو عمران حبوية كان ميلى مثالب الصحابة فتركته انتهى وعقدة لقب أبيه 

  وفيها حممد بن بشر أبو بكر الزبريي العكري روى عن حبر بن نصر اخلوالين ومجاعة وعاش أربعا ومثانني سنة 
عبد الرمحن بن بشر وأمحد بن يوسف  وفيها حممد بن احلسن أبو بكر القطان النيسابوري يف شوال روى عن

  والسلمي والكبار 
  وفيها حممد بن حممد بن أيب حذيفة أبو علي الدمشقي احملدث روى عن أيب أمية الطرسوسي وطبقته 

وفيها اإلمام ابن والد النحوي وهو أبو العباس أمحد بن حممد بن الوليد التميمي املصري مصنف كتاب اإلنتصار 
  د وكان شيخ الديار املصرية يف العربية مع أيب جعفر النحاسلسيبويه على املرب

  سنة ثالث وثالثني وثلثمائة

  
فيها حلف توزون اميانا صعبة املتقي هللا فسار التقي من الرقة واثقا بأميانه يف احملرم فلما قرب من األنبار جاء توزون 

 احلسني بن أيب علي بن مقلة وكحل املتقى هللا وتلقاه وقبل األرض وأنزله يف خميم ضربه له مث قبض على الوزير أيب
  فسمل عينيه وأدخل بغداد مسموال خملوعا 

وتويف يف شعبان سنة مخسني وقيل سنة سبع ومخسني وثلثمائة وله ستون سنة وبويع عبد اهللا بن املكتفي ولقب 
واألهواز فسار توزون حلربه  املستكفي باهللا فلم حيل احلول على توزون واستوىل أمحد بن بويه على واسط والبصرة

فدام القتال واملنازلة بينهما أشهرا وابن بويه يف استظهار ومرض توزون بعلة الصوع واشتد الغالء على ابن بويه فرد 
  إىل األهواز ورد توزون إىل بغداد وقد زاد به الصرع 

ىل مصر فجهز األخشيد جيشا وفيها متلك سيف الدولة بن محدان حلب وأعماهلا وهرب متوليها يانس املونسي إ
فالتقاهم سيف الدولة على الرسنت فهزمهم وأسر منهم ألف نفس وافتتح الرسنت مث سار إىل دمشق فملكها فسار 

األخشيد ونزل على طربية فخامر خلق من عسكر سيف الدولة إىل األخشيد فرد سيف الدولة ومجع وحشد 
  وهرب سيف الدولة  فقصده إالخشيد فالتقاه بقنسرين وهزمه ودخل حلب

وأما بغداد فكان فيها قحط مل ير مثله وهرب اخللق وكان النساء خيرجن عشرين وعشرا ميسك بعضهن ببعض 
  يصحن اجلوع اجلوع مث تسقط الواحدة بعد الواحدة ميتة فأنا هللا وإنا إليه راجعون قاله يف العرب 

مقامه وكان الربيدي هذا على ما قال ابن الفرات ظلوما  ويف شوال مات أبو عبد اهللا الربيدي وقام أخوه أبو احلسني
  عسوفا وكان أعظم أسباب الغالء

ببغداد ألنه صادر الناس يف أمواهلم وجعل على كل كر من احلنطة والشعري مخسة دنانري فبلغ مثن كر احلنطة ثلثمائة 
ري ومحلوه بسنبلة إىل منازهلم ووظف دينار وستة عشر دينار مث افتتح اخلراج يف آذار وحصد أصحابه احلنطة والشع

الوظائف على أ هل الذمة وعلى سائر املكيالت وأخذ أموال التجار غصبا وظلمهم ظلما مل يسمع مبثله واستتر أكثر 
  العمال لعظم ما طالبهم به فسبحان الفعال ملا يريد 



ملة رحل إىل الشام واجلزيرة والعراق وفيها تويف احلافظ حافظ فلسطني أبو بكر أمحد بن عمرو بن جابر الطحان بالر
  وروى عن العباس بن الوليد البريويت وطبقته وعنه ابن مجيع وطبقته 

وفيها على ما قال ابن درباس احلافظ حمدث الشام خيثمة بن سليمان بن حيدرة الطرابلسي أبو احلسن أحد الثقات 
  ا قال اخلطيب ثقة ثقة روى عن أمحد بن الفرج وطبقته وعنه ابن مجيع وابن مندة وغريمه

  وفيها قال ابن ناصر الدين 
كان ثقة حافظا نبيال كتب بيده ثالثة آالف كتاب ) ذاك الفىت حممد أبو العرب ** مثل اإلمام املغريب حز األدب ( 

  ومخسمائة كتاب 
مدة طويلة يقرأ وفيها أبو علي اللؤلؤي حممد بن أمحد بن عمرو البصري راوية السنن عن أيب داود لزم أبا داود 

  السنن للناس 

  سنة أربع وثالثني وثلثمائة

  
فيها كما قال يف الشذور دخل معز الدولة وأبو احلسني بن بويه على املستكفي فظنهما يريدان تقبيل يده فناوهلما 

حلسن يده فنكساه عن السرير ووضعا عمامته يف عنقه وجراه وهنض أبو احلسني ومحل املستكفي راجال إىل دار أيب ا
  فاعتقل وخلع من اخلالفة انتهى أي وسلمت عيناه أيضا وحبس يف دار

اخلالفة إىل أن تويف يف شهر ربيع اآلخر سنة مثان وثالثني وثلثمائة وسنة ستة وأربعون سنة وقال يف الشذور ويف هذه 
برغفان خبز واشترى  السنة اشتد الغالء حىت ذبح الصبيان وأكلوا وأكل الناس اجليف وصارت العقار والدور تباع

  ملعز الدولة كر دقيق بعشرين ألف درهم انتهى 
  وفيها اصطلح سيف الدولة واإلخشيد وصاهره وتقرر لسيف الدولة حلب ومحص وأنطاكية 

  وفيها تداعت بغداد للخراب من شدة القحط والفنت واجلور 
  وهلك توزون بعلة الصرع يف احملرم هبيت 

  الدين  وفيها تويف كما قال ابن ناصر
  ) اهلروي أمحد املصنف ** بعد فىت يس املضعف ( 

  وهو أمحد بن حممد بن يس اهلروي احلافظ احلداد أبو إسحاق مصنف تاريخ هراة وهو ليس بالقوي 
وفيها أبو الفضل أمحد بن عبد اهللا بن نصر بن هالل السلمي الدمشقي يف مجادى األوىل وله بضع وتسعون سنة تفرد 

  اعة وحدث عن موسى بن عامر املري وحممد بن إمساعيل بن علية وطبقتهما بالرواية عن مج
  وفيها الصنوبري الشاعر أبو بكر أمحد بن حممد بن احلسني الضيب احلليب وشعره يف الذروة العليا 

د بن وفيها احلسني بن حيىي أبو عبد اهللا املتوثى القطان يف مجادى اآلخرة ببغداد وله مخس وتسعون سنة روى عن أمح
  املقدام العجلي ومجاعة وآخر من حدث عنه هالل احلفار 

  وفيها عثمان بن حممد أبو احلسني الذهيب البغدادي حبلب روى عن أيب بكر ابن أيب الدنيا وطبقته 
  وفيها ابن إسحاق املادرائي أبو احلسن حمدث البصرة روى عن علي بن



  حرب وطائفة 
عبد اهللا اخلرقي ويل قضاء واسط مث قضاء مصر مث قضاء بغداد يف سنة  وفيها قاضي القضاة أبو احلسن أمحد بن

ثالثني وكان قليل العلم إىل الغاية إمنا كان هو وأبوه وأهله من كبار العدول فتعجب الناس من واليته لكنه ظهرت 
  منه صرامة وعفة وكفاءة قاله يف العرب 

بن اجلراح البغدادي الكاتب وزر مرات للمقتدر مث للقاهر وفيها الوزير العادل أبو احلسن علي بن عيسى بن داود 
وكان حمدثا عاملا دينا خريا كبري الشأن على اإلسناد روى عن أمحد بن بديل واحلسن الزعفراين وطائفة وعاش 
تسعني سنة وكان يف الوزراء كعمر بن عبد العزيز يف اخللفاء قال أمحد بن كامل القاضي مسعت الوزير علي بن 

يقول كسبت سبعمائة ألف دينار أخرجت منها يف وجوه الرب ستمائة ألف دينار آخر من روى عنه ابنه عيسى 
  عيسى يف أمالية قاله يف العرب 

وفيها اإلمام العالمة الثقة أبو القسم اخلرقي عمر بن احلسني البغدادي احلنبلي صاحب املختصر يف الفقه بدمشق 
ل ابن أيب يعلى يف طبقاته قرأ على من قرأ على أيب بكر املروذي وحرب ودفن بباب الصغري قاله يف العرب وقا

الكرماين وصاحل وعبد اهللا ابين إمامنا له املصنفات الكثرية يف املذهب مل ينتشر منها إال املختصر يف الفقه ألنه خرج 
ن فاحترقت الدار اليت من مدينة السالم ملا ظهر فيها سب الصحابة رضوان اهللا عليهم وأودع كتبه يف درب سليما

كانت فيها ومل تكن انتشرت لبعده عن البلد قرأ عليه مجاعة من شيوخ املذهب منهم أبو عبد اهللا بن بطة وأبو 
احلسن التميمي وأبو احلسن بن مسعون وغريهم قرأت خبط أيب إسحاق الربمكي أن عدد مسائل املختصر ألفان 

ن وكان والده أيضا من األعيان روى عن مجاعة رمحهم اهللا تعاىل وثلثمائة مسئلة انتهى ملخصا وقال ابن خلكا
  أمجعني واخلرقي بكسر اخلاء املعجمة وفتح الراء

  وبعدها قاف هذه النسبة إىل بيع اخلرق والثياب انتهى 
وفيها احلافظ أبو علي حممد بن سعيد القشريي احلراين نزيل الرقة ومؤرخها روى عن سليمان بن سيف احلراين 

  قته وعنه حممد بن جامع الدهان وغندر البغدادي وابن مجيع وهو ثقة ثبت وطب
وفيها األخشيد أبو بكر حممد بن طغج بن جف التركي الفرغاين صاحب مصر والشام ودمشق واحلجاز وغريها 

وصاحب سرير الذهب واألخشيد لقب لكل من ملك فرغانة وكان األخشيد ملكها وواله خلفاء العباسيني 
حىت عظم شأنه قال يف العرب واألخشيد بالتركي ملك امللوك وطغج عبد الرمحن وهو من أوالد ملوك  األمصار

فرغانة وكان جده جف من الترك الذين محلوا إىل املعتصم فأكرمه وقربه ومات يف العام الذي قتل فيه املتوكل 
قظا شديد البطش ال يكاد أحد جير فاتصل طغج بابن طولون وكان من كبار امرائه وكان األخشيد شجاعا حازما ي

قوسه تويف بدمشق يف ذي احلجة وله ست وستون سنة ودفنوه ببيت املقدس وكان له مثاينة آالف مملوك انتهى ما 
قاله يف العرب وقال ابن خلكان وذكر حممد بن عبد امللك اهلمذاين يف تارخيه الصغري الذي مساه عيون السري أن جيشه 

ائة ألف رجل وأنه كان جبانا وله مثانية آالف مملوك حيرسه يف كل ليلة الفان منهم ويوكل كان حيتوي على أربعم
جبانب خيمته اخلدم إذا سافر مث ال يثق حىت ميضي إىل خيم الفراشني فينام فيها ومل يزل على مملكته وسعادته إىل أن 

ثني وثلثمائة بدمشق ومحل تابوته إىل بيت تويف يف الساعة الرابعة من يوم اجلمعة ثاين عشرى احلجة سنة أربع وثال
املقدس فدفن به مث قال ابن خلكان وهو استاذ كافور األخشيدي وفاتك اجملنون مث قام كافور املذكور بتربية ابين 

  خمدومة احسن قيام ومها أبو القسم انوجور وأبو احلسن علي انتهى ملخصا 
  دي عبيد اهللا الدعى الباطينوفيها القائم بأمر اهللا أبو القسم نزار بن امله



صاحب املغرب وقد سار مرتني إىل مصر ليملكها فما قدر له وكان مولده بسلمية يف حدود الثمانني ومائتني وقام 
  بعده ابنه املنصور إمساعيل 

وفيها الشبلي أبو بكر دلف بن جحدر وقيل جعفر بن يونس وهذا هو املكتوب على قربه الزاهد املشهور صاحب 
ال والتصوف قرأ يف أول أمره الفقه وبرع يف مذهب مالك مث سلك وصحب اجلنيد وكان أبوه من حجاب األحو

الدولة قال السخاوي يف تارخيه أصله من أسر وشنة من قرية من قراها بقال هلا شبلية ومولده بسر من رأى كان 
احلجاب وكان املوفق جعل لطعمته  خاله أمري األمراء باإلسكندرية وكان الشبلي حاجب املوفق وكان أبوه حاجب

دماوند مث حضر الشبلي يوما فجلس خري النساج فتاب فيه ورجع إىل دماوند وقال أنا كنت حاجب املوفق وكان 
والييت بلدتكم هذه فاجعلوين يف حل فجعلوه يف حل وجهدوا أن يقبل منهم شيئا فأىب وصار بعد ذلك واحد زمانه 

ال تنظروا إىل الشبلي بالعني اليت ينظر بعضكم إىل بعض فإنه عني من عيون اهللا وكان  حاال ويقينا وقال شيخه اجلنيد
الشبلي فقيها عاملا كتب احلديث الكثري وقال حممد بن احلسن البغدادي مسعت الشبلي يقول أعرف من مل يدخل يف 

ا خبطه وحفظ املوطأ وقرأ هذا الشأن حىت أنفق مجيع ملكه وغرق يف هذه الدجلة اليت ترون سبعني قمطرا مكتوب
وكذا قراءة عين به نفسه وقال كتبت احلديث عشرين سنة وجالست الفقهاء عشرين سنة وصحب اجلنيد ومن يف 
عصره وصار أوحد العصر حاال وعلما وتويف يف ذي احلجة ودفن باخليزرانية ببغداد بقرب اإلمام األعظم وله سبع 

ى املرأة دم احليض بدم االستحاضة كيف تصنع فأجاب بثمانية عشر جوابا ومثانون سنة وورد أنه سئل إذا اشتبه عل
  للعلماء انتهى ملخصا 

  سنة مخس وثالثني وثلثمائة

  
  فيها متلك سيف الدولة بن محدان دمشق بعد موت اإلخشيد فجاءته

  ان جيوش مصر فدفعته إىل الرقة بعد حروب وأمور واصطلح معز الدولة بن بويه وناصر الدولة بن محد
وفيها كما قال يف الشذور ملكت الديامل اجلانب الشرقي أي من بغداد وهنبت سوق حيىي وغريه فخرج الناس حفاة 
مشاة من بغداد إىل ناحية عكربى هاربني النساء والصبيان فتلفوا من احلر والعطش حىت إن امرأة كانت تنادي يف 

م اهللا من أخذه وسقاين شربة ماء فما التفت إليها أحد الصحراء أنا ابنة فالن ومعي جوهر وحلي بألف دينار رح
  فوقعت ميته 

وفيها تويف أبو العباس بن القاص أمحد بن أيب أمحد الطربي الشافعي وله مصنفات مشهورة تفقه على ابن سريج 
وتفقه عليه أهل طربستان وتويف بطرسوس قال ابن السمعاين والقاص هو الذي يعظ ويذكر القصص عرف أبوه 

القاص ألنه دخل بالد الديلم وقص على الناس األخبار املرغبة يف اجلهاد مث دخل بالد الروم غازيا فبينما هو يقص ب
حلقه وجد وخشية فمات رمحه اهللا تعاىل قاله النووي يف هتذيبه وقال ابن خلكان أن صاحب الترمجة وهو أبو العباس 

صغرية احلجم كبرية الفائدة منها التلخيص واملفتاح وأدب  هو الذي مات يف حالة من الوجد والغشية وله تصانيف
القضاء وكتاب دالئل القبلة وأكثره تاريخ وحكايات عن أحوال األرض وعجائبها وتصنيف يف إحرام املرأة 

  وتصنيف يف الكالم على قوله صلى اهللا عليه وسلم يا أبا عمري ما فعل النغري 
  جعفر الصرييف يف ببغداد وكان ثقة مأمونا روى عن احلسن بن عرفة وطائفة وفيها الطربي احملدث أبو بكر حممد بن 



وفيها الصويل أبو بكر حممد بن حيىي البغدادي األديب األخباري العالمة صاحب التصانيف أخذ األدب عن املربد 
فاء وجده وثعلب وروى عن أيب داود السجستاين وطائفة وروى عنه الدارقطين وغريه ونادم غري واحد من اخلل

  األعلى هو صول ملك جرجان وكان الصويل حسن االعتقاد مجيل

الطريقة يضرب به املثل يف لعب الشطرنج ويعتقد كثريون إنه الذي وضعه وإمنا وضعه صصه بن داهر وقيل ابن 
رس يلهب وقيل ابن قاسم وضعه مللك اهلند شهرام وامسه بلهيث وقيل ماهيت وكان أزدشري بن بابك أول ملوك الف
األخرية قد وضع النرد ولذلك قيل له نردشري ألهنم نسبوه إىل واضعه املذكور وجعله مثاال للدنيا وأهله فرتب 

الرقعة اثين عشر بيتا بعدد شهور السنة ومن اجلهة األخرى اثين عشر بيتا بعدد الربوج وجعل القطع ثالثني بعدد 
بعة بعدد أيام األسبوع وجعل ما يأيت به الالعب مثاال أيام الشهر وجعل الفصوص فيما يرمي به من كل جهتني س

للقضاء والقدر فتارة له وتارة عليه فافتخرت ملوك الفرس بذلك فلما وضع صصه الشطرنج قضت حكماء ذلك 
العصر بترجيحه على النرد ألمور يطول شرحها ويقال ان صصه ملا وضعه وعرضه على ملك اهلند املذكور أعجبه 

أمر أن يكون يف بيت الديانة ورآه أفضل ما علم ألنه آلة للحرب وعز للدين والدنيا وأساس لكل وفرح به كثريا و
عدل فأظهر الشكر على ما أنعم عليه به يف ملكه وقال له اقترح على ما تشتهي فقال له اقترحت أن تضع حبة قمح 

استصغر امللك ذلك وأنكر عليه كونه يف البيت األول وال تزال تضعها حىت تنتهي إىل آخرها فمهما بلغ تعطيين ف
قابله بالنزر وقد كان أضمر له شيئا كثريا فقال ما أريد إال هذا فأجابه إىل مطلوبه وتقدم له به فلما حسبه أرباب 
الديوان قالوا ما عندنا وال يف ملكنا ما يفي به وال ما يقاربه فكانت أمنيته أعجب من وضعه وكيفية تضعيفه وما 

لتضعيف مما شاع وذاع فال نطيل به ولكن ما انتهى إليه التضعيف على ما قاله ابن األهدل وهو آخر انتهى إليه ا
بيت من أبيات الرقعة األربعة والستني إىل ستة عشر ألف مدينة وثلثمائة وأربع ومثانني مدينة وقال ابن األهدل أيضا 

  ومن املعلوم قطعا أن الدنيا ليس فيها مدن أكثر

فإن دور كرة األرض معلوم بطريق اهلندسة وهو مثانية آالف فرسخ حبيث لو وضعنا طرف حبل على من هذا العدد 
أي موضع من أألرض وأدير احلبل على كرة األرض ومسح احلبل كان أربعة وعشرين ألف ميل وهي مثانية آالف 

بن شاكر وكانوا قد  فرسخ وذلك قطعي ال شك فيه وقد أراد املأمون أن يقف على حقيقة ذلك فسأل بين موسى
انفردوا بعلم اهلندسة فقالوا نعم هذا قطعي فسأهلم حتقيقه معاينة فسألوا عن صحراء مستوية فقيل صحراء سنجار 

ووطأة الكوفة فخرجوا إليها ووقفوا يف موضع واحد مث أخذوا ارتفاع القطب الشمايل وضربوا يف ذلك املوضع 
هة الشمالية على االستواء من غري احنراف إىل ميني أو مشال حبسب األمكان وتدا وربطوا حبال طويال مث مشوا إىل اجل

فلما فرغ احلبل نصبوا وتدا آخر يف األرض وربطوا فيه حبال آخر ومضوا إىل جهة الشمال حىت انتهوا إىل موضع 
لذي قدروه من أخذوا فيه ارتفاع القطب املذكور فوجدوه قد زاد على االرتفاع األول درجة فمسحوا ذلك القدر ا

األرض باحلبال فبلغ ستة وستني ميال وثلثي ميل ومجيع الفلك ثلثمائة وستون درجة ألن الفلك مقسوم باثين عشر 
برجا وكل برج ثالثون درجة فضربوا عدد درج الفلك الثلثمائة والستني يف ستة وستني ميال وثلثني اليت هي حصة 

وهي مثانية آالف فرسخ قال فعلى هذا يكون دور كرة األرض  كل درجة فكانت اجلملة أربعة وعشرين ألف ميل
مسرية ألف مرحلة وذلك مسرية ثالث سنني إال مثانني يوما بسري النهار دون الليل ألن املرحلة مثانية فراسخ 

والفرسخ ثالثة أميال وهذا ينايف ما اشتهر أن األرض مسرية مخسمائة سنة ويعلم من ذلك أيضا أن يف كل ثالث 
حل إال مخسة أميال وثلث يف السري إىل جهة الشمال يرتفع القطب درجة ويكون عرض تلك البلد أزيد من اليت مرا



ابتدئ السري منها بدرجة ومما يدل على هذا أن عرض املدينة املشرفة يزيد على عرض مكة املعظمة ثالث درج واهللا 
  أعلم انتهى

 أن الصويل يف بدء دخوله على اإلمام املكتفي وقد كان ذكر ما أورده ابن األهدل ملخصا وقال املسعودي ذكر يل
له خترجيه يف اللعب بالشطرنج وكان املاوردي الالعب متقيدا عنده متمكنا من قلبه معجبا به للعبه فلما لعبا مجيعا 

وهلة  حبضرة املكتفي حسن رأيه يف املاوردي وتقدم على نصرته وتشجيعه وتنبيهه حىت أدهش ذلك الصويل يف أول
فلما اتصل اللعب بينهما ومجع له الصويل متانته وقصد قصده غلبه غلبا ال يكاد يرد عليه شيء وتبني حسن لعب 

الصوىل للمكتفي فعدل عن مواالة املاوردي وقال عاد ماء وردك بوال وصنف الصويل املصنفات احلسان منها كتاب 
غرر وكتاب أخبار أيب عمرو بن العالء ومجع أخبار مجاعة الوزراء وكتاب الورقة وكتاب أخبار القرامطة وكتاب ال

من الشعراء ورتبه على حروف املعجم وكلهم من احملدثني وكان ينادم اخللفاء وكان أغلب فنونه أخبار الناس وله 
رواية واسعة وحمفوظات كثرية وتويف بالبصرة مستترا ألنه روى خربا يف حق علي كرم اهللا وجهه فطلبه اخلاصة 

  عامة فلم يقدروا عليه وكان قد خرج من بغداد لضائقة حلقته وال
وفيها اهليثم بن كليب احلافظ أبو سعيد الشاشي صاحب املسند وحمدث ما وراء النهر عن عيسى بن أمحد البلخي 

  وأيب عيسى الترمذي والدوري وآخرين وعنه علي بن أمحد اخلزاعي ومنصور بن نصر الكاغدي وآخرون وهو ثقة 

  ت وثالثني وثلثمائةسنة س

  
فيها كما قال يف الشذور وظهر كوكب عظيم ذو ذنب منتشر طوله حنو ذراعني فبقى ثالثة عشر يوما مث اضمحل 

  انتهى 
  وفيها ظفر املنصور العبيدي مبخلد بن كيداد وقتل قواده ومزق جيشه

  
جعفر بن حممد بن جعفر بن أيب داود عبيد اهللا وفيها تويف احلافظ العامل لثقه أبو احلسني أمحد بن املنادي واسم املنادي 

البغدادي وله مثانون سنة صنف ومجع ومسع من وغريه ومنه أمحد بن نصر الشذائي وغريه قال اخلطيب كان صلب 
  الدين شرس األخالق مع كونه ثقة 

ن سنني وحدث وفيها حاجب بن أمحد بن يرحم أبو حممد الطوسي وهو معمر ضعيف احلديث زعم أنه ابن مائة ومثا
عن حممد بن رافع والذهلي والكبار قاله يف العرب وقال يف املغين حاجب بن أمحد الطوسي شيخ مشهور لقيه ابن مندة 

  ضعفه احلاكم وغريه يف اللقى انتهى 
وفيها أبو العباس األثرم حممد بن أمحد بن محاد املقرئ البغدادي وله ست وتسعون سنة روى عن احلسن بن عرفة 

  بن شبة والكبار وتويف بالبصرة وعمر 
وفيها احلكيمي مكربا نسبة إىل حكيم جد حممد بن أمحد بن إبراهيم الكاتب ببغداد يف ذي احلجة روى عن زكريا 

  بن حيىي املروزي وطبقته 
وفيها امليداين أبو علي حممد بن أمحد بن حممد بن معقل النيسابوري يف رجب فجأة وكان عنده جزء عن الذهلي 

  الذي تفرد به سبط السلفي  وهو



وفيها أبو طاهر احملمد باذي نسبة إىل حممد اباذ حملة خارج نيسابور حممد بن احلسن بن حممد النيسابوري أحد 
اللسان روى عن أمحد بن يوسف السلمي وطائفة وببغداد عن عباس الدوري وذويه وكان إمام األئمة ابن خزمية إذا 

  شك يف لغة سأله

  ني وثلثمائةسنة سبع وثالث

  
  فيها كان الغرق ببغداد وبلغت دجلة أحدا وعشرين ذراعا وهلك خلق حتت اهلدم 

وفيها قوى معز الدولة على صاحب املوصل ابن محدان وقصده ففر ابن محدان إىل نصيبني مث صاحله على محل مثانية 
  آالف ألف يف السنة 

  رعش وملك مرعش وفيها خرجت الروم لعنهم اهللا وهزمهم سيف الدولة على م
وفيها تويف أبو إسحاق القرميسيين نسبة إىل قرميسني مدينة بالعراق إبراهيم ابن شيبان شيخ الصوفية ببالد اجليل 

صحب إبراهيم اخلواص وساح بالشام ومن كالمه علم الفناء والبقاء يدور على إخالص الوحدانية وصحة العبودية 
دقة قال السخاوي له مقامات يف الورع والتقوى يعجز عنها اخللق وكان وما كان غري هذا فهو من املغاليط والزن

متمسكا بالكتاب والسنة الزما لطريقة املشايخ واألئمة املتقدمني قال عبد اهللا بن منازل وقد سئل عنه هو حجة اهللا 
ذي ذكره اليافعي على الفقراء وأهل األداب واملعامالت ومن كالمه من أراد أن يتعطل ويتبطل فليلزم الرخص وال

يف نشر احملاسن عنه من أراد أن يتعطل أو يتبطل أو يتنطل فليلزم الرخص ومعىن يتنطل من قول العرب فالن ناطل 
يعنون ليس جبيد بل ساقط ويقولون نطل اخلرب من التنور إذا سقط منه ووقع يف الرماد ومن كالمه إذا سكن اخلوف 

رغبة الدنيا وحال بينه وبني النوم وبعد فإن الذي قطعهم وأهلكهم حمبة القلب أحرق حمل الشهوات فيه وطرد عنه 
الراكنني إىل الدنيا وقال يا بين تعلم العلم ألدب الظاهر واستعمل الورع ألدب الباطن وإياك أن يشغلك عن اهللا 

كن إليهم وقال شاغل فقل من أعرض عنه فأقبل عليه وقال اخللق حمل اآلفات وأكثر منهم آفة من يأنس هبم أو يس
  صحبت أبا عبد اهللا املغريب ثالثني سنة فدخلت عليه يوما وهو

يأكل فقال يل أدن وكل معي فقلت له أين قد صحبتك منذ ثالثني سنة مل تدعين إىل طعامك إال اليوم فما بالك 
  قاك إال اليوم دعوتين اليوم فقال ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ال يأكل طعامك إال تقى ومل يظهر يل ت

وفيها حممد بن علي بن عمر أبو علي النيسابوري املذكر أحد الضعفاء مسع من أمحد بن األزهر وأقرانه ولو اقتصر 
عليهم لكان مسند خراسان ولكنه حدث عن حممد بن رافع والكبار قاله يف العرب وقال يف املغين حممد بن علي ابن 

  ثقة وال مأمون انتهى عمر املذكر النيسابوري شيخ احلاكم ال 
  وفيها اسحق بن إبراهيم بن حممد اجلرجاين البحري أبو يعقوب حافظ ثقة قال ابن ناصر الدين 

  ) شيخ زكا حلفظه املعاين ** إسحق البحري ذا اجلرجاين 

  سنة مثان وثالثني وثلثمائة

  
  فيها كما قال يف الشذور وقعت فتنة بني السنة والشيعة وهنبت الكرخ 



  ىل قضاء القضاة أبو السائب عتبة بن عبد اهللا ومل حيج ركب العراق وفيها و
وفيها تويف املستكفي باهللا أبو القسم عبد اهللا بن املكتفي باهللا على بن املعتضد أمحد العباسي الذي استخلف ومسل يف 

ل اقىن خفيف سنة أربع وثالثني كما ذكرنا وحبس حىت مات وله ست وأربعون سنة وكان ابيض مجيال ربعة أكح
  العارضني وأمه أمة وكانت مدة خالفته سنة واحدة وأربعة أشهر وما زال مغلوبا على أمره مدة خالفته واهللا أعلم 

وفيها أمحد بن سليمان بن ريان أبو بكر الكندي الدمشقي الضرير ذكر أنه ولد سنة مخس وعشرين ومائتني وأنه قرأ 
  هشام بن عمار وابن أيب احلواري وروى عنه متام الرازي على أمحد بن يزيد احللواين وأنه مسع من

وعبد الرمحن بن أيب نصر مث تركا الرواية عنه ملا تبني أمره قال احلافظ عبد الغين األزدي كان غري ثقة وقال عبد 
  العزيز الكتاين كان يعرف بابن ريان العابد لزهده وروعه 

ل املرادي املصري النحوي كان ينظر بابن األنباري ونفطويه وله وفيها أبو جعفر النحاس أمحد بن حممد بن إمساعي
تصانيف كثرية وكان مقترا على نفسه يف لباسه وطعامه تويف يف ذي احلجة قال السيوطي يف حسن احملاضرة وقد 

أخذ عن األخفش الصغري وغريه وروى احلديث عن النسائي ومن مصنفاته تفسري القرآن والناسخ واملنسوخ وشرح 
  يات سيبويه وشرح املعلقات غرق حتت املقياس ومل يدر أين ذهب انتهى أب

وفيها إبراهيم بن عبد الرزاق األنطاكي املقرىء مقرىء أهل الشام يف زمانه قرأ على قنبل وهرون األخفش وعثمان 
  ة اآلتية بن خرزاذ وصنف كتابا يف القراءات الثمان وروى احلديث عن أيب أمية الطرسوسي وقيل تويف يف السن

وفيها أبو إسحق إبراهيم بن أمحد بن حممد بن أمحد بن أيب ثابت السامري القاضي نزيل دمشق ونائب احلكم هبا 
وصاحب اجلزء املشهور روى عن احلسن بن عرفة وسعدان بن نصر وطائفة من العراقيني والشاميني واملصريني وثقه 

  وتشديد الراء نسبة إىل سر من رأى مدينة فوق بغداد  اخلطيب وتويف يف ربيع اآلخر والسامري بفتح امليم
وفيها أبو علي اخلضايري احلسن بن حبيب الدمشقي الفقيه الشافعي روى عن الربيع بن سليمان وابن عبد احلكم 

  وحدث بكتاب األم للشافعي رضى اهللا عنه قال الكتاين هو ثقة نبيل حافظ ملذهب الشافعي مات يف ذي القعدة 
د الدولة أبو احلسن علي بن بويه بن فناخسر والديلمي صاحب بالد فارس وهو أول من ملك من أخوته وفيها عما

  وكان امللك معز الدولة أمحد أخوه

يتأدب معه ويقدمه على نفسه عاش بضعا ومخسني سنة وكانت أيامه ست عشرة سنة وملك فارس بعده ابن أخيه 
رون بن العباس املأموين يف تارخيه أن عماد الدولة املذكور اتفقت له عضد الدولة بن ركن الدولة وذكر أبو حممد ها

أسباب عجيبة كانت سببا لثبات ملكه منها أنه ملا ملك شرياز يف أول ملكه اجتمع أصحابه وطالبوه باألموال ومل 
يف جملس قد  يكن معه ما يرضيهم به وأشرف أمره على اإلحنالل فاغتم لذلك فبينا هو مفكر وقد استلقى على ظهره

خال فيه للتفكري والتدبري إذ رأى حية خرجت من موضع من سقف ذلك اجمللس ودخلت موضعا آخر منه فخاف 
أن تسقط عليه فدعا بالفراشني وأمرهم بإحضار سلم وأن خترج احلية فلما صعدوا وحبثوا عن احلية وجدوا ذلك 

ففتحت فوجد فيها عدة صناديق من املال  السقف يفضي إىل غرفة بني سقفني فعرفوه ذلك فأمرهم بفتحها
واملصاغات قدر مخسمائة ألف دينار فحمل املال إىل بني يديه وسر به وأنفقه يف رجاله وثبت أمره بعد أن كان أشفى 
على االخنرام مث إنه قطع ثيابا وسأل عن خياط حاذق فوصف له خياط كان لصاحب البلد قبله فأمر بإحضاره وكان 

إنه قد سعى به إليه يف وديعة كانت عنده لصاحبه وإنه طالبه هبذا السبب فلما خاطبه حلف أنه  أطروشا فوقع له
ليس عنده إال اثنا عشر صندوقا ال يدري ما فيها فعجب عماد الدولة من جوابه ووجه معه من محلها فوجد فيها 



كنت حاله واستقرت قواعده وكانت أمواال وثيابا جبملة عظيمة فكانت هذه األسباب من أقوى دالئل سعادته مث مت
وفاته يوم األحد سادس مجادى األوىل بشرياز ودفن بدار اململكة وأقام يف امللك ستة وعشرين سنة وقيل إنه ملك يف 

مجادى اآلخرة سنة اثنتني وعشرين وثلثمائة ومل يعقب وأتاه يف مرضه أخوه ركن الدولة واتفقا على تسليم بالد 
  فتسلمها فارس إىل عضد الدولة 

  وفيها علي بن حممد أبو احلسن الواعظ املصري وهو بغدادي أقام مبصر

مدة روى عن أمحد بن عبيد بن ناصح وأيب يزيد القراطيسي وطبقتهما وكان صاحب حديث له مصنفات كثرية يف 
مصر فأقام هبا  احلديث والزهد وكان مقدم زمانه يف الوعظ قال السيوطي يف حسن احملاضرة قال ابن كثري ارحتل إىل

حىت عرف باملصري روى عنه الدارقطين وغريه وكان له جملس وعظ عظيم مات يف ذي القعدة وله سبع ومثانون 
  سنة انتهى ملخصا 

وفيها علي بن حممد بن سختونة بن مخشاد أبو احلسن النيسابوري احلافظ العدل الثقة أحد األئمة مسع الفضل بن 
وطبقتهما ورحل وطوف وصنف وله مسند كبري يف أربعمائة جزء وأحكام يف مائتني  حممد الشعراين وإبراهيم ديزيل

وستني جزءا تويف فجأة يف احلمام وله مثانون سنة قال أمحد بن إسحاق الضبعي صحبت علي بن مخشاد يف احلضر 
  والسفر فما أعلم أن املالئكة كتبت عليه خطيئة 

هللا النيسابوري الفقيه الرجل الصاحل مسع السري بن خزمية وأقرانه قال وفيها حممد بن عبد اهللا بن دينار أبو عبد ا
  احلاكم كان يصوم النهار ويقوم الليل ويصرب على الفقر ما رأيت يف مشاخينا أصحاب الرأي أعبد منه 

  سنة تسع وثالثني وثلثمائة

  
وغنم فأخذت الروم عليه الدروب  فيها دخل سيف الدولة بن محدان بالد الروم يف ثالثني ألفا فافتتح حصونا وسىب

  فاستولوا على عسكره قتال وأسرا وجنا هو يف عدد قليل ووصل من سلم يف أسوأ حال 
وفيها أعادت القرامطة احلجر األسود إىل مكانه وكان حبكم بذل هلم يف رده مخسني ألف دينار فلم يردوه وقالوا 

  اه بأمر من أخذناه بأمره لتتم مناسك الناس قاله يف الشذورأخذناه بأمر وإذا ورد أمر رددناه فردوه وقالوا رددن

  
وفيها تويف احلافظ أبو حممد بن أمحد بن حممد بن إبراهيم الطوسي البالذري الصغري روى عن ابن الضريس وطبقته 

  قال احلاكم كان واحد عصره يف احلفظ والوعظ خرج صحيحا على وضع مسلم وهو ثقة 
لي أبو القسم احلافظ حمدث أذربيجان وصاحب التصانيف روى عن أيب حامت الرازي وفيها حفص بن عمر األردبي

وحيىي بن أيب طالب وطبقتهما وعنه ابن الل وغريه وكان رحاال مصنفا واألردبيلي بالفتح وسكون الراء وضم الدال 
  املهملة وكسر املوحدة وسكون التحتية نسبة إىل أردييل من بالد أذربيجان 

إلسكندرية علي بن عبد اهللا بن أيب مطر املعاريف نسبة إىل املعافر بطن من قحطان اإلسكندراين الفقيه وفيها قاضي ا
  أبو احلسن املالكي وله مائة سنة روى عن حممد بن عبد اهللا بن ميمون صاحب الوليد بن مسلم وغريه 

ن عيسى بن حيان املدائين وابن أيب وفيها القاضي ابن األشناين أبو احلسني عمر بن احلسن ببغداد روى عن حممد ب
  الدنيا وعدة وضعفه الدارقطين 



وفيها أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن امحد األصبهاين الصفار روى عن أسيد بن أيب عاصم وطبقته وصنف يف 
رأسه الزهد وغريه وصحب العباد وكان من أكثر احلفاظ حديثا قال احلاكم هو حمدث عصره جماب الدعوة مل يرفع 

  إىل السماء نيفا وأربعني سنة تويف يف ذي القعدة وله مثان وتسعون سنة 
وفيها القاهر باهللا أبو منصور حممد بن املعتضد باهللا أمحد بن طلحة بن جعفر العباسي مسلت عيناه وخلع يف سنة اثنتني 

  تكا ظاملا سيءوعشرين وكانت خالفته سنة وسبعة أشهر وكان ربعة أمسر أصهب الشعر طويل األنف فا

السرية كان بعد الكحل والعمى حيبس تارة ويترك أخرى فوقف يوما جبامع املنصور بن الصفوف وعليه مبطنة بيضاء 
وقال تصدقوا على فأنا من عرفتم فقام أبو عبد اهللا بن أيب موسى اهلامشي فأعطاه مخسمائة درهم مث منع لذلك من 

املستكفي ولعله فعل ذلك يف أيام القحط تويف يف مجادى األوىل وله اخلروج فقيل أنه أراد أن يشنع بذلك على 
  ثالث ومخسون سنة 

وفيها حمدث بغداد أبو جعفر حممد بن عمرو بن البختري الرزاز وله مثان ومثانون سنة روى عن سعدان بن نصر 
  وحممد بن عبد امللك الدقيقي وطائفة 

حممد بن طرخان التركي ذو املصنفات املشهورة يف احلكمة وفيها أبو نصر الفارايب صاحب الفلسفة حممد بن 
واملنطق واملوسيقى اليت من ابتغى اهلدى فيها أضله اهللا وكان مفرط الذكاء قدم دمشق ورتب له سيف الدولة كل 

مني مل يوم أربعة دراهم إىل أن مات وله حنو من مثانني سنة قاله يف العرب وقال ابن األهدل قيل هو أكرب فالسفة املسل
يكن فيهم من بلغ رتبته وبه أي بتآليفه خترج أبو على بن سينا وكان حيقق كتاب ارسطاطاليس وكتب عنه يف شرحه 

سبعون سفرا ومل يكن يف وقته مثله ومل يكن يف هذا الفن أبصر من الفارايب وسئل من أعلم أنت أو أرسطاطا ليس 
لصابون من وضعه قال الفقيه حسني هؤالء الثالثة متهمون يف فقال لو أدركته لكنت أكرب تالمذته ويقال أن آلة ا

دينهم يعىن الفارايب والكندي وابن سينا فال تغتر بالسكوت عنهم انتهى ما أورده ابن األهدل ملخصا وقال ابن 
وبه خلكان هو أكرب فالسفة املسلمني مل يكن فيهم من بلغ رتبته يف فنونه والرئيس أبو علي بن سيناء بكتبه خترج 

انتفع يف تصانيفه وكان الفارايب رجال تركيا ولد يف بلده ونشأ هبا مث خرج من بلده وتنقلت به األسفار إىل أن وصل 
  إىل بغداد وهو يعرف اللسان التركي وعدة لغات غري العريب فشرع يف اللسان العريب فتعلمه واتقنه غاية

ا أبو بشر مىت بن يونس احلكيم املشهور وهو شيخ كبري اإلتقان مث اشتغل بعلوم احلكمة وملا دخل بغداد كان هب
وكان يعلم الناس فن املنطق وله إذ ذاك صيت عظيم وشهرة وافية وجيتمع يف حلقته خلق كثري من املشتغلني وهو 
يقرأ كتاب أرسطاطاليس يف املنطق وميلي على تالمذته شرحه فكتب عنه يف شرحه سبعون سفرا ومل يكن يف ذلك 

له أحد يف فنه وكان حسن العبارة يف تأليفه وكان يستعمل يف تصانيفه البسط والتذييل حىت قال بعض الوقت مث
علماء هذا الفن ما أرى أبا نصر الفارايب أخذ طريق تفهيم املعاين اجلزلة باأللفاظ السهلة إال من بشر يعين املذكور 

هة مث ارحتل إىل مدينة حران وفيها يوحنا بن جيالن وكان أبو نصر حيضر حلقته يف غمار تالمذته فأقام أبو نصر بر
احلكيم النصراين فأخذ عنه طرفا من املنطق أيضا مث إنه قفل إىل بغداد راجعا وقرأ هبا علوم الفلسفة وتناول مجيع 

كتب أرسطاطاليس ومتهر يف استخراج معانيها والوقوف على أغراضه فيها ويقال إنه وجد كتاب النفس 
عليه مكتوب خبط أيب نصر الفارايب قرأت السماع الطبيعي ألرسطا طاليس أربعني مرة وأرى أين ألرسطاطاليس و

حمتاج إىل معاودة قراءته ورأيت يف بعض اجملاميع أن أبا نصر ملا ورد على سيف الدولة وكان جملسه جممع الفضالء 
ان ذلك زيه دائما فقال له سيف يف مجيع املعارف وكان سلطان الشام يومئذ فدخل عليه وهو بزي األتراك وك



الدولة اقعد فقال حيث أنا أم حيث أنت مث ختطى رقاب الناس حىت انتهى إىل مسند سيف الدولة وزامحه فيه حىت 
أخرجه عنه وكان على رأس سيف الدولة مماليك وله معهم لسان خاص يسارهم به قل أن يعرفه أحد فقال هلم 

األدب وإين مسائله عن أشياء إن مل يعرفها فاخرقوا به فقال له أبو نصر بذلك بذلك اللسان إن هذا الشيخ قد أساء 
اللسان أيها األمري اصرب فإن األمور بعواقبها فعجب سيف الدولة منه وقال له أحتسن هذا اللسان قال نعم أحسن 

  أكثر من سبعني لسانا فعظم عنده مث أخذ يتكلم مع العلماء

فلم يزل كالمه يعلو وكالمهم يسفل حىت صمت الكل وبقي يتكلم وحده مث أخذوا احلاضرين يف اجمللس يف كل فن 
يكتبون ما يقوله فصرفهم سيف الدولة وخال به فقال له هل لك أن تأكل شيئا قال ال قال فهل تشرب قال ال قال 

ي فلم حيرك أحد فهل تسمع فقال نعم فأمر سيف الدولة بإحضار القيان فحضر كل ماهر يف هذا الفن بأنواع املاله
منهم آلة إال وعابه أبو نصر وقال أخطأت فقال سيف الدولة وهل حتسن يف الصناعة شيئا قال نعم مث أخرج من 
وسطه خريطة ففتحها وأخرج منها عيدانا فركبها مث لعب هبا فضحك كل من يف اجمللس مث فكها وغري تركيبها 

مث فكها وغري تركيبها وحركها فنام كل من يف اجمللس حىت  وركبها تركيبا آخر وضرب هبا فبكى كل من يف اجمللس
البواب فتركهم نياما وخرج وحيكى أن اآللة املسماة بالقانون من وضعه وهو أول من ركبها هذا التركيب وكان 
منفردا بنفسه ال جيالس الناس وكان مدة مقامه بدمشق ال يكون غالبا إال يف جمتمع املياه ومشتبك الرياض ويؤلف 

هناك كتبه ويأتيه املشتغلون عليه وكان أكثر تصانيفه فصوال وتعاليق ويوجد بعضها ناقصا مبتورا وكان أزهد الناس 
يف الدنيا ال حيتفل بأمر مكسب وال مسكن وأجرى عليه سيف الدولة من بيت املال كل يوم أربعة دراهم وهو الذي 

ق وصلى عليه سيف الدولة يف أربعة من خواصه وقد ناهز اقتصر على القناعة ومل يزل على ذلك إىل أن تويف بدمش
مثانني سنة ودفن بظاهر دمشق خارج باب الصغري وتويف مىت بن يونس ببغداد يف خالفة الراضي هكذا حكاه ابن 

صاعد القرطيب يف طبقات األطباء والفارايب بفتح الفاء والراء وبينهما ألف وبعد األلف الثانية باء موحدة نسبة إىل 
فاراب وتسمى يف هذا الزمان أترار وهي مدينة فوق الشاش قريبة من مدينة بالساغون ومجيع أهلها على مذهب 
الشافعي رضي اهللا عنه وهي قاعدة من قواعد مدن الترك ويقال هلا فاراب الداخلة وهلم فاراب اخلارجة وهي يف 

  أطراف بالد فارس انتهى

باره وعلومه وتصانيفه كثرية شهرية ولكن أكثر العلماء على كفره ما أورده ابن خلكان ملخصا وباجلملة فأخ
وزندقته حىت قال اإلمام الغزايل يف كتابه املنقذ من الضالل واملفصح عن األحوال ال نشك يف كفرمها أي الفارايب 

ما شرطوا يف املنطق وابن سينا وقال فيه أيضا وأما اآلهليات ففيها أكثر أغاليطهم وما قدروا على الوفاء بالرهان على 
ولذلك كثر االختالف بينهم فيه ولقد قرب مذهب أرسطاطاليس فيها من مذهب اإلسالميني الفارايب وابن سينا 

ولكن جمموع ما غلطوا فيه يرجع إىل عشرين أصال جيب تكفريهم يف ثالثة منها وتبديعهم يف سبعة عشر وإلبطال 
التهافت أما املسائل الثالث فقد خالفوا فيها كافة اإلسالميني وذلك مذهبهم يف هذه املسائل العشرين صنفنا كتاب 

قوهلم أن األجسام ال حتشر وأن املثاب واملعاقب هي الروح روحانية ال جسمانية ولقد صدقوا يف إثبات الروحانية 
م إن اهللا يعلم فإهنا كائنة أيضا ولكن كذبوا يف إنكار اجلسمانية وكفروا بالشريعة فيما نطقوا به ومن ذلك قوهل

الكليات دون اجلزئيات وهذا أيضا كفر صريح بل احلق أنه ال يعزب عن علمه مثقال ذرة يف السموات وال يف 
األرض ومن ذلك قوهلم بقدم العامل وأزليته ومل يذهب أحد من املسلمني إىل شيء من هذه املسائل وأما ما وراء ذلك 

 بعلم زائد وما جيري جمراه فمذهبهم فيه قريب من مذهب املعتزلة وال من نفيهم الصفات وقوهلم أنه عامل بالذات ال



جيب تكفري املعتزلة وقال فيه أيضا القسم الثالث اآلهليون وهم املتأخرون مثل سقراط وهو أستاذ أفالطون وأفالطون 
وأوضح هلم ما كان أستاذ أرسطاطاليس وهو الذي رتب هلم املنطق وهذب العلوم ومخر هلم ما مل يكن خممرا من قبل 

امنحى من علومهم وهم حبملتهم ردوا على الصنفني األولني من الدهرية والطبيعية وأوردوا يف الكشف عن 
فضائحهم ما أغنوا به غريهم وكفى اهللا املؤمنني القتال بتقابلهم مث رد أرسطاطاليس على أفالطون وسقراط ومن 

  كان قبله

أ عن مجيعهم إال أنه استبقى أيضا من رذائل كفرهم وبدعتهم بقايا مل يوفق من اآلهليني ردا مل يقصر فيه حىت ترب
للنزوع عنها فوجب تكفريهم وتكفري شيعهم من اإلسالميني كابن سينا والفارايب وأمثاهلما على أنه مل يقم بعلم 

ختبيط يتشوش فيه أرسطاطاليس أحد من املتفلسفة اإلسالميني كقيام هذين الرجلني وما نقله غريهم ليس خيلو عن 
قلب املطالع حىت ال يفهم وماال يفهم كيف يرد أو يقبل وجمموع ما صح عندنا من فلسفة أرسطاطاليس حبسب نقل 
هذين الرجلني ينحصر يف ثالثة أقسام قسم جيب التفكري به وقسم جيب التبديع به وقسم ال جيب انكاره أصال انتهى 

تعاىل رمحة واسعة فانظر ما جير إليه علم املنطق وما يترتب عليه للمتوغل فيه  ما قاله حجة اإلسالم الغزايل فرمحه اهللا
وهلذا حرمه أعيان اإلجالء كابن الصالح والنواوي والسيوطي وابن جنيم يف أشباهه وابن تيمية وتلميذه ابن القيم 

ف فساد عقيدة أي فيحرم واهللا وغريهم وإن كان أكثر احلنابلة على كراهته قال الشيخ مرعي يف غاية املنتهى مامل خي
  تعاىل أعلم بالصواب 

  سنة أربعني وثالمثائة

  
فيها سار الوزير أبو حممد احلسن بن حممد املهليب باجليوش وقد استوزر عام أول فالتقى القرامطة فهزمهم واستباح 

  عسكرهم وعاد باألسارى 
 شيئا كثريا وعاد ساملا وأمن الوقت وذلت وفيها مجع سيف الدولة جيشا عظيما ووغل يف بالد الروم فغنم وسىب

  القرامطة وحج الركب 
وفيها تويف ابن األعرايب احملدث الصويف القدوة أبو سعيد أمحد بن حممد ابن زياد بن بشر بن درهم البصري نزيل 
قرى مكة يف ذي القعدة وله أربع وتسعون سنة روى عن احلسن الزعفراين وسعد بن نصر وخلق كثري وعنه ابن امل

  وابن مندة وابن مجيع وخالئق وكان ثقة نبيال عارفا عابدا ربانيا كبري القدر

بعيد الصيت ومجع وصنف ورحلوا إليه قال السخاوي وصنف للقوم كتبا كثرية وصحب اجلنيد وعمرو بن عثمان 
ول مبكة ثبت الوعد املكي والنوري وغريهم قال السلمي مسعت أبا بكر الرازي يقول مسعت أبا سعيد بن األعرايب يق

والوعيد عن اهللا تعاىل فإذا كان الوعد قبل الوعيد فالوعيد هتديد وإذا كان الوعيد قبل الوعد فالوعيد منسوخ وإذا 
اجتمعا معا فالغلبة والثبات للوعد فالوعد حق العبد والوعيد حق اهللا تعاىل والكرمي يتغافل عن حقه وال يهمل وال 

تعاىل طيب الدنيا للعارفني باخلروج منها وطيب اجلنة ألهلها باخللود فيها فلو قيل للعارف  يترك ما عليه وقال إن اهللا
أنك تبقى يف الدنيا ملات كمدا ولو قيل ألهل اجلنة إنكم خترجون منها ملاتوا كمدا فطابت الدنيا بذكر اخلروج 

الك هبموم الدنيا يقطعك عن وطابت اآلخرة بذكر اخللود وقال اشتغالك بنفسك يقطعك عن عبادة ربك واشتغ
مهوم اآلخرة واشتغالك مبداراة اخللق يقطعك عن اخلالق وال عبد اعجز من عبد نسي فضل ربه وعد عليه تسبيحه 



وتكبريه اليت هي إىل احلياء منه أقرب من طلب ثواب عليه وافتخاربه وقال الذهيب وكان شيخ احلرم يف وقته سندا 
مجع كتاب طبقات النساك وكتاب تاريخ البصرة وصنف يف شرف الفقر ويف وعلما وزهدا وعبادة وتسليكا و

التصوف ومن كالمه أخسر اخلاسرين من أبدى للناس صاحل أعماله وبارز بالقبيح من هو أقرب إليه من حبل الوريد 
  انتهى ما أورده السخاوي ملخصا 

سريج وذو التصانيف انتهت إليه رياسة وفيها أبو إسحق املروزي إبراهيم بن أمحد شيخ الشافعية وصاحب ابن 
مذهب الشافعي ببغداد وانتقل يف آخر عمره إىل مصر فمات يف رجب ودفن عند ضريح الشافعي رضي اهللا عنهما 
قال األسنوي كان إماما جليال غواصا على املعاين ورعا زاهدا أخذ عن ابن سريج وانتهت إليه رياسة العلم ببغداد 

  ه يف البالدوانتشر الفقه عن أصحاب

قال العبادي وخرج من جملسه إىل البالد سبعون إماما وحكى عنه حكاية غريبة متعلقة بالقافة فقال حكى الصيدالين 
وغريه عن القفال عن الشيخ أيب زيد عن أيب إسحاق قال كان يل جار ببغداد وله مال ويسار وكان له ابن يضرب 

نه ليس منه قال فأتاين وقال عزمت على احلج وأكثر قصدي إن إىل سواد ولون الرجل ال يشبهه وكان يعرض بأ
استصحب ابين وأريه بعض القافة فنهيته وقلت لعل القائف يقول ما تكره وليس لك ابن غريه فلم ينته وخرج فلما 

رجع قال إين استحضرت جملسا وأمرت بعرضه عليه يف عدة رجال كان فيهم الذي يرمي بأنه منه وكان معنا يف 
قة وغيبت عن اجمللس فنظر القائف فيهم فلم يلحقه بأحد منهم فأخربت بذلك وقيل يل أحضر فلعله يلحقه بك الرف

فأقبلت على ناقة يقودها عبد لنا أسود كبري فلما رفع بصره علينا قال اهللا أكرب ذاك الراكب أبو هذا الغالم والقائد 
عت أحلحت على والديت فأخربتين أن أيب طلقها ثالثا األسود أبو الراكب فغشى على من صعوبة ما مسعت فلما رج

مث ندم فأمر هذا الغالم بنكاحها للتحليل ففعل فعلقت منه وكان ذا مال كثري وقد بلغ الكرب وليس له ولد 
فاستلحقتك ونكحين مرة ثانية انتهى كالم األسنوي قال ابن خلكان وتويف لتسع خلون من رجب واملروزي بفتح 

راء وفتح الواو وبعدها زاي هذه النسبة إىل مرو والشاهجان وهي إحدى كراسي خراسان وهم امليم وسكون ال
أربع مدن هذه ونيسابور وهراة وبلخ وإمنا قيل هلا مرو الشاهجان لتتميز عن مرو الروذ والشاهجان لفظ عجمي 

  تفسريه روح امللك انتهى ملخصا 
وسي األديب ثقة رحال مكثر أقام علي أيب حامت مدة وجاور وفيها أبو عبد اهللا احلسني بن احلسن بن أيوب الط

  ألجل حيىي بن أيب ميسرة 
  وفيها أبو علي احلسني بن صفوان الربدعي باملهملة نسبة إىل بردعة بلد

  بأذربيجان صاحب أيب بكر بن أيب الدنيا تويف ببغداد يف شعبان 
رث البخاري الفقيه شيخ احلنفية مبا وراء النهر ويعرف وفيها العالمة أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن يعقوب بن احل

بعبد اهللا اإلستاذ وكان حمدثا جواال رأسا يف الفقه وصنف التصانيف وعمر اثنتني ومثانني سنة وروى عن عبد الصمد 
بن الفضل وعبيد اهللا بن واصل وطبقتهما قال أبو زرعة أمحد بن احلسني احلافظ هو ضعيف وقال احلاكم هو 

  عجائب عن الثقات قاله يف العرب  صاحب
وفيها أبو القسم الزجاجي نسبة إىل الزجاج النحوي عبد الرمحن بن إسحق النهاوندي صاحب التصانيف أخذ عن 
أيب إسحق الزجاج وابن دريد وعلى ابن سليمان األخفش وقد انتفع بكتابه اجلمل خلق ال حيصون فقيل أنه جاور 

فرغ من الباب طاف أسبوعا ودعا اهللا باملغفرة وأن ينفع اهللا بكتابة وقراءته قال  مدة مبكة وصنفه فيها وكان إذا



  بعض املغاربة لكتابه عندنا مائة وعشرون شرحا اشتغل ببغداد مث حبلب مث بدمشق ومات بطربية يف رمضان 
ه البياين وبيانه حملة وفيها قاسم بن أصبغ احلافظ اإلمام حمدث األندلس أبو حممد القرطيب موىل بين أمية ويقال ل

بقرطبة وهو ثقة انتهى إليه التقدم يف احلديث معرفة وحفظا وعلو اسناد مسع بقي بن خملد وأقرانه ومنه حفيده قاسم 
بن حممد وعبد اهللا بن حممد الباجي والقاسم بن حممد بن غسلون وغريهم ورحل سنة أربع وسبعني ومائتني فسمع 

ابن أيب الدنيا وأبا حممد بن قتيبة وحممد بن اجلهم وطبقتهم ببغداد وإبراهيم القصار  حممد بن إمساعيل مبكة وأبا بكر
بالكوفة وصنف كتابا على وضع سنن أىب داود لكونه فاته لقيه وكان إماما يف العربية مشاورا يف األحكام عاش ثالثا 

   وستني سنة وتغري ذهنه يسريا قبل موته بثالثة أعوام ومات يف مجادى األوىل
  وفيها أبو جعفر حممد بن حيىي بن عمر بن علي بن حرب الطائي املوصلي

  قدم بغداد وحدث هبا عن جده وعن جد أبيه وثقه أبو حازم العبدوي ومات يف رمضان 
وفيها أبو احلسن الكرخي شيخ احلنفية بالعراق وامسه عبد اهللا بن حسني ابن دالل روى عن إمساعيل القاضي وغريه 

سنة انتهت إليه رياسة املذهب وخرج له أصحاب أئمة وكان قانعا متعففا عابدا صواما قواما كبري وعاش مثانني 
  القدر 

  سنة إحدى وأربعني وثلثمائة

  
فيها على ما قال يف الشذور ويل قضاء القضاة ببغداد عبد اهللا أبو العباس بن احلسني بن ايب الشوارب والتزم كل 

  ضمن القضاء مث احلسبة والشرطة  سنة مبائيت ألف درهم وهو أول من
وفيها اطلع الوزير املهليب على مجاعة من التناسخية فيهم رجل يزعم أن روح على رضي اهللا عنه انتقلت إليه وفيهم 

امرأة تزعم أن روح فاطمة رضي اهللا عنها انتقلت إليه وآخر يدعي أن جربيل فضرهبم فتستروا باالنتماء إىل أهل 
  ه شيعيا فأمر بإطالقهم البيت وكان ابن بوي

  وفيها أخذت الروم مدينة سروج فاستباحوها 
وفيها تويف أبو الطاهر املدائين أمحد بن حممد بن عمرو احلامي حمدث مصر يف ذي احلجة روى عن يونس بن عبد 

  األعلى ومجاعة 
سن بن عرفة وسعدان بن وفيها أبو علي الصفار إمساعيل بن حممد البغدادي النحوي األديب صاحب املربد مسع احل

  نصر وطائفة وتويف يف احملرم وله أربع وتسعون سنة 
  وفيها أمحد بن عبيد بن إمساعيل البصري الصفار أبو احلسن حدث عنه

  الدارقطين وغريه وهو ثقة إمام قاله ابن ناصر الدين 
طين صاحب املغرب حارب خملد بن وفيها املنصور أبو الطاهر إمساعيل بن القائم بن املهدي عبيد اهللا العبيدي البا

كنداد األباضي الذي كان قد قمع بين عبيد واستوىل على ممالكهم فأسره املنصور فسلخه بعد موته وحشا جلده 
وكان فصيحا مفوها بطال شجاعا يرجتل اخلطب مات يف شوال وله تسع وثالثون سنة وكانت دولته سبعة أعوام 

بو جعفر املروذي قال خرجت مع املنصور يوم هزم أبا يزيد فسايرته وبيده قاله يف العرب وقال ابن خلكان ذكر أ
  رحمان فسقط أحدمها مرارا فمسحته وناولته إياه وتفاءلت له فأنشدته 



{ فقال أال قلت ما هو خري من هذا وأصدق ) كما قر عينا باإلياب املسافر ** فألقت عصاها واستقر هبا النوى ( 
عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع احلق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك  وأوحينا إىل موسى أن ألق

فقلت يا موالنا أنت ابن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قلت ما عندك من العلم اي ألن } وانقلبوا صاغرين 
 يزيد اخلارجي عليه وكان املنصور من الفاطمية بويع املنصور هذا يوم وفاة أبيه القائم وكان أبوه قد واله حماربة أيب

هذا أبو يزيد خملد بن كيداد رجال من األباضية يظهر التزهد وأنه إمنا قام غضبا هللا تعاىل وال يركب غري محار وال 
يلبس إال الصوف وله مع القائم والد املنصور وقائع كثرية وملك مجيع مدن القريوان ومل يبق للقائم إال املهدية فأناخ 

وحاصرها فهلك القائم يف احلصار مث تويف املنصور فاستمر على حماربته وأخفى موت أبيه وصابر  عليها أبو يزيد
احلصار حىت رجع أبو يزيد عن املهدية ونزل على سوسة وحاصرها فخرج املنصور من املهدية ولقيه على سوسة 

ثني وثلثمائة فمات بعد أسره فهزمه ووايل عليه اهلزائم إىل أن أسره يوم األحد خامس عشري حمرم سنة ست وثال
  بأربعة أيام من جراحة كانت به فأمر

بسلخ جسده وحشا جلده قطنا وصلبه وبىن مدينة يف موضع الوقعة ومساها املنصورية واستوطنها وخرج يف شهر 
ر اهللا رمضان سنة إحدى وأربعني من املنصورية إىل مدنية جلوالء ليتنزه هبا ومعه حظيته قضيب وكان مغرما هبا فأمط

عليهم بردا كثريا وسلط عليهم رحيا عظيما فخرج منها إىل املنصورية فاعتل هبا فمات يوم اجلمعة آخر شوال وكان 
سبب علته أنه ملا وصل املنصورية أراد دخول احلمام ففنيت احلرارة الغريزية منه والزمه السهر فأقبل أبو اسحق 

نصور فقال لبعض اخلدام أما بالقريوان طبيب خيلصين من هذا يعاجله والسهر باق على حاله فاشتد ذلك على امل
فقال ههنا شاب قد نشأ يقال له إبراهيم فأمر بإحضاره فحضر فعرفه حاله وشكا إليه ما به فجمع له شيئا ينومه 
الوا إنه وجعله يف قنينة على النار وكلفه مشها فلما أدمن مشه نام وخرج إبراهيم مسرورا مبا فعل وجاء إسحق إليه فق

نائم فقال إن كان صنع له شيئا ينام منه فقد مات فدخلوا عليه فوجدوه ميتا فأرادوا قتل إبراهيم فقال إسحق ماله 
ذنب إمنا داواه مبا ذكره األطباء غري أنه جهل اصل املرض وما عرفتموه ذلك وذلك أين كنت أعاجله وانظر يف 

عوجل مبايطفيها علمت أنه قد مات ودفن باملهدية ومولده بالقريوان يف  تقوية احلرارة الغريزية وهبا يكون النوم فلما
  سنة اثنتني وقيل إحدى وثلثمائة وكانت مدة خالفته سبع سنني وستة أيام انتهى ملخصا 

وفيها أوىف اليت قبلها كما جزم به ابن ناصر الدين البتلهي بفتحتني وسكون الالم نسبة إىل بيت هليا من أعمال 
ه حممد بن عيسى بن أمحد بن عبيد اهللا أبو عمرو القزويين نزيل بيت هليا كان من الرحالني احلفاظ دمشق وامس

  الثقات قال ابن ناصر الدين يف بديعته 
  ) البتلهى حممد بن عيسى ** ومات بعد مغرب مشوسا ( 

  فسكن التاء وحرك الالم ضرورة

  
ن هالل بن العالء وطائفة وهو من الضعفاء قال يف وفيها حممد بن أيوب بن الصموت الرقي نزيل مصر روى ع

  املغين ضعفه أبو حامت 
  وفيها حممد بن محيد أبو الطيب احلوراين روى عن عباد بن الوليد وأمحد ابن منصور الرمادي ومات يف عشر املائة 

ريه وكانت له وفيها حممد بن النضر أبو احلسن بن األخرم الربعي قارئ أهل دمشق قرأ على هارون األخفش وغ
  حلقة عظيمة جبامع دمشق إلتقانه ومعرفته 



  سنة اثنتني وأربعني وثلثمائة

  
فيها كما قال يف الشذور حدثت علة مركبة من الدم والصفراء فشملت الناس وعمت األهواز وبغداد وواسط 

  والبصرة وكان ميوت أهل الدار كلهم انتهى 
قد أسر قسطنطني ابن الدمستق وكان بديع احلسن فبقى عنده  وفيها رجع سيف الدولة من الروم مظفرا منصورا

  مكرما حىت مات 
وفيها تويف العالمة أبو بكر أمحد بن إسحاق بن أيوب الضبعي بالضم والفتح ومهملة نسبة قال السيوطي إىل ضبيعة 

هذا شيخ الشافعية بن قيس بطن من بكر بن وائل وضبيعة بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان انتهى وكان الضبعي 
بنيسابور مسع خبراسان والعراق واجلبال فأكثر وبرع يف احلديث وحدث عن احلرث ابن أيب أسامة وطبقته وأفىت نيفا 

ومخسني سنة وصنف الكتب الكبار يف الفقه واحلديث وقال حممد بن محدون صحبته عدة سنني فما رأيته ترك قيام 
قله املثل وبرأيه وما رأيت يف مشاخينا أحسن صالة منه وكان ال يدع الليل قال احلاكم وكان الضبعي يضرب بع

  أحدا يغتاب يف جملسه 
وفيها أمحد بن عبيد اهللا أبو جعفر األسداباذي نسبة إىل أسداباذ بليدة قرب مهذان اهلمذاين احلافظ روى عن ابن 

  ن عبيد بن إبراهيم بن حممدديزيل وإبراهيم احلريب قال ابن ناصر الدين ويف نسبة قول ثان وهو أمحد ب

  ابن عبيد أبو جعفر اهلمذاين كان أحد احلفاظ املعدودين انتهى 
وفيها إبراهيم بن املولد وهو إبراهيم بن أمحد بن حممد بن املولد الرقي أبو احلسن الزاهد الصويف الواعظ شيخ 

مه من تواله اهللا برعاية احلق أجل الصوفية أخذ عن اجلنيد ومجاعة وحدث عن عبد اهللا بن جابر املصيصي ومن كال
ممن يؤدبه بسياسة العلم وقال القيام بأدب العلم وشرائعه يبلغ بصاحبه إىل مقام الزيادة والقبول وقال عجبت ملن 

وقال من قام إىل } وأنيبوا إىل ربكم وأسلموا له { عرف أن له طريقا إىل ربه كيف يعيش مع غريه واهللا تعاىل يقول 
  كان بني قبول ورد ومن قام إليها باهللا كان مقبوال ال شك  األوامر هللا

  وفيها احلسن بن يعقوب أبو الفضل البخاري العدل بنيسابور روى عن أيب حامت الرازي وطبقته ورحل وأكثر 
وفيها أبو حممد عبد اهللا بن شوذب الواسطي املقرئ حمدث واسط وله ثالث وتسعون سنة روى عن شعيب 

  بن عبد امللك الدقيقي وكان من أعيان القراء  الصريفيين وحممد
وفيها عبد الرمحن بن محدان أبو حممد اهلمذاين اجلالب أحد أئمة السنة هبمذان رحل وطوف وعين باألثر وروى عن 

  أيب حامت الرازي وهالل بن العالء وخلق كثري 
ئتني وقدم بغداد فتفقه أليب حنيفة ومسع يف وفيها أبو القسم علي بن حممد القاضي ولد بأنطاكية سنة مثان وسبعني وما

حدود الثالمثائة وويل قضاء األهواز وكان من أذكياء العامل راوي لألشعار عارفا بالكالم والنحو له ديوان شعر 
ويقال أنه حفظ ستمائة بيت يف يوم وليلة قاله يف العرب وقال ابن خلكان أبو احلسن علي بن حممد بن أيب الفهم داود 

راهيم بن متيم بن جابر بن هانئ بن زيد بن عمر بن مريط بن سرح بن نزار بن عمرو ابن احلرث وهو أحد بن إب
  ملوك تنوخ األقدمني التنوخي أنطاكي كان عاملا بأصول



املعتزلة والنجوم قال الثعاليب يف حقه هو من أعيان أهل العلم واألدب وأفراد الكرم وحسن الشيم وكان يتقلد 
قضاء البصرة واألهواز بضع سنني وحني صرف عنه ورد حضرة سيف الدولة بن محدان زائرا ومادحا فأكرم مثواه 

له وزيد يف رزقه ورتبته وكان الوزير املهليب وغريه وأحسن قراه وكتب يف معناه إىل احلضرة ببغداد حىت أعيد إىل عم
من وزراء العراق مييلون إليه ويتعصبون له ويعدونه رحيانة الندماء وتاريخ الظرفاء وكان يف مجلة الفقهاء والقضاة 
عة الذين ينادمون الوزير املهليب وجيتمعون عنده يف األسبوع ليلتني على اطراح احلشمة والتبسط يف القصف واخلال

وهم القاضي أبو بكر بن قريعة وابن معروف والتنوخي املذكور وغريهم وما منهم إال أبيض اللحية طويلها وكذلك 
كان املهليب فإذا تكامل األنس وطاب اجمللس ولد السماع وأخذ الطرب منهم مأخذه وهبوا ثوب الوقار للعقار 

واحد منهم طاس ذهب فيه ألف مثقال مملوءا شرابا وتقلبوا يف أعطاف العيش من اخلفة والطيش ووضع يف يد كل 
قطربليا فيغمس حليته فيه بل ينقعها حىت تشرب أكثره ويرش بعضهم بعضا ويرقصون بأمجعهم وعليهم املصبغات 

وخمارق املنثور والربم فإذا صحوا عادوا كعادهتم يف التوقر والتحفظ بأهبة القضاء وحشمة املشايخ الكرباء وأورد من 
  شعره 

  ) بدت لك يف قدح من هنار ** وراح من الشمس خملوقة ( 
  ) وماء ولكنه غري جار ** هواء ولكنه جامد ( 
  ) إذا مال للسقى أو باليسار ** كأن املدير هلا باليمني ( 
  وأورده له أيضا ) له فردكم من اجللنار ** تدرع ثوبا من اليامسني ( 
  ) منه طبيب  وسخطك داء ليس** رضاك شباب ال يليه مشيب ( 
  )فأنت إىل كل النفوس حبيب ** كأنك من كل النفوس مركب ( 

وحكى أبو حممد احلسن بن عسكر الصويف الواسطي قال كنت ببغداد يف سنة إحدى وعشرين ومخسمائة جالسا 
  على دكة بباب أبرز للفرجة إذ جاء ثالث نسوة فأنشدتين األبيات وزادت إحداهن بعد البيت األول 

  ) تأملت نورا حميطا بنار ** تأملتها وهي فيه  إذا ما( 
فحفظت األبيات منها فقالت يل أين املوعد تعين التقبيل ) وهذا النهاية يف االمحرار ** فهذا النهاية يف االبيضاض ( 

ني أرادت مداعبته بذلك وقال اخلطيب إنه ولد بأنطاكية يوم األحد ألربع بقني من ذي احلجة سنة مثان وسبعني ومائت
وقدم بغداد وتفقه هبا على مذهب أيب حنيفة ومسع احلديث وتويف بالبصرة يوم الثالثاء سابع شهر ربيع األول سنة 

  اثنتني وأربعني وثلثمائة انتهى ما أورده ابن خلكان ملخصا 
الزاهد وقال اإلمام أبو العباس السياري القاسم بن القسم بن مهدي ابن ابنة أمحد بن سيار املروزي الشريازي 

احملدث شيخ أهل مرو من كالمه اخلطرة لألنبياء والسوسة لألولياء والفكرة للعوام والعزم للفتيان وقيل له مباذا 
يروض املريد نفسه وكيف يروضها قال بالصرب على األوامر واجتناب املناهي وصحبة الصاحلني وخدمة الرفقاء 

  شأ يقول وجمالسة الفقراء واملرء حيث وضع نفسه مث متثل وأن
  ) وألزمت نفسي صربها فاستمرت ** صربت على اللذات ملا تولت ( 
  ) فلما رأت عزمي على الذل ذلت ** وكانت على األيام نفسي عزيزة ( 
  ) فقد كانت الدنيا لنا مث ولت ** فقلت هلا يا نفس مويت كرمية ( 
  ) متر على األيام إال جتلت ** خليلي ال واهللا ما من مصيبة ( 
  ) فإن أطعمت تاقت وإال تسلت ** ا النفس إال حيث جيعلها الفىت وم( 



وفيها حقيقة املعرفة أن ال خيطر بقلبك ما دونه وقال املعرفة حياة القلب باهللا وحياة القلب مع اهللا وقال لو جاز أن 
  يصلي ببيت شعر جلاز أن يصلي هبذا البيت

  
  ) حر أن ترى مقلتاي طلعة ** أمتىن على الزمان حماال ( 

وفيها أبو احلسني األسواري حممد بن أمحد بن حممد األصبهاين وأسوارية من قرى أصبهان مسع إبراهيم بن عبد اهللا 
  القصار وأبا حامت ورحل ومجع 

وفيها حممد بن داود بن سليمان أبو بكر النيسابوري شيخ الصوفية واحملدثني ببلده احلافظ الثقة طوف وكتب هبراة 
جان والعراق واحلجاز ومصر والشام واجلزيرة وصنف الشيوخ واألبواب والزهديات تويف يف ومرو والري وجر

  شهر ربيع األول ومسع حممد بن أيوب بن الضريس وطبقته ومنه احلاكم وابن مندة وابن مجيع 

  سنة ثالث وأربعني وثلثمائة

  
مستق لعنه اهللا قد مجع خالئق ال فيها وقعة احلدث وهو مصاف عظيم جرى بني سيف الدولة والدمستق وكان الد

حيصون من الترك والروس والبلغار واخلزر فهزمه اهللا حبوله وقوته وقتل معظم بطارقته وأسر صهره وعدة بطارقة 
  وقتل منهم خلق ال حيصون واستباح املسلمون ذلك اجلمع واستغىن خلق قاله يف العرب 

احلافظ الثقة حمدث الشام روى عن العباس بن الوليد البريويت  وفيها تويف خيثمة بن سليمان بن حيدررة األطرابلسي
وحممد بن عيسى املدائين وطبقتهما بالشام وثغورها والعراق واليمن وتويف يف ذي القعدة وله ثالث وتسعون سنة 

  وغري واحد يقول إنه جاوز املائة وثقه اخلطيب 
روى جزءا عن احلسن بن عرفة يرويه حممد بن  وفيها الستوري أبو احلسن علي بن الفضل بن إدريس السامري

  الروهنان شيخ أيب القاسم بن أيب العالء املصيصي عنه وثقه العتيقي 
  وفيها شيخ الكوفة أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن عقبة الشيباين

خ املصر عن نيف وتسعني سنة روى عن إبراهيم بن أيب العنبس القاضي ومجاعة قال ابن محاد احلافظ كان شي
  واملنظور إليه وخمتار السلطان والقضاة صاحب مجاعة وفقه وتالوة تويف يف رمضان 

  سنة أربع وأربعني وثلثمائة

  
  فيها أقبل أبو علي بن حمتاج صاحب خراسان وحاصر الري فوقع هبا وباء عظيم فمات عليها ابن حمتاج 

  قرئ حبرف قالون وله أربع ومثانون سنة وفيها مات أبو احلسني أمحد بن عثمان بن بويان البغدادي امل
وفيها أمحد بن عيسى بن مجهور اخلشاب أبو عيسى ببغداد روى أحاديث عن عمر بن شبة وبعضها غرائب رواها 

عنه ابن رزقويه وعمر مائة سنة قال الذهيب يف كتابه املغين يف الضعفاء أمحد بن عيسى التنيسي اخلشاب السبييب قال 
لقوي وأسرف ابن طاهر فقال كذاب يضع احلديث قلت نعم رأيت للخشاب يف موضوعات ابن الدارقطين ليس با



  اجلوزي األمناء ثالثة أنا وجربيل ومعوية فصدق ابن طاهر انتهى 
وفيها أبو يعقوب األذرعي إسحاق بن إبراهيم العابد الثقة صاحب احلديث واملعرفة مسع أبا زرعة الدمشقي ومقدام 

  طبقتهما وكان جماب الدعوة كبري القدر ببلد دمشق بن داود الرعيين و
وفيها بكر بن حممد بن العالء العالمة أبو الفضل القشريي البصري املالكي صاحب التصانيف يف األصول والفروع 

  روى عن أيب مسلم الكجي ونزل مصر وهبا تويف يف ربيع األول 
  اق مسند بغدادوفيها أبو عمرو بن السماك عثمان بن أمحد البغدادي الدق

يف ربيع األول وشيعه خالئق حنو اخلمسني ألفا روى عن حممد بن عبد اهللا ابن املنادي وحيىي بن أيب طالب وطبقتهما 
  وكان صاحب حديث كتب املصنفات الكبار خبطه 

وفاة وفيها العالمة أبو بكر بن احلداد املصري شيخ الشافعية حممد بن أمحد بن جعفر صاحب التصانيف ولد يوم 
املزين ومسع من النسائي ولزمه ومن ابن أيب الدنيا ومن القراطيسي وغريهم ومنه يوسف بن قاسم القاضي وغريه 

وكان غري مطعون فيه وال عليه وهو صاحب وجه يف املذهب متبحر يف الفقه مفنن يف العلوم معظم يف النفوس ويل 
يه السالم وخيتم يف اليوم والليلة وكان جدا كله قال ابن قضاء األقاليم وعاش مثانني سنة وكان يصوم صوم داود عل

ناصر الدين صنف يف الفقه الفروع املبتكرة الغريبة وكتاب أدب القاضي والفرائض يف حنو مائة جزء عجيبة وقال 
ا ابن خلكان كان ابن احلداد فقيها حمققا غواصا على املعاين توىل القضاء مبصر والتدريس وكانت امللوك والرعاي
تكرمه وتعظمه وتقصده يف الفتاوي واحلوادث وكان يقال يف زمنه عجائب الدنيا ثالث غضب اجلالد ونظافة 

السماد والرد على ابن احلداد وكان أحد أجداده يعمل يف احلديد ويبيعه فنسب إليه انتهى ملخصا وقال األسنوي 
لبحار إليه غاية التحقيق وهناية التدقيق كانت له به افتخرت مصر على سائر األمصار وكاثرت بعلمه حبرها بل مجيع ا

اإلمامة يف علوم كثرية خصوصا الفقه ومولداته تدل عليه وكان كثري العبادة وأخذ عن حممد بن جرير ملا دخل 
بغداد رسوال يف إعفاء ابن جربويه عن قضاء مصر وصنف كتاب الباهر يف الفقه يف مائة جزء وكتاب جامع الفقه 

لقضاء يف أربعني جزءا وكتابه الفروع املولدات معروف وهو الذي اعتىن األئمة بشرحه وكان حسن وكتاب أدب ا
الثياب رفيعها حسن املركوب وكان يوقع للقاضي ابن جربويه وباشر قضاء مصر مدة لطيفة بأمر أمريها عند شغوره 

  فسعى غريه

م دخل احلجاج إىل مصر وهو يوم الثالثاء من بغداد فورد تفويضه لذلك الغري وحج فمرض يف الرجوع ومات يو
ألربع بقني من احملرم سنة أربع وأربعني وثلثمائة وعمره تسع وسبعون سنة وأشهر هذا هو الصحيح وقيل تويف سنة 

مخس وأربعني واقتصر عليه النووي يف هتذيبه وابن خلكان يف تارخيه مث دفن يوم األربعاء بسفح املقطم عند أبويه 
  أيضا انتهى ملخصا 

  وفيها حممد بن عيسى بن احلسن التميمي العالف روى عن الكدميي وطائفة وحدث مبصر وحلب 
وفيها اإلمام حممد بن حممد أبو النضر بنون وضاد معجمة الطوسي الشافعي مفيت خراسان كان أحد من عىن أيضا 

تهما وصنف كتابا على وضع باحلديث ورحل فيه روى عن عثمان ابن سعيد الدارمي وعلي بن عبد العزيز وطبق
مسلم وكان قد جزأ الليل ثلثا للتصنيف وثلثا للتالوة وثلثا للنوم قال احلاكم كان إماما بارع األدب ما رأيت 
أحسن صالة منه كان يصوم النهار ويقوم الليل ويأمر باملعروف وينهى عن املنكر ويتصدق مبا فضل عن قوته 

لم قال وقلت له مىت تتفرغ للتصنيف مع ما أنت عليه من هذه الفتاوي ومسعت منه كتابة املخرج على صحيح مس



فقال قد جزأت الليل ثالثة أجزاء جزءا للتصنيف وجزءا للصالة والقراءة وجزءا للنوم وله حنو ستني سنة يفيت مل 
هو فيها قال  يؤخذ عليه يف قال شيء قال ومسعت أبا حامد اإلمساعيلي يقول ما حيسن بواحد منا أن حيدث يف مدينة

  وتويف ليلة السبت الثالث عشر من شعبان 
وفيها أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب بن يوسف بن األخرم الشيباين احلافظ حمدث نيسابور صنف املسند الكبري 

وصنف الصحيحني وروى عن علي بن احلسن اهلاليل وحيىي بن حممد الذهلي وعنه أبو بكر السبيعي وحممد بن 
ة وأبو عبد اهللا احلاكم وغريهم ومع براعته يف احلديث والعلل والرجال مل يرحل من نيسابور وعاش إسحاق ابن مند
  أربعا وتسعني سنة

  
وفيها اإلمام العالمة احملرر املصنف حممد بن زكريا بن احلسني النسفي أبو بكر كان حافظا جمودا عارفا قاله ابن ناصر 

  الدين 
عنربي نسبة إىل العنرب بن عمرو بن متيم جد النيسابوري العدل احلافظ األديب وفيها أبو زكريا حيىي بن حممد ال

املفسر روى عن حممد بن إبراهيم البوشنجي وطبقته ومل يرحل وعاش ستا وسبعني سنة قال احلافظ أبو علي 
  النيسابوري أبو زكرياحيفظ ما يعجز عنه وما أعلم أين رأيت مثله 

  سنة مخس وأربعني وثلثمائة

  
  ا غلبت الروم على طرسوس فقتلوا من أهلها ألفا ومثامنائة رجل وسبوا وحرقوا قراها فيه

  وفيها قصد رورهنان الديلمي العراق فالتقاه معز الدولة ومعه اخلليفة فهزم جيشه وأسر رورهنان وقواده 
ن حرب وعدة وعاش وفيها تويف العباداين أبو بكر أمحد بن سليمان بن أيوب روى ببغداد عن الزعفراين وعلي ب

سبعا وتسعني سنة وهو صدوق العباداين بفتح العني وتشديد الباء املوحدة ودال مهملة نسبة إىل عبادان بنواحي 
  البصرة 

وفيها أإلمام أبو بكر غالم السباك وهو أمحد بن عثمان البغدادي شيخ اإلقراء بدمشق قرأ على احلسن بن احلباب 
  احب الدوري صاحب البزي واحلسن بن الصواف ص

وفيها أبو القسم بن اجلراب إمساعيل بن يعقوب البغدادي التاجر وله ثالث ومثانون سنة روى عن موسى بن سهل 
  الوشاء وطبقته وسكن مصر 

وفيها أبو أمحد بكر بن حممد املروزي الدمخسيين بالضم والباقي بلفظ العدد لقب به هذا ألنه أمر لرجل خبمسني 
  الدومخسيين فاستزاده مخسني فسمى

مث حذفوا الواو للخفة وكان بكر هذا حمدث مرو رحل ومسع أبا قالبة الرقاشي وكان فصيحا أديبا أخباريا ندميا 
  وقيل تويف سنة مثان وأربعني 

وفيها أبو علي بن أيب هريرة شيخ الشافعية وامسه حسن بن حسني البغدادي أحد أئمة الشافعية تفقه بابن سريج مث 
روزي وصحبه إىل مصر مث عاد بأيب بغداد ومات يف رجب وكان معظما عند السالطني فمن دوهنا قال إىل اسحق امل

  ابن خلكان وله مسائل يف الفروع ودرس ببغداد وترج به خلق كثري وانتهت إليه إمامة العراقيني انتهى ملخصا 



مبصر عن أمحد بن شيبان الدملي  وفيها عثمان بن حممد بن أمحد أبو عمرو السمرقندي وله مخس وتسعون سنة روى
  وأيب أمية الطرسوسي وطائفة قاله يف حسن احملاضرة 

وفيها علي بن إبراهيم بن سلمة احلافظ العالمة الثقة اجلامع أبو احلسن القزويين القطان الذي روى عن ابن ماجه 
لزبري بن عبد الواحد وابن الل سننه رحل إىل العراق واليمن وروى عن أيب حامت الرازي وطبقته كابن ماجه وعنه ا

وغريمها قال اخلليلي أبو احلسن شيخ عامل جبميع العلوم التفسري والفقه والنحو واللغة وفضائله أكثر من أن تعد سرد 
الصوم ثالثني سنة وكان يفطر على اخلبز وامللح ومسعت مجاعة من شيوخ فزوين يقولون مل ير أبو احلسن مثل نفسه 

  يف الفضل والزاهد 
وفيها أبو بكر حممد بن العباس بن جنيج البغدادي البزار وله اثنتان ومثانون سنة وكان حيفظ ويذاكر روى عن أيب 

  قالبة الرقاشي وعدة 
وفيها أبو عمر الزاهد صاحب ثعلب وامسه حممد بن عبد الواحد املطرز البغدادي اللغوي قيل أنه أملى ثالثني ألف 

قة إماما آية يف احلفظ والذكاء وقد روى عن موسى الوشى وطبقته قال ابن األهدل ورقة يف اللغة من حفظه وكان ث
  استدرك على فسيخ شيخه ثعلب يف جزء لطيف ومصنفاته تزيد

على العشرين وكان لسعة حفظه تكذبه أدباء وقته ووثقه احملدثون يف الرواية قيل مل يتكلم يف اللغة أحد أحسن من 
  فه أكثر ما ميليها من حفظه من غري مراجعة الكتب انتهى كالم أيب عمر الزاهد وتصاني

وفيها الوزير املاذرائي أبو بكر حممد بن علي البغدادي الكاتب وزر خلمارويه صاحب مصر وعاش حنو التسعني سنة 
واحترقت مساعاته وسلم له جزآن مسعهما من العطاردي وكان من صلحاء الكرباء وأما معروفه فاليه املنتهي حىت 

  يل أنه أعتق يف عمره مائة ألف رقبة قاله املسبحي ذكره يف العرب واملاذراين بفتح الذال املعجمة نسبة إىل ماذرا جد ق
وفيها مكرم بن أمحد القاضي أبو بكر البغدادي البزاز مسع حممد بن عيسى املدائين والدير عاقويل ومجاعة ووثقه 

  اخلطيب 
هب وهو أبو احلسن علي بن أيب احلسن رحل وطوف يف البالد وحقق وفيها املسعودي املؤرخ صاحب مروج الذ

من التاريخ مامل حيققه غريه وصنف يف أصول الدين وغريها من الفنون وقد ذكرها يف صدر مروج الذهب وهو غري 
  املسعودي الفقيه الشافعي وغري شارح مقامات احلريري قاله ابن األهدل وتويف يف مجادي اآلخرة 

  عني وثلثمائةسنة ست وأرب

  
فيها قل املطر جدا ونقص البحر حنوا من مثاين ذراعا وظهر فيه جبال وجزائر وأشياء مل تعهد وكان الري فيما نقل 

ابن اجلوزي يف منظمته زالزل عظيمة وخسف ببلد الطالقان يف ذي احلجة ومل يفلت من أهلها إال حنو من ثالثني 
ي قال وعلقت قرية بني السماء واألرض مبن فيها نصف يوم مث رجال وخسف خبمسني ومائة قرية من قرى الر

  خسف هبا

  
وفيها تويف أمحد بن مهران أبو احلسن السريايف احملدث مبصر يف شعبان روى عن الربيع املرادي والقاضي بكار 

  وطائفة 



روى عن أمحد بن وفيها أمحد بن جعفر بن أمحد بن معبد أبو جعفر األصبهاين السمسار شيخ أيب نعيم يف رمضان 
  عصام ومجاعة قال الذهيب يف املغين قال ابن الفرات ليس بثقة وحكى ابن طاهر أنه مشهور بالوضع 

وفيها أبو حممد أمحد بن عبدوس العنزي الطرايفي نسبة إىل بيع الطرائف وهي األشياء احلسنة املتخذة من اخلشب 
  ي ومجاعة تويف بنيسابور يف رمضان روى عن عثمان بن سعيد الدارم

وفيها إبراهيم بن عثمان أبو القسم بن الوزان القريواين شيخ املغرب يف النحو واللغة مات يوم عاشوراء حفظ 
  كتاب سيبويه واملصنف الغريب وكتاب العني واصالح املنطق وأشياء كثرية 

فظ أيب عوانة فسمع أبا وفيها حمدث اسفرائني أبو حممد احلسن بن حممد بن إسحق األسفرائيين رحل مع خاله احلا
  مسلم الكجي وطبقته تويف يف شعبان 

وفيها حمدث األندلس أبو عثمان سعيد بن خملوف يف رجب وله أربع وتسعون سنة روى عن بقي بن خملد بن وضاح 
  ولقى يف الرحلة أبا عبد الرمحن النسائي وهو آخر من روى عن يوسف املغامي محل عنه الواضحة البن حبيب 

دث اصبهان عبد اهللا بن جعفر بن أمحد بن فارس الرجل الصاحل أبو حممد يف شوال وله مثان وتسعون سنة وفيها حم
  تفرد بالرواية عن مجاعة منهم حممد ابن عاصم الثقفي ومسوية وأمحد بن يونس الضيب

  
أيب بكر بن أيب وفيها أبو احلسني عبد الصمد بن علي الطسيت الوكيل ببغداد يف شعبان وله مثانون سنة روى عن 

  الدنيا وأقرانه له جزء معروف 
وفيها احلافظ الكبري أبو يعلى عبد املؤمن بن خلف التميمي النسفي الثقة وله سبع ومثانون سنة رحل وطوف ومسع 
أبا حامت الرازي وطبقته وعنه عبد امللك امليداين وأمحد بن عمار بن عصمة وأبو نصر الكالباذي وكان وكان عظيم 

  املا زاهدا كبريا وصل يف رحلته إىل اليمن وكان مفتيا ظاهريا أثريا أخذ عن أيب بكر بن داود الظاهري القدر ع
وفيها أبو العباس احملبويب حممد بن أمحد بن حمبوب املروزي حمدث مرو وشيخها ورئيسها تويف يف رمضان وله سبع 

  صاحب النضر بن مشيل وأمثاله  وتسعون سنة روى جامع الترمذي عن مؤلفة وروى عن سعيد بن مسعود
  وفيها أبو بكر بن داسة البصري التمار حممد بن بكر بن حممد بن عبد الرزاق راوي السنن عن أيب داود 

وفيها حمدث ما وراء النهر أبو جعفر حممد بن حممد بن عبد اهللا بن محزة البغدادي نزيل مسرقند يف ذي احلجة انتقى 
عني جزءا روى عن أيب بكر بن أيب الدنيا وأمحد بن عبيد اهللا النرسي والكبار وكان عليه أبو علي النيسابوري أرب

  كثري األسفار للتجارة ثبتا رضا 
وفيها حمدث خراسان ومسند العصر أبو العباس األصم حممد بن يعقوب ابن يوسف بن معقل بن سنان األموي 

ع اآلخر وله مائة اإلسنة حدث له الصمم بعد الرحلة مث موالهم النيسابوري املعقلي املؤذن الوراق بنيسابور يف ربي
استحكم به وكان حيدث من لفظه حدث يف اإلسالم نيفا وسبعني سنة وأذن سبعني سنة وكان حسن األخالق كرميا 

ينسخ باألجرة وعمر دهرا ورحل إليه خلق كثري قال احلاكم ما رأيت الرحالة يف بلد أكثر منهم إليه رأيت مجاعة 
  ندلس ومن أهل فارس على بابه وقال الذهيب يف العرب قلتمن األ

مسع من مجاعة من أصحاب سفيان بن عيينة وابن وهب وكانت رحلته مع والده يف سنة مخس وستني ومائتني ومسع 
بأصبهان والعراق ومصر والشام واحلجاز واجلزيرة انتهى وقال ابن برداس حدث عن أمحد بن سنان الرملي وأمحد 

وأمحد بن األزهر وعنه أبو عبد اهللا بن األخرم وأبو عمر واحلريى ومؤمل بن احلسن قال احلاكم حدث بن يوسف 



  يف اإلسالم ستا وسبعني سنة ومل خيتلف يف صدقه وصحة مساعه انتهى 
وفيها مسند األندلس أبو احلرم وهب بن ميسرة التميمي الفقيه كان إماما يف مذهب مالك حمققا له بصريا باحلديث 

  وعلله مع زهد وورع روى الكثري عن حممد بن وضاح ومجاعة ومات يف شعبان يف عشر التسعني 

  سنة سبع وأربعني وثلثمائة

  
  فيها كما قال يف الشذور كانت زالزل فقتلت خلقا كثريا وخرجت 

افارقني مث وفيها أقبلت الروم لبالد املسلمني وعظمت املصيبة وقتلوا خالئق وأخذوا عدة حصون بنواحي آمد ومي
وصلوا إىل قنسرين فالتقاهم سيف الدولة بن محدان فعجز عنهم وقتلوا معظم رجاله وأسروا أهله وجنا هو يف عدد 

  يسري 
وفيها تويف القاضي أبو احلسن بن خرام وهو أمحد بن سليمان بن أيوب األسدي الدمشقي روى عن بكار بن قتيبة 

  من كانت له حلقة جبامع دمشق يدرس فيها مذهب األوزاعي  القاضي وطائفة وناب يف قضاء بلده وهو آخر
  وفيها احملدث أبو علي أمحد بن الفضل بن خزمية ببغداد يف صفر عن بضع ومثانني سنة مسع أبا قالبة الرقاشي وطائفة 

عن جده وفيها أبو احلسن الشعراين إمساعيل بن حممد بن الفضل بن حممد بن املسيب النيسابوري العابد الثقة روى 
  ورحل ومجع وخرج لنفسه

  
وفيها محزة بن حممد بن العباس أبو أمحد الدهقان العقيب بفتحتني نسبة إىل عقبة وراء هنر عيسى ببغداد تويف ببغداد 

  وروى عن العطاردي وحممد ابن عيسى املدائين والكبار وهو أكرب شيخ لعبد امللك بن بشران 
رستويه الفارسي النحوي ببغداد يف صفر وله تسع ومثانون سنة روى عن وفيها أبو حممد عبد اهللا بن جعفر بن د

يعقوب الفسوى تارخيه ومشيخته وقدم بغداد يف صباه فسمع من عباس الدوري وطبقته بعناية ابيه مث أقبل على 
  العربية حىت برع فيها وصنف التصانيف ومل يضعفه أحد حبجة قاله يف العرب 

بن عبد الواحد بن حممد بن زكريا بن صاحل اهلمذاين مث األسداباذي الثقة روى عن احلسن وفيها أبو عبد اهللا الزبري 
  بن سفيان وغريه وعنه أبو عبد اهللا احلاكم وابن مندة وغريمها قال اخلطيب كان حافظا متقنا 

بن قتيبة وأبا زرعة وفيها أبو امليمون عبد الرمحن بن عبد اهللا بن الراشد البجلي الدمشقي األديب احملدث مسع بكار 
  وخلقا كثريا وبلغ مخسا وتسعني سنة 

وفيها احلافظ البارع أبو سعيد بن يونس وهو عبد الرمحن بن أمحد ابن يونس بن عبد األعلى الصديف بفتحتني وفاء 
نسبة إىل الصدف بكسر الدال املهملة قبيلة من محري املصري صاحب تاريخ مصر تويف يف مجادى اآلخرة وله ست 

تون سنة وأقدم شيوخه أمحد بن محاد زغبة وأقرانه وقال ابن ناصر الدين كان من األئمة احلافظ واإلثبات اإليقاظ وس
  انتهى 

وفيها علي بن عبد الرمحن بن عيسى بن زيد بن مايت الكويف الكاتب أبو احلسني ببغداد وله مثان وتسعون سنة روى 
  أيب العنبس القاضي عن إبراهيم بن عبد اهللا القصار وإبراهيم بن 

  وفيها حممد بن أمحد بن احلسن أبو عبد اهللا الكسائي املقرىء بأصبهان روى عن عبد اهللا بن حممد بن النعمان وطبقته



  
وفيها أبو احلسني حممد بن عبد اهللا بن جعفر بن عبد اهللا بن اجلنيد الرازي مث الدمشقي احلافظ والد احلافظ متام مسع 

شام وسكن دمشق وصنف ومجع وأقدم شيخ له حممد بن أيوب بن الضريس وروى عنه ولده خبراسان والعراق وال
  متام الرازي ووثقة عبد العزيز الكتاين قاله ابن درباس 

وفيها أبو علي حممد بن القسم بن معروف التميمي الدمشقي األخباري قال الكتاين حدث عن أيب بكر أمحد بن على 
ذلك وقيل إن أكثرها إجازة وكان صاحب دنيا حيب احملدثني ويكرمهم وعاش أربعا املروزي بأكثر كتبه وأهتم يف 

  وستني سنة قاله يف العرب وقال يف املغين له جزء مسعناه اهتم يف أخباره عن أيب بكر أمحد بن علي انتهى 

  سنة مثان وأربعني وثلثمائة

  
  ينهم خلق كثري فيها كما قال يف الشذور اتصلت الفنت بني الشعية والسنة وقتل ب

وفيها استنصرت الكالب الروم على املسلمني فظفروا بسرية فأسروها وأسروا أمريها حممد بن ناصر الدولة بن 
محدان مث أغاروا على الرها وحران فقتلوا وسبوا وأخذوا حصن اهلارونية وأحرقوه وكروا على ديار بكر ويف هذه 

  اجلهاديات حيرض اإلسالم على الغزاة املدة عمل اخلطيب عبد الرحيم بن نباتة خطبه 
وفيها تويف النجاد أبو بكر أمحد بن سليمان بن احلسن بن إسرائيل بن يونس البغدادي الفقيه احلافظ شيخ احلنابلة 

بالعراق وصاحب التصانيف والسنن مسع أبا داود السجستاين وإبراهيم احلريب وعبد اهللا بن اإلمام أمحد وهذه الطبقة 
الك وعمر بن شاهني وابن بطة وصاحبه أبو جعفر العكربي وابن حامد وأبو الفضل التميمي وغريهم ومنه ابن م

  وكانت له حلقتان يف جامع املنصور

حلقة قبل الصالة للفتوى على مذهب اإلمام أمحد وبعد الصالة إلمالء احلديث واتسعت رواياته وانتشرت أحاديثه 
احلديث قال أبو إسحاق الطربي كان النجاد يصوم الدهر ويفطر على ومصنفاته وكان رأسا يف الفقه رأسا يف 

رغيف ويترك منه لقمة فإذا كان ليلة اجلمعة أكل تلك اللقم إين استفضلها وتصدق بالرغيف وقال أبو علي بن 
حب أن الصواف وكان أمحد بن سلمان النجاد جييء معنا إىل احملدثني ونعله يف يده فقيل له مب ال تلبس نعلك قال أ

أمشي يف طلب حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا حاف فلعله ذهب إىل قوله صلى اهللا عليه وسلم أال 
أنبئكم بأخف الناس يعين حسابا يوم القيامة بني يدي امللك اجلبار املسارع إىل اخلريات ماشيا على قدميه حافيا 

ا يف طلب اخلري وقال أبو بكر النجاد تضايقت وقتا من الزمان أخربين جربيل إن اهللا تعاىل ناظر إىل عبد ميشي حافي
فمضيت إىل إبراهيم احلريب فذكرت له قصيت فقال اعلم إين تضايقت يوما حىت مل يبقى معي إال قرياط فقالت 

الزوجة فتش كتبك وانظر ما ال حتتاج إليه فبعه فلما صليت عشاء اآلخرة وجلست يف الدهليز أكتب إذ طرق علي 
اب طارق فقلت من هذا فقال كلمين ففتحت الباب فقال أطفئ السراج فطفيتها فدخل الدهليز فوضع فيه كاره الب

وقال اعلم أنا أصلحنا للصبيان طعاما فأحببنا ان يكون لك وللصبيان فيه نصيب وهذا أيضا شيء آخر فوضعه إىل 
صرف فدعوت الزوجة وقلت هلا اسرجي جانب الكارة وقال تصرفه يف حاجتك وأنا ال أعرف الرجل وتركين وان

فأسرجت وجاءت وإذا الكارة منديل له قيمة وفيه مخسون وسطا يف كل وسط لون من الطعام وإذا إىل جانب 
الكارة كيس فيه ألف دينار قال النجاد فقمت من عنده فمضيت إىل قرب أمحد فزرته مث انصرفت فبينا أنا أمشي إىل 



جرياننا فقالت يل أمحد فأجبتها فقالت مالك مغموم فأخربهتا فقالت اعلم أن أمك  جانب اخلندق إذ لقتين عجوز من
  أعطتين قبل موهتا ثلثمائة درهم وقالت ألي أخبئي هذه عندك فإذا

رأيت ابين مضيقا مغموما فأعطيه إياها فتعال معي حىت أعطيك إياها فمضيت معها فدفعتها إيل وقال النجاد حدثنا 
عسى أن { جالد بن أسلم ثنا حممد ابن فضيل عن ليث عن جماهد كلهم قال يف قول اهللا عز وجل  معاذ بن املثىن ثنا

قال جيلسه معه على العرش وتويف النجاد وقد كف بصره ليلة الثالثاء لعشر بقني من } يبعثك ربك مقاما حممودا 
  نة ذي احلجة ودفن صبيحة تلك الليلة عند قرب بشر بن احلرث وعاش مخسا وتسعني س

وفيها اخللدي أبو حممد جعفر بن حممد بن نصري البغدادي اخلواص الزاهد شيخ الصوفية وحمدثهم واخللدي بالضم 
والسكون ومهملة نسبة إىل اخللد حمله ببغداد مسع احلرث بن أيب أسامة وعلي بن عبد العزيز البغوي وطبقتهما قال 

البغدادي املنشأ واملولد صحب اجلنيد وعرف بصحبته السخاوي هو جعفر بن حممد بن نصري أبو حممد اخلواص 
وصحب النوري ورومي واجلريري وغريهم من مشايخ الوقت وكان املرجع إليه يف علوم القوم وكتبهم وحكاياهتم 
وسريهم قال عندي مائة ونيف وثالثون ديوانا من دواوين الصوفية وحج قريبا من ستني حجة وتويف ببغداد وقربه 

ند قرب السري السقطي واجلنيد ومن كالمه ال جيد العبد لذة املعاملة مع لذة النفس ألن أهل احلقائق بالشونيزية ع
قطعوا العالئق وقال الفرق بني الرياء واإلخالص أن املرائي يعمل الرياء واملخلص يعمل ليصل وقال الفتوة احتقار 

مم تبلغ بالرجل ال اجملاهدات وقال جعفر ودعت النفس وتعظيم حرمة املسلمني وقال لرجل كن شريف اهلمة فإن اهل
يف بعض حجايت املزين الكبري الصويف فقلت زودين شيئا فقال إن ضاع منك شيء وأردت أن جيمع اهللا بينك وبني 

إنسان فقل يا جامع الناس ليوم ال ريب فيه إن اهللا ال خيلف امليعاد امجع بيين وبني كذا وكذا فإن اهللا جيمع بينك وبني 
ك الشيء أو ذلك اإلنسان قال فما دعوت اهللا بتلك الدعوة يف شيء إال استجبت تويف ليلة األحد لتسع خلون ذل

  من شهر

  رمضان انتهى ملخصا وقال يف العرب حج ستا ومخسني حجة وعاش مخسا وتسعني سنة انتهى 
ن وإبراهيم بن عبد اهللا القصار وفيها علي بن حممد بن الزبري القرشي الكويف احملدث أبو احلسن حدث عن ابين عفا

  ومجاعة وثقه اخلطيب ومات يف ذي القعدة وله أربع وتسعون سنة 
وفيها حممد بن أمحد بن علي بن أسد الربدعي األسدي بن حرارة وحرارة لقب أبيه وكان حممد هذا حافظا كبريا 

  ردعة بلد بأذربيجان نقادا مكثرا والربدعي بفتح الباء والدال املهملة وسكون الراء نسبة إىل ب
وفيها أبو بكر حممد بن جعفر األدمي القارئ باألحلان حدث عن أمحد بن عبيد بن ناصح ومجاعة وقيل إنه خلط قبل 

  موته 

  سنة تسع وأربعني وثلثمائة

  
  قال يف الشذور ويف هذه السنة أسلم من الترك مائتا ألف حزكاه انتهى 

  فقتل وأسر وفرح املسلمون  وفيها أوقع جنا غالم سيف الدولة بالروم
وفيا متت وقعة هائلة ببغداد بني السنة والرافضة وقويت الرافضة بيين هاشم ومبعز الدولة وعطلت الصلوات يف 

  اجلوامع مث رأى معز الدولة املصلحة يف القبض على مجاعة من اهلامشيني فسكنت الفتنة 



جعت إليه جيوش الروم فعجز عن لقائهم وكر يف وفيها حشد سيف الدولة ودخل الروم فأغار وقتل وسىب فر
  ثلثمائة وهنبت خزانته وقتل مجاعة من أمرائه واهللا املستعان 

وفيها تويف أبو احلسني أمحد بن عثمان األدمي العطشي بفتحتني ومعجمة نسبة إىل سوق العطش ببغداد تويف يف ربيع 
  ري والكباراآلخر وله أربع وتسعون سنة روى عن العطاردي وعباس الدو

وفيها أبو الفوارس الصابوين قال يف حسن احملاضر أبو الفوارس الصابوين أمحد بن حممد بن حسني بن السندي الثقة 
املعمر مسند ديار مصر عن يونس بن عبد األعلى واملزين والكبار وآخر من روى عنه ابن نظيف مات يف شوال وله 

  مائة ومخس سنني 
حسان بن حممد القرشي األموي النيسابوري الفقيه شيخ الشافعية خبراسان وصاحب ابن وفيها العالمة أبو الوليد 

سريج صنف التصانيف وكان بصريا باحلديث وعلله خرج كتابا على صحيح مسلم روى عن حممد بن إبراهيم 
يه احلاكم البوشنجي وطبقته وعنه احلاكم وغريه وهو ثقة أثىن عليه غري واحد وهو صاحب وجه يف املذهب وقال ف

  هو إمام أهل احلديث خبراسان وأزهد من رأيت من العلماء وأعبدهم تويف يف ربيع األول عن اثنتني وتسعني سنة 
وفيها أبو علي احلافظ احلسني بن علي بن يزيد بن داود النيسابوري الثقة أحد األعالم تويف يف مجادى األوىل 

واحد عصره يف احلفظ واإلتقان والورع واملذاكرة والتصنيف مسع  بنيسابور وله اثنتان وسبعون سنة قال احلاكم هو
إبراهيم بن أيب طالب وطبقته ويف الرحلة من النسائي وأيب خليفة وطبقتهما وكان باعقة يف احلفظ كان ابن عقدة 

  خيضع حلفظه 
البغوي مسع أمحد بن وفيها عبد اهللا بن إسحاق بن إبراهيم اخلراساين أبو حممد املعدل وكان ابن عم أيب القسم 

  مالعب وحيىي بن أيب طالب وطبقتهما قال الدارقطين لني 
وفيها أبو طاهر بن أيب هاشم القراء بالعراق وهو عبد الواحد بن عمر بن حممد البغدادي صاحب التصانيف وتلميذ 

  ابن جماهد روى عن حممد بن جعفر القتات وطائفة ومات يف شوال عن سبعني سنة 
د العسال القاضي وامسه حممد بن أمحد بن إبراهيم قاضي أصبهان مسع حممد بن أسد املديين وأيب بكر بن وفيها أبو أمح

  أيب عاصم وطبقتهما ورحل

ومجع وصنف وكان من أئمة هذا الشأن قال أبو نعيم احلافظ كان من كبار احلفاظ وقال ابن مندة كتبت عن ألف 
قال ابن ناصر الدين كان حافظا كبريا متقنا وقال يف العرب قلت تويف يف شيخ مل أر فيهم أتقن من أىب أمحد العسال و

رمضان وله حنو من مثانني سنة أو أكثر وقال ابن درباس وروى عنه أوالده أبو عامر وأبو جعفر أمحد وابراهيم 
ا وأمانة وقال أبو والعباس وأبو بكر عبد اهللا وابن مندة وأبو نعيم احلافظ وهو أحد األئمة يف احلديث فهما واتقان

بكر بن علي هو ثقة مأمون قال أبو يعلى يف اإلرشاد له أبو أمحد العسال حافظ متقن عامل هبذا الشأن انتهى ما قاله 
  ابن درباس 

وفيها احلافظ ابن سعد البزاز احلاجي وأمسه عبد اهللا بن أمحد بن سعد ابن منصور أبو حممد النيسابوري احلاجي 
ت روى عن حممد البوشنجي وإبراهيم بن أيب طالب والسراج وطبقتهم وعنه أبو عبد اهللا احلاكم البزاز احلافظ الثب

  وغريه قال احلاكم كتب الكثري ومجع الشيوخ واألموات وامللح ووثقه ابن شريويه 
خلطيب وفيها ابن علم الصفار أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن عمرويه البغدادي صاحب اجلزء املعروف املشهور قال ا



مجيع ما عنده جزء ومل أمسع أحدا يقول فيه إال خريا قال يف العرب مسع حممد بن إسحق الصاغاين وغريه ومات يف 
  شعبان ويقال أنه جاوز املائة انتهى

  ٢شذرات الذهب ج 

٣   

  
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  سنة مخسني وثلثمائة

  
  ثر فقتل البهائم والطيور انتهى فيها كما قال يف الشذور وقع برد كل بردة أوقيتان وأك

وفيها بىن معز الدولة ببغداد دار السلطنة يف غاية احلسن والكرب غرم عليها ثالثة عشر ألف ألف درهم وقد درست 
آثارها يف حدود الستمائة وبقى مكاهنا دحلة يأوي إليها الوحش وبعض أساسها موجود فإنه حفر هلا يف األساسات 

  نيفا وثالثني ذراعا 
فيها تويف أبو حامد أمحد بن علي بن احلسن بن حسنويه النيسابوري التاجر مسع أبا عيسى الترمذي وأبا حامت و

الرازي وطبقتهما قال احلاكم كان من اجملتهدين يف العبادة ولو اقتصر على مساعه الصحيح لكان أوىل به لكنه حدث 
  عن مجاعة أشهد باهللا أنه مل يسمع منهم 

امل بن خلف بن شجرة القاضي أبو بكر البغدادي تلميذ حممد بن جرير وصاحب التصانيف يف وفيها أمحد بن ك
  الفنون وىل قضاء الكوفة وحدث عن حممد بن سعد العوىف وطائفة وعاش تسعني سنة تويف يف احملرم 
دا وقال ابن قال الدارقطين رمبا حدث من حفظه مبا ليس يف كتابه أهلكه العجب وكان خيتار لنفسه ومل يقلد أح

  رزقويه مل تر عيناي مثله 
  وقال يف املغين أمحد بن كامل القاضي بغدادي حافظ 

  قال الدار قطين كان متساهال انتهى 
وفيها أبو سهل القطان أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن زياد البغدادي احملدث اإلخباري األديب مسند وقته روى عن 

  ى وخلق وفيه تشيع قليل وكان يدمي التهجد والتالوة والتعبد وكان كثري الدعابة العطاردي وحممد بن عبيد اهللا املناد
  قال الربقاين

  
  كرهوه ملزاح فيه وهو صدوق تويف يف شعبان وله إحدى وتسعون سنة 

وفيها أبو حممد اخلطيب إمساعيل بن علي بن إمساعيل البغدادي األديب اإلخباري صاحب التصانيف روي عن 
  أسامة وطائفة وكان يرجتل اخلطب وال يتقدمه فيها أحد فلذا نسب إليها  احلارث بن أيب

وفيها أبو علي الطربي احلسن بن القاسم شيخ الشافعية ببغداد درس الفقه بعد شيخه أيب علي بن أيب هريرة وصنف 



  التصانيف كاحملرر واإلفصاح والعدة وهو صاحب وجه 
ف وهو أول من صنف يف اخلالف اجملرد وكتابه فيه يسمى احملرر قال األسنوي وصنف يف األصول واجلدل واخلال

سكن بغداد ومات هبا والطربي نسبة إىل طربستان بفتح الباء املوحدة وهو إقليم متسع جماور خلراسان ومدينته آمل 
  هبمزة ممدودة وميم مضمومة بعدها الم وأما الطرباين فنسبة إىل طربية الشام انتهى ملخصا 

عفر بن برية اهلامشي خطيب جامع املنصور عبد اهللا بن إمساعيل ابن إبراهيم بن عيسى بن املنصور أيب وفيها أبو ج
  جعفر يف صفر وله سبع ومثانون سنة وهو يف طبقة الواثق يف النسب روي عن العطاردي وابن أيب الدنيا 

الناصر لدين اهللا أبو املطرف عبد الرمحن وفيها تويف خليفة األندلس وأول من تلقب بأمري املؤمنني من أمراء األندلس 
بن حممد بن عبد اهللا املرواين وكانت دولته مخسني سنة وقام بعده ولده املنتصر باهللا وكان كبري القدر كثري احملاسن 

أنشأ مدينته الزهراء وهي عدمية النظري يف احلسن غرم عليها من األموال ما ال حيصى قاله يف العرب وقال الشيخ أمحد 
  املقري املتأخر يف كتابه زهر الرياض يف أخبار عياض 

وكانت سبتة مطمح مهم ملوك العدوتني وقد كان للناصر املرواين صاحب األندلس عناية واهتمام بدخوهلا يف إيالته 
  حىت حصل له ذلك 

وية وصار اجملاز ومنها ملك املغرب وكان متلكه إياها سنة تسع عشرة وثلثمائة وهبا اشتد سلطانه وملك البحر بعد
يف يده ومن غريب ما حيكى أنه أراد الفصد فقعد يف اجمللس الكبري املشرف بأعلى مدينته بالزهراء واستدعى الطبيب 

لذلك وأخذ الطبيب املبضع وحس يد الناصر فبينما هو كذلك إذ طل زرزور فصعد على إناء من ذهب باجمللس 
  وأنشد

  
  ** )  أيها الفاصد مهال بأمري املؤمنينا( 
  ** ) إمنا تفصد عرقا فيه حميا العاملينا ( 

وجعل يكرر ذلك املرة بعد املرة فاستظرف أمري املؤمنني الناصر ذلك غاية االستظراف وسر به غاية السرور وسأل 
من أين اهتدى إىل ذلك ومن علم الزرزور فذكر له أن السيدة الكبرية مرجانة أم ويل عهده احلاكم املستنصر باهللا 

  نعت ذلك وأعدته لذلك األمر فوهب هلا ما ينوف على ثالثني ألف دينار ص
والناصر املذكور هو الباين ملدينة الزهراء العظيمة املقدار وملا بىن قصر الزهراء املتناهي يف اجلاللة أطبق الناس على 

ا بل مل يسمع مبثله بل مل يتوهم كون أنه مل ينب مثله يف اإلسالم البتة وكل من رآه قطع أنه مل ير مثله ومل يبصر له شبه
مثله وذكر املؤرخ أبو مروان بن حيان صاحب الشرطة أن مباين قصر الزهراء اشتملت على أربعة آالف سارية ما 

بني كبرية وصغرية حاملة وحممولة ونيف على ثلثمائة سارية زائدة وأن مصارع أبواهبا صغارها وكبارها كانت تنيف 
ب وكان عدد الفتيان بالزهراء ثالثة عشر ألف فىت وسبعمائة ومخسون فىت وعدة النساء على مخسة عشر ألف با

بقصر الزهراء الصغار والكبار وخدم اخلدمة ثالثة آالف وثلثمائة امرأة وأربع عشرة وذكر بعض أهل اخلدمة يف 
  الزهراء أنه قدر النفقة فيها يف كل يوم بثلثمائة ألف دينار مدة مخسة وعشرين عاما 

قال القاضي أبو احلسن ومن أخبار منذر بن سعيد البلوطي احملفوظة له مع اخلليفة الناصر يف إنكاره عليه اإلسراف 
يف البناء أن الناصر كان اختذ لسطح القبة اليت كانت على الصرح املمرد املشهور شأنه بقصر الزهراء قراميد مغشاة 

به تستلب األبصار بأشعة أنوارها وجلس فيها إثر متامها يوما  ذهبا وفضة أنفق عليها ماال جسيما وقد مد سقفها
ألهل مملكته فقال لقرابته من الوزراء وأهل اخلدمة مفتخرا مبا صنعه من ذلك هل رأيتم أو مسعتم ملكا كان قبلي 



اتك هذه فعل مثل فعلي هذا وقدر عليه فقالوا ال يا أمري املؤمنني وإنك ألوحد يف شأنك كله وما سبقك إىل مبتدع
ملك رأيناه وال انتهى إلينا خربه فأهبجه قوهلم وسره وبينما هو كذلك إذ دخل عليه القاضي منذر بن سعيد وامجا 
ناكس الرأس فلما أخذ جملسه قال له كالذي قال لوزرائه من ذكر السقف املذهب واقتداره عليه وعلى إبداعه 

  يا أمري املؤمنني ما ظننت أن الشيطان لعنه فأقبلت دموع القاضي تنحدر على حليته وقال له واهللا

  
اهللا تعاىل يبلغ منك هذا املبلغ وال أن متكنه من قلبك هذا التمكني مع ما آتاك اهللا من فضله ونعمته وفضلك به على 
ال العاملني حىت ينزلك منازل الكافرين قال فانفعل عبد الرمحن لقوله وقال له انظر ما تقول وكيف أنزلين منزلتهم فق

ولوال أن يكون الناس أمة واحدة جلعلنا ملن يكفر بالرمحن لبيوهتم سقفا من فضة { له نعم أليس اهللا تعاىل يقول 
فوجم اخلليفة واطردت عيناه وأطرق مليا ودموعه تتساقط خشية وخشوعا هللا تعاىل مث } ومعارج عليها يظهرون 

ك خريا وعن الدين واملسلمني أمجل جزائه وكثر يف الناس أقبل على منذر فقال له جزاك اهللا يا قاضي عنا وعن نفس
  أمثالك فالذي قلت هو احلق وقام من جملسه ذلك وأمر بنقض سقف القبة وأعاد قرمدها ترابا على صفة غريها 

وحكى غري واحد أنه وجد خبط الناصر رمحه اهللا تعاىل أيام السرور اليت صفت له دون تكدير يوم كذا من شهر كذا 
ة كذا ويوم كذا من كذا وعدت تلك األيام فكان فيها أربعة عشر يوما فاعجب أيها العاقل هلذه الدنيا وعدم من سن

صفائها وخبلها بكمال األحوال ألوليائها هذا اخلليفة الناصر حلف السعود املضروب به املثل يف االرتقاء يف الدنيا 
صف له إال أربعة عشر يوما فسبحان ذي العزة العالية ملكها مخسني سنة وستة أو سبعة أشهر وثالثة أيام ومل ي

  القائمة واململكة الباقية الدائمة تبارك امسه وتعاىل جده ال إله إال هو 
  انتهى ما أورده املقري خمتصرا 

وفيها القاضي أبو السايب عتبة بن عبيد اهللا اهلمذاين الشافعي الصويف تزهد أوال وصحب الكبار ولقي اجلنيد مث 
الفقه واحلديث والتفسري وويل قضاء أذربيجان مث قضاء مهذان مث سكن بغداد ونوه بامسه إىل أن ويل قضاء كتب 

  القضاة وكان أول من وىل قضاء القضاة من الشافعية 
وفيها فاتك اجملنون أبو شجاع الرومي اإلخشيدي قال ابن خلكان كان روميا أخذ صغريا هو وأخوه وأخت هلما من 

موضع قرب حصن يعرف بذي الكالع فتعلم اخلط بفلسطني وهو ممن أخذه اإلخشيد من سيده كرها  بلد الروم من
بالرملة بال مثن فأعتقه صاحبه وكان معهم حرا يف عدة املماليك وكان كرمي النفس بعيد اهلمة شجاعا كثري اإلقدام 

ت خمدومهما وتقرر كافور يف خدمة ابن ولذلك قيل له اجملنون وكان رفيق األستاذ كافور يف خدمة اإلخشيد فلما ما
  اإلخشيد أنف فاتك من اإلقامة مبصر كيال يكون كافور أعلى رتبة منه وحيتاج أن يركب يف خدمته وكانت الفيوم

  
وأعماهلا أقطاعا له فانتقل إليها واختذها سكنا له وهي بالد وبيئة كثرية الوخم فلم يصح له هبا جسم وكان كافور 

 نفسه منه ما فيها فاستحكمت العلة يف جسم فاتك وأحوجته إىل دخول مصر للمعاجلة فدخلها خيافه ويكرمه ويف
وهبا أبو الطيب املتنيب ضيفا لألستاذ كافور وكان يسمع بكرم فاتك وكثرة سخائه غري أنه ال يقدر على قصد خدمته 

ة من غري ميعاد وجرى بينهما خوفا من كافور وفاتك يسأل عنه ويراسله بالسالم مث التقيا بالصحراء مصادف
مفاوضات فلما رجع فاتك إىل داره محل أليب الطيب يف ساعته هدية قيمتها ألف دينار مث أتبعها هبدايا بعدها فاستأذن 

  املتنىب االستاذ كافور يف مدحه فأذن له فمدحه بقصيدته املشهورة وهي من غرر القصائد اليت أوهلا 



  ) فليسعد النطق إن مل تسعد احلال ** ال خيل عندك هتديها وال مال ( 
  وما أحسن قوله فيها 

  ) كالشمس ولت وما للشمس أمثال ** كفاتك ودخول الكاف منقصة ( 
مث تويف فاتك املذكور عشية األحد ألحدى عشرة ليلة خلت من شوال سنة مخسني وثلثمائة مبصر فرثاه املتنيب وكان 

  قد خرج من مصر بقصيدته اليت أوهلا 
  ) والدمع بينهما عصى طيع ** زن يقلق والتجمل يردع احل( 

  وما أرق قوله فيها 
  ) وحتس نفسي باحلمام فأشجع ** إين ألجنب من فراق أحبيت ( 
  ) ويلم يب عتب الصديق فأجزع ** ويزيدين غضب األعادي قسوة ( 
  ) عما مضى منها وما يتوقع ** تصفو احلياة جلاهل أو غافل ( 
  ) ويسومها طلب احملال فتطمع ** احلقيقة نفسه وملن يغالط يف ( 
  ) ما قومه ما يومه ما املصرع ** أين الذي اهلرمان من بنيانه ( 
  ) حينا ويدركها الفناء فتتبع ** تتخلف اآلثار عن أصحاهبا ( 

  وهي من املراثي الفائقة وله فيه غريها 
  انتهى ملخصا

  
بيب البغدادي الدهقان الفقيه احملدث يف رجب وله أربع ومثانون سنة وفيها مسند خبارى أبو بكر حممد بن أمحد بن ح

  روي عن حيىي بن أيب طالب وابن أيب الدنيا والكبار واستوطن خبارى وصار شيخ تلك الناحية 

  سنة إحدى ومخسني وثلثمائة

  
  فيها كما قال ابن اجلوزي يف الشذور وقع برد يف احلامدة كل بردة رطل ونصف ورطالن 

ورد اخلرب بورود الروم عني روية يف مائة وستني ألفا فقتل ملكهم الدمستق خلقا كثريا وأوقع أربعني ألف خنلة  وفيها
وهدم سور البلد واجلامع وكسر املنرب وورد إىل حلب بغتة ومعه مائتا ألف فاهنزم منه سيف الدولة فظفر بداره 

 حيصى من السالح وأحرق الدار وأخذ خلقا كثريا كانوا فوجد فيها ثلثمائة وسبعني بدرة دراهم فأخذها وأخذ ما ال
أسرى عند املسلمني بضعة عشر ألف صيب وصبية وأخذ من النساء ما أراد وعمد إىل حباب الزيت فصب فيها املاء 

  حىت فاض الزيت انتهى 
أبواب املساجد لعنة وفيها كما قال يف العرب رفعت املنافقون رءوسها ببغداد وقامت الدولة الرافضية وكتبوا على 

معاوية ولعنة من غصب فاطمة حقها ولعنة من نفى أبا ذر فمحته أهل السنة يف الليل فأمر معز الدولة بإعادته فأشار 
  عليه الوزير املهليب أن يكتب أال لعنة اهللا على الظاملني ولعنة معاوية فقط انتهى 

  مبصر روى عن علي ابن عبد العزيز البغوي وطائفة  وفيها تويف أبو العباس أمحد بن إبراهيم بن جامع السكري
وفيها أبو بكر أمحد بن حممد بن أيب املوت املكي روى عن علي البغوي وأيب يزيد القراطيسي وطائفة وعاش تسعني 



  سنة 
وفيها أمحد بن حممد أبو احلسني النيسابوري قاضي احلرمني وشيخ احلنفية يف عصره ويل قضاء احلجاز مدة مث قدم 
نيسابور وويل قضاءها تفقه على أيب احلسن الكرخي وبرع يف الفقه وعاش سبعني سنة قال يف العرب وروى عن أيب 

  خليفة اجلمحي

  
  وكان القاضي أبو بكر األهبري شيخ املالكية يقول ما قدم علينا من اخلراسانيني أفقه من أيب احلسني 

م بطن من متيم وإىل حملة هلم بالبصرة إبراهيم بن علي البصري وفيها أبو إسحاق اهلجيمي مصغرا نسبة إىل بين اهلجي
  يف آخر السنة وقد قارب املائة روى عن جعفر بن حممد بن شاكر والكدميي وطائفة 

وفيها دعلج بن أمحد أبو حممد الشجري املعدل وله نيف وتسعون سنة رحل وطوف وأكثر ومسع من هشام 
  السريايف وعلي البغوي وطبقتهما 

  احلاكم أخذ عن ابن خزمية مصنفاته وكان يفيت مبذهبه قال 
وقال الدار قطين مل أر يف مشاخينا أثبت من دعلج وقال احلاكم مل يكن يف الدنيا أيسر منه اشترى مبكة دار العباس 

  بثالثني ألف دينار وكان الذهب يف داره بالقفاف وكان كثري املعروف والصالت تويف يف مجادى اآلخرة 
العرب وقال ابن ناصر الدين دعلج بن أمحد بن دعلج أبو حممد السجستاين مث البغدادي أحد املشهورين بالرب  قاله يف

  والصدقات واألفضال 
  قال احلاكم وهو ممن روى عنه مل يكن يف الدنيا أيسر منه كان الذهب بالقفاف يف داره انتهى 

  دي مبصر راوي السرية عن ابن الربقي يف رمضان وفيها أبو حممد عبد اهللا بن جعفر بن حممد الورد البغدا
وفيها أبو احلسني عبد الباقي بن قانع بن مرزوق احلافظ ببغداد يف شوال وله ست ومثانون سنة مسع احلرث بن أيب 

  أسامة وإبراهيم بن اهليثم البلدي وطبقتهما وصنف التصانيف 
  لدين وثقه مجاعة واختلط قبل موته بنحو سنتني انتهى قال الدارقطين كان خيطئ ويصر على اخلطأ وقال ابن ناصر ا

وفيها أبو أمحد احلبيين علي بن حممد املروزي مسع سعيد بن مسعود املروزي وطبقته وكان صاحب حديث قال 
  احلاكم كان يكذب واحلبيين بالضم وكسر املوحدة املشددة وحتتية ونون نسبة إىل سكة حبني مبرو 

مد بن احلسن بن حممد بن زياد املوصلي مث البغدادي املقرئ املفسر صاحب التصانيف يف وفيها أبو بكر النقاش حم
التفسري والقراآت روى عن أيب مسلم الكجى وطائفة وقرأ على أصحاب ابن ذكوان والبزي ورحل ما بني مصر 

  ديث قال الذهيبإىل ما وراء النهر وعاش مخسا ومثانني سنة ومع جاللته يف العلم ونبله فهو ضعيف متروك احل

  
  يف املغين مشهور اهتم بالكذب وقد أتى يف تفسريه بطامات وفضائح وهو يف القراءات أمثل انتهى 

وفيها أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم الشيباين الكويف مسند الكوفة يف زمانه روى عن إبراهيم بن عبد اهللا القصار 
  وأمحد بن عرعرة ومجاعة 
قاضي أبو حممد النيسابوري ويل قضاء نيسابور بضع عشرة سنة روى عن علي بن عبد وفيها حيىي بن منصور ال

  العزيز البغوي وأمحد بن سلمة وطبقتهما 



  سنة اثنتني ومخسني وثلثمائة

  
فيها يوم عاشوراء ألزم معز الدولة أهل بغداد بالنوح واملأمت على احلسني رضي اهللا عنه وأمر بغلق األسواق وعلقت 

ح ومنع الطباخني من عمل األطعمة وخرجت نساء الرافضة منشرات الشعور مضمخات الوجوه يلطمن عليها املسو
  ويفنت الناس وهذا أول ما نيح عليه اللهم ثبت علينا عقولنا قاله يف العرب 

وفيها يف ثامن عشر ذي احلجة عملت الرافضة عيد الغدير خم ودقت الكوسات وصلوا بالصحراء صالة العيد قاله 
  العرب أيضا يف 

وفيها بعث صاحب أرمينية إىل ناصر الدولة رجلني ملتصقني خلفة من جانب واحد فويق احلقو إىل دوين اإلبط ولدا 
كذلك وهلما بطنان وسرتان ومعدتان ومل ميكن فصلهما وكان رمبا يقع بينهما تشاجر فيختصمان وحيلف أحدمها ال 

  ل اآلخر فلحق احلي الغم من ننت الرائحة فمات يكلم اآلخر أياما مث يصطلحان فمات أحدمها قب
  قاله يف الشذور 

وفيها تويف الوزير املهليب أبو حممد احلسن بن حممد األزدي من ذرية املهلب بن أيب صفرة وزير معز الدولة بن بويه 
كان فاضال كان من رجال الدهر حزما وعزما وسؤددا وعقال وشهامة ورأيا تويف يف شعبان وقد نيف على الستني و

شاعرا فصيحا حليما جوادا صادر معز الدولة أوالده من بعده مث استوزر أبا الفضل بن احلسني الشريازي وامسه 
العباس قال ابن خلكان وكان الوزير املهليب قبل اتصاله مبعز الدولة يف شدة عظيمة من الضرورة والضائقة وكان قد 

  لحم فلم يقدر عليه فقال ارجتاالسافر مرة ولقي يف سفره مشقة صعبة واشتهى ال

  
  ) فهذا العيش ما ال خري فيه ** أال موت يباع فأشتريه ( 
  ) خيلصين من العيش الكريه ** أال موت لذيذ الطعم يأيت ( 
  ) وددت بأنين مما يليه ** إذا أبصرت قربا من بعيد ( 
  ) تصدق بالوفاة على أخيه ** أال رحم املهيمن نفس حر ( 

يق يقال له أبو عبد اهللا الصويف وقيل أبو احلسن العسقالين فلما مسع األبيات اشترى له بدرهم حلما وكان معه رف
وطبخه وأطعمه وتفارقا وتنقلت باملهليب األحوال وتوىل الوزارة ببغداد ملعز الدولة وضاقت األحوال برفيقه يف 

   السفر الذي اشترى له اللحم وبلغه وزارة املهليب فقصده وكتب إليه
  ) مقالة مذكر ما قد نسيه ** أال قل لوزير فدته نفسي ( 
  ) أال موت يباع فأشتريه ** أتذكر إذ تقول لضنك عيش ( 

مثل الذين ينفقون { فلما وقف عليها تذكر وهزته أرحيية الكرم فأمر له يف احلال بسبعمائة درهم ووقع يف رقعته 
مث دعا به فخلع } يف كل سنبلة مائة حبة واهللا يضاعف ملن يشاء أمواهلم يف سبيل اهللا كمثل حبة أنبتت سبع سنابل 

  عليه وقلده عمال يرتفق به وملا ويل املهليب الوزارة بعد تلك اإلضافة عمل 
  ) ورثى لطول حترقي ** رق الزمان لفاقيت ( 
  ) وحاد عما أتقي ** فأنالين ما أرجتيه ( 
  ) من الذنوب السبق ** فألصفحن عما أتاه ( 



  ) فعل املشيب مبفرقي **  جنايته مبا حىت( 
وكان ملعز الدولة مملوك تركي يف غاية اجلمال يدعى تكني اجلامدار وكان شديد احملبة له فبعث سرية حملاربة بعض بين 
محدان وجعل اململوك املذكور مقدم اجليش وكان الوزير املهليب يستحسنه ويرى أنه من أهل اهلوى ال من أهل مدد 

  ل فيه الوغى فعم
  ) جنباته ويرف عوده ** طفل يرق املاء يف ( 
  ) فيه أن تبدو هنوده ** ويكاد من شبه العذارى ( 
  )سيفا ومنطقة تؤوده ** ناطوا مبعقد خصره ( 

  
  ) ضاع الرعيل ومن يقوده ** جعلوه قائد عسكر ( 

  وكان كذلك فإنه ما أجنح وكانت الكرة عليهم 
  ومن شعره النادر يف الرقة قوله 

  ) فما تلتقي إال على عربة جتري ** تصارمت األجفان ملا صرمتين ( 
  انتهى ما أورده ابن خلكان ملخصا 

وفيها أبو القاسم خالد بن سعد األندلسي القرطيب احلافظ كان ينظر بيحىي بن معني وكان أحد أركان احلديث 
ن عثمان األعناقي ومنه قاسم بن حممد باألندلس مسع بعد سنة ثلثمائة من مجاعة منهم حممد بن فطيس وسعيد ب

وغريه وكان إماما حجة مقدما على حفاظ زمانه عجبا يف معرفة الرجال والعلل وقيل كان حيفظ الشيء من مرة 
  ورد أن املنتصر باهللا احلكم قال إذا فاخرنا أهل املشرق بيحىي بن معني فاخرناهم خبالد ابن سعد 

مد بن أمحد بن مالك ببغداد يف ذي القعدة روى عن موسى بن سهل الوشا وفيها أبو بكر اإلسكايف حممد بن حم
  ومجاعة وله جزء مشهور 

وفيها أمحد بن حممد بن السري بن حيىي بن السري التميمي الكويف أبو بكر بن أيب دارم قال ابن ناصر الدين يف 
  بديعيته 

  ) شيعهم برفضه حنيف ** ابن أيب دارم الضعيف ( 
فضعف بسبب رفضه روى عن إبراهيم بن عبد اهللا القصار وأمحد ابن موسى احلمار ومطني وعنه أي كان رافضيا 

  احلاكم وابن مردويه وآخرون وكان حمدث الكوفة وحافظها ومجع يف احلط على الصحابة وقد اهتم يف احلديث 
وحممد بن غالب متتام وروى  وفيها أمحد بن عبيد إمساعيل احلافظ الثقة أبو احلسن البصري الصفار روى عن الكدميي

  عنه الدارقطين وابن مجيع قال الدارقطين ثقة ثبت ذكره ابن درباس 
وفيها علي بن أمحد بن أيب قيس الرفاعي البغدادي أبو احلسن روى عن زوج أمه أيب بكر بن أيب الدنيا وهو ضعيف 

  جدا

  سنة ثالث ومخسني وثلثمائة

  
إىل سيف الدوله فاستهدوا حديدا فقلع أبواب الرقة وأخذ كل مايقدر عليه فيها كما قال يف الشذور بعث اهلجريون 



  . من احلديد حىت صنجات البالوغه فبعثها إليهم 
وفيها نازل الدمستق املصيصة وحاصرها وغلت األسعار هبا مث ترحل عنها للغالء الذي أصاب جيشه مث جاء 

  لطرسوس 
مسه أمحد بن حممد بن الزاهد أيب عثمان سعيد احلريي النيسابوري وفيها تويف أبو سعيد بن أيب عثمان احلريي وا

شهيدا بطرسوس وله مخس وستون سنة ، روى عن احلسن ابن سفيان وطبقته وصنف التفسري الكبري والصحيح 
على رسم مسلم وغري ذلك قال ابن ناصر الدين كان حافظا شجاعا له التفسري الكبري والصحيح على مسلم خرج 

  هاد مريدا فقتل بطرسوس شهيدا انتهى يعسكر للج
وفيها أبو إسحق إبراهيم بن محزة احلافظ وهو إبراهيم بن حممد بن محزة بن عمارة بأصبهان يف رمضان وهو يف عشر 

الثمانني قال أبو نعيم مل ير بعد عبد اهللا بن مظاهر يف احلفظ مثله مجع الشيوخ والسند وقال أبو عبد اهللا بن مندة 
  أر أحفظ منه وقال ابن عقدة قل من رأيت مثله روي عن مطني وأيب شعيب احلراين احلافظ مل 

وفيها أبو عيسى بكار بن أمحد البغدادي شيخ املقرئني يف زمانه قرأ على مجاعة من أصحاب الدوري ومسع من عبد 
  اهللا بن أمحد بن حنبل وتويف يف ربيع األول وقد قارب الثمانني 

  احلكم الواسطي املؤدب روى عن الكدميي وطبقته وكان من العارفني البارعني اخلريين وفيها جعفر بن حممد بن 
وفيها أبو علي بن السكن احلافظ الكبري سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن املصري صاحب التصانيف وأحد 

ه كالفربري وابن جوصا األئمة مسع بالعراق والشام واجلزيرة وخراسان وما وراء النهر من أيب القاسم البغوي وطبقت
  وممن روى عنه ابن منده وعبد الغين بن سعيد وكان ثقة حجة تويف يف احملرم وله تسع ومخسون سنة 

وفيها أبو الفوارس شجاع بن جعفر الوراق الواعظ ببغداد وقد قارب املائة روى عن العطاردي وأيب جعفر بن 
  املنادى وطائفة وكان أسند من بقي

  
بد اهللا بن احلسن بن بندار املدايين األصبهاين مسع أسيد ابن عاصم وحممد بن إمساعيل الصايغ وفيها أبو حممد ع

  ومجاعة 
  وفيها أبو حممد الفاكهي عبد اهللا بن حممد بن العباس املكي صاحب أيب حيىي بن أيب ميسرة وكان أسند من بقي مبكة 

دث املقرئ روى عن أيب زرعة الدمشقي وطائفة تويف وفيها أبو القاسم علي بن يعقوب بن أيب العقب الدمشقي احمل
  يف ذي احلجة عن ثالث وتسعني سنة 

وفيها أبو علي حممد بن هارون بن شعيب األنصاري الدمشقي احلافظ أحد الرحالة مسع بالشام ومصر والعراق 
العزيز الكناين كان  وأصبهان وروى عن بكر بن سهل الدمياطي وأمحد بن حممد بن حيىي بن محزة وطبقتهما قال عبد

  يتهم وعاش سبعا ومثانني سنة 

  سنة أربع ومخسني وثلثمائة

  
فيها بين الدمستق نقفور مدينته بالروم ومساها قيسارية وقيل قيصرية وسكنها وجعل أباه بالقسطنطينية فبعث إليه 

نائبا له عليهم فأجاهبم مث أهل طرسوس واملصيصة خيضعون له ويسألونه أن يقبل منهم القطيعة كل سنة وينفذ إليهم 



علم ضعفهم وشدة القحط عليهم وأن أحدا ال ينجدهم وأن كل يوم خيرج من طرسوس ثلثمائة جنازة فرجع عن 
اإلجابة وخاف أن تركهم حىت تستقيم أحواهلم أن ميتنعوا عليه فأحرق الكتاب على رأس الرسول فاحترقت حليته 

صيصة فأخذها بالسيف واستباحها مث فتح طرسوس باألمان وجعل وقال امض ما عندي إال السيف مث نازل امل
  جامعها اصطبال خليله وحصن البلدين وشحنهما بالرجال 

وفيها تويف أبو بكر بن احلداد وهو أمحد بن إبراهيم بن أمحد بن عطية البغدادي املصري البغدادي مات بديار مصر 
  ل الدمياطي وطبقتهما روى عن أمحد بن حممد بن حيىي بن محزة وبكر ابن سه

  وفيها املتنيب شاعر العصر أبو الطيب أمحد بن احلسني بن احلسن اجلعفي الكويف

  
يف رمضان بني شرياز والعراق وله إحدى ومخسون سنة قال يف العرب وليس يف العامل أشعر منه أبدا وأما مثله فقليل 

مهر فيها وتضلع من علم اللغة قال له أبو علي وقال ابن األهدل قدم الشام يف صباه واشتغل يف فنون األدب و
الفارسي صاحب اإليضاح والتكملة كم لنا من اجلموع على وزن فعلى فقال له املتنيب سريعا حجلى وظرىب قال 

الفارسي ففتشت كتب اللغة ثالث ليال فلم أجد هلما ثالثا حجلى مجع حجل وهو الطائر املسمى بالقبج وظرىب مجع 
  ي دابة منتنة الرائحة ومن الناس كثري يرجحون املتنيب على أيب متام ومن بعده ظربان كقطران وه

ورزق سعادة يف شعره واعتىن العلماء بديوانه فشرحوه أكثر من أربعني شرحا مدح مجاعة من امللوك ووصله ابن 
  العميد بثالثني ألفا وأتاه من عضد الدولة صاحب شرياز مثلها 

نبوة يف بادية السماوة وتبعه خلق كثري من كلب وأخرج إليه لؤلؤ أمري محص نائب ومسي املتنيب ألنه ادعى ال
  األخشيدية فأسره واستتابه وتفرق أصحابه وكان كافور اإلخشيدي يقول ملا هجاه من ادعى النبوة إما يدعى امللك 

ويه ليلة كالم فوثب ابن وكان العلماء حيضرون جملس سيف الدولة ويتناظرون كل ليلة فوقع بني املتنيب وابن خال
خالويه على املتنيب فضرب وجهه مبفتاح فشجه فخرج ودمه يسيل على وجهه فغضب وخرج إىل كافور فلما صدر 
منه قصد بالد فارس باملشرق ومدح عضد الدولة الديلمي فأجزل جائزته فلما رجع من عنده عرض له فاتك بن أيب 

بالقرب من النعمانية على ميلني من دير العاقول مث رأى املتنيب الغلبة ففر جهل فقتل املتنيب وابنه حمسد وغالمه مفلح 
  فقال له الغالم ال يتحدث عنك بفرار وأنت القائل 

  ) والطعن والضرب والقرطاس والقلم ** اخليل والليل والبيداء تعرفين ( 
  فكر راجعا فقتل 

  وحيكى أن املعتضد صاحب قرطبة أنشد يوما بيت املتنيب 
  ) أبان هلا معىن املطي ورازمه ** ا ظفرت منك العيون بنظرة إذ( 

  وجعل يردده فأنشده ابن وهبون األندلسي بديها 
  ) جتيد العطايا واللهى تفتح اللهى ** لئن جاد شعر ابن احلسني فإمنا ( 
  )بأنك تروي شعره لتأهلا ** تنبأ عجبا بالقريض ولو درى ( 

  
  أي الدعى األلوهية 

  ده ابن األهدل انتهى ما أور



  وروى له الشيخ تاج الدين الكندي بالسند الصحيح بيتني ال يوجدان يف ديوانه ومها 
  ) فأهنتين وقذفتين من حالق ** أبعني مفتقر إليك نظرتين ( 
  ) أنزلت آمايل بغري اخلالق ** لست امللوم أنا امللوم ألنين ( 

ا شفي انقطع عنه فكتب إليه وصلتين وصلك اهللا معتال وملا كان مبصر مرض وكان له صديق يغشاه يف علته فلم
  وقطعتين مبال فإن رأيت أن ال حتبب العلة إيل وال تكدر الصحة علي فعلت إن شاء اهللا تعاىل 

وقال النامي الشاعر كان قد بقي من الشعر زاوية دخلها املتنيب وكنت أشتهي أن أكون قد سبقته إىل معنيني قاهلما 
  د مها قوله ما سبق إليهما أح

  ) فؤادي يف غشاء من نبال ** رماين الدهر باألرزاء حىت ( 
  ) تكسرت النصال على النصال ** فصرت إذا أصابتين سهام ( 

  واآلخر قوله 
  ) فكأمنا يبصرن باآلذان ** يف جحفل ستر العيون غباره ( 

  ه يف كافور القصيدة اليت أوهلا وقال أبو الفتح بن جين النحوي قرأت ديوان أيب الطيب عليه فلما بلغت قول
  ) وأعجب من ذا اهلجر والوصل أعجب ** أغالب فيك والشوق أغلب ( 

  حىت بلغت إىل قوله 
  ) وال أشتكي فيها وال أتعتب ** أال ليت شعري هل أقول قصيدة ( 
  ) ولكن قليب يا ابنة القوم قلب ** ويب ما يذود الشعر عين أقله ( 

  ا الشعر يف مدح غري سيف الدولة فقال حذرناه وأنذرناه فما نفع ألست القائل فيه فقلت يعز علي أن يكون هذ
  ) وال تعطني الناس ما أنا قائل ** أخا اجلود أعط الناس ما أنت مالك ( 

فهو الذي أعطاين كافور بسوء تدبريه وقلة متييزه مولد املتنيب بالكوفة يف سنة ثالث وثلثمائة يف حملة تسمى كندة 
ليها وليس هو من كندة اليت هي قبيلة بل هو جعفى القبيلة من مذحج وقتل يوم األربعاء لست بقني أو فنسب إ

  ليلتني بقيتا وقيل يوم االثنني لثمان بقني من شهر رمضان

  
وفيها العامل احلرب والعالمة البحر أبو حامت حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ التميمي البسيت الشافعي صاحب 

لصحيح كان حافظا ثبتا إماما حجة أحد أوعية العلم صاحب التصانيف مسع أبا خليفة اجلمحي والنسائي وطبقتهما ا
ومنه احلاكم وطبقته واشتغل خبراسان والشام والعراق ومصر واجلزيرة وكان من أوعية العلم يف احلديث والفقه 

مسرقند مث قضاء نسا وغاب دهرا عن وطنه مث رد  واللغة والوعظ وغري ذلك حىت الطب والنجوم والكالم ويل قضاء
إىل بست وتويف هبا يف شوال وهو يف عشر الثمانني قال اخلطيب كان ثقة نبيال وقال ابن ناصر الدين له أوهام 

أنكرت فطعن عليه هبفوة منه بدرت وهلا حممل لو قبلت وقال األسنوي أبو حامت حممد بن حبان بكسر احلاء املهملة 
موحدة البسيت بباء موحدة مضمومة وسني مهملة ساكنة وبالتاء بنقطتني من فوق اإلمام احلافظ مصنف  بعدها باء

  الصحيح وغريه رحل إىل اآلفاق كان من أوعية العلم لغة وحديثا وفقها ووعظا ومن عقالء الرجال 
اس مث عاد إىل نيسابور وبىن هبا قاله احلاكم وقال ابن السمعاين كان إمام عصره توىل قضاء مسرقند مدة وتفقه به الن

  خانقاه مث رجع إىل وطنه وانتصب هبا لسماع مصنفاته إىل أن تويف ليلة اجلمعة لثمان بقني من شوال 
  انتهى ما أورده األسنوي قلت وأكثر نقاد احلديث على أن صحيحه أصح من سنن ابن ماجة واهللا أعلم 



بن يعقوب بن مقسم البغدادي العطار وله تسع ومثانون سنة قرأ وفيها أبو بكر بن مقسم املقرئ حممد بن احلسن 
  على إدريس احلداد ومسع من أيب مسلم الكجي وطائفة وتصدر لإلقراء دهرا 

وكان عالمة يف حنو الكوفيني مسع من ثعلب أماليه وصنف عدة تصانيف وله قراءة معروفة منكرة خالف فيها 
  اإلمجاع وقد وثقه اخلطيب 

ر الشافعي حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم البغدادي البزار صاحب الغيالنيات يف ذي احلجة وله مخس وفيها أبو بك
  وتسعون سنة وهو صاحب الغيالنيات 

  وابن غيالن آخر من روى عنه تلك األجزاء اليت هي يف السماء علوا 
  روى عن موسى بن سهل الوشا وحممد بن شداد املسمعي وابن أيب الدنيا وأكثر 

نه الدارقطين وعمر بن شاهني وأبو طالب بن غيالن وخلق قال اخلطيب كان ثقة ثبتا حسن التصنيف وقال وع
الدارقطين هو الثقة املأمون الذي مل يغمز حبال وقال اخلطيب أيضا ملا منعت الديلم الناس من ذكر فضائل الصحابة 

  ل يف اجلامع واهللا أعلموكتبوا السب على أبواب املساجد كان يعتمد إمالء أحاديث الفضائ

  سنة مخس ومخسني وثالمثائة

  
  فيها أخذت بنو سليم ركب مصر والشام ومتزقوا يف الرباري 

وفيها تويف احلافظ أبو بكر اجلعايب حممد بن عمر بن أمحد بن سلم التميمي البغدادي مسع يوسف بن يعقوب القاضي 
بن شاهني وأبو عبد اهللا احلاكم وكان حافظا مكثرا وصنف وحممد بن احلسن بن مساعة وطبقتهما ومنه الدارقطين وا

الكتب وتويف يف رجب وله اثنتان وسبعون سنة وكان عدمي املثل يف حفظه قال القاضي أبو عمر اهلامشي مسعت 
اجلعايب يقول أحفظ أربعمائة ألف حديث وأذاكر ستمائة ألف حديث قال الدارقطين مث خلط مث ذكر وهو شيعي 

ك الصالة نسأل اهللا العفو وقال ابن ناصر الدين كان شيعيا رمي بالشرب وغريه وقال بن بردس كان قيل كان يتر
حافظا مكثرا غري أنه اهتم بقلة الدين من ترك الصالة وليس هذا موضع ذكره ألن فيه كالما كثريا يضيق هذا 

  املوضع عنه انتهى 
  وقال يف املغين مشهور حمقق لكنه رقيق الدين تالف 

ها أبو احلكم منذر بن سعيد البلوطي قاضي اجلماعة بقرطبة مسع من عبيد اهللا ابن حيىي الليثي وكان ظاهري وفي
املذهب فطنا مناظرا ذكيا بليغا مفوها شاعرا كثري التصانيف قواال باحلق ناصحا للخلق عزيز املثل له اخلطب 

   سنة املفحمة اخلالصة اخلارجة من قلب خملص سليم عاش اثنتني ومثانني
وفيها ابن عالن أبو احلسن علي بن احلسن بن عالن احلراين احلافظ العامل حمدث حران روى عن أيب يعلى املوصلي 

  وطبقته وعنه أبو عبد اهللا بن مندة ومتام الرازي وآخرون وكان ثقة نبيال 
جر روى عن حممد بن إبراهيم وفيها حممد بن احلسن بن احلسني بن منصور احلافظ اإلمام أبو احلسن النيسابوري التا

  البوشنجي وخلق وحدث عنه أبوه وعمه وأثىن عليه خلق وهو من الثقات 
  وفيها حممد بن معمر بن ناصح أبو مسلم الذهلي األديب بأصبهان روى عن



  
  أيب بكر بن أيب عاصم وأيب شعيب احلراين وطائفة 

  سنة ست ومخسني وثالمثائة

  
  احلسني على العادة املارة يف هذه السنوات فيها أقامت الرافضة املأمت على 

وفيها مات السلطان معز الدولة أمحد بن بويه الديلمي وكان يف صباه حيتطب وأبوه يصيد السمك فما زال إىل أن 
ملك بغداد نيفا وعشرين سنة ومات باالمسال عن ثالث ومخسني سنة وكان من ملوك اجلور والرفض ولكنه كان 

يل أنه رجع يف مرضه عن الرفض وندم على الظلم وقيل أن سابور ذا األكتاف أحد ملوك حازما سايسا مهيبا ق
  الفرس من أجداده وكان أقطع طارت يده اليسرى يف بعض احلروب ومتلك بعده ابنه عز الدولة خبتيار 

مام أهل خراسان بال وفيها أبو حممد املغفلي أمحد بن عبد اهللا بن حممد املزين اهلروي أحد األئمة قال احلاكم كان إ
  مدافعة مسع أمحد بن جندة وإبراهيم بن أيب طالب ومطينا وطبقتهم وكان فوق الوزراء وكانوا يصدرون عن رأيه 
وفيها القايل أبو علي إمساعيل بن القاسم البغدادي اللغوي النحوي اإلخباري صاحب التصانيف ونزيل األندلس 

أخذ اآلداب عن ابن دريد وابن األنباري ومسع من أيب يعلى املوصلي  بقرطبة يف ربيع اآلخر وله ست وسبعون سنة
  والبغوي وطبقتهما وألف كتاب البارع يف اللغة يف مخسة آالف ورقة لكن مل يتمه 

قاله يف العرب وقال ابن خلكان طاف البالد وسافر إىل بغداد وأقام باملوصل لسماع احلديث من أيب يعلى املوصلي 
ة مخس وثلثمائة وأقام هبا إىل سنة مثان وعشرين وثلثمائة وكتب هبا احلديث مث خرج من بغداد ودخل بغداد يف سن

قاصدا األندلس ودخل قرطبة سابع عشرى شعبان سنة ثالثني وثلثمائة واستوطنها وأملى كتابه األمايل هبا وأكثر 
وىل ليلة السبت لست خلون من الشهر كتبه هبا وضعها ومل يزل هبا إىل أن مات يف شهر ربيع اآلخر وقيل مجادى األ
  ومولده مبنازجرد من ديار بكر والقايل نسبة إىل قاىل قال من ديار بكر انتهى 

  ملخصا

  
وفيها الرفاء أبو علي حامد بن حممد اهلروي الواعظ احملدث هبراة يف رمضان روى عن عثمان الدارمي والكدميي 

  وطبقتهما وكان ثقة صاحب حديث 
أبو الفضل العباس بن حممد بن نصر بن السرى روى عن هالل ابن العالء ومجاعة وتويف مبصر قال  وفيها الرافعي

  حيىي بن علي الطحان تكلموا فيه 
وفيها عبد اخلالق بن احلسن بن أيب روبا أبو حممد السقطي نسبة إىل بيع السقط املعدل البغدادي ببغداد روى عن 

  حممد بن غالب متتام ومجاعة 
و عمر وعثمان بن حممد البغدادي السقطي مسع الكدميي وإمساعيل القاضي ومات يف آخر السنة السنة وله وسبقه أب

  سبع ومثانون سنة 
وفيها صاحب األغاين أبو الفرج علي بن احلسني األموي األصبهاين الكاتب اإلخباري يروي عن مطني فمن بعده 

  لعجائب أنه مرواين يتشيع وكان أديبا نسابة عالمة شاعرا كثري التصانيف ومن ا



تويف يف ذي احلجة عن ثالث وسبعني سنة قاله يف العرب وقال ابن خلكان جده مروان بن حممد آخر خلفاء بين أمية 
وهو أصفهاين األصل بغدادي املنشأ كان من أعيان أدبائها وأفراد مصنفيها وروى عن عامل كثري من العلماء يطول 

ناس واألنساب والسري قال التنوخي ومن املتشيعني الذين شاهدناهم أبو الفرج تعدادهم وكان عاملا بأيام ال
األصبهاين كان حيفظ الشعر واألغاين واألخبار واآلثار واألحاديث املسندة واألدب والنسب مل أر قط من حيفظ مثله 

ادمة شيئا كثريا مثل علم وحيفظ دون ذلك من علوم أخرى منها اللغة والنحو واحلرف والسري واملغازي ومن آلة املن
اجلوارح والبيطرة وشيء من الطب والنجوم واألشربة وغري ذلك وله شعر جيمع إتقان العلماء وإحسان ظرفاء 

الشعراء وله املصنفات املستملحة منها كتاب األغاين الذي وقع االتفاق على أنه مل يعمل يف بابه مثله يقال أنه مجعه 
الدولة بن محدان فأعطاه ألف دينار واعتذر إليه وحكى عن الصاحب بن عباد أنه يف مخسني سنة ومحله إىل سيف 

  كان يف أسفاره يستصحب محل ثالثني مجال من كتب األدب ليطالعها فلما وصل إليه كتاب األغاين مل يكن

  
  فيه  بعد ذلك يستصحب سواه استغناء به عنها وكان منقطعا إىل الوزير املهليب وله فيه مدائح منها قوله

  ) أعان وما عىن ومن وما منا ** وملا انتجعنا الئذين بظله ( 
  ) وردنا نداه جمدبني فأخصبنا ** وردنا عليه مقترين فراشنا ( 

  وكان قد خلط قبل أن ميوت رمحه اهللا تعاىل انتهى ما أورده ابن خلكان خمتصرا 
جلزري صاحب الشام حبلب يف صفر وله بضع وفيها سيف الدولة علي بن عبد اهللا بن محدان بن محدون التغليب ا

ومخسون سنة وكان بطال شجاعا كثري اجلهاد جيد الرأي عارفا باألدب والشعر جوادا ممدحا مات بالفاجل وقيل 
بعسر البول وكان قد مجع من الغبار الذي أصابه يف الغزوات ما جاء منه لبنة بقدر الكف وأوصى أن يوضع خده 

ده ابنه سعد الدولة مخسا وعشرين سنة وبعده ولده أبو الفضل ومبوته انقرض ملك بين إذا دفن عليها ومتلك بع
سيف الدولة قال الثعاليب يف يتيمته كان بنو محدان ملوكا أوجههم للصباحة وألسنتهم للفصاحة وأيديهم للسماحة 

لوك بعد اخللفاء ما اجتمع وعقوهلم للرجاحة وسيف الدولة شهم سادهتم وواسطة قالدهتم مل جيتمع بباب أحد من امل
ببابه من شيوخ الشعراء وغريهم وكان شاعرا يرتاح للشعر وجرت بينه وبني أخيه ناصر الدولة وحشة فكتب إليه 

  من شعره 
  ) حقا علي يف كل حال ** لست أجفو وإن جفوت وال أترك ( 
  ) جيازى بالصرب واالحتمال ** إمنا أنت والد واألب اجلايف ( 

  رة أخرى وكتب إليه م
  ) وقلت وهل بيين وبني أخي فرق ** رضيت لك العليا وإن كنت أهلها ( 

  ) جتافيت عن حقي ليبقى لك احلق ** ومل يك يل عنها نكول وإمنا 
  )إذا كنت أرضى أن يكون لك السبق ** وال بد يل من أن أكون مصليا ( 

  
والوأواء وتلك الطبقة وحيكى أن ابن عمه أبا فراس  وأخباره كثرية مع شعراء وقته كاملتنيب والسري الرفاء والنامي

  كان يوما بني يديه يف نفر من ندمائه فقال هلم سيف الدولة أيكم جييز قويل وليس له إال سيدي يعين أبا فراس 
  ) فدمي مل حتله ** لك جسمي تعله ( 



  فارجتل أبو فراس وقال 
  ) فلي األمر كله ** قال إن كنت مالكا ( 

عطاه ضيعة بأعمال منبج تغل ألفي دينار يف كل سنة ومن حماسن شعر سيف الدولة قوله يف وصف فاستحسنه وأ
  قوس قزح وقد أبدع فيه كل اإلبداع 

  ) فقام ويف أجفانه سنة الغمض ** وساق صبيح للصبوح دعوته ( 
  ) فمن بني منقض عليها ومنفض ** يطوف بكاسات العقار كأجنم ( 

  ) على اجلود كنا واحلواشي على األرض ** رفا وقد نشرت أيدي اجلنوب مطا
  ) على أمحر يف أخضر إثر مبيض ** وطرزها قوس السحاب بأصفر ( 
  ) مصبغة والبعض أقصر من بعض ** كأذيال خود أقبلت يف غالئل ( 

  وهذا من التشبيهات امللوكية اليت ال يكاد خيطر مثلها لغريهم ومن حسن شعره أيضا قوله 
  ) وعاتبين ظلما ويف شقه العتب ** نب والذنب ذنبه جتىن على الذ( 
  ) جتىن له ذنبا وإن مل يكن ذنب ** إذا برم املوىل خبدمة عبده ( 
  ) فهال جفاين حني كان يل القلب ** وأعرض ملا صار قليب بكفه ( 

  وحماسنه وأخباره كثرية فلنكتف هبذا القدر 
خشيدي صاحب الديار املصرية اشتراه اإلخشيد وتقدم عنده حىت وفيها أبو املسك كافور احلبشي األسود اخلادم اإل

صار من أكرب قواده لعقله ورأيه وشجاعته مث صار أتابك ولده من بعده وكان صبيا فبقي االسم أليب القاسم أنوجور 
  والدست لكافور فأحسن سياسة األمور إىل أن مات أنوجور ومعناه بالعريب حممود

  
ثالثني سنة وأقام كافور يف امللك بعده أخاه عليا إىل أن مات يف أول سنة مخس ومخسني يف سنة تسع وأربعني عن 

وله إحدى وثالثون سنة فتسلطن كافور واستوزر أبا الفضل جعفر بن خنزابة ابن الفرات وعاش بضعا وستني سنة 
  قاله يف العرب 

يف صرر مكتوب على كل صرة اسم من  وأخباره كثرية شهرية منها أنه كان ليلة كل عيد يرسل وقر بغل دراهم
جعلت له من بني عامل وزاهد وفقري وحمتاج وتويف يوم الثالثاء عشرى مجادى األوىل فعلى هذا مل تطل مدته يف 

االستقالل بل كانت سنة واحدة وشيئا يسريا رمحه اهللا تعاىل وكانت بالد الشام يف مملكته أيضا مع مصر وكان 
واحلجاز مجيعه والديار املصرية وبالد الشام من دمشق وحلب وأنطاكية وطرسوس  يدعى له على املنابر مبكة

  واملصيصة وغري ذلك وكان تقدير عمره مخسا وستني على ما حكاه الفرغاين يف تارخيه 
وفيها أبو الفتح عمر بن جعفر بن حممد بن سلم اجلبلي الرجل الصاحل ببغداد وله مخس ومثانون سنة روى عن 

  بقته الكدميي وط

  سنة سبع ومخسني وثالمثائة

  
  مل حيج فيها الركب لفساد الوقت وموت السالطني يف الشهور املاضية 



وفيها تويف أبو العباس أمحد بن احلسني بن إسحق بن عتبة الرازي مث املصري احملدث يف مجادى اآلخرة وله تسع 
  ومثانون سنة مسع مقدام بن داود الرعيين وطبقته 

حممد بن رميح أبو سعيد النخعي النسوي نسبة إىل نسا مدينة خبراسان احلافظ صاحب التصانيف وفيها أمحد بن 
  طوف الكثري وروى عن أيب خليفة اجلمحي وطبقته وعنه الدارقطين واحلاكم والصحيح أنه ثقة سكن اليمن مدة 

محد ابن املوفق العباسي املخلوع الذي وفيها املتقي هللا أبو إسحاق إبراهيم بن املقتدر باهللا جعفر بن املعتضد باهللا أ
ذكرنا يف سنة ثالث وثالثني أهنم خلعوه ومسلوا عينيه وبقي يف السجن إىل هذا العام كامليت ومات يف شعبان وله 

  ستون سنة وكانت خالفته

  
ن أربع سنني وكان أبيض مليحا مشربا محرة أشهل أشقر كث اللحية وكان فيه صالح وكثرة صيام وصالة ومل يك

  يشرب ويف خالفته اهندمت القبة اخلضراء املنصورية اليت كانت فخر بين العباس قاله يف العرب 
وقال السيوطي يف تاريخ اخللفاء بويع له باخلالفة بعد موت أخيه الراضي وهو ابن أربع وثالثني سنة وأمه أمة امسها 

ت له وكان كثري الصوم والتعبد مل يشرب نبيذا خلوب وقيل زهرة ومل يغري شيئا قط وال تسرى على جاريته اليت كان
قط وكان يقول ال أريد ندميا غري املصحف ومل يكن له إال االسم والتدبري أليب عبد اهللا أمحد بن علي الكويف كاتب 

  حبكم 
اء ويف هذه السنة من واليته سقطت القبة اخلضراء مبدينة املنصور وكانت تاج بغداد ومأثرة بين العباس وهي من بن

املنصور ارتفاعها مثانون ذراعا وحتتها إيوان طوله عشرون ذراعا يف عشرين ذراعا وعليها متثال فارس بيده رمح فإذا 
استقبل بوجهه علم أن خارجيا يظهر من تلك اجلهة فسقط رأس هذه القبة يف ليلة ذات مطر ورعد وملا كحل املتقي 

  هللا وعمى قال القاهر 
  ) ال بد للشيخني من مصدر ** صرت وإبراهيم شيخي عمى ( 
  ) مطاعة فامليل يف اجملمر ** ما دام توزون له إمرة ( 

ومل حيل احلول على توزون حىت مات وأما املتقي فإنه أخرج إىل جزيرة مقابلة للسندية فحبس هبا فأقام يف السجن 
تغلب على بغداد اللصوصية مخسا وعشرين سنة إىل أن مات ويف أيام املتقي كان محدى اللص ضمنه شريزاد ملا 

خبمسة وعشرين ألف دينار يف الشهر فكان يكبس بيوت الناس باملشعل والشمع ويأخذ األموال وكان أسكورح 
الديلمي قد ويل شرطة بغداد فأخذه ووسطه وذلك سنة اثنتني وثالثني وملا بلغ القاهر أن املتقي مسل قال صرنا اثنني 

  مسل املستكفي باهللا انتهى ما أورده السيوطي ملخصا وحنتاج إىل ثالث فكان كذلك فإنه 
وفيها محزة بن حممد بن علي بن العباس أبو القاسم الكناين املصري احلافظ أحد أئمة هذا الشأن روى عن النسائي 

  وطبقته وعنه ابن مندة والدارقطين وغريمها

  
نا بصريا باحلديث وعلله مقدما فيه وهو وهو ثقة ثبت أكثر التطواف بعد الثالمثائة ومجع وصنف وكان صاحلا دي

صاحب جملس البطاقة تويف يف ذي احلجة ومل يكن للمصريني يف زمانه أحفظ منه قال احلاكم متفق على تقدمه يف 
  معرفة احلديث 

وفيها القاضي أبو العباس عبد اهللا بن احلسني بن احلسن بن أمحد بن النضر النضري املروزي حمدث مرو يف شعبان 



  سبع وتسعون سنة رحله أبوه ومسع من احلارث بن أيب أسامة وأيب إمساعيل الترمذي وطائفة وله 
  وانتهى إليه علو اإلسناد خبراسان 

وفيها أبو فراس احلارث بن أيب العالء سعيد بن محدان بن محدون احلمداين ابن عم ناصر الدولة وسيف الدولة ابين 
ره ومشس عصره أدبا وفضال وكرما وجمدا وبالغة وبراعة وفروسية محدان قال الثعاليب يف وصفه كان فرد ده

وشجاعة وشعره مشهور سائر بني احلسن واجلودة والسهولة واجلزالة والعذوبة والفخامة واحلالوة ومعه رواء الطبع 
ر منه عند أهل ومسة الظرف وعزة امللك ومل جتتمع هذه اخلالل قبله إال يف شعر عبد اهللا بن املعتز وأبو فراس يعد أشه

الصنعة ونقدة الكالم وكان الصاحب بن عباد يقول بدئ الشعر مبلك وختم مبلك يعين امرأ القيس وأبا فراس 
وكان املتنيب يشهد له بالتقدم والتربيز ويتحامى جانبه فال ينربي ملباراته وال جيترئ على جماراته وإمنا مل ميدحه ومدح 

إجالال ال إغفاال وإخالال وكان سيف الدولة يعجب جدا مبحاسن أيب فراس من هو دونه من آل محدان هتيبا له و
ومييزه باإلكرام على سائر قومه ويستصحبه يف غزواته ويستخلفه يف أعماله وكانت الروم قد أسرته يف بعض وقائعها 

سنة مثان وأربعني وهو جريح قد أصابه سهم بقي نصله يف فخذه ونقلته إىل خرشنة مث منها إىل قسطنطينية وذلك يف 
  وفداه سيف الدولة ومن شعره 

  )ويدي إذا اشتد الزمان وساعدي ** قد كنت عديت اليت أسطو هبا ( 

  
  ) واملرء يشرق بالزالل البارد ** فرميت منك بضد ما أملته ( 

  وله أيضا 
  ) حبيب على ما كان منه حبيب ** أساء فزادته اإلساءة حظوة ( 
  ) ومن أين للوجه اجلميل ذنوب **  يعد علي الواشيان ذنوبه( 

  وله 
  ) ومال بالنوم عن عيين متايله ** سكرت من حلظه ال من مدامته ( 
  ) وال الشمول ازدهتين بل مشائله ** فما السالف دهتين بل سوالفه ( 
  ) وغال قليب مبا حتوي غالئله ** ألوى بعزمي أصداغ لوين له ( 

  وكان ينشد ابنته ملا حضرته الوفاة 
  ) من خلف سترك واحلجاب ** نوحي علي حبسرة ( 
  ) فعييت عن رد اجلواب ** قويل إذا كلمتين ( 
  ) مل ميتع بالشباب ** زين الشباب أبو فراس ( 

وهذا يدل على أنه مل يقتل أو يكون جرح وتأخر موته مث مات من اجلراحة وذكر ثابت بن سنان الصايب يف تارخيه 
خلتا من مجادى األوىل جرت حرب بني أيب فراس وكان مقيما حبمص وبني أيب املعايل ابن قال يف يوم السبت لليلتني 

سيف الدولة واستظهر عليه أبو املعايل وقتله يف احلرب وأخذ رأسه وبقيت جثته مطروحة يف الربية إىل أن جاء بعض 
  األعراب فكفنه ودفنه انتهى 

عزم أبو فراس على التغلب على محص فاتصل خربه بأيب املعايل أي ألنه كما قال ابن خالويه ملا مات سيف الدولة 
بن سيف الدولة وغالم أبيه فرغويه فقاتاله وكان أبو فراس خال أيب املعايل وقلعت أمه عينها ملا بلغها وفاته وقيل أهنا 

ليه ويقال أن مولده لطمت وجهها فقلعت عينها وقيل ملا قتله فرغويه ومل يعلم به أبو املعايل فلما بلغه اخلرب شق ع



  كان يف سنة عشرين وثلثمائة واهللا أعلم 
  وفيها عبد الرمحن بن العباس أبو القاسم البغدادي والد أيب طاهر املخلص مسع

  
  الكدميي وإبراهيم احلريب ومجاعة ووثقه ابن أيب الفوارس وكان أطروشا 
ومل يكن باملتقن وقد روى عن أيب خليفة  وفيها احلافظ عمر بن جعفر البصري احملدث أبو حفص خرج خللق كثري

اجلمحي وعبدان وطبقتهما وعنه أبو احلسن رزقوية وعلي بن أمحد الرزاز وكان الدارقطين يتتبع خطأ عمر البصري 
فيما انتقاه عن أيب بكر الشافعي وعاش عمر هذا سبعا وسبعني سنة وقال عنه ابن ناصر الدين متهم وقال يف املغين 

  حممد السبيعي كذاب وقال غريه خيطئ كثريا انتهى كالم املغين  صدوق وقال أبو
وفيها أبو إسحاق القراريطي الوزير وهو حممد بن أمحد بن إبراهيم اإلسكايف الكاتب وزر حملمد بن واثق مث وزر 

  للمتقي هللا مرتني فصودر فصار إىل الشام وكتب لسيف الدولة وكان ظلوما غشوما عاش ستا وسبعني سنة 
  ه يف العرب قال

وفيها ابن حمزم وهو الرئيس أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن علي بن خملد البغدادي اجلوهري الفقيه احملتسب تلميذ 
حممد بن جرير الطربي روى عن احلارث ابن أيب أسامة وطبقته وعاش ثالثا وتسعني سنة قال الربقاين ال بأس به 

  وتويف يف ربيع اآلخر 
حلراين حممد بن احلبب البغدادي يف رمضان روى عن أيب خليفة وعبدان وأيب يعلى وكان ثقة وفيها أبو سليمان ا

  صاحب حديث ومعرفة وإتقان 
وفيها أبو علي بن آدم الفزاري حممد بن حممد بن عبد احلميد القاضي العدل بدمشق يف مجادى اآلخرة روى عن 

  أمحد بن علي القاضي املروزي وطبقته 

  وثالمثائةسنة مثان ومخسني 

  
فيها كان خروج الروم من الكفور فأغاروا وقتلوا وسبوا ووصلوا إىل محص وعظم املصاب وجاءت املغاربة مع 

القائد جوهر املغريب فأخذوا ديار مصر وأقاموا الدعوة لبين عبيد الرافضة مع أن الدولة بالعراق هذه املدة رافضية 
  يروالشعار اجلاهلي يقام يوم عاشوراء ويوم الغد

  
وفيها تويف ناصر الدولة احلسن بن أيب اهليجاء عبد اهللا بن محدان التغليب صاحب املوصل وكان أخوه سيف الدولة 
يتأدب معه لسنه وملنزلته عند اخللفاء وكان هو كثري احملبة لسيف الدولة فلما تويف حزن عليه ناصر الدولة وتغريت 

الغضنفر ومنعه من التصرف وقام باململكة ومل يزل معتقال حىت  أحواله وتسودن وضعف عقله فبادر ولده أبو تغلب
  تويف يف ربيع األول عن حنو ستني سنة قاله يف العرب 

  وفيها احلسن بن حممد بن كيسان أبو حممد احلريب أخو علي ثقة روى عن إمساعيل القاضي والكبار ومات يف شوال 
الكويف شيخ اإلقراء ببغداد قرأ على أمحد بن فرح وابن جماهد وفيها أبو القاسم زيد بن علي بن أيب بالل العجلي 

  ومجاعة وحدث عن مطني وطائفة تويف يف مجادى األوىل 



وفيها حمدث دمشق حممد بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عبد امللك بن مروان أبو عبد اهللا القرشي الدمشقي روى 
وطبقتهما وكان ثقة مأمونا جوادا مفضال خرج له ابن مندة عن أمحد بن حممد بن حيىي بن محزة وزكريا خياط السنة 

  احلافظ ثالثني جزءا وأملى مدة 
وفيها حمدث األندلس حممد بن معاوية بن عبد الرمحن أبو بكر األموي املرواين القرطيب املعروف بابن األمحر روى 

اجلمحي ودخل اهلند للتجارة فغرق له ما عن عبيد اهللا بن حيىي وخلق ويف الرحلة عن النسائي والفريايب وأيب خليفة 
  قيمته ثالثون ألف دينار ورجع فقريا وكان ثقة تويف يف رجب وكان عنده السنن الكبري للنسائي 

  سنة تسع ومخسني وثالمثائة

  
يف أوهلا أخذ نقفور أنطاكية بنوع أمان فأسر الشباب وأطلق الشيوخ والعجائز وكان قد طغى وجترب وقهر البالد 

  على اهللا وتزوج بزوجة امللك ومترد

  
الذي قبله كرها وهم باخصاء ولديها لئال ميلكا فعملت عليه املرأة وأرسلت إىل الدمستق فجاء إليها يف زي النساء 

  هو وطائفة فباتوا عندها ليلة امليالد فبيتوا نقفور وأجلسوا يف اململكة ولدها األكرب 
شعار بن إسحق الفقيه مسند أصبهان روى عن إبراهيم بن سعدان وابن أيب وفيها تويف أبو عبد اهللا أمحد بن بندار ال

  عاصم وطائفة وكان ثقة ظاهري املذهب 
وفيها أمحد بن السندي أبو بكر البغدادي احلداد روى عن احلسن بن علويه وغريه قال أبو نعيم كان يعد من 

  األبدال 
روف بابن القطان آخر أصحاب ابن سريج وفاة أخذ عنه وفيها أبو احلسن أمحد بن حممد بن أمحد البغدادي املع

  علماء بغداد ومات هبا يف مجادى األوىل وله مصنفات يف أصول الفقه وفروعه 
وفيها أمحد بن يوسف بن خالد النصيبيين العطار ببغداد يف صفر وكان عريا من العلم ومساعه صحيح روى عن 

  احلارث بن أيب أسامة ومتتام وطائفة 
بيب بن احلسن القزاز أبو القاسم الرجل الصاحل وثقه مجاعة ولينه بعضهم روى عن أيب مسلم الكجي وفيها ح
  ومجاعة 

وفيها أبو علي الصواف حممد بن أمحد بن احلسن البغدادي احملدث احلجة روى عن حممد بن إمساعيل الترمذي 
  مبصر انتهى وإسحق احلريب وطبقتهما قال الدارقطين ما رأت عيناي مثله ومثل آخر 

  ومات يف شعبان وله تسع ومثانون سنة 
  وفيها أبو احلسني حممد بن علي بن حبيش البغدادي الناقد روى عن أيب شعيب احلراين ومطني 

  سنة ستني وثالمثائة

  
فيها حلق املطيع هللا فاجل بطل نصفه وثقل لسانه وأقامت الشيعة عاشوراء باللطم والعويل وعيد الغدير بالفرح 



  وسات والك
  وفيها أخذت الروم من أنطاكية أكثر من عشرين ألف أسري

  
وفيها تويف جعفر بن فالح الذي ويل إمرة دمشق للباطنية وهو أول نائب وليها لبين عبيد وكان قد سار إىل الشام 

لى دمشق فأخذ الرملة مث دمشق بعد أن حاصر أهلها أياما مث قدم حلربه احلسن بن أمحد القرمطي الذي تغلب قبله ع
وكان جعفر مريضا على هنر يزيد فأسره القرمطي وقتله قال ابن خلكان أبو علي جعفر ابن فالح الكتامي كان أحد 

قواد املعز أيب متيم معد بن منصور العبيدي صاحب أفريقية وجهزه مع القائد جوهر ملا توجه لفتح الديار املصرية 
لرملة يف ذي احلجة سنة مثان ومخسني وثلثمائة مث تغلب على فلما أخذ مصر بعثه جوهر إىل الشام فغلب على ا

دمشق فملكها يف احملرم سنة تسع ومخسني بعد أن قاتل أهلها مث أقام هبا إىل سنة ستني ونزل إىل الدكة فوق هنر يزيد 
ه بظاهر دمشق فقصده احلسن بن أمحد القرمطي املعروف باألعصم فخرج إليه جعفر املذكور وهو عليل فظفر ب
القرمطي فقتله وقتل من أصحابه خلقا كثريا وذلك يف يوم اخلميس سادس ذي القعدة سنة ستني وثلثمائة قال 

  بعضهم قرأت على باب قصر القائد جعفر بن فالح املذكور بعد قتله مكتوبا 
  ) فأبادهم بتفرق ال جيمع ** يا منزال لعب الزمان بأهله ( 
  ) لزمان هبم يضر وينفع كان ا** أين الذين عهدهتم بك مرة ( 
  ) وبقي الذين حياهتم ال تنفع ** ذهب الذين يعاش يف أكنافهم ( 

  وكان جعفر املذكور رئيسا جليل القدر ممدحا وفيه يقول أبو القاسم حممد بن هانئ األندلسي الشاعر املشهور 
  ) عن جعفر بن فالح أطيب اخلرب ** كانت مساءلة الركبان ختربين ( 
  ) أذين بأحسن مما قد رأى بصري ** نا فال واهللا ما مسعت حىت التقي( 

  والناس يروون هذين البيتني أليب متام يف القاضي أمحد بن داود وهو غلط انتهى 
وفيها األمري زيري بن مناد احلمريي الصنهاجي جد املعز بن باديس وزيري أول من ملك من طائفته وهو الذي بين 

  ا يف أيام خروجمدينة أشري يف إفريقية وحصنه

  
خملد اخلارجي وكان زيري حسن السرية شجاعا صارما وكانت بينه وبني جعفر األندلسي ضغائن وأحقاد أفضت 

إىل احلرب فلما تصافا اجنلى املصاف عن قتل زيري املذكور وذلك يف شهر رمضان ذكروا أنه كبا به فرسه فسقط 
  و صاحب مدينة تاهرت إىل األرض فقتل وكانت مدة ملكه ستا وعشرين سنة وه

وفيها احلافظ العلم مسند العصر الطرباين أبو القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب ابن مطري اللخمي يف ذي القعدة يف 
أصبهان وله مائة سنة وعشرة أشهر وكان ثقة صدوقا واسع احلفظ بصريا بالعلل والرجال واألبواب كثري التصانيف 

ومائتني بطربية املنسوب إليها ورحل أوال إىل القدس سنة أربع وسبعني مث رحل وأول مساعه يف سنة ثالث وسبعني 
إىل قيسارية سنة مخس وسبعني فسمع من أصحاب حممد بن يوسف الفريايب مث رحل اىل محص وجبلة ومدائن الشام 

ق وحج ودخل اليمن ورد إىل مصر مث رحل إىل العراق وأصبهان وفارس روى عن أيب زرعة الدمشقي وإسح
الديري وطبقتهما كالنسائي وعنه من شيوخه أبو خليفة اجلمحي وابن عقدة وأبو نعيم احلافظ وأبو احلسني بن فاذ 

شاه وغريهم قال ابن خلكان وعدد شيوخه ألف شيخ وله املصنفات املمتعة النافعة الغريبة منها املعاجم الثالثة الكبري 



فظ أبو نعيم واخللق الكثري ومولده سنة ستني ومائتني بطربية واألوسط والصغري وهو أشهر كتبه وروى عنه احلا
  الشام وسكن أصبهان إىل أن تويف هبا هنار السبت ثامن عشرى القعدة سنة ستني وثلثمائة انتهى 

وقال ابن ناصر الدين هو مسند اآلفاق ثقة له املعاجم الثالثة املنسوبة إليه وكان يقول عن األوسط هو روحي ألنه 
  ه انتهى تعب علي

وفيها أبو حممد احلسن بن عبد الرمحن بن خالد الفارسي الرامهرمزي احلافظ الكبري البارع روى عن أبيه وحممد بن 
  عبد اهللا احلضرمي وأيب خليفة اجلمحي وعنه ابن مجيع وابن مردويه وغريمها وهو من الثقات 

  دي يفوفيها الطوماري نسبة إىل طومارجد وهو أبو عيسى بن حممد البغدا

  
  صفر وله مثان وتسعون سنة وهو ليس بالقوي يروي عن احلارث بن أيب أسامة وابن أيب الدنيا والكدميي وطبقتهم 

وفيها أبو بكر حممد بن جعفر بن حممد اهليثم األنباري البندار روى عن أمحد ابن اخلليل الربجالين وحممد بن أمحد بن 
   يوم عاشوراء وله ثالث وتسعون سنة وأصوله حسنة خبط أبيه أيب العوام وتفرد بالرواية عن مجاعة وتويف

وفيها أبو عمرو بن مطر النيسابوري الزاهد شيخ السنة حممد بن جعفر بن حممد بن مطر املعدل روى عن أيب عمر 
عروف أمحد بن املبارك املستملي وحممد بن أيوب الرازي وطبقتهما وكان متعففا قانعا باليسري حيي الليل ويأمر بامل

  وينهى عن املنكر وجيتهد يف متابعة السنة تويف يف مجادى اآلخرة وله مخس وتسعون سنة 
وفيها حممد بن جعفر بن حممد بن كنانة أبو بكر البغدادي املؤدب روى عن الكدميي وأيب مسلم الكجي قال ابن أيب 

  الفوارس فيه تساهل وتويف عن أربع وتسعني سنة 
ؤالء الثالثة يف سنة واحدة وهم يف عشر املائة وأمساؤهم وآباؤهم واحدة وهم شيء ومن غرائب االتفاق موت ه

  واحد قاله يف العرب 
وفيها ابن العميد الوزير العالمة أبو الفضل حممد بن احلسني بن حممد الكاتب وزير ركن الدولة احلسن بن بويه 

كماء حىت كان ينظر باجلاحظ وكان يقال بدئت صاحب الري كان آية يف الترسل واإلنشاء فيلسوفا متهما برأي احل
الكتابة بعبد احلميد وختمت بابن العميد وكان الصاحب إمساعيل بن عباد تلميذه وخصيصه وصاحبه ولذلك قالوا 
الصاحب مث صار لقبا عليه وكان الصاحب ابن عباد قد سافر إىل بغداد فلما رجع إليه قال كيف وجدهتا قال بغداد 

ستاذ يف العباد وكان ابن العميد سايسا مدبرا للملك قائما بضبطه وقصده مجاعة من مشاهري الشعراء يف البالد كاأل
من البالد الشاسعة ومدحوه بأحسن املدائح فمنهم أبو الطيب ورد عليه وهو بأرجان ومدحه بقصائد أحدها اليت 

  أوهلا

  
  ) وبكاك إن مل جير دمعك أو جرى ** باد هواك صربت أم مل تصربا ( 
  ) عزمي الذي يذر الوشيج مكسرا ** أرجان أيتها اجلياد فإنه ( 
  ) ما شق كوكبه العجاج إال كدرا ** لو كنت أفعل ما اشتهيت فعاله ( 
  ) ألميمن أجل حبر جوهرا ** إين أبا الفضل املرب ألييت ( 
  ) من أن أكون مقصرا أو مقصرا ** أفدي برؤيته األنام وحاش يل ( 
  ) شاهدت رسطاليس واالسكندرا ** راب أين بعدها من مبلغ األع( 



  ) من ينحر البدن النضار ملن قرى ** ومللت حنر عشارها فأصابين ( 
  ) متملكا متبديا متحضرا ** ومسعت بطليموس دارس كتبه ( 
  ) رد اإلله نفوسهم واألعصرا ** ولقيت كل الفاضلني كأمنا ( 
  ) لك إذ أتيت مؤخرا وأتى بذ** نسقوا لنا نسق احلساب مقدما ( 

وهي من القصائد املختارة قال ابن اهلمذاين يف كتاب عيون السري فأعطاه ثالثة آالف دينار وكان املتنيب نظمها مبصر 
يف أيب الفضل جعفر بن الفرات فلما مل يرضه مل ينشده إياها فلما توجه إىل بالد فارس صرفها إىل ابن العميد وكان 

  نباتة السعدي قد ورد عليه وهو بالري وامتدحه بقصيدته اليت أوهلا أبو نصر عبد العزيز بن 
  ) وهليب أنفاس حرار ** برح اشتياق وادكار ( 
  ) ترفض عن نوم مطار ** ومدامع عرباهتا ( 
  ) من اهلموم وما يوارى ** هللا قليب ما حين ( 
  ) وما انقضى وصب اخلمار ** لقد انقضى سكر الشباب ( 
  ) وما سلوت عن الصغار ** لصغار وكربت عن وصل ا( 
  ) باب الرصافة وابتكاري ** سقيا لتغليسي إىل ( 
  ) نشوان مسحوب اإلزار ** أيام أخطر يف الصبا ( 
  )ويف حدائقها اعتماري ** حجى إىل حجر الصراة ( 

  
  ) طاين ودار اللهو داري ** ومواطن اللذات أو ( 
  )  سوى معاقرة العقار** مل يبق يل عيش يلذ ( 
  ) ت هبن أحلان القمار ** حىت بأحلان متر ( 
  ) تضالت دمي القطار ** وإذا استهل ابن العميد ( 
  ) صفو السبيك من النضار ** خلق صفت أخالقه ( 
  ) بأمواج البحار ** فكأمنا رفدت مواهبه ( 
  ) نشر اخلزامى والعرار ** وكأن نشر حديثه ( 
  )  راحتاه يف نثار** وكأننا مما تفرق ( 
  إن الكبار من األمور ( 

  ) تنال باهلمم الكبار 
فتأخرت صلته فشفع هذه القصيدة بأخرى واتبعها برقعة فلم يزده ابن العميد على اإلمهال مع رقة حاله اليت ورد 

عليها إىل بابه فتوصل إىل أن دخل عليه يوم اجمللس وهو حفل بأعيان الدولة ومقدمي أرباب الديوان فوقف بني يديه 
وأشار بيده إليه وقال أيها الرئيس إين لزمتك لزوم الظل وذللت لك ذل النعل وأكلت النوى احملرق انتظارا لصلتك 

واهللا ما يب من احلرمان ولكن مشاتة األعداء قوم نصحوين فاغتششتهم وصدقوين فاهتمتهم فبأي وجه ألقاهم وبأي 
ظم إال على ندم مؤمل ويأس مسقم فإن كان للنجاح حجة أقاومهم ومل أحصل من مديح بعد مديح ومن نثر بعد ن

عالمة فأين هي وما هي إن الذين حنسدهم على ما مدحوا كانوا من طينتك وإن الذين هجوا كانوا مثلك فزاحم 
مبنكبك أعظمهم سناما وأنورهم شعاعا وأشرفهم يفاعا مث رفع رأسه ابن العميد وقال هذا وقت يضيق عن اإلطالة 



دة وعن اإلطالة مين يف املعذرة وإذا تواهبنا ما دفعنا استأنفنا ما نتحامل عليه فقال ابن نباتة أيها منك يف االستزا
الرئيس هذه نفثة صدر قد ذوى منذ زمان وفضلة لسان قد خرس منذ دهر والغىن إذا مطل لئيم فاستشاط ابن 

  قد نافرت العميد من دون ذا حىتالعميد وقال واهللا ما استوجبت هذا العتب من أحد من خلق اهللا تعاىل ول

  
دفعنا إىل فرى عامت وجلاج قائم ولست ويل نعميت فأحتملك وال صنيعيت فأغضي عنك وإن بعض ما أقررته يف 

مسامعي ينغص مرة احلليم ويبدد مشل الصرمي هذا وما استقدمتك بكتاب وال استدعيتك برسول وال سألتك مدحي 
دقت أيها الرئيس ما استقدمتين بكتاب وال استدعيتين برسول وال سألتين وال كلفتك تقريضي فقال ابن نباتة ص

مدحك وال كلفتين تقريضك ولكن جلست يف صدر إيوانك بأهبتك وقلت ال خياطبين أحد إال بالرياسة وال ينازعين 
ك دعوتين خلق يف أحكام السياسة فإين كاتب ركن الدولة وزعيم األولياء واحلضرة والقيم مبصاحل اململكة فكأن

بلسان احلال ومل تدعين بلسان القال فثار ابن العميد مغضبا وأسرع يف صحن داره إىل أن دخل حجرته وتقوض 
اجمللس وماج الناس ومسع ابن نباتة وهو يف صحن الدار مارا يقول واهللا إن سف التراب واملشي على اجلمر أهون 

ه مماكسا فيه فلما سكن غيظ ابن العميد وثاب إليه حلمه من هذا فلعن اهللا األدب إذا كان بائعه مهينا ومشتري
التمسه من الغد ليعتذر إليه ويزيل آثار ما كان منه فكأمنا غاص يف مسع األرض وبصرها فكانت حسرة يف قلب ابن 
العميد إىل أن مات وللصاحب ابن عباد فيه مدائح كثرية وكان ابن العميد قد قدم مرة إىل أصبهان والصاحب هبا 

  كتب إليه يقول ف
  ) قلت البشارة إن سلم ** قالوا ربيعك قد قدم ( 
  ) أم الربيع أخو الكرم ** أهو الربيع أخو الشتاء ( 
  ) أمن املقل من العدم ** قالوا الذي بنواله ( 
  ) إذا فقالوا يل نعم ** قلت الرئيس ابن العميد ( 

  والبن العميد شعر متوسط منه قوله 
  ) سوداء عيين حتب رؤيتها ** ة بقيت رأيت يف الوجه طاق( 
  ) باهللا إال رمحت وحدهتا ** فقلت للبيض إذ تروعها ( 
  )تكون فيه البيضاء ضرهتا ** فقلن ليس السواد يف بلد ( 

  
وفيها اآلجري اإلمام أبو بكر حممد بن احلسني البغدادي احملدث الثقة الضابط صاحب التصانيف والسنة كان حنبليا 

وبه جزم األسنوي وابن األهدل مسع أبا مسلم الكجي وابا شعيب احلراين وطائفة ومنه أبو احلسن وقيل شافعيا 
احلماين وأبو احلسني ابن بشران وأبو نعيم احلافظ وصنف كثريا جاور مبكة وتويف هبا قيل إنه ملا دخلها فأعجبته قال 

هبا ثالثني سنة مث مات هبا يف أول احملرم واآلجري اللهم ارزقين اإلقامة هبا سنة فهتف به هاتف بل ثالثني سنة فعاش 
  بضم اجليم نسبة إىل قرية من قرى بغداد 

وفيها أبو طاهر بن ذكوان البعلبكي املؤدب حممد بن سليمان نزيل صيدا وحمدثها قرأ القرآن على هارون األخفش 
ا وتسعني سنة روى عن السكن ابن ومسع أمحد بن حممد بن حيىي بن محزة وزكريا خياط السنة وطبقتهما وعاش بضع

  مجيع وصاحل بن أمحد املساحمي وقرأ عليه عبد الباقي بن احلسني شيخ أيب الفتح فارس 



وفيها أبو القاسم حممد بن أيب يعلى اهلامشي الشريف ملا أخذت العبيديون دمشق قام هذا الشريف بدمشق وقام معه 
سنة تسع ومخسني وطرد عن دمشق متوليها ولبس السواد أهل الغوطة والشباب واستفحل أمره يف ذي احلجة 

وأعاد اخلطبة لبين العباس فلم يلبث إال أياما حىت جاء عسكر املغاربة وحاربوا أهل دمشق وقتل بني الفريقني مجاعة 
مث هرب الشريف يف الليل وصاحل أهل البلد العسكر مث أسر الشريف عند تدمر فشهره جعفر بن فالح على مجل يف 

  رم سنة ستني وبعث به إىل مصر احمل
وقد تويف يف عشر الستني وثلثمائة خلق منهم أمحد بن القاسم بن الريان أبو احلسن املصري املكي نزيل البصرة روى 

عن الكدميي وإسحق الدبري وطبقتهما قال ابن ماكوال فيه ضعف وقال احلافظ أبو حممد احلسن بن علي البصري 
  مسعت منه وليس باملرضى

  
وأمحد بن طاهر النجم احلافظ أبو عبد اهللا حمدث أذربيجان املياجني بالفتح والتحتية وفتح النون وجيم نسبة إىل ميانة 

بلد بأذربيجان قال أبو احلسني أمحد ابن فارس اللغوي ما رأيت مثله وال رأى مثل نفسه وقال اخلليل تويف بعد 
  اخلمسني مسع أبا مسلم الكجي وعبد اهللا بن أمحد 

وأبو احلسن بن سامل الزاهد أمحد بن حممد بن سامل الزاهد البصري شيخ الساملية كان له أحوال وجماهدات وعنه أخذ 
األستاذ أبو طالب صاحب القوت وهو آخر أصحاب سهل التستري وفاة وقد خالف أصول السنة يف مواضع وبالغ 

  يف اإلثبات يف مواضع وعمر دهرا وبقي إىل سنة بضع ومخسني 
  اله يف العرب ق

وأبو حامد أمحد بن حممد بن شادك الفقيه الشافعي مفيت هراة وحمدثها ومفسرها وأديبها رحل الكثري وعين باحلديث 
وروى عن حممد بن عبد الرمحن الشامي واحلسن بن سفيان وطبقتهما وتويف سنة مخس ومخسني وقيل سنة مثان 

  ومخسني 
  العزائم أبو إسحق الكويف صاحب أيب عمر وأمحد بن أيب عزيزة الغفاري وإبراهيم بن عبد اهللا بن حممد بن أيب 

وأبو علي النجاد الصغري وهو احلسن بن عبد اهللا البغدادي احلنبلي املسند صنف يف األصول والفروع قال ابن أيب 
سن بن بشار يعلى يف طبقاته أنه كان فقيها معظما إماما يف أصول الدين وفروعه صحب من شيوخ املذهب كأيب احل

وأيب حممد الربهباري ومن يف طبقتهما وصحبه مجاعة منهم أبو حفص الربمكي وأبو جعفر العكربي وأبو احلسن 
اخلرزي قال النجاد جاءين رجل وقد كنت حذرت منه أنه رافضي فأخذ يتقرب إيل مث قال ال نسب أبا بكر وعمر 

ألنه قاتل عليا قلت له أن قوما يقولون أنه مل يقاتل عليا وإمنا بل معاوية وعمرو ابن العاص فقلت له وما ملعاوية قال 
قلت إن أنا قلت مل يصح وقعت ) تقتلك الفئة الباغية ( قاتل قتلة عثمان قال فقول النيب صلى اهللا عليه وسلم لعمار 

أهل اللغة تسمي الطالب منازعته ولكن قوله صلى اهللا عليه وسلم تقتلك الفئة الباغية يعين به الطالبة ال الظاملة ألن 
  باغيا ومنه بغيت

  
ومثل ذلك } وابتغوا من فضل اهللا { وقوله عز وجل } يا أبانا ما نبغي { الشيء أي طلبته ومنه قوله تعاىل قالوا 

كثري فإمنا يعين بذلك الطالبة لقتلة عثمان رضوان اهللا عليه وقال أبو حفص العكربي مسعت أبا علي النجاد يقول 
حلسن بن بشار يقول ما أعتب على رجل حيفظ ألمحد بن حنبل مخس مسائل أن يستند إىل بعض سواري مسعت أبا ا



  املسجد ويفيت الناس هبا وجزم ابن برداس أن النجاد هذا تويف سنة مثان ومخسني وثلثمائة 
ملازين وغريهم وفيها الرامهرمزي احلسن بن عبد الرمحن بن خالد احلافظ القاضي روى عن أبيه ومطني وحممد بن ا

وعنه ابن مجيع وابن مردويه وغريمها وهو ثقة قال أبو القاسم بن مندة عاش إىل قريب الستني وثلثمائة وجزم ابن 
  برداس أنه تويف سنة ستني 

واجلابري عبد اهللا بن إسحق املوصلي صاحب اجلزء املشهور به وشيخ أيب نعيم احلافظ روى عن حممد بن أمحد بن 
  ه أيب املثىن وغري

وأبو عبد الرمحن عبد اهللا بن عمر بن أمحد بن علك املروزي اجلوهري احملدث حمدث مرو ومسندها روى عن 
  الفضل الشعراين وحممد بن أيوب الضريس قال ابن ناصر الدين هو ثبت مشهور وجزم أنه تويف بعد الستني 

دين والفضالء املربزين حىت قيل أن لقبه وكشاجم أحد فحول الشعراء وامسه حممود بن حسني كان من الشعراء اجملي
هذا منحوت من عدة علوم كان يتقنها فالكاف للكتابة والشني من الشعر واأللف من اإلنشاء واجليم من اجلدل 

  وامليم من املنطق وكان يضرب مبلحه املثل فيقال ملح كشاجم ومن شعره قوله يف أسود له تعد 
  ) ا أوجبت القسمه مل تعد م** يا مشبها يف لونه فعله ( 
  ) والظلم مشتق من الظلمه ** فعلك من لونك مستنبط ( 

  وقال بعضهم يف ترمجته هو أبو احلسني وأبو الفتح بن السندي الكاتب

  
املعروف بكشاجم هو من أهل الرملة من نواحي فلسطني وكان رئيسا يف الكتابة ومقدما يف الفصاحة واخلطابة له 

وتدقيق يرىب به على أكفائه وحتديق يف علوم التعليم أضرم يف شعلة ذكائه فهو الشاعر  حتقيق يتميز به عن نظرائه
املفلق والنجم املتألق لقب نفسه بكشاجم فسئل عن ذلك فقال الكاف من كاتب والشني من شاعر واأللف من 

د سيف الدولة قيل أنه أديب واجليم من جواد وامليم من منجم وكان من شعراء أيب اهليجاء عبد اهللا بن محدان وال
كان طباخ سيف الدولة شعره أنيق وأرج مدوناته فتيق منها كتاب املصائد واملطارد قال يف تثقيف اللسان كشاجم 

لقب له مجعت أحرفه من صناعته مث طلب علم الطب حىت مهر فيه وصار أكرب علمه فزيد يف امسه طاء من طبيب 
  وقدمت فقيل طكشاجم ولكنه مل يشتهر 

  حفص العتكي األنطاكي عمر بن علي روى عن ابن جوصا واحلسن ابن أمحد بن فيل وطبقتهما  وأبو
وأبو العباس حممد بن أمحد بن محدان الزاهد أخو أيب عمرو بن محدان نزل خوارزم وحدث هبا عن حممد بن أيوب بن 

  الضريس وحممد بن عمر وقشمرد وطبقتهما وأكثر عنه الربقاين 
  حممد بن يعقوب األصبهاين القماط روى عن أيب بكر بن أيب عاصم وغريه وحممد بن أمحد بن 

وأبو جعفر الروذراوري نسبة إىل روذراور بلد هبمذان وامسه حممد بن عبد اهللا ابن برزة حدث هبمذان سنة سبع 
  ومخسني عن متتام وإمساعيل القاضي وطبقتهما وقال صاحل بن أمحد احلافظ هو شيخ

  مثائةسنة إحدى وستني وثال

  
  قال يف الشذور فيها انقض يف صفر كوكب عظيم له دوي كدوي الرعد 



وفيها مات األسيوطي أبو علي احلسن بن اخلضر يف ربيع األول روى عن النسائي واملنجنيقي واألسيوطي بضم أوله 
فيها مخسة  والتحتية نسبة إىل أسيوط ويقال سيوط بلد بصعيد مصر قال اجلالل السيوطي يف لباب األنساب قلت

  أوجه ضم اهلمزة وكسرها وإسقاطها وتثليث السني املهملة انتهى 
وفيها اخليام خلف بن حممد بن إمساعيل أبو صاحل البخاري حمدث ما وراء النهر روى عن صاحل جزرة وطبقته ومل 

  يرحل ولينه أبو سعد اإلدريسي وعاش ستا ومثانني سنة 
ن خفيف البغدادي املقرئ روى عن ابن اجملدر وطائفة قال الربقاين كان وفيها الدراج أبو عمر وعثمان بن عمر ب

  بدال من اإلبدال 
وفيها حممد بن أسد اخلشين بالضم والفتح نسبة إىل خشن قرية بإفريقية القريواين أبو عبد اهللا احلافظ نزيل قرطبة 

ندلس وكتاب تاريخ إفريقية صنف كتاب االختالف واالفتراق يف مذهب مالك وكتاب الفتيا وكتاب تاريخ األ
  وكتاب النسب 

  سنة اثنتني وستني وثالمثائة

  
فيها كما قال يف الشذور قتل رجل من أصحاب املعونة يف الكرخ فبعث أبو الفضل الشريازي صاحب معز الدولة 

الشهر من طرح النار يف النحاسني إىل السماكني فاحترقت سبعة عشر ألف وثلثمائة وعشرين دارا أجرة ذلك يف 
ثالثة وأربعون ألف دينار ودخل يف اجلملة ثالثة وثالثون مسجدا وهلك خلق كثري من الناس يف الدور واحلمامات 

  انتهى 
وفيها كما قال يف العرب أخذت الروم نصيبني واستباحوها وتوصل من جنا إىل بغداد وقام معهم املطوعة واستنفروا 

  الناس ومنعوا من اخلطبة وحاولوا اهلجوم

  
على املطيع وصاحوا عليه بأنه عاجز مضيع ألمر اإلسالم فسار العسكر من جهة امللك عز الدولة خبتيار فالتقوا 

  الروم فنصروا عليهم وأسروا مجاعة من البطارقة ففرح املسلمون 
 بناها مواله ويف رمضان قدم املعز أبو متيم العبيدي مصر ومعه توابيت آبائه ونزل بالقصر بداخل القاهرة املعزية اليت

  جوهر ملا افتتح اإلقليم وقويت شوكة الرفض شرقا وغربا وخفيت السنن وظهرت البدع نسأل اهللا تعاىل العافية 
وفيها عامل البصرة أبو حامد املروذي بفتح امليم والواو األوىل وضم الراء الثانية املشددة آخره معجمة نسبة إىل مرو 

امر بن بشر الشافعي صاحب التصانيف وصاحب أيب إسحق املروزي وكان الروذ أشهر مدن خراسان أمحد ابن ع
إماما ال يشق غباره تفقه به أهل البصرة قال األسنوي أمحد بن بشر ابن عامر العامري املروروذي أخذ عن أيب 
يف  إسحق املروزي ونزل البصرة وأخذ عنه فقهاؤها وكان إماما ال يشق غباره وشرح خمتصر املزين وصنف اجلامع

املذهب وهو كتاب جليل وصنف يف أصول الفقه ومات سنة ثنتني وستني وثلثمائة ذكره الشيخ يف طبقاته والنووي 
يف هتذيبه وكذلك ابن الصالح إال أنه مل يؤرخ وفاته ونبه على أن الشيخ أبا إسحق جعل عامرا أباه وبشرا جده قال 

يقال له أبو حممد ذكره الشيخ يف طبقاته فقال مجع بني  والصواب العكس أي أمحد بن بشر بن عامر وكان له ولد
  الفقه واألدب وله كتب كثرية وكان واحد عصره يف صناعة القضاء قال وأظنه أخذ الفقه عن أبيه انتهى 



  وفيها أمحد بن حممد بن عمارة أبو احلرث الليثي الدمشقي روى عن زكريا خياط السنة وطائفة وعمر دهرا 
ملزكي إبراهيم بن حممد بن حيىي النيسابوري قال احلاكم هو شيخ نيسابور يف عصره وكان من وفيها أبو إسحق ا

العباد اجملتهدين احلجاجني املنفقني على الفقراء والعلماء مسع ابن خزمية وأبا العباس السراج وخلقا كثريا وأملى عدة 
  سنني

  
وال عاش سبعا وستني سنة تويف بعد خروجه من وكان حيضر جملسه أبو العباس األصم ومن دونه وكان مثريا متم

  بغداد ونقل إىل نيسابور فدفن هبا 
وفيها إمساعيل بن عبد اهللا بن حممد بن ميكال األمري أبو العباس األديب املمدوح مبقصورة ابن دريد وتلميذ ابن 

  دريد وكان أبوه إذ ذاك متويل األهواز للمقتدر فامسعه من عبدان اجلواليقي 
بو حبر الربهباري نسبة إىل بيع الربهبار وهو ما جيلب من اهلند حممد بن احلسن بن كوثر يف مجادى األوىل وله وفيها أ

ست وتسعون سنة وهو ضعيف روى عن الكدميي وحممد بن الفرج األزرق وطبقتهما قال الدارقطين اقتصروا من 
  حديثه على ما انتخبته حسب 

عمر الربدعي بفتح الباء وسكون الراء وفتح الدال املهملة نسبة إىل بردعة بلد  وفيها سعيد بن القاسم بن العالء أبو
  بأذربيجان وهو نزيل طراز من بالد األتراك وهو من احلفاظ املعتربين 

وفيها حممد بن عبد اهللا بن حممد أبو جعفر البلخي اهلندواين الذي كان من براعته يف الفقه يقال له أبو حنيفة الصغري 
خارى وكان شيخ تلك الديار يف زمانه وقد روى احلديث عن حممد بن عقيل البلخي وغريه واهلندواين بكسر تويف بب

  اهلاء وضم الدال املهملة نسبة إىل باب هندوان حملة ببلخ 
وفيها أبو عمر حممد بن موسى بن فضالة احملدث األموي موالهم الدمشقي يف ربيع اآلخر روى عن احلسن بن 

  وأيب قصي العذري قال عبد العزيز الكتاين تكلموا فيه الفرج الغزي 
وفيها أبو احلسن وأبو القاسم حممد بن هانئ حامل لواء الشعراء باألندلس قيل أنه ولد يزيد بن حامت وكان أبوه 

  نةهانئ من قرية من قرى املهدية بإفريقية وكان شاعرا أديبا وانتقل إىل األندلس فولد له حممد املذكور هبا مبدي

  
إشبيلية ونشأ هبا واشتغل وحصل له حظ وافر من األدب وعمل الشعر فبهر فيه وكان حافظا ألشعار العرب 

وأخبارهم واتصل بصاحب إشبيلية وحظي عنده وكان كثري االهنماك يف املالذ متهما مبذهب الفالسفة وملا اشتهر 
ه واهتم مبذهبه أيضا فأشار امللك عليه بالغيبة عن عنه ذلك نقم عليه أهل إشبيلية وساءت املقالة يف حق امللك بسبب

البلد مدة ينسى فيها خربه فانفصل عنها وعمره يومئذ سبع وعشرون سنة فخرج إىل عدوة املغرب ولقي جوهر 
القائد مث رحل إىل جعفر وحيىي ابين علي وكانا باملسيلة وهي مدينة الزاب وكانا والييها فبالغا يف إكرامه واإلحسان 

ومنى خربه إىل معز أيب متيم معد بن املنصور العبيدي وطلبه منهما فلما انتهى إليه بالغ يف اإلنعام عليه مث توجه  إليه
املعز إىل الديار املصرية فشيعه ابن هانئ ورجع إىل املغرب ألخذ عياله وااللتحاق به فتجهز وتبعه فلما وصل إىل برقة 

جملس األنس فيقال اهنم عربدوا عليه فقتلوه وقيل خرج من تلك الدار  أضافه شخص من أهلها فأقام عنده أياما يف
وهو سكران فنام على الطريق فأصبح ميتا ومل يعلم سبب موته وقيل وجد يف سانية من سواين برقة خمنوقا بتكة 
ثنتان سراويله وكان ذلك يف بكرة هنار األربعاء ثالث عشرى رجب من هذه السنة وعمره ست وثالثون سنة وقيل ا



وأربعون وملا بلغ املعز وفاته تأسف عليه كثريا وقال كنا نرجو أن نفاخر به شعراء املشرق فلم يقدر لنا ذلك وقال 
ابن خلكان وديوانه كثري ولوال ما فيه من الغلو واإلفراط املفضي إىل الكفر لكان من أحسن الدواوين وليس يف 

متأخريهم بل هو أشعرهم على اإلطالق وهو عندهم كاملتنيب عند املغاربة من هو يف طبقته ال من متقدميهم وال 
  املشارقة وكانا متعاصرين وإن كان يف املتنيب وأيب متام من االختالف ما فيه انتهى 

وقال ابن األهدل وكنية ابن هانئ أبو نواس بكنية احلسن بن هانئ احلكمي العراقي وكان معاصرا للمتنيب ويقال 
  اد املتنيب دخول املغرب فرده أبو احلسن بن هانئ بنوعأهنما اجتمعا حني أر

  
  حيلة انتهى 

واحليلة اليت ذكرها قال بعضهم هي أن املتنيب أراد مدح فاتح قابس فضجر لذلك وقال شاعر مل يرضه عطاء كافور 
ه شاة هزيلة كيف يرضه عطائي فتكفل له ابن هانئ برده فيقال انه خرج يف زي أعرايب فقري على راحلة هزيلة وأمام

فمر هبذا الزي على املتنيب وكان على مرحلة من قابس فلما رآه املتنيب أراد العبث به فقال له من أين أتيت قال من 
عند امللك قال فيما كنت عنده قال امتدحته بأبيات فأجازين هذه الشاة فأضمر يف نفسه أن امللك من لطفه كونه 

  ما قلت فيه قال قلت  أجازه هبا يظن شعره على قدرها فقال له
  ) ملا فتحت بعزم سيفك قابسا ** ضحك الزمان وكان قدما عابسا ( 
  ) إال قنا وصوارما وفوارسا ** أنكحتها بكرا وما أمهرهتا ( 
  ) فتحت له البيض احلصون عرائسا ** من كان بالسمر العوايل خاطبا ( 

ائزته على مثل هذا مبثل هذه ومن غرر املدائح وخنب فتحري املتنيب وأمر بتقويض خيامه وآىل أن ال ميتدحه إذ ج
  الشعر قوله يف مدح املعز العبيدي املذكور 

  ) أم منهما نفر اجلدوح العني ** هل من مبعهد عاجل يربين ( 
  ) مذ كن إال ما هلن شجون ** وملن ليال ما ذممنا عهدها ( 
  ) والناعمات كأهنن غصون ** املشرقات كأهنن كواكب ( 
  ) باملسك من طور احلسان جيون ** وما ضحك الصباح وإمنا  بيض( 
  ) وبكى عليه اللؤلؤ املكنون ** أدمى هلا املرجان صفحة خده ( 
  ) فكأهنا مما شخصن رنني ** أعدى احلمام تأوهي من بعدها ( 
  ) مما رأين وللمطي حنني ** باتوا سراعا للهوادج رقوة ( 
  ) و عصفرت فيه اخلدود عيون أ** وكأمنا صبغوا الدجى بثياهبم ( 
  ) عن البسيها يف اخلدود تبني ** ماذا على حلل الشقيق لو أهنا ( 
  ) يرويه يل دمع عليه هتون ** وألعطشن الروض بعدهم فال ( 
  )وأخوهنم أين إذا خلؤون ** أأعري حلظ العني هبجة منظر ( 

  
  )  زهرا وال املاء املعني معني** ال اجلو جو مشرق ولو اكتسى ( 
  ) والتاج روح والشموس قطني ** ال يبعدن إذا العشري له يرى ( 



  ) والباتري مضاعف موضون ** أيام فيه العبقري مغوف ( 
  ) أبلغ واملقرمات صفون ** والراغبية شرع واملشرفية ( 
  ) حور وال احلرب اهلؤون زبون ** والعهد من ملياء إذ ال فوقها ( 
  ) وكذلك الذاك اخلشف وهو عرين * *حزىن لذاك اجلو وهو أسنة ( 
  ) مرح وجائلة السريح أمون ** هل يدنيين منه أجود سابح ( 
  ) دله له خلف الغرار أنني ** ومهند فيه الفرند كأنه ( 
  ) لكنه من أنفس مسكون ** عضب املضارب مقفر من أعني ( 
  ) صاغت مضاربه الرقاق قيون ** قد كان رشح حديده أحال وما ( 
  ) بابن املعز وامسه املخزون ** ا يلقى الضريبة دونه وكأمن( 

وهي طويلة قال يف العرب كان منغمسا يف اللذات واحملرمات متهما بدين الفالسفة شرب ليلة عند ناس فأصبح خمنوقا 
  وهو يف عشر اخلمسني انتهى 

  سنة ثالث وستني وثلثمائة

  
فدعاه احلاجب سبكتكني وهو صاحب السلطان عز الدولة إىل  فيها ظهر ما كان املطيع يستره من الفاجل وثقل لسانه

خلع نفسه وتسليم اخلالفة إىل ولده الطائع هللا ففعل ذلك يف ذي القعدة وأثبت خلعه على قاضي القضاة أيب احلسن 
  بن أم شيبان 

م وصلوا إىل وفيها أقيمت الدعوة باحلرمني للمعز العبيدي وقطعت خطبة بين العباس ومل حيج ركب العراق ألهن
مسرياء فرأوا هالل ذي احلجة وعلموا أن ال ماء يف الطريق فعدلوا إىل مدينة النيب صلى اهللا عليه وسلم مث قدموا 

  الكوفة يف أول احملرم 
  وفيها مات ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة الصابئ احلراين الطبيب

معز الدولة بن بويه وكان طبيبا عاملا نبيال تقرأ املؤرخ صاحب التصانيف كان صابئ النحلة وكان ببغداد يف أيام 
عليه كتب بقراط وجالينوس وكان فكاكا للمعاين وكان قد سلك مسلك جده ثابت يف نظره يف الطب والفلسفة 

  واهلندسة ومجيع الصناعات الرياضية للقدماء وله تصنيف يف التاريخ أحسن فيه 
  روى عن عبد الرمحن ابن الرواس وطائفة  وفيها مجح بن القاسم أبو العباس املؤذن بدمشق

وفيها أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بن أمحد احلنبلي صاحب اخلالل وشيخ احلنابلة وعاملهم املشهور وصاحب 
التصانيف روى عن موسى بن هارون وأيب خليفة اجلمحي ومجاعة تويف يف شوال وله مثان وسبعون سنة وكان 

   العرب صاحب زهد وعبادة وقنوع قاله يف
وقال ابن أيب يعلى يف طبقاته عبد العزيز بن جعفر بن أمحد بن يزداد بن معروف أبو بكر املعروف بغالم اخلالل 

حدث عن حممد بن عثمان بن أيب شيبة وموسى بن هارون وحممد بن الفضل وموسى بن هارون بن احلباب البصري 
بطة وأبو احلسن التميمي وأبو عبد اهللا ابن حامد وغريهم  وخالئق وروى عنه أبو إسحق بن شاقال وأبو عبد اهللا بن

وكان أحد أهل الفهم موثوقا به يف العلم متسع الرواية مشهورا بالديانة موصوفا باألمانة مذكورا بالعبادة وله 



التنبيه املصنفات يف العلوم املختلفات الشايف املقنع تفسري القرآن اخلالف مع الشافعي كتاب القولني زاد املسافر 
وغري ذلك حدثنا جعفر بن حممد بن سليمان اخلالل حدثنا حممد بن عوف احلمصي قال مسعت أمحد بن حنبل وسئل 

عن التفضيل فقال من قدم عليا على أيب بكر فقد طعن على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومن قدمه على عمر 
  ومن قدمه فقد طعن على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعلى أيب بكر

  
على عثمان فقد طعن على أيب بكر وعمر وعثمان وعلى أهل الشورى واملهاجرين واألنصار وبه حدثنا حممد بن 
احلسن بن هارون بن بدينا قال سألت أبا عبد اهللا عن االستثناء يف اإلميان فقال نعم االستثناء على غري معىن شك 

ريه وهو مذهب الثوري وملا مات أبو بكر عبد العزيز اختلف أهل خمافة واحتياطا للعمل وقد استثىن ابن مسعود وغ
باب األزج يف دفنه فقال بعضهم يدفن يف قرب أمحد وقال بعضهم يدفن عندنا وجردوا السيوف والسكاكني فقال 

ف خوفا املشايخ ال ختتلفوا حنن يف حرمي السلطان يعنون املطيع هللا فما يأمر نفعل قال فلفوه يف نطع مشدود بالشراري
أن ميزق الناس أكفانه وكتبوا رقعة إىل اخلليفة فخرج اجلواب مثل هذا الرجل ال نعدم بركاته أن يكون يف جوارنا 
وهناك موضع يعرف بدار األفيلة وهو ملك لنا ومل يكن فيه دفن فدفن فيه رمحه اهللا تعاىل وحكى أبو العباس بن أيب 

أمسيت ألجلها مث إين خرجت منها نومة الناس وتوجهت إىل داري عمرو والشرايب قال كان لنا ذات ليلة خدمة 
بباب األزج فرأيت عمود نور من جوف السماء إىل جوف املقربة فجعلت أنظر إليه وال ألتفت خوفا أن يغيب عين 

هو إىل أن وصلت إىل قرب أيب بكر عبد العزيز فإذا أنا بالعمود من جوف السماء إىل القرب فبقيت متحريا ومضيت و
  على حاله 

  انتهى ملخصا 
وفيها أبو بكر بن النابلسي حممد بن أمحد بن سهل الرملي الشهيد سلخه صاحب مصر املعز وكان قد قال لو كان 

معي عشرة أسهم لرميت الروم سهما ورميت بين عبيد تسعة فبلغ القائد فلما قرره اعترف وأغلظ هلم فقتلوه وكان 
  عابدا صاحلا زاهدا قواال باحلق 

وفيها أبو احلسن اآلبري حممد بن احلسني السجستاين مؤلف كتاب مناقب الشافعي وآبر مبد اهلمزة وضم املوحدة مث 
  راء خفيفة قرية بسجستان رحل إىل الشام وخراسان واجلزيرة وروى عن أبن خزمية وطبقته قال ابن

  
  و احلسن كان حافظا جمودا ثبتا مصنفا ناصر الدين اآلبري حممد بن احلسني بن إبراهيم بن عاصم السجستاين أب

  انتهى 
وفيها حمدث الشام احلافظ أبو العباس حممد بن موسى بن احلسني بن السمسار الدمشقي روى عن حممد بن خرمي 

وابن جوصا وطبقتهما وعنه متام الرازي وغريه وكان ثقة نبيال حافظا جليال كتب القناطري وحدث باليسري قاله 
  ىل مصر وإىل بغداد الكتاين وارحتل إ

وفيها الغزال الزعفراين احلافظ اإلمام املقري أبو عبد اهللا حممد بن عبد الرمحن بن سهل األصبهاين عن حممد بن علي 
الفرقدي وعبدان األهوازي وعنه املاليين وأبو نعيم احلافظ وقال هو أحد من رجع إىل حفظ ومعرفة وله مصنفات 

  قاله ابن برداس 
بن حاجب بن أركني الفرغاين أبو القاسم تويف بدمشق يف هذا العام أو بعده رحل به أبوه ومسع من وفيها املظفر 



  جعفر الفريايب والنسائي وطبقتهما 
وفيها النعمان بن حممد بن منصور القريواين القاضي أبو حنيفة الشيعي ظاهرا الزنديق باطنا قاضي قضاة الدولة 

وكتابا يف فقه الشيعة وكتبا كثرية تدل على انسالخه من الدين يبدل فيها معاين العبيدية صنف كتاب ابتداء الدعوة 
  القرآن وحيرفها مات مبصر يف رجب وويل بعده ابنه 

  سنة أربع وستني وثلثمائة

  
قال يف الشذور فيها تزوج الطايع شاهرنان بنت عز الدولة على صداق مبلغه ماية ألف دينار وخطب خطبة النكاح 

  قريعة القاضي  أبو بكر بن
  انتهى 

وفيها تويف أبو بكر بن السين احلافظ أمحد بن حممد بن إسحق بن إبراهيم الدينوري صاحب كتاب عمل اليوم 
  والليلة ورحل وكتب الكثري وروى

  
عن النسائي وأبن خليفة وطبقتهما قال ابن ناصر الدين اختصر سنن النسائي ومساه اجملتيب قال ابنه أبو علي احلسن 

  ن أيب رمحه اهللا يكتب األحاديث فوضع القلم يف أنبوبة احملربة ورفع يديه يدعو اهللا عز وجل فمات انتهى كا
وفيها ابن اخلشاب أمحد بن القاسم بن عبد اهللا بن مهدي أبو الفرج البغدادي كان أحد احلفاظ املتقدمني قاله ابن 

  ناصر الدين 
رجاء النيسابوري الوراق األبزاري بالباء املوحدة والزاي والراء نسبة  وفيها أبو إسحق إبراهيم بن أمحد بن حممد بن

إىل أبزار قرية بنيسابور تويف يف رجب وله ست وتسعون سنة رحل وطوف الكثري وعين باحلديث وروى عن مسدد 
  بن قطن واحلسن بن شعبان وإمنا رحل عن كرب 

خلعة امللوك وطوقه وسوره ولقبه نصر الدولة فلم  وفيها سبكتكني حاجب معز الدولة كان الطائع قد خلع عليه
تطل أيامه تويف يف احملرم وخلف ألف ألف دينار وعشرة آالف ألف درهم وصندوقني فيهما جوهر وستني صندوقا 
فيها أواين ذهب وفضة وبلور ومائة وثالثني مركبا ذهبا منها مخسون وزن كل واحد ألف مثقال وستمائة مركب 

  ثوب ديباجا وعشرة آالف ثوب ديبقي وعتايب وداره وهي دار السلطان اليوم قاله يف الشذور فضة وأربعة آالف 
وفيها أبو هاشم عبد اجلبار بن عبد الصمد بن إمساعيل السلمي الدمشقي املؤدب قرأ القرآن على أيب عبيدة ولد ابن 

قتهما ورحل وتعب ومجع وكان ثقة ذكوان وروى عن حممد بن املعاىف الصيداوي وأيب شيبة داود بن إبراهيم وطب
  قال ابن ناصر الدين كان من األعيان وكتب القناطري 

  انتهى 
  وفيها علي بن أمحد بن علي املصيصي روى عن أمحد بن خليل احلليب وغريه 

  وفيها املطيع اخلليفة أبو القاسم الفضل بن املقتدر جعفر بن املعتضد

  
وبويع باخلالفة يف سنة أربع وثالثني بعد املستكفي قال ابن شاهني وخلع العباسي ولد يف أول سنة إحدى وثلثمائة 



نفسه غريه مكره فيما صح عندي يف ذي القعدة سنة ثالث وستني ونزل عن األمر لولده الطائع هللا عبد الكرمي قال 
اضل قال السيوطي يف تاريخ اخللفاء وأثبت خلعه على القاضي بن أم شيبان وصار بعد خلعه يسمى الشيخ الف

الذهيب وكان املطيع وابنه مستضعفني مع بين بويه ومل يزل أمر اخللفاء يف ضعف إىل أن استخلف املقتفي هللا فانصلح 
أمر اخلالفة قليال وكان دست اخلالفة لبين عبيد الرافضة مبصر أميز وكلمتهم أنفذ ومملكتهم تناطح مملكة العباسيني 

ده فمات يف حمرم سنة أربع وستني قال اخلطيب حدثين حممد بن يوسف يف وقتهم وخرج املطيع إىل واسط مع ول
القطان مسعت أبا الفضل التميمي مسعت املطيع هللا مسعت شيخي ابن منيع مسعت أمحد ابن حنبل يقول إذا مات 

  أصدقاء الرجل ذل 
  انتهى كالم السيوطي 

د فارس قال أبو نعيم ثقة وقال ابن الفرات كان وفيها حممد بن بدر األمري أبو بكر احلمامي الطولوين أمري بعض بال
له مذهب يف الرفض وروى عن بكر ابن سهل الدمياطي والنسائي وطبقتهما قال الذهيب يف املغين حممد بن بدر 

  احلمامي مسع بكر بن سهل صدوق ولكنه يترفض 
  انتهى 

بوري السليطي بفتح السني املهملة وكسر وفيها أبو احلسن حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم بن عبدة التميمي النيسا
الالم نسبة إىل سليط جد روى عن حممد بن إبراهيم البوشنجي وإبراهيم بن علي الذهلي ومجاعة وعاش اثنتني 

  وتسعني سنة 

  سنة مخس وستني وثلثمائة

  
كام ألن عز فيها كما قال يف الشذور جلس قاضي القضاة أبو حممد بن معروف يف دار عز الدولة ونظر يف األح

  الدولة أحب أن يشاهد جملس حكمه 
  انتهى

  
وفيها تويف أمحد بن جعفر بن سلم أبو بكر اخلتلي بضم أوله والفوقية املشددة نسبة إىل اخلتل قرية بطريق خراسان 

  احملدث املقرئ املفسر وله سبع ومثانون سنة كان ثبتا ثقة صاحلا روى عن أيب مسلم الكجي وطبقته 
أبو بكر أمحد بن نصر البغدادي أحد الضعفاء واملتروكني روى عن احلارث بن أيب أسامة قال يف املغين  وفيها الذارع

  أمحد بن نصر الذارع شيخ بغدادي له جزء مشهور قال الدارقطين دجال 
  انتهى 

األول وله  وفيها أو بعدها إمساعيل بن جنيد اإلمام أبو عمرو السلمي النيسابوري شيخ الصوفية خبراسان يف ربيع
ثالث وتسعون سنة أنفق أمواله على الزهاد والعلماء وصحب اجلنيد وأبا عثمان احلريي ومسع حممد بن إبراهيم 

البوشنجي وأبا مسلم الكجي وطبقتهما وكان صاحب أحوال ومناقب قال سبطه أبو عبد الرمحن السلمي مسعت 
  على صاحبه أكرب من نفعه قاله يف العرب جدي يقول كل حال ال يكون عن نتيجة علم وإن جل فإن ضرره 

وفيها أبو علي املاسرجسي احلافظ أحد أركان احلديث بنيسابور احلسني ابن حممد بن أمحد بن حممد بن احلسني بن 



عيسى بن ماسرجس النيسابوري الثقة املأمون تويف يف رجب وله مثان وستون سنة روى عن جده وابن خزمية 
ق ومصر والشام قال احلاكم هو سفينة عصره يف كثرة الكتابة صنف املسند الكبري مهذبا وطبقتهما ورحل إىل العرا

معلال يف ألف وثلثمائة جزء ومجع حديث الزهري مجعا مل يسبقه إليه أحد وكان حيفظه مثل املاء وصنف كتابا على 
  البخاري وآخر على مسلم ودفن علم كثري مبوته 

ن حممد األصبهاين والد أيب نعيم احلافظ وله أربع ومثانون سنة رحل وعين وفيها عبد اهللا بن أمحد بن إسحق ب
  باحلديث وروى عن أيب خليفة اجلمحي

  
  وطبقته وكانت رحلته يف سنة ثلثمائة قاله يف العرب 

وفيها ابن عدي احلافظ الكبري أبو أمحد عبد اهللا بن عدي بن عبد اهللا بن حممد ويعرف بابن القطان اجلرجاين مصنف 
الكامل قال ابن قاضي شهبة هو أحد األئمة يف األعالم وأركان اإلسالم طاف البالد يف طلب العلم ومسع الكبار له 
كتاب االنتصار على خمتصر املزين وكتاب الكامل يف معرفة الضعفاء واملتروكني وهو كامل يف بابه كما مسي وقال 

عرف العربية مسع عجمة فيه وأما العلل والرجال فحافظ ال ابن عساكر كان ثقة على حلن فيه وقال الذهيب كان ال ي
  جياري ولد سنة سبع وسبعني ومائتني ومات يف مجادى اآلخرة سنة مخس وستني وثلثمائة 

  انتهى كالم ابن قاضي شهبة يف طبقاته وقال ابن ناصر الدين مسع خلقا يزيدون على ألف 
  انتهى 

بن حممد بن عبد اهللا بن الناصح ابن شجاع بن املفسر الدمشقي الفقيه وفيها أبو أمحد بن الناصح وهو عبد اهللا 
  الشافعي يف رجب مبصر روى عن عبد الرمحن الرواس وأيب بكر بن علي املروزي وطائفة 

وفيها الشاشي القفال الكبري أبو بكر حممد بن إمساعيل الفقيه الشافعي صاحب املصنفات رحل إىل العراق والشام 
حلاكم كان عامل أهل ما وراء النهر باألصول وأكثرهم رحلة يف احلديث مسع ابن جرير الطربي وابن وخراسان قال ا

خزمية وطبقتهما وهو صاحب وجه يف املذهب قال احلليمي كان شيخنا القفال أعلم من لقيته من فقهاء عصره وقال 
صنف اجلدل احلسن من الفقهاء وله ابن قاضي شهبة كان إماما وله مصنفات كثرية ليس ألحد مثلها وهو أول من 

كتاب حسن يف أصول الفقه وله شرح الرسالة وعنه انتشر فقه الشافعي فيما وراء النهر وقال النووي يف هتذيبه إذا 
ذكر القفال الشاشي فاملراد هذا وإذا ورد القفال املروزي فهو الصغري مث إن الشاشي يتكرر ذكره يف التفسري 

  م واملروزي يتكرر ذكره يف الفقهياتواألصول واحلديث والكال

  
  ومن تصانيف الشاشي دالئل النبوة وحماسن الشريعة وآداب القضاء جزء كبري وتفسري كبري مات يف ذي احلجة 

  انتهى ملخصا 
وقال ابن األهدل هو شيخ الشافعية يف عصره كان فقيها حمدثا أصوليا متفننا ذا طريقة محيدة وتصانيف نافعة وله 

ومل يكن للشافعية مبا وراء النهر مثله أخذ عن ابن سريج وطبقته وابن جرير الطربي وإمام األئمة ابن  شعر جيد
خزمية وغريهم وأخذ عنه احلاكم أبو عبد اهللا وابن مندة واحلليمي وأبو عبد الرمحن السلمي وغريهم وهو والد 

علم أن لنا قفاال غري شاشي وشاشيا غري القاسم صاحب التقريب وهو منسوب إىل شاش مدينة وراء هنر جيحون وأ
قفال وثالثتهم يكنون بأيب بكر ويشترك اثنان يف امسهما واثنان يف اسم أبيهما دون امسهما فالقفال غري الشاشي هو 



  املروزي شيخ القاضي حسني وأيب حممد اجلويين وسيأيت يف سنة سبعة ومخسمائة 
  انتهى كالم ابن األهدل 

 أبو متيم معد بن املنصور إمساعيل بن القائم بن املهدي العبيدي صاحب املغرب الذي ملك وفيها املعز لدين اهللا
الديار املصرية ويل األمر بعد أبيه سنة إحدى وأربعني وثلثمائة وملا افتتح له مواله جوهر سجلماسة وفاس وسبتة 

نة القاهرة املعزية وكان مظهرا للتشيع وإىل البحر احمليط جهزه باجليوش واألموال فأخذ الديار املصرية وبىن مدي
معظما حلرمات اإلسالم حليما كرميا وقورا حازما سريا يرجع إىل عدل وإنصاف يف اجلملة تويف يف ربيع اآلخر وله 
ست وأربعون سنة قاله يف العرب وقال ابن خلكان بويع بوالية العهد يف حياة أبيه املنصور بن إمساعيل مث جددت له 

وفاته فدبر األمور وساسها وأجراها على أحسن أحكامها إىل يوم األحد سابع ذي احلجة سنة إحدى البيعة بعد 
وأربعني وثلثمائة فجلس يومئذ على سرير ملكه ودخل عليه اخلاصة وكثري من العامة وسلموا عليه باخلالفة وتسمى 

  د قواعدها ويقرر أسباهبا فانقاد له العصاةباملعز ومل يظهر على أبيه حزنا مث خرج إىل بالد إفريقية يطوف هبا ليمه

  
من أهل تلك البالد ودخلوا يف طاعته وعقد لغلمانه وأتباعه على األعمال واستندب لكل ناحية من يعلم كفايته 

وشهامته مث جهز أبا احلسن جوهر القائد ومعه جيش كثيف ليفتح ما استعصى له من بالد املغرب فسار إىل فاس مث 
اسة ففتحها مث توجه إىل البحر احمليط وصاد من مسكه وجعله يف قالل املاء وأرسله إىل املعز مث رجع منها إىل سجلم

إىل املعز ومعه صاحب سجلماسة وصاحب فاس أسريين يف قفصي حديد وقد وطن له البالد من باب إفريقية إىل 
ومل يبق بلد من هذه البالد إال أقيمت  البحر احمليط يف جهة الغرب ويف جهة الشرق من باب إفريقية إىل أعمال مصر

فيه دعوته وخطب له يف مجيعه مجعته ومجاعته إال مدينة سبتة فإهنا بقيت لبين أمية أصاحب األندلس وملا وصل اخلرب 
إىل املعز املذكور مبوت كافور اإلخشيدي صاحب مصر تقدم إىل القائد جوهر ليتجهز للخروج إىل مصر فخرج 

وكان معه جيش عظيم ومجيع قبائل العرب الذين يتوجه هبم إىل مصر وخرج املعز بنفسه يف أوال إلصالح أموره 
الشتاء إىل املهدية فأخرج من قصور آبائه مخسمائة محل دنانري وعاد إىل قصره وملا عاد جوهر بالرجال واألموال 

ره املعز باخلروج إىل مصر فخرج وكان قدومه على املعز يوم األحد سابع عشرى حمرم سنة مثان ومخسني وثلثمائة أم
أمواال كثرية حىت أعطى من ألف دينار إىل عشرين ( ) ومعه أنواع القبائل وأنفق املعز يف العسكر املسري ضحبته 

دينارا وأغمر الناس بالعطاء وتفرقوا يف القريوان وصريه يف شراء حوائجهم ورحل معه ألف محل من املال والسالح 
ال يوصف وكان مبصر يف تلك السنة غالء عظيم ووباء حىت مات فيها ويف أعماهلا يف تلك ومن اخليل والعدد ما 

املدة ستمائة ألف إنسان على ما قيل وملا كان منتصف رمضان سنة مثان ومخسني وثلثمائة وصلت البشارة إىل املعز 
دعائه إىل مصر وحيثه كل وقت بفتح الديار املصرية ودخول عساكره إليها وكانت كتب جوهر تتردد إىل املعز باست

  على ذلك مث سري إليه خيربه بانتظام احلال مبصر والشام

  
واحلجاز وإقامة الدعوة له هبذه املواضع فسر بذلك سرورا عظيما مث استخلف على إفريقية بلكني بن زيري 

املنصورية دار ملكه  الصنهاجي وخرج متوجها إليها بأموال جليلة املقدار ورجال عظيمة األخطار وكان خروجه من
يوم االثنني ثاين عشرى شوال سنة اثنتني وستني وثلثمائة ومل يزل يف طريقه يقيم بعض األوقات يف بعض البالد أياما 
وجيد السري يف بعضها وكان اجتيازه على برقة ودخل اإلسكندرية رابع عشرى شعبان من السنة املذكورة وركب 



اضي مصر أبو طاهر حممد بن أمحد وأعيان أهل البالد وسلموا عليه وجلس هلم فيها ودخل احلمام وقدم عليه هبا ق
عند املنارة وأخربهم أنه مل يرد دخول مصر لزيادة يف ملكه وال املال وإمنا أراد إقامة احلق واجلهاد واحلج وان خيتم 

 بكى بعض احلاضرين عمره باألعمال الصاحلة ويعمل مبا أمر به جده صلى اهللا عليه وسلم ووعظهم وأطال حىت
وخلع على القاضي ومجاعة وودعوه وانصرفوا مث رحل منها يف أواخر شعبان ونزل يوم السبت ثاين رمضان على 

ساحل مصر باجليزة فخرج إليه القائد جوهر وترجل عند لقائه وقبل األرض بني يديه واجتمع به باجليزة أيضا الوزير 
هناك ثالثة أيام وأخذ العسكر يف التعدية بإثقاهلم إىل ساحل مصر وملا كان  أبو الفضل جعفر بن الفرات وأقام املعز

يوم الثالثاء خامس رمضان عرب املعز النيل ودخل القاهرة ومل يدخل مصر وكانت قد زينت له وظنوا أنه يدخلها 
دخل القصر ودخل جملسا وأهل القاهرة مل يستعدوا للقائه ألهنم بنوا األمر على دخوله مصر أوال وملا دخل القاهرة و

فيه خر ساجدا مث صلى فيه ركعتني وانصرف الناس عنه وكان املعز عاقال حازما سريا أديبا حسن النظر يف النجامة 
  وينسب إليه من الشعر 

  ) تلك احملاجر يف املعاجر ** هللا ما صنعت بنا ( 
  ) من اخلناجر يف احلناجر ** أمضى وأقضى يف النفوس ( 

  ه ابن خلكان ملخصاانتهى ما أورد

  سنة ست وستني وثلثمائة

  
فيها كما قال يف الشذور جحت مجيلة بنت ناصر الدولة أيب حممد بن محدان فاستصحبت أربعمائة مجل عليها حمامل 

  عدة فلم يعلم يف أيها كانت فلما شاهدت الكعبة نثرت عليها عشرة آالف دينار وأنفقت األموال اجلزيلة انتهى 
القرامطة احلسن بن أمحد بن أيب سعيد اجلنايب القرمطي واجلنايب بفتح اجليم وقيل بضمها وتشديد  وفيها مات ملك

النون آخره موحدة نسبة إىل جنابة بلد بالبحرين وكان احلسن هذا قد استوىل على أكثر الشام وهزم جيش املعز 
وكان يظهر طاعة الطائع هللا وله شعر  وقتل قائدهم جعفر بن فالح وذهب إىل مصر وحاصرها شهورا قبل جميء املعز

وفضيلة ولد باألحساء ومات بالرملة قاله يف العرب والقرمطي بكسر القاف وسكون الراء وكسر امليم وبعدها طاء 
مهملة والقرمطة يف اللغة تقارب الشيء بعضه من بعض ويقال خط مقرمط ومشي مقرمط إذا كان كذلك ألن أبا 

  قصريا جمتمع اخللق أمسر كريه املنظر فلذلك قيل له قرمطي ونسبت إليه القرامطة  سعيد والد هذا املذكور كان
وفيها ركن الدولة احلسني بن بويه أبو علي والد عضد الدولة ومؤيد الدولة وأخو معز الدولة وعماد الدولة كان 

لك مخسا وأربعني سنة احلسني هذا صاحب أصبهان والري وعراق العجم وكان ملكا جليال عاقال نبيال بقي يف امل
ووزر له ابن العميد ووزر لولده الصاحب بن عباد ومات احلسني هذا بالقولنج وقسم املمالك على أوالده فكلهم 

  أقام بنوبته أحسن قيام 
وفيها املنتصر باهللا أبو مروان احلكم صاحب األندلس وابن صاحبها الناصر لدين اهللا عبد الرمحن بن حممد األموي 

  ويل ست عشرة سنة وعاش ثالثا وستني سنة وكان حسن السرية حمبا للعلم مشغوفا جبمع الكتب املرواين

  
والنظر فيها حبيث أنه مجع منها ما مل جيمعه أحد قبله وال مجعه أحد بعده حىت ضاقت خزائنه عنها ومسع من قاسم بن 



الدائرة كثري احملفوظ ثقة فيما ينقله  أصبغ ومجاعة وكان بصريا باألدب والشعر وأيام الناس وأنساب العرب متسع
  تويف يف صفر بالفاجل 

وفيها أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن علي بن زياد النيسابوري املعدل مسع من مسدد بن قطن وابن سريويه ويف 
  الرحلة من اهليثم بن خلف وهذه الطبقة وحدث مبسند إسحق بن راهويه وعاش ثالثا ومثانني سنة 

سن علي بن أمحد البغدادي بن املرزبان صاحب أيب احلسني ابن القطان أحد أئمة املذهب الشافعي وفيها أبو احل
وأصحاب الوجوه قال اخلطيب البغدادي كان أحد الشيوخ األفاضل قال ودرس عليه الشيخ أبو حامد أول قدومه 

د علي مظلمة وقد كان فقيها بغداد وقال الشيخ أبو إسحق وكان فقيها ورعا حكى عنه أنه قال ما أعلم أن ألح
يعرف أن الغيبة من املظامل ودرس ببغداد وعليه درس الشيخ أبو حامد تويف يف رجب بعد شيخه ابن القطان بسبع 

سنني واملرزبان معناه كبري الفالحني نقل عنه الرافعي يف مواضع حمصورة منها أن اآلجر املعجون بالروث يطهر 
  بة ظاهره بالغسل قاله ابن قاضي شه

وفيها أبو احلسن علي بن عبد العزيز بن احلسن اجلرجاين القاضي جبرجان مث بالري ذكره الشيخ أبو إسحق يف 
طبقاته فقال كان فقيها أديبا شاعرا وذكره الثعاليب يف اليتيمة فقال حسنة جرجان وفرد الزمان ونادرة امللك وإنسان 

خط ابن مقلة ونثر اجلاحظ ونظم البحتري وفيه يقول  حدقه العلم ودرة تاج األدب وفارس عسكر الشعر مجع
  الصاحب بن عباد 

  ) فدع هذه األلفاظ ننظم شذورها ** إذا حنن سلمنا لك العلم كله ( 
  ومن شعره 

  )رأوا رجال عن موقف الذل أحجما ** يقولون يل فيك انقباض وإمنا ( 

  
  ) إكرما  ومن أكرمته عزة النفس** أرى الناس من داناهم هان عندهم ( 
  ) وال كل من القيت أرضاه منعما ** وما كل برق الح يل يستفزين ( 
  ) أقلب كفي أثره متندما ** وإين إذا ما فاتين األمر مل أبت ( 
  ) بدا طمع صريته يل سلما ** ومل أقض حق العلم أن كان كلما ( 
  ) ولكن نفس احلر حتتمل الظما ** إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى ( 
  ) ألخدم من القيت لكن ألخدما ** مل أبتذل يف خدمة العلم مهجيت و( 
  ) إذا فاتباع اجلهل قد كان أحزما ** أأشقي به غرسا وأجنيه ذلة ( 
  ) ولو عظموه يف النفوس تعظما ** ولو أن أهل العلم صانوه وصاهنم ( 
  ) حمياه باألطماع حىت جتهما ** ولكن أذلوه فهان ودنسوا ( 

يف صباه األقاليم ولقي العلماء وصنف كتاب الوساطة بني املتنيب وخصومه أبان فيه عن فضل كبري  وطاف املذكور
وعلم غزير ذكر احلاكم يف تاريخ نيسابور أنه مات هبا يف سلخ صفر سنة ست وستني وثلثمائة ومحل تابوته إىل 

  جرجان ودفن هبا قاله األسنوي يف طبقاته ومن شعره أيضا 
  ) صرت للبيت والكتاب جليسا ** العيش حىت ما تطعمت لذة ( 
  ) فال تبتغي سواه أنيسا ** ليس شيء أعز عندي من العلم ( 
  ) فدعهم وعش عزيزا رئيسا ** إمنا الذل يف خمالطة الناس ( 



وفيها أبو احلسن حممد بن احلسن بن أمحد بن إمساعيل النيسابوري السراج املقرئ الرجل الصاحل رحل وكتب عن 
أيب شعيب احلراين وطبقتهما قال احلاكم قل من رأيت أكثر اجتهادا وعبادة منه وكان يقرئ القرآن تويف يوم مطني و

  عاشوراء 
وفيها أبو احلسن حممد بن عبد اهللا بن زكريا بن حيويه النيسابوري مث املصري القاضي مسع بكر بن سهل الدمياطي 

  أو جاوزها والنسائي وطائفة تويف يف رجب وهو يف عشر التسعني

  

  سنة سبع وستني وثلثمائة

  
فيها كما قال السيوطي يف تاريخ اخللفاء التقي عز الدولة وعضد الدولة فظفر عضد الدولة وأخذ عز الدولة أسريا 
وقتله بعد ذلك وخلع الطائع على عضد الدولة خلع السلطنة وتوجه بتاج جموهر وطوقه وسوره وقلده سيفا وعقد 

ا مفضض على رسم األمراء واآلخر مذهب على رسم والة العهود ومل يعقد هذا اللواء الثاين له لواءين بيده أحدمه
لغريه قبله وكتب له عهد وقرئ حبضرته ومل جتر العادة بذلك إمنا كان يدفع العهد إىل الوالة حبضرة أمري املؤمنني فإذا 

  أخذ قال أمري املؤمنني هذا عهدي إليك فاعمل به 
  انتهى 

  صاحب هجر أبو يعقوب يوسف بن احلسن اجلنايب القرمطي  وفيها هلك
وفيها تويف أبو القاسم النصرأباذي بفتح النون والراء املوحدة وسكون الصاد املهملة آخره معجمة نسبة إىل نصرأباذ 

ني مسع ابن حملة بنيسابور وامسه إبراهيم بن حممد بن أمحد بن حممويه النيسابوري الزاهد الواعظ شيخ الصوفية واحملدث
خزمية خبراسان وابن صاعد ببغداد وابن جوصا بالشام وأمحد العسال مبصر وكان يرجع إىل فنون من الفقه واحلديث 

والتاريخ وسلوك الصوفية مث حج وجاور سنتني ومات مبكة يف ذي احلجة قاله يف العرب وقال السخاوي كان أوحد 
لي الروزباري واملرتعش وغريهم قيل له أن بعض الناس جيالس املشايخ يف وقته علما وحاال صحب الشبلي وأبا ع

النسوان ويقول أنا معصوم يف رؤيتهن فقال ما دامت األشباح باقية فإن األمر والنهي باق والتحليل والتحرمي 
خماطب هبما ولن جيترئ على الشبهات إال من يتعرض للمحرمات وقال الراغب يف العطاء ال مقدار له والراغب يف 

ملعطي عزيز وقال العبادات إىل طلب الصفح والعفو عن تقصريها أقرب منها إىل طلب األعواض واجلزاء وقال ا
  جذبة من احلق ترىب على أعمال الثقلني هذا

  كله كالم السلمي 
وقال احلاكم الصويف العارف أبو القاسم النصرأباذي الواعظ لسان أهل احلقائق وقد كان يورق قدميا مث تركه غاب 
عن نيسابور نيفا وعشرين سنة مث انصرف إىل وطنه سنة أربعني وكان يعظ على ستر وصيانة مث خرج إىل مكة سنة 
مخس وستني وجاور هبا ولزم العبادة فوق ما كان من عادته وكان يعظ ويذكر مث تويف هبا يف ذي احلجة ودفن عند 

  تربة الفضيل ابن عياض رمحهما اهللا تعاىل ورضي عنهما 
  ملخصا  انتهى

وفيها أبو منصور خبتيار امللقب عز الدولة بن امللك معز الدولة أمحد بن بويه الديلمي ويل عز الدولة مملكة أبيه بعد 



موته وتزوج اإلمام الطائع ابنته شاه زمان على صداق مبلغه مائة ألف دينار وكان عز الدولة ملكا سريا شديد 
وكان متوسعا يف االخراجات والكلف والقيام بالوظائف حكى بشر القوى ميسك الثور العظيم بقرنيه فيصرعه 

الشمعي ببغداد قال سئلنا عند دخول عضد الدولة بن بويه وهو ابن عم عز الدولة املذكور إىل بغداد ملا ملكها بعد 
بقية ألف  قتله عز الدولة عن وظيفة الشمع املوقد بني يدي عز الدولة فقلنا كانت وظيفة وزيره أيب طاهر حممد بن

من يف كل شهر فلم يعاودوا التقصي استكثارا لذلك وكان بني عز الدولة وابن عمه عضد الدولة منافسات يف 
املمالك أدت إىل التنازع وأفضت إىل التصاف واحملاربة فالتقيا يوم األربعاء ثامن عشر شوال من هذه السنة فقتل عز 

ومحل رأسه يف دست ووضع بني يدي عضد الدولة فلما رآه وضع الدولة يف املصاف وكان عمره ستا وثالثني سنة 
  منديله على عينيه وبكى قاله ابن خلكان 

وفيها الغضنفر عدة الدولة أبو تغلب بن امللك ناصر الدولة بن محدان ويل املوصل بعد أبيه مدة مث قصده عضد 
ضنفر بظاهر دمشق وقد غلب عليها قسام الدولة فعجز وهرب إىل الشام واستوىل عضد الدولة على مملكته ومر الغ

  العيار مث ركب إىل العزيز العبيدي وسأله أن يوليه نيابة الشام مث
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أخبار من ذهب:كتاب  الذهب يف    شذرات 
لي :املؤلف احلنب لعكري  ا بن حممد  بن أمحد   عبد احلي 

  
  نزل الرملة يف هذه السنة قالتقاه مفرج الطائي فأسره وقتله كهال 

وفيها أبو الطاهر الذهلي حممد بن أمحد بن عبد اهللا القاضي البغدادي ويل قضاء واسط مث قضاء بعض بغداد مث قضاء 
 قضاء الديار املصرية حدث عن بشر بن موسى وأيب مسلم الكجي وطبقتهما وكان مالكي املذهب فصيحا دمشق مث

  مفوها شاعرا إخباريا حاضر اجلواب غزير احلفظ تويف وقد قارب التسعني 
وفيها عمر بن بشران بن حممد بن بشر بن مهران أبو حفص السكري احلافظ الثقة الضابط وهو أخو جد أيب 

بن بشران روى عن أمحد بن احلسن الصويف والبغوي قال اخلطيب حدثنا عنه الربقاين وسألته عنه فقال ثقة احلسني 
  ثقة كان حافظا عارفا كثري احلديث 

وفيها ابن السليم قاضي اجلماعة أبو بكر حممد بن إسحق بن منذر األندلسي موىل بين أمية وله مخس وستون سنة 
  لزهد والعبادة مسع أمحد بن خالد وأبا سعيد بن األعرايب الفقيه مبكة وتويف يف رمضان وكان رأسا يف الفقه رأسا يف ا

وفيها ابن قريعة القاضي البغدادي أبو بكر حممد بن عبد الرمحن أخذ عن أيب بكر بن األنباري وغريه وكان ظريفا 
ال وقد نيف على الستني قال مزاحا صاحب نوادر وسرعة جواب وكان ندميا للوزير املهليب ويل قضاء بعض األعم

ابن خلكان كان قاضي السندية وغريها من أعمال بغداد واله أبو السائب عتبة ابن عبيد اهللا القاضي وكان إحدى 
عجائب الدنيا يف سرعة البديهة يف اجلواب عن مجيع ما يسأل عنه يف أفصح لفظ وأملح سجع وله مسائل وأجوبة 

وكان رؤساء ذلك العصر وفضالؤه يداعبونه ويكتبون إليه املسائل الغريبة  مدونة يف كتاب مشهور بأيدي الناس
املضحكة فيكتب اجلواب من غري توقف وال تلبث مطابقا ملا سألوه وكان الوزير املهليب يغري به مجاعة يضعون له 

إليه العباس بن من األسئلة اهلزلية معان شىت من النوادر الظريفة ليجيب عنها بتلك األجوبة فمن ذلك ما كتب 
  املعلى الكاتب ما يقول القاضي وفقه اهللا تعاىل يف يهودي زىن

  
ببصرانية فولدت ولدا جسمه للبشر ووجهه للبقر وقد قبض عليهما فما يرى القاضي فيهما فكتب جوابه بديها هذا 

ناط برأس من أعدل الشهود على اليهود بأهنم أشربوا العجل يف صدورهم حىت خرج من أمورهم وأرى أن ي
اليهودي رأس العجل ويصلب على عنق النصرانية الساق مع الرجل ويسحبا على األرض وينادي عليهما ظلمات 

بعضها فوق بعض والسالم وملا قدم الصاحب بن عباد إىل بغداد حضر جملس الوزير أيب حممد املهليب وكان يف 
مع لطافتها ما عظم منه تعجبه فكتب الصاحب إىل اجمللس القاضي أبو بكر املذكور فرأى من ظرفه وسرعة أجوبته 

أيب الفضل بن العميد كتابا يقول فيه وكان يف اجمللس شيخ خفيف الروح يعرف بالقاضي ابن قريعة جاراين يف 
مسائل خفتها متنع من ذكرها إال أين سأطرفك من كالمه وقد سأله رجل حبضرة الوزير أيب حممد عن حد القفا فقال 

ه جربانك وأدبك فيه سلطانك وباسطك فيه غلمانك وجربان بضم اجليم والراء وتشديد الباء املوحدة ما اشتمل علي
وبعدها ألف مث نون لينة وهي اخلرقة العريضة اليت فوق القب وهي اليت تستر القفا واجلربان لفظ فارسي معرب 

  ومجيع مسائله على هذا األسلوب انتهى ما أورده ابن خلكان ملخصا 



بن محدون يف تذكرته كان ابن قريعة يف جملس املهليب فوردت عليه رقعة فيها ما يقول القاضي أعزه اهللا يف وقال ا
رجل دخل احلمام فجلس يف االبزن لعلة كانت به فخرجت منه ريح فتحول املاء زيتا فتخاصم احلمامي والضارط 

يف اجلواب قرأت هذه الفتيا الظريفة يف  وادعى كل واحد منهما أنه يستحق مجيع الزيت حلقه فيه فكتب القاضي
هذه القصة السخيفة وأخلق هبا أن تكون عبثا باطال وكذبا ما حال وإن كان ذلك كذلك فهو أعاجيب الزمان 
وبدائع احلدثان واجلواب وباهللا التوفيق أن للصافع نصف الزيت حلق وجعاته وللحمامي نصف الزيت حلق مائه 

  نهما عن خبث أصله وقبح فضله حىت يستعمله يف مسرجته وال يدخله يف أغذيته انتهى وعليهما أن يصدقا املبتاع م
  وقريعة بضم القاف وفتح الراء وسكون الياء التحتية

  
  بعدها عني مهملة وهو لقب جده كذا حكاه السمعاين 

وط بن حام بن نوح وفيها أبو بكر بن القوطية بضم القاف وكسر الطاء وتشديد الياء املثناة من حتت نسبة إىل ق
عليه السالم نسبت إليه جدة أيب بكر هذا وهي أم إبراهيم بن عيسى وامسها سارة بنت املنذر بن حطية من ملوك 

القوط باألندلس وقوط أبو السودان واهلند والسند أيضا واسم أيب بكر هذا حممد بن عمر بن عبد العزيز ابن 
ي األصل القرطيب املولد كان رأسا يف اللغة والنحو حافظا لألخبار إبراهيم بن عيسى بن مزاحم األندلسي اإلشبيل

وأيام الناس فقيها حمدثا متقنا كثري التصانيف صاحب عبادة ونسك كان أبو علي القايل يبالغ يف تعظيمه تويف يف 
ن عبيد شهر ربيع األول وقد روى عن سعيد بن جابر وطاهر بن عبد العزيز وطبقتهما ومسع بإشبيلية من حممد ب

الزبيدي وبقرطبة من أيب الوليد األعرج وكان من أعلم أهل زمانه باللغة والعربية وأروى الناس لألشعار وأدركهم 
لآلثار وال يدرك شأوه وال يشق غباره وكان مضطلعا بأخبار األندلس مليئا برواية سري أمرائها وأحوال فقهائها 

اللغة أكثر ما تقرأ عليه وتؤخذ عنه ومل يكن بالضابط لروايته وشعرائها عن ظهر قلب قال ابن خلكان وكان كتب 
يف احلديث والفقه وال كانت له أصول يرجع إليها وكان ما يسمع عليه من ذلك إمنا حيمل على املعىن ال على اللفظ 

قة وروى وكان كثريا ما يقرأ عليه ما ال رواية له به على جهة التصحيح وطال عمره فسمع الناس عنه طبقة بعد طب
عنه الشيوخ والكهول وكان قد لقي مشايخ عصره باألندلس وأخذ عنهم وأكثر من النقل من فوائدهم وصنف 

الكتب املفيدة يف اللغة منها كتاب تصاريف األفعال وهو الذي فتح هذا الباب فجاء من بعده ابن القطاع وتبعه وله 
د أعجز من يأيت بعده وفاق من تقدمه وكان مع هذه كتاب املقصور واملمدود مجع فيه ماال حيد وال يوصف ولق

الفضائل من العباد النساك وكان جيد الشعر صحيح األلفاظ واضح املعاين حسن املطالع واملقاطع إال أنه ترك ذلك 
  حكى الشاعر أبو بكر بن هذيل التميمي انه توجه يوما

  
قة فصادف أبا بكر بن القوطية املذكور صادرا إىل ضيعة له بسفح جبل قرطبة وهي من بقاع األرض الطيبة املون

  عنها وكانت له أيضا هناك ضيعة قال فلما رآين عرج علي واستبشر بلقائي فقلت له على البديهة مداعبا له 
  ) ومن هو الشمس والدنيا له فلك ** من أين أقبلت يا من ال شبيه له ( 

  قال فتبسم وأجاب بسرعة 
  ) وفيه ستر عن الفتاك أن فتكوا ** من منزل تعجب النساك خلوته ( 

  قال فما متالكت أن قبلت يده إذ كان شيخي وجمدته ودعوت له انتهى ما أورده ابن خلكان ملخصا 



وفيها أبو الطاهر الوزير نصري الدولة حممد بن حممد بن بقية بن علي أحد الروساء واألجواد تنقلت به األحوال 
بوه فال حامث عزل ومسل وملا متلك عضد الدولة قتله وصلبه يف شوال ورثاه حممد ووزر ملعز الدولة خبتيار وقد كان أ

  بن عمر األنباري بقوله 
  ) حلق أنت إحدى املعجزات ** علو يف احلياة ويف املمات ( 
  ) وفود نداك أيام الصالت ** كان الناس حولك حني قاموا ( 
  ) وكلهم قيام للصالة ** كأنك قائم فيهم خطيبا ( 
  ) كمدكها إليهم باهلبات ** ددت يديك حنوهم احتفاءا م( 
  ) يضم عالك من بعد املمات ** فلما ضاق بطن األرض عن أن ( 
  ) عن األكفان ثوب السافيات ** أصاروا اجلو قربك واستنابوا ( 
  ) حبفاظ وحراس ثقات ** لعظمك يف النفوس تبيت ترعى ( 
  ) ام احلياة كذلك كنت أي** وتشعل عندك النريان ليال ( 
  ) عالها يف السنني املاضيات ** ركبت مطية من قبل زيد ( 
  ) تباعد عنك تعيري العداة ** وتلك فضيلة فيها تأس ( 
  ) متكن من عناق املكرمات ** فلم أر قبل جذعك قط جذعا ( 
  )فأنت قتيل ثأر النائبات ** أسأت إىل النوائب فاستثارت ( 

  
  مصلوبا إىل أن تويف عضد الدولة فأنزل عن اخلشبة ودفن يف موضعه وهي طويلة ومل يزل ابن بقية 

قال احلافظ ابن عساكر يف تاريخ دمشق ملا صنع أبو احلسن املرثية التائية كتبها ورماها يف شوارع بغداد فتداولتها 
وقال علي هبذا  األدباء إىل أن وصل اخلرب إىل عضد الدولة فلما أنشدت بني يديه متىن أن يكون هو املصلوب دونه

الرجل فطلب سنة كاملة واتصل اخلرب بالصاحب بن عباد وهو بالري فكتب له األمان فلما مسع أبو احلسن ذلك 
  قصد حضرته فقال له أنت القائل هذه األبيات قال نعم قال أنشدنيها من فيك فلما أنشد 

  ) متكن من عناق املكرمات ** ومل أر قبل جذعك قط جذعا ( 
لصاحب وقبل فاه وأنفذه إىل عضد الدولة فلما مثل بني يديه قال ما الذي محلك على رثاء عدوي فقال قام إليه ا

  حقوق سلفت وأياد مضت فقال هل حيضرك شيء يف الشموع والشموع تزهر بني يديه فأنشأ يقول 
  ) من النار يف كل رأس سنانا ** كأن الشموع وقد أظهرت ( 
  ) رع تطلب منك األمانا تض** أصابع أعدائك اخلائفني ( 

  فلما مسعها خلع عليه وأعطاه فرسا ورده انتهى 
وكان ابن بقية يف أول أمره قد توصل إىل أن صار صاحب مطبخ معز الدولة والد عز الدولة مث انتقل اىل غريها من 

وكان فيه توصل  اخلدم وملا مات معز الدولة وأفضى األمر اىل عز الدولة حسنت حاله عنده ورعى له خدمته ألبيه
وسعة صدر وتقدم إىل أن استوزره عز الدولة يوم االثنني سابع ذي القعدة اثنتني وستني وثلثمائة مث أنه قبض عليه 
لسبب يوم االثنني سابع عشر ذي احلجة سنة ست وستني مبدينة واسط ومسل عينيه ولزم بيته قال أبن اهلمداين يف 

لة ابن بقية بعد أن كان يتوىل أمر املطبخ قال الناس من الغضارة إىل الوزارة كتابه عيون السري ملا استوزر عز الدو



  ولكن ستر كرمه عيوبه وخلع يوما عشرين ألف خلعة انتهى 
  وتقدم أنه كان راتبه من الشمع يف كل شهر ألف من فكم يكون غريه مما تشتد احلاجة إليه

  
  فسبحان املعز املذل وعاش ابن بقية نيفا ومخسني سنة 

  وفيها حيىي بن عبد اهللا بن حيىي بن اإلمام حيىي بن حيىي الليثي القرطيب أبو عيسى الفقيه املالكي راوي املوطأ عاليا 

  سنة مثان وستني وثلثمائة

  
فيها كما قال السيوطي يف تاريخ اخللفاء أمر الطائع بأن تضرب الدبادب على باب عضد الدولة يف وقت الصبح 

خيطب له على منابر احلضرة قال ابن اجلوزي وهذان أمران مل يكونا من قبله وال أطلقا لوالة واملغرب والعشاء وان 
  العهود وما حظي عضد الدولة بذلك إال لضعف اخلالفة 

وفيها تويف أبو بكر القطيعي أمحد بن جعفر بن محدان بن مالك البغدادي مسند العراق وكان يسكن بقطيعة الدقيق 
د اهللا بن اإلمام أمحد املسند ومسع من الكدميي وإبراهيم احلريب والكبار تويف يف ذي احلجة فنسب إليها روى عن عب

  وله مخس وتسعون سنة وكان شيخا صاحلا 
وفيها السريايف أبو سعيد احلسن بن عبد اهللا بن املرزبان صاحب العربية كان أبوه جموسيا وأسلم ومسى عبد اهللا مساه 

امسه هبزار تصدر أبو سعيد القراء القراءات والنحو واللغة والعروض والفقه واحلساب به ابنه املذكور وكان أوال 
وكان رأسا يف النحو بصريا مبذهب اإلمام أيب حنيفة قرأ القرآن على ابن جماهد وأخذ اللغة عن ابن دريد والنحو 

طه ذكر عنه االعتزال ومل عن ابن السراج وكان ورعا يأكل من النسخ وكان ينسخ الكراس بعشرة دراهم لرباعة خ
يظهر عنه ومات يف رجب عن أربع ومثانني سنة قال ابن خلكان أبو سعيد احلسن بن عبد اهللا بن املرزبان السريايف 

النحوي املعروف بالقاضي سكن بغداد وتوىل القضاء هبا نيابة عن أيب حممد بن معروف وكان من أعلم الناس بنحو 
  جاد فيه وله كتاب ألفات الوصلالبصريني وشرح كتاب سيبويه فأ

  
والقطع وكتاب أخبار النحويني البصريني وكتاب الوقف واالبتداء وكتاب صنعة الشعر والبالغة وشرح مقصورة 

ابن دريد وكان الناس يشتغلون عليه بعدة فنون القرآن الكرمي والقراءات وعلوم القرآن والنحو واللغة والفقه 
شعر والعروض والقوايف وكان نزها عفيفا مجيل األمر حسن األخالق وكان معتزليا والفرائض واحلساب والكالم وال

  ومل يظهر منه شيء وكان كثريا ما ينشد يف جمالسه 
  ) ذهب الزمان وأنت منفرد ** أسكن إىل سكن تسر به ( 
  ) يف احلي ال يدرون ما تلد ** ترجو غدا وغد كحاملة ( 

وعمره أربع ومثانون سنة ودفن مبقابر اخليزران وقال ولده أبو حممد يوسف وتويف يوم االثنني ثاين رجب ببغداد 
أصل أيب من سرياف ومضى إىل عسكر مكرم وأقام عند أيب حممد بن عمر املتكلم وكان يقدمه ويفضله على مجيع 

 بكسر أصحابه ودخل بغداد وخلف القاضي أبا حممد بن معروف على قضاء اجلانب الشرقي يف اجلانبني والسريايف
السني املهملة وبعد الراء واأللف فاء نسبة إىل سرياف وهي من بالد فارس على ساحل البحر مما يلي كرمان خرج 



  منها مجاعة من العلماء 
وفيها أبو القاسم اآلبندوين بألف ممدودة وفتح الباء املوحدة وسكون النون وضم املهملة نسبة إىل آبندون من قرى 

بن إبراهيم بن يوسف اجلرجاين احلافظ سكن بغداد وحدث عن أيب خليفة واحلسن بن سفيان  جرجان وامسه عبد اهللا
وطبقتهما وهو ثقة ثبت قال احلاكم كان أحد أركان احلديث وقال الربقاين كان حمدثا زاهدا متقلال من الدنيا مل يكن 

ممن حدث عنه الرماين وأبو حيدث غري واحد لسوء أدب الطلبة وحديثهم وقت السمع عاش مخسا وتسعني سنة و
  العالء الواسطي 

  وفيها الرخجي بالضم وتشديد املعجمة املفتوحة وجيم نسبة إىل الرخجية

  
قرية ببغداد القاضي أبو احلسني عيسى بن حامد البغدادي الفقيه أحد تالمذة ابن جريج روى عن حممد بن جعفر 

  القتات وطبقته ومات يف ذي احلجة عن سن عالية 
احلافظ النبيل أمحد بن موسى بن عيسى بن أمحد بن عبد الرمحن الوكيل الفرضي أبو احلسني بن أيب عمر وفيها 

  اجلرجاين كان حافظا نبيها غري أنه كان يضع احلديث نسأل اهللا العافية 
راوية  وفيها أبو أمحد اجللودي بضمتني وقيل بفتح اجليم نسبة إىل اجللود حممد ابن عيسى بن عمرويه النيسابوري

صحيح مسلم عن ابن سفيان الفقيه مسع من مجاعة ومل يرحل قال احلاكم هو من كبار عباد الصوفية وكان ينسخ 
  باألجرة ويعرف مذهب سفيان وينتحله تويف يف ذي احلجة وله مثانون سنة 

قرئ العبد الصاحل وفيها أبو احلسني احلجاجي نسبة إىل جد حممد بن حممد بن يعقوب النيسابوري احلافظ الثقة امل
الصدوق يف ذي احلجة عن ثالث ومثانني سنة قرأ على ابن جماهد ومسع عمر بن أيب غيالن وابن خزمية وهذه الطبقة 
مبصر والشام والعراق وخراسان وصنف العلل والشيوخ واألبواب قال احلاكم صحبته نيفا وعشرين سنة فلم أعلم 

حلافظ يقول ما يف أصحابنا أفهم وال أثبت منه وأنا ألقبه بعفان لثبته أن امللك كتب عليه خطيئة ومسعت أبا علي ا
  رمحه اهللا تعاىل 

وفيها هفتكني التركي الشرايب خرج عن بغداد خوفا من عضد الدولة ونزل الشام فتملك دمشق بإعانة أهلها يف 
ه القائد جوهر وحاصره بدمشق سنة أربع وستني ورد الدعوة العباسية مث صار إىل صيدا وحارب املصريني فقدم حلرب

سبعة أشهر مث ترحل عنه فساق وراء جوهر فالتقوا بعسقالن فهزم جوهرا وحتصن جوهر بعسقالن فحاصره هفتكني 
  هبا مخسة عشر شهرا

  
مث أمنه فنزل وذهب إىل مصر فصادف العزيز صاحب مصر قد جاء يف جندته فرد معه فكانوا سبعني ألفا فالتقاهم 

أسريا يف أول سنة مثان هذه مث من عليه العزيز وأعطاه إمرة فخاف منه ابن كلس الوزير وقتله سقاه هفتكني فأخذوه 
  مسا وكان يضرب بشجاعته املثل 

  سنة تسع وستني وثالمثائة

  
فيها ورد رسول العزيز صاحب مصر والشام إىل عضد الدولة مث ورد رسول آخر فأجابه مبا مضمونه صدق الطوية 



  وحسن النية 
يها تويف أمحد بن عطاء أبو عبد اهللا الزاهد شيخ الصوفية نزيل صفد روى عن أيب القاسم البغوي وطبقته قال وف

  القشريي كان شيخ الشام يف وقته وضعفه بعضهم فإنه روى عن إمساعيل الصفار مناكري تفرد هبا قاله يف العرب 
قد أفلح { يف الصالة عالمة فالح املصلي ومن كالمه ما من قبيح إال وأقبح منه صويف شحيح وقال اخلشوع 

وقال جمالسة األضداد ذوبان الروح وجمالسة األشكال تلقيح العقول وقال } املؤمنون الذين هم يف صالهتم خاشعون 
اخلطيب أقام ببغداد ونشأ هبا وأقام ببغداد دهرا طويال مث انتقل فنزل صور من ساحل بالد الروم وتويف يف قرية يقال 

  اث من عمل عكا ومحل إىل صفد فدفن هبا هلا منو
وفيها ابن شاقال أبو إسحق إبراهيم بن أمحد البغدادي البزاز شيخ احلنابلة وتلميذ أيب بكر عبد العزيز تويف كهال يف 

  رجب وكان صاحب حلقة للفتيا واألشغال جبامع املنصور 
صانيف وله مثانون سنة وكان رأس املعتزلة قاله وفيها اجلعل وامسه حسني بن علي البصري احلنفي العالمة صاحب الت

  أبو إسحق يف طبقات الفقهاء 
وفيها ابن ماسي احملدث أبو حممد عبد اهللا بن إبراهيم بن أيوب بن ماسي البزاز ببغداد يف رجب وله مخس وتسعون 

  سنة قال الربقاين وغريه ثقة

  
  ثبت روى عن أيب مسلم الكجي وطائفة 

بن علي األصفهاين أبو سعيد احلافظ املتقن روى عن أيب قاسم البغوي وأيب حممد بن صاعد وفيها احلسن بن حممد 
  وهذه الطبقة وعنه أبو نعيم وغريه ووصفه أبو نعيم باملعرفة واإلتقان 

وفيها اإلمام احلافظ الثبت الثقة أبو الشيخ وأبو حممد عبد اهللا بن حممد ابن جعفر ابن حبان األصبهاين صاحب 
ف يف سلخ احملرم وله مخس وتسعون سنة وأول مساعه يف سنة أربع ومثانني ومائتني من إبراهيم بن سعدان التصاني

وابن أيب عاصم وطبقتهما ورحل يف حدود الثلثمائة وروى عن أيب خليفة وأمثاله باملوصل وحران واحلجاز والعراق 
أبو نعيم وابن مردويه وقال ابن مردويه هو ثقة وممن روى عنه أبو بكر أمحد بن عبد الرمحن الشريازي واملاليين و

مأمون وصنف التفسري والكتب الكثرية يف األحكام وغري ذلك وقال اخلطيب كان حافظا ثبتا متقنا وقال غريه كان 
  صاحلا عابدا قانتا هللا كبري القدر 

لشافعي مذهبا الفقيه شيخ وفيها اإلمام أبو سهل حممد بن سليمان العجلي الصعلوكي النيسابوري احلنفي نسبا وا
الشافعية خبراسان قال فيه احلاكم أبو سهل الصعلوكي الشافعي اللغوي املفسر النحوي املتكلم املفيت الصويف خري 
زمانه وبقية أقرانه وال سنة تسعني ومائتني اختلف إىل ابن خزمية مث إىل أيب علي الثقفي وناظر وبرع ومسع من أيب 

قال الصاحب بن عباد ما رأى أبو سهل مثل نفسه وال رأينا مثله وهو صاحب وجه يف العباس السراج وطبقته و
املذهب وسئل أبو الوليد حسان بن حممد الفقيه عن أيب بكر القفال وأيب سهل الصعلوكي أيهما أرجح فقال ومن 

السلمي مسعته يقول ما  يقدر أن يكون مثل أيب سهل وعنه أخذ ابنه أبو الطيب وفقهاء نيسابور وقال أبو عبد الرمحن
عقدت على شيء قط وما كان يل قفل وال مفتاح وما حرزت على فضة وال على ذهب قط قال ومسعته يقول من 

  قال لشيخه مل ال يفلح أبدا ومن غرائبه وجوب النية



  
  إلزالة النجاسة وان من نوى غسل اجلنابة واجلماعة ال جيزئه لواحد منهما وتويف يف ذي القعدة 

ابن أم شيبان قاضي القضاة أبو احلسن حممد بن صاحل بن علي اهلامشي العباسي العيسوي الكويف روى عن  وفيها
عبد اهللا بن بدران البجلي ومجاعة وقدم بغداد مع أبيه فقرأ على ابن جماهد وتزوج بابنة قاضي القضاة أيب عمر حممد 

ثري الطلب حسن التصنيف متوسط يف مذهب ابن يوسف قال طلحة الشاهد هو رجل عظيم القدر واسع العلم ك
مالك متفنن وقال ابن أيب الفوارس هناية يف الصدق نبيل فاضل ما رأينا يف معناه مثله تويف فجأة يف مجادى األوىل وله 

  بضع وسبعون سنة قاله يف العرب 
يس وله سبع ومثانون سنة وفيها النقاش احملدث ال املقرئ أبو بكر حممد بن علي بن احلسن املصري احلافظ نزيل تن

روى عن شيخ النسائي حممد بن جعفر اإلمام ورحل فسمع من النسائي وأيب يعلى وعبدان وخالئق ورحل إليه 
  الدارقطين وكان من احلفاظ والعلماء هبذا الشأن 

  ها وفيها أبو عمرو حممد بن حممد بن صابر البخاري املؤذن صاحب صاحل جزرة احلافظ مسند أهل خبارى وعامل
وفيها الباقرحي بفتح القاف وسكون الراء مث مهملة نسبة إىل باقرحا من قرى بغداد أبو علي خملد بن جعفر الفارسي 
الدقاق صاحب املشيخة ببغداد يف ذي احلجة روى عن يوسف بن يعقوب القاضي وطبقته ومل يكن يعرف شيئا من 

  احلديث فأدخلوا عليه فأفسدوه قاله يف العرب 

  وثلثمائة سنة سبعني

  
فيها رجع عضد الدولة من مهذان فلما وصل إىل بغداد بعث إىل الطائع هللا ليتلقاه فما وسعه التخلف ومل جتر عادة 

  بذلك أبدا وأمر قبل دخوله أن من تكلم أو دعا له قتل

  
  فما نطق خملوق فأعجبه ذلك وكان عظيم اهليبة شديد العقوبة على الذنب الصغري 

أبو بكر أمحد بن علي الفقيه شيخ احلنفية ببغداد وصاحب أيب احلسن الكرخي يف ذي احلجة وله  وفيها تويف الرازي
مخس وستون سنة انتهت إليه رياسة املذهب وكان مشهورا بالزهد والدين عرض عليه قضاء القضاة فامتنع وله عدة 

  مصنفات روى فيها عن األصم وغريه 
إلخباري مؤدب األمري حسن ابن عيسى بن املقتدر روى عن ابن دريد وفيها اليشكري أمحد بن منصور الدينوري ا

  وطائفة وله أجزاء منسوبة إليه رواها األمري حسن 
وفيها أبو سهل بشر بن أمحد األسفرايين الدهقان احملدث اجلوال روى عن إبراهيم بن علي الذهلي وقرأ على احلسن 

  انا وتويف يف شوال عن نيف وتسعني سنة بن سفيان مسنده ورحل إىل بغداد واملوصل وأملى زم
وفيها أبو حممد السبيعي بفتح السني املهملة نسبة إىل سبيع بطن من مهدان وهو احلافظ احلسن بن صاحل احلليب روى 

عن عبد اهللا بن ناجية وطبقته ومات يف آخر السنة يف احلمام وكان شرس األخالق قال ابن ناصر الدين كان على 
  تشيع فيه ثقة 

وفيها احلسن بن رشيق العسكري أبو حممد املصري احلافظ يف مجادى اآلخرة وله مثان ومثانون سنة قال حيىي بن 



  الطحان روى عن النسائي وأمحد بن محاد زغبة وخلق ال أستطيع ذكرهم ما رأيت عاملا أكثر حديثا منه 
نحوي اللغوي صاحب التصانيف وشيخ أهل حلب وفيها ابن خالويه األستاذ أبو عبد اهللا احلسني بن أمحد اهلمذاين ال

أخذ عن ابن جماهد وأيب بكر بن األنباري وأيب عمر الزاهد قال ابن األهدل انتقل عن بغداد إىل حلب فاستوطنها 
  ومات هبا وكان بنو محدان يعظمونه دخل على سيف الدولة فقال له أقعد ومل يقل

  
ائم يقال له اقعد والنائم والساجد اجلس وله مواقف مع املتنيب اجلس فاختذت فضيلة لسيف الدولة وذلك ألن الق

  يف جملس سيف الدولة ومن شعره 
  ) فال خري فيمن صدرته اجملالس ** إذا مل يكن صدر اجملالس سيدا ( 
  ) فقلت له من أجل أنك فارس ** وكم قائل مايل رأيتك راجال ( 

  انتهى 
كر عبد اهللا بن حممد بن حممد بن فورك بن عطاء األصبهاين املقرئ وله وفيها القتاب وهو الذي يعمل احملابر أبو ب

بضع وتسعون سنة قرأ على ابن شنبوذ وروى عن حممد بن إبراهيم احلرياين وعبد اهللا بن حممد بن النعمان والكبار 
  وصار شيخ ناحيته تويف يف ذي القعدة 

العباس أبو بكر اجلرجاين أحد احلفاظ األعيان كان شيخ  وفيها اإلمام اإلمساعيلي أمحد بن إبراهيم بن إمساعيل بن
  احملدثني والفقهاء وأجلهم يف املروءة والسخاء قاله ابن ناصر الدين 

وفيها العالمة األزهري أبو منصور حممد بن أمحد بن األزهر اهلروي اللغوي النحوي الشافعي صاحب هتذيب اللغة 
ار مات هبراة يف شهر ربيع اآلخر وله مثان ومثانون سنة روى عن البغوي وغريه من املصنفات الكبار اجلليلة املقد

ونفطويه وأيب بكر بن السراج وترك األخذ عن ابن دريد تورعا ألنه رآه سكران وقد بقي األزهري يف أسر 
  القرامطة مدة طويلة قاله يف العرب 

قيها صاحلا غلب عليه علم اللغة وصنف فيه كتابه وقال ابن قاضي شهبة ولد هبراة سنة اثنتني ومثانني ومائتني وكان ف
  التهذيب الذي مجع فيه فأوعى يف عشر جملدات وصنف يف التفسري كتابا مساه التقريب 

  انتهى ملخصا 
وقال ابن خلكان وحكى بعض األفاضل أنه رأى خبطه قال امتحنت باألسر سنة عارضت القرامطة احلج باهليرب 

  همهم عربا نشأوا يفوكان القوم الذين وقعت يف س

  
البادية يتتبعون مساقط الغيث أيام النجع ويرجعون إىل أعداد املياه يف حماضرهم زمان القيظ ويرعون النعم ويعيشون 

بألباهنا وكنا نشيت بالدهناء ونرتبع بالصمان ونقيظ بالستارين واستفدت من حماورهتم وخماطبة بعضهم بعضا ألفاظا 
  كثرها يف كتايب يعين التهذيب مجة ونوادر كثرية أوقعت أ

  انتهى 
وفيها احلافظ الكبري أبو بكر غندر حممد بن جعفر البغدادي الوراق الثقة كان رحاال جواال تويف بأطراف خراسان 

غريبا مسع بالشام والعراق ومصر واجلزيرة روى عن احلسن بن شبيب املعمري وحممد بن حممد الباغندي وطبقتهما 
  نعيم وغريمها قال احلاكم دخل إىل أرض الترك وكتب من احلديث ما مل يتقدمه فيه أحد كثرة وعنه احلاكم وأبو 



وفيها أبو زرعة اليمين االستراباذي حممد بن إبراهيم احلافظ روى عن علي ابن احلسني بن معدان والسراج وأيب 
  عروبة احلراين وعنه اإلدريسي ومحزة السهمي وهو ثقة قاله بن برداس 

ن بعد الستني وثالمثائة الرفا الشاعر أبو احلسن السري بن أمحد الكندي املوصلي صاحب الديوان املشهور وممن كا
مدح سيف الدولة والوزير املهليب والكبار قال ابن خلكان كان يف صباه يرفو ويطرز يف دكان باملوصل وهو مع 

صد سيف الدولة بن محدان حبلب وأقام عنده ذلك يتولع باألدب وينظم الشعر ومل يزل حىت جاد شعره ومهر فيه وق
مدة مث انتقل بعد وفاته إىل بغداد ومدح الوزير املهليب ومجاعة من رؤسائها ونفق شعره وراج وكان بينه وبني أيب 

بكر حممد وأيب عثمان سعيد بن هاشم اخلالديني املوصليني الشاعرين املشهورين معاداة فادعى عليهما سرقة شعره 
وكان السري مغرى بنسخ ديوان كشاجم الشاعر املشهور وهو إذ ذاك رحيان األدب بتلك البالد وشعر غريه 

  والسري يف طريقه يذهب فكان يدس فيما يكتبه من شعره أحسن شعر

  
اخلالديني ليزيد يف حجم ما ينسخه وينفق سوقه ويعلي شعره بذلك عليهما ويغض منهما فمن هذه اجلهة وقفت يف 

وان كشاجم على زيادات ليست يف األصول املشهورة وكان شاعرا مطبوعا عذب األلفاظ مليح بعض النسخ من دي
املأخذ كثري االفتتان يف األوصاف ومل يكن له رواء وال منظر وال حيسن من العلوم غري قول الشعر ومن شعر السري 

  املذكور 
  ) صائنة وجهي وأشعاري ** وكانت اإلبرة فيما مضى ( 
  ) كأنه من ثقبها جار ** هبا ضيقا فأصبح الرزق ( 

  ومن حماسن شعره يف املديح قوله من مجلة قصيدة 
  ) فإذا التقى اجلمعان عاد صفيقا ** يلقى الندى برقيق وجه مسفر ( 
  ) يف جحفل ترك الفضاء مضيقا ** رحب املنازل ما أقام فإن سرى ( 

  وذكر له الثعاليب يف كتابه املنتحل 
  ) صبخا وكنت أرى الصباح يهما ** هبا الدجى  ألبستين نعما رأيت( 
  ) قد كان يلقاين العدو رحيما ** فغدوت حيسدين الصديق وقبلها ( 

  ومن غرر شعره يف التشبيب 
  ) ويبخل بالتحية والسالم ** بنفسي من أجود له بنفسي ( 
  ) كمون املوت يف حد احلسام ** وحتفي كامن يف مقلتيه ( 

  وب واملشموم واملشروب وكانت وفاته سنة نيف وستني وثلثمائة وله كتاب احملب واحملب
  انتهى ما أورده امب خلكان ملخصا 

وفاروق بن عبد الكبري أبو حفص اخلطايب البصري حمدث البصرة ومسندها روى عن الكجي وهشام بن السريايف 
  وحممد بن حيىي القزاز وكان حيا يف سنة إحدى وستني 

عبد اهللا حممد بن أمحد بن حممد بن يعقوب بن جماهد الطائي صاحب األشعري ذو التصانيف وابن جماهد املتكلم أبو 
   ٧٥الكثرية يف األصول قدم من 

  البصرة فسكن بغداد وعنه أخذ القاضي أبو بكر الباقالين وكان دينا صينا خريا 
ق بن إبراهيم رحل احملدثون إليه يف والتقوى أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصنعاين آخر من روى يف الدنيا عن إسح



  سنة سبع وستني وثلثمائة 
والنجريمي بفتح النون والراء وكسر اجليم نسبة إىل جنريم حملة بالبصرة أبو يعقوب يوسف بن يعقوب البصري 

  حدث يف سنة مخس وستني عن أيب مسلم وحممد بن حيان املازين 

  سنة إحدى وسبعني وثلثمائة

  
  جلوزي يف الشذور مات عضد الدولة والصحيح أنه مات يف اليت بعدها كما يأيت فيها كما قال ابن ا

وفيها اإلمساعيلي احلرب اإلمام اجلامع أبو بكر أمحد بن إبراهيم بن إمساعيل بن العباس اجلرجاين احلافظ الفقيه الشافعي 
ع من يوسف بن يعقوب ذو التصانيف الكبار يف احلديث والفقه جيرجان يف غرة رجب وله أربع وتسعون ومس

القاضي وإبراهيم بن زهري احللواين وطبقتهما وعنه احلاكم والربقاين ومحزة اليمين قال احلاكم كان اإلمساعيلي أوحد 
  عصره وشيخ احملدثني والفقهاء وأجلهم يف الرياسة واملروءة والسخاء 

  انتهى 
  وقال الذهيب كان ثقة حجة كثري العلم 

  انتهى 
أبو العباس احلسن بن سعيد بن جعفر العباداين املقرئ نزيل اصطخر وأسند من يف الدنيا يف القراءات وفيها املطوعي 

قرأ القراءات على أصحاب الدوري وخلف وابن ذكوان والبزي وحدث عن أيب خليفة واحلسن بن املثىن وضعفه 
ني قال اخلزاعي كان أبوه سعيد واعظا ابن مردويه وقال أبو نعيم لني يف روايته وقال يف العرب عاش مائة سنة وسنت

  حمدثا

٧٥   
  البصرة فسكن بغداد وعنه أخذ القاضي أبو بكر الباقالين وكان دينا صينا خريا 

والتقوى أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصنعاين آخر من روى يف الدنيا عن إسحق بن إبراهيم رحل احملدثون إليه يف 
  سنة سبع وستني وثلثمائة 

مي بفتح النون والراء وكسر اجليم نسبة إىل جنريم حملة بالبصرة أبو يعقوب يوسف بن يعقوب البصري والنجري
  حدث يف سنة مخس وستني عن أيب مسلم وحممد بن حيان املازين 

  سنة إحدى وسبعني وثلثمائة

  
  يأيت  فيها كما قال ابن اجلوزي يف الشذور مات عضد الدولة والصحيح أنه مات يف اليت بعدها كما

وفيها اإلمساعيلي احلرب اإلمام اجلامع أبو بكر أمحد بن إبراهيم بن إمساعيل ابن العباس اجلرجاين احلافظ الفقيه 
الشافعي ذو التصانيف الكبار يف احلديث والفقه جيرجان يف غرة رجب وله أربع وتسعون سنة اول مساعه يف سنة 

يوسف بن يعقوب القاضي وإبراهيم بن زهري احللواين وطبقتهما تسع ومثانني ورحل يف سنة أربع وتسعني ومسع من 
وعنه احلاكم والربقاين ومحزة اليمين قال احلاكم كان اإلمساعيلي أوحد عصره وشيخ احملدثني والفقهاء وأجلهم يف 



  الرياسة واملروءة والسخاء 
  انتهى 

  وقال الذهيب كان ثقة حجة كثري العلم 
  انتهى 

عباس احلسن بن سعيد بن جعفر العباداين املقرئ نزيل اصطخر وأسند من يف الدنيا يف القراءات وفيها املطوعي أبو ال
قرأ القراءات على أصحاب الدوري وخلف وابن ذكوان والبزي وحدث عن أيب خليفة واحلسن بن املثىن وضعفه 

اخلزاعي كان أبوه سعيد واعظا  ابن مردويه وقال أبو نعيم لني يف روايته وقال يف العرب عاش مائة سنة وسنتني قال
  حمدثا

  
وفيها أبو حممد السبيعي وامسه احلسن بن أمحد بن صاحل اهلمداين احلليب قال ابن ناصر الدين كان على تشيع فيه ثقة 

  ومات يف احلمام انتهى 
وتسعون سنة روى وفيها الزينيب عبد اهللا بن إبراهيم بن جعفر أبو احلسني البغدادي البزار يف ذي القعدة وله ثالث 

  عن احلسن بن علوية القطان والفريايب وطائفة 
وفيها ابن التبان شيخ املالكية باملغرب أبو حممد عبد اهللا بن إسحق القريواين قال القاضي عياض ضربت إليه آباط 

  اإلبل من األمصار وكان حافظا بعيدا من التصنع والرياء فصيحا 
عي الفاشاين بفاء وشني معجمة ونون نسبة إىل فاشان قرية من قرى مرو وامسه وفيها أبو زيد املروزي اإلمام الشاف

حممد بن أمحد بن عبد اهللا الزاهد حدث بالعراق ودمشق ومكة وروى الصحيح عن الفربري ومات مبرو يف رجب 
ت أبا بكر وله سبعون سنة قال احلاكم كان من أحفظ الناس ملذهب الشافعي وأحسنهم نظرا وأزهدهم يف الدنيا مسع

  البزار يقول عادلت الفقيه أبا زيد من نيسابور إىل مكة فما أعلم أن املالئكة كتبت عليه خطيئة انتهى 
وقال اخلطيب حدث بصحيح البخاري عن الفربري وأبو زيد أجل من روى ذلك الكتاب وعنه أخذ أبو بكر 

سبع سنني وقال ابن األهدل كان أول أمره القفال املروزي وفقهاء مرو وكان من أزكى الناس قرحية جاور مبكة 
فقريا مث بسطت عليه الدنيا عند كربه وسقوط أسنانه وانقطاعه عن اجلماع فقال خماطبا هلا ال أهال بك وال سهال 

  أقبلت حني ال ناب وال نصاب ومات وله تسعون سنة انتهى 
ألحوال واملقامات روى عن محاد بن وفيها حممد بن خفيف أبو عبد اهللا الشريازي شيخ إقليم فارس وصاحب ا

  مدرك ومجاعة قال السلمي هو اليوم شيخ املشايخ وتاريخ الزمان مل يبق للقوم أقدم منه سنا وال أمت حاال متمسك

  
بالكتاب والسنة فقيه على مذهب الشافعي كان من أوالد األمراء فتزهد تويف يف ثالث رمضان عن مخس وتسعني 

أربع سنني قاله يف العرب قال ابن خفيف قدم علينا بعض أصحابنا فاعتل بعلة البطن فكنت سنة وقيل عاش مائة سنة و
أخدمه وآخذ من حتته الطست طول الليل فأغفلت عنه مرة فقال يل منت لعنك اهللا فقيل له كيف وجدت نفسك 

تهمة عن قضائه وقال عند قوله لعنك اهللا قال كقوله رمحك اهللا ومن كالمه التوكل االكتفاء بضمانه وإسقاط ال
األكل مع الفقراء قربة إىل اهللا عز وجل وقال أمحد بن حيىي الشريازي ما أرى التصوف إال خيتم بأيب عبد اهللا بن 
خفيف وقال السبكي شيخ املشايخ وذو القدم الراسخ يف العلم والدين كان سيدا جليال وإماما حفيال يستمطر 



إغوائه من أعلم املشايخ بعلوم الظاهر وممن اتفقوا على عظيم متسكه الغيث بدعائه ويؤوب املصر بكالمه عن 
بالكتاب والسنة وكانت له أسفار وبدايات وأحوال عاليات ورياضات لقي من النساك شيوخا ومن السالك طوائف 
رسخ قدمهم يف الطريق رسوخا وصحب من أرباب األحوال أحبارا وأخيارا وشرب من منهل الطريق كاسات كبارا 

سافر مشرقا ومغربا وصابر النفس حىت انقادت له فأصبح مثىن الثناء عليها معربا ذا صرب على الطاعة ال يعصيه فيه و
قلبه واستمرار على املراقبة شهيد عليه ربه وجنب ال يدري القرار ونفس ال تعرف املأوى إال البيداء وال سكن إال 

أذهب وأمجع اخلرق من املزابل وأغسلها وأصلح منها ما ألبسه  القفار وكان من أوالد األمراء فتزهد حىت قال كنت
وروى عنه القاضي أبو بكر بن الباقالين وغريه ورحل إىل الشيخ أيب احلسن األشعري وأخذ عنه وهو من أعيان 

تالمذته وصنف من الكتب ما مل يصنفه أحد وعمر حىت عم نفعه البلدان وازدحم الناس على جنازته وصلى عليه 
  مائة مرة انتهى ملخصاحنو 

  سنة اثنتني وسبعني وثلثمائة

  
يف شواهلا مات عضد الدولة فناخسرو بن امللك ركن الدولة احلسن بن بويه ويل سلطنة فارس بعد عمه عماد الدولة 
علي مث حارب ابن عمه عز الدولة كما تقدم واستوىل على العراق واجلزيرة ودانت له األمم وهو أول من خوطب 

ه يف اإلسالم وأول من خطب له على املنابر ببغداد بعد اخلليفة وكان من مجلة ألقابه تاج امللة وهو الذي بشاه شا
أظهر قرب اإلمام علي كرم اهللا وجهه بالكوفة وبىن عليه املشهد الذي هناك وعمر النواحي وحفر األهنار وأصلح 

سورا وبىن املارستان العضدي ببغداد وأنفق عليه طريق مكة وهو الذي بىن على مدينة النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أمواال ال حتصى وكان أديبا مشاركا يف فنون من العلم حازما لبيبا إال أنه كان غاليا يف التشيع وله صنف أبو علي 

اإليضاح والتكملة وقصده الشعراء من البالد كاملتنيب وأيب احلسن السالمي وكان شهما مطاعا حازما ذكيا متيقظا 
يبا سفاكا للدماء له عيون كثرية تأتيه بأخبار البالد القاصية وليس يف بين بويه مثله وكان قد طلب حساب ما مه

يدخله يف العام فإذا هو ثلثمائة ألف ألف وعشرون ألف ألف درهم وجدد مكوسا ومظامل قيل أنه أنشد أبياتا فالزمه 
  الصرع بعدها إىل أن مات وهي 

  ) وغناء من جوار يف السحر ** املطر ليس شرب الكاس إال يف ( 
  ) ناغمات يف تصانيف الوتر ** غاليات سالبات للنهى ( 
  ) ملك األمالك غالب القدر ** عضد الدولة وابن ركنها ( 
  ) يف ملوك األرض ما دار القمر ** سهل اهللا له بغيته ( 
  ) ليساس امللك منهم بالغرر ** وأراه اخلري يف أوالده ( 

ويرددها إىل أن } ما أغىن عين ماليه هلك عين سلطانيه { الصرع يف شوال وملا نزل به املوت كان يقول ومات بعلة 
  مات وأنشد يف احتضاره قبل ترديده هلذه

  
  اآلية قول القاسم بن عبيد اهللا 

  ) عدوا ومل أمهل على طيه خلقا ** قتلت صناديد الرجال فلم أدع ( 



  ) وصارت رقاب اخللق أمجع يل رقا ** فلما بلغت النجم عزا ورفعة ( 
  ) فها أنا ذا يف حفريت عاجال ملقى ** رماين الردى سهما فأمخد مجريت ( 
  ) فمن ذا الذي مين مبصرعه أشقى ** فأذهبت دنيائي وديين سفاهة ( 

بن  ومات عن سبع وأربعني سنة وأحد عشر شهرا ودفن يف دار اململكة وكتم ذلك مث محل بعد ذلك إىل مشهد علي
  أيب طالب رضي اهللا عنه 

وفيها النضروي أبو منصور العباس بن الفضل بن زكريا بن نضرويه بضاد معجمة مسند هراة روى عن أمحد بن 
  جندة وحممد بن عبد الرمحن الشامي وطائفة ووثقه اخلطيب ومات يف شعبان 
ن بن الفرج الغزي صاحب حيىي بن وفيها الغزي أبو بكر حممد بن العباس بن وصيف الذي يروي املوطأ عن احلس

  بكري ورخه أبو القاسم بن منده 
وفيها ابن خبيت أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن خلف بن خبيت العكربي الدقاق ببغداد يف ذي القعدة روى عن خلف 

  العكربي والفريايب 
يار اهلروي حمدث هراة روى عن وفيها ابن مخريويه العدل أبو الفضيل حممد بن عبد اهللا بن حممد بن مخريويه ابن س

  علي احلكاين وأمحد بن جندة ومجاعة 

  سنة ثالث وسبعني وثالمثائة

  
يف احملرم أظهرت وفاة عضد الدولة وكانت أخفيت حىت أحضروا ولده صمصام الدولة فجلس للعزاء ولطموا عليه 

له لواءين ولقبه مشس الدولة وبعد أيام  أياما يف األسواق وجاء الطائع إىل صمصام الدولة فعزاه مث واله امللك وعقد
  جاء اخلرب مبوت مؤيد الدولة أخو عضد الدولة جبرجان وويل مملكته أخوه

  
  فخر الدولة الذي وزر له إمساعيل بن عباد 

  وفيها كان القحط الشديد ببغداد وبلغ حساب الغرارة بأربعمائة درهم 
ملقرئ أحد القراء الكبار تال على عمر بن حممد الكاغدي وابن وفيها تويف أبو بكر الشذائي أمحد بن نصر البصري ا

  شنبوذ ومجاعة وتصدر وأقرأ والشذائي بفتح املعجمتني نسبة إىل شذا قرية بالبصرة 
وفيها أبو إسحق إبراهيم بن عبد اهللا بن إسحاق األصبهاين العدل املعروف بالقصار نزيل نيسابور روى عن عبد اهللا 

  وعدة وكان ممن جاوز املائة بن سريويه والسراج 
وفيها األمري أبو الفتوح بلكني بضم الباء املوحدة والالم وتشديد الكاف املكسورة وسكون الياء املثناة من حتت 

وبعدها نون ابن زيري بكسر الزاي وسكون الياء املثناة من حتت وكسر الراء وبعدها ياء بن مناد احلمريي 
بلكني أشهر وهو الذي استخلفه املعز بن املنصور العبيدي على إفريقية عند الصنهاجي ويسمى أيضا يوسف لكن 

توجهه إىل الديار املصرية وكان استخالفه إياه يوم األربعاء ثالث عشرى ذي احلجة سنة إحدى وستني وثالمثائة 
ز بأمور كثرية وأكد وأمر الناس بالسمع والطاعة له وسلمه البالد وخرجت العمال وجباة األموال بامسه وأوصاه املع

عليه يف فعلها مث قال إن نسيت ما أوصيتك به فال تنس ثالثة أشياء إياك أن ترفع اجلناية عن أهل البادية والسيف 



عن الرببر وال تول أحدا من إخوتك وبين عمك فإهنم يرون أهنم أحق هبذا األمر منك وافعل مع أهل احلاضرة خريا 
تصرف يف الوالية ومل يزل حسن السرية تام النظر يف مصاحل دولته ورعيته إىل وفارقه على ذلك وعاد من وداعه و

أن تويف يوم األحد لسبع بقني من ذي احلجة سنة ثالث وسبعني مبوضع يقال له واركالن جماور إفريقية وكانت علته 
فدت عليه يف يوم القولنج وقيل خرجت يف يده بثرة فمات منها وكان له أربعمائة حظية حىت قيل أن البشائر و

  واحد

  
  بوالدة سبعة عشر ولدا 

  وفيها أبو علي احلسني بن حممد بن حبش الدينوري املقري صاحب موسى ابن جرير الرقي 
وفيها أبو عثمان املغريب سعيد بن سامل الصويف العارف باهللا تعاىل نزيل نيسابور قال السلمي مل نر مثله يف علو الدرجة 

ابن األهدل سعيد بن سلما أو ابن سامل أو ابن سالم النيسابوري قال اليافعي ال أدري  واحلال وصون الوقت وقال
  أنه املمدوح بقول الشاعر 

  ) سعيد بن سلما ضوء كل بالد ** أال قل لساري الليل ال ختش ظلمة ( 
  ) جواد حثا يف وجه كل جواد ** لنا سيد أرىب على كل سيد ( 

  ثو التراب حبافر فرسه يف وجه املسبوق أو فرسه يعين أنه سبق يف اجلود والسابق حي
وفيها أبو حممد بن السقا احلافظ عبد اهللا بن حممد بن عثمان الواسطي روى عن أيب خليفة وعبدان وطبقتهما وعنه 

الدارقطين وأبو نعيم وما حدث إال من حفظه تويف يف مجادى اآلخرة وكان حافظا متقنا من كرباء أهل واسط وأوىل 
  ة رحل به أبوه احلشم

وفيها أبو احلسن علي بن حممد بن أمحد بن كيسان احلريب أخو حممد وكانا توءمني روى عن يوسف القاضي وعاش 
نيفا وتسعني سنة فاحتيج إليه وكان جاهال قال الربقاين أعطيته الكتاب ليحدثنا منه فلم يدر ما يقول فقلت له 

هللا حدثكم يوسف القاضي قال اجلوهري مسعت منه يف سنة ثالث سبحان اهللا حدثكم يوسف القاضي فقال سبحان ا
  ومل يؤرخ وفاته اخلطيب وال غريه وجزم يف العرب أنه تويف يف هذه السنة 

وفيها الفضل بن جعفر أبو القاسم التميمي املؤذن الرجل الصاحل بدمشق وهو راوي نسخة أيب مسهر عن عبد 
  الرمحن بن القاسم الرواس وكان ثقة

  
ا أوىف اليت قبلها كما جزم به ابن األهدل أو فيما بعدها أبو عبد اهللا اخلضري بفتح اخلاء وكسر الضاد وفيه

املعجمتني ولكن لثقل هذا اللفظ قالوها بكسر اخلاء وسكون الضاد وهي نسبة إىل جده قاله ابن قاضي شهبة واسم 
و زيد شيخي عصرمها مبرو وكثريا ما يقول القفال املترجم حممد بن أمحد أبو عبد اهللا اخلضري املروزي كان هو وأب

سألت أبا زيد واخلضري وممن نقل عنه القاضي حسني يف باب استقبال القبلة يف الكالم على تقليد الصيب قال ابن 
باطيس أخذ عن أيب بكر الفارسي وأقام مبرو ناشرا لفقه الشافعي رضي اهللا عنه مرغبا فيه وكان يضرب به املثل يف 

حلفظ وقلة النسيان وقال أنه كان موجودا يف سنة مخس وسبعني وثالمثائة وقال ابن خلكان تويف يف عشر قوة ا
الثمانني وثلثمائة ونقل عنه الرافعي يف انغماس اجلنب يف املاء ويف النجاسات أنه خرج هو وأبو زيد قوال إن النار 

نت أيب علي الشابوري فسئل يوما عن قالمة ظفر تؤثر يف الطهارة كالشمس والريح وقال ابن األهدل كان حتته ب



املرأة هل هو عورة فتوقف فقالت له زوجته مسعت أيب يقول لألجنيب النظر إىل قالمة اليد دون الرجل ففرح 
اخلضري وقال لو مل أستفد من االتصال بأهل العلم إال هذه املسألة لكانت كافية وقد قرر فتواها هذه كثري من 

  وهو مفسر بالوجه والكفني انتهى } إال ما ظهر منها { عاىل العلماء لقوله ت
وفيها أبو بكر حممد بن حيويه بن املؤمل بن أيب روضة الكرخي النحوي هبمذان وهو أحد املتروكني يف احلديث ذكر 

  أنه بلغ مائة واثنيت عشرة سنة وروى عن أسيد بن عاصم وإبراهيم بن ديزيل وإسحق بن إبراهيم الدبري 
ا حممد بن حممد بن يوسف بن مكي أبو أمحد اجلرجاين روى عن البغوي وطبقته وحدث بصحيح البخاري عن وفيه

  الفربري وتنقل يف النواحي قال أبو نعيم ضعفوه ومسعت منه الصحيح

  سنة أربع وسبعني وثلثمائة

  
إىل فسا مدينة بفارس فيها تويف إسحق بن أسعد بن احلافظ احلسن بن سفيان أبو يعقوب الفسوى بفتحتني نسبة 

  روى عن جده ويف الرحلة عن حممد بن اجملدر وطبقتهما 
وفيها عبد الرمحن بن حممد بن حكا العالمة أبو سعيد احلنفي احلاكم بنيسابور يف شعبان وله اثنتان وتسعون سنة 

  روى عن أيب يعلى املوصلي والبغداديني وويل قضاء ترمذ 
طباء عبد الرحيم بن حممد بن إمساعيل ابن نباتة الفارقي اللخمي العسقالين املولد وفيها أبو حيىي بن نباتة خطيب اخل

املصري الدار ويل خطابة حلب لسيف الدولة ويف خطبه داللة على قوة علمه وسعته وقوة قرحيته وأمجعوا على أنه 
على املتنيب بعض ديوانه  ما عمل مثل خطبه قط وهو الذي حث سيف الدولة خبطبه يف اجلهاد على التوسع فيه ومسع

وكان رجال صاحلا رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم يف املنام يف املقابر وقال له مرحبا خبطيب اخلطباء وأدناه وتفل يف 
فيه فلم تزل رائحة املسك توجد فيه إىل أن مات وأشار صلى اهللا عليه وسلم بيده إىل املقابر وقال كيف قلت يا 

ن مبا إليه آلوا ولو قدروا على املقال لقالوا مث أخذ يسوقها فاستيقظ وعلى وجهه نور خطيب قال قلت ال خيربو
وهبجة وعاش بعد ذلك مثانيا وعشرين ليلة ال يستطعم طعاما وال شرابا من أجل تلك التفلة وبركتها واخلطبة اليت 

ن األربعني ورؤي بعد موته يف املنام فيها هذه الكلمات تعرف باملنامية ومولده وموته مبيافارقني قيل ومات وعمره دو
  فقيل له ما فعل اهللا بك فقال دفع إيل رقعة فيها سطران باألمحر ومها 

  ) واليوم أضحى لك أمنان ** قد كان أمن لك من قبل ذا ( 
  )وإمنا حيسن عن جان ** والصفح ال حيسن عن حمسن ( 

  
  فاستيقظ الرائي وهو حيفظهما 
  مد قاضي القضاة بالديار املصرية ويل بعد أبيه وكان شيعيا غاليا وشاعرا جمودا وفيها علي بن النعمان بن حم

وفيها احلافظ أبو الفتح األزدي حممد بن احلسني بن أمحد املوصلي نزيل بغداد صنف يف علوم احلديث ويف الضعفاء 
  وحدث عن أيب يعلى وحممد بن جرير الطربي وطبقتهما وضعفه الربقاين 

  الربعي حممد بن سليمان الدمشقي البندار وفيها أبو بكر 
  روى عن أمحد ابن عامر وحممد بن الفيض الغساين وطبقتهما وتويف يف ذي احلجة 



  سنة مخس وسبعني وثلثمائة

  
فيها كما قال ابن األثري خرج من البحر طائر أكرب من الفيل بعمان وصاح بصوت عال قد قرب األمر ثالث مرات 

  لك ثالث مرات مث غاب فلم يعد انتهى مث غاص يف البحر فعل ذ
وفيها تويف أبو زرعة الرازي الصغري أمحد بن احلسني احلافظ رحل وطوف ومجع وصنف ومسع من أيب حامد بن بالل 

  والقاضي احملاملي وطبقتهما قال اخلطيب كان حافظا متقنا مجع األبواب والتراجم 
نسبة إىل جده وهو أبو احلسن أمحد بن حممد بن جعفر النيسابوري وفيها البحريي بفتح املوحدة وكسر احلاء املهملة 

  مسع بن خزمية وحممد بن حممد الباغندي وطبقتهما واستملى عليه احلاكم 
وفيها حسينك احلافظ أبو أمحد احلسني بن علي بن حممد بن حيىي التميمي النيسابوري روى عن ابن خزمية والسراج 

بن زيدان والكبار ومنه احلاكم والربقاين وكان ثقة حجة حمتشما تويف يف ربيع اآلخر وعمر بن أيب غيالن وعبد اهللا ا
قال احلاكم صحبته حضرا وسفرا حنو ثالثني سنة فما رأيته ترك قيام الليل وكان يقرأ كل ليلة سبعا وأخرج مرة عن 

  نفسه عشرة إىل الغزو

  
قاق روى عن حممد بن حيىي املروزي وحممد بن عثمان بن وفيها العسكري أبو عبد اهللا احلسني بن حممد بن عبيد الد

  أيب شيبة وطبقتهما 
وفيها أبو مسلم بن مهران احلافظ العابد العارف عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهللا بن مهران البغدادي روى عن 

م واجلزيرة مث دخل البغوي وأيب عروبة وطبقتهما وعنه الدار قطين واحلاكم وكان ثقة زاهدا رحل إىل خراسان والشا
خبارى وأقام بتلك الديار حنوا من ثالثني سنة وصنف املسند مث تزهد وانقبض عن الناس وجاور مبكة وكان جيتهد أن 

  ال يظهر للمحدثني وال لغريهم قال ابن أيب الفوارس صنف أشياء كثرية وكان ثقة زاهدا ما رأينا مثله 
فر البغدادي روى عن أمحد ابن احلسن الصويف واهليثم بن خلف الدوري وفيها اخلرقي أبو القاسم عبد العزيز بن جع

  وكان ثقة 
وفيها أبو القاسم عبد العزيز بن عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز الداركي بفتح الراء نسبة إىل دارك من قرى 

ب ببغداد تفقه على أيب أصبهان درس بنيسابور مدة مث سكن بغداد وكانت له حلقة للفتوى وانتهت إليه رياسة املذه
إسحق املروزي وتفقه عليه الشيخ أبو حامد اإلسفراييين بعد موت شيخه أيب احلسني بن املرزبان وقال ما رأيت أفقه 

  منه وقال اخلطيب كان ثقة أثىن عليه الدار قطين وقال ابن أيب الفوارس كان يتهم باالعتزال انتهى 
  مه احلسن بن حممد الداركي وتويف يف شوال وهو يف عشر الثمانني وهو صاحب وجه يف املذهب وحدث عن جده أل

وفيها أبو حفص بن الزيات عمر بن حممد بن علي البغدادي قال ابن أيب الفوارس كان ثقة متقنا مجع أبوابا وشيوخا 
سع وقال الربقاين ثقة مصنف وروى عن إبراهيم بن شريك والفريايب وطبقتهما ومات يف مجادى اآلخرة وله ت

  ومثانون سنة 
وفيها األهبري كاألمحدي نسبة إىل أهبر قرية قرب زجنان وقرية بأصبهان أيضا مل أدر من أيهما هذا وهو القاضي أبو 

  بكر حممد بن عبد اهللا بن حممد التميمي



  
 شيخ املالكية العراقيني وصاحب التصانيف تويف يف شوال وهو يف عشر التسعني ومسع الكثري بالشام والعراق

  واجلزيرة وروى عن الباغندي وعبد اهللا بن بدران البجلي وطبقتهما وسئل أن يلي قضاء القضاة فامتنع 
وفيها املياجني بالفتح ومثناة حتتية وفتح النون وباجليم نسبة إىل ميانج موضع بالشام القاضي أبو بكر يوسف بن 

بين عبيد أيب احلسن علي بن النعمان وحدث القاسم الشافعي احملدث نزيل دمشق ناب يف القضاء مدة عن قاضي 
عن أيب خليفة اجلمحي وعبدان وطبقتهما ورحل إىل الشام واجلزيرة وخراسان والعراق وتويف يف شعبان وقد قارب 

  التسعني 

  سنة ست وسبعني وثلثمائة

  
وسافر إىل شرعت دولة بين بويه تضعف فمال العسكر عن صمصام الدولة إىل أخيه شرف الدولة فذل الصمصام 

أخيه راضيا مبا يعامله به فدخل وقبل األرض مرات فقال له شرف الدولة كيف أنت أوحشتنا مث اعتقله فوقع بني 
الديلم وكانوا تسعة عشر ألفا وبني الترك وكانوا ثالثة آالف فالتقوا فاهنزمت الديلم وقتل منهم ثالثة آالف وحفت 

الطائع يهنئه مث خفي خرب صمصام الدولة وأكحل فلم تطل لشرف الترك بشرف الدولة وقدموا به بغداد فأتاه 
  الدولة مدة 

وفيها تويف أبو إسحق املستملى إبراهيم بن أمحد البلخي مسع الكثري وخرج لنفسه معجما وحدث بصحيح البخاري 
  مرات عن الفربري وكان ثقة صاحب حديث 

دي احلريب اخلرقي حدث عن حممد بن حيىي املروزي وفيها أبو سعيد السمسار احلسن بن جعفر بن الوضاح البغدا
  وأيب شعيب احلراين وطبقتهما قال العقيقي فيه تساهل

  
وفيها أبو احلسن اجلراحي علي بن احلسن البغدادي القاضي احملدث روى عن حامد بن شعيب والباغندي قال 

  الربقاين اهتم يف روايته عن حامد 
لبكا بطن من بين عامر بن صعصعة علي ابن عبد الرمحن الكويف شيخ الكوفة وفيها أبو احلسن البكائي نسبة إىل ا

  روى عن مطني وأيب حصني الوادعي وطائفة وعاش أكثر من تسعني سنة 
وفيها ابن شنبك أبو القاسم عمر بن حممد بن إبراهيم البجلي البغدادي القاضي روى عن حممد بن حبان والباغندي 

  نة ومجاعة وعاش مخسا ومثانني س
وفيها قسام احلارثي من أهل بلغينا جببل سنرب كان ترابا مث تنقلت األحوال به وصار مقدم األحداث والشباب 

بدمشق وكثرت أعوانه حىت غلب على دمشق حىت مل يبق للنائب معه أمر فسار جيش من مصر لقصده وحملاربته 
  لعام فعفى عنه ومخل أمره فضعف أمر قسام واختفى مث استأمن فقيدوه وبعث إىل مصر يف هذا ا

وفيها أبو عمرو بن محدان احلريي وهو حممد بن أمحد بن محدان بن علي النيسابوري النحوي مسند خراسان تويف يف 
ذي القعدة وله ثالث وتسعون سنة مسع بنيسابور ونسا واملوصل وجرجان وبغداد والبصرة روى عن احلسن بن 

كان مقرئا عارفا بالعربية له بصر باحلديث وقدم يف العبادة كان املسجد سفيان وزكريا الساجي وعبدان وخالئق و



  فراشه ثالثني سنة مث ملا ضعف وعمى حولوه 
وفيها أبو بكر الرازي حممد بن عبد اهللا بن عبد العزيز شادان الصويف الواعظ والد احملدث أيب مسعود أمحد بن حممد 

وابن عقدة وطائفة وهو صاحب مناكري وغرائب وال سيما يف  البجلي الرازي روى عن يوسف بن احلسني الرازي
  حكايات الصوفية قاله يف العرب وقال يف املغىن طعن فيه احلاكم وأليب عبد الرمحن السلمي عنه عجائب انتهى

  
ر وفيها ابن النحاس املصري وامسه أمحد بن حممد بن عيسى بن اجلراح أبو العباس احلافظ نزيل نيسابور قال ابن ناص

  الدين كان أحد احلفاظ املربزين والثقات اجملودين انتهى 

  سنة سبع وسبعني وثلثمائة

  
فيها رفع شرف الدولة عن العراق مظامل كثرية فمن ذلك أنه رد على الشريف أيب احلسن حممد بن عمر مجيع أمالكه 

  صف وكان مغلها يف العام ألفي ألف ومخسمائة ألف درهم وكان الغالء ببغداد فوق الو
  وفيها تويف أبيض بن حممد بن أبيض بن أسود الفهري املصري روى عن النسائي جملسني وهو آخر من روى عنه 

وفيها إسحاق بن املقتدر باهللا تويف يف ذي القعدة عن ستني سنة وصلى عليه ولده القادر باهللا الذي وىل اخلالفة بعد 
  الطائع هللا 

اهللا احلسني بن إمساعيل احملاملي حفظت القرآن والفقه والنحو والفرائض  وفيها أمة الواحد ابنة القاضي أيب عبد
  والعلوم وبرعت يف مذهب الشافعي وكانت تفيت مع أيب علي بن أيب هريرة 

وفيها أبو علي الفارسي احلسن بن حممد بن عبد الغفار النحوي صاحب التصانيف ببغداد يف ربيع األول وله تسع 
باالعتزال وقد فضله بعضهم على املربد وكان عدمي املثل قاله يف العرب وقال ابن خلكان  ومثانون سنة وكان متهما

كان إمام وقته يف علم النحو ودار البالد وأقام حبلب عند سيف الدولة بن محدان مدة وكان قدومه يف سنة إحدى 
فارس وصحب عضد الدولة بن بويه  وأربعني وثلثمائة وجرت بينه وبني أيب الطيب املتنيب جمالس مث انتقل إىل بالد

وتقدم عنده وعلت منزلته حىت قال عضد الدولة أنا غالم أيب علي يف النحو وصنف له كتاب اإليضاح والتكملة 
  وحيكى أنه كان يوما يف ميدان شرياز يساير عضد

  
قال له كيف تقديره فقال الدولة فقال له مل انتصب املستثىن يف قولنا قام القوم إال زيدا فقال الشيخ بفعل مقدر ف

أستثين زيدا فقال له عضد الدولة هال رفعته وقدرت امتنع زيد فانقطع الشيخ وقال هذا اجلواب ميداين مث انه ملا 
رجع إىل منزله وضع يف ذلك كالما ومحله إليه فاستحسنه وذكر يف كتاب اإليضاح أنه بالفعل املتقدم بتقوية إال 

دلسي قال جرى ذكر الشعر حبضرة أيب علي وأنا حاضر فقال إين ألغبطكم على قول وحكى أبو القسم بن أمحد األن
الشعر فإن خاطري ال يوافقين على قوله مع حتقيقي العلوم اليت هي من مواده فقال له رجل فما قلت قط شيئا منه 

  قال ما أعلم أن يل شعرا إال ثالثة أبيات يف املشيب وهي قويل 
  ) وخضب الشيب أوىل أن يعابا ** با خضبت الشيب ملا كان عي( 
  ) وال عيبا خشيت وال عتابا ** ومل أخضب خمافة هجر خل ( 



  ) فصريت اخلضاب له عقابا ** ولكن املشيب بدا ذميما ( 
  وقيل إن السبب يف استشهاده يف باب كان من كتاب اإليضاح ببيت أيب متام الطائي وهو قوله 

  ) األماين مل يزل مهزوال  روض** من كان مرعى عزمه ومهومه ( 
مل يكن ذلك ألن أبا متام يستشهد بشعره لكن عضد الدولة كان حيب هذا البيت وينشده كثريا فلهذا استشهد به يف 
كتابه ومن تصانيفه كتاب التذكرة وهو كبري وكتاب املقصور واملمدود وكتاب احلجة يف القراءات وكتاب اإلغفال 

 وكتاب العوامل املائة وكتاب املسائل احللبيات وكتاب املسائل البغداديات وكتاب فيما أغفله الزجاج من املعاين
املسائل الشريازيات وكتاب البصرية وكتاب املسائل اجمللسيات وغري ذلك وكان مولده سنة مثان ومثانني ومائتني 

ة ويقال له أيضا الفسوى وتويف يف يوم األحد لسبع عشرة ليلة خلت من شهر ربيع اآلخر ببغداد ودفن بالشونيزي
  بفتح الفاء والسني املهملة وبعدها واو نسبة إىل مدينة فسا من أعمال فارس انتهى ملخصا

  
وفيها ابن لولو الوراق أبو احلسن علي بن حممد بن أمحد بن نصري الثقفي البغدادي الشيعي روى عن إبراهيم بن 

  م وله ست وتسعون سنة وكان ثقة حيدث باألجرة شريك ومحزة الكاتب والفريايب وطبقتهم تويف يف احملر
وفيها أبو احلسن األنطاكي علي بن حممد بن إمساعيل املقرئ الفقيه الشافعي قرأ على إبراهيم بن عبد الرزاق 

واألنطاكي بالروايات ودخل األندلس ونشر هبا العلم قال ابن الفرضي أدخل األندلس علما مجا وكان رأسا يف 
دمه فيها أحد مات بقرطبة يف ربيع األول وله مثان وسبعون سنة قاله يف العرب وقال األسنوي ولد القراءات ال يتق

  بأنطاكية سنة تسع وتسعني ومائتني ودخل األندلس سنة اثنتني ومخسني وثلثمائة انتهى 
حاب إبراهيم بن وفيها أبو طاهر األنطاكي حممد بن احلسن بن علي املقرئ احملقق قال أبو عمرو الداين هو أجل أص

  عبد الرزاق وأضبطهم روى عنه القراءات مجاعة من نظرائه قال ابن غلبون تويف قبل الثمانني بيسري 
وفيها أبو أمحد الغطريفي بكسر أوله و الطاء آخره فاء نسبة إىل غطريف جد حممد بن أمحد بن احلسني بن القسم بن 

جب عن سن عالية روى عن أيب خليفة وعبد اهللا بن ناجية وابن السرى الظريف اجلرجاين الرباطي احلافظ تويف يف ر
  خزمية وطبقتهم وكان ثقة صواما قواما متقنا مصنفا صنف املسند الصحيح وغريه 

وفيها حممد بن زيد بن علي بن جعفر بن مروان أبو عبد اهللا البغدادي نزيل الكوفة روى عن عبد اهللا بن ناجية 
  وحامد بن شعيب

  ني وثلثمائةسنة مثان وسبع

  
  فيها أمر امللك شرف الدولة برصد الكواكب كما فعل املأمون وبىن هلا هيكال بدار السلطنة 

وفيها كما قال السيوطي يف تاريخ اخللفاء اشتد الغالء ببغداد جدا وظهر املوت هبا وحلق الناس بالبصرة حر ومسوم 
 ذكر أنه بانت أرضها وغرق كثري من السفن تساقط الناس منه وجاءت ريح عظيمة بفم الصلح حرقت دجلة حىت

  واحتملت زورقا منحدرا وفيه دواب وطرحت ذلك يف أرض خوخى فشوهد بعد أيام انتهى 
وفيها تويف بشر بن حممد بن حممد بن ياسني القاضي أبو القسم الباهلي النيسابوري تويف يف رمضان وقد جلس 

  وأملى عن السراج وابن خزمية 



حلسن بن الوليد أبو بكر الكاليب املعدل أخو عبد الوهاب روى عن سعيد بن عبد العزيز احلليب وفيها تبوك بن ا
  وطبقته 

وفيها اخلليل بن أمحد بن حممد أبو سعيد السجزى القاضي الفقيه احلنفي الواعظ قاضي مسرقند وهبا مات عن تسع 
  ومثانني سنة روى عن السراج وأيب القسم البغوي وخلق 

صر السراج عبد اهللا بن علي الطوسي الزاهد شيخ الصوفيه وصاحب كتاب اللمع يف التصوف روى عن وفيها أبو ن
جعفر اخللدي وأيب بكر حممد ابن داود الدقي قال الذهيب كان املنظور إليه يف ناحيته يف الفتوة ولسان القوم مع 

ع أيب عبد اهللا الروزباري لنلقى أنبليا االستظهار بعلم الشريعة وقال السخاوي كان على طريقة السنة قال خرجت م
الراهب بصور فتقدمنا إىل ديره وقلنا له ما الذي حبسك ههنا قال أسرتين حالوة قول الناس يل يا راهب انتهى 

  وتويف يف رجب

  
بابة وفيها ابن الباجي احلافظ احملقق أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن علي اللخمي اإلشبيلي الثقة احلجة مسع عمر بن ل

وأسلم بن عبد العزيز وطبقتهما ومنه مجاعة من األقران ومات يف رمضان وله سبع ومثانون سنة قال ابن الفرضي مل 
  أجد أحدا أفضله عليه يف الضبط رحلت إليه مرتني 

وفيها أبو الفتح عبد الواحد بن أمحد بن مسرور البلخي احلافظ نزيل مصر تويف يف ذي احلجة روى عن احلسني بن 
مد املطبقي وأمحد بن سليمان بن زبان الكندي وطبقتهما وروى عنه احلافظ عبد الغين األزدي وآخرون وهو من حم

  الثقات 
وفيها أبو بكر املفيد حممد بن أمحد بن حممد بن يعقوب جبرجرايا وكان يفهم وحيفظ ويذاكر وهو بني الضعف واهتمه 

  بعا وتسعني سنة بعضهم روى عن أيب شعيب احلراين وأقرانه وعاش أر
وفيها أبو بكر الوراق حممد بن إمساعيل بن العباس البغدادي املستملى اعتىن به أبوه وأمسعه من احلسن بن الطيب 

  البلخي وعمر بن أيب غيالن وطبقتهما وعاش مخسا ومثانني سنة وكان صاحب حديث ثقة 
بة إىل بيع الكراييس وهي الثياب احملدث وفيها حممد بن بشر أبو سعيد البصري مث النيسابوري الكراييسي نس

  الفاضل روى عن أيب لبيد السامي وابن خزمية والبغوي وكان ثقة صاحلا 
وفيها حممد بن العباس بن حممد أبو عبد اهللا بن أيب ذهل العصمي الضيب اهلروي أحد الرؤساء األجواد وكانت 

ع وكان ملك هراة من حتت أوامره مسوه يف قميص أعشار غالته تبلغ ألف محل وعرضت عليه واليات جليلة فامتن
فمات شهيدا يف صفر وله أربع ومثانون سنة روى عن حيىي بن صاعد وأقرانه وقال ابن ناصر الدين هو الفقيه 

  الشافعي كان حافظا نبيال من األخيار وذوي األقدار

  
حبصول ذلك ألحد من أمثاله سواه رمحه  العالية والرب واإلشارة وكان ميون مخسة آالف بيت ونيفا هبراة ومل نسمع

  اهللا انتهى 
وفيها أبو بكر حممد بن عبيد اهللا بن الشخري الصرييف البغدادي ببغداد روى عن عبد اهللا بن إسحق املدايين 

  والباغندي تويف يف رجب وله بضع ومثانون سنة 
اييسي احلافظ الثقة املأمون أحد أئمة وفيها أبو أمحد احلاكم حممد بن حممد بن أمحد بن إسحق النيسابوري الكر



احلديث وصاحب التصانيف روى عن ابن خزمية والباغندي وحممد بن اجملدر وعبد اهللا بن زيدان البجلي وحممد بن 
الفيض الغساين وطبقتهم وأكثر الترحال وكتب ما ال يوصف قال احلاكم بن البيع أبو أمحد احلافظ إمام عصره يف 

ربيع األول وله ثالث وتسعون سنة صنف على الصحيحني وعلى جامع الترمذي وألف كتاب الصنعة تويف يف شهر 
الكىن وكتاب العلل وكتاب الشروط واملخرج على كتاب املزين وويل قضاء الشاش مث قضاء طوس مث قدم نيسابور 

درك بل هو شيخ ولزم مسجده وأقبل على العبادة والتصنيف وكف بصره قبل موته بسنتني وهذا غري صاحب املست
  ذاك وسيأيت ذكر ذلك إن شاء اهللا تعاىل 

وفيها القسم بن اجلالب الفقيه املالكي صاحب القاضي أيب بكر األهبري ألف كتاب التفريع وكتاب مسائل اخلالف 
  ويف امسه أقوال 

عيان تويف باألندلس وفيها احلافظ الكبري حيىي بن ملك بن عائذ األندلسي أبو زكريا كان حافظا كبريا عاملا أحد األ
  يف شعبان 

وفيها ابن نبال أبو احلسن علي بن حممد بن نبال البغدادي احلافظ املشهور تعلم اخلط كبريا ورزق من الفهم 
  واملعرفة شيئا كثريا قاله ابن ناصر الدين

  سنة تسع وسبعني وثلثمائة

  
  ع حممد بن شاذل والسراج ومجاعة وهو صدوق فيها تويف أبو حامد أمحد بن حممد بن أمحد بن باكويه النيسابوري مس

وفيها علي بن أمحد بن عمر أبو احلسن السرخسي الثقة الضابط كان حافظا كتب الكثري ومل حيدث إال بشيء يسري 
  قاله ابن ناصر الدين 

ء وفيها شرف الدولة سلطان بغداد ابن السلطان عضد الدولة الديلمي كان فيه خري وقلة ظلم مرض باالستسقا
  ومات يف مجادى اآلخرة وله تسع وعشرون سنة ومتلك بغداد سنتني ومثانية أشهر وويل بعده أخوه أبو نصر 

وفيها حممد بن أمحد بن العباس أبو جعفر اجلوهري البغدادي نقاش الفضة كان من كبار املتكلمني وهو عامل األشعرية 
احملرم وله سبع ومثانون سنة روى عن حممد بن حممد يف وقته وعنه أخذ أبو علي بن شاذان علم الكالم تويف يف 

  الباغندي ومجاعة 
وفيها أبو بكر الزبيدي بضم الزاي وفتح املوحدة وبدال مهملة بعد الياء نسبة إىل زبيد وامسه منبه بن صعب بن 

احلاء  سعد العشرية بن مذحج حممد بن احلسن ابن عبيد اهللا بن مذحج بضم امليم وسكون الذال املعجمة وكسر
املهملة وبعدها جيم اسم أكمة محراء باليمن ولد وال عليها أد فسمي بامسها كان صاحب الترمجة شيخ األندلس بل 
وغريها يف العربية قال ابن خلكان هو نزيل قرطبة وكان واحد عصره يف علم النحو وحفظ اللغة وكان أخرب أهل 

ألخبار ومل يكن باألندلس يف فنه مثله يف زمانه وله كتب تدل على زمانه باإلعراب واملعاين والنوادر أي علم السري وا
وفور علمه منها خمتصر كتاب العني وكتاب طبقات النحويني واللغويني باملشرق واألندلس من زمن أيب األسود 

  الدؤيل إىل زمن شيخه أيب عبد اهللا النحوي الرياحي وله كتاب هتك ستور امللحدين وكتاب

  
ب الواضح يف العربية وهو مفيد جدا وكتاب األبنية يف النحو ليس ألحد مثله واختاره احلكم حلن العامة وكتا



املستنصر باهللا صاحب األندلس لتأديب ولده ويل عهده هشام املؤيد باهللا فكان الذي علمه احلساب والعربية ونفعه 
ة الشرطة وحصل له نعمة ضخمة لبسها نفعا كثريا ونال أبو بكر الزبيدي به دنيا عريضة وتوىل قضاء إشبيلية وخط

  بنوه من بعده زمانا وكان الزبيدي شاعرا كثري الشعر فمن ذلك قوله يف أيب مسلم بن فهر 
  ) ومقوله ال باملراكب واللبس ** أبا مسلم إن الفىت جبنانه ( 
  ) إذا كان مقصورا على قصر النفس ** وليس ثياب املرء تغىن قالمة ( 
  ) أبا مسلم طول القعود على الكرسي ** واحللم واحلجا وليس يفيد العلم ( 

  وكان يف صحبة احلكم املستنصر وترك جاريته بإشبيلية فاشتاق إليها واستأذنه يف العود إليها يأذن له فكتب إليها 
  ) ال بد للبني من زماع ** وحيك يا سلم ال تراعي ( 
  ) كصرب ميت على النزاع ** ال حتسبيين صربت إال ( 
  ) أشد من وقفة الوداع ** ما خلق اهللا من عذاب ( 
  ) لوال املنامات والنواعي ** ما بينها واحلمام فرق ( 
  ) من بعدما كان ذا اجتماع ** إن يفترق مشلنا وشيكا ( 
  ) وكل شعب إىل انصداع ** فكل مشل إىل افتراق ( 
  ) وكل وصل إىل انقطاع ** وكل قرب إىل وداع ( 

   وكان كثريا ماينشد
  ) واملال يف الغربة أوطان ** الفقر يف أوطاننا غربة ( 
  ) والناس إخوان وجريان ** واألرض شيء كلها واحد ( 

وفيها أبو سليمان بن زبر احملدث احلافظ الثقة اجلليل حممد بن القاضي عبد اهللا بن أمحد بن ربيعة الربعي الدمشقي 
  مات يف مجادى األوىل روى عن

  
ومجاهر الزملكاين وحممد بن الربيع اجليزي وخلق وصنف التصانيف املفيدة وممن أخذ عنه متام أيب القسم البغوي 

  الرازي وعبد الغين بن سعيد وحممد بن عوف املزين 
وفيها حممد بن املظفر بن موسى بن عيسى أبو احلسني البغدادي وله ثالث وتسعون سنة تويف يف مجادى األوىل وكان 

ن أمحد بن احلسن الصويف وعبد اهللا بن زيدان وحممد بن خرمي وطبقتهم بالعراق واجلزيرة من أعيان احلفاظ مسع م
والشام ومصر وكان يقول عندي من الباغندي مائة ألف حديث قال ابن ناصر الدين كان حمدث العراق حافظا ثقة 

  نبيال مكثرا متقنا مييل إىل التشيع قليال انتهى 
بن جعفر بن العباس روى عن ابن اجملدر وابن صاعد وعنه احلسن بن حممد اخلالل  وفيها غندر النجار أبو بكر حممد

  وكان حيفظ قاله ابن برداس 
وفيها حممد بن النضر أبو احلسني املوصلي النحاس الذي روى ببغداد معجم أيب يعلى عنه عنه قال الربقاين واه مل 

  يكن ثقة 

  سنة مثانني وثلثمائة



  
  بن احلسني بن مروان الضيب املرواين النيسابوري يف شعبان روى عن السراج وابن خزمية فيها تويف أبو نصر أمحد 

وفيها أبو العباس الصندوقي أمحد بن حممد بن أمحد النيسابوري روى عن حممد بن شاذك وابن خزمية وشاخ فتفرد 
  بالرواية عن بضعة عشر شيخا 

  لكنه رافضي كذاب  وفيها سهل بن أمحد الديباجي روى عن ابن خليفة وغريه
وفيها أمحد بن منصور بن ثابت الشريازي أبو العباس أحد احلفاظ الرحالني ذكر الدارقطين أنه أدخل أحاديث على 

  مجاعة من الرواة لكن حيىي بن منده ذكر أن ذلك فعل آخر يقال له أمحد بن منصور سواه قاله ابن ناصر الدين

  
  و حممد غالم الزهري كان حافظا ناقدا جمودا قاله ابن ناصر الدين وفيها احلسن بن علي بن عمرو البصري أب

وفيها طلحة بن حممد بن جعفر أبو القسم الشاهد املعدل املقرئ تلميذ ابن جماهد روى عن أيب عمر بن غيالن 
  وطبقته لكنه معتزيل 

 احلافظ الثقة حمدث األندلس وفيها أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن حممد بن حيىي بن مفرج األموي موالهم القرطيب
رحل ومسع أبا سعيد بن األعرايب وخيثمة وقاسم بن أصبغ وطبقتهم وكان وافر احلرمة عند صاحب األندلس صنف 
له عدة كتب فواله القضاء تويف يف رجب وله ست وتسعون سنة قال احلميدي من تصانيفه فقه احلسن البصري يف 

  يدة سبع جملدات وفقه الزهري يف أجزاء عد
وفيها يعقوب بن يوسف بن كلس الوزير الكامل أبو الفرج وزير صاحب مصر العزيز باهللا وكان يهوديا بغداديا 
عجبا يف الدهاء والفطنة واملكر وكان يتوكل للتجار بالرملة فانكسر وهرب إىل مصر فأسلم هبا واتصل باألستاذ 

ل يف ارتقاء إىل أن مات وله اثنتان وستون سنة وكان كافور مث دخل املغرب ونفق على املعز وتقدم عنده ومل يز
عظيم اهليئة وافر احلشمة عايل اهلمة وكان معلومه على خمدومه يف السنة مائة ألف دينار وقيل أنه خلف أربعة آالف 

  مملوك بيض وسود ويقال إنه حسن إسالمه قاله يف العرب 

  سنة إحدى ومثانني وثلثمائة

  
أبو نصر الذي وىل مملكة بغداد شابا حزما والطائع هللا ضعيفا واله السلطنة ولقبه هباء  فيها مت أمور هائلة وكان

الدولة فلما كان يف شعبان وأمر اخلليفة الطائع حببس أيب احلسني بن املعلم وكان من خواص هباء الدولة فعظم على 
  كرسيهباء الدولة ذلك مث دخل على الطائع للخدمة فلما قرب قبل األرض وجلس على 

  
فتقدم أصحابه فشحطوا الطائع من السرير حبمائل سيفه ولفوه يف كساء ومحل إىل دار اململكة وكتب عليه خبلعه 

نفسه وتسليم األمر إىل القادر فاختبطت بغداد وظن األجناد أن القبض على هباء الدولة من جهة الطائع فوقعوا يف 
ادر باهللا وأنفذ إىل القادر باهللا سجل خبلع الطائع هللا وهو بالبطايح النهب مث إن هباء الدولة أمر بالنداء خبالفة الق

وأخذوا مجيع ما يف دار اخلالفة حىت الرخام واألبواب مث ابيحت للرعاع فقلعوا الشبابيك وأقبل القادر باهللا أمحد بن 
واخلري والرب صاحب  األمري إسحق بن املقتدر وله يومئذ أربع وأربعون سنة وكان أبيض كث اللحية كثري التهجد



  سنة ومجاعة وكان من مجلة من حضر إهانة الطائع وخلعه الشريف الرضي فأنشد 
  ) لقد تقارب بني العز واهلون ** أمسيت أرحم من قد كنت أغبطه ( 
  ) يا قرب ما عاد بالضراء يبكيين ** ومنظر كان بالسراء يضحكين ( 

بو بكر األصبهاين مث النيسابوري املقرئ العبد الصاحل جماب الدعوة وفيها تويف أمحد بن احلسني بن مهران األستاذ أ
ومصنف كتاب الغاية يف القراءة قرأ بدمشق على أيب النضر األخرم وببغداد على النقاش وأيب احلسن بن بويان 

رأينا يف  وطائفة ومسع من السراج وابن خزمية وطبقتهما قال احلاكم كان إمام عصره يف القراءات وأعبد الناس ممن
  الدنيا وكان جماب الدعوة تويف يف شوال وله ست ومثانون سنة وله كتاب الشامل يف القراءات وهو كتاب كبري 

وفيها جوهر القائد أبو احلسن الرومي موىل املعز باهللا ومقدم جيشه وظهريه ومؤيد دولته وموطد املمالك له وكان 
اليه ومل يزل عايل الرتبة نافذ الكلمة إىل أن مات وجرت له فصول عاقال سايسا حسن السرية يف الرعية على دين مو

يف أخذ مصر يطول ذكرها من ذلك ما ذكره ابن خلكان أن القائد جوهر وصل إىل اجليزة وابتدأ يف القتال يف 
احلادي عشر من شعبان سنة مثان ومخسني فأسرت رجال وأخذت خيل ومضى جوهر إىل مينة الصيادين وأخذ 

  مبينة شلقاناملخاضة 

  
واستمال إىل جوهر مجاعة من العسكر يف مراكب وجعل أهل مصر على املخاضة من حيفظها فلما رأى ذلك جوهر 
قال جلعفر بن فالح هلذا اليوم أرادك املعز فعرب عريانا يف سراويل وهو يف مركب ومعه الرجال خوضا حىت خرجوا 

هم واهنزمت اجلماعة يف الليل ودخلوا مصر وأخذوا ما قدروا إليهم ووقع القتال فقتل خلق من األخشيدية وأتباع
عليه من دورهم وخرج حرمهم مشاة ودخلن على الشريف أيب جعفر يف مكاتبة القائد بإعادة األمان فكتب إليه 
يهنيه بالفتح وسأله إعادة األمان وجلس الناس عنده ينتظرون اجلواب فعاد إليهم بأمانه وحضور رسوله ومعه بند 

يض وطاف على الناس يؤمنهم ومينع من النهب فهدأ البلد وفتحت األسواق وسكن الناس كأن مل تكن فتنة فلما أب
كان آخر النهار ورد رسوله إىل أيب جعفر بأن تعمل على لقائي يوم الثالثاء لسبع عشرة ليلة خلت من شعبان 

خرجوا ومعهم الوزير جعفر ومجاعة من األعيان جبماعة األشراف والعلماء ووجوه البلد فانصرفوا متأهبني لذلك مث 
إىل اجليزة والتقوا القائد ونادى مناد ينزل الناس كلهم إال الشريف والوزير فنزلوا وسلموا عليه واحدا واحدا 
والوزير عن مشاله والشريف عن ميينه وملا فرغوا من السالم ابتدأوا يف دخول البلد فدخلوا من زوال الشمس 

والعدد ودخل جوهر بعد العصر وطبوله وبنوده بني يديه وعليه ثوب ديباج مثقل وحتته فرس أصفر  وعليهم السالح
وشق يف مصر ونزل يف مناخه موضع القاهرة اليوم واختط موضع القاهرة وملا أصبح املصريون حضروا إىل القائد 

فلم تعجبه مث قال حفرت يف ساعة للهناء فوجدوه قد حفر أساس القصر بالليل وكان فيه زورات جاءت غري معتدلة 
سعيدة فال أغريها وأقام عسكره يدخل البلد سبعة أيام أوهلا الثالثاء املذكور وبادر جوهر بالكتاب إىل مواله يبشره 
بالفتح وأنفذ إليه رءوس القتلى يف الوقعة وقطع خطبة بين العباس عن منابر الديار املصرية وكذلك امسهم من على 

  ذلك باسم مواله املعزالسكة وعوض عن 

  
وأزال الشعار األسود وألبس اخلطباء الثياب البيض وجعل جيلس بنفسه يف كل يوم سبت للمظامل حيضره الوزير 
والقاضي ومجاعة من أكابر الفقهاء ويف يوم اجلمعة ثامن ذي القعدة أمر جوهر بالزيادة عقيب اخلطبة اللهم صل 



على فاطمة البتول وعلى احلسن واحلسني سبطي الرسول الذين أذهب اهللا على حممد املصطفى وعلى علي املرتضى و
عنهم الرجس وطهرهم تطهريا اللهم وصل على األئمة الطاهرين آباء أمري املؤمنني ويف يوم اجلمعة ثامن عشر شهر 

سي ربيع اآلخر سنة تسع ومخسني صلى القائد يف جامع طولون بعسكر كثري وخطب عبد السميع بن عمر العبا
اخلطيب وذكر أهل البيت وفضائلهم رضي اهللا عنهم ودعا للقائد جوهر وجهر القراءة ببسم اهللا الرمحن الرحيم 
وقرأ سورة اجلمعة واملنافقني يف الصالة وأذن حبي على خري العمل وهو أول ما أذن به مبصر مث أذن به يف سائر 

من السنة املذكورة أذنوا يف جامع مصر العتيق حبي على املساجد وقنت اخلطيب يف صالة اجلمعة ويف مجادى األوىل 
خري العمل وسر القائد جوهر بذلك وكتب إىل املعز يبشره بذلك وملا دعا اخلطيب على املنرب للقائد جوهر أنكر 

عليه وقال ليس هذا رسم موالينا وشرع يف عمارة اجلامع بالقاهرة وفرغ من بنائه يف سابع شهر رمضان سنة إحدى 
  ني ومجع فيه اجلمعة وأظن هذا اجلامع املعروف باألزهر انتهى ملخصا وست

وفيها سعد الدولة أبو املعايل شريف بن سيف الدولة علي بن عبد اهللا بن محدان التغليب صاحب حلب تويف يف 
  رمضان وقد نيف على األربعني وويل بعده ابنه سعد فلما مات ابنه انقرض ملك سيف الدولة من ذريته 

ها عبد اهللا بن أمحد بن محوية بن يوسف بن أعني أبو حممد السرخسي احملدث الثقة روى عن الفربري صحيح وفي
البخاري وروى عن عيسى بن عمر السمرقندي كتاب الدارمي وروى عن إبراهيم بن خرمي مسند عبد بن محيد 

  وتفسريه وتويف يف ذي احلجة وله مثان ومثانون سنة

  
  سم عبد الرمحن بن عبد اهللا املصري املالكي الذي صنف مسند املوطأ تويف يف رمضان وفيها اجلوهري أبو الق

وفيها أبو عدي عبد العزيز بن علي بن حممد بن إسحاق املصري املقرئ احلاذق املعروف بابن اإلمام قرأ على أيب 
زبان وابن قديد بكر بن سيف صاحب أيب يعقوب األزرق وكان حمققا ضابطا لقراءة ورش وحدث عن حممد بن 

  وتويف يف شهر ربيع األول 
وفيها أبو حممد بن معروف قاضي القضاة عبد اهللا بن أمحد بن معروف البغدادي قال اخلطيب كان من أجالد 

الرجال وألبائهم مع جتربة وحنكة وفطنة وعزمية ماضية وكان جيمع وسامة يف منظره وظرفا يف ملبسه وطالقة يف 
وهنضة بأعباء األحكام وهيبة يف القلوب وقال العتيقي كان جمردا يف االعتزال انتهى قال يف  جملسه وبالغة يف خطابه

  العرب قلت ولد سنة ست وثلثمائة ومسع من حيىي بن صاعد وأيب حامد احلضرمي ومجاعة وتويف يف صفر انتهى 
إبراهيم بن شريك األسدي  وفيها أبو الفضل عبيد اهللا بن عبد الرمحن بن حممد الزهري العويف البغدادي مسع

والفريايب وعبد اهللا بن إسحق املدايين وطائفة ومات يف أحد الربيعني وله إحدى وتسعون سنة قال عبد العزيز 
  األزجي هو شيخ ثقة جماب الدعاء 

بعد وفيها ابن املقري أبو بكر حممد بن إبراهيم بن علي األصبهاين احلافظ الثقة صاحب الرحلة الواسعة أول مساعه 
الثلثمائة فأدرك حممد بن نصري املديين وحممد بن علي الفرقدي صاحيب إمساعيل بن عمرو البجلي مث رحل ولقي أبا 
يعلى وعبدان وطبقتهما قال أبو نعيم احلافظ كان حمدثا كبريا ثقة صاحب مسانيد مسع ما ال حيصى كثرة وقال ابن 

املعجم الكبري وكتاب األربعني انتهى تويف يف شوال عن ست ناصر الدين كان حمدثا ثقة كبريا من املكثرين وله 
  وتسعني سنة 

  وفيها قاضي اجلماعة أبو بكر حممد بن يبقى بن زرب القرطيب املالكي



  
صاحب التصانيف وأحفظ أهل زمانه ملذهب مالك مسع قاسم بن أصبغ ومجاعة ووىل القضاء سنة سبع وستني 

  ن أيب عامر يعظمه وجيلسه معه وثلثمائة وإىل أن مات وكان املنصور ب
  وفيها ابن دوست أبو حممد بن يوسف العالف ببغداد روى عن البغوي ومجاعة 

  سنة اثنتني ومثانني وثلثمائة

  
كان أبو احلسن بن املعلم الكوكيب قد استوىل على أمور السلطان هباء الدولة كلها فمنع الرافضة من عمل املأمت يوم 

وا من ثالثني سنة وغلت األسعار بالكرخ حىت بيع رطل من اخلبز بأربعني درمها عاشوراء الذي كان يعمل حن
  واجلوزة بدرهم 

وفيها شغبت اجلند وعسكروا وبغثوا يطلبون من هباء الدولة أن يسلم إليهم ابن املعلم وصمموا على ذلك إىل أن 
صحابه فما زالوا به حىت قتله رمحه اهللا قال له رسوهلم أيها امللك اختر بقاءه أو بقاءك فقبض حينئذ عليه وعلى أ

  وكذلك قتلت بقية أصحابه 
وفيها تويف أبو أمحد العسكري بفتح العني املهملة وسكون السني املهملة وفتح الكاف بعدها راء نسبة إىل عسكر 

وى عن مكرم مدينة من كور األهواز احلسن ابن عبد اهللا بن سعيد األديب األخباري العالمة صاحب التصانيف ر
عبدان األهوازي وأيب القسم البغوي وطبقتهما قال ابن خلكان وهو صاحب أخبار ونوادر وله رواية متسعة وله 
التصانيف املفيدة منها كتاب التصحيف وكتاب املختلف واملؤتلف وكتاب علم املنطق وكتاب احلكم واألمثال 

به وال جيد إليه سبيال فقال ملخدومه مؤيد الدولة وكتاب الزواجر وغري ذلك وكان الصاحب بن عباد يود االجتماع 
  بن بويه إن عسكر مكرم قد اختلف أحواهلا

  
وأحتاج إىل كشفها بنفسي فأذن له يف ذلك فلما أتاها توقع أن يزوره أبو أمحد املذكور فلم يزره فكتب الصاحب 

  إليه 
  ) ضعفنا فلم نقدر على الوجدان ** وملا أبيتم أن تزوروا وقلتم ( 
  ) وكم منزل بكر لنا وعوان ** أتيناكم من بعد أرض نزوركم  (
  ) مبلء جفون ال مبلء جفان ** نسائلكم هل من قرى لنزيلكم ( 

  وكتب مع هذه األبيات شيئا من النثر فجاوبه أبو حممد عن النثر بنثر مثله وعن هذه األبيات بالبيت املشهور 
  ) العري والنزوان  وقد حيل بني** أهم بأمر احلزم لو أستطيعه ( 

فلما وقف الصاحب على اجلواب عجب من اتفاق هذا البيت له وقال واهللا لو علمت أنه يقع له هذا البيت ما 
كتبت له على هذا الروي وهذا البيت لصخر ابن عمرو الشريد يف اخلنساء وهو من مجلة أبيات مشهورة وكانت 

لة خلت من شوال وتويف يوم اجلمعة سابع ذي احلجة انتهى والدة أيب أمحد املذكور يوم اخلميس لست عشرة لي
  ملخصا 

وفيها أبو القسم عبد اهللا بن أمحد بن حممد النسائي الفقيه الشافعي الذي روى عن احلسن بن سفيان مسنده وعن 



 عبد اهللا بن شريويه مسند إسحق قال احلاكم كان شيخ العدالة والعلم بنسا وبه ختمت الرواية عن احلسن بن
  سفيان عاش بضعا وتسعني سنة 

وفيها أبو سعيد عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب القرشي الرازي الصويف الراوي عن حممد بن أيوب بن الضريس 
خرج يف آخر عمره إىل خبارى فتويف هبا وله أربع وتسعون سنة قال احلاكم ومل يزل كالرحيانة عند مشايخ التصوف 

  ببلدنا 
  محد بن منصور بن ثابت الشريازي كان أحد احلفاظ الرحالني كما ذكره ابن ناصر الدينوفيها أبو العباس أ

  
وفيها أبو عمرو بن حيويه احملدث احلجة حممد بن العباس بن حممد بن زكريا البغدادي اخلزاز يف ربيع اآلخر وله 

طيب ثقة كتب طول عمره سبع ومثانون سنة روى عن الباغندي وعبد اهللا بن إسحق املدائين وطبقتهما قال اخل
  وروى املصنفات الكبار 

وفيها حممد بن حممد بن مسعان أبو منصور النيسابوري املذكر نزيل هراة وشيخ أيب عمر املليحي روى عن السراج 
  وحممد بن أمحد بن عبد اجلبار الرياين 

  سنة ثالث ومثانني وثلثمائة

  
نت هباء الدولة بصداق مبلغه مائة ألف دينار وغال السعر فبلغ فيها كما قال يف شذور العقود تزوج القادر سكينة ب

الكر احلنطة ستة آالف وستمائة درهم وابتاع سابور بن أزدشري وزير هباء الدولة دارا يف الكرخ بني السورين 
أيب عبد اهللا وعمرها ومساها دار العلم ووقفها ونقل إليها كتبا كثرية ورد النظر يف أمرها إىل أيب احلسني بن السنية و

  الضيب القاضي انتهى 
وفيها تويف أبو بكر بن شاذان والدأيب علي وهو أمحد بن إبراهيم بن احلسن ابن حممد بن شاذان البغدادي البزاز 

  احملدث املتقن وكان يتجر يف البز إىل مصر وغريها وتويف يف شوال عن ست ومثانني وروى عن البغوي وطبقته 
زاهد الواعظ شيخ الكرامية ورأسهم بنيسابور قال احلاكم كان من العباد اجملتهدين يقال وفيها إسحق بن محشاد ال

  أسلم على يديه أكثر من مخسة آالف ومل أر بنيسابور مجعا مثل جنازته انتهى 
  وفيها جعفر بن عبد اهللا بن فناكى أبو القسم الرازى الراوى عن حممد بن هرون الروياين مسنده انتهى 

حممد بن حزم القلعي األندلسي الزاهد وامسه عبد اهللا بن حممد بن القاسم بن حزم رحل إىل الشام والعراق وفيها أبو 
  ومسع أبا القسم بن العقب وإبراهيم

  
ابن علي اهلجيمي وطبقتهما قال ابن الفرضي كان جليال زاهدا شجاعا جماهدا واله املستنصر القضاء فاستعفاه 

ا كانوا يشبهونه بسفيان الثوري يف زمانه مسعت عليه علماء كثري وعاش ثالثا وستني فأعفاه وكان فقيها صلبا ورع
  سنة انتهى 

  وفيها علي بن حسان أبو احلسن اجلديل الدممي ودمما قرية دون الفرات روى عن مطني وبه ختم حديثه 
اه كان من خوارزم وأمه من وفيها أبو بكر حممد بن العباس اخلوارزمي الشاعر املشهور ويقال له الطربخي ألن أب



طربستان فركب له من االمسني نسبة وهو ابن أخت أيب جعفر حممد بن جرير الطربي صاحب التاريخ وأبو بكر 
املذكور أحد الشعراء اجمليدين الكبار املشاهري كان إماما يف اللغة واألنساب أقام بالشام مدة وسكن بنواحي حلب 

نه قصد حضرة الصاحب بن عباد وهو بأرجان فلما وصل لبابه قال ألحد وكان مشارا إليه يف عصره وحيكى أ
حجابه قل للصاحب على الباب أحد األدباء وهو يستأذن يف الدخول فدخل احلاجب وأعلمه فقال الصاحب قل له 
قد ألزمت نفسي أنه ال يدخل علي من األدباء إال من حيفظ عشرين ألف بيت من شعر العرب فخرج إليه احلاجب 

أعلمه بذلك فقال له أبو بكر ارجع إليه وقل له هذا القدر من شعر الرجال أم من شعر النساء فدخل عليه و
احلاجب فأعاد عليه ما قال فقال الصاحب هذا يؤيد أن يكون أبا بكر اخلوارزمي فأذن له يف الدخول عليه فعرفه 

  وانبسط معه ولكنه مل جيزل له العطاء ففارقه غري راض وعمل فيه 
  ) يداه باجلود حىت أخجل الدميا ** ال حتمدن ابن عباد وإن هطلت ( 
  ) يعطي ومينع ال خبال وال كرما ** فإهنا خطرات من وساوسه ( 

  فبلغ ذلك ابن عباد فلما بلغه خرب موته أنشد 
  ) أمات خوارزميكم قيل يل نعم ** أقول لركب من خوارزم قافل ( 
  ) أال لعن الرمحن من كفر النعم * *فقلت اكتبوا باجلص من فوق قربه ( 

  وأليب بكر املذكور ديوان رسائل وديوان شعر وقد ذكره الثعاليب يف اليتيمة

  
  وذكر قطعة من نثره مث أعقبها بشيء من نظمه فمن ذلك قوله 

  ) مقيما وإن أعسرت زرت ملاما ** رأيتك إن أيسرت خيمت عندنا ( 
  ) وإن زاد الضياء أقاما  أغب** فما أنت إال البدر إن قل ضوءه ( 

وملحه ونوادره كثرية وملا رجع من الشام سكن نيسابور ومات هبا يف منتصف رمضان من هذه السنة وقال ابن 
  األثري يف تارخيه مات سنة ثالث وتسعني واهللا أعلم 

ن ثقة رأسا يف وفيها أبو الفضل نصر بن حممد أمحد بن يعقوب العطار بن أيب نصر الطوسي كان حافظا ناقدا وكا
  علم الصوفية قاله ابن ناصر الدين 

  سنة أربع ومثانني وثلثمائة

  
فيها اشتد البالء بالعيارين ببغداد وقووا على الدولة وكان رأسهم عزيز البابصري التفت عليه خلق من املؤذين 

حيج أحد إال الركب  وطالبوا بضرائب األمتعة وجبوا األموال فنهض السلطان وتفرغ هلم فهربوا يف الظاهر ومل
  املصري فقط 

وفيها تويف أبو إسحق إبراهيم بن هالل الصابئ املشرك احلراين األديب صاحب الترسل وكاتب اإلنشاء للملك عز 
الدولة خبتيار أحل عليه عز الدولة أن يسلم فامتنع وكان يصوم رمضان وحيفظ القرآن وله النظم والنثر والترسل 

لة هم بقتله ألجل املكاتبات الفجة اليت كان يرسلها عز الدولة بإنشائه إىل عضد الدولة الفحل وملا مات عضد الدو
مث تركه لشفاعة وأمره أن يضع له كتابا يف أخبار الدولة الديلمية فعمل الكتاب التاجي فقيل لعضد الدولة أن 



عما يعمل فقال أباطيل أمنقها  صديقا للصابئ دخل عليه فرآه يف شغل شاغل من التعليق والتسويد والتبييض فسأله
وأكاذيب ألفقها فحركت ساكنه وهاجت حقده ومل يزل مبعدا يف أيامه وكان له عبد أسود امسه مين وكان يهواه 

  وله فيه املعاين البديعة

  
  فمن مجلة ما ذكره له الثعاليب يف كتاب الغلمان قوله 

  ) ن ببياضه استعلى علو اخلات** قد قال مين وهو أسود للذي ( 
  ) أن قد أفدت به مزيد حماسن ** ما فخر وجهك بالبياض وهل ترى ( 
  ) ولو أن منه يف خاال شانين ** لو أن مين فيه خاال زانه ( 

  وذكر له فيه الثعاليب أيضا 
  ) بلفظ متله آمايل ** لك وجه كأن ميناي خطته ( 
  ) نفضت صبغها عليه الليايل ** فيه معىن من البدور ولكن ( 
  ) إمنا يلبس السواد املوايل ** يشنك السواد بل زدت حسنا  مل( 
  ) وبروحي أفديك إن كنت مايل ** فمايل أفديك إن مل تكن يل ( 

  وله أيضا وهو معىن بديع 
  ) بقبيح يقوله جلوايب ** أيها الالئم الذي يتصدى ( 
  ) لست أسخو هبا لكل الكالب ** ال تؤمل أين أقول لك أخسأ ( 

ئ يوم االثنني وقيل اخلميس الثنيت عشرة ليلة خلت من شوال هذه السنة ببغداد وقيل سنة مثانني وتويف الصاب
  وثلثمائة وعمره إحدى وسبعون سنة ودفن بالشونيزية ورثاه الشريف الرضي بقصيدته الدالية املشهورة اليت أوهلا 

  ) أرأيت كيف خبا ضياء النادي ** أرأيت من محلوا على األعواد ( 
به الناس لكونه شريفا يرثي صابئيا فقال إمنا رثيت فضله وباجلملة فإنه كان أعجوبة من األعاجيب لكن أضله وعات

اهللا على علم نعوذ برضاه من سخطه ونسأله العافية والصابئ هبمز آخره قيل نسبة إىل صايب بن متوشلخ بن إدريس 
وكان يف عصره اخلليل عليه السالم وقيل الصابئ عند  عليه السالم وكان على احلنفية األوىل وقيل الصابئ بن ماري

  العرب من خرج عن دين

  
قومه وهو األصح ولذلك كانت قريش تسمي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صابئا خلروجه عن دين قومه قال 

جوا عن حسن حليب يف حاشيته على املطول والصابئون باهلمز وبدوهنا أي اخلارجون من صبأ إذا خرج وهم قوم خر
  دين اليهود والنصارى وعبدوا املالئكة 

انتهى والصابئة ملة إدريس عليه السالم قال السيوطي يف كتابه حسن احملاضرة يف أخبار مصر والقاهرة ما لفظه 
ذكر أئمة التاريخ أن آدم عليه الصالة والسالم أوصى البنه شيث وكان فيه ويف بنيه النبوة والدين وأنزل عليه تسع 

ن صحيفة وأنه جاء إىل أرض مصر وكانت تدعى بايلون فنزهلا هو وأوالد أخيه فسكن شيث فوق اجلبل وعشرو
وسكن أوالد قابيل أسفل الوادي واستخلف شيث ابنه أنوش واستخلف أنوش ابنه قونان واستخلف قونان ابنه 

مبا حيدث يف العامل ونظر يف  مهالئيل واستخلف مهالئيل ابنه يرد ودفع الوصية إليه وعلمه مجيع العلوم وأخربه



النجوم ويف الكتاب الذي أنزل على آدم عليه السالم وولد لريد أخنوخ وهو هرمس وهو إدريس عليه السالم 
وكان امللك يف ذلك الوقت حمويل بن أخنوخ بن قابيل وتنبأ إدريس وهو ابن أربعني سنة وأراده امللك بسوء فعصمه 

دفع إليه أبوه وصية جده والعلوم اليت عنده وولد مبصر وخرج منها وطاف األرض اهللا وأنزل عليه ثالثني صحيفة و
كلها ورجع فدعا اخللق إىل اهللا فأجابوه حىت عمت ملته األرض وكانت ملته الصابئة وهي توحيد اهللا والطهارة 

وابتىن مائة وأربعني والصالة والصوم وغري ذلك من رسوم التعبدات وكان يف رحلته إىل املشرق أطاعه مجيع ملوكها 
مدينة أصغرها الرهامث عاد إىل مصر وأطاعه ملكها وآمن به فنظر يف تدبري أمرها وكان النيل يأتيهم سيحا فينحازون 

عن سيله إىل أعايل اجلبال واألرض العالية حىت ينقص فينزلون ويزرعون حيث وجدوا األرض برية وكان يأيت يف 
  عاد إدريس مجع أهل مصر وصعد هبم إىل أول مسيل النيل إليها ودبر وزنوقت الزراعة ويف غري وقتها فلما 

  
األرض ووزن املاء على األرض وأمرهم بإصالح ما أراد من إصالح املرتفع ورفع املنخفض وغري ذلك مما رأى يف 

الكتب ورسم  النجوم واهلندسة واهليئة وكان أول من تكلم يف هذه العلوم وأخرجها من القوة إىل الفعل ووضع فيها
فيها التعليم مث سار إىل بالد احلبشة والنوبة وغريها ومجع أهلها وزاد يف جري النيل ونقص حبيث بطئه وسرعته يف 

طريقه حىت عمل على حساب جريه ووصوله إىل أرض مصر يف زمن الزراعة على ما هو عليه اآلن فهو أول من دبر 
تزعم أن هرمي مصر أحدمها قرب شيث واآلخر قرب إدريس  جري النيل إىل مصر ومات إدريس مبصر والصابئة

  واألصح أنه ليس إدريس إمنا هو مصر بن بيصر بن حام بن نوح عليه السالم هذا كله كالم التيغاشي 
  انتهى ما قاله السيوطي حبروفه 

لومالذ حمدث مهذان وفيها صبح بن أمحد احلافظ أبو الفضل التميمي األحنفي اهلمذاين السمسار ويعرف أيضا بابن ال
روى عن عبد الرمحن بن أيب حامت وطبقته وهو الذي ملا أملى احلديث باع طاحونا له بسبعمائة دينار ونثرها على 
احملدثني قال سريويه كان ركنا من أركان احلديث دينا ورعا ال خياف يف اهللا لومة الئم وله عدة مصنفات تويف يف 

  د سنة ثالث وثلثمائة شعبان والدعاء عند قربه مستجاب ول
وفيها الرماين شيخ العربية أبو احلسن علي بن عيسى النحوي ببغداد وله مثان ومثانون سنة وكانت والدته أيضا 

ببغداد يف سنة ست وتسعني ومائتني وتويف ليلة األحد حادي عشر مجادى األوىل من هذه السنة على الصحيح وقيل 
أى وهو أحد األئمة املشاهري مجع بني علم الكالم والعربية وله قريب من مائة سنة اثنتني ومثانني وأصله من سرمن ر

مصنف منها تفسري القرآن العظيم وكان متقنا لعلوم كثرية منها القراءات والفقه والنحو و الكالم على مذهب 
  املعتزلة والتفسري واللغة وأخذ عن ابن دريد وأيب بكر بن السراج وغريمها

  
محد بن حممد بن أمحد بن صاحل التميمي األحنفي من ولد األحنف بن قيس وهو املترجم بصبح قبل وفيها صاحل بن أ

  أسطر وكان حافظا ثقة دينا من األبرار قاله ابن ناصر الدين 
وفيها أبو بكر حممد بن أمحد بن حممد بن حشيش األصبهاين العدل مسند أصبهان يف عصره روى عن إسحق بن 

  ىي بن صاعد وطبقتهما إبراهيم بن مجيل وحي
وفيها حمدث الكوفة أبو احلسن حممد بن أمحد بن محاد بن سفيان الكويف احلافظ كان أحد املعمرين املشهورين أدرك 

  أصحاب أيب كريب وأيب سعيد األشج ومجع وألف 



املي وطبقته ومجع ما وفيها أبو احلسن حممد بن العباس بن أمحد بن الفرات البغدادي احلافظ مسع من أيب عبد اهللا احمل
مل جيمعه أحد يف وقته قال اخلطيب بلغين أنه كان عنده عن علي بن حممد املصري وجده ألف جزء وأنه كتب مائة 

  تفسري ومائة تاريخ كبري وهو حجة ثقة 
وفيها شيخ الشافعية أبو احلسن املاسرجسي حممد بن علي بن سهل النيسابوري سبط احلسن بن عيسى بن 

ح السني املهملة وسكون الراء وكسر اجليم روى عن أيب حامد بن الشرقي وطبقته ورحل بعد الثالثني ماسرجس بفت
وكتب الكثري بالعراق واحلجاز ومصر قال احلاكم كان أعرف األصحاب باملذهب وترتيبه صحب أبا إسحق 

األسنوي أخذ عن أيب إسحق املروزي مدة وصار ببغداد معيدا أليب علي بن أيب هريرة وعاش ستا وسبعني سنة قال 
وصحبه إىل مصر والزمه إىل أن تويف فانصرف إىل بغداد ودرس هبا وكان اجمللس له بعد قيام ابن أيب هريرة وكان 
معيد درسه مث انصرف إىل خراسان سنة أربع وأربعني وتويف هبا عشية األربعاء ودفن عشية اخلميس السادس من 

  نة نقل عنه الرافعي استحباب تطويل الركعة األوىل على الثانيةمجادى اآلخرة وهو ابن ست وسبعني س

  
وحكى عنه يف باب الديات أنه قال رأيت صيادا يرمي الصيد على فرسخني وكان له ولد امسه حممد ويكىن أبا بكر 

ع وثالثني درس الفقه على أبيه ومسع احلديث ببالد كثرية وتويف يف مجادى األوىل سنة تسع ومثانني وثلثمائة عن أرب
  سنة ودفن بداره 

  انتهى ملخصا 
وفيها أبو عبيد اهللا املرزباين حممد بن عمران بن موسى بن سعيد بن عبيد اهللا الكاتب األخباري العالمة املعتزيل 

صنف أخبار املعتزلة وأخبار الشعراء وغري ذلك وحدث عن البغوي وابن دريد ومات يف شوال وله مثان ومثانون 
لكان اخلراساين األصل البغدادي املولد صاحب التصانيف املشهورة واجملاميع الغريبة وكان راوية سنة قال ابن خ

لآلداب صاحب أخبار وتآليفه كثرية وكان ثقة يف احلديث ومائال إىل التشيع يف املذهب وهو أول من مجع ديوان 
مقدار ثالث كراريس وقد مجعه من  يزيد بن معاوية بن أيب سفيان األموي واعتىن به وهو صغري احلجم يدخل يف

بعده مجاعات وزادوا فيه أشياء ليست له وشعر يزيد مع قلته يف غاية احلسن ومن لطيف شعره األبيات العينية اليت 
  منها 

  ) فتطفي جوى بني احلشا واألضالع ** إذا رمت من ليلى على البعد نظرة ( 
  ) داء املطامع حماسن ليلى مت ب** تقول نساء احلي تطمع أن ترى ( 
  ) سواها وما طهرهتا باملدامع ** وكيف ترى ليلى بعني ترى هبا ( 
  ) حديث سواها يف خروق املسامع ** وتلتذ منها باحلديث وقد جرى ( 
  ) أراك بقلب خاشع لك خاضع ** أجلك يا ليلى عن العني إمنا ( 

ومائتني وتويف يوم اجلمعة ثاين شوال سنة أربع  وكانت والدة املرزباين املذكور يف مجادى اآلخرة سنة سبع وتسعني
ومثانني وقيل مثان وسبعني واألول أصح ودفن بداره بشارع عمر الرومي ببغداد يف اجلانب الشرقي وروى عنه عبد 

  اهللا الصيمري وأبو القسم التنوخي وأبو حممد اجلوهري وغريهم واملرزباين بفتح

  
اء املوحدة وبعد األلف نون نسبة إىل بعض أجداده كان امسه املرزبان وهذا امليم وسكون الراء وضم الزاي وفتح الب



االسم ال يطلق عند العجم إال على الرجل املقدم العظيم القدر وتفسريه بالعربية حافظ احلد انتهى ما قاله ابن 
صاحب التصانيف خلكان ملخصا وجزم الذهيب يف العرب أنه كان معتزليا وقال ابن األهدل املرزباين البغدادي 

  املشهورة كان راوية يف األدب ثقة يف الرواية انتهى 
وفيها القاضي التنوخي أبو علي احملسن بن علي بن حممد بن داود بن إبراهيم ابن متيم األديب األخباري صاحب 

ومخسني سنة التصانيف ولد بالبصرة ومسع هبا من أيب العباس األثرم وطائفة وببغداد من الصويل وغريه وعاش سبعا 
وذكره الثعاليب وأباه يف باب واحد وقدم ذكر أبيه مث قال يف حق أيب علي املذكور هالل ذاك القمر وغصن هاتيك 
الشجر والشاهد العدل مبجد أبيه وفضله والفرع املسند ألصله والنائب عنه يف حياته والقائم مقامه بعد مماته وله 

الكتاب أنه كان على املعيار بدار الضرب بسوق األهواز يف سنة ست كتاب الفرج بعد الشدة ذكر يف أوائل هذا 
وأربعني وثلثمائة وذكر بعد ذلك بقليل أنه كان على القضاء جبزيرة ابن عمر وله ديوان شعر أكرب من ديوان أبيه 

فاته وكان وكتاب نشوان احملاضرة وله كتاب املستجاد من فعالت األجواد ونزل ببغداد وأقام هبا وحدث إىل حني و
مساعه صحيحا وكان أول مساعه احلديث يف سنة ست وثالثني وثلثمائة وأول ما تقلد القضاء من قبل أيب السائب 

عتبة بن عبيد اهللا بالقصر وبابل وما واألهاسنة تسع وأربعني مث واله اإلمام املطيع هللا القضاء بعسكر مكرم ورامهرمز 
تلفة ومن شعره يف بعض املشايخ وقد خرج ليستسقي وكان يف السماء وتقلد بعد ذلك أعماال كثرية يف نواح خم

  سحاب فلما دعا أصحت السماء فقال التنوخي 
  )وقد كان هدب الفيم أن يبلغ األرضا ** خرجنا لنستسقي بفضل دعائه ( 

  
  ) فما مت إال والغمام قد انفضا ** فلما ابتدا يدعو تقشعت السما ( 

  ومن املنسوب إليه أيضا 
  ) أفسدت نسك أخي التقي املترهب ** ل للمليحة يف اخلمار املذهب ق( 
  ) عجبا لوجهك كيف مل يتلهب ** نور اخلمار ونور خدك حتته ( 
  ) للحسن عن ذهبيهما من مذهب ** ومجعت بني املذهبني فلم يكن ( 
  ) قال الشعاع هلا اذهيب ال تذهيب ** فإذا أتت عيين لتسرق نظرة ( 

لقسم علي بن احملسن بن علي التنوخي فكان أديبا فاضال شاعرا راوية للشعر الكثري وكان يصحب وأما ولده أبو ا
أبا العالء املعري وأخذ عنه كثريا وكان من أهل بني كلهم فضالء أدباء ظرفاء وكانت والدة الولد املذكور يف 

رم سنة سبع وأربعني وأربعمائة وكان منتصف شعبان سنة مخس وستني وثلثمائة بالبصرة وتويف يوم األحد مستهل احمل
بينه وبني اخلطيب أيب زكريا التربيزي مؤانسة واحتاد بطريق أيب العالء املعري وقال اخلطيب البغدادي وكان قد 

قبلت شهادته عند احلكام يف حداثته ومل يزل على ذلك مقبوال إىل آخر عمره وكان مستحفظا يف الشهادة حمتاطا 
له وتقلد قضاء نواح عدة منها املدائن وأعماهلا وأذربيجان وإفريقية وغري ذلك وإليه كتب صدوقا يف احلديث ونق

  أبو العالء قصيدته اليت أوهلا 
  ** ) هات احلديث عن الزوراء أو هيتا ( 

  سنة مخس ومثانني وثالمثائة



  
ا روى عن البغوي وحممد بن فيها تويف أبو بكر بن املهندس أمحد بن حممد بن إمساعيل حمدث ديار مصر كان ثقة تقي

  حممد الباهلي وطبقتهما 
وفيها أبو القسم الصاحب بن عباد إمساعيل بن عباد بن العباس بن عباد بن أمحد ابن إدريس الطالقاين وزير مؤيد 

  الدولة أيب منصور بن بويه وفخر

  
ته لقب بالصاحب وكان من الدولة وصحب أبا الفضل الوزير بن العميد وأخذ عنه األدب والشعر والترسل وبصحب

رجال الدهر حزما وعزما وسؤددا ونبال وسخاء وحشمة وأفضاال وعدال قال الثعاليب يف اليتيمة يف حقه ليست 
حتضرين عبارة أرضاها لإلفصاح عن علو حمله يف العلم واألدب وجاللة شأنه يف اجلود والكرم وتفرده بالغايات يف 

ة قويل تنخفض عن بلوغ أدىن فضائله ومعاليه وجهد وصفي يقصر عن أيسر احملاسن ومجعه أشتات املفاخر ألن مه
فواضله ومساعيه مث شرع يف وصف بعض حماسنه وطرف من أحواله وقال أبو بكر اخلوارزمي يف حقه الصاحب نشأ 
يف  من الوزارة يف حجزها ودب ودرج من وكرها ورضع أفاويق درها وورثها عن آبائه كما قال أبو سعيد الرستمي

  حقه 
  ) موصولة اإلسناد باإلسناد ** ورث الوزارة كابرا عن كابر ( 
  ) وإمساعيل عن عباد ** يروي عن العباس عباد وزارته ( 

  وأنشده أبو القسم الزعفراين يوما أبياتا نونية من مجلتها 
  ) إىل راحيت من نأى أو دنا ** أيا من عطاياه هتدي الغين ( 
  ) كسامل خنل مثلها ممكنا ** ن كسوت املقيمني والزائري( 
  ) صنوف من اخلز إال أنا ** وحاشية الدار ميشون يف ( 

فقال الصاحب قرأت يف أخبار معن بن زائدة الشيباين أن رجال قال له امحلين أيها األمري فأمر له بناقة وفرس وبغل 
ليه وقد أمرنا لك من اخلز جببة وقميص ومحار وجارية مث قال لو علمت أن اهللا تعاىل خلق مركوبا غري هذا حلملتك ع

وعمامة ودراعة وسراويل ومنديل ومطرف ورداء وكساء وجورب وكيس ولو علمنا لباسا آخر يتخذ من اخلز 
ألعطيناكه واجتمع عنده من الشعراء ما مل جيتمع عند غريه ومدحوه بغرر املدائح وكان حسن األجوبة كتب إليه 

له وسرق مجلة من ألفاظه فوقع فيها هذه بضاعتنا ردت إلينا وصنف يف اللغة كتابا بعضهم رقعة أغار فيها على رسائ
  مساه احمليط يف سبع جملدات وكتاب الكايف يف الرسائل

  
وكتاب األعياد وفضائل النريوز وكتاب اإلمامة يذكر فيه فضائل على رضى اهللا عنه ويثبت إمامته على من تقدمه 

  ه رسائل بديعة ونظم جيد فمنه قوله ألنه كان شيعيا وله غري ذلك ول
  ) تقصر عنه صفيت ** وشادن مجاله ( 
  ) فقلت قبل شفيت ** أهوى لتقبيل يدي ( 

  وله يف رقة اخلمر 
  ) فتشاهبا وتشاكل األمر ** رق الزجاج وراقت اخلمر ( 



  ) وكأمنا قدح وال مخر ** فكأمنا مخر وال قدح ( 
رسي النحوي أن نوح بن منصور أحد ملوك بين ساسان كتب إليه ورقة يف وحكى أبو احلسني حممد بن احلسني الفا

السر يستدعيه ليفوض إليه وزارته وتدبري مملكته وكان من مجلة أعذاره إليه أنه حيتاج يف نقل كتبه خاصة إىل 
ة ست أربعمائة مجل فما الظن مبا يليق هبا من التجمل وكان مولده ألربع عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة سن

وعشرين وثلثمائة باصطخر وقيل بالطالقان وتويف ليلة اجلمعة رابع عشرى صفر بالري مث نقل إىل أصبهان ومن 
أخباره أنه مل يسعد أحد بعد وفاته كما كان يف حياته غري الصاحب فإنه ملا تويف أغلقت له مدينة الري واجتمع 

فخر الدولة وسائر القواد وقد غريوا لباسهم فلما  الناس على باب القصر ينتظرون خروج جنازته وحضر خمدومه
خرج نعشه من الباب صاح الناس بأمجعهم صيحة واحدة وقبلوا األرض ومشى فخر الدولة أمام اجلنازة مع الناس 

  وقعد للعزاء أياما ورثاه أبو سعيد الرستمي بقوله 
  ) أخوامل أو يستماح جواد ** أبعد ابن عباد يهش إىل السرى ( 
  ) فما هلما حىت املعاد معاد ** اهللا إال أن ميوتا مبوته  أىب( 

قال ابن األهدل ومن كالمه يف وصف األئمة الثالثة املتعاصرين أصحاب أيب احلسن األشعري الباقالين نار حمرق 
  وابن فورك صل مطرق واالسفرائيين

  
   حبر مغرق قال ابن عساكر كأن روح القدس نفث يف روعه حبقيقة حاهلم انتهى

وفيها أبو احلسن األذين بفتحتني نسبة إىل أذنة بلد بساحل الشام عند طرسوس القاضي علي بن احلسني بن بندار 
احملدث نزيل مصر روى الكثري عن ابن فيل وأيب عروبة وحممد بن الفيض الدمشقي وعلي الغضايري وتويف يف شهر 

  ربيع األول 
الطاء نسبة إىل دار القطن حملة ببغداد وهو أبو احلسن علي بن  وفيها الدارقطين بفتح الراء وضم القاف وسكون

عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود البغدادي اإلمام احلافظ الكبري شيخ اإلسالم إليه النهاية يف معرفة احلديث 
له وعلومه وكان يدعى فيه أمري املؤمنني وقال يف العرب احلافظ املشهور صاحب التصانيف تويف يف ذي القعدة و

مثانون سنة روى عن البغوي وطبقته ذكره احلاكم فقال صار أوحد عصره يف احلفظ والفهم والورع إماما يف 
القراءات والنحو صادفته فوق ما وصف يل وله مصنفات يطول ذكرها وقال اخلطيب كان فريد عصره وقريع 

اء الرجال مع الصدق وصحة االعتقاد دهره ونسيج وحده وإمام وقته انتهى إليه علم األثر واملعرفة بالعلل وأمس
واالضطالع من علوم سوى علم احلديث منها القراءات وقد صنف فيها مصنفا ومنها املعرفة مبذاهب الفقهاء 

وبلغين أنه درس فقه الشافعي على أيب سعيد االصطخري ومنها املعرفة باألدب والشعر فقيل أنه كان حيفظ دواوين 
قلت للحاكم هل رأيت مثل الدارقطين فقال هو مل ير مثل نفسه فكيف أنا وقال الربقاين مجاعة وقال أبو ذر اهلروي 

  كان الدارقطين ميلي على العلل من حفظه وقال القاضي أبو الطيب الطربي الدارقطين أمري املؤمنني يف احلديث 
لفهم والورع وإماما يف انتهى كالم العرب وقال ابن قاضي شهبة قال احلاكم صار أوحد أهل عصره يف احلفظ وا

  النحو والقراءة وأشهد أنه مل خيلف على أدمي األرض مثله تويف ببغداد ودفن

  
قريبا من معروف الكرخي قال ابن ماكوال رأيت يف املنام كأين أسأل عن حال الدارقطين يف اآلخرة فقيل يل ذاك 



  يدعى يف اجلنة باإلمام 
  انتهى ملخصا 

بن أمحد بن عثمان بن أمحد بن حممد بن أيوب البغدادي الواعظ املفسر احلافظ  وفيها أبو حفص بن شاهني عمر
صاحب التصانيف وأحد أوعية العلم تويف بعد الدارقطين بشهر وكان أكرب من الدارقطين بتسع سنني مسع من 

اهللا قال لنا ابن الباغندي وحممد بن اجملدر والكبار ورحل إىل الشام والبصرة وفارس قال أبو احلسني بن املهتدي ب
شاهني صنفت ثلثمائة وثالثني مصنفا منها التفسري الكبري ألف جزء واملسند ألف وثلثمائة جزء والتاريخ مائة 
ومخسون جزءا قال ابن أيب الفوارس ابن شاهني ثقة مأمون مجع وصنف ما مل يصنفه أحد وقال حممد بن عمر 

  ل أنا حممدي املذهب الداودي كان ثقة حباثا وكان ال يعرف الفقه ويقو
انتهى وممن أخذ عنه املاليين والربقاين وخلق كثري وقال السيوطي يف كتابه مشتهى العقول ومنتهى النقول منتهى 

التفاسري البن شاهني ألف جملد واملسند له ألف ومخسمائة جملد ومداد تصانيفه انتهى إىل مثانية وعشرين قنطارا قال 
  لزمان ابن اجلوزي قلت هذا من طي ا

  انتهى كالم السيوطي 
وفيها أبو بكر الكبشاين حممد بن إبراهيم النيسابوري األديب الذي روى صحيح مسلم عن إبراهيم بن سفني الفقيه 
تويف ليلة عيد النحر ضعفه احلاكم لتسميعه الكتاب بقوله من غري أصل وقال يف املغين غمزه احلاكم روى الصحيح 

  من غري أصل 
  انتهى 
أبو احلسن بن سكرة حممد بن عبد اهللا بن حممد اهلامشي البغدادي الشاعر املشهور العباسي املفلق وال سيما يف وفيها 

اجملون واملزاح وكان هو وابن حجاج يشبهان يف وقتهما جبرير والفرزدق ويقال أن ديوان ابن سكرة يزيد على 
  يف أنواع اإلبداع فائق يف قولمخسني ألف بيت قال الثعاليب يف ترمجته هو شاعر متسع الباع 

  
الظرف وامللح على الفحول واألفراد جار يف ميدان اجملون والسخف ما أراد وكان يقال أن زمانا جاد مبثل ابن 

  سكرة وابن حجاج لسخي جدا ومن بديع تشبيهه ما قاله يف غالم يف يده غصن مزهر 
  ) غصن فيه لؤلؤ منظوم ** غصن بان بدا ويف اليد منه ( 
  ) قمر طالع ويف ذا جنوم ** فتحريت بني غصنني يف ذا  (

  وله يف غالم أعرج 
  ) العيب حيدث يف غصون البان ** قالوا بليب بأعرج فأجبتهم ( 
  ) للنوم ال للجري يف امليدان ** أين أحب حديثه وأريده ( 

  وله أيضا 
  ) آيس من سالميت ** أنا واهللا هالك ( 
  ) أقامت قياميت قد ** أو أرى القامة اليت ( 

  وله 
  ) فقد جاء بشده ** قيل ما أعددت للربد ( 
  ) حتتها جبة رعدة ** قلت دراعة عرى ( 



  وله البيتان اللذان ذكرمها احلريري يف مقاماته ومها 
  ) سبع إذا القطر عن حاجاتنا حبسا ** جاء الشتاء وعندي من حوائجه ( 
  ) ناعم وكسا  مع الكباب وكل** كن وكيس وكانون وكاس طال ( 

  وحماسن شعره كثرية وتويف يوم األربعاء حادي عشر شهر ربيع اآلخر 
وفيها الفقيه العالمة الورع الزاهد اخلاشع البكاء املتواضع أبو بكر األودين بالضم وفتح املهملة والنون نسبة إىل 

بن عبد اهللا بن حممد بن نصري كان أودنة قرية من قرى خبارى شيخ الشافعية ببخارا وما وراء النهر أبو بكر حممد 
عالمة زاهدا ورعا خاشعا ومن غرائب وجوهه يف املذهب أن الربا حرام يف كل شيء فال جيوز بيع شيء جبنسه روى 

  عن اهليثم بن كليب الشاشي وطائفة ومات يف شهر

  
حلاكم كان من أزهد ربيع اآلخر وقد دخل يف سن الشيخوخة ومن تالمذته املستغفري قال ابن قاضي شهبة قال ا

الفقهاء وأورعهم وأعبدهم وأبكاهم على تقصريه وأشدهم تواضعا وإنابة وقال اإلمام يف النهاية وكان من دأبه أن 
  يضن بالفقه على من ال يستحقه وإن ظهر بسببه أثر االنقطاع عليه يف املناظرة تويف ببخارى انتهى ملخصا 

مسرور البغدادي الزاهد اجملاب الدعوة يف ربيع اآلخر وله مخس ومثانون وفيها أبو الفتح القواس يوسف بن عمر بن 
  سنة روى عن البغوي وطبقته قال الربقاين كان من اإلبدال 

  سنة ست ومثانني وثلثمائة

  
فيها تويف أبو حامد النعيمي أمحد بن عبد اهللا بن نعيم السرخسي نزيل هراة يف ربيع األول روى الصحيح عن 

  من الدغويل ومجاعة الفربري ومسع 
وفيها أبو أمحد السامري بفتح امليم وتشديد الراء نسبة إىل سر من رأى عبد اهللا بن احلسني بن حسون البغدادي 

املقرئ شيخ اإلقراء بالديار املصرية مات يف احملرم وله إحدى وتسعون سنة قرأ القرآن يف الصغر فذكر أنه قرأ على 
ان الرقي وابن شنبوذ وابن جماهد وحدث عن أيب العال حممد بن أمحد الوكيعي أمحد بن سهل األشناين وأيب عمر

فاهتمه احلافظ عبد الغين املصري يف لقيه وقال ال أسلم على من يكذب يف احلديث ويف العنوان أن السامري قرأ 
امري خبمس على حممد ابن حيىي الكسائي وهذا وهم من صاحب العنوان ألن حممد بن حيىي تويف قبل مولد الس

عشرة سنة أو هو عمد ابن السامري ويدل عليه قول حممد بن علي الصوري قد ذكر أبو أمحد أنه قرأ على 
  الكسائي الصغري فكتب يف ذلك إىل بغداد يسأل عن وفاة الكسائي فكان األمر من ذلك بعيدا قال

  
  سائي انتهى يف العرب قلت مث أمسك أبو أمحد عن هذا القول وروى عن ابن جماهد عن الك

وفيها عبيد اهللا بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم بن حممد بن مجيل أبو أمحد األصبهاين روى مسند أمحد بن منيع عن 
  جده ومات يف شعبان 

وفيها احلريب أبو احلسن علي بن عمر احلمريي البغدادي ويعرف أيضا بالسكري وبالصرييف وبالكيال روى عن أمحد 
لي السرييين والباغندي وطبقتهم ولد سنة ست وتسعني ومائتني ومسع سنة ثالث وثلثمائة بن الصويف وعباد بن ع



  باعتناء أخيه وتويف يف شوال 
وفيها أبو عبد اهللا اخلنت الشافعي حممد بن احلسن االستراباذي بكسر أوله والفوقية وسكون السني وفتح الراء و 

مازندران بني سارية وجرجان وهو خنت أيب بكر اإلمساعيلي وهو املوحدة بعدها معجمة نسىب إىل استراباذ من بالد 
صاحب وجه يف املذهب وله مصنفات عاش مخسا وسبعني سنة وكان أديبا بارعا مفسرا مناظرا روى عن عبد امللك 

بن عدي اجلرجاين وتويف يف يوم عرفة قال األسنوي نقل عنه الرافعي يف كتاب اجلنايات قبيل العاقلة بقليل أن 
  لسحر ال حقيقة له وإمنا هو ختييل لظاهر اآلية انتهى ا

وفيها أبو طالب صاحب القوت حممد بن عطية احلارثي العجمي مث املكي نشأ مبكة وتزهد وسلك ولقي الصوفية 
وصنف ووعظ وكان صاحب رياضة وجماهدة وكان على حنلة أيب احلسن بن سامل البصري شيخ الساملية روى عن 

يصي وغريه قاله يف العرب وقال ابن خلكان أبو طالب حممد بن علي بن عطية احلارثي صاحب علي بن أمحد املص
كتاب قوت القلوب كان رجال صاحلا جمتهدا يف العبادة ويتكلم يف اجلامع وله مصنفات يف التوحيد مل يكن من أهل 

حىت قيل أنه هجر الطعام زمانا مكة وإمنا كان من أهل اجلبل وسكن مكة فنسب إليها وكان يستعمل الرياضة كثريا 
  واقتصر على أكل احلشائش املباحة فاخضر جلده

  
من كثرة تناوهلا ولقي مجاعة من املشايخ يف احلديث وعلم الطريقة وأخذ عنهم ودخل البصرة بعد وفاة أيب احلسن 

مد بن طاهر املقدسي يف بن سامل فانتهى إىل مقالته وقدم بغداد فوعظ الناس وخلط يف كالمه فهجروه وتركوه قال حم
كتاب األنساب أن أبا طالب املكي ملا دخل بغداد واجتمع الناس عليه يف جملس الوعظ خلط يف كالمه وحفظ عنه 

أنه قال ليس على املخلوقني أضر من اخلالق فبعده الناس وهجروه وامتنع من الكالم بعد ذلك وله كتب يف التوحيد 
  دفن مبقربة امللكية باجلانب الشرقي وقربه هناك يزار رمحه اهللا انتهى حبروفه وتويف سادس مجادى اآلخرة ببغداد و

وفيها العزيز باهللا أبو منصور نزار بن املعز معد بن املنصور إمساعيل بن القائم باهللا حممد بن املهدي العبيدي الباطين 
ان شجاعا جوادا حليما وكان أمسر صاحب مصر والشام ووىل األمر بعد أبيه وعاش العزيز اثنتني وأربعني سنة وك

أصهب أعني أشهل حسن اخللق قريبا من الناس ال حيب سفك الدماء له أدب وشعر وكان مغرى بالصيد وقام بعده 
ابنه احلاكم وهو الذي اختط جامع مصر القاهرة وبىن قصر البحر وقصر الذهب وجامع القرافة قيل أنه كتب إىل 

يذم نسبه فكتب إليه املرواين عرفتنا فهجوتنا ولو عرفناك هلجوناك وأجبناك صاحب األندلس املرواين يهجوه و
والسالم فاشتد ذلك عليه وأفحمه ألن أكثر الناس ال يسلمون للعييديني نسبتهم إىل أهل البيت ووجد العزيز يوما 

  رقعة على منرب اخلطبة فيها 
  ) يتلى على املنرب باجلامع ** إنا مسعنا نسبا منكرا ( 
  ) فانسب أبا بعد األب الرابع ** ن كنت فيما تدعي صادقا إ( 
  ) فانسب لنا نفسك كالطابع ** وإن ترد حتقيق ما قلته ( 
  )وادخل بنا يف النسب الواسع ** أو فدع األشياء مستورة ( 

  سنة سبع ومثانني وثلثمائة



  
يع األول وله مثانون سنة روى عن البغوي فيها تويف أبو القسم بن الثالج عبد اهللا بن حممد البغدادي الشاهد يف رب

  وطائفة واهتم بالوضع 
وفيها أبو القسم عبيد اهللا بن حممد بن خلف بن سهل املصري البزار ويعرف بابن أيب غالب روى عن حممد بن حممد 

  الباهلي وعلي بن أمحد بن عالن وطائفة وكان من كرباء املصريني ومتموليهم 
  وبه جزم ابن ناصر الدين يف بديعته فقال وفيها وقيل يف اليت قبلها 

وهو أمحد بن أيب الليث نصر بن حممد النصيبيين ) فاضلهم يف شأننا وشعر ** ابن أيب الليث النصييب املصري ( 
  املصري أبو العباس كان من احلفاظ األيقاظ آية يف احلفظ 

مد بن حممد ابن محدان بن بطة العكربي الفقيه احلنبلي وفيها اإلمام الكبري احلافظ ابن بطة أبو عبد اهللا عبيد اهللا بن حم
العبد الصاحل تويف يف احملرم وله ثالث ومثانون سنة قال يف العرب كان صاحب حديث ولكنه ضعيف من قبل حفظه 

روى عن البغوي وأيب ذر بن الباغندي وخلق وصنف كتابا كبريا يف السنة قال العتيقي كان مستجاب الدعوة انتهى 
العرب وقال ابن ناصر الدين كان أحد احملدثني العلماء الزهاد ومن مصنفاته اإلبانة يف أصول الديانة انتهى وقال  كالم

ابن أيب يعلى يف طبقاته مسع من خالئق ال حيصون فإنه سافر الكثري إىل مكة والثغور والبصرة وغري ذلك وصحبه 
د اهللا بن حامد وأبو إسحق الربمكي يف آخرين وملا رجع مجاعة من شيوخ املذهب منهم أبو حفص الربمكي وأبو عب

من الرحلة الزم بيته أربعني سنة فلم ير يف سوق وال رؤي مفطرا إال يف يوم الفطر واألضحى وأيام التشريق وقال 
عبد الواحد بن علي العكربي مل أر يف شيوخ أصحاب احلديث وال يف غريهم أحسن هيئة من ابن بطة وكان أمارا 

  عروفبامل

  
ومل يبلغه خرب منكر إال غريه وقال أبو حممد اجلوهري مسعت أخي أبا عبد اهللا يقول رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم 
يف املنام فقلت له يا رسول اهللا أي املذاهب خري وقال قلت على أي املذاهب أكون فقال ابن بطة ابن بطة ابن بطة 

م مجعة فقصدت الشيخ أبا عبد اهللا بن بطة إىل اجلامع فلما رآين فخرجت من بغداد إىل عكربا فصادف دخويل يو
قال يل ابتداء صدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال أبو عبد اهللا بن 

ومائتني  بطة ولدت يوم االثنني ألربع خلون من شوال سنة أربع وثلثمائة وولد ابن منيع رمحه اهللا سنة أربع عشرة
ومات يوم الفطر سنة سبع عشرة وثلثمائة وقرأت عليه معجمه يف نفر خاص يف مدة عشرة أيام أو أقل أو أكثر 

وذلك يف آخر سنة مخس عشرة وأول سنة ست عشرة وكان بعني ابن بطة ناصور وقد وصف له ترك العشاء فكان 
نازل النريين واجتاز ابن بطة باألحنف العكربي فقام جيعل عشاءه قبل الفجر بيسري وال ينام حىت يصبح وكان عاملا مب

  له فشق ذلك عليه فأنشأ األحنف 
  ) حني تبدو أن ال أمل القياما ** ال تلمين على القيام فحقي ( 
  ) ومن احلق أن أجل الكراما ** أنت من أكرم الربية عندي ( 

  فقال ابن بطة متكلفا له اجلواب 
  ) يل حقا وتظهر االعظاما ** أنت إن كنت ألعدمتك ترعى ( 
  ) ولسنا حنب منك احتشاما ** فلك الفضل يف التقدم والعلم ( 
  ) فسأجزيك بالقيام قياما ** فاعفين اآلن من قيامك أوال ( 



  ) أن فيه متلقا وآثاما ** وأنا كاره لذلك جدا ( 
  ) مبا يستحل فيه احلراما ** ال تكلف أخاك أن يتلقاك ( 
  )اكتفينا أن نتعب األجساما ** منا  وإذا صحت الضمائر( 

  
  ) ففيم انزعاجنا وعالم ** كلنا واثق بود أخيه ( 

  ويقال أنه أفىت وهو ابن مخس عشرة سنة ومصنفاته تزيد على مائة رمحه اهللا تعاىل 
حامت  وفيها ابن مردك أبو احلسن علي بن عبد العزيز بن مردك الربذعي البزاز ببغداد حدث عن عبد الرمحن بن أيب

  ومجاعة ووثقه اخلطيب وتويف يف احملرم وكان عبدا صاحلا 
وفيها فخر الدولة علي بن ركن الدولة احلسن بن بويه الديلمي سلطان الري وبالد اجلبل وزر له الصاحب بن عباد 

لقبه وكان ملكا شجاعا مطاعا مجاعا لألموال واسع املمالك عاش ستا وأربعني سنة وكانت أيامه أربع عشرة سنة 
الطائع ملك األمة وكان أجل من بقي من ملوك بين بويه وكان يقول قد مجعت لولدي ما يكفيهم ويكفي عسكرهم 

مخس عشرة سنة قال ابن اجلوزي يف كتابه شذور العقود تويف يف قلعة بالري وكانت مفاتيح خزائنها مع ولده ومل 
قلعة ثوب فلف فيه واختلف اجلند فاشتغلوا عنه حىت حيضر فلم يوجد له كفن فابتيع من قيم اجلامع الذي حتت ال

أراح فلم ميكنهم القرب منه فشد باحلبال وجر على درج القلعة من بعد حىت تقطع وكان قد ترك ألفي ألف دينار 
ومثامنائة ومخسة وستني ألفا وكان يف خزانته من اجلوهر والياقوت واللؤلؤ والبلخش واملاس أربعة عشر ألفا 

طعة قيمتها ألف ألف دينار ومن أواين الفضة ما وزنه ثالثة آالف ألف من ومن األثاث ثالثة آالف محل ومخسمائة ق
  ومن السالح ألفا محل ومن الفرش ألفان ومخسمائة محل 

  انتهى ما ذكره ابن اجلوزي 
ر وروى عنه وفيها أبو ذر عمار بن حممد بن خملد التميمي نزيل خبارى روى عن حيىي صاعد ومجاعة ومات يف صف

  عبد الواحد الزبريي الذي عاش بعده مائة ومثان سنني وهذا معدوم النظري 
  وفيها أبو احلسني بن مسعون اإلمام القدوة الناطق باحلكمة حممد بن أمحد

  
ابن إمساعيل البغدادي الواعظ صاحب األحوال واملقامات روى عن أيب بكر ابن أيب داود ومجاعة وأملى عدة جمالس 

ة ثلثمائة ومات يف نصف ذي القعدة ومل خيلف ببغداد مثله قال ابن خلكان كان وحيد دهره يف الكالم على ولد سن
اخلواطر وحسن الوعظ وحالوة اإلشارة ولطف العبارة أدرك مجاعة من املشايخ وروى عنهم منهم الشيخ أبو بكر 

عت ابن مسعون يوما وهو على الكرسي يف الشبلي رمحه اهللا وأنظاره ومن كالمه ما رواه الصاحب بن عباد قال مس
جملس وعظه يقول سبحان من أنطق باللحم وبصر بالشحم وامسع بالعظم إشارة إىل اللسان والعني واألذن وهذه من 

لطائف اإلشارات ومن كالمه أيضا رأيت املعاصي نذالة فتركتها مروءة فاستحالت ديانة وله كل معىن لطيف كان 
اد كثري وهلم به غرام شديد وإياه عىن احلريري صاحب املقامات يف املقامة احلادية والعشرين ألهل العراق فيه اعتق

وهي الرازية بقوله رأيت هبا بكره زمرة أثر زمرة وهم منتشرون انتشار اجلراد ومستنون استنان اجلياد ومتواصفون 
داره بشارع العباس مث نقل يوم اخلميس واعظا يقصدونه وحيلون ابن مسعون دونه ومل يأت يف الوعاظ مثله دفن يف 

حادي عشر رجب سنة ست وعشرين وأربعمائة ودفن بباب حرب وقيل أن أكفانه هلم تكن بليت بعد رمحه اهللا 



  تعاىل انتهى ملخصا 
وقال ابن األهدل هو لسان الوقت املرجوع إليه يف آداب الظاهر يذهب إىل أسد املذاهب مع ما يرجع إليه من 

اد وصحبة الفقراء وكان الباقالين واالسفرائيين يقبالن يده وجيالنه وكان أول أمره ينسخ باألجرة ويرب صحة االعتق
أمه فأراد احلج فمنعته أمه مث رأت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يقول دعيه حيج فإن اخلرية له يف حجه يف 

حىت ورد مكة قال فدعوت يف البيت فقلت اللهم اآلخرة واألوىل فخرج مع احلاج فأخذهم العرب وسلبوه فاستمر 
أنك بعلمك غين عن أعالمي حبايل اللهم ارزقين معيشة أشتغل هبا عن سؤال الناس قال فسمعت قائال يقول اللهم 

  انه ما حيسن يدعوك اللهم ارزقه عيشا

  
دينة الشريفة إىل بيت اهللا بال مشقة فأعدت ثالثا وهو يعيد وال أرى أحدا وروى اخلطيب أن ابن مسعون خرج من امل

ومعه متر صيحاين فاشتهى الرطب فلما كان وقت اإلفطار إذا التمر رطب فلم يأكله فعاد إليه من الغد فإذا هو متر 
  فأكله انتهى ملخصا أيضا 

م الالت وفيها أبو الطيب التيملي بفتح الفوقية وسكون التحتية وضم امليم والم نسبة إىل تيم اهللا بن ثعلبة قبيلة وتي
بطن من كلب ال أدري إىل أيهما ينسب صاحب الترمجة حممد بن احلسني الكويف مسع عبد اهللا بن زيدان البجلي 

  ومجاعة وكان ثقة 
وفيها أبو الفضل الشيباين حممد بن عبد اهللا الكويف حدث ببغداد عن حممد ابن جرير الطربي والكبار لكنه كان 

  يضع احلديث للرافضة فترك 
بو طاهر حممد بن الفضل بن حممد بن إسحق بن خزمية السلمي النيسابوري روى الكثري عن جده وأيب وفيها أ

  العباس السراج وخلق واختلط قبل موته بثالثة أعوام فتجنبوه 
وفيها حممد بن املسيب األمري أبو الذواد العقيلي من أجل أمراء العرب متلك املوصل وغلب عليها يف سنة مثانني 

  ة وصاهر بين بويه ومتلك بعده أخوه حسام الدولة مقلد بن املسيب وثالمثائ
وفيها أبو القسم السراج موسى بن عيسى البغدادي وقد نيف على التسعني روى عن الباغندي ومجاعة ووثقه عبيد 

  اهللا األزهري 
الساماين أبو القسم  وفيها نوح بن امللك منصور بن امللك نوح بن امللك نصر بن امللك أمحد ابن امللك إمساعيل

سلطان خبارى ومسرقند وكانت دولته اثنتني وعشرين سنة وويل بعده ابنه منصور مث بعد عامني توثب عليه أخوه عبد 
امللك بن نوح الذي هزمه السلطان حممد بن سبكتكني وانقرضت الدولة السامانية قال ابن الفرات استوىل أبو 

  القسم حممود بن ناصر الدولة سبكتكني

  
وأخذ امللك من جمد الدولة وأسره وأنفذه مقيدا إىل خراسان وكتب إىل القادر باهللا يعلمه بذلك فكتب إليه القادر 
عهدا على خراسان واجلبال والسند واهلند وطربستان وسجستان ولقبه ميني الدولة وناصر امللة نظام الدين ناصر 

ىل أمري املؤمنني ولقب بالسلطان وجلس على التخت ولبس احلق نصري أمري املؤمنني قيل وكان قبل ذلك يلقب مبو
  التاج ودخل عليه البديع اهلمذاين وامتدحه بأبيات يقول فيها 

  ) على أجنم سامان ** أظلت مشس حممود ( 



  ) عبيدا البن خاقان ** وأضحى آل هبرام ( 
  انتهى 

  سنة مثان ومثانني وثلثمائة

  
  ئدا حىت مجدت جوب احلمامات وبول الدواب فيها كما قال يف الشذور كان الربد زا

  انتهى 
وفيها تويف أبو بكر أمحد بن عبدان بن حممد بن الفرج الشريازي احلافظ كان من كبار احملدثني سأله محزة السهمي 
عن اجلرح والتعديل وعمر دهرا روى عن الباغندي والكبار وأول مساعه سنة أربع وثلثمائة تويف يف صفر باألهواز 

  يقال له الباز األبيض قال ابن ناصر الدين كان واحد الثقات احلفاظ  وكان
وفيها احلافظ املتقن أمحد بن عبد البصري القرطيب املتقن اجملود قال ابن ناصر الدين معدود يف حفاظ بالده مذكور يف 

  حمدثيه ونقاده انتهى 
السني املهملة وبالفوقية نسبة إىل بست مدينة  وفيها محد بن إبراهيم بن خطاب اخلطايب البسيت بضم املوحدة وسكون

  من بالد كابل أبو

  
سليمان كان أحد أوعية العلم يف زمانه حافظا فقيها مربزا على أقرانه وقال ابن األهدل أبو سليمان محد بن حممد 

غلط احملدثني اخلطايب البسيت الشافعي صاحب التصانيف النافعة اجلامعة منها معامل السنن وغريب احلديث وإصالح 
  وغريها روى عن مجاعة من األكابر وروى عنه احلاكم وغريه ومن شعره 

  ) ولكنها واهللا يف عدم الشكل ** وما غربة اإلنسان يف شقة النوى ( 
  ) وإن كان فيها أسريت وهبا أهلي ** وإين غريب بني بست وأهلها ( 

  ومنه 
  ) ط كرمي وأفضل فلم يستوف ق** فسامح وال تستوف حقك دائما ( 
  ) كال طريف قصد األمور ذميم ** وال تغل يف شيء من األمر واقتصد ( 

  ومنه 
  ) فإمنا أنت يف دار املداراة ** ما دمت حيا فدار الناس كلهم ( 
  ) إن املهيمن كافيك املهمات ** وال تعلق بغري اهللا يف نوب ( 

  فتركته انتهى وسئل عن امسه أمحد أو محد فقال مسيت حبمد وكتب الناس أمحد 
وفيها أبو عبد اهللا احلسني بن أمحد بن عبد اهللا بن بكري البغدادي الصرييف احلافظ روى عن إمساعيل الصفار وطبقته 
وكان عجبا يف حفظ احلديث وسرده وروى عنه أبو حفص بن شاهني مع تقدمه وتويف يف ربيع اآلخر عن إحدى 

   وستني سنة وكان ثقة غمزه بعضهم قاله يف العرب
  وفيها أبو الفضل الفامي عبيد اهللا بن حممد النيسابوري روى عن أيب العباس السراج وغريه 



وفيها أبو العالء بن ماهان عبد الوهاب بن عيسى البغدادي مث املصري روى صحيح مسلم عن أيب بكر أمحد بن 
  حممد األشقر سوى ثالثة أجزاء

  
  من أجزاء الكتاب يرويها عن اجللودي 

و حفص عمر بن حممد بن عراك املصري املقرئ اجملود القيم بقراءة ورش تويف يوم عاشوراء وقرأ على وفيها أب
  أصحاب إمساعيل النحاس 

وفيها أبو الفرج الشنبوذي حممد بن أمحد بن إبراهيم املقرئ غالم ابن شنبوذ قرأ عليه القراءات وعلي ابن جماهد 
كان عارفا بالتفسري وكان يقول احفظ مخسني ألف بيت من الشعر ومجاعة واعتىن هبذا الشأن وتصدر لإلقراء و

  شواهد للقرآن تكلم فيه الدارقطين 
وفيها أبو بكر االشتيخين بكسر أوله والفوقية وسكون املعجمة والتحتية مث خاء معجمة مفتوحة ونون نسبة إىل 

  ربري تويف يف رجب مبا وراء النهر اشتيخن من قرى الصغد حممد بن أمحد ابن مت الراوي صحيح البخاري عن الف
وفيها أبو علي احلامتي حممد بن احلسن بن مظفر البغدادي اللغوي الكاتب أحد األعالم املشاهري املكثرين أخذ 

األدب عن أيب عمر الزاهد غالم ثعلب وروى عنه أخبارا وأمالها يف جمالس األدب وروى عن غريه أيضا وأخذ عنه 
القاضي التنوخي وغريه وله الرسالة احلامتية اليت شرح فيها ما جرى بينه وبني أيب الطيب مجاعة من النبالء منهم 

املتنيب من إظهار سرقاته وإبانة عيوب شعره ولقد دلت على غزارة مادته وتوافر إطالعه وذكر احلامتي أنه اعتل 
فوجده قد خرج إىل احلمام  فتأخر عن جملس شيخه أيب عمر الزاهد فسأل عنه فقيل له أنه مريض فجاءه يعوده

  فكتب على بابه باسفيداج 
  ) عليل يزار فال يوجد ** وأعجب شيء مسعنا به ( 

وفيها أبو بكر اجلوزقي باجليم والزاي نسبة إىل جوزق كجعفر قرية بنيسابور وأخرى هبراة حممد بن عبد اهللا بن 
صنف الصحيح روى عن السراج وأيب حامد بن حممد بن زكريا الشيباين احلافظ املعدل شيخ نيسابور وحمدثها وم

  الشرقي

  
وطبقتهما ورحل إىل أيب العباس الدغويل وإىل ابن األعرايب وإمساعيل الصفار قال احلاكم انتقيت له فوائد يف عشرين 

صر جزءا مث ظهر بعدها مساعه من السراج واعتىن به خاله املزكي وتويف يف شوال عن اثنتني ومثانني سنة وقال ابن نا
الدين من مصنفاته كتاب الصحيح املخرج على كتاب مسلم وكتاب املتفق واملفترق الكبري يف حنو ثلثمائة جزء 

  خطري انتهى 
وفيها أبو بكر األدفوي حممد بن علي بن أمحد املصري املقرئ املفسر النحوي وأدفو بضم اهلمزة وسكون املهملة 

ابا أخذ عن أيب علي جعفر النحاس فأكثر وأتقن رواية ورش وضم الفاء قرية بصعيد مصر قرب أسوان وكان خش
على أيب غامن املظفر بن أمحد وألف التفسري يف مائة وعشرين جملدا وكان شيخ الديار املصرية وعاملها وكانت له 

  حلقة كبرية للعلم وتويف يف ربيع األول 

  سنة تسع ومثانني وثلثمائة



  
عمل عاشوراء باللطم والعويل وبنضب القباب والزينة وشعار األعياد يوم متادت الشيعة يف هذه األعصر يف غيهم ب

الغدير فعمدت غالية السنة وأحدثوا يف مقابلة يوم الغدير يوم الغار وجعلوه بعد مثانية أيام من يوم الغدير وهو 
يف الغار وهذا جهل السادس والعشرون من ذي احلجة وزعموا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم وأبا بكر اختفيا حينئذ 

وغلط فإن أيام الغار إمنا كانت بيقني يف صفر ويف أول شهر ربيع األول وجعلوا بإزاء يوم عاشوراء بعده بثمانية أيام 
يوم مصرع مصعب بن الزبري وزارو قربه يومئذ مبسكن وبكوا عليه ونظروه باحلسني لكونه صرب وقاتل حىت قتل 

عليه وسلم وحواريه وفارس اإلسالم كما أن أبا احلسني ابن عم النيب صلى اهللا  وألن أباه ابن عمة النيب صلى اهللا
عليه وسلم وفارس اإلسالم فنعوذ باهللا من اهلوى والفنت ودامت السنة على هذا الشعار القبيح مدة سنني قاله يف 

  العرب

  
مات كهال مل يبلغ التعمري وكان وفيها تويف أمحد بن حممد بن عابد باملوحدة األسدي األندلسي القرطيب أبو عمر 

  عنده حفظ وحترير قاله ابن ناصر الدين 
وفيها أبو حممد املخلدي بفتح أوله والالم نسبة إىل جده خملد الذي سيذكر احلسن بن أمحد بن حممد بن احلسن بن 

ج وزجنويه اللباد علي بن خملد النيسابوري احملدث شيخ العدالة وبقية أهل البيوتات تويف يف رجب وروى عن السرا
  وطبقتهما 

وفيها أبو علي زاهر بن أمحد السرخسي الفقيه الشافعي أحد األئمة يف ربيع اآلخر وله ست وتسعون سنة روى عن 
أيب لبيد السامي والبغوي وطبقتهما قال احلاكم شيخ عصره خبراسان وكان قد قرأ على ابن جماهد وتفقه على أيب 

ألنباري وأخذ علم الكالم عن األشعري وعمر دهرا وقال ابن قاضي شهبة كان إسحق املروزي وتأدب على ابن ا
  يقول عند املوت لعن اهللا املعتزلة موهوا وخمرقوا ومات وله ست وتسعون سنة 

وفيها أبو حممد بن أيب زيد القريواين املالكي عبد اهللا بن أيب زيد شيخ املغرب أليه انتهت رياسة املذهب قال القاضي 
ز رياسة الدين والدنيا ورحل إليه من األقطار وجنب أصحابه وكثر اآلخذون عنه وهو الذي خلص املذهب عياض حا

ومأل البالد من تآليفه حج ومسع من أيب سعيد بن األعرايب وغريه وكان يسمى مالكا األصغر قال احلبال تويف 
  للنصف من شعبان 

ن غلبون احلليب املقرئ الشافعي صاحب الكتب يف القراءات قرأ وفيها أبو الطيب بن غلبون عبد املنعم بن عبد اهللا ب
على مجاعة كثرية وروى احلديث وكان ثقة حمققا بعيد الصيت تويف مبصر يف مجادى األوىل وله مثانون سنة واخذ عنه 

الب خلق كثري قال السيوطي يف حسن احملاضرة قرأ على إبراهيم بن عبد الرزاق وقرأ عليه ولده وبكر بن أيب ط
وابو عمر الطلمنكى وكان حافظا للقراءة ضابطا ذا عفاف ونسك وفضل وحسن تصنيف ولد يف رجب سنة تسع 

  وثالثني ومات مبصر يف مجادى األوىل انتهى

بفتح امليم وضم التاء املثناة  -وفيها أبو القسم بن حبابة احملدث عبيد اهللا بن حممد بن اسحق البغدادي البزاز املتوثي 
وهو راوى اجلعديات عن البغوى تويف يف  -ملشددة آخره مثلثة نسبة اىل متوث بلدبني قرقوب واالهواز من فوق ا

  ربيع اآلخر 
وفيها أبو اهليثم الكشميهين بالضم والسكون والكسر وحتتية وفتح اهلاء نسبة إىل كشميهن قرية مبرو حممد بن مكي 



  كان ثقة وله رسائل أنيقة املروزي راوية البخاري عن الفربري تويف يوم عرفة و
وفيها قاضي القضاة لصاحب لصاحب مصر أبو عبد اهللا حممد بن النعمان بن حممد ابن منصور الشيعي يف الظاهر 
الباطين يف الباطن ولد قاضي القوم وأخو قاضيهم قال ابن زوالق مل نشاهد مبصر لقاض من الرياسة ما شاهدناه له 

وافق ذلك استحقاقا ملا فيه من العلم والصيانة واهليبة وإقامة احلق وقد ارتفعت وال بلغنا ذلك عن قاض بالعراق و
اتبته حىت أن العزيز أجلس معه يوم األضحى على املنرب وزادت عظمته يف دولة احلاكم مث تعلل وتنقرس ومات يف 

   سنة أربع وتسعني صفر وله تسع وأربعون سنة وويل القضاء بعده ابن أخيه احلسني بن علي الذي ضربت عنقه يف

  سنة تسعني وثلثمائة

  
فيها توفيت أمة السالم بنت القاضي أمحد بن كامل بن شجرة البغدادية كانت دينة فاضلة روت عن حممد بن 

  إمساعيل البصالين وغريه 
علوم وفيها ابن فارس اللغوي أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا بن حممد بن حبيب الرازي اللغوي كان إماما يف 
شىت خصوصا اللغة فإنه أتقنها وألف كتابه اجململ يف اللغة وهو على اختصاره مجع شيئا كثريا وله كتاب حلية 

  الفقهاء وله رسائل أنيقة 
  ومنه اقتبس احلريري صاحب املقامات ذلك

  
شتغل بديع الزمان األسلوب ووضع املسائل الفقهية يف املقامة الطيبية وهي مائة مسئلة وكان مقيما هبمذان وعليه ا

  اهلمذاين صاحب املقامات وله أشعار جيدة فمنها قوله 
  ) تركية تنمى لتركي ** مرت بنا هيفاء جمدولة ( 
  ) أضعف من حجة حنوي ** ترنو بطرف فاتر فاتن ( 

  وله أيضا 
  ) مجع النصيحة واملقه ** امسع مقالة ناصح ( 
  ) من الثقات على ثقة ** إياك وأحذر أن تبيت ( 

  وله أيضا 
  ) وأنت هبا كلف مغرم ** إذا كنت يف حاجة مرسال ( 
  ) وذاك احلكيم هو الدرهم ** فأرسل حكيما وال توصه ( 

  وله أيضا 
  ) سوى ذا ويف األحشاء نار تضرم ** سقى مهذان الغيث لست بقائل ( 
  ) أفدت هبا نسيان ما كنت أعلم ** ومايل ال أصفى الدعاء لبلدة ( 
  ) مدين وما يف جوف بييت درهم ** حسنته غري أنين نسيت الذي أ( 

  وله أشعار كثرية حسنة تويف بالري ودفن مقابل مشهد القاضي علي بن عبد العزيز اجلرجاين ومن شعره أيضا 
  ) تقضي حاجة وتفوت حاج ** وقالوا كيف حالك قلت خري ( 



  ) عسى يوم يكون به انفراج ** إذا ازدمحت مهوم الصدر قلنا ( 
  ) دفاتر يل ومعشوقي السراج ** ندميي هريت وأنيس نفسي ( 

وفيها حبيش بن حممد بن صمصامة القائد أبو الفتح الكتامي ويل أمرة دمشق ثالث مرات لصاحب مصر وكان 
  جبارا ظلوما غشوما سفاكا للدماء وكثر ابتهال أهل دمشق إىل اهللا يف هالكه حىت هلك باجلذام يف هذه السنة

  
فص الكتاين عمر بن إبراهيم البغدادي املقرئ صاحب ابن جماهد قرأ عليه ومسع منه كتابه يف القراءات وفيها أبو ح

  وحدث عن البغوي وطائفة تويف يف رجب وله تسعون سنة وكان ثقة 
وفيها ابن أخي ميمي الدقاق أبو احلسني حممد بن عبد اهللا بن احلسني البغدادي روى عن البغوي ومجاعة وله أجزاء 

  شهورة وتويف يف رجب م
وفيها أبو احلسن حممد بن عمر بن حيىي العلوي احلسيين الرندي الكويف رئيس العلوية بالعراق ولد سنة مخس عشرة 

وثلثمائة وروى عن هناد بن السري الصغري وغريه صادره عضد الدولة وحبسه وأخذ أمواله مث أخرجه شرف 
  أنه كان من أكثر علوي ماال وقد أخذ منه عضد الدولة ألف ألف دينار الدولة ملا متلك وعظم شأنه يف دولته فيقال 

وفيها أبو زرعة الكشي حممد بن يوسف اجلرجاين وكش قرية قريبة من جرجان مسع من أيب نعيم بن عدي وأيب 
ت العباس الدغويل وطبقتهما بنيسابور وبغداد ومهذان واحلجاز ومجع وصنف األبواب واملشايخ وجاور مبكة سنوا

  وهبا تويف 
وفيها املعاىف بن زكريا القاضي أبو الفرج النهرواين اجلريري نسبة إىل مذهب ابن جرير الطربي ألنه تفقه عليه 

ويعرف أيضا بابن طرارا مسع من البغوي وطبقته فأكثر ومجع فأوعى وبرع يف عدة علوم قال اخلطيب كان من أعلم 
ف اآلداب وويل القضاء بباب الطاق وبلغنا عن الفقيه أيب حممد الباقي أنه الناس يف وقته بالفقه والنحو واللغة وأصنا

كان يقول إذا حضر القاضي أبو الفرج فقد حضرت العلوم كلها ولو أوصى رجل بشيء أن يدفع إىل أعلم الناس 
ذا فنون من لوجب أن يدفع إليه وقال الربقاين كان املعاىف أعلم الناس وقال ابن ناصر الدين كان حافظا عالمة 

  الثقات ومن مصنفاته التفسري الكبري وكتاب اجلليس واألنيس انتهى 
  ومن شعره

  
  ) أتدري على من أسأت األدب ** األقل ملن كان يل حاسدا ( 
  ) بأنك مل ترض يل ما وهب ** أسأت على اهللا يف ملكه ( 
  ) وسد عليك وجوه الطلب ** فجازاك عين بأن زادين ( 

   ذي احلجة وله مخس ومثانون سنة وكان قانعا متعففا وتويف بالنهروان يف

  سنة إحدى وتسعني وثلثمائة

  
فيها تويف أمحد بن عبد اهللا بن محيد بن زريق البغدادي أبو احلسن نزيل مصر كان من الثقات األثبات روى عن 

  احملاملي وحممد بن خملد ومجاعة وكان صاحب حديث رحل إىل دمشق والرقة 



  يوسف اخلشاب أبو بكر الثقفي املؤذن بأصبهان روى عن احلسن بن دكه ومجاعة كثرية وفيها أمحد بن 
وفيها جعفر بن الفضل بن جعفر بن حممد بن موسى بن الفرات أبو الفضل ابن حنزابة البغدادي وزير الديار املصرية 

كي وخلق وكان صاحب وابن وزير املقتدر أيب الفتح حدث عن حممد بن هرون احلضرمي واحلسن بن حممد الدار
حديث ولد سنة مثان وثلثمائة ومات يف ربيع األول قال احلافظ السلفي كان ابن حنزابة من احلفاظ الثقات ميلي يف 

حال وزارته وال خيتار على العلم وأهله شيئا وكذا قال ابن ناصر الدين وقال غريمها كان له عبادة وهتجد وصدقات 
ل فدفن يف دار اشتراها من األشراف باملدينة من أقرب شيء إىل قرب رسول اهللا صلى عظيمة إىل الغاية تويف مبصر ونق

  اهللا عليه وسلم وذكره احلافظ ابن عساكر يف تاريخ دمشق وأورد من شعره 
  ) ومل يبت طاويا منها على ضجر ** من أمخل النفس أحياها وروحها ( 
  ) ايل من الشجر فليس ترمي سوى الع** إن الرياح إذا اشتدت عواصفها ( 

وقال كان كثري اإلحسان إىل أهل احلرمني واشترى باملدينة دارا بالقرب من املسجد ليس بينها وبني الضريح النبوي 
  على ساكنه أفضل الصالة والسالم

  
سوى جدار واحد وأوصى أن يدفن فيها وقرر مع األشراف ذلك وملا مات محل تابوته من مصر إىل احلرمني 

ف إىل لقائه وفاءا مبا أحسن إليهم فحجوا به وطافوا ووقفوا بعرفة مث ردوه إىل املدينة ودفنوه بالدار وخرجت األشرا
  املذكورة انتهى كالم ابن عساكر ويقال أن بعضهم أنشد 

  ) سرى جوده فوق السحاب ونائله ** سرى نعشه فوق الرقاب وطاملا ( 
  ) تبكي أرامله عليه وبالنادي ف** مير على الوادي فتثىن رماله ( 

رمحه اهللا تعاىل وحنزابه بكسر احلاء املهملة وسكون النون وفتح الزاي وبعد األلف موحدة مث هاء ساكنة هي أم أبيه 
  الفضل بن جعفر واحلنزابه يف اللغة املرأة القصرية الغليظة 

البغدادي الشيعي احملتسب وفيها ابن حجاج األديب أبو عبد اهللا احلسني بن أمحد بن حممد بن جعفر ابن احلجاج 
الشاعر املشهور ذو اجملون واخلالعة والسخف يف شعره كان فرد زمانه يف فنه فإنه مل يسبق إىل تلك الطريقة مع 

عذوبة ألفاظه وسالمة شعره من التكلف ويقال أنه يف الشعر يف درجة امرئ القيس وأنه مل يكن بينهما مثلهما ألن 
له ديوان كبري يبلغ عشر جملدات الغالب عليه اهلزل واجملون واهلجو والرفث وكان كل واحد منهما خمترع طريقة و

  شيعيا غاليا انتهى ومن جيد شعره وجده 
  ) تزري على عقل اللبيب األكيس ** يا صاحيب استيقظا من رقدة ( 
  ) هنر تدفق يف حديقة نرجس ** هذي اجملرة والنجوم كأهنا ( 
  ) فعالم شرب الراح غري مغلس ** وأرى الصباقد غلست بنسيمها ( 
  ) من عهد قيصر دهنا مل ميسس ** قوما أسقياين قهوة رومية ( 
  ) موت العقول إىل حياة األنفس ** صرفا تضيف إذا تسلط حكمها ( 

  ومن شعره أيضا 
  )وجتنبت سائر الرؤساء ** قال قوم لزمت حضرة أمحد ( 



  
  ) لي من الشعراء قدميا قب** قلت ما قاله الذي أحرز املعىن ( 
  ) ويغشى منازل الكرماء ** يسقط الطري حيث يلقتط احلب ( 

وهذا البيت الثالث لبشار بن برد وتويف يوم الثالثاء سابع عشرى مجادى اآلخرة بالنيل ومحل إىل بغداد ودفن عنه 
م باسط ذراعيه وكلبه{ مشهد موسى بن جعفر رضي اهللا عنه وكان أوصى أن يدفن عند رجليه ويكتب على قربه 

  ورآه بعد موته بعض أصحابه يف املنام فسأله عن حاله فأنشد } بالوصيد 
  ) يف الشعر حسن مذهيب ** أفسد سوء مذهيب ( 
  ) سيب ألصحاب النيب ** مل يرض موالي على ( 

  ورثاه الشريف الرضي بقصيدة من مجلتها 
  ) فلله ماذا نعى الناعيان ** نعوه على حسن ظين به ( 
  ) من القلب مثل رضيع اللبان ** يع والء له شعبة رض( 
  ) يفل مضارب ذاك اللسان ** وما كنت أحسب أن الزمان ( 
  ) تفتق ألفاظها باملعاين ** بكيتك للشرد السائرات ( 
  ) فقد كنت خفة روح الزمان ** ليبك الزمان طويال عليك ( 

بني بغداد والكوفة خرج منها مجاعة من العلماء واألصل والنيل اليت مات هبا على وزن هنر مصر بلدة على الفرات 
  فيه هنر حفره احلجاج بن يوسف يف هذا املكان آخذ من الفرات ومساه باسم نيل مصر وعليه قرى كثرية 

وفيها أبو احلسن اجلزري عبد العزيز بن أمحد الفقيه إمام أهل الظاهر يف عصره أخذ عن القاضي بشر بن احلسني 
ز يف صحبة امللك عضد الدولة فاشتغل عليه فقهاء بغداد قال أبو عبد اهللا الصيمري ما رأيت فقيها وقدم من شريا

  أنظر منه ومن أيب حامد األسفرائيين الشافعي 
وفيها أبو القسم عيسى بن الوزير علي بن عيسى بن داود بن اجلراح البغدادي الكاتب املنشئ ولد سنة اثنتني 

  يع األولوثلثمائة وتويف يف أول رب

  
قال ابن أيب الفوارس كان يرمي بشيء من مذهب الفالسفة وقال يف العرب روى عن البغوي وطبقته وله أمال مسعنا 

  منها انتهى 
وفيها حسام الدولة مقلد بن املسيب بن رافع العقيلي صاحب املوصل متلكها بعد أخيه أيب الذواد فكانت مدة 

ر إىل مقلد خلع السلطنة واستخدم هو حنو ثالثة آالف من الترك والديلم األخوين إحدى عشرة سنة وقد بعث القاد
ودانت له عرب خفاجة وله شعر حسن وهو رافضي قتله غالم له يف جملس أنس ودفن على الفرات مبكان يقال له 

لى شقبا بني األنبار وهيت وحكي أن قاتله مسعه وهو يقول لرجل ودعه يريد احلج إذا جئت ضريح رسول اهللا ص
  اهللا عليه وسلم فقف عنده وقل له عين لوال صاحباك لزرتك وملا مات رثاه مجاعة من الشعراء منهم الشريف الرضي 

وكان له بالد املوصل والكوفة واملدائن وكان ولده معتمد الدولة أبو املنيع قرواش غائبا عنه مث تقلد األمر من بعده 
وشقى الفرات وخطب يف بالده للحاكم العبيدي مث رجع عن ذلك فوصلت الغز إىل املوصل وهنبوا دار قرواش 

وأخذوا منها ما يزيد على مائيت ألف دينار فاستنجد بنور الدولة أيب األغردبيس ابن صدقة فأجنده واجتمعوا على 
م وقتلوا منهم الكثري ومدحه أبو علي بن الشبل البغدادي الشاعر املشهور بقصيدة ذكر فيها حماربة الغز فنصرا عليه



  هذه الواقعة منها قوله 
  ) فغدت قبورهم بطون األنسر ** نزهت أرضك عن قبور جسومهم ( 
  ) من هذه الدنيا بكل مظفر ** من بعد ما وطئوا البالد وظفروا ( 
  ) ولقوا ببابك سطوة اإلسكندر ** فطووا رياح السد عن يأجوجه ( 

وكان قرواش املذكور يلقب جمد الدين وهو ابن أخت األمري أيب اهليجاء صاحب أربل وكان أديبا شاعرا ظريفا وله 
  أشعار سائرة فمن ذلك ما أورده أبو احلسن الباخرزي يف كتابه دمية القصر

  
  ) صدأ اللئام وصيقل األحرار ** هللا در النائبات فإهنا ( 
  ) سيفا وأطلق صرفهن غراري ** ما كنت إال زبرة فطبعتين  (

  وأورد له أيضا 
  ) للمال من آبائه وجدوده ** من كان حيمد أو يذم مورثا ( 
  ) شكرا كثريا جالبا ملزيده ** فأنا امرؤ هللا أشكر وحده ( 
  ) يعطيك ما يرضيك من جمهوده ** يل أشقر مثل الغياث مغاور ( 
  ) خلت الربوق متوج يف جتريده ** دته ومهند عضب إذا جر( 
  ) أم املنايا ركبت يف عوده ** ومثقف لدن اللسان كأمنا ( 
  ) سلطت جود يدي على تبديده ** وبذا حويت املال إال أنين ( 

ما أحسن هذا الشعر وأمتنه وكان قرواش كرميا هنابا وهابا جاريا على سنن العرب قيل أنه مجع بني أختني يف النكاح 
مته العرب على ذلك فقال أخربوين ما الذي نستعمله مما تبيحه الشريعة وكان يقول ما يف رقبيت غري مخسة من فال

أهل البادية قتلتهم وأما احلاضرة فال يعبأ اهللا هبم ودامت إمرته مخسني سنة فوقع بينه وبني ابن أخيه بركة بن املقلد 
أربعني وأربعمائة وحبسه يف اخلارجية إحدى قالع املوصل وكانا خارج البلد فقبض بركة عليه يف سنة إحدى و

وتوىل مكانه ولقب بزعيم الدولة وأقام يف اإلمارة سنتني وتويف سنة ثالث وأربعني وأربعمائة يف ذي احلجة فقام 
ه يف مقامه ابن أخيه أبو املعايل قريش بن أيب الفضل بدران بن املقلد فأول ما فعل قتل عمه قرواش املذكور يف حبس

  مستهل رجب سنة أربع وأربعني وأربعمائة ودفن بتل توبة شرقي املوصل 

  سنة اثنتني وتسعني وثلثمائة

  
فيها تويف احلاجيب أبو علي إمساعيل بن حممد بن أمحد صاحب الكشاين السمرقندي مسع الصحيح من الفربري ومات 

  يف هذه السنة أو يف اليت قبلها

  
بن إمساعيل املصري احملدث راوي اجملالسة عن الدينوري تويف يف ربيع اآلخر وله وفيها أبو حممد الضراب احلسن 

  تسع وسبعون سنة 
وفيها األصيلي الفقيه أبو حممد عبد اهللا بن إبراهيم املغريب األندلسي القاضي أخذ عن وهب بن ميسرة وكتب مبصر 



بن الصواف وكان حافظا عاملا باحلديث  عن أيب الطاهر الذهلي وطبقته ومبكة عن اآلجري وببغداد عن أيب علي
  رأسا يف الفقه قال الدارقطين مل أر مثله وقال غريه كان نظري أيب حممد بن أيب زيد بالقريوان وعلى طريقته وهديه 

وفيها عبد الرمحن بن أيب شريح أبو حممد األنصاري حمدث هراة روى عن البغوي والكبار ورحلت إليه الطلبة وآخر 
  عاليا أبو املنجا بن الليت وتويف يف صفر من روى عنه 

وفيها أبو الفتح بن جين عثمان بن جين املوصلي النحوي صاحب التصانيف وكان أبوه مملوكا روميا لسليمان بن 
  فهد بن أمحد األزدي املوصلي وإىل هذا أشار بقوله 

  ) فعلمي يف الورى نسيب ** فإن اصبح بال نسب ( 
  ) وم سادة جنب قر** على أين أؤول إىل ( 
  ) ازم الدهر ذو اخلطب ** قياصرة إذا نطقوا ( 
  ) كفى شرفا دعاء نيب ** أوالك دعا النيب هلم ( 

وله أشعار حسنة ويقال أنه أعور وأخذ عن أيب علي الفارسي والزمه وله تصانيف مفيدة منها كتاب اخلصائص وسر 
قصور واملمدود والتذكرة األصبهانية وغري ذلك ويقال أن الصناعة والكايف يف شرح القوايف واملذكر واملؤنث وامل

الشيخ أبا إسحق الشريازي أخذ منه أمساء كتبه وشرح ابن جين أيضا ديوان املتنيب شرحا كبريا مساه النشز وكان قد 
  قرأ الديوان على

  
لثمائة وتويف يوم صاحبه وكان املتنيب يقول ابن جين أعرف بشعري مين وكانت والدة ابن جين باملوصل قبل الث
  اجلمعة ثامن عشرى صفر ببغداد قال ابن خلكان وجين بكسر اجليم وتشديد النون وبعدها ياء 

وفيها الوليد بن بكر الغمري األندلسي السرقسطي بفتحتني وضم القاف وسكون املهملة نسبة إىل سرقسطة مدينة 
ن احلسن بن رشيق وعلي بن اخلصيب وخلق قال باألندلس أبو العباس احلافظ رحل بعد الستني وثلثمائة وروى ع

ابن الفرضي كان إماما يف الفقه واحلديث عاملا باللغة والعربية لقي يف الرحلة أزيد من ألف شيخ وقال غريه له شعر 
فائق وتويف بالدينور وقال ابن ناصر الدين قال احلافظ عبد الرحيم الوليد هذا عمري أي بالعني املهملة ولكن دخل 

قية فكان ينقط العني حىت سلم وقال إذا رجعت إىل األندلس جعلت النقطة اليت على العني ضمة وأراين خطه إفري
  انتهى 

  سنة ثالث وتسعني وثلثمائة

  
فيها أمر نائب دمشق األسود احلاكمي مبغريب فطيف به على محار ونودي عليه هذا جزاء من حيب أبا بكر وعمر مث 

  قاتله وال أستاذه احلاكم قاله يف تاريخ اخللفاء  ضرب عنقه رمحه اهللا وال رحم
  ومات فيها كما قال ابن األهدل وكيع الشاعر املتقدم يف زمانه على أقرانه ومن شعره 

  ) فصدت عن الرتب العالية ** لقد قنعت مهيت باخلمول ( 
  ) ولكنها تؤثر العافية ** وما جهلت طعم طيب العال ( 

  درس بتربة الشافعي بالقرافة يف هذا املعىن فقالونظم أبو الفتح االقضاعي امل



  
  ) فإياك والرتب العالية ** بقدر الصعود يكون اهلبوط ( 
  ) تقوم ورجالك يف عافية ** وكن مبكان إذا ما سقطت ( 

  لكن املتنيب أخذ بعلو مهته يف نقض ما قالوا فقال 
  ) فال تقنع مبا دون النجوم ** إذا غامرت يف شرف مروم ( 
  ) كطعم املوت يف أمر عظيم ** فطعم املوت يف أمر حقري ( 

  انتهى 
وفيها أبو حفص أمحد بن حممد بن املرزبان األهبري أهبر أصبهان مسع جزء لوين من حممد بن إبراهيم احلزوري سنة 

  مخس وثلثمائة وكان أديبا فاضال 
عدل أحد الرؤساء والعلماء ببغداد قرأ القرآن على وفيها أبو إسحق الطربي إبراهيم بن أمحد املقرئ الفقيه املالكي امل

ابن بويان وأيب عيسى بكار وطبقتهما وحدث عن إمساعيل الصفار وطبقته وكانت داره جممع أهل القرآن واحلديث 
  وأفضاله زائد على أهل العلم وكان ثقة 

اللسان وكان يف جودة احلفظ وفيها اجلوهري صاحب الصحاح أبو نصر إمساعيل بن محاد التركي اللغوي أحد أئمة 
يف طبقة ابن مقلة ومهلهل أكثر الترحال مث سكن بنيسابور قال القفطي أنه مات مترديا من سطح جامع نيسابور يف 

هذا العام قال وقيل مات يف حدود األربعمائة وقيل أنه تسودن وعمل له شبه جناحني وقال أريد أن أطري فأهلك 
وقال السيوطي يف طبقات النحاة قال ياقوت كان من أعاجيب الزمان ذكاء وفطنة  نفسه رمحه اهللا قاله يف العرب

وعلما وأصله من فاراب من بالد الترك وكان إماما يف اللغة واألدب وكان يؤثر السفر على احلضر ويطوف اآلفاق 
العرب العاربة وطاف  دخل العراق فقرأ العربية على أيب علي الفارسي والسريايف وسافر إىل احلجاز وشافه باللغة

بالد ربيعة ومضر مث عاد إىل خراسان مث أقام بنيسابور مالزما للتدريس والتأليف وكتابة املصاحف والدفاتر حىت 
  مضى لسبيله عن آثار مجيلة

  
وصنف كتابا يف العروض ومقدمة يف النحو والصحاح يف اللغة مع تصحيف فيه يف مواضع عدة تتبعها عليه احملققون 

سببه أنه ملا صنفه مسع عليه إىل باب الضاد املعجمة وعرض عليه وسوسة فانتقل إىل اجلامع القدمي بنيسابور  قيل أن
فصعد سطحه وقال أيها الناس إين عملت يف الدنيا شيئا مل أسبق إليه فسأعمل لآلخرة أمرا مل يسبق إليه وضم إىل 

أنه يطري فوقع فمات وبقي سائر الكتاب مسودة غري جنبيه مصراعي باب وتأبطهما حببل وصعد مكانا عاليا وزعم 
  منقح وال مبيض فبيضه تلميذه إبراهيم بن صاحل الوراق فغلط فيه يف مواضع انتهى كالم السيوطي ملخصا 

وفيها الطائع هللا أبو بكر عبد الكرمي بن املطيع هللا الفضل بن املقتدر جعفر ابن املعتضد أمحد املوفق العباسي دخل 
ء الدولة وكان حنق عليه لسبب فقبل األرض ووقف مث أومأ إىل مجاعة من أصحابه كان واطأهم على فعل عليه هبا

ما سنذكره فجذبوا الطائع هللا من سريره ولفوه يف كساء وأخرجوه من الباب املعروف بباب بدر ومحلوه إىل دار 
طع قطعة من إحدى أذنيه وكان هباء الدولة اململكة ملفوفا على قفا فراش مث أشهد عليه خبلع نفسه ومسلت عيناه وق

قبض عليه يف يوم السبت تاسع عشر شعبان سنة إحدى ومثانني وثالمثائة ويف ليلة األحد ثالث رجب سنة إحدى 
ومثانني وثلثمائة سلم الطايع هللا إىل القادر باهللا فأنزله حجرة من حجر خاصته ووكل به من حيفظه من ثقات خدمه 

اعاة أموره غري أنه تقدم جبذع أنفه فقطع يسري من مارن أنفه مع ما كان قطع أوال من أذنه وأحسن ضيافته ومر



وتويف الطائع هللا يوم الثالثاء سلخ شهر رمضان وكانت دولته أربعا وعشرين سنة وكان مربوعا أبيض أشقر جمدور 
 دار عند القادر باهللا إىل أن مات الوجه كبري األنف أخبر الفم شديد القوى يف خلقه حدة واستمر مكرما حمترما يف

  وله ثالث وسبعون سنة وصلى عليه القادر باهللا وشيعه األكابر ورثاه الشريف الرضي 
  وفيها املنصور احلاجب أبو عامر حممد بن عبد اهللا بن أيب عامر القحطاين

  
دولة املؤيد باهللا هشام بن املعافري بالفتح وكسر الفاء وراء نسبة إىل املعافر بطن من قحطان األندلسي مدبر 

املستنصر باهللا احلكم بن عبد الرمحن األموي ألن املؤيد بايعوه بعد أبيه وله تسع سنني وبقي صورة وأبو عامر هو 
الكل وكان حازما بطال شجاعا غزاءا عادال سايسا افتتح فتوحا كثرية وأثر آثارا محيدة وكان ال ميكن املؤيد من 

  بأحد إال جبواريه  الركوب وال من االجتماع
وفيها املخلص أبو طاهر حممد بن عبد الرمحن بن العباس البغدادي الذهيب مسند وقته مسع أبا القسم البغوي وطبقته 

  وكان ثقة تويف يف رمضان وله مثان ومثانون سنة 
ر الدين يف وفيها أبو القسم خلف بن القسم بن سهل األندلسي احلافظ وهو إمام مقرئ مصنف ناقد قال ابن ناص

  بديعته 
  ) شاع صالح مجعه فالزم ** مث فىت دباغ بن قاسم ( 

  سنة أربع وتسعني وثلثمائة

  
فيها تويف أبو عمر عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب السلمي بالضم والفتح نسبة إىل سليم قبيلة مشهورة منها 

اهللا بن حممد الزهري ابن أخي رسته وكتب العباس بن مرداس والعرباض بن سارية األصبهاين املقرئ روى عن عبد 
  الكثري وتويف يف ذي القعدة 

وفيها أبو الفتح إبراهيم بن علي بن سيبخت نزل مصر وحدث عن البغوي وأيب بكر بن أيب داود قال اخلطيب كان 
  سيئ احلال يف الرواية تويف مبصر 

  احلداد وفيها حممد بن عبد امللك بن صيفون أبو عبد اهللا اللخمي القرطيب

  
مسع عبد اهللا بن يونس القربي وقاسم بن أصبغ ومبكة من أيب سعيد بن األعرايب قال ابن الفرضي مل يكن ضابطا 

اضطرب يف أشياء قاله يف العرب وقال يف املغين مسع ابن األعرايب قال ابن الفرضي عدل صاحل واضطرب يف أشياء 
  قرئت عليه مل يسمعها ومل يكن ضابطا انتهى 

حيىي بن إمساعيل احلريب املزكي أبو زكريا بنيسابور يف ذي احلجة وكان رئيسا أديبا إخباريا متفننا مسع من مكي  وفيها
  بن عبدان ومجاعة 

  سنة مخس وتسعني وثلثمائة



  
فيها تويف التاهريت بفتح اهلاء وسكون الراء وفوقيه نسبة إىل تاهرت موضع بإفريقية أبو الفضل أمحد بن القسم بن 

  الرمحن التميمي البزاز العبد الصاحل مسع باألندلس من قاسم بن أصبغ وطبقته وهو من كبار شيوخ ابن عبد الرب عبد 
وفيها أبو احلسن اخلفاف أمحد بن حممد بن أمحد بن عمر الزاهد النيسابوري مسند خراسان تويف يف ربيع األول وله 

  ج ثالث وتسعون سنة وهو آخر من حدث عن أيب العباس السرا
وفيها األمخيمي بالكسر والسكون نسبة إىل أمخيم بلد بصعيد مصر أبو احلسني حممد بن أمحد بن العباس املصري 

  روى عن حممد بن ريان بن حبيب وعلي بن أمحد بن عالن وطائفة 
تأليف وفيها أبو نصر املالمحي حممد بن أمحد بن حممد البخاري راوي كتاب قراءة خلف اإلمام وكتاب رفع األيدي 

  البخاري روامها عن حممود بن إسحق وكان حافظا ثقة عاش ثالثا ومثانني سنة 
  وفيها عبد الوارث بن سفني أبو القسم القرطيب احلافظ ويعرف باحلبيب

أكثر عن القسم بن أصبغ وكان من أوثق الناس فيه تويف خلمس بقني من ذى احلجة محل عنه أبو عمر بن عبد الرب 
  الكبري 
و عبد اهللا بن منده احلافظ العلم حممد بن اسحق بن حممد بن حيىي العبدى االصبهاىن اجلوال صاحب وفيها أب

التصانيف طوف الدنيا ومجع وكتب ماال ينحصر ومسع من ألف وسبعمائة شيخ وأول مساعه ببلده يف سنة مثان 
أبو اسحق بن محزة احلافظ ما  عشرة وثلثمائة ومات يف سلخ ذى القعدة وبقى يف الرحلة بضعا وثالثني سنة قال

رأيت مثله وقال عبد الرمحن بن منده كتب أىب عن أىب سعيد بن األعرايب ألف جزء وعن خيثمة ألف جزء وعن 
األصم ألف جزء وعن اهليثم الشاشي ألف جزء وقال شيخ اإلسالم األنصاري أبو عبد اهللا ابن منده سيد أهل زمانه 

اصر الدين أبو عبد اهللا اإلمام أحد شيوخ اإلسالم وهو إمام حافظ جبل من اجلبال وملا قاله مجيعه يف العرب وقال ابن ن
  رجع من رحلته كانت كتبه أربعني محال على اجلمال حىت قيل أن أحدا من احلفاظ مل يسمع ما مسع وال مجع ما مجع 

هور صاحب كتاب تاريخ أصبهان انتهى وقال ابن خلكان أبو عبد اهللا حممد بن حيىي بن منده العبدي احلافظ املش
كان أوحد احلفاظ الثقات وهم أهل بيت كبري خرج منهم مجاعة من العلماء ومل يكونوا عبديني وإمنا أم احلافظ أبو 

  عبد اهللا املذكور وامسها برة بنت حممد كانت من بين عبد ياليل فنسب إىل أخواله 
  انتهى ملخصا 

بن حممد بن موسى بن جعفر البخاري أبو نصر حدث عنه أبو احلسن وفيها املالمحي أبو نصر حممد بن أمحد 
  الدارقطين وغريه وكان من احلفاظ املشهورين قاله ابن ناصر الدين

  سنة ست وتسعني وثلثمائة

  
فيها تويف أبو عمر الباجي أمحد بن عبد اهللا بن حممد بن علي اللخمي اإلشبيلي احلافظ العلم املشهور يف احملرم وله 

  وستون سنة وكان حيفظ عدة مصنفات وكان إماما يف األصول والفروع ثالث 
وفيها أبو احلسن بن اجلندي أمحد بن حممد بن عمران البغدادي ولد سنة ست وثلثمائة وروى عن البغوي وابن 

  صاعد وهو ضعيف شيعي 



الفقيه وقد روى عن األصم  وفيها أبو سعد بن اإلمساعيلي شيخ الشافعية وابن شيخهم إمساعيل بن أمحد بن إبراهيم
} إياك نعبد وإياك نستعني { وحنوه وكان صاحب فنون وتصانيف تويف ليلة اجلمعة وهو يقرأ يف صالة املغرب 

ففاضت نفسه وله ثالث وستون سنة رمحه اهللا قاله يف العرب وقال ابن قاضي شهبة العالمة أبو سعد بن اإلمام أيب بكر 
افعية هبا أخذ العلم عن أبيه قال فيه محزة السهمي كان إمام زمانه مقدما يف الفقه اإلمساعيلي اجلرجاين شيخ الش

واألصول والعربية والكتابة والشروط والكالم صنف يف أصول الفقه كتابا كبريا وخترج على يده مجاعة مع الورع 
قام هبا سنة مث حج وعقد له واجملاهدة والنصح لإلسالم والسخاء وحسن اخللق قال القاضي أبو الطيب ورد بغداد فأ

الفقهاء جملسني توىل أحدمها أبو حامد اإلسفرائيين واآلخر أبو حممد الباين وقال الشيخ أبو إسحق مجع بني رياسة 
  الدين والدنيا جبرجان انتهى 

وفيها أبو احلسني الكاليب عبد الوهاب بن احلسن بن الوليد حمدث دمشق ويعرف بأخي تبوك ولد سنة ست 
ائة وروى عن حممد بن خرمي وسعيد ابن عبد العزيز احلليب وطبقتهما قال عبد العزيز الكتاين كان ثقة نبيال وثلثم

  مأمونا تويف يف ربيع األول 
  وفيها أبو احلسني احلليب علي بن حممد بن إسحق القاضي الشافعي نزيل مصر

  
طبقتهما ورحل إىل العراق ومصر وعاش مائة روى عن علي بن عبد احلميد الغضايري وحممد بن إبراهيم بن نريوز و

  سنة 
وفيها البحريي صاحب األربعني املروية أبو عمرو حممد بن أمحد بن جعفر النيسابوري املزكي احلافظ الثقة روى عن 

حيىي بن منصور القاضي وطبقته قال احلاكم كان من حفاظ احلديث املربزين يف املذاكرة تويف يف شعبان وله ثالث 
  سنة وستون 

وفيها ابن املأمون أبو بكر حممد بن احلسن بن الفضل العباسي الثقة املشهور روى عن أيب بكر بن زياد النيسابوري 
  وطائفة وهو جد أيب الغنائم عبد الصمد بن املأمون 

 وفيها ابن زنبور أبو بكر حممد بن عمر بن علي بن خلف بن زنبور الوراق ببغداد يف صفر روى عن البغوي وابن
  صاعد وابن أيب داود قال اخلطيب ضعيف جدا 

  سنة سبع وتسعني وثلثمائة

  
فيها كان ظهور أيب ركوة وهو أموي من ذرية هشام بن عبد امللك كان حيمل الركوة يف السفر ويتزهد ولقي 

على من املشايخ وكتب احلديث ودخل الشام واليمن وهو يف خالل ذلك يدعو إىل القائم من بين أمية ويأخذ البيعة 
يستجيب له مث جلس مؤدبا واجتمع عنده أوالد العرب فاستوىل على عقوهلم وأسرا إليهم أنه اإلمام ولقب نفسه 
الثائر بأمر اهللا وكان خيرب باملغيبات وميخرق عليهم مث أنه حارب متويل تلك الناحية من املغرب وظفر به وقوى مبا 

مائيت ألف دينار ومجع له أهلها مائيت ألف دينار أخرى وضرب  حواه من العسكر ونزل بربقة فأخذ من يهودي هبا
السكة بامسه ولعن احلاكم فجهز حلربه ستة عشر ألفا وظفروا به وأتوا به إىل احلاكم فقتله مث قتل قائد اجليش الذين 

  ظفروا به



  
  د الزاهد وفيها تويف أصبغ بن الفرج الطائي األندلسي املالكي مفيت قرطبة وقاضي بطليوس وأخو حام

وفيها أبو احلسن بن القصار علي بن عمر البغدادي الفقيه املالكي صاحب كتاب مسائل اخلالف قال أبو إسحق 
  الشريازي ال أعرف كتابا يف اخلالف أحسن منه وقال أبو ذر اهلروي هو أفقه من لقيت من املالكية 

الشافعي قال اخلليلي هو أفضل من لقيناه بالري وفيها أبو احلسن بن القصار علي بن حممد بن عمر الرازي الفقيه 
كان مفتيها قريبا من ستني سنة أكثر عن عبد الرمحن بن أيب حامت ومجاعة وكان له يف كل علم حظ وعاش قريبا من 

  مائة سنة 
وفيها ابن واصل األمري أبو العباس أمحد كان خيدم بالكرخ وهم يسخرون منه ويقول بعضهم إن ملكت فاستخدمين 

تنقلت به األحوال وخرج وحارب وملك سرياف بالبصرة مث قصد األهواز وكثر جيشه والتقى السلطان هباء ف
الدولة وهزمه مث أخذ البطائح وأخذ خزائن متوليها مهذب الدولة فسار حلربه فخرج امللك أبو غالب فعجز ابن 

  يف صفر من هذه السنة واصل عنه واستجار حبسان اخلفاجي مث قصد نزار ابن حسنونة فقتل بواسط 

  سنة مثان وتسعني وثلثمائة

  
فيها كانت فتنة هائلة ببغداد قصد رجل شيخ الشيعة ابن املعلم وهو الشيخ املفيد وأمسعه ما يكره فثار تالمذته 

 وقاموا واستنفروا الرافضة وأتوا دار قاضي القضاة أبا حممد بن األكفاين والشيخ أبا حامد بن األسفرائيين فسبومها
ومحيت الفتنة مث إن السنة أخذوا مصحفا قيل أنه على قراءة ابن مسعود فيه خالف كثري فأمر الشيخ أبو حامد 
والفقهاء بتحريقه فأحضر مبحضر منهم فقام ليلة النصف رافضي وشتم من أحرق املصحف فأخذ وقتل فثارت 

  وافض وصاحوا احلاكم يا منصورالشيعة ووقع القتال بينهم وبني السنة واختفى أبو حامد واستظهرت الر

  
فغضب القادر باهللا وبعث خيال ملعاونة السنة فاهنزمت الرافضة وأحرقت بعض دورهم وذلوا وأمر عميد اجليوش 

  بإخراج ابن املعلم من بغداد فأخرج وحبس مجاعة ومنع القصاص مدة 
لسبب وغرق عدة مراكب ووقع وفيها زلزلت الدينور فهلك حتت الردم أكثر من عشرة آالف وزلزلت سرياف وا

  برد عظيم وزن أكرب ما وجد منه فكانت مائة وستة دراهم 
وفيها هدم احلاكم العبيدي كنيسة القيامة بالقدس لكوهنم يبالغون يف إظهار شعارهم مث هدم الكنائس اليت يف مملكته 

كبار على صدورهم وزن الصليب  ونادى من أسلم وإال فليخرج من مملكيت أو يلتزم مبا آمر مث أمر بتعليق صلبان
أربعة أرطال باملصري وبتعليق خشبة كيد املكمدة وزهنا ستة أرطال يف عنق اليهودي إشارة إىل رأس العجل الذي 

عبدوه فقيل كانت اخلشبة على متثال رأس عجل وبقي هذا سنوات مث رخص هلم الردة لكوهنم مكرهني وقال ننزه 
  م قاله يف العرب مساجدنا عمن ال نية له يف اإلسال

وفيها تويف البديع اهلمذاين أبو الفضل أمحد بن احلسني بن حيىي بن سعيد احلافظ املعروف ببديع الزمان صاحب 
املقامات املشهورة والرسائل الرائقة كان فصيحا مفوها وشاعرا مفلقا روى عن أيب احلسني أمحد بن فارس صاحب 

طال مكثه ظهر خبثه وإذا سكن متنه حترك نتنه وكذلك الضيف يسمج لقاؤه اجململ وعن غريه ومن رسائله املال إذا 



إذا طال ثواؤه ويثقل ظله إذا انتهى حمله والسالم ومن رسائله حضرته الىت هى كعبة احملتاج ال كعبة احلجاج ومشعر 
  لة قصيدة طويلة الكرم ال مشعر احلرم ومين الضيف ال مين اخليف وقبلة الصالت ال قبلة الصالة ومن شعره من مج

  ) لو كان طلق احمليا ميطر الذهبا ** وكاد حيكيك صوب الغيث منسكبا ( 
  )والليث لو مل يصد والبحر لو عذبا ** والدهر لو مل خيفف والشمس لو نطقت ( 

  
وله كل معىن حسن من نظم ونثر وكانت وفاته مبدينة هراة مسموما وقال احلاكم أبو سعيد عبد الرمحن بن دوست 

امع رسائل البديع تويف البديع رمحه اهللا تعاىل يوم اجلمعة حادي عشر مجادى اآلخرة قال احلاكم املذكور ومسعت ج
الثقات حيكون أنه مات من السكتة وعجل دفنه فأفاق يف قربه ومسع صوته بالليل وأنه نبش عنه فوجدوه قد قبض 

  على حليته ومات من هول القرب انتهى 
   مقاماته وإياه عين بإنشاده واحلريري به اقتدى يف

  ) بسعدى شفيت النفس قبل التندم ** ولو قبل مبكاها بكيت صبابة ( 
  ) بكاها فقلت الفضل للمتقدم ** ولكن بكت قبلي فهيج يل البكا ( 

وفيها ابن آلل اإلمام أبو بكر أمحد بن علي بن أمحد اهلمذاين قال شريويه كان ثقة أو حد زمانه مفيت مهذان له 
صنفات يف علوم احلديث غري أنه كان مشهورا بالفقه له كتاب السنن ومعجم الصحابة وعاش تسعني سنة والدعاء م

عند قربه مستجاب قاله يف العرب وقال األسنوي ابن الل بالمني بينهما ألف معناه أخرس أخذ عن أيب إسحق 
قل عنه الرافعي قوال أن األخوة لألبوين املروزي وابن أيب هريرة وكان ورعا متعبدا أخذ عنه فقهاء مهذان ون

  ساقطون يف مسئلة املشركة ولد سنة سبع وثلثمائة 
  انتهى ملخصا 

وفيها أبو نصر الكالباذي نسبة إىل كالباذ حملة ببخارى احلافظ املشهور أمحد بن حممد بن احلسني أخذ عن اهليثم بن 
املستغفري وقال هو أحفظ من مبا وراء النهر اليوم كليب الشاشي وعبد املؤمن بن خلف النسفي وطبقتهما وعنه 

  ووثقه الدارقطين وصنف رجال صحيح البخاري وغريه وعاش مخسا وسبعني سنة 
وفيها القاضي الضيب أبو عبد اهللا احلسني بن هرون البغدادي ويل قضاء مدينة املنصور وقضاء الكوفة وأملى الكثري 

دارقطين وهو غاية يف الفضل والدين عامل باألقضية عامل بصناعة احملاضر عن احملاملي وابن عقدة وطبقتهما قال ال
  والترسل موفق يف أحواله كلها رمحه اهللا

  
وفيها البايف باملوحدة والفاء نسبة إىل باف قرية من قرى خوارزم أبو حممد عبد اهللا بن حممد البخاري اخلوارزمي 

 علي بن أيب هريرة وأيب إسحق املروزي وهو من أصحاب الوجوه نزيل بغداد الفقيه الشافعي العالمة تفقه على أيب
قال ابن قاضي شهبة كان ماهرا يف العربية وتفقه به مجاعة منهم أبو الطيب واملاوردي قال اخلطيب كان من أفقه 
ن أهل وقته يف املذهب بليغ العبارة يعمل اخلطب ويكتب الكتب الطويلة من غري روية وقال الشيخ أبو إسحق كا

  فقيها أديبا شاعرا مترسال كرميا درس ببغداد بعد الداركي وتويف يف احملرم 
  انتهى ملخصا 

وفيها الببغاء الشاعر املشهور أبو الفرج عبد الواحد بن نصر املخزومي النصيبيين مدح سيف الدولة والكبار ولقبوه 



ر وقال هو من أهل نصيبني وبالغ يف الثناء عليه بالببغاء لفصاحته وثيل للثغة يف لسانه ذكره الثعاليب يف يتيمة الده
  وذكر مجلة من رسائله ونظمه ومن شعره 

  ) إذ كان ال الصرب يسليها وال اجلزع ** يا ساديت هذه روحي تودعكم ( 
  ) واآلن إذ بنتم مل يبق يل طمع ** قد كنت أطمع يف روحي احلياة هلا ( 
  ) دكم بالعيش تنتفع أظنها بع** ال عذب اهللا روحي بالبقاء فما ( 

  وله أيضا 
  ) خلع املالحة طرزت بعذاره ** ومهفهف ملا اكتست وجناته ( 
  ) بالقلب كان القلب من أنصاره ** ملا انتصرت على أليم جفائه ( 
  ) اهلالل النور من أنواره ** كملت حماسن وجهه فكأمنا اقتبس ( 
  ) فداره  قال اهلوى ال بد منه** وإذا أحل القلب يف هجرانه ( 

  وله وهو معىن بديع 
  ) للناظرين أهلة يف اجللمد ** وكأمنا نقشت حوافر خيله ( 
  )جعل الغبار له مكان األمثد ** وكأن طرف الشمس مطروف وقد ( 

  
وأكثر شعر الببغاء جيد ومقاصده فيه مجيلة وكان قد خدم سيف الدولة ابن محدان مدة وبعد وفاته تنقل يف البالد 

السبت سلخ شعبان وقال اخلطيب يف تارخيه تويف ليلة السبت سابع عشرى شعبان وقال الثعاليب مسعت وتويف يوم 
األمري أبا الفضل امليكايل يقول عند صدوره من احلج وحصوله ببغداد سنة تسعني وثلثمائة رأيت هبا أبا الفرج 

  مل تأخذ من ظرفه وأدبه انتهى الببغاء شيخا عايل السن متطاول األمد قد أخذت األيام من جسمه وقوته و
والببغاء بفتح الباء األوىل وتشديد الثانية وفتح الغني املعجمة وبعدها ألف ووجد خبط أيب الفتح بن جين النحوي 

  الففغا بفاءين واهللا أعلم 
ن ابن صاعد وفيها أبو القسم بن الصيدالين نسبة إىل بيع األدوية والعقاقري عبد اهللا بن أمحد بن علي روى جملسني ع

  وهو آخر الثقات من أصحابه وروى عن مجاعة وتويف يف رجب ببغداد 

  سنة تسع وتسعني وثلثمائة

  
  فيها كما قال ابن اجلوزي يف املنتظم أخذ بنو زغب اهلالليون لركب البصرة ما قيمته ألف ألف دينار 

ة روى عن حممد بن أمحد بن حمبوب وفيها تويف أمحد بن أيب عمران أبو الفضل اهلروي الزاهد القدوة نزيل مك
  املروزي وخيثمة األطرابلسي وطائفة وصحب حممد بن داود الرقي وروى عنه خلق كثري 

وفيها أبو العباس البصري أمحد بن حممد بن احلسني الرازي احلافظ البارع الثقة روى عن عبد الرمحن بن أيب حامت 
  ل وطائفة وكان من أركان احلديث وقد ولد أعمى وإمساعيل عليه ومسع بنيسابور من أيب حامد بن بال

وفيها النامي الشاعر البليغ أبو العباس أمحد بن حممد الدارمي املصيصي كان من الشعراء املفلقني ومن فحول شعراء 
  عصره وخواص مداح سيف الدولة



  
اللغة عارفا باألدب وله أمال  ابن محدان وكان عنده تلو أيب الطيب املتنيب يف الرتبة وكان فاضال أديبا مقدما يف

أمالها حبلب وروى عن أيب احلسني علي بن سليمان األخفش وابن درستويه وأيب عبد اهللا الكرماين وأيب بكر 
الصويل وعنه أبو القسم احلسني بن علي بن أيب أسامة احلليب وأخوه أبو احلسني أمحد وأبو الفرج الببغا والقاضي أبو 

  امشي ومن حماسن شعره قوله فيه من مجلة قصيدة طاهر وصاحل بن جعفر اهل
  ) عالءك يف الدنيا ويف جنة اخللد ** أمري العلى أن العوايل كواسب ( 
  ) وطرفك ما بني الشكيمة واللبد ** مير عليك احلول سيفك يف الطلى ( 
  ) وقولك للتقوى وكفك للرفد ** وميضي عليك الدهر فعلك للعلى ( 

  ومن شعره أيضا 
  ) وأن عهودها تلك العهود ** أن قاتليت زرود  أحقا( 
  ) تبني موقفي أين الفقيد ** وقفت وقد فقدت الصرب حىت ( 
  ) لرسم الدار أيكما العميد ** وشكت يف عذايل فقالوا ( 

وله مع املتنيب وقائع ومعارضات يف األناشيد وحكى أبو اخلطاب بن غون احلريري النحوي الشاعر أنه دخل على 
عباس النامي قال فوجدته جالسا ورأسه كالثغامة بياضا وفيه شعرة واحدة سوداء فقلت له يا سيدي يف رأسك أيب ال

  شعرة سوداء فقال نعم هذه بقية شبايب وأنا أفرح هبا ويل فيها شعر فقلت أنشدنيه فأنشد 
  ) سوداء هتوى العيون رؤيتها ** رأيت يف الرأس شعرة بقيت ( 
  ) باهللا إال رمحت غربتها ** ا فقلت للبيض إذ تروعه( 
  ) تكون فيه البيضاء ضرهتا ** فقل لبث السوداء يف وطن ( 

  مث قال يا أبا اخلطاب بيضاء واحدة تروع ألف سوداء فكيف حال سوداء بني ألف بيضاء

  
فلق صاحب وفيها أبو الرقعمق بفتح الراء والقاف وسكون العني املهملة وفتح امليم وبعدها قاف لقب له الشاعر امل

اجملون والنوادر أبو حامد أمحد ابن حممد األنطاكي قال فيه الثعاليب يف اليتيمة هو نادرة الزمان ومجلة اإلحسان وممن 
تصرف بالشعر يف أنواع اهلزل واجلد وأحرز قصب السبق وهو أحد الشعراء اجمليدين وهو يف الشام كابن حجاج 

  لس وزير العزيز العبيدي صاحب مصر بالعراق فمن غرر حماسنه قوله ميدح ابن ك
  ) وأقلنا ذنوبه وعثاره ** قد مسعنا مقاله واعتذاره ( 
  ) بك عرضت فامسعي يا جاره ** واملعاين ملن عنيت ولكن ( 
  ) تراه حملال أزراره ** من تراديه أنه أبد الدهر ( 
  ) متاح ألعني النظاره ** عامل أنه عذاب من اهللا ( 
  ) من ذي تستر أستاره ** كم هتك هتك اهللا ستره فل( 
  ) مليح أحلاظه سحاره ** سحرتين أحلاظه وكذا كل ( 
  ) لو آثر الرضا والزياره ** ما على مؤثر التباعد واألعراض ( 
  ) باهلجر مؤثر إيثاره ** وعلى أنين وإن كان قد عذب ( 
  ) أشتهي قربه وآيب نفاره ** مل أزل ال عدمته من حبيب ( 



  ومن مدحيها 
  ) عدوا إال وأمخد ناره ** مل يدع للعزيز يف سائر األرض ( 
  ) وكثر اخلطوب بالبذل غاره ** كل يوم له على نوب الدهر ( 
  ) ويف حومة الندى كراره ** ذويد شأهنا الفرار من البخل ( 
  ) بالعطايا وكثرت أنصاره ** هي فلت عن العزيز عداه ( 
  ) عة ضراره وتضحي نفا** هكذا كل فاضل يده متسي ( 

وأكثر شعره جيد وهو على أسلوب شعر صريع الدالء القصار البصري وأقام مبصر زمانا طويال وأكثر شعره يف 
  ملوكها ورؤسائها وتويف يوم اجلمعة ثاين

  
  عشرى شهر رمضان وقيل يف شهر ربيع اآلخر مبصر على قول 

ن صاحبها كان عاملا جليال مفضال على العلماء وفيها خلف بن أمحد بن حممد بن الليث البخاري صاحب خبارى واب
  عاش بضعا وسبعني سنة وروى عن عبد اهللا بن حممد الفاكهي وطبقته مات شهيدا يف احلبس ببالد اهلند 

وفيها أبو مسلم الكاتب حممد بن أمحد بن علي البغدادي مبصر يف ذي القعدة كان آخر من روى عن البغوي وابن 
كتاب السبعة البن جماهد عنه ومسع باجلزيرة والشام والقريوان وكان مساعه صحيحا من  صاعد وابن أيب داود روى

البغوي يف جزء واحد وما عداه مفسود وقال يف املغين هو آخر أصحاب البغوي ضعف قال الصوري بعض أصوله 
ي صحيحا غري خرب عن البغوي وغريه جياد وقال أبو احلسن احملدث العطار ما رأيت يف أصول ابن مسلم عن البغو

  واحد وما عداه مفسود انتهى 
وفيها ابن أيب زمنني اإلمام أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن عيسى املرىي األندلسي االلبريي نزيل قرطبة وشيخها 

ومفتيها وصاحب التصانيف الكثرية يف الفقه واحلديث والزهد مسع من سعيد بن فحلون وحممد بن معويه القرشي 
وكان راسخا يف العلم متفننا يف اآلداب مقتفيا آلثار السلف صاحب عبارة وإنابة وتقوى عاش مخسا وسبعني وطائفة 

  سنة وتويف يف ربيع اآلخر ومن كتبه اختصار املدونة ليس ألحد مثله 
ري وفيها أبو احلسن علي بن عبد الرمحن بن أمحد بن يونس الصديف بضم الصاد املهملة املنجم صاحب الزيج املص

احلامتي املشهور وزجيه يعرف بزيج ابن يونس وهو زيج كبري يف أربع جملدات بسط فيه القول والعمل عمله للعزيز 
  العبيدي صاحب مصر وكان أبله مغفال رث اهليئة إذا ركب ضحك

  
التسيري منه الناس لطوله وسوء حالته وله إصابة بديعة يف النجامة ال يشاركه فيها أحد وأفىن عمره يف النجوم و

والتوليد وله شعر رائق قال األمري املختار يف كتابه تاريخ مصر بلغين أنه طلع إىل اجلبل املقطم وقد وقف للزهرة 
فنزع ثوبه وعمامته ولبس ثوبا أمحر ومقنعة محراء تقنع هبا وأخرج عودا فضرب به والبخور بني يديه فكان عجبا من 

ملذكور مغفال يعتم على طرطور طويل وجيعل رداءه فوق العمامة وكان العجب وقال املختار أيضا كان ابن يونس ا
طويال وإذا ركب ضحك الناس منه لشهرته وسوء حاله ورثاثة ثيابه وكان له مع هذه اهليئة إصابة بديعة غريبة يف 

التأدب  النجامة ال يشاركه فيها أحد كان أحد الشهود وكان متفننا يف علوم كثرية وكان يضرب بالعود على جهة
  به وله شعر حسن منه قوله 



  ) رسالة مشتاق لوجه حبيبه ** امحل نشر الريح عند هبوبه ( 
  ) ومن طابت الدنيا به وبطيبه ** بنفسي من حتيا النفوس بقربه ( 
  ) سرى موهنا يف خفية من رقيبه ** وجدد وجدى طارق منه يف الكرى ( 
  ) لطول مغيبه وغيبتها عين ** لعمري لقد عطلت كأسي لبعده ( 

قال احلاكم العبيدي صاحب مصر وقد جرى يف جملسه ذكر ابن يونس وتغفله دخل إىل عندي يوما ومداسه يف يده 
فقبل األرض وجلس وترك املداس إىل جانبه وأنا أراه وأراها وهو بالقرب مين فلما أن أراد أن ينصرف قبل األرض 

عرض غفلته وبلهه قال املسبحي وكانت وفاته يوم االثنني ثالث وقدم املداس ولبسه وانصرف وإمنا ذكر هذا يف م
  شوال فجأة وخلف ولدا متخلعا باع كتبه ومجيع تصنيفاته باألرطال يف الصابونيني

  سنة أربعمائة

  
فيها أقبل احلاكم قاتله اهللا على التأله والدين وأمر بإنشاد دار العلم مبصر وأحضر فيها الفقهاء واحملدثني وعمر 

مع احلاكمي بالقاهرة وكثر الدعاء له فبقي كذلك ثالث سنني مث أخذ يقتل أهل العلم وأغلق تلك الدار ومنع اجلا
  من فعل كثري من اخلري 

وفيها تويف ابن خرشيد قوله أبو إسحق إبراهيم بن عبد اهللا بن حممد بن خرشيد قوله األصبهاين التاجر يف احملرم وله 
ة إحدى وعشرين وثلثمائة ومسع من ابن زياد النيسابوري وابن عقدة واحملاملي ثالث وتسعون سنة دخل بغداد سن

  وكان أسند من بقي بأصبهان رمحه اهللا تعاىل 
وفيها أبو مسعود الدمشقي إبراهيم بن حممد بن عبيد احلافظ مؤلف أطراف الصحيحني روى عن عبد اهللا بن حممد 

  رفا هبذا الشأن ومات كهال فلم ينشر حديثه تويف يف رجب بن السقا وأيب بكر بن املقرئ وطبقتهما وكان عا
وفيها الفقيه الزاهد السيد اجلليل الصاحل الورع جعفر بن عبد الرحيم اليمين من نواحي اجلند سأله وإليها اإلقامة 

حضر عقدا عندهم فقال بشرطني أحدمها االعفاء عن احلكم والثاين أن ال يأكل من طعام الوايل شيئا فاتفق يوما أنه 
عند الوايل فقال الوايل هذا املوز أهداه يل فالن وذكر رجال من أهل احلل فأكل جعفر اثنتني مث تقأيهما يف الدهليز 
وملا توالها الصليحي سأله تولية القضاء فقال ال أصلح هلا فغضب وخرج من عنده فأمر جنده أن يلحقوه ويقتلوه 

الضرب فأعلموا الصليحي فأمرهم بالكتمان وسئل الفقيه عن حاله حني فضربوه بسيوفهم فلم تقطع شيئا مع تكرير 
  الضرب فقال كنت أقرأ يس فلم أشعر بذلك قاله ابن األهدل 

  وفيها ابن ميمون الطليطلي بالضم والفتح والسكون وكسر الطاء الثانية والم

  
بو جعفر بن ميمون كان أحد احلفاظ نسبة إىل طليطلة مدينة باألندلس أمحد بن حممد بن حممد بن عبيدة األموي أ

  املتقنني والعلماء املتقني والفقهاء الورعني املتزهدين قاله ابن ناصر الدين 
  وفيها أبو حممد القصار عبد الوهاب بن أيب حممد عبد الرحيم بن هبة اهللا القصار كان حافظا متقنا 

الصحيح عن خال أبيه أيب عوانة احلافظ وكان ثقة وفيها أبو نعيم االسفرائيين عبد امللك بن احلسن راوي املسند 
صاحلا ولد يف ربيع األول سنة عشر وثلثمائة واعتىن به أبو عوانة وأمسعه كتابه وعمر فازدحم عليه الطلبة وأحضروه 



  إىل نيسابور 
احيته صاحب وفيها وقيل يف اليت بعدها أبو الفتح البسيت الشاعر املفلق علي بن حممد الكاتب شاعر وقته وأديب ن

الطريقة األنيقة يف التجنيس األنيس البديع التأسيس فمن ألفاظه البديعة قوله من أصلح فاسده أرغم حاسده من 
أطاع غضبه أضاع أدبه عادات السادات سادات العادات من سعادة جدك وقوفك عند حدك الرشوة رشاء 

ملنية تضحك األمنية حد العفاف الرضا بالكفاف احلاجات أمجل الناس من كان لألخوان موىل الفهم شجاع العقل ا
  ومن نادر شعره 

  ) أنساك كل كمي هز دابله ** إن هز أقالمه يوما ليعملها ( 
  ) أقر بالرق كتاب األنام له ** وإن أقر على رق أنامله ( 

  وله 
  ) مبا حتدث من ماض ومن آت ** إذا حتدثت يف قوم لتؤنسهم ( 
  ) موكل مبعاداة املعادات **  فال تعيدن حديثا إن طبعهم( 

  وله 
  )فما يف استقامته مطمع ** حتمل أخاك على ما به ( 

  
  ) وفيه طبائعه االربع ** وإين له خلق واحد ( 

  : وله حني تغري عليه السلطان 
  ) وانا له من فضله مكنونه ** قل لالمري ادام رىب عزه ( 
  ) ا جينونه يهبون للخدام م** اىن جنيت ومل تزل أهل النهى ( 
  ) فامجع من العفو الكرمي فنونه ** ولقد مجعت من الذنوب فنوهنا ( 
  : وله أيضا ) عن ذنبه فليعف عمن دونه ** من كان يرجو عفو من هو فوقه ( 
  ) وحفظى والبالغة والبيان ** اذا أحسست يف فهمى فتورا ( 
ملة فمحاسنه كثرية وشعره يف غاية اللطافة رمحه وباجل) على مقدار إيقاع الزمان ** فال ترتب بفهمى ان رقصى ( 

  اهللا تعاىل 

  سنة احدى واربعمائة

  
فيها أقام صاحب املوصل الدعوة ببلده للحاكم أحد خلفاء الباطنية ألن رسل احلاكم تكررت إىل صاحب املوصل 

وأمر خطيب األنبار بذلك قرواش بن مقلد فأفسدوه مث سار قرواش إىل الكوفة فأقام هبا اخلطبة للحاكم وباملدائن 
فهرب وأبدى قرواش صفحة اخلالف وعاث وأفسد فقلق القادر باهللا وأرسل إىل امللك هباء الدولة مع ابن الباقالين 
املتكلم فقال قد كاتبنا أبا علي عميد اجليوش يف ذلك ورمسنا بأن ينفق يف العسكر مائة ألف دينار فإن دعت احلاجة 

رواش بن مقلد خاف الغلبة فأرسل يتعذر وأعاد اخلطبة العباسية ومل حيج ركب العراق لفساد إىل جميئنا قدمنا مث أن ق
  الوقت 



وفيها تويف أبو علي عميد اجليوش احلسني بن أيب جعفر وله إحدى ومخسون سنة كان أبوه من حجاب عضد الدولة 
  راق فأحسن سياستها ومحيت أيامهفخدم أبو علي هباء الدولة وترقت حاله فواله هباء الدولة نائبا عنه بالع

  
وبقي عليها مثانية أعوام وسبعة أشهر فأبطل عاشوراء الرافضة وأباد احلرامية والشطار وقد جاء يف عدله وهيبته 

  حكايات 
وفيها أبو عمر بن املكوى أمحد بن عبد امللك اإلشبيلي املالكي انتهت إليه رياسة العلم باألندلس يف زمانه مع الورع 

انة دعى إىل القضاء بقرطبة مرتني فامتنع وصنف كتاب االستيعاب يف مذهب مالك يف عشر جملدات تويف والصي
  فجأة عن سبع وسبعني سنة 

وفيها أبو عمر بن اجلسور أمحد بن حممد بن أمحد بن سعيد األموي موالهم القرطيب روى عن قاسم بن أصبغ وخلق 
  ومات يف ذي القعدة وهو أكرب شيخ البن حزم 

وفيها أبو عبيد اهلروي أمحد بن حممد بن حممد صاحب الغريبني وهو الكتاب املشهور مجع فيه بني غريب القرآن 
وغريب احلديث وهو من الكتب النافعة السائرة يف اآلفاق قال األسنوي ذكره ابن الصالح يف طبقاته ومل يوضح 

أبا منصور األزهري وبه انتفع وكان ينسب إىل حاله وقد أوضحه ابن خلكان فقال كان من العلماء األكابر صحب 
  تعاطي اخلمر تويف يف رجب سنة إحدى وأربعمائة ساحمه اهللا تعاىل انتهى كالم األسنوي 

وفيها أبو بكر احلنائي نسبة إىل احلناء املعروف عبد اهللا بن حممد بن هالل البغدادي األديب نزيل دمشق روى عن 
  يعقوب اجلصاص ومجاعة وكان ثقة 

وفيها عبد العزيز بن حممد بن النعمان بن حممد بن منصور قاضي القضاة للعبيديني وابن قاضيهم وحفيده قاضيهم 
  قتله احلاكم 

وقتل معه قائد القواد حسني بن القائد جوهر وبعث من محل إليه رأس قاضي أطرابلس أيب احلسني علي بن عبد 
  الواحد الربي لكونه سلم عزاز إىل متويل حلب

  
  يها أبو مسعود إبراهيم بن حممد بن عبيد الدمشقي كان حافظا صدوقا دينا من الفهماء قاله ابن ناصر الدين وف

وفيها أبو احلسن العلوي احلسين النيسابوري حممد بن احلسني بن داود شيخ شيخ األشراف مسع أبا حامد بن 
سيدا نبيال صاحلا قال احلاكم عقدت له  الشرقي وحممد بن إمساعيل املروزي صاحب علي بن حجر وطبقتهما وكان

  جملس اإلمالء وانتقيت له ألف حديث وكان يعد يف جملسه ألف حمربة تويف فجأة يف مجادى اآلخرة رمحه اهللا تعاىل 
وفيها أبو علي اخلالدي الذهلي منصور بن عبد اهللا اهلروي روى عن أيب سعيد بن األعرايب وطائفة قال أبو سعيد 

  ذاب اإلدريسي هو ك

  سنة اثنتني وأربعمائة

  
فيها كتب حمضر ببغداد يف قدح النسب الذي تدعيه خلفاء مصر والقدح يف عقائدهم وأهنم زنادقة وأهنم منسوبون 

إىل ديصان بن سعيد اخلرمي أخوان الكافرين شهادة يتقرب هبا إىل اهللا شهدوا مجيعا أن الناجم مبصر وهو منصور 



اهللا عليه بالبوار إىل أن قال فإنه صار يعين املهدي إىل املغرب وتسمى بعبيد اهللا  ابن نزار امللقب باحلاكم حكم
وتلقب باملهدي وهو ومن تقدمه من سلف األجناس أدعياء خوارج ال نسب هلم يف ولد علي رضي اهللا عنهم وال 

كان هذا اإلنكار شائعا  يعلمون أن أحدا من الطالبيني توقف عن إطالق القول يف هؤالء اخلوارج ألهنم أدعياء وقد
باحلرمني وأن هذا الناجم مبصر وسيلة كفار وفساق ملذهب الثنوية واجملوسية معتدون قد عطلوا احلدود وأباحوا 

الفروج وسفكوا الدماء وسبوا األنبياء ولعنوا السلف وادعوا الربوبية وكتب يف شهر ربيع اآلخر سنة اثنتني 
الشريف املرتضي وأخوه الشريف الرضي ومجاعة من كبار العلوية والقاضي  وأربعمائة وكتب خلق يف احملضر منهم

  أبو حممد األكفاين

  
  واإلمام أبو حامد اإلسفرائيين واإلمام أبو احلسني القدوري وخلق 

  وفيها عمل يوم الغدير ويوم الغار لكن بسكينة 
مة أيب حممد كان كاتبا مفتيا لغويا متبحرا يف وفيها تويف الوزير أمحد بن سعيد بن حزم أبو عمرو األندلسي والد العال

  علم اللسان 
وفيها أبو احلسني السوسنجردي بالضم وفتح السني املهملة الثانية وسكون النون والراء وكسر اجليم آخره مهملة 

وكان  نسبة إىل سوسنجرد قرية ببغداد أمحد ابن عبد اهللا بن اخلضر البغدادي املعدل روى عن ابن البحريي ومجاعة
  ثقة صاحب سنة 

وفيها قاضي اجلماعة أبو املطرف عبد الرمحن بن حممد بن فطيس األندلسي القرطيب صاحب التصانيف الطنانة منها 
كتاب أسباب النزول يف مائة جزء وكتاب فضائل الصحابة والتابعني يف مائتني ومخسني جزءا وكان من جهابذة 

ن أهل عصره باألندلس وكان ميلي من حفظه وقيل أن كتبه بيعت بأربعني احلفاظ واحملدثني مجع ما مل جيمعه أحد م
ألف دينار قامسية وويل القضاء واخلطابة سنة أربع وتسعني وثلثمائة وعزل بعد تسعة أشهر وقد ويل الوزارة أيضا 

  وتويف يف ذي القعدة وله أربع ومخسون سنة ومسع من أمحد بن عون وطبقته 
العباس بن الفضل بن زكريا بن النضر بن مشيل ابن سويد النضري اهلروي كان حافظا  وفيها احلسني بن علي بن

  مشهورا عمدة قاله ابن ناصر الدين 
وفيها أبو إسحق إبراهيم بن حممد بن حسني بن شنظري األموي أبو إسحق كان حافظا ذا ورع وصيام وقيام كثري 

  قاله ابن ناصر الدين أيضا 
  لباقالء نسبة إىل بيع الباقال البغدادي الزاهد كان عابد أهل بغداد يف زمانه رمحه اهللا تعاىلوفيها أبو عمرو وعثمان ا

  
وفيها أبو احلسن الداراين علي بن داود القطان املقرئ حدث عن خيثمة وقرأ على أيب النضر األخرم وويل إمامة 

امر وهو الذي طلع كرباء دمشق وطلبوه جامع دمشق قال رشا بن نظيف مل ألق مثله حذقا وإتقانا يف رواية ابن ع
إلمامة اجلامع فوثب أهل داريا بالسالح فمانعوهم وقالوا ال ندع لكم إمامنا حىت يقدم أبو حممد بن أيب نصر فقال 
أما ترضون أن يسمع الناس يف البالد أن أهل دمشق احتاجوا إليكم يف إمام فقالوا رضينا فقدمت له بغلة القاضي 

  ه وسكن يف املنارة وكان ال يأخذ على الصالة وال اإلقراء أجرا ويقتات من أرض له فأىب وركب محار
وفيها أبو الفتح فارس بن أمحد احلمصي املقرئ الضرير أحد أعالم القرآن أقرأ مبصر عن عبد الباقي بن السقا 



  والسامري ومجاعة وصنف املنشايف القراءات وعاش مثانيا وستني سنة 
و احلسني حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد الغساين الصيداوي صاحب املعجم املروي رحل وكتب وفيها ابن مجيع أب

الكثري بالشام والعراق ومصر وفارس روى عن أيب روق اهلزاين واحملاملي وطبقتهما ومات يف رجب وله سبع 
  وتسعون سنة وسرد الصوم وله مثان عشرة سنة إىل أن مات ووثقه اخلطيب 

جار أبو احلسن حممد بن جعفر بن حممد بن هرون التميمي الكويف النحوي املقري آخر من حدث يف وفيها ابن الن
الدنيا عن حممد بن احلسني األشناين وابن دريد قال العتيقي هو ثقة تويف بالكوفة يف مجادى األوىل وقال األزهري 

  كان مولده يف سنة ثالث وثلثمائة يف احملرم 
العالمة أبو احلسني حممد بن عبد اهللا بن احلسن البصري روى سنن أيب داود عن ابن داسه  وفيها ابن اللبان الفرضي

  ومسعها منه القاضي أبو الطيب الطربي قال اخلطيب انتهى إليه علم الفرائض وصنف فيها كتبا 
  انتهى وكان يقول ليس يف األرض فرضي إال من أصحايب وأصحاب أصحايب أو ال حيسن

  
ي نقل عنه الرافعي يف مواضع منها أن زكاة الفطر ال جتب وكذا قال ابن قاضي شهبة وقال أيضا شيئا قال األسنو

انتهى إليه علم الفرائض وصنف فيه كتبا منها كتاب اإلجياز جملد نفيس وكتبا كثرية ليس ألحد مثلها ولديه علوم 
ا يف الفقه والفرائض وعنه أخذ الناس أخر وبنيت له مدرسة ببغداد وكان يدرس هبا قال الشيخ أبو إسحق كان إمام

  الفرائض وممن أخذ عنه أبو أمحد بن أيب مسلم الفرضي أستاذ أيب حامد االسفرائيين يف الفرائض 
  انتهى ملخصا 

وفيها أبو عبد اهللا اجلعفي حممد بن عبد اهللا بن احلسني الكويف القاضي املعروف باهلرواين نسبة إىل هراة مدينة 
ئمة األعالم يف مذهب اإلمام أيب حنيفة روى عن حممد بن القسم احملاريب ومجاعة قال اخلطيب قال خبراسان أحد األ

من عاصره بالكوفة مل يكن بالكوفة من زمن ابن مسعود رضي اهللا عنه إىل وقته أفقه منه وقال يل العتيقي ما رأيت 
  و علي غالم اهلراس مثله بالكوفة وقال يف العرب ولد سنة مخس وثلثمائة وقد قرأ عليه أب

وفيها منتجب الدولة لولو الشراوي ويل نيابة دمشق للحاكم وعزل بعد ستة أشهر وملا مهوا بالقبض عليه من دار 
العقيقي وكان نازال هبا عبأ أصحابه ووقع القتال بالبلد بني الفريقني إىل العتمة وقتل مجاعة مث طلع لولو من سطح 

  جاء به فله ألف دينار فدل عليه رجل وحبس فجاء أمر احلاكم بقتله فقتل  فاختفى فنودي عليه يف البلد من
وفيها ابن وجه اجلنة أبو بكر حيىي بن عبد الرمحن بن مسعود القرطيب اخلزاز شيخ ابن حزم روى عن قاسم بن أصبغ 

  وطائفة وكان عدال صاحلا 

  سنة ثالث وأربعمائة

  
  اج إىل واقصة يف ستمائةفيها سبق رجل بدوي امسه فليتة بن القرى احل

  
إنسان من بين خفاجة قبيلته فغور املياه وطرح احلنظل يف مصانع الربمكي والريان وغورمها فلما جاء الركب إىل 

العقبة حبسهم ومنعهم العبور إال خبمسني ألف دينار فخافوا وضعفوا وعطشوا فهجم امللعون عليهم فلم تكن 



ى اجلمال باألمحال فاستاقها وهلك الركب إال القليل فقيل أنه هلك مخسة عندهم منعة وسلموا أنفسهم فاحتوى عل
عشر ألف إنسان فأمر فخر الدولة الوزير علي بن مزيد فسار فأدركهم بناحية البصرة فظفر هبم وقتل طائفة كثرية 

ا األسرى على وأسر والد فليتة واالشتر وأربعة عشر رجال ووجد أموال الناس قد متزعت فانتزع ما أمكنه فعطشو
  جانب دجلة يرون املاء وال يسقون حىت هلكوا 

وفيها تويف أبو القسم إمساعيل بن احلسن الصرصري بفتح الصادين املهملتني نسبة إىل صرصر قرية على فرسخني 
  من بغداد مسع أبا عبد اهللا احملاملي وابن عقدة قال الربقاين ثقة صدوق 

بن السلطان عضد الدولة بن ركن الدولة ابن بويه الديلمي صاحب العراق وفيها هباء الدولة السلطان أبو نصر 
وفارس تويف بأرجان يف مجادى األوىل وله اثنتان وأربعون سنة وكانت أيامه بضعا وعشرين سنة ومات بعلة الصرع 

  وويل بعده ابنه سلطان الدولة فبقي يف امللك اثين عشر عاما 
ان أبو عبد اهللا البغدادي إمام احلنبلية يف زمانه ومدرسهم ومفتيهم قال وفيها احلسن بن حامد بن علي بن مرو

القاضي أبو يعلى كان ابن حامد مدرس أصحاب أمحد وفقيههم يف زمانه وله املصنفات العظيمة منها كتاب اجلامع 
لنجاد وغريه حنو أربعمائة جزء يف اختالف العلماء وكان معظما مقدما عند الدولة وغريهم وقال غريه روى عن ا

وتفقه على أيب بكر عبد العزيز وكان قانعا يأكل من النسخ ويكثر احلج فلما كان يف هذا العام حج وعدم فيمن 
عدم إذ أخذ الركب قاله يف العرب وقال القاضي حسني يف طبقاته له املصنفات يف العلوم املختلفات منها اجلامع يف 

  قياملذهب حنو من أربعمائة جزء وله شرح اخلر

  
وشرح أصول الدين وأصول الفقه مسع أبا بكر بن مالك وأبا بكر الشافعي وأبا بكر النجاد وأبا علي بن الصواف 

وأمحد بن سلم احلنبلي يف آخرين وقال أبو عبد اهللا بن حامد أعلم عصمنا اهللا وإياك من كل زلل أن الناقلني عن أيب 
ت فيما نقلوه وأمناء فيما دونوه وواجب تقبل كل ما نقلوه وإعطاء عبد اهللا رضي اهللا عنه ممن مسيناهم وغريهم إثبا

كل رواية حظها على موجبها وال تعل رواية وإن انفردت وال ينسب إليه يف مسئلة رجوع إال ما وجد ذلك عنه 
 نصا بالصريح وإن نقل كنت أقول به وتركناه فإن عرى عن حد الصريح يف الترك والرجوع أقر على موجبه واعترب
حال الدليل فيه ال اعتقاده مبثابة ما اشتهر من روايته وقد رأيت بعض من يزعم أنه منتسب إىل الفقه يلني القول يف 
كتاب إسحق بن منصور ويقول أنه يقال أن أبا عبد اهللا رجع عنه وهذا قول من ال ثقة له باملذهب إذ ال أعلم أن 

اب ابن منصور أصل بذاته حاله يطابق هناية شأنه إذ هو يف بدايته أحدا من أصحابنا قال مبا ذكره وال أشار إليه وكت
سؤاالت حمفوظة وهنايته أنه عرض على أيب عبد اهللا فاضطرب ألنه مل يكن يقدر أنه ملا سأله عنه مدون فما أنكر عليه 

ذلك بني أصحابه  من ذلك حرفا وال رد عليه من جواباته جوابا بل أقره على ما نقله واشتهر يف حياة أيب عبد اهللا
فاختذه الناس أصال إىل آخر أوانه والبن حامد املقام املشهود يف أيام القادر وقد ناظر ابا حامد االسفرائيين يف 

وجوب الصيام ليلة الغمام يف دار القادر باهللا حبيث مسع اخلليفة الكالم فخرجت اجلائزة السنية له من أمري املؤمنني 
  فضال عن مجيعها تعففا وتنزها فردها مع حاجته إىل بعضها 

  انتهى ما قاله القاضي حسني ملخصا 
وفيها القاضي أبو عبد اهللا احلليمي احلسني بن احلسن بن حممد بن حليم البخاري الفقيه الشافعي صاحب التصانيف 

  أخذ عن أيب بكر القفال الشاشي



  
فعيني مبا وراء النهر وأنظرهم وآدهبم بعد وهو صاحب وجه يف املذهب قال ابن قاضي شهبة قال احلاكم أوحد الشا

أستاذيه أبوي بكر القفال واألودين وكان مفننا فاضال له مصنفات مفيدة نقل منها احلافظ أبو بكر البيهقي كثريا 
وقال يف النهاية كان احلليمي رجال عظيم القدر ال حييط بكنه علمه األغواص ولد سنة مثان وثالثني وثلثمائة ومات 

ى وقيل يف ربيع األول ومن تصانيفه شعب اإلميان كتاب جليل يف حنو ثالث جملدات وآيات الساعة وأحوال يف مجاد
  القيامة فيه معان غريبة ال توجد يف غريه 

  انتهى ما قاله ابن قاضي شهبة ملخصا 
وأكثر عنه  وفيها أبو علي الروذباري احلسني بن حممد الطوسي راوي السنن عن ابن داسة تويف يف ربيع األول

  البيهقي 
وفيها أبو الوليد الفرضي عبد اهللا بن حممد بن يوسف القرطيب احلافظ مؤلف تاريخ األندلس قال ابن عبد الرب كان 
فقيها عاملا يف مجيع فنون العلم يف احلديث والرجال قتلته الرببر يف داره وقال أبو مروان بن حبان وممن قتل يوم فتح 

فصيح ابن الفرضي وواروه من غري غسل وال كفن وال صالة ومل ير مثله بقرطبة يف سعة قرطبة الفقيه األديب ال
الرواية وحفظ احلديث واالفتنان يف العلوم واألدب البارع ويل قضاء بلنسية وكان حسن البالغة واحلظ وروي أنه 

ابن ناصر الدين كان حافظا من  تعلق بأستار الكعبة وسأل اهللا الشهادة قال يف العرب وعاش اثنتني ومخسني سنة وقال
  الثقات 

وفيها أبو احلسن القابسي علي بن حممد بن خلف املعافري القريواين الفقيه شيخ املالكية أخذ عن ابن مسرور الدباغ 
ويف الرحلة عن محزة الكتاين وطائفة وصنف تصانيف فائقة يف األصول والفروع وكان مع تقدمه يف العلوم حافظا 

  عا حافظا للحديث وعلله منقطع القرين وكان ضريرا صاحلا تقيا ور
  وفيها ابن الباقالين القاضي أبو بكر حممد بن الطيب بن حممد بن جعفر

  
البصري املالكي األصويل املتكلم صاحب املصنفات وأوحد وقته يف فنه روى عن أيب بكر القطيعي وأخذ علم النظر 

ري وكانت له جبامع املنصور حلقة عظيمة قال اخلطيب كان ورده عن أيب عبد اهللا بن جماهد الطائي صاحب األشع
يف الليل عشرين تروحية يف احلضر والسفر فإذا فرغ منها كتب مخسا وثالثني ورقة من تصنيفه قاله يف العرب وقال ابن 

ي جمدد الدين األهدل سيف السنة القاضي أبو بكر حممد ابن الطيب املشهور بابن الباقالين األصويل األشعري املالك
على رأس املائة الرابعة على الصحيح وقيل جدد بأيب سهل الصعلوكي صنف ابن الباقالين تصانيف واسعة يف الرد 
على الفرق الضالة حكي أن ابن املعلم متكلم الرافضة قال ألصحابه يوما وقد أقبل ابن الباقالين جاءكم الشيطان 

وكان ورعا مل } أمل تر أنا أرسلنا الشياطني على الكافرين تؤزهم أزا {  فلما جلس ابن الباقالين قال قال اهللا تعاىل
حتفظ عنه زلة وال نقيصة وكان باطنه معمورا بالعبادة والديانة والصيانة وقال الطائي رأيته يف النوم بعد موته وعليه 

قبل ذلك حسن حاهلم ورأيت } يف عيشة راضية يف جنة عالية { ثياب حسنة يف رياض خضرة نضرة ومسعته يقرأ 
فقلت من أين جئتم فقالوا من اجلنة من زيارة القاضي أيب بكر انتهى ملخصا وقال ابن تيمية القاضي أبو بكر حممد 

بن اخلطيب الباقالين املتكلم وهو أفضل املتكلمني املنتسبني إىل األشعري ليس فيهم مثله ال قبله وال بعده قال يف 
ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام { قائل فما الدليل على أن هللا وجها ويدا قيل له  كتاب اإلبانة تصنيفه فإن قال

فأثبت لنفسه وجها ويدا فإن قال فما أنكرمت أن يكون وجهه } ما منعك أن تسجد ملا خلقت بيدي { وقوله تعاىل } 



أن نقضي حنن وأنتم بذلك على اهللا  ويده جارحة قلنا ال جيب هذا كما ال جيب إذا مل نعقل حيا عاملا قادرا إال جسما
سبحانه وتعاىل وكما ال جيب يف كل شيء كان قائما بذاته أن يكون جوهرا ألنا وإياكم ال جند قائما بنفسه يف 

  شاهدنا إال كذلك وكذلك اجلواب هلم إن قالوا فيجب أن يكون علمه وحياته ومسعه وبصره

  
ل فهل تقولون أنه يف كل مكان قيل له معاذ اهللا بل هو مستو على وسائر صفاته عرضا واعتلوا بالوجود قال فإن قا

إليه يصعد الكلم الطيب والعمل { وقال تعاىل } الرمحن على العرش استوى { عرشه كما أخرب يف كتابه فقال 
لو قال و} أم أمنتم من يف السماء } { أأمنتم من يف السماء أن خيسف بكم األرض { وقال تعاىل } الصاحل يرفعه 

كان يف كل مكان لكان يف بطن اإلنسان وفمه واحلشوش واملواضع اليت يرغب عن ذكرها ولوجب أن يزيد بزيادة 
  األمكنة وينقص بنقصاهنا انتهى ملخصا فرمحه اهللا تعاىل ورضي عنه 

أيب بكر وفيها أبو بكر اخلوارزمي حممد بن موسى شيخ احلنفية ومن انتهت إليه رياسة املذهب يف اآلفاق أخذ عن 
أمحد بن علي الرازي ومسع من أيب بكر الشافعي قال الربقاين مسعته يقول ديننا دين العجايز ولسنا من الكالم يف 
شيء وقال القاضي الصيمري ما شاهد الناس مثل شيخنا أيب بكر اخلوارزمي يف حسن الفتوى وحسن التدريس 

  ه يف العرب دعي إىل القضاء مرة فامتنع وتويف يف مجادى األوىل قال
وفيها أبو رماد الرمادي شاعر األندلس يوسف بن هرون القرطيب الكندي األديب أخذ عن أيب علي القايل وغريه 
وكان فقريا معدما ومنهم من يلقبه بأيب حنيش قال احلميدي يف كتاب جذوة املقتبس أظن أحد آبائه كان من أهل 

سريع القول مشهور عند اخلاصة والعامة هنالك لسلوكه يف رمادة موضع باملغرب وهو شاعر قرطيب كثري الشعر 
فنون كثرية من املنظوم مسالك نفق عند الكل حىت كان كثري من شيوخ األدب يف وقته يقولون فتح الشعر بكندة 

وختم بكندة يعنون امرأ القيس ويوسف بن هرون واملتنيب وكانا متعاصرين وصنف كتابا يف الطري وسجن مدة 
  مساعيل القايل عند دخوله األندلس يف سنة ثالثني وثلثمائة بقصيدة طنانة منها ومدح أبا إ

  )الشجو شجوي والعويل عويلي ** من حاكم بيين وبني عذويل ( 

  
  ) سلمت من التعذيب والتنكيل ** يف أي جارحة أصون معذيب ( 
  ) أو قلت يف كبدي فثم غليلي ** إن قلت يف بصري فثم مدامعي ( 
  ) فعلمت أن نزوهلن رحيلي ** بات نزلن مبفرقي وثالث شي( 
  ) واش ووجه مراقب وثقيل ** طلعت ثالث يف نزول ثالثة ( 
  ) لقد مسعت بذلة املعزول ** فعزلنين عن صبويت فلئن ذللت ( 

  ومنها يف املديح 
  ) متعاهد من عهد إمساعيل ** روض تعاهده السحاب كأنه ( 
  ) ىل من األعراب بالتفضيل أو** قسه إىل األعراب تعلم أنه ( 
  ) فيهم وحاز لغات كل قبيل ** حازت قبائلهم لغات فرقت ( 
  ) نزل اخلراب بربعه املأهول ** فالشرق خال بعده فكأمنا ( 
  ) وتغيبت عن شرقهم بأفول ** فكأنه مشس بدت يف غربنا ( 



  ) زورا وال عرضت بالتنويل ** يا سيدي هذا ثنائي مل أقل ( 
  ) مل أرج غري القرب من تأميلي ** مل نائال فأنا امرؤ من كان يأ( 

  وله يف غالم ألثغ من مجلة أبيات قوله 
  ) اهلجر جيمعنا فنحن سواء ** ال الراء تطمع يف الوصال وال أنا ( 
  ) وبكيت منتحبا أنا والراء ** فإذا خلوت كتبتها يف راحيت ( 

  وله فيه أيضا 
  ) تسمعها ما أسقط الراء واصل ** أعد لثغة يف الراء لو أن واصال ( 

وقال ابن بشكوال يف كتاب الصلة يوسف بن هرون الرمادي الشاعر من أهل قرطبة يكىن أبا عمر كان شاعر أهل 
األندلس املشهور املقدم ذكره على الشعراء روى عن أيب علي البغدادي يعين القايل كتاب النوادر من تأليفه وقد 

  لرب قطعة من شعره رواها عنه وضمنها بعض تآليفه قالأخذ عنه أبو عمر بن عبد ا

  
  ابن حبان وتويف يوم العنصرة فقريا معدما ودفن مبقربة كلع 

انتهى كالمه ويوم العنصرة رابع عشرى حزيران وهو موسم للنصارى مشهور ببالد األندلس ويف هذا اليوم حبس 
  بن زكرياء عليهما السالم اهللا الشمس على يوشع بن نون عليه السالم وفيه ولد حيىي 

  سنة أربع وأربعمائة

  
فيها تويف أبو الفضل السليماين احلافظ وهو أمحد بن علي بن عمر البيكندي نسبة إىل بيكند بلد على مرحلة من 

خبارى البخاري حمدث تلك الديار طوف ومسع الكثري وأكثر عن علي بن إسحق املادراين واألصم وطبقتهما ومجع 
  ناصر الدين كان إماما حافظا من الثقات وتويف يف ذي القعدة وله ثالث وتسعون سنة  وصنف قال ابن

وفيها أبو الطيب الصعلوكي سهل بن اإلمام أيب سهل حممد بن سليمان العجلي النيسابوري الشافعي مفيت خراسان 
ل ابن خلكان كان أبو وجمدد القرن الرابع على قول روى عن األصم ومجاعة قال احلاكم هو أنظر من رأينا وقا

الطيب املذكور مفيت نيسابور وابن مفتيها أخذ الفقه عن أبيه أيب سهل الصعلوكي وكان يف وقته يقال له اإلمام وهو 
متفق عليه عدمي املثل يف علمه وديانته ومسع أباه وحممد بن يعقوب األصم وابن مسطور وأقراهنم وكان فقيها أديبا 

مساعاته وقيل أنه وضع له يف اجمللس أكثر من مخسمائة حمربة ومجع رياسة الدنيا  متكلما خرجت له الفوائد من
واآلخرة وأخذ عنه فقهاء نيسابور وتويف يف احملرم قال عبد الواحد اللخمي أصاب سهل الصعلوكي رمد فكان 

عبد الرمحن الناس يدخلون عليه وينشدونه من النظم ويروون من اآلثار ما جرت العادة به فدخل الشيخ أبو 
السلمي وقال أيها اإلمام لو أن عينيك رأتا وجهك ملا رمدت فقال له الشيخ سهل ما مسعت بأحسن من هذا الكالم 

  وسر به وملامات والده كتب إليه أبو النصر عبد اجلبار يعزيه يف والده رمحه اهللا تعاىل

  
  ) عين رسالة حمزون وأواه ** من مبلغ شيخ أهل العلم قاطبة ( 
  ) من كان فتياه توقيعا عن اهللا ** وىل الربايا حبسن الصرب ممتحنا أ( 



انتهى ما أورده ابن خلكان ملخصا وقال ابن قاضي شهبة نقل عنه الرافعي وعن والده أهنما قاال أن طالق السكران 
األخوان ال يقع وسئل سهل عن الشطرنج فقال إذا سلم املال من اخلسران والصالة من النسيان فذلك أنس بني 

وكتبه سهل بن حممد بن سليمان وله ألفاظ حسنة منها من تصدر قبل أوانه فقد تصدى هلوانه وقوله امنا حيتاج اىل 
  اخوان العشرة لزمان العسرة انتهى ملخصا ايضا 

ن أيب وفيها ابو الفرج النهرواين مقرىء بغداد عبد امللك بن بكران أخذ القراءة عن زيد بن أيب بالل وعبد الواحد ب
  هاشم وطائفة ومسع من أيب بكر النجاد ومجاعة وصنف يف القراءات وتصدر مدة قاله يف العرب 

  سنة مخس واربعمائة

  
فيها منع احلاكم مبصر النساء من اخلروج من بيوهتن ابدا ومن دخول احلمامات وأبطل صنعة اخلفاف هلن وقتل عدة 

  نسوة خالفن أمره وغرق مجاعة من العجايز 
نسبه إىل عبد القيس أمحد بن إبراهيم بن أمحد بن فراس املكي العطار مسند _ تويف أبو احلسن العبقسي وفيها 

  احلجاز يف وقته وله ثالث وتسعون سنة تفرد بالسماع عن حممد بن إبراهيم الديبلي وغريه 
القادر ناصر الدولة  وفيها كما قال ابن اجلوزي يف شذور العقود بدر بن حسنويه الكردي من أمراء اجلبل لقبه

وعقد له لواءا وكان يرب العلماء والزهاد واأليتام وكان يتصدق كل مجعة بعشرة آالف درهم ويصرف إىل 
  األساكفة واحلذائني بني مهذان وبغداد ليقيموا للمنقطعني من احلاج األحذية ثالثة

  
 أعماله ثالثة آالف مسجد وخان آالف دينار ويصرف إىل أكفان املوتى كل شهر عشرين ألف درهم واستحدث يف

للغرباء وكان ينقل للحرمني كل سنة مصاحل الطريق مائة ألف دينار مث يرتفع إىل خزانته بعد املؤن والصدقات 
  عشرون ألف ألف درهم انتهى 

بن وفيها بكر بن شاذان أبو القسم البغدادي الواعظ الزاهد قرأ على زيد ابن أيب بالل الكويف ومجاعة وحدث عن ا
  قانع ومجاعة قال اخلطيب كان عبدا صاحلا تويف يف شوال قال الذهيب وقرأ عليه مجاعة 

وفيها أبو علي بن مخكان احلسن بن احلسني بن محكان حباء مهملة بعدها ميم مفتوحتان وكاف اهلمداين الفقيه 
وعىن باحلديث والفقه قال  الشافعي نزيل بغداد روى عن عبد الرمحن ابن محدان اجلالب وجعفر اخللدي وطبقتهما

ابن قاضي شهبة روى عنه أنه قال كتبت بالبصرة عن أربعمائة وسبعني شيخا وروى عنه أبو القسم األزهري وكان 
يضعفه ويقول ليس بشيء يف احلديث قال ابن كثري له كتاب يف مناقب الشافعي ذكر فيه مذاهب كثرية وأشياء 

مجة اإلمام فلما قرأهتا على شيخنا أيب احلجاج املزي أمرين أن أضرب على تفرد هبا وكنت قد كتبت منه شيئا يف تر
  أكثرها لضعف ابن محكان انتهى 

وفيها أبو احلسن اجملرب أمحد بن حممد بن موسى بن القسم بن الصلت البغدادي روى عن إبراهيم بن عبد الصمد 
  ه وتويف يف رجب وله إحدى وتسعون سنة اهلامشي وأيب بكر بن األنباري ومجاعة كثرية ضعفه الربقاين وغري

وفيها أبو حممد بن األكفاين قاضي القضاة عبد اهللا بن حممد األسدي البغدادي حدث عن احملاملي وابن عقدة وخلق 



قال أبو إسحق إبراهيم بن أمحد الطربي من قال أن أحدا أنفق على أهل العلم مثله فقد كذب أنفق على أهل العلم 
  وقال الذهيب ويل قضاء العراق سنة ست وتسعني وعاش تسعا ومثانني سنةمائة ألف دينار 

  
وفيها اإلدريسي احلافظ أبو سعد عبد الرمحن بن حممد بن حممد االستراباذي نزيل مسرقند وحمدثها ومؤرخها مسع 

بد اهللا بن األصم فمن بعده والف األبواب والشيوخ وقال ابن ناصر الدين هو عبد الرمحن بن حممد بن حممد بن ع
احلسن ابن منوبه أبو سعد االستراباذي حمدث مسرقند ومصنف تارخيها وتاريخ بلده كان حافظا متقنا راسخا مؤلفا 

  انتهى 
وفيها أبو علي احلسن بن أمحد بن حممد بن الليث أبو علي الشريازي الكشي املقري الفقيه الشافعي كان حافظا 

  ناقدا قاله ابن ناصر الدين 
نصر بن نباتة التميمي السعدي عبد العزيز بن عمر بن حممد بن أمحد ابن نباتة بن محيد بن نباتة بن احلجاج  وفيها أبو

بن مطر بن خالد بن عمرو بن رباح بن سعد كان شاعرا جميدا مجع بني حسن السبك وجودة املعىن وكان يعاب 
سيف الدولة غرر القصائد وخنب املدائح وكان  يعاب بكرب فيه طاف البالد ومدح امللوك والوزراء والرؤساء وله يف

  قد أعطاه فرسا أدهم أغر حمجال فكتب إليه 
  ) من خلقه ورواؤه من رأيه ** يا أيها امللك الذي أخالقه ( 
  ) هاديه يعقد أرضه بسمائه ** قد جاء بالطرف الذي أهديته ( 
  ) رحما سبيب العرف عقد لوائه ** أوالية أوليتها فبعثته ( 
  ) ماء الدجنة قطرة من مائه ** تل منه على أغر حمجل حن( 
  ) فاقتص منه فخاض يف أحشائه ** وكأمنا لطم الصباح جبينه ( 
  ) متربقعا واحلسن من أكفائه ** متمهال والربق يف أمسائه ( 
  ) لو كان للنريان بعض ذكائه ** ما كانت النريان يكمن جرها ( 
  )  إذا كفكفت من غلوائه إال** ال تغلق األحلاظ يف إعطافه ( 
  ) حىت يكون الطرف من اسرائه ** ال يكمل الطرف احملاسن كلها ( 

  وله فيه أيضا من قصيدة

  
  ) وكدت من ضجري أثين على البخل ** قد جدت يل باللها حىت ضجرت هبا ( 
  ) فاخلق لنا رغبة أوال فال تنل ** إن كنت ترغب يف أخذ النوال لنا ( 
  ) تركتين أصحب الدنيا بال أمل ** شيئا أؤمله  مل يبق جودك يل( 

ومعظم شعره جيد وله ديوان كبري وجرى له مع ابن العميد أشياء تقدم ذكر شيء منها يف ترمجته وتويف يوم األحد 
بعد طلوع الشمس ثالث شوال ودفن يف مقربة اخليزران ببغداد وقال أبو احلسن حممد بن نصر البغدادي عدت ابن 

  ليوم الذي تويف فيه فأنشدين نباتة يف ا
  ) فما أخالك بعد اليوم بالواري ** متع حلاظك من خل تودعه ( 

وودعته وانصرفت فأخربت يف طريقي أنه تويف وقال أبو علي حممد بن وشاح مسعت ابن نباتة يقول كنت يوما قائال 



  قال أنت القائل يف دهليزي فدق على الباب فقلت من فقال رجل من أهل الشرق فقلت ما حاجتك ف
  ) تنوعت األسباب والداء واحد ** ومن مل ميت بالسيف مات بغريه ( 

فقلت نعم فقال أرويه عنك فقلت نعم فمضى فلما كان آخر النهار دق على الباب فقلت من فقال رجل من أهل 
ت كيف وصل تاهرت من املغرب فقلت ما حاجتك فقال أنت القائل ومن مل ميت بالسيف البيت فقلت نعم وعجب

  شعري إىل الشرق والغرب 
وفيها أبو عبد اهللا احلاكم حممد بن عبد اهللا بن حممد بن محدون بن نعيم بن البيع الضيب الطهماين النيسابوري احلافظ 

الكبري ولد سنة إحدى وعشرين وثلثمائة واعتىن به أبوه فسمعه يف صغره مث هو بنفسه وكتب عن حنو ألفي شيخ 
عثمان بن السماك وطبقتهما وقرأ القراءات على مجاعة وبرع يف معرفة احلديث وفنونه وصنف وحدث عن األصم و

التصانيف الكثرية وانتهت إليه رياسة الفن خبراسان ال بل بالدنيا وكان فيه تشيع وحط على معوية وهو ثقة حجة 
  قاله يف العرب وقال ابن ناصر الدين له مصنفات كثرية منها املستدرك على

  
حيحني وهو صدوق من اإلثبات لكن فيه تشيع وتصحيح واهيات انتهى وقال ابن قاضي شهبة طلب العلم يف الص

صغره وأول مساعه سنة ثالثني ورحل يف طلب احلديث ومسع على شيوخ يزيدون على ألفي شيخ وتفقه على ابن أيب 
عنه وبكتبه تفقه وخترج ومن حبره  هريرة وأيب سهل الصعلوكي وغريهم أخذ عنه احلافظ أبو بكر البيهقي فأكثر

استمد وعلى منواله مشى وبلغت تصانيفه ألفا ومخسمائة جزء قال اخلطيب البغدادي كان ثقة وكان مييل إىل التشيع 
قال الذهيب هو معظم للشيخني بيقني ولذي النورين وإمنا تكلم يف معاوية فأوذي قال ويف املستدرك مجلة وافرة على 

رة على شرط أحدمها لكن جمموع ذلك نصف الكتاب وفيه حنو الربع مما صح سنده وفيه بعض شرطهما ومجلة واف
الشيء معلل وما بقي وهو الربع مناكري وواهيات ال تصح ويف ذلك بعض موضوعات قد علمت عليها ملا اختصرته 

وائده وحماسنه إىل أن تويف فجاءة بعد خروجه من احلمام يف صفر وقد أطنب عبد الغافر يف مدحه وذكر فضائله وف
قال مضى إىل رمحة اهللا ومل خيلف بعده مثله وقد ترمجه احلافظ أبو موسى املديين يف مصنف مفرد انتهى كالم ابن 

شهبة ملخصا وقال ابن خلكان والبيع بفتح الباء املوحدة وكسر الياء املثناة من حتتها وتشديدها وبعدها عني مهملة 
  القضاء انتهى وإمنا عرف باحلاكم لتقليده 

وفيها ابن كج القاضي أبو القسم يوسف بن أمحد بن كج بفتح الكاف وتشديد اجليم وهو يف اللغة اسم للجص 
الذي يبيض به احليطان الكجي نسبة إىل جده هذا الدينوري صاحب اإلمام أيب احلسني بن القطان وحضر جملس 

رياسة ببلده يف املذهب ورحل الناس إليه رغبة يف علمه الداركي وجملس القاضي أيب حامد املروزي انتهت إليه ال
وجوده وكان يضرب به املثل يف حفظ املذهب وحكى السمعاين أن الشيخ أبا علي السبخي انصرف من عند 

  الشيخ أيب حامد

  
دينور واجتاز به فرأى علمه وفضله فقال له يا أستاذ االسم أليب حامد والعلم لك فقال ذاك رفعته بغداد وحطتين ال

قتله العيارون ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان وكان يضرب به املثل يف حفظ مذهب الشافعي وكان أيضا 
  حمتشما جوادا ممدحا وهو صاحب وجه ومن تصانيفه التجريد قال يف املهمات وهو مطول وقد وقف عليه الرافعي 



  سنة ست وأربعمائة

  
أمحد بن أيب طاهر حممد بن أمحد الفقيه شيخ العراق وإمام الشافعية ومن إليه فيها تويف الشيخ أبو حامد االسفرائيين 

انتهت رياسة املذهب قدم بغداد صبيا فتفقه على ابن املرزبان وأيب القسم الداركي وصنف التصانيف وطبق األرض 
ثنتان وستون سنة وقد باألصحاب وتعليقته يف حنو مخسني جملدا وكان حيضر درسه سبعمائة فقيه تويف يف شوال وله ا

حدث عن أيب أمحد بن عدي ومجاعة قاله يف العري وقال ابن شهبة ولد سنة أربع وأربعني وثلثمائة واشتغل بالعلم قال 
سليم وكان حيرس يف درب وكان يطالع الدرس على زيت احلرس وأفىت وهو ابن سبع عشرة سنة وقدم بغداد سنة 

والداركي وروى احلديث عن الدار قطين وأيب بكر اإلمساعيلي وأيب أمحد بن أربع وستني فتفقه على ابن املرزباين 
عدي ومجاعة وأخذ عن الفقهاء واألئمة ببغداد وشرح املختصر يف تعليقته اليت هي يف مخسني جملدا ذكر فيها خالف 

ل الشيخ أبو إسحق العلماء وأقواهلم ومآخذهم ومناظراهتم حىت كان يقال له الشافعي وله كتاب يف أصول الفقه قا
انتهت إليه رياسة الدين والدنيا ببغداد ومجع جملسه ثلثمائة متفقه واتفق املوافق واملخالف على تفضيله وتقدميه يف 
جودة الفقه وحسن النظر ونظافة العلم وقال اخلطيب أبو بكر حدثونا عنه وكان ثقة وقد رأيته وحضرت تدريسه 

  بعمائة فقيه وكان الناس يقولونومسعت من يذكر أنه كان حيضر درسه س

  
  لو رآه الشافعي لفرح به تويف يف شوال ودفن يف داره مث نقل سنة عشر وأربعمائة إىل باب حرب 

  انتهى ما أورده ابن شهبة ملخصا 
وفيها أبو مناد باديس بن منصور بن بلكني بن زيري بن مناد احلمريي الصنهاجي املغريب امللك متويل إفريقية للحاكم 
العبيدي وكان ملكا حازما شديد البأس إذا هز رحما كسره ومات فجأة وقام بعده ابنه املعز قال ابن خلكان وكانت 

واليته بعد أبيه املنصور وكان مولده ليلة األحد لثالث عشرة ليلة خلت من شهر ربيع األول سنة أربع وسبعني 
سداد وملا كان يوم الثالثاء تاسع عشرى ذي القعدة سنة وثلثمائة بأشري ومل يزل على واليته وأموره جارية على ال

ست وأربعمائة أمر جنوده بالعرض فعرضوا بني يديه وهو يف قبة اإلسالم جالس إىل وقت الظهر وسره حسن 
عسكره وهبجة زينتهم وما كانوا عليه وانصرف إىل قصره مث ركب عشية ذلك النهار يف أمجل مركوب ولعب 

ع إىل قصره شديد السرور مبا رآه من كمال حاله وقدم السماط فأكل مع خاصته وحاضري اجليش بني يديه مث رج
مائدته مث انصرفوا عنه وقد رأوا من سروره ما مل يروه منه قط فلما مضى مقدار نصف الليل من ليلة األربعاء سلخ 

هرا حىت وصلوا إىل ولده املعز فولوه القعدة قضى حنبه رمحه اهللا تعاىل فأخفوا أمره ورتبوا أخاه كرامة بن املنصور ظا
ومت له األمر وذكر يف كتاب الدول املنقطعة أن سبب موته أنه قصد طرابلس ومل يزل على قرب منها عازما على 

قتاهلا وحلف أن ال يرحل عنها إىل أن يعيدها فدنا للزراعة فاجتمع أهل البلد إىل املؤدب حمرز وقالوا يا ويل اهللا قد 
باديس فادع اهللا أن يزيل عنا بأسه فرفع يديه إىل السماء وقال يا رب باديس اكفنا باديس فهلك يف  بلغك ما قاله

ليلته بالذحبة والصنهاجي بضم الصاد املهملة وكسرها وسكون النون وبعد األلف جيم نسبة إىل صنهاجة قبيلة 
ري ذلك انتهى ما أورده ابن خلكان مشهورة من محري وهي باملغرب قال ابن دريد صنهاجة بضم الصاد ال جيوز غ

  ملخصا



  
وفيها أبو علي الدقاق احلسن بن علي النيسابوري الزاهد العارف شيخ الصوفية تويف يف ذي احلجة وقد روى عن 

ابن محدان وغريه قال الشيخ عبد الرؤف املناوي يف كتابه الكواكب الدرية يف تراجم الصوفية ما ملخصه احلسن بن 
علي الدقاق النيسابوري الشافعي لسان وقته وإمام عصره كان فارها يف العلم متوسطا يف احللم  علي األستاذ أبو

حممود السرية جمهود السريرة جنيدي الطريقة سري احلقيقة أخذ مذهب الشافعي عن القفال واحلصري وغريمها 
العمل وسلك طريق التصوف  وبرع يف األصول ويف الفقه ويف العربية حىت شدت إليه الرحال يف ذلك مث أخذ يف

وأخذ عن النصراباذي قال ابن شهبة وزاد عليه حاال ومقاال وعنه القشريي صاحب الرسالة وله كرامات ظاهرة 
ومكاشفات باهرة قيل له مل زهدت يف الدنيا قال ملا زهد يف أكثرها أنفت عن الرغبة يف أقلها قال الغزايل وكان 

أكابر األمراء فقعد على ركبتيه بني يديه وقال عظين فقال أسألك عن مسئلة  زاهد زمانه وعامل أوانه وأتاه بعض
وأريد اجلواب بغري نفاق فقال نعم فقال أميا أحب إليك املال أو العدو قال املال قال كيف تترك ما حتبه بعدك 

و شيطان وتستصحب العدو الذي ال حتبه معك فبكى وقال نعم املوعظة هذه ومن كالمه من سكت عن احلق فه
أخرس وقال من عالمة الشوق متين املوت على بساط العوايف كيوسف ملا ألقي يف اجلب وملا أدخل السجن مل يقل 

  توفين وملا مت له امللك والنعمة قال توفين 
  وكان كثريا ما ينشد 

  ) ومل ختف شر ما يأيت به القدر ** أحسنت ظنك باأليام إذ حسنت ( 
  ) وعند صفو الليايل حيدث الكدر ** هبا  وساملتك الليايل فاغتررت( 

وقال صاحب احلزن يقطع من الطريق يف شهر ما ال يقطعه غريه يف عام وقال السماع حرام على العوام لبقاء 
نفوسهم مباح للزهاد حلصول جماهداهتم مستحب ألصحابنا حلياة قلوهبم وقال لو أن وليا هللا مر ببلدة للحق أهلها 

  بركة

  
فر جلاهلهم وقال قال رجل لسهل أريد أن أصحبك قال إذا مات أحدنا فمن يصحب الباقي قال اهللا مروره حىت يغ

  قال فاصحبه اآلن انتهى ما أورده املناوي 
وفيها أبو القسم احلسن بن حممد بن حبيب النيسابوري املفسر صنف ىف علوم القرآن واآلداب وله كتاب عقالء 

  اجملانني مسع من األصم ومجاعة 
يها أبو يعلي املهليب محزة بن عبد العزيز بن حممد النيسابورى الطيب روى عن حممد بن أمحد بن دلويه صاحب وف

  البخاري وأيب حامد بن بالل ومجاعة وتفرد بالسماع من غري واحد تويف يوم النحر عن سن عالية 
قرئ شيخ بغداد قرأ على أمحد بن بويان وفيها أبو أمحد الفرضي عبيد اهللا بن حممد بن أمحد بن حممد بن أيب مسلم امل

ومسع من يوسف البهلول األزرق واحملاملي قال اخلطيب كان ثقة ورعا دينا وقال العتيقي ما رأينا يف معناه مثله وقال 
  األزهري إمام من األئمة وقال الذهيب عاش اثنتني ومثانني سنة 

قاضي شيخ احلنفية خبراسان كان عدمي النظري يف الفقه وفيها أبو اهليثم عتبة بن خيثمة التميمي النيسابوري ال
والفتوى تفقه على أيب احلسني قاضي احلرمني وأيب العباس التبال ومسع ملا حج من أيب بكر الشافعي ومجاعة وويل 

  نيسابور تسع سنني 
هاين املتكلم صاحب وفيها اإلمام أبو بكر بن فورك بضم الفاء وفتح الراء األستاذ حممد بن احلسن بن فورك األصب



التصانيف يف األصول والعلم روى مسند الطيالسي عن أيب حممد بن فارس وتصدر لإلفادة بنيسابور وكان ذا زهد 
وعبادة وتوسع يف األدب والكالم والوعظ والنحو قال األسنوي يف طبقاته أقام بالعراق مدة يدرس مث توجه إىل 

ور والتمسوا منه التوجه إليهم ففعل وورد نيسابور فبىن له هبا مدرسة الري فسمعت به املبتدعة فراسله أهل نيساب
  دار فأحيا اهللا تعاىل به أنواعا من العلوم وظهرت بركته على املتفقهة وبلغت

  
مصنفاته قريبا من مائة تصنيف مث دعي إىل مدينة غزنة من اهلند وجرت له هبا مناظرات عظيمة فلما رجع إىل 

ق فمات فنقل إىل نيسابور فدفن هبا ونقل عن ابن حزم أن السلطان حممود بن سبكتكني قتله نيسابور رسم يف الطري
  لقوله أن نبينا صلى اهللا عليه وسلم ليس هو رسول اهللا اليوم لكنه كان رسول اهللا 

  انتهى كالم األسنوي ملخصا 
مد احلسيين املوسوي البغدادي وفيها الشريف الرضي نقيب العلويني أبو احلسن حممد بن احلسني بن موسى بن حم

الشيعي الشاعر املفلق الذي يقال أنه أشعر قريش ولد سنة تسع ومخسني وثلثمائة وابتدأ بنظم الشعر وله عشر سنني 
وكان مفرط الذكاء له ديوان يف أربع جملدات وقيل أنه حضر جملس أيب سعيد السريايف فسأله ما عالمة النصب يف 

من حدة ذهنه ومات أبوه يف سنة أربعمائة أو بعدها وقد نيف على التسعني وأما أخوه  عمر فقال بغض على فعجبوا
الشريف املرتضى فتأخر قاله يف العرب وقال ابن خلكان ذكره الثعاليب يف اليتيمة فقال ابتدأ بقول الشعر بعد أن جاوز 

ع حمتده الشريف ومفخره املنيف عشر سنني بقليل وهو اليوم أبدع أبناء الزمان وأجنب سادات العراق يتحلى م
بأدب ظاهر وفضل باهر وحظه من مجيع احملاسن وافر مث هو أشعر الطالبيني من مضى منهم ومن غرب على كثرة 

شعرائهم املفلقني ولو قلت أنه أشعر قريش مل أبعد عن الصدق ويشهد مبا أخربته شاهد عدل من شعره العايل القدح 
ىل السالمة متانة وإىل السهولة رصانة ويشتمل على معان يقرب جناها ويبعد مداها املمتنع عن القدح الذي جيمع إ

وكان أبوه يتوىل قدميا نقابة الطالبيني وحيكم فيهم أمجعني والنظر يف املظامل واحلج بالناس مث ردت هذه األعمال كلها 
كتبه إىل اإلمام القادر باهللا من مجلة  إىل ولده املذكور يف سنة ثالث ومثانني وثلثمائة وأبوه حي ومن غرر شعره ما

  قصيدة

  
  ) يف دوحة العلياء ال نتفرق ** عطفا أمري املؤمنني فإننا ( 
  ) أبدا كالنا يف املعايل معرق ** ما بيننا يوم الفخار تفاوت ( 
  ) أنا عاطل منها وأنت مطوق ** إال اخلالفة بينتك فإنين ( 

  ومن قوله أيضا 
  ) أبدا ميانع عاشقا معشوق ** ومل يزل  رمت املعايل فامتنعن( 
  ) ضجرا دواء الفارك التطليق ** فصربت حىت نلتهن ومل أقل ( 

  وله من مجلة أبيات 
  ) وحدثاين عن جند بأخبار ** يا صاحيب قفايل واقضيا وطرا ( 
  ) مخيلة الطلح ذات البان والغار ** هل روضت قاعة الوعساء أم مطرت ( 
  ) داري ومسار ذاك احلي مساري ** ون كاظمة أم هل أبيت ودار د( 



  ) عند القدوم لقرب العهد بالدار ** تضوع أرواح جند من ثياهبم ( 
وذكر ابن جين أنه تلقن القرآن بعد أن دخل يف السن فحفظه يف مدة يسرية وصنف كتابا يف معاين القرآن يتعذر 

يف جمازات القرآن فجاء نادرا يف بابه وقد عىن جبمع  وجود مثله دل على توسعه ىف علم النحو واللغة وصنف كتابا
ديوانه مجاعة وأجود ما مجع الذي مجعه أبو حكيم احلريي وحكى أن بعض األدباء اجتاز بدار الشريف الرضي بسر 
من أرى وهو ال يعرفها وقد أخىن عليها الزمان وذهبت هبجتها وأخلقت ديباجتها وبقايا رسومها تشهد هلا بالنضارة 

  سن البشارة فوقف عليها متعجبا من صروف الزمان وطوارق احلدثان ومتثل بقول الشريف الرضي املذكور وح
  ) وطلوهلا بيد البلى هنب ** ولقد وقفت على ربوعهم ( 
  ) نضوى وعج بعذيل الركب ** فبكيت حىت ضج من لغب ( 
  )عنها الطلول تلفت القلب ** وتلفتت عيين فمذ خفيت ( 

  
سمعه ينشد األبيات فقال هل تعرف هذه الدار ملن قال ال قال هذه الدار لقائل هذه األبيات فمر به شخص ف

الشريف الرضي فتعجب من حسن االتفاق وكانت والدة الرضي سنة تسع ومخسني وثلثمائة ببغداد وتويف بكرة 
األنباريني بالكرخ يوم اخلميس سادس احملرم وقيل صفر سنة ست وأربعمائة ببغداد ودفن يف داره خبط مسجد 

وخربت الدار ودثر القرب ومضى أخوه املرتضى أبو القسم علي إىل مشهد موسى بن جعفر ألنه ال يستطيع أن ينظر 
  إىل تابوته وصلى عليه الوزير فخر امللك يف الدار مع مجاعة كثرية 

  انتهى ما أورد ابن خلكان ملخصا 
أمحد بن عبد الوهاب االسفرائيين كان حافظا زائدا باحلفظ على  وفيها كما قال ابن ناصر الدين أبو بكر حممد بن

  أقرانه قال يف بديعة البيان 
  ) بكر وفا حتفظا فقربوا ** حممد بن أمحد ذاك أبو ( 

  سنة سبع وأربعمائة

  
ى فيها كما قال يف الشذور ورد اخلرب بتشعث الركن اليماين من البيت احلرام وسقوط حائط بني يدي قرب النيب صل

  اهللا عليه وسلم ووقوع القبة الكبري اليت على الصخرة ببيت املقدس 
وفيها تويف أبو بكر الشريازي أمحد بن عبد الرمحن احلافظ مصنف كتاب األلقاب كان أحد من عين هبذا الشأن 

   شوال وأكثر الترحال يف البلدان ووصل بالد الترك ومسع من الطرباين وطبقته قال عبد الرمحن بن منده مات يف
وفيها أبو سعيد اخلركوشي بفتح اخلاء املعجمة وسكون الراء وضم الكاف آخره معجمة نسبة إىل خركوش سكة 
بنيسابور عبد امللك بن أيب عثمان النيسابوري الواعظ القدوة صنف كتاب الزهد وكتاب دالئل النبوة وغري ذلك 

  إىل اله زاده اهللاقال احلاكم مل أر أمجع منه علما وزهدا وتواضعا وإرشادا 

  
  توفيقا وأسعدنا بأيامه وقال الذهيب روى عن حامد الرفا وطبقته وتويف يف مجادى األوىل 

وفيها أبو الفضل الفلكي علي بن احلسني بن أمحد بن احلسن بن القسم بن احلسن بن علي اهلمداين كان حافظا 



الرجال كتبه يف ألف جزء ومل يبيضه فيما يقال قاله ابن  بارعا متقنا هلذا الشأن له كتاب املنتهى يف الكمال يف معرفة
  ناصر الدين 

وفيها أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن شاكر القطان مؤلف فضائل الشافعي تويف يف احملرم روى عن عبد اهللا بن الورد 
  وطائفة 

قيه الشافعي الفرضي شيخ سليم وفيها أبو احلسني احملاملي حممد بن أمحد بن القسم بن إمساعيل الضيب البغدادي الف
  الرازي روى عن إمساعيل الصفار وطائفة 

وفيها الوزير فخر امللك أبو غالب بن الصرييف حممد بن علي بن خلف وزير هباء الدولة أيب نصر بن عضد الدولة بن 
ثاين عشرى بويه وبعد وفاته وزر لولده سلطان الدولة أيب شجاع فناخسرو ولد فخر امللك بواسط يوم اخلميس 

شهر ربيع اآلخر سنة أربع ومخسني وثلثمائة وكان من أعظم وزراء آل بويه على اإلطالق بعد ابن العميد 
والصاحب بن عباد وكان أبوه صريفيا وكان هو واسع النعمة فسيح جمال اهلمة جم الفضائل واألفعال جزيل العطايا 

دائح منهم مهيار الديلمي وأبو نصر بن نباتة السعدي له والنوال قصده مجاعة من أعيان الشعراء ومدحوه بنخب امل
  فيه قصائد خمتارة منها قصيدته النونية اليت من مجلتها 

  ) وفخر امللك ليس له قرين ** لكل فىت قرين حني يسمو ( 
  ) مبا أملته وأنا الضمني ** أنخ جبنابه واحكم عليه ( 

بعد هذه القصيدة فأجازه إجازة مل يرضها فجاء إىل ابن نباتة  قال بعض علماء األدب مدح بعض الشعراء فخر امللك
  وقال أنت غريتين وأنا ما مدحته إال ثقة بضمانك

  
فأعطين ما يليق بقصدي فأعطاه من عنده شيئا رضي به فبلغ ذلك فخر امللك فسري البن نباتة مجلة مستكثرة هلذا 

مد بن احلاسب الكرجي كتاب الفخري يف اجلرب السبب ومدائح فخر امللك مستكثرة وألجله صنف أبو بكر حم
واملقابلة وكتاب الكايف يف احلساب ورفع إليه رجل شيخ رقعة يسعى فيها هبالك شخص فكتب فخر امللك يف ظهرها 

السعاية قبيحة وإن كانت صحيحة فإن كنت أجريتها جمرى النصح فخسرانك فيها أكثر من الربح ومعاذ اهللا أن 
مستور ولوال أنك يف خفارة من شيبك لقابلناك مبا يشبه مقالك ونردع به أمثالك فاكتم هذا نقبل من مهتوك يف 

العيب واتق من يعلم الغيب والسالم وحماسن فخر امللك كثرية ومل يزل يف عزه وجاهه وحرمته إىل أن نقم عليه 
يوم السبت سابع عشرى  خمدومه سلطان الدولة لسبب اقتضى ذلك فحبسه مث قتله بسفح جبل قريب من األهواز

ربيع األول وقيل آخره ودفن هناك ومل يستقص دفنه فنبشت الكالب قربه وأكلته مث أعيد دفن رمته فشفع فيه 
  بعض أصحابه فنقلت عظامه إىل مشهد هناك فدفنت يف السنة اليت بعدها 

  سنة مثان واربعمائة

  
ئفة من الفريقني وعجز صاحب الشرطة عنهم وقاتلوه فيها وقعت فتنة عظيمة بني السنة والشيعة وتفاقمت وقتل طا

  فأطلق النريان يف سوق هنر الدجاج 
طائفة من املعتزلة والرافضة وأخذ خطوطهم بالتوبة وبعث اىل  -وكان صاحب سنة  -وفيها اسستاب القادر باهللا 



فى مجاعة كثرية من املعتزلة السلطان حممود بن سبكتكني يأمره ببث السنة خبراسان ففعل ذلك وبالغ وقتل مجاعة ون
  والرافضة واالمسعيلية واجلهمية واملشبهة وأمر بلعنهم على املنابر 

  وفيها قتل الدورى وقطع لكونه ادعى ربوبية احلاكم

  
  وفيها تويف ابن ثرثال 

عن أبو احلسن أمحد بن عبد العزيز بن أمحد التيمي البغدادي يف ذي القعدة مبصر وله إحدى وتسعون سنة روى 
  احملاملي وحممد بن خملد وله جزء واحد رواه عنه الصوري واحلبال 

وفيها عطية بن سعيد األندلسي القفصي بفتح القاف وسكون الفاء نسبة إىل قفصة بلدة يف طرف إفريقية كنيته أبو 
  حممد كان حافظا صوفيا زاهدا عالمة مكثرا خريا قاله ابن ناصر الدين 

عبد اهللا بن عبيد اهللا بن حيىي البغدادي املؤدب صاحب احملاملي وثقه اخلطيب ومات يف وفيها ابن البيع أبو حممد 
  رجب 

وفيها اليزدي أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم بن جعفر اجلرجاين حمدث أصبهان روى عن حممد بن احلسني القطان 
  واألصم وطبقتهما وتويف يف رجب 

عفر بن عبد الكرمي اجلرجاين املقرئ مصنف كتاب الواضح وكان وفيها أبو الفضل اخلزاعي حممد بن حممد بن ج
  كثري التطواف يف طلب القراءات أخذ عن احلسن بن سعيد املطوعي وطبقته وكان غري ثقة وال صادق قاله يف العرب 

هبا رحل وفيها أبو عمر البسطامي حممد بن احلسني بن حممد بن اهليثم الفقيه الشافعي قاضي نيسابور وشيخ الشافعية 
ومسع الكثري ودرس املذهب وأملى على الطرباين وطبقته قال ابن شهبة مسع بالعراق واألهواز وأصبهان وسجستان 

وأملى وحدث وأقرأ املذهب وكان يف ابتداء أمره يعقد جملس الوعظ والتذكري مث تركه وأقبل على التدريس 
 وثلثمائة فأظهر أهل احلديث من الفرح واالستبشار ما واملناظرة والفتوى مث ويل قضاء نيسابور سنة مثان ومثانني

يطول شرحه وكان نظري سهل الصعلوكي حشمة وجاها وعلما فصاهره سهل وجاء بينهما مجاعة سادة فضالء تويف 
  يف ذي القعدة سنة مثان وقيل سبع وأربعمائة انتهى

  سنة تسع وأربعمائة

  
  ه من قال أن القرآن خملوق فهو كافر حالل الدم قاله يف الشذور فيها قرئ يف املوكب كتاب مبذاهب السنة وقيل في

وفيها تويف أبو احلسني بن املتيم أمحد بن حممد بن أمحد بن محاد البغدادي الواعظ يف مجادى اآلخرة له جزء مشهور 
  روى عن احملاملي ومجاعة 

لصلت ولد سنة أربع وعشرين وثلثمائة وفيها ابن الصلت األهوازي أمحد بن حممد بن أمحد بن موسى بن هرون بن ا
  ومسع من احملاملي وابن عقدة ومجاعة وهو ثقة 

وفيها عبد اهللا بن يوسف بن أمحد بن مامويه الشيخ أبو حممد املعروف باألصبهاين وإمنا هو أردستاين بفتح اهلمزة 
رب أصفهان وقيل هو بكسر وسكون الراء وفتح املهملة فسكون املهملة ففتح الفوقية نسبة إىل أردستان بلد ق

اهلمزة نزل نيسابور وكان من كبار الصوفية وثقات احملدثني الرحالة روى عن أيب سعيد بن األعرايب وحممد بن 



  احلسني القطان ومجاعة وتويف يف رمضان وله أربع وتسعون سنة 
دي صاحب التصانيف كان وفيها عبد الغين بن سعيد بن علي بن سعيد بن بشر بن مروان األزدي املصري السمرقن

ثقة صاحب سنة حافظا عالمة من تآليفه كتاب املؤتلف واملختلف مات يف سابع صفر وله سبع وسبعون سنة روى 
عن عثمان بن حممد السمرقندي وإمساعيل بن اجلراب والدار قطين وطبقتهم ورحل إىل الشام فسمع من املياجني 

ه ويقول كأنه شعلة نار وكان منصور الطرسوسي خرجنا نودع وطبقته وكان الدارقطين يفخم أمره ويرفع ذكر
الدارقطين مبصر فبكينا فقال تبكون وعندكم عبد الغين وفيه اخللف وقال الربقاين ما رأيت بعد الدار قطين أحفظ 
  من عبد الغين وقال ابن خلكان انتفع به خلق كثري وكانت بينه وبني أيب أسامة جنادة اللغوي وأيب علي املقري

  
األنطاكي مودة أكيدة واجتماع يف دار الكتب ومذاكرات فلما قتلهما احلاكم صاحب مصر استتر بسبب ذلك 
احلافظ عبد الغين خوفا أن يلحق هبما الهتامه مبعاشرهتما وأقام مستخفيا مدة حىت حصل له األمن فظهر وقال أبو 

ين يقول رجالن جليالن لزمهما لقبان قبيحان احلسن علي بن بقا كاتب احلافظ عبد الغين مسعت احلافظ عبد الغ
معاوية بن عبد الكرمي الضال مل يكن ضاال وإمنا ضل يف طريق مكة وعبد اهللا بن حممد الضعيف كان ضعيفا يف 

  جسمه ال يف حديثه انتهى ملخصا 
ن عنه تويف يف هذا وفيها القسم بن أيب املنذر اخلطيب أبو طلحة القزويين راوي سنن ابن ماجه عن أيب احلسن القطا

  العام أو يف الذي بعده 

  سنة عشر وأربعمائة

  
فيها كما قال يف الشذور ورد إىل القادر كتاب من عني الدولة حممود بن سبكتكني يذكر ما افتتحه من بالد اهلند 

ورق فيه أين فتحت قالعا وحصونا وأسلم زهاء عشرين ألفا من عباد األوثان وسلموا قدر ألف ألف درهم من ال
وبلغ عدد اهلالكني منهم مخسني ألفا وواىف العبد مدينة هلم عاين فيها زهاء ألف قصر مشيد وألف بيت لألصنام 

ومبلغ ما يف الصنم مثانية وتسعون ألف مثقال وثلثمائة مثقال وقلع من األصنام الفضة زيادة على ألف صنم فحصل 
  ثة ومخسني ألفا واستعرض ثلثمائة وستة ومخسني فيال منهم عشرون ألف ألف درهم وأفرد مخس الرقيق فبلغ ثال

  انتهى 
وقال الذهيب وكان جيشه ثالثني ألف فارس سوى الرجالة واملطوعة وقال ابن األهدل فتح ما مل يبلغه أحد يف 

اإلسالم وبىن فيها أي اهلند مساجد وكسر الصنم املشهور بسر منات وهو عند كفرة اهلند حيىي ومييت ويقصدونه 
  نواع العلل ومن مل يشف منهم احتج بالذنب وعدم اإلخالص ويزعمون أن األرواح إذا فارقتأل

  
األجساد اجتمعت إليه على مذهب أهل التناسخ ويتركها فيمن شاء وإن مد البحر وجزره عبادة له ويتحفه كل 

مهة ألف رجل وثلثمائة ملوك اهلند والسند خبواص ما عندهم حىت بلغت أوقافه عشرة آالف قرية وخدمه من الربا
حيلقون رءوسهم وحلاهم عند الورود وثلثمائة امرأة يغنون ويضربون عند بابه وبني قلعة الصنم وبالد املسلمني 

مسرية شهر مفازة قليلة املاء صعبة املسلك ال هتتدي طرقها فأنفق حممود ما ال حيصى يف طلبها حىت وصلها وفتحها 



حوله أصنام كثرية من الذهب املرصع باجلوهر حميطة بعرشه يزعمون أهنا املالئكة يف ثالثة أيام ودخل بيت الصنم و
فأحرق الصنم ووجد يف أذنه نيفا وثالثني حلقة فسأهلم حممود عن تلك احللق فقالوا كل حلقة عبادة ألف سنة كلما 

  عبدوه ألف سنة علقوا يف أذنه حلقة وهلم فيه أخبار طويلة انتهى 
أبو بكر أمحد بن موسى بن مردويه األصبهاين صاحب التفسري والتاريخ والتصانيف اليت منها وفيها تويف احلافظ 

املستخرج على صحيح البخاري لست بقني من رمضان وقد قارب التسعني مسع بأصبهان والعراق وروى عن أيب 
ن إماما يف احلديث سهل بن زياد القطان وطبقته وعنه عبد الرمحن بن منده وأخوه عبد الوهاب وخلق كثري وكا

  بصريا هبذا الشأن 
وفيها احلافظ أبو بكر الشريازي أمحد بن عبد الرمحن بن أمحد بن حممد بن موسى الفارسي اجلوال صاحب كتاب 
ألقاب الرجال كان حافظا صدوقا متقنا ذكره ابن ناصر الدين يف بديعته وأثىن عليه وعده من احلفاظ لكن جزم 

  ها مبوته يف السنة اليت بعد
وفيها أبو القسم الشيباين عبد الرمحن بن عمر بن نصر الدمشقي املؤدب يف رجب روى عن خيثمة وطبقته واهتموه 

  يف لقي أيب إسحق بن أيب ثابت ويذكر عنه االعتزال قاله يف العرب 
  وفيها أبن بالويه املزكي أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن

  
وى عن حممد بن احلسني القطان وكان ثقة نبيال وجيها تويف فجاءة يف شعبان وكان بالويه النيسابوري آخر من ر

  ميلي يف داره 
وفيها ابن بابك الشاعر املشهور عبد الصمد بن منصور بن احلسن بن بابك أحد الشعراء اجمليدين املكثرين ديوانه يف 

اء وبابك بفتح املوحدتني قال له ثالث جملدات وله أسلوب رائق يف نظم الشعر وجاب البالد ومدح الرؤس
  الصاحب ابن عباد أنت ابن بابك فقال ابن بابك فأعجب به غاية اإلعجاب ومن شعره 

  ) على فرق والنجم حريان طالع ** وأغيد معسول الشمائل زارين ( 
  ) من الصبح أو قرن من الشمس المع ** فلما جلى صبح الدجى قلت حاجب ( 
  ) كما ريع ظيب بالصرمية راتع ** طرفه  إىل أن دنا والسحر رائد( 
  ) رقيق حواشي الربد والنسر واقع ** فنازعته الصهباء والليل دامس ( 
  ) ومن عربات املستهام فواقع ** عقارا عليها من دم الصب بعضه ( 
  ) عيون العذارى شق عنها الرباقع ** تذر إذا شحت عيونا كأهنا ( 
  ) عند ألباب الرجال ودائع  هلا** معودة غصب العقول كأهنا ( 
  ) مصون ومكتوم الصبابة ذائع ** فبتنا وظل الوصل دان وسرنا ( 
  ) والذت بأطراف الغصون السواجع ** إىل أن سال عن ورده فارط الغطا ( 
  ) فتنطق عنه بالوداع األصابع ** قويل أسري السكر يكبو لسانه ( 

  وله أيضا 
  ) كيما يضيء لنا من نورها الغسق * *يا صاحيب امزجا كأس املدام لنا ( 
  ) أخشى عليه من الالالء حيترق ** مخرا إذا ما ندميي هم يشرهبا ( 
  ) يف فيه كذبه يف وجهه الشفق ** لو رام حيلف أن الشمس ما غربت ( 



  وله بيت من قصيدة وهو الغاية رقة 
  ) كأين قد شكوت إليه ما يب ** ومر يب النسيم فرق حىت ( 

  داد رمحه اهللا تعاىلوتويف ببغ

  
وفيها أبو عمر بن مهدي عبد الواحد بن حممد بن عبد اهللا الفارسي مث البغدادي البزازآخر أصحاب احملاملي وإبن 

  خملد وإبن عقدة قال اخلطيب ثقة تويف يف رجب وله إثنتان وتسعون سنة 
لشافعية هبراة ومسند البلد رحل ومسع وفيها القاضي أبو منصور األزدي حممد بن حممد بن عبد اهللا الفقيه شيخ ا

  ببغداد من امحد بن عثمان األدمي وبالكوفة من إبن دحيم وطائفة تويف فجاءة يف احملرم 
وفيها أبو طاهر حممد بن حممد بن حممش مبيم مفتوحة وحاء مهملة ساكنة بعدها ميم مكسورة مث شني معجمة إبن 

ه الشافعي عامل نيسابور ومسندها ولد سنة سبع عشر ة وثلثمائة ومسع علي بن داود بن أيوب األستاذ الزيادي الفقي
سنة مخس وعشرين من أيب حامد بن بالل و حممد بن احلسني القطان وعبد اهللا بن يعقوب الكرماين وخلق وأملى 
يادي ودرس وكان قانعا متعففا له مصنف يف علم الشروط وروى عنه احلاكم مع تقدمه عليه وأثىن عليه وعرف بالز

  ألنه كان يسكن ميدان زياد بن عبد الرمحن وقال ابن السمعاين إمنا مسي بذلك نسبة إىل بعض أجداده 
وفيها هبة اهللا سالمة بن أيب القسم البغدادي املفسر مؤلف كتاب الناسخ واملنسوخ وجد رزق اهللا التميمي ألمه 

  ور كان من أحفظ األئمة للتفسري وكان ضريرا له حلقة جبامع املنص

  سنة إحدى عشر وأربعمائة

  
  فيهاكان الغالء املفرط بالعراق حىت أكلوا الكالب واحلمر 

وفيها تويف أبو نصر النرسي أمحد بن حممد بن أمحد بن حسنون البغدادي الصدوق الصاحل روى عن ابن البختري 
  وعلي بن إدريس الستوري 

  زار بن املعز العبيديوفيها احلاكم بأمر اهللا أبو علي منصور بن عبد العزيز ن

  
صاحب مصر والشام واحلجاز واملغرب فقد يف شوال وله ست وثالثون سنة قتلته أخته ست امللك بعد أن كتب 

إليها ما أوحشها وخوفها واهتمها بالزنا فدست من قتله وهو طليب بن دواس املتهم هبا ومل يوجد من جسده شيء 
لع على أمر أخيها وكان احلاكم شيطانا مريدا خبيث النفس متلون وأقامت بعده ولده مث قتلت طليبا وكل من اط

االعتقاد مسحا جوادا سفاكا للدماء قتل عددا كثريا من كرباء دولته صربا وأمر بشتم الصحابة وكتبه على أبواب 
ي الفلوس له املساجد وأمر بقتل الكالب حىت مل يبق يف مملكته منها إال القليل وأبطل الفقاع وامللوخية والسمك الذ

وأتى مبن باع ذلك سرا فقتلهم وهنى عن بيع الرطب مث مجع منه شيئا عظيما وحرقه وأباد أكثر الكروم وشدد يف 
اخلمر وألزم الذمة حبمل الصلبان والقرامى يف أعناقهم كما قدمناه وأمرهم بلبس العمائم السود وهدم الكنائس 

م فقط وأمر الفقهاء ببث ذلك واختذ له مالكيني يفقهانه مث ذحبهما وهنى عن تقبيل األرض له ديانة منه وأمر بالسال
صربا مث نفى املنجمني من بالده وحرم على النساء اخلروج فما زلن ممنوعات سبع سنني وسبعة أشهر حىت قتل مث 



يدعى تزهد وتأله ولبس الصوف وبقي يركب محارا ومير وحده يف األسواق ويقيم احلسبة بنفسه ويقال أنه أراد 
اآلهلية كفرعون وشرع يف ذلك فخوفه خواصه من زوال دولته فانتهى وكان املسلمون والذمة يف ويل وبالء شديد 
معه قال ابن خلكان واحلاكم املذكور هو الذي بىن اجلامع الكبري بالقاهرة بعد أن شرع فيه والده فأكمله هو وبىن 

عبد الغين بن سعيد واملصحح لقبلته ابن يونس املنجم وأنشأ جامع راشدة بظاهر مصر وكان املتويل بناءه احلافظ 
عدة مساجد بالقرافة ومحل إىل اجلامع من املصاحف واآلالت الفضية والستور واحلصر ما له قيمة طائلة وكان يفعل 

  الشيء وينقصه وكان احلاكم املذكور سيء االعتقاد كثري التنقل من حال إىل

  
بائه وهو الثياب املذهبة والفاخرة والعمائم املنظومة باجلواهر النفيسة وركوب حال ابتدأ أمره بالتزيي بزي آ

السروج الثقيلة املصوغة مث بدا له بعد ذلك وتركه على تدريج بأن انتقل منه إىل املعلم غري املذهب مث زاد األمر به 
ث املتجسسني من الرجال حىت لبس الصوف وركب احلمر وأكثر من طلب أخبار الناس والوقوف على أحواهلم وبع

والنساء فلم يكن خيفى عليه رجل وال امرأة من حواشيه ورعيته وكان مؤاخذا بيسري الذنب ال ميلك نفسه عند 
الغضب فأفىن رجاال وأباد أجياال وأقام هيبة عظيمة وناموسا وكان يقتل خاصته وأقرب الناس إليه ورمبا أمر بإحراق 

فينه ودفنه وبناء تربة عليه وألزم كافة اخلواص مبالزمة قربه واملبيت عنده وأشياء بعضهم ورمبا أمر حبمل بعضهم وتك
من هذا اجلنس ميوه هبا على أصحاب العقول السخيفة فيعتقدون أن له يف ذلك أغراضا صحيحة ومع هذا القتل 

الربية آونة والناس كافة  العظيم والطغيان املستمر يركب وحده منفردا تارة ويف املوكب أخرى ويف املدينة طورا ويف
على غاية اهليبة واخلوف منه والوجل لرؤيته وهو بينهم كاألسد الضاري فاستمر أمره كذلك مدة ملكه وهو حنو 

إحدى وعشرين سنة حىت عن له أن يدعى اآلهلية ويصرح باحللول والتناسخ وحيمل الناس عليه وألزم الناس 
فل وال مسجد وال على طريق إال سجد من يسمع ذكره وقبل األرض بالسجود مرة إذا ذكر فلم يكن يذكر يف حم

إجالال له مث مل يرضه ذلك حىت كان يف شهر رجب سنة تسع وأربعمائة ظهر رجل يقال له حسن بن حيدرة 
الفرغاين األخرم يرى حلول اآلله يف احلاكم ويدعو إىل ذلك ويتكلم يف إبطال الثواب وتأول مجيع ما ورد يف 

استدعاه احلاكم وقد كثر تبعه وخلع عليه خلعا سنية ومحله على فرس مسرج يف موكبه وذلك يف ثاين الشريعة ف
رمضان منها فبينما هو يسري يف بعض األيام تقدم إليه رجل من الكرخ على جسر طريق املقياس وهو يف املوكب 

  مر به فقتلفألقاه عن فرسه وواىل العرب عليه حىت قتله فارتج املوكب وأمسك الكرخي فأ

  
يف وقته وهنب الناس دار األخرم بالقاهرة وأخذ مجيع ما كان له فكان بني اخللع عليه وقتله مثانية أيام ومحل األخرم 

يف تابوت وكفن بأكفان حسنة ومحل أهل السنة الكرخي ودفنوه وبنوا على قربه والزم الناس زيارته ليال وهنارا فلما 
  فوجدوا القرب منبوشا وقد أخذت جثته ومل يعلم ما فعل هبا كان بعد عشرة أيام أصبح الناس 

  انتهى ما أورده ابن خلكان ملخصا 
وفيها القاضي أبو القسم احلسن بن احلسني بن املنذر البغدادي قاضي ميافارقني ببغداد يف شعبان وله مثانون سنة 

  ة كان صدوقا عالمة بالفرائض روى عن ابن البختري وإمساعيل الصفار ومجاع
وفيها أبو القسم اخلزاعي علي بن أمحد بن حممد البلخي راوي مسند اهليثم ابن كليب الشاشي عنه وقد روى عنه 

  مجاعة كثرية وحدث ببلخ وخبارى ومسرقند ومات يف صفر ببخارى عن بضع ومثانني سنة 



  سنة اثنيت عشرة وأربعمائة

  
عة من أعمال هراة أمحد ابن حممد بن أمحد بن عبد اهللا اهلروي فيها تويف أبو سعد املاليين نسبة إىل مالني قرية جمتم

الصويف احلافظ الثقة املتقن طاووس الفقراء قال اخلطيب كان ثقة متقنا صاحلا وقال غريه مسع خبراسان واحلجاز 
والشام والعراق ومصر وحدث عن أيب أمحد بن عدي وطبقته وكتب الكتب الطوال وأكثر التطواف إىل أن مات 

  ويف مبصر يف سابع عشر شوال وت
  وفيها احلسن بن عمر بن برهان الغزال أبو عبد اهللا البغدادي الثقة حدث عن ابن البختري وطبقته 

وفيها أبو حممد اجلراحي عبد اجلبار بن حممد بن عبد اهللا بن أيب اجلراح املرزباين املروزي روى جامع الترمذي عن 
  احملبويب سكن هراة وروى هبا

  
  ب قال أبو سعد السمعاين هو ثقة صاحل إن شاء اهللا تعاىل تويف سنة اثنيت عشرة قاله يف العرب الكتا

وفيها غنجار احلافظ صاحب تاريخ خبارى حممد بن أمحد بن حممد بن سليمان ابن كامل أبو عبد اهللا البخاري روى 
  عن خلف اخليام وطبقته قال ابن ناصر الدين كان حافظا ثقة مصنفا 

ابن رزقويه احلافظ أبو احلسن حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رزق البغدادي البزاز روى عن ابن البختري وفيها 
وحممد بن حيىي الطائي وطبقتهما قال اخلطيب كان ثقة كثري السماع والكتابة حسن االعتقاد مدميا للتالوة أملى 

ن وثلثمائة وقال األزهري أرسل بعض الوزراء إىل جبامع املدينة مدة سنني وكف بصره بآخره ولد سنة مخس وعشري
  ابن رزقويه مبال فرده تورعا تويف يف مجادى األوىل 

وفيها احلافظ أبو الفتح بن أيب الفوارس حممد بن أمحد بن حممد بن فارس البغدادي املصنف الثقة يف ذي القعدة وله 
ذا حفظ ومعرفة وأمانة مشهورا بالصالح  أربع وسبعون سنة مسع من جعفر اخللدي وطبقته قال اخلطيب كان

  واالنتخاب على املشايخ وكان ميلي يف جامع الرصافة 
وفيها أبو عبد الرمحن السلمي حممد بن احلسني بن موسى النيسابوري الصويف احلافظ شيخ الصوفية صحب جده أبا 

نيفه مائة قال حممد ابن يوسف عمر بن جنيد ومسع األصم وطبقته وصنف التفسري والتاريخ وغري ذلك وبلغت تصا
النيسابوري القطان كان يضع للصوفية وقال اخلطيب قدر أيب عبد الرمحن عند أهل بلده جليل وكان مع ذلك جمودا 

  صاحب حديث وله بنيسابور دويرة للصوفية تويف يف شعبان قاله مجيعه يف العرب وقال ابن ناصر

  
وغريمها وهو حافظ زاهد لكن ليس بعمدة وله يف حقائق التفسري الدين حدث عنه أبو القسم القشريي والبيهقي 

  ختريف كثري انتهى 
  وفيها صريع الدالء قتيل الغواشي حممد بن عبد الواحد البصري الشاعر املاجن صاحب املقصورة املشهورة 

  ** ) قلقل أحشائي تباريح اجلوى ( 
احلسن حممد ابن عبد اهللا بن عبد الواحد القصار  قال ابن خلكان هو علي بن عبد الواحد أبو احلسن وقيل أبو

البصري الشاعر املشهور ذكره الرشيد أمحد بن الزبري يف كتاب اجلنان فقال كان يسلك مسلك أيب الرقعمق وله 



  قصيدة يف اجملون ختمها ببيت لو مل يكن له ىف اجلد سواه لبلغ درجة الفضل وأحرز معه قصب السبق وهو 
  ) فذاك والكلب على حال سوا ** أخطاه الغىن من فاته العلم و( 

وكانت وفاته يف رجب فجأة من شرقة حلقته عند الشريف الطحاوي وغالب ظين أنه تويف مبصر وفيه قال أبو العالء 
  املعري 

  ) مبالغة فرد إىل فعيل ** دعيت بصارع فتداركته ( 
  هبذه األبيات كان طلب منه شرابا وما يليق به فسري إليه قليل نفقة واعتذر 

  انتهى ملخصا 
وفيها أبو العباس منري بن أمحد بن احلسن بن منري اخلشاب املصري املعدل شيخ اخللعي روى عن علي بن عبد اهللا بن 

  أيب مطر ومجاعة قال احلبال كان ثقة ال جيوز عليه تدليس تويف يف ذي القعدة 

  سنة ثالث عشرة وأربعمائة

  
  ملصريني فضرب احلجر األسود بدبوس ثالثفيها تقدم بعض الباطنية من ا

  
مرات وقال إىل مىت يعبد احلجر وال حممد وال علي أفيمنعين حممد مما أفعله فإين اليوم أهدم هذا البيت فاتقاه أكثر 
احلاضرين وكاد يفلت وكان أمحر أشقر جسيما طويال وكان على باب املسجد عشرة فوارس ينصرونه فاحتسب 

تكاثروا عليه فهلك وأحرق وقتل مجاعة ممن اهتم مبعاونته واختبط الوفد ومال الناس على  رجل فوجأه خبنجر مث
ركب املصريني بالنهب وختشن وجه احلجر وتساقط منه شظايا يسرية وتشقق وظهر مكسوره أمسر يضرب إىل 

  تأمله صفرة حمببا مثل حب اخلشخاش فعجن الفتات باملسك واللك وحشيت الشقوق وطليت فهو يبني ملن 
وفيها تويف بشرياز سلطان الدولة أبو شجاع بن هباء الدولة أيب نصر بن عضد الدولة الديلمي صاحب العراق 
وفارس ويل السلطنة بعد أبيه وهو صيب وأرسل إليه القادر باهللا خلع امللك إىل شرياز وقد قدم بغداد يف وسط 

  سنة ومخسة أشهر سلطنته وكانت دولته ضعيفة متماسكة وعاش اثنتني وعشرين 
وفيها أبو القسم صدقة بن حممد بن أمحد بن حممد بن القسم بن الدمل القرشي الدمشقي الثقة األمني حمدث دمشق 

  ومسندها روى عن أيب سعيد بن األعرايب وأيب الطيب بن عبادل وطائفة ومات يف مجادى اآلخرة 
لقرطيب املالكي ولد سنة إحدى وأربعني وثلثمائة ومسع من وفيها أبو املطرف القنازعي الفقيه عبد الرمحن بن مروان ا

أيب عيسى الليثي وطبقته وقرأ القراءات على مجاعة منهم علي بن حممد األنطاكي ورحل فأكثر عن احلسن ابن 
رشيق وعن أيب حممد بن أيب زيد ورجع فأقبل على الزهد واالنقباض ونشر العلم واإلقراء والعبادة واألوراد 

  ة والتصنيف فشرح املوطأ وصنف كتابا يف الشروط وكان أقرأ من بقي باألندلس واملطالع
وفيها أبو القسم عبد العزيز بن جعفر بن خواشيت أبو القسم الفارسي مث البغدادي املقرئ احملدث مسند أهل 

  األندلس يف زمانه ولد سنة عشرين

  
بالروايات على أيب بكر النقاش وعبد الواحد بن أيب  وثلثمائة ومسع من إمساعيل الصفار وابن داسه وطبقتهما وقرأ



  هاشم وكان تاجرا تويف يف ربيع األول وقد أكثر عنه أبو عمرو الداين 
وفيها علي بن هالل أبو احلسن بن البواب صاحب اخلط املنسوب كتب على حممد بن أسد وأخذ العربية عن ابن 

ر يذهب اخلتم وغريها فربع يف ذلك مث عين بالكتابة ففاق فيها جين وكان يف شبيبته مزوقا دهانا يف السقوف مث صا
األوائل واألواخر ووعظ وعرب الرؤيا وقال النظم والنثر ونادم فخر امللك أبا غالب الوزير ومل يعرف الناس قدر 
القول  خطه إال بعد موته ألنه كتب ورقة إىل كبري يشفع فيها يف مساعدة إنسان بشيء ال يساوي دينارين وقد بسط

فيها فلما كان بعد موته مبدة بيعت تلك الورقة بسبعة عشر دينارا قال اخلطيب كان رجال دينا ال أعلمه روى شيئا 
  وقال ابن خريون كان من أهل السنة تويف يف مجادى األوىل ودفن جوار اإلمام أمحد بن حنبل ورثاه بعضهم بقوله 

  ) األيام  وقضت بصحة ذلك** استشعر الكتاب فقدك سالفا ( 
  ) أسفا عليك وشقت األقالم ** فلذاك سودت الدوى كآبة ( 

وفيها أبو الفضل اجلارودي حممد بن أمحد بن حممد اهلروي احلافظ يف شوال روى عن حامد الرفا والطرباين وطبقتهم 
ن عدمي النظري يف وكان شيخ االسالم اذا روى عنه قال حدثنا إمام أهل املشرق اجلارودي وقال أبو النصر الفامي كا

  العلوم خصوصا يف علم احلفظ والتحديث ويف التقلل من الدنيا واالكتفاء بالقوت وحيدا يف الورع قاله يف العرب 
وفيها املفيد أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن النعمان البغدادي الكرخي ويعرف أيضا بابن املعلم عامل الشيعة وإمام 

ة قال ابن أيب طي يف تاريخ اإلمامية هو شيخ مشايخ الصوفية ولسان اإلمامية الرافضة وصاحب التصانيف الكثري
  رئيس

  
الكالم والفقه واجلدل وكان يناظر أهل كل عقيدة مع اجلاللة العظيمة يف الدولة البويهية قال وكان كثري الصدقات 

ر الشيخ املفيد وكان شيخا عظيم اخلشوع كثري الصالة والصوم حسن اللباس وقال غريه كان عضد الدولة رمبا زا
ربعة حنيفا أمسر عاش ستا وسبعني سنة وله أكثر من مائيت مصنف كانت جنازته مشهورة شيعه مثانون ألفا من 

  الرافضة والشيعة وأراح اهللا منه وكان موته يف رمضان رمحه اهللا قاله يف العرب 

  سنة أربع عشرة وأربعمائة

  
ن عبد اهللا بن جعفر البجلي الرازي مث الدمشقي احلافظ ولد احلافظ أيب احلسني فيها تويف أبو القسم متام بن حممد ب

يف ثالث احملرم وله أربع ومثانون سنة روى عن خيثمة وأيب علي احلضايري وطبقتهما قال الكتاين كان ثقة مل أر 
احلداد ما رأينا مثل متام  أحفظ منه يف حديث الشاميني وقال أبو علي األهوازي ما رأيت مثله يف معناه قال أبو بكر

  يف احلفظ واخلري 
وفيها أبو عبد اهللا الغضايري احلسني بن احلسن بن حممد بن حليس املخزومي البغدادي روى عن الصويل والصفار 

  ومجاعة قال اخلطيب كتبنا عنه وكان ثقة فاضال مات يف احملرم 
طرابلسي العدل روى عن خال أبيه خيثمة وطائفة وفيها احلسني بن عبد اهللا بن حممد بن إسحق بن أيب كامل اال

  بدمشق ومصر 
وفيها أبو عبد اهللا بن فتحويه احلسني بن حممد بن احلسني الثقفي الدينوري بنيسابور يف ربيع اآلخر وكان ثقة 



  بن حامد الرخجي وطبقتهما وحصل له خشمة ومال  ٤مصنفا روى عن أيب بكر السين وعيسى ا 
جهضم علي بن عبد اهللا بن احلسن بن جهضم اهلمذاين شيخ الصوفية باحلرم ومؤلف كتاب  وفيها أبو احلسن بن

  هبجة األسرار يف التصوف روى عن

  
أيب سلمة القطان وأمحد بن عثمان األدمي وعلي بن أيب العقب وطبقتهم وأكثر الناس عنه وطال عمره قال ابن 

  خريون قيل أنه يكذب وقال غريه اهتموه بوضع احلديث 
وفيها اإلمام أبو احلسن بن ماشاذه علي بن حممد بن أمحد بن ميله األصفهاين الفقيه الفرضي الزاهد روى عن أمحد 

بن حكيم وأيب علي املصاحفي وعبد اهللا بن جعفر بن فارس وطائفة وأملى عدة جمالس قال أبو نعيم وبه ختم كتاب 
اله اهللا من فنون العلم والسخاء والفتوة كان عارفا باهللا فقيها احللية ختم املتحقق بطريقة الصوفية بأيب احلسن ملا أو

عامال له احلظ اجلزيل من األدب وقال أبو نعيم أيضا كانت ال تأخذه يف اهللا لومة الئم كان ينكر على املشبهة 
  بالصوفية وغريهم فساد مقالتهم يف احللول واإلباحة والتشبيه 

بن عبد الواحد العباسي البصري الشريف القاضي من ولد األمري جعفر بن وفيها أبو عمر اهلامشي القسم بن سعد 
سليمان ولد سنة اثنتني وعشرين وثلثمائة ومسع من اللؤلؤي سنن أيب داود ومن أيب العباس األثرم وعلي بن إسحق 

  املادراي وطائفة قال اخلطيب كان ثقة أمينا وىل قضاء البصرة ومات هبا يف ذي القعدة 
افظ أبو سعيد النقاش حممد بن علي بن عمر بن مهدي األصبهاين احلنبلي صاحب التصانيف يف رمضان وفيها احل

روى عن ابن فارس وإبراهيم اجلهمي وأيب بكر الشافعي وطبقتهم وكان ثقة صاحلا قاله يف العرب وقال ابن ناصر 
  رير الدين كان حافظا إماما ذا إتقان رحل وطوف وصنف مع الصدق واألمانة والتح

وفيها أبو الفتح هالل بن حممد بن جعفر بن سعدان احلفار ببغداد وله اثنتان وتسعون سنة روى عن ابن عياش 
  القطان وابن البختري وطائفة قال اخلطيب صدوق كتبنا عنه

  
ورعا  وفيها أبو زكريا املزكي حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي النيسابوري شيخ العدالة ببلده كان صاحلا زاهدا

صاحب حديث كأبيه أيب إسحق املزكي روى عن األصم وأقرانه ولقى ببغداد النجاد وطبقته وأملى عدة جمالس 
  ومات يف ذي احلجة 

  سنة مخس عشرة وأربعمائة

  
فيها تويف أبو احلسن احملاملي شيخ الشافعية أمحد بن حممد بن أمحد بن القسم ابن إمساعيل الضيب تفقه على والده أيب 

ني وعلى الشيخ أيب حامد االسفرائيين ورحل به أبوه فأمسعه بالكوفة من أيب السر البكائي ومات يف ربيع اآلخر احلس
عن سبع وأربعني سنة وكان عدمي النظري يف الذكاء والفطنة صنف عدة كتب قال الشيخ أبو حامد هو اليوم أحفظ 

ا صنف كتبه املقنع واجملرد وغري ذلك من كتب أستاذه للفقه مين وحكى ابن الصالح عن الفقيه سليم أن احملاملي مل
أيب حامد ووقف عليها قال نثر كتيب نثر اهللا عمره فما عاش إال يسريا حىت مات ونفذت فيه دعوة الشيخ أيب حامد 

ومن تصانيفه اجملموع قريب من حجم الروضة مشتمل على نصوص كثرية وكتاب رؤس املسائل جملدان وكتاب 



  غري ذلك عدة املسافر و
وفيها أبو العباس أمحد بن حممد بن احلاج بن حيىي اإلشبيلي املعدل مبصر يف صفر مسع عثمان بن حممد السمرقندي 

  وأبا الفوارس الصابوين وطبقتهما مبصر والشام وانتقى عليه أبو نصر السجزي 
احب التصانيف عمر دهرا يف غري وفيها القاضي عبد اجلبار بن أمحد أبو احلسن اهلمذاين االستراباذي املعتزيل ص

السنة وروى عن أيب احلسن علي بن إبراهيم بن سلمة القطان وعبد اهللا بن جعفر بن فارس وطبقتهما قال ابن قاضي 
  شهبة يف طبقاته عبد اجلبار بن أمحد بن عبد اجلبار بن أمحد بن اخلليلي القاضي

  
ملذهب وهو مع ذلك شيخ االعتزال وله املصنفات الكثرية أبو احلسن اهلمداين قاضي الري وأعماهلا وكان شافعي ا

يف طريقم ويف أصول الفقه قال ابن كثري يف طبقاته ومن أجل مصنفاته وأعظمها كتاب دالئل النبوة يف جملدين أبان 
فيه عن علم وبصرية جيدة وقد طال عمره ورحل الناس إليه من األقطار واستفادوا به مات يف ذي القعدة سنة مخس 

  عشرة وأربعمائة 
  انتهى كالم ابن شهبة حبروفه 

وفيها العيسوي أبو احلسن علي بن عبد اهللا بن إبراهيم اهلامشي العباسي البغدادي قاضي مدينة املنصور مات يف 
  رجب وحدث عن أيب جعفر بن البحتري وطائفة 

موي البغدادي املعدل مسع ابن وفيها أبو احلسني بن بشران علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران بن حممد األ
البختري وطبقته قال اخلطيب كان صدوقا ثبتا تام املروءة ظاهر الديانة ولد يف سنة مثان وعشرين وثلثمائة وتويف يف 

  شعبان كتبنا عنه 
بن وفيها اجلرجرائي بفتح اجليمني والراء الثانية نسبة إىل جرجرايا بلد بني بغداد وواسط حممد بن إدريس بن احلسن 

ذئب نزيل خبارا وهبا مات كان من احلفاظ األثبات ودفن ببيكند أبو حفص عمر بن حممد النسفي يف كتابه القند يف 
  حفاظ مسرقند وذكره ابن ناصر الدين يف احلفاظ ولكن جزم بوفاته يف السنة اليت قبلها قال يف بديعته 

  ) دار يروم حتفة النفوس ** اجلرجرائي فىت إدريس ( 
بو احلسني القطان حممد بن احلسني بن حممد بن الفضل األزرق البغدادي الثقة ولد سنة مخس وثالثني وفيها أ

  وثلثمائة وتويف يف رمضان روى عن إمساعيل الصفار وحممد بن حيىي بن علي بن حرب وطبقتهما وكان مكثرا 
  وفيها أبو عبد اهللا القريواين حممد بن سفني صاحب كتاب اهلادي يف

  
ت تفقه على أيب احلسن القابسي ورحل فأخذ القراءات عن ابن غلبون وغريه قال أبو عمرو الداين كان ذا القراءا

  فهم وحفظ وعفاف 

  سنة ست عشرة وأربعمائة

  
فيها مات السلطان شرف الدولة وهنبت خزائنه وتسلطن جالل الدولة أبو طاهر ولد هباء الدولة بن عضد الدولة 

لى وزيره علم الدين شرف امللك أيب سعيد بن ماكوال مث أن اجلند عدلوا إىل امللك أيب وهو يومئذ بالبصرة فخلع ع



كاليجار ونوهوا بامسه وكان ويل عهد أبيه سلطان الدولة فخطب هلذا ببغداد واختبط الناس وأخذت العيارون 
ذبونه إىل أن يقر هلم الناس جهارا وكانوا ميشون بالليل بالشمع واملشاعل ويكبسون البيت ويأخذون صاحبه ويع

  بذخائره وأحرقوا دار الشريف املرتضى ومل خيرج ركب من بغداد 
وفيها تويف احلصيب بن عبد اهللا بن حممد بن احلسني بن احلصيب أبو احلسني القاضي املصري حدث عن أبيه 

  وعثمان بن السمرقندي وطائفة 
يف عاشر صفر وكان مسند الديار املصرية وحمدثها عاش وفيها أبو حممد النحاس عبد الرمحن بن عمر املصري البزاز 

بضعا وتسعني سنة ومسع مبكة من ابن األعرايب ومبصر من أيب الطاهر املديين وعلي بن عبد اهللا بن أيب مطر وطبقتهما 
  وأول مساعه يف سنة إحدى وثالثني وثلثمائة 

خل مصر يكتب من حسان بن مفرج فظفروا به وفيها أبو احلسن التهامي علي بن حممد الشاعر له ديوان مشهور د
وقتلوه سرا يف مجادى األوىل قال ابن بسام األندلسي يف كتاب الذخرية يف حقه كان متميز اإلحسان ذرب اللسان 

  خملى بينه وبني ضروب البيان يدل شعره على فوز القدح داللة النسيم

  
اهلوى املكتوم وقال ابن خلكان له ديوان شعر على الصبح ويعرب عن مكانه من العلوم إعراب الدمع عن سر 

  صغري أكثره خنب ومن لطيف نظمه قوله من مجلة قصيدة طويلة ميدح هبا الوزير أبا القسم 
  ) مبتسمات وثغور املالح ** قلت خللي وثغور الربا ( 
  ) فقال ال أعلم كل أقاح ** أيهما أحلى ترى منظرا ( 

ا وهي يف غاية احلسن ومل مينعين من اإلتيان هبا إال أن الناس يقولون هي وله مرثية يف ولده وكان قد مات صغري
  حمذورة فتركتها ولكن من مجلتها بيتان يف احلساد ومعنامها غريب 

  ) ضمت صدورهم من األوغار ** إين ألرحم حاسدي حلرما ( 
  ) يف جنة وقلوهبم يف نار ** نظروا صنيع اهللا يب فعيوهنم ( 

  يا الدنيا ومنها يف ذم الدن
  ) صفوا من األقذاء واألكدار ** جبلت على كدر وأنت تريدها ( 
  ) متطلب يف املاء جذوة نار ** ومكلف األيام ضد طباعها ( 
  ) تبين الرجاء على شفري هار ** وإذا رجوت املستحيل فإمنا ( 

  ومنها 
  ) شتان بني جواره وجواري ** جاورت أعدائي وجاور ربه ( 
  ) هذا الشعاع شواظ تلك النار ** ء شيب مفرقي وتلهب األحشا( 

  وله بيت بديع من قصيدة وهو 
  ) طرا فال تعتب على أوالده ** وإذا جفاك الدهر وهو أبو الورى ( 

ورآه بعض أصحابه بعد موته يف النوم فقال له ما فعل اهللا بك قال غفر يل قال بأي األعمال قال بقويل يف مرثية 
  ولدي 

  ) شتان بني جواره وجواري ** وجاور ربه  جاورت أعدائي( 
  انتهى ما أورده ابن خلكان ملخصا



  
وفيها أبو بكر القطان حممد بن عبد الرمحن بن عبد اهللا الطائي الداراين املعروف أيضا بابن اخلالل كان زاهدا صاحلا 

  ثقة روى عن خيثمة ومجاعة كثرية 
حيىي التميمي املالكي احملدث عاش مثانني سنة وروى عن أيب عيسى وفيها أبو عبد اهللا بن احلذاء القرطيب حممد بن 

الليثي وأمحد بن ثابت وطبقتهما وحج فأخذ عن أيب القسم عبد الرمحن اجلوهري وأيب بكر املهندس وطبقتهما وتفقه 
  على أيب حممد األصيلي وألف يف تعبري الرؤيا كتاب البشرى يف عشرة أسفار وويل قضاء إشبيلية وغريها 

وفيها مشرف الدولة السلطان أبو علي بن السلطان هباء الدولة بن السلطان عضد الدولة الديلمي ويل مملكة بغداد 
وكان يرجع إىل دين وتصوف وحياء عاش ثالثا وعشرين سنة وثالثة أشهر وكان مدة ملكه مخسة أعوام وخطب 

  ر بعده جلالل الدولة بن بويه مث نودي بعد أيام بشعار أيب كاليجا

  سنة سبع عشرة وأربعمائة

  
فيها تويف قاضي العراق ابن أيب الشوارب أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن العباس بن حممد بن عبد امللك بن 

أيب الشوارب األموي قال اخلطيب كان نزها عفيفا مسع من عبد الباقي بن قانع ومل حيدث وعاش مثانيا ومثانني سنة 
ة وعشرون نفسا من أوالد حممد بن عبد امللك ابن أيب الشوارب منهم مثانية ولوا قضاء القضاة قد ويل القضاء أربع

  هذا آخرهم 
وفيها أبو العالء صاعد بن احلسن الربعي البغدادي اللغوي األديب نزل األندلس وصنف الكتب وروى عن أيب بكر 

ن صاعد بن احلسن بن عيسى الربعي القطيعي وطائفة قال ابن بشكوال كان يتهم بالكذب وقال ابن خلكا
  البغدادي اللغوي صاحب كتاب الفصوص روى باملشرق عن أيب سعيد

  
السريايف وأيب علي الفارسي وأيب سليمان اخلطايب ودخل األندلس يف أيام هشام بن احلكم ووالية املنصور بن عامر 

ملا باللغة واألدب واألخبار سريع اجلواب يف حدود مثانني وثلثمائة وأصله من بالد املوصل ودخل بغداد وكان عا
حسن الشعر طيب املعاشرة فأكرمه املنصور وزاد يف اإلحسان إليه واألفضال عليه وكان مع ذلك حمسنا للسؤال 

حاذقا يف استخراج األموال ومجع كتاب الفصوص حنا فيه منحى القايل يف أماليه وأثابه عليه مخسة آالف دينار وكان 
نقله فلهذا رفض الناس كتابه وملا دخل مدينة دانية وحضر جملس املوفق جماهد بن عبد اهللا العامري  يتهم بالكذب يف

أمني البلد وكان يف اجمللس أديب يقال له بشار وكان أعمى يا أبا العالء فقال لبيك فقال ما اجلر نفل يف كالم 
ة فقال له بعد أن أطرق ساعة هو الذي يفعل العرب فعرف أبو العالء أنه وضع هذه الكلمة وليس هلا أصل يف اللغ

بنساء العميان وال يفعل بغريهن وال يكون اجلرنفل جرنفال حىت ال يتعداهن إىل غريهن فخجل بشار وضحك من 
كان حاضرا وتويف صاعد بصقلية وملا ظهر للمنصور كذبه يف النقل وعدم تثبته رمى كتاب الفصوص يف البحر ألنه 

  ال صحة له فعمل فيه بعض شعراء عصره قيل له مجيع ما فيه 
  ) وهكذا كل ثقيل يغوص ** قد غاص يف البحر كتاب الفصوص ( 

  فلما مسع صاعد هذا البيت أنشد 



  ) خيرج من قعر البحور الفصوص ** عاد إىل عنصره إمنا ( 
  وله أخبار كثرية يف االمتحان انتهى ملخصا 
محد شيخ الشافعية خبراسان صار إمام اخلراسانيني كما أن القفال الكبري وفيها أبو بكر القفال املروزي عبد اهللا بن أ

الشاشي شيخ طريقة العراقيني لكن املروزي أكثر ذكرا يف كتب الفقه ويذكر مطلقا وإذا ذكر الكبري قيد بالشاشي 
  قال ابن قاضي شهبة عبد اهللا بن أمحد بن عبد اهللا املروزي اإلمام

  
صغري شيخ طريقة خراسان وإمنا قيل له القفال ألنه كان يعمل االقفال يف ابتداء أمره وبرع اجلليل أبو بكر القفال ال

يف صناعتها حىت صنع قفال بآالته ومفتاحه وزن أربع حبات فلما كان ابن ثالثني سنة أحس من نفسه ذكاء فأقبل 
ه عليه خلق من أهل خراسان ومسع على الفقه فاشتغل به على الشيخ أيب زيد وغريه وصار إماما يقتدى به فيه وتفق

احلديث وحدث وأملى قال الفقيه ناصر العمرى مل يكن يف زمان أيب بكر القفال أفقه منه وال يكون بعده مثله وكنا 
نقول انه ملك يف صورة إنسان وقال احلافظ أبو بكر السمعاين يف أماليه أبو بكر القفال وحيذر زمانه فقها وحفظا 

املذهب من اآلثار ما ليس لغريه من أهل عصره وطريقته املهذبة يف مذهب الشافعي اليت محلها  وورعا وزهدا وله يف
عنه أصحابه امنت طريقة وأكثرها حتقيقا رحل إليه الفقهاء من البالد وخترج به أئمة وذكر القاضي احلسني أن أبا 

رأسه فيقول ما أغفلنا عما يراد بنا وقال  بكر القفال كان يف كثري من األوقات يقع عليه البكاء يف الدرس مث يرفع
الشيخ أبو حممد اخرج القفال يده فإذا على كفه آثار فقال هذا أثار عمل يف ابتداء شبيبيت وكان مصابا بإحدى 

  عينيه انتهى ما أورده ابن ملخصا 
وكان صدوقا كتب عن وفيها احلافظ أبو حازم عمرو بن أمحد املسعودي اهلذيل النيسابوري األعرج يوم عيد الفطر 

  عشرة أنفس عشرة آالف جزء قاله ابن االهدل وقال اخلطيب كان ثقة صادقا حافظا عارفا انتهى 
وفيها أبو حممد السكري عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار البغدادي صدوق مشهور روى عن امساعيل الصفار ومجاعة 

  وتويف يف صفر 
لي ابن أمحد بن عمر البغدادي قرأ القراءات على النقاش وعبد الواحد بن وفيها أبو احلسن احلمامي مقرئ العراق ع

أيب هاشم وبكار وزيد بن أيب بالل وطائفة وبرع فيها مسع من عثمان بن السماك وطبقته وانتهى إليه علو اإلسناد يف 
  القرآن وعاش تسعا ومثانني سنة وتويف يف شعبان

  
ثمان البزاز روى عن حممد ابن حيىي الطائي ومجاعة وعاش سبعا وفيها أبو حفص العكربي عمر بن امحد بن ع

  وتسعني سنة ووثقه اخلطيب 
وفيها ابو نصر بن اجلندي حممد بن أمحد بن هرون الغساين الدمشقي إمام اجلامع ونائب احلكم وحمدث البلد روى 

  عن خيثمة وعلى بن أيب العقب ومجاعة قال الكتاين كان ثقة مأمونا تويف يف صفر 

  سنة مثان عشرة وأربعمائة

  
  قال يف الشذور جاء فيها برد وزن الربدة رطالن وأكثر 



  وفيها اجتمعت احلاشية ببغداد وصمموا على اخلليفة حىت عزل أبا كاليجار وأعيدت اخلطبة جلالل الدولة أيب طاهر 
ات واهنم فتنوا به وكانوا وفيها ورد كتاب امللك حممود بن سبكتكني مبا فتحه من بالد اهلند وكسره صنم سومن

يأتونه من كل فج عميق ويقربون له القرابني حىت بلغت أوقافه عشرة آالف قرية وامتألت خزانة الصنم باألموال 
وله ألف نفس خيدمونه وثلثمائة يلحقون حجاجه وثلثمائة يغنون فاستخار العبد يف االنتداب له وهنض يف شعبان سنة 

 ألف فارس سوى املطوعة ووصلنا إىل بلد الصنم وملكنا الصنم والبلد وأوقدت ست عشرة وأربعمائة يف ثالثني
  النريان على الصنم حىت تقطع وقتلنا مخسني ألفا من أهل البلد وتقدم طرف من ذلك يف سنة عشر 

عالم وفيها تويف أبو اسحق اإلسفرائيين إبراهيم بن حممد بن إبراهيم بن مهران األصويل املتكلم الشافعي أحد األ
وصاحب التصانيف روى عن دعلج وطبقته وأملى جمالس وكان شيخ خراسان يف زمانه تويف يوم عاشوراء وقد 

نيف على الثمانني وهو شيخ خراسان يقال انه بلغ رتبة االجتهاد وله املصنفات الكثرية منها اجلامع يف أصول الدين 
  مخس جملدات وتعليقة يف أصول الفقه

  
بو عبد اهللا احلاكم عشرة أجزاء وذكره يف تارخيه جلاللته وقد مات احلاكم قبله قال يف حقه وغري ذلك وخرج له ا

قد أقر له العلماء بالتقدم قال وبىن له مدرسة مل ينب مثلها فدرس هبا وبه تفقه القاضي أبو الطيب الطربي والقشريي 
فتويف هبا يوم عاشوراء مث نقل إىل بلده والبيهقي وكان يقول أشتهى أن أموت بنيسابور ليصلي على مجيع أهلها 

  إسفرائني ودفن يف مشهده املعروف 
وفيها أبو القسم بن املغريب الوزير وامسه حسني بن علي الشيعي ملا قتل احلاكم مبصر أباه وعمه واخوته هرب وقصد 

وله شعر رائق  حسان بن مفرج الطائي ومدحه فاكرم مورده مث وزر لصاحب ميافارقني امحد بن مروان الكردي
  وعدة تآليف عاش مثانيا وأربعني سنة وكان من ادهى البشر وأذكاهم 

وفيها أبو القسم السراج عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهللا القرشي النيسابوري الفقيه روى عن األصم ومجاعة وكان 
  من جلة العلماء تويف يف صفر 

حلسني بن جعفر ابن علي روى عن أيب على بن هرون واهتم وفيها عبد الوهاب بن امليداين حمدث دمشق وهو ابو ا
يف روايته عنه وروى عن أيب عبد اهللا بن مروان وخلق قال الكتاين ذكر أبو احلسني أنه كتب بقنطار حرب وكان فيه 

  تساهل 
القطان  وفيها أبو بكر النسائي حممد بن زهري شيخ الشافعية بنسا وخطيب البلد روى عن األصم وأيب سهل بن زياد

  وطبقتهما 
وفيها أبو احلسن حممد بن حممد بن أمحد بن الروزهبان البغدادي وروى عن الستوري وابن السماك ومجاعة وتويف يف 

  رجب قال اخلطيب

  
  صدوق 

وفيها معمر بن أمحد بن حممد بن زياد أبو منصور األصبهاين الزاهد شيخ الصوفية يف زمانه بأصبهان روى عن 
  يخ ومات يف رمضان الطرباين وأىب ش

وفيها مكى بن حممد بن الغمر أبو احلسن التميمي الدمشقي املؤدب مستملي القاضي املياجنى أكثر عنه وعن أمحد بن 



  الربامى وهذه الطبقة ورحل إىل بغداد فلقي القطيعي وكان ثقة 
ث بغداد تفقه على الشيخ أيب حامد وفيها أبو القسم الاللكائي هبة اهللا بن احلسن الطربي احلافظ الفقيه الشافعي حمد

ومسع من املخلص وطبقته وبالري من جعفر بن فناكى قال اخلطيب كان حيفظ ويفهم صنف كتابا يف شرح السنة يف 
  جملدين وكتاب رجال الصحيحني مث خرج يف آخر أيامه إىل الدينور فمات هبا يف رمضان كهال 

  سنة تسع عشرة وأربعمائة

  
 أبو احلسني امحد بن حممد بن منصور البوشنجي خطيب بوشنج روى عن حممد بن أمحد بن فيها تويف ابن العاىل

  دسيم وأىب أمحد بن عدي وطبقتهما هبراة وجرجان ونيسابور تويف يف رمضان 
وفيها عبد احملسن بن حممد الصوري شاعر حمسن بديع القول قال ابن خلكان أبو حممد عبد احملسن بن حممد بن أمحد 

الصورى الشاعر املشهور أحد املتقنني الفضالء اجمليدين األدباء شعره بديع األلفاظ حسن املعاين رائق  بن غالب
  الكالم مليح النظام من حماسن أهل الشام له ديوان شعر أحسن فيه كل اإلحسان فمن حماسنه 

  )علقت حماسنها بعيين ** أترى بثأر أم بدين ( 

  
  ) ند والرديين ما يف امله** يف حلظها وقوامها ( 
  ) خليط نار الوجنتني ** وبوجهها ماء الشباب ( 
  ) خصلة من خصلتني ** بكرت علي وقالت أختر ( 
  ) فليس عندي غري ذين ** أما الصدود أو الفراق ( 
  ) تنهل فوق الوجنتني ** فأجبتها ومدامعى ( 
  ) ك أو فراقك حان حيين ** ال تفعلى أن حال صد ( 
  ) فمضت مسارعة بيين ** ي وكأمنا قلت اهنض( 
  ) عيسها رميت بأين ** مث استقلت أين حلت ( 
  ** ) ونوائب أظهرن أيامي إىل بصورتني ( 
  ) فرأيت يوما ليلتني ** سودهتا و أطلتها ( 

  ومنها 
  ) النضار من اللجني ** هل بعد ذلك من يعرفين ( 
  ) العهد بينهما وبيين ** فلقد جهلتهما لبعد ( 
  ) بئس البضاعة يف اليدين ** الشعر يا متكسبا ب( 
  ) يأيت علي بن احلسني ** كانت كذلك قبل أن ( 
  ) كحال الشعرتني ** فاليوم حال الشعر ثالثة ( 
  ) العافني عن كذب ومني ** أغىن وأعفى مدحه ( 

ة ظريفة وهي أنه كان وهذه القصيدة عملها عبد احملسن يف علي بن احلسني والد الوزير أيب القسم املغريب وهلا حكاي



  مبدينة عسقالن رئيس يقال له ذو املنقبتني فجاء بعض الشعراء وامتدحه هبذه القصيدة وجاء يف مدحيها 
  ) فلم اقتصرت على اثنتني ** ولك املناقب كلها ( 

 فأصغى الرئيس إىل إنشاده واستحسنها وأجزل جائزته فلما خرج من عنده قال له بعض احلاضرين هذه القصيدة
  لعبد احملسن فقال أعلم هذا وأحفظ القصيدة

  
مث أنشدها فقيل له كيف عملت معه هذا العمل من اإلقبال عليه واجلائزة السنية فقال مل افعل ذلك إال ألجل البيت 

  الذي ضمنها وهو قوله 
  ) فلم اقتصرت على اثنتني ** ولك املناقب كلها ( 

نقبتني فاعلم قطعا أن هذا البيت ما عمل إال يف وهو يف هناية احلسن فإن هذا البيت ليس لعبد احملسن وأنا ذو امل
  واجتاز الصورى يوما بقرب صديق له فأنشد 

  ) كيف اهتديت قصد الطريق ** عجبا يل وقد مررت على قربك ( 
  ) صدقوا ما مليت من صديق ** أتراين نسيت عهدك يوما ( 

  انتهى ملخصا ومن شعره 
  ) ثناياك العذابا ** بالذي أهلم تعذييب ( 
  ) لقليب فأجابا ** ما الذي قالته عينا ك ( 

وفيها أبو احلسن الرزاز علي بن أمحد بن حممد بن داود البغدادي تويف يف ربيع اآلخر وله أربع ومثانون سنة روى 
 عن أيب عمرو بن السماك وطبقته وقرأ على أيب بكر بن مقسم قال اخلطيب كان كثري السماع والشيوخ واىل

  الصدق ما هو 
وفيها أبو بكر الذاكوين حممد بن أيب علي أمحد بن عبد الرمحن بن حممد اهلمذاين األصبهاين املعدل احملدث الصدوق 

عاش ستا ومثانني سنة ورحل إىل البصرة والكوفة واألهواز والرى والنواحي وروى عن أيب حممد بن فارس وأيب امحد 
  قتهم وله معجم وتويف يف شعبان القاضي العسال وفاروق اخلطايب وطب

وفيها أبو عبد اهللا بن الفخار حممد بن عمر بن يوسف القرطيب احلافظ شيخ املالكية وعامل أهل األندلس روى عن أيب 
  عيسى الليثي وطائفة وكان زاهدا عابدا متأهلا عارفا مبذاهب العلماء واسع الدائرة حافظا للمدونة عن ظهر قلب

  
زيد جماب الدعوة قال القاضي عياض كان احفظ الناس واحضرهم علما وأسرعهم جوابا  والنوادر البن أيب

وأوقفهم على اختالف العلماء وترجيح املذاهب حافظا لألثر مائال إىل احلجة والنظر وقال الذهيب عاش ستا وسبعني 
  سنة 

ربيع األول وله تسعون سنة وهو آخر  وفيها أبو احلسن حممد بن حممد بن حممد بن إبراهيم بن خملد البزاز ببغداد يف
من حدث عن الصفار وابن البختري وعمر األشناين قال اخلطيب كان صدوقا مجيل الطريقة له أنسة بالعلم والفقه 

  على مذهب أيب حنيفة واهللا أعلم 

  سنة عشرين وأربعمائة



  
زيد على قنطار وقد نزلت يف فيها وقع برد عظام إىل الغاية كل واحدة رطل وأكثر حىت قيل أن بردة وجدت ت

األرض حنوا من ذراع فكانت كالثور البارك وذلك بالنعمانية من العراق وهبت ريح مل يسمع مبثلها قلعت األصول 
  العاتية من الزيتون والنخيل 

  وفيها تويف أبو بكر املنقي أمحد بن طلحة البغدادي يف ذي احلجة وكان ثقة روى عن النجاد وعبد الصمد الطسيت 
وفيا أبو احلسن بن البادا أمحد بن علي بن احلسن بن اهليثم البغدادي يف ذي احلجة روى عن ايب سهل بن زياد وابن 

  قانع وطائفة قال اخلطيب كان ثقة من أهل القرآن واألدب والفقه على مذهب مالك 
من عرب البادية وقصد وفيها صاحل بن مرداس أسد الدولة الكاليب كان من أمراء العرب قال ابن خلكان كان 

  مدينة حلب وهبا مرتضى الدولة بن اجلراح غالم أيب الفضائل أيب نصر بن سيف الدولة نيابة عن الظاهر بن

  
احلاكم العبيدي صاحب مصرفا فاستوىل عليها وانتزعها منه وكان ذا بأس وعزمية وأهل وعشرية وشوكة وكان 

وأربعمائة واستقر هبا ورتب أمورها فجهز إليه الظاهر املذكور متلكه هلا يف ثالث عشر ذي احلجة سنة سبع عشرة 
أمري اجليوش أنوشكني الدزبري يف عسكر كثيف والدز برى بكسر الدال املهملة والباء املوحدة وبينهما زاي ويف 

شهامة  اآلخر راء نسبة إىل دزبر بن دويتم الديلمي وهو بالدال و الياء أيضا وكان بدمشق نائبا عن ظاهر وكان ذا
وتقدمة ومعرفة بأسباب احلرب فخرج متوجها إليه فلما مسع صاحل اخلرب خرج إليه وتقدم حىت تالقيا على األقحوانة 

فتصافا وجرت بينهما مقتلة اجنلت عن قتل صاحل املذكور يف مجادى األوىل وهو أول ملوك بين مرداس املتملكني 
  ال فلسطني بالقرب من طربية انتهى ملخصا حبلب واألقحوانة بضم اهلمزة بلدة بالشام من أعم

وفيها احلسني بن علي بن حممد الربذعي اهلمداين سكن مسرقند وكان أحد حمدثيها وكان سنوطا والسنوط الذي ال 
  حلية له أصال قال ابن ناصر الدين مل يكن للربذغي يف وجهه شعرة سوى حاجبيه وأشفار عينيه 

بار بن أمحد شيخ األقراء بالديار املصرية واستاذ مصنف العنوان قرأ على أيب وفيها أبو القسم الطرسوسى عبد اجل
  أمحد السامرى ومجاعة وألف كتاب اجملتيب يف القراءات وتويف يف ربيع اآلخر 

وفيها أبو حممد التميمي عبد الرمحن بن أيب نصر عثمان بن القسم بن معروف الدمشقي رئيس البلد ويعرف بالشيخ 
ن إبراهيم بن أيب ثابت وخيثمة وطبقتهما وعاش ثالثا وتسعني سنة قال أبو الوليد الدربندي كان العفيف روى ع

خريا من ألف مثله اسنادا واتقانا وزهدا مع تقدمه وقال رشا بن نظيف شاهدت سادات فما رأيت مثل أيب حممد بن 
  م أر أعظم من جنازته حضرها مجيعأيب نصر كان قرة عني وقال عبد العزيز الكتاين تويف يف مجادى اآلخرة فل

  
  أهل البلد حىت اليهود والنصارى وكان عدال مأمونا ثقة مل ألق شيخا مثله زهدا وورعا وعبادة ورياسة رمحه اهللا تعاىل 

وفيها ابن العجوز عبد الرحيم بن أمحد الكتامي املالكي قال القاضي عياض كان من كبار قومه واليه كانت الرحلة 
  يه دارت الفتوى ويف عقبة أئمة جنباء أخذ عن ابن أيب زيد وأىب حممد األصيلي وغريمها باملغرب وعل

  وفيها عبد الرمحن بن أمحد الشري خنشريي وشري خنشري من قرى مرو قاله ابن األهدل أيضا 
ي الفارسي وفيها أبو احلسن الربعي على بن عيسى البغدادي شيخ النحو ببغداد أخذ عن أيب سعيد السريايف وأيب عل

وصنف شرح اإليضاح أليب علي وشرح خمتصر اجلرمى ونيف على التسعني وقيل أن أبا علي قال قولوا لعلي 



  البغدادي لو سرت من املشرق إىل املغرب مل جتد أحدا أحنى منك وكان قد الزمه بضع عشرة سنة 
مد بن حممد روى عن أيب علي بن وفيها أبو نصر العكربي حممد بن أمحد بن احلسني البقال والد أيب منصور حم

  الصواف ومجاعة وهو ثقة 
وفيها أبو بكر الرباطي حممد بن عبد اهللا بن أمحد روى عن أيب أمحد العسال واجلعايب وطائفة وأملى جمالس وتويف يف 

  شعبان 
صاحب التآليف وكان  وفيها املسجي األمري املختار عبد امللك بن حممد بن عبيد اهللا بن امحد احلراين األديب العالمة

رافضيا جاهال له كتاب القضايا الصائبة يف التنجيم يف ثالثة آالف ورقة وكتاب األديان والعبادات يف ثالثة آالف 
ومخسمائة ورقة وكتاب التلويح والتصريح يف الشعر ثالث جملدات وكتاب تاريخ مصر وكتاب أنواع اجلماع يف 

  أربع جملدات وعاش أربعا

  
  اله يف العرب ومخسني سنة ق

  سنة إحدى وعشرين وأربعمائة

  
فيها تويف القاضي أو بكر احلريي أمحد بن احلسن بن أمحد بن حممد بن أمحد بن حفص احلرسي النيسابوري الشافعي 

يف رمضان وله ست وتسعون سنة وكان رئيسا حمتشما أماما يف الفقه انتهى إليه علو اإلسناد فروى عن أيب علي 
م وطبقتهما وأخذ ببغداد عن أيب سهل القطان ومبكة عن الفاكهى وبالكوفة وجرجان وتفقه على أيب امليداين واألص

الوليد الفقيه وحذق يف األصول والكالم وويل قضاء نيسابور روى عنه احلاكم يف تارخيه وآخر من حدث عنه 
  احلديث الشريوي وقد صم بآخره حىت بقي يسمع شيئا ووافق شيخه األصم وصنف يف األصول و

وفيها أبو احلسني السليطي بفتح املهملة وكسر الالم نسبة إىل سليط جد أمحد بن حممد بن احلسني النيسابوري 
  العدل النحوي يف مجادي األوىل روى عن األصم وغريه 

 وفيها أبو عمر بن دراج أمحد بن حممد بن العاص بن أمحد بن سليمان بن عيسى بن دراج األندلسي القسطلى بفتح
القاف وسكون املهملة وفتح الطاء وتشديد الالم نسبة إىل قسطلة مدينة باألندلس يقال هلا قسطلة دراج الشاعر 

الكاتب األديب شاعر األندلس الذي قال فيه ابن حزم لو مل يكن لنا من فحول الشعراء إال أمحد بن دراج ملا تأخر 
املنصور بن أيب عامر وقال الثعاليب كان مصقع األندلس عن شأو حبيب واملتنيب وكان من كتاب اإلنشاء يف أيام 

  كاملتنيب مصقع الشام ومن نظمه قصيدته الرائية اليت عارض هبا أبا نواس

  
  وأول قصيدة ابن دراج 

  ) وان بيوت العاجزين قبور ** أمل تعلمي أن الثواء هو النوى ( 
  ) لتقبيل كف العامري سفري ** ختوفين طول السفار وأنه ( 
  ) إىل حيث ماء املكرمات منري ** دعيين أرد ماء املفاوز آجنا ( 
  ) لراكبها أن اجلزاء خطري ** فإن خطريات املهالك ضمن ( 



  ومنها يف وصف وداعه لزوجته وولده الصغري 
  ) بصربي منها أنة وزفري ** وملا تدانت للوداع وقد هفا ( 
  ) لنداء صغري ويف املهد مبغوم ا** تناشدين عهد املودة واهلوى ( 
  ) مبوقع أهواء النفوس خبري ** عي مبرجوع اخلطاب وحلظه ( 
  ) له أذرع حمفوفة وحنور ** تبوأ ممنوع القلوب ومهدت ( 
  ) وكل حمياة احملاسن ظري ** فكل مفداة الترائب مرضع ( 
  ) رواح لتدآب الثرى وبكور ** عصيت شفيع النفس فيه وقادين ( 
  ) جوانح من ذعر الفراق تطري ** فت هبا وطار جناح البني يب وه( 
  ) على عزميت من شجوها لغيور ** لئن ودعت مين غيورا فأنين ( 
  ) علي ورقراق السراب ميور ** ولو شاهدتين واهلواجر تلتظي ( 
  ) على حر وجهي واألصيل هجري ** اسلط حر اهلاجرات إذا سطا ( 
  ) اء وهي تفور واستوطئ الرمض** وأستنشق النكباء وهي لوافح ( 
  ) وللذعر يف مسع اجلرئ صفري ** وللموت يف عني اجلبان تلون ( 
  ) وإين على مض اخلطوب صبور ** لبان هلا إين من البني جازع ( 
  ) إذا ريع إال املشريف وزير ** أمري على غول النتايف ماله ( 
  ) وجرسى جلنان الفالة مسري ** ولو بصرت يب والسرى جل عزميت ( 
  ) كؤوس مهى وايل هبن مدير ** ارت جنوم القطب حىت كأهنا ود( 
  )على مفرق الليل البهيم قتري ** وقد خليت طرق اجملرة إهنا ( 

  
  ) وقد غض أجفان النجوم فتور ** وثاقب عزمى والظالم مروع ( 
  ) وإين بعطف العامري جدير ** لقد أيقنت لن املىن طوع مهيت ( 

ن وديوانه يف جملدين وكانت والدته يف احملرم سنة سبع وأربعني وثلثمائة ومات وهي طويلة وغالب شعره مستحس
  ليلة األحد لست عشرة ليلة خلت من مجادى اآلخرة 

وفيها أبو إبراهيم إمسعيل بن ينال املروزى احملبويب نسبة إىل جده حمبوب مسع جامع الترمذي من أستاذهم حممد بن 
تويف يف صفر عن سبع ومثانني سنة قال أبو بكر السمعاين كان ثقة عاملا  أمحد بن حمبوب وهو آخر من حدث عنه

  أدركت نفرا من أصحابه 
واملعاذي بضم امليم وبالذال  -وفيها أبو عبد اهللا املعاذى احلسن بن أمحد بن حممد بن حيىي النيسابورى األصم 

يف مجادى األوىل قاله الذهيب وقع لنا  املعجمة نسبة إىل معاذ جد مسع من أيب العباس األصم جملسني فقط ومات
  حديثه من طريق شيخ اإلسالم 

وفيها أبو عبد اهللا احلمال احلسني بن إبراهيم األصبهاين روى عن أيب حممد ابن فارس ومجاعة ومات يف ربيع األول 
  وله جزء معروف 

وب املالكي وله مخس وتسعون سنة محل وفيها أبو علي البجاين جبانة األندلس احلسني بن عبد اهللا بن احلسني ابن يعق



عنه ابن عبد الرب وأبو إمساعيل العباس العذري والكبار وكان أسند من بقي باملغرب يف رواية الواضحة لعبد امللك 
  بن حبيب مسعها من سعيد بن فحلون يف سنة ست وأربعني وثلثمائة عن يوسف املغامي عن املؤلف
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أخبار من ذهب:كتاب  الذهب يف    شذرات 
لي :املؤلف احلنب لعكري  ا بن حممد  بن أمحد   عبد احلي 

  
وفيها محام بن أمحد القاضي أبو بكر القرطيب قال ابن حزم كان واحد عصره يف البالغة وسعة الرواية ضابطا أكثر 

  وله أربع وستون سنة عن أيب حممد الباجي وأيب عبد اهللا بن مفرج وويل قضاء يابرة وتويف يف رجب 
وفيها أبو سعيد الصرييف حممد بن موسى بن الفضل النيسابوري كان ينفق على أألصم وخيدمه مباله فاعتىن به األصم 

  ومسعه الكثري ومسع أيضا من مجاعة وكان ثقة تويف يف ذي احلجة 
أيب منصور كان أبوه أمريا للغزاة  وفيها السلطان حممود بن سبكتكني سيف الدولة أبو القسم بن األمري ناصر الدولة

الذين يغريون من بالد ما وراء النهر على أطراف اهلند فأخذ عدة حصون وقالع وافتتح ناحية بست وكان كراميا 
وأما حممود فافتتح غزنة مث بالد ما وراء النهر مث استوىل على سائر خراسان وعظم ملكه ودانت له األمم وفرض 

سنة فافتتح منه بالدا واسعة وكان ذا عزم وصدق يف اجلهاد قال عبد الغافر الفارسي كان على نفسه غزو اهلند كل 
صادق النية يف إعالء كلمة اهللا تعاىل مظفرا يف غزواته ما خلت سنة من سين ملكه عن غزوة أو سفرة وكان ذكيا 

ان وانقطعت الدولة السامانية بعيد الغور موفق الرأي وكان جملسه مورد العلماء قال ابن خلكان وملك بالد خراس
منها وذلك يف سنة تسع ومثانني وثلثمائة واستثبت له امللك وسري له االمام القادر باهللا خلعة السلطنة ولقبه بيمني 
الدولة وأمني امللة وتبوأ سرير اململكة وقام بني يديه أمراء خراسان مساطني مقيمني برسم اخلدمة وملتزمني حكم 

عد اآلذن العام على جملس األنس وأمر لكل واحد منهم وحاشيته من اخللع والصالت ونفائس اهليبة وأجلسهم ب
  األمتعة ما مل يسمع مبثله وإتسقت

  
األمور عن آخرها يف كنف إيالته واستوثقت األعمال يف ضمن كفالته مث أنه ملك سجستان يف سنة ثالث وتسعني 

من غري قتال ومل يزل يفتح بالد اهلند إىل أن انتهى إىل حيث مل تبلغه وثلثمائة بدخول قوادها ووالة أمورها يف طاعته 
يف اإلسالم راية ومل تتل به سورة قط وال آية فدحض عنها أدناس الشرك وبىن هبا مساجد وجوامع وتفصيل حاله 

مجلتها طائر يطول شرحه وذكر شيخنا ابن األثري يف تارخيه أن بعض امللوك بقالع اهلند أهدى له هدايا كثرية من 
على هيئة القمري من خاصيته انه إذا حضر الطعام وفيه سم دمعت عيناه وجرى منها ماء وحتجر فإذا حل ووضع 

على اجلراحات الواسعة أحلمها وذلك يف سنة أربع عشرة وأربعمائة وذكر أمام احلرمني أبو املعايل عبد امللك اجلويين 
األحق أن السطان حممود املذكور كان على مذهب أيب حنيفة رضي اهللا  يف كتابه الذي مساه مغيث اخللق يف اختيار

عنه وكان مولعا بعلم احلديث وكانوا يسمعون احلديث من الشيوخ بني يديه وهو يسمع وكان يستفسر األحاديث 
يف فوجد أكثرها موافقا ملذهب الشافعي رضي اهللا عنه فوقع يف خلده حكمة ذلك فصار شافعيا وذكر قصة القفال 

الصالة بني يديه على كل من املذهبني وباجلملة فمناقبه كثرية وسريته أحسن السري ومولده ليلة عاشوراء سنة إحدى 
وستني وثلثمائة وتويف بغرنة وقربه هبا يزار ويدعى عنده وقد صنف يف حركاته وسكناته وأحواله حلظة حلظة رمحه 

  اهللا تعاىل وتويف يف مجادي األوىل 

  عشرين وأربعمائةسنة اثنتني و



  
فيها تويف القادر باهللا اخلليفة أبو العباس أمحد بن األمري اسحق بن املقتدر جعفر بن املعتضد العباسي تويف ليلة احلادي 
عشر من ذي احلجة وله سبع ومثانون سنة وكانت خالفته إحدى ورأبعني سنة وثالثة أشهر وكان أبيض كث اللحية 

  كان من الديانة وأدامة طويلها خيضب شيبه قال اخلطيب

  
التهجيد وكثرة الصدقات على صفة اشتهرت عنه صنف كتابا يف األصول فيه فضل الصحابة رضي اهللا عنهم 

وتكفري املعتزلة القائلني خبلق القرآن فكان يقرأ كل مجعة وحيضره الناس مدة وقال أبو احلسن األهبري أرسلين هباء 
  د الدولة إىل القادر باهللا فسمعته ينش

  ) واهللا يا هذا لرزقك ضامن ** سبق القضاء بكل ما هو كائن ( 
  ) تغىن كأنك للحوادث آمن ** تعىن مبا يفىن وتترك ما به ( 
  ) فاعمل ليوم فراقها يا خائن ** أو ما ترى الدنيا ومصرع أهلها ( 
  ) أصبحت جتمعه لغريك خازن ** واعلم بأنك ال أبالك يف الذى ( 
  ) مل يبق فيه مع املنية ساكن ** أتعمر منزال يا عامر الدنيا ( 
  ) حق وأنت بذكره متهاون ** املوت شيء أنت تعلم أنه ( 
  ) يف نفسه يوما وال تستأذن ** أن املنية ال تؤامر من أتت ( 

ا لشكره فقلت احلمد اهللا الذي وفق أمري املؤمنني إلنشاد مثل هذه األبيات فقال بل هللا املنة إذا أهلمنا لذكره ووفقن
أمل تسمع قول احلسن البصري يف أهل املعاصي هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم وقال السيوطي يف تاريخ 

اخللفاء قال الذهيب كان يف هذا العصر رأس األشعرية أبو إسحق اإلسفرائيين ورأس واملعتزلة القاضي عبد اجلبار 
بن اهليضم ورأس القراء أبو احلسن احلمامى ورأس احملدثني  ورأس الرافضة الشيخ املفيد ورأس الكرامية حممد

احلافظ عبد الغين بن سعيد ورأس الصوفية أبو عبد الرمحن السلمى ورأس الشعراء أبو عمر ابن دراج ورأس 
اجملودين ابن البواب ورأس امللوك السلطان حممود بن سبكتكني قلت ويضم إىل هذا رأس الزنادقة احلاكم بأمر اهللا 

أس اللغويني اجلوهري ورأس النجاة ابن جين ورأس البلغاء البديع ورأس اخلطباء ابن نباتة ورأس املفسرين أبو ور
القسم بن حبيب النيسابوري ورأس اخللفاء القادر فإنه من أعالمهم تفقه وصنف وناهيك بأن الشيخ تقي الدين بن 

  الصالح عدة من الفقهاء الشافعية

  
ه يف اخلالفة من أطول املدد انتهى ما أورده السيوطي وقال الذهيب ملا مات القادر باهللا وأورده يف طبقاهتم ومدت

استخلف ابنه القائم بأمر اهللا وله احدى وثالثون سنة فبايعه الشريف املرتضى مث إن األمري حسن بن عيسى بن 
خيلف ماال وصدق ألنه كان من أفقر  املقتدر قام وقامت األتراك على القائم بالرسم الذي للبيعة فقال إن القادر مل

اخللفاء وصاحلهم على ثالثة آالف دينار ليس إال وعرض القائم خانا وبستانا للبيع وصغر دست اخلالفة إىل هذا 
  احلد انتهى 

وفيها أبو القسم الكتاين طلحة بن علي بن الصقر البغدادي كان ثقة صاحلا مشهورا عاش ستا ومثانني سنة ومات يف 
  دة وروى عن النجاد وأمحد ابن عثمان األدمى ودعلج ومجاعة ذي القع



وفيها أبو املطرف بن احلصار قاضي اجلماعة باألندلس عبد الرمحن بن أمحد ابن سعيد بن غرسية مات يف آخر 
  الكهولة وكان عاملا بارعا ذكيا متفننا فقيه النفس حاضر احلجة صاحب سنة تويف يف شعبان 

اب بن علي بن نصر أبو حممد البغدادي املالكي أحد األعالم مسع من عمر بن سنبك ومجاعة وفيها القاضي عبد الوه
وتفقه على ابن القصار وابن اجلالب ورأى أبا بكر االهبري وانتهت إليه رياسة املذهب قال اخلطيب مل ألق يف 

عبان وقد ساق القاضي ابن خلكان املالكية أفقه منه ويل قضاء بادرايا وحتول يف آخر أيامه إىل مصر فمات هبا يف ش
نسب القاضي عبد الوهاب إىل مالك بن طوق الثعليب صاحب الرحبة قاله يف العرب وقال أبو إسحق الشريازي 

مسعت كالمه يف النظر وكان فقيها متأدبا شاعرا له كتب كثرية يف كل فن وعاش ستني سنة وذكره ابن بسام يف 
ولسان أصحاب القياس وقد وجدت له شعرا معانيه أجلى من الصبح وألفاظه كتاب الذخرية فقال كان فقيه الناس 

أحلى من الظفر بالنجح ونبت به بغداد كعادة البالد بذوي فضلها وكحكم األيام يف حمسين أهلها فودع ماءها 
  وظلها وحدثت أنه شيعه يوم فصل عنها من أكابرها وأصحاب

  
ل هلم لو وجدت بني ظهرانيكم رغيفني كل غداة وعشية ما عدلت ببلد حمابرها مجلة موفروة وطوائف كثرية وأنه قا

  بلوغ أمنية ويف ذلك يقول 
  ) وحق هلا مين سالم مضاعف ** سالم على بغداد يف كل موطن ( 
  ) وإين بشطي جانبيها لعارف ** فواهللا ما فارقتها عن قلي هلا ( 
  ) اعف ومل تكن إال رزاق فيها تس** ولكنها ضاقت علي بأسرها ( 
  ) وأخالقه تنأى به وختالف ** وكانت كخل كنت أهوى دنوه ( 

  واجتاز بطريقه مبعرة النعمان وكان قاصدا مصر وباملعرة يومئذ أبو العالء فأضافه ويف ذلك يقول من أبيات 
  ) بالدنا فحمدنا النأي والسفرا ** واملالكي ابن نصر زار يف سفر ( 
  ) ينشر امللك الضليل أن شعرا و** إذا تفقه أحيا مالكا جدال ( 

مث توجه إىل مصر فحمل لواءها ومأل أرضها ومساءها وأمتع سادهتا وكرباءها وتناهت إليه الغرائب وإنثالت يف يديه 
الرغائب فمات ألول ما وصلها من أكلة اشتهاها فأكلها وزعموا أنه قال وهو يتقلب ونفسه تتصعد وتتصوب ال 

  اوله أشعار رائقة ظريفة فمن ذلك قوله اله إال اهللا إذا عشنا متن
  ) فقالت تعالوا فاطلبوا اللص باحلد ** ونائمة قبلتها فتنبهت ( 
  ) وما حكموا يف غاصب بسوي الرد ** فقلت هلا إين فديتك غاصب ( 
  ) وإن أنت مل ترضي فألفا على العد ** خذيها وكفي عن أثيم ظالمة ( 
  ) كبد اجلاين ألذ من الشهد  على** فقالت قصاص يشهد العقل أنه ( 
  ) وباتت يساري وهي واسطة العقد ** فباتت مييين وهي مهيان خصرها ( 
  ) فقلت بلى ما زلت أزهد يف الزهد ** فقالت أمل أخرب بأنك زاهد ( 

ر وكانت والدته ببغداد يوم اخلميس سابع شوال سنة اثنتني وستني وثلثمائة تويف ليلة االثنني رابع عشر صفر مبص
  ودفن بالقرافة الصغرى فيما بني قبة الشافعي رضي اهللا عنه وباب القرافة وكان أبوه من أعيان الشهود ببغداد



  
وكان أخوه أبو احلسن حممد بن علي بن نصر أديبا فاضال صنف كتاب املفاوضة للملك العزيز جالل الدولة أيب 

ب املمتعة يف ثالثني كراسة وله رسائل ومولده ببغداد منصور بن أيب طاهر بن بويه مجع فيه ما شاهده وهو من الكت
يف إحدى اجلمادين سنة اثنتني وسبعني وثلثمائة وتويف يوم األحد سابع عشرى شهر ربيع األول سنة سبع وثالثني 

  وأربعمائة بواسط وكان قد أصعد إليها من البصرة فمات هبا 
  ن سنة إحدى وتسعني وثلثمائة قاله ابن خلكان وتويف أبومها أبو احلسن على يوم السبت ثاين شهر رمضا

وفيها أبو احلسن الطرازي على بن حممد بن حممد بن أمحد بن عثمان البغدادي مث النيسابوري األديب روى عن 
  األصم وأيب حامد بن حسنويه ومجاعة وبه ختم حديث األصم تويف يف الرابع والعشرين من ذي احلجة 

ه علي بن حيىي بن جعفر أمام جامع أصبهان يف احملرم حج ومسع باصبهان والعراق وفيها أبو احلسن بن عبد كوي
  واحلجاز وحدث عن أمحد بن بندار الشعار وفاروق اخلطايب وطبقتهما وأملى عدة جمالس 

وفيها حممد بن مروان بن زاهر أبو بكر األبادي اإلشبيلي املالكي أحد أركان املذهب كان واسع الرواية عايل 
اد عاش ستا ومثانني سنة وحدث عن حممد ابن معوية القرشي وأيب علي القايل وطائفة وهو والد الطبيب عبد اإلسن

  امللك وجد الطبيب العالمة الرئيس أيب العالء زهر 
وفيها حممد بن يوسف القطان احلافظ أبو أمحد األعرج النيسابوري مات كهال ومل ينشر حديثه روى عن أيب عبد اهللا 

  طبقته ورحل إىل العراق والشام ومصر احلاكم و
  وفيها أبو نصر املفسر منصور بن احلسني بنيسابور مات قبل الطرازي وحدث عن األصم وغريه

  
وفيها حيىي بن عمار اإلمام أبو زكريا الشيباين السجستاين الواعظ نزيل هراة روى عن حامد الرفا وطبقته وكان له 

وحسن موعظته وبراعته يف التفسري والسنة وخلف أمواال كثرية ومات يف ذي القبول التام بتلك الديار لفصاحته 
  القعدة وله تسعون سنة 

  سنة ثالث وعشرين وأربعمائة

  
فيها سار امللك املسعود بن حممود بن سبكتكني فدخل أصبهان بالسيف وقتل عاملا ال حيصون وفعل ماال تفعله 

  الكفرة 
رمحن بن عبيد احلريب احملدث قال اخلطيب كان صدوقا غري أن مساعه يف بعض ما وفيها تويف أبو القسم احلرقي عبد ال

  رواه عن النجاد كان مضطربا مات يف شوال وله سبع ومثانون سنة 
وفيها أبو احلسن النعيمي علي بن أمحد بن احلسن بن حممد البصري احلافظ روى عن طائفة ومات كهال قال 

عرا وقال ابن ناصر الدين كان شديد العصبية يف السنة والديانة وإهتم بوضع اخلطيب كان حافظا حاذقا متكلما شا
  حديث يف صباه مث تاب والزم الثقة والصيانة 

وفيها أبو الفضل الكاغدي منصور بن نصر السمرقندي مسند ما وراء النهر روى عن اهليثم الشاشي وحممد بن عبد 
  قارب املائة اهللا بن محزة تويف بسمرقندي يف ذي القعدة وقد 



  سنة أربع وعشرين وأربعمائة

  
فيها كما قال يف العرب اشتد اخلطب ببغداد بأمر احلرامية وأخذوا أموال الناس عيانا وقتلوا صاحب الشرطة 

  وأخذوت لتاجر ما قيمته عشرة آالف دينار

  
ي وإشتهر عنه إنه ال يتعرض وبقي الناس ال جيسرون إن يقولوا فعل الربمجي فوفا منه بل يقولوا عنه القائد أبو عل

  المرأة وال يدع أحدا يأخذ شيئا عليها 
وفيها تويف أبو علي الفشيذيزجي بفتح الفاء وكسر املعجمة وحتتيتني ساكنتني وفتح املهملة بينهما والزاي وجيم 

بن حممد بن نسبة إىل فشيديزة بلد احلسني ابن اخلضر البخاري قاضي خبارا وشيخ احلنفية يف عصره روى عن حممد 
  صابر ومجاعة تويف يف شعبان وقد خرج له عدة أصحاب 

  وفيها أبو طاهر الدقاق محزة بن حممد بن طاهر احلافظ أحد أصحاب الدارقطين كان الربقاين خيضع ملعرفته وعلمه 
بن عون اهللا وفيها األمام أبو حممد بن ذنني عبد اهللا بن عبد الرمحن بن عثمان الصديف الطليطلي روى عن أيب جعفر 

وطبقته وأكثر عن أيب حممد بن أيب زيد القريواين وعن أيب بكر املهندس وأيب الطيب بن غلبون مبصر وكان زاهدا 
عابدا خاشعا جماب الدعوة منقطع القرين عدمي النظر مقبال على األثر والسنة أمارا باملعروف ال تأخذه يف اهللا لومة 

  مه بنفسه الئم مع اهليبة والعزة وكان يعمل كر
وفيها أبو بكر األردستاين بفتح اهلمزة فسكون الراء ففتح املهملة فسكون املهملة ففتح الفوقية نسبة إىل إردستان 

بلد قرب إصبهان وقيل بكسر اهلمزة والدال حممد بن إبراهيم احلافظ العبد الصاحل روى صحيح البخاري عن 
  الطبقة إمساعيل بن حاجب وروى عن أيب حفص بن شاهني وهذه

  سنة مخس وعشرين وأربعمائة

  
فيها كما قال يف الشذور هبت ريح سوداء بنصيبني فقلعت من بساتينها كثريا ورمت قصرا مبنيا بآخر وحجارة 

وكلس ووقع هناك برد يف أشكال األكف والنامرد واألصابع وزلزلت الرملة فهدم حنو من نصفها وخسف بقرى 
منارة جامع عسقالن وجزر البحر حنو ثالثة فراسخ فخرج الناس يتتبعون وسقط بعض حائط بيت املقدس وسقطت 

  السمك والصدف فعاد املاء فأخذ قوما منهم انتهى 
وفيها احلافظ الكبري الثقة الربقاين بالفتح نسبة إىل برقان قرية خبوارزم أمحد بن حممد بن أمحد بن غالب اخلوارزمى 

ثالثني وثلثمائة ومسع هبا بعد اخلمسني من أيب العباس بن محدان ومجاعة الفقيه الشافعي مولده خبوارزم سنة ست و
وببغداد من أيب علي بن الصواف وطبقته وهبراة وبنيسابور وجرجان ومصر ودمشق قال اخلطيب كان ثبتا ورعا مل 

مل عليه ير يف شيوخنا أثبت منه عارفا بالفقه كثري التصنيف ذا حظ من علم العربية صنف مسندا ضمنه ما اشت
الصحيحان ومجع حديث الثورى وحديث شعبة وطائفة وكان حريصا على العلم منصرف اهلمة إليه وقال أبو حممد 

اخلالل كان الربقاين نسيج وحدة وقال االسنوي كان املذكور إماما حافظا ورعا جمتهدا يف العبادة حافظا للقرآن قال 
اشتغل بعلم احلديث فصار فيه إماما وقال ابن الصالح كان  الشيخ يف طبقاته تفقه يف صباه وصنف يف الفقه مث



حريصا على العلم منصرف اهلمة إليه مل يقطع التصنيف إىل حني وفاته قال وعاده الصورى يف آخر مجادى اآلخرة 
فقال له سألت اهللا أن يؤخر وفايت حىت يهل رجب فقد روى أن فيه هللا تعاىل عتقاء من النار فعسى أن أكون منهم 

  فاستجيب له انتهى كالم األسنوي 
  وفيها أبو علي بن شاذان البزار احلسن بن أيب بكر أمحد بن إبراهيم بن

  
احلسن بن حممد بن شاذان البغدادي ولد سنة تسع وثالثني وثلثمائة ومسعه أبوه من أيب عمرو بن السماك وأيب سهل 

عراق قال اخلطيب كان صدوقا صحيح السماع يفهم بن زياد والعباداين وطبقتهم فاكثر وطال عمره وصار مسند ال
الكالم على مذهب أالشعري مسعت أبا القسم األزهري يقول أبو علي أوثق من برأ اهللا يف احلديث وتويف يف آخر 

  يوم من السنة ودفن من الغد يف أول سنة ست وعشرين 
مذاين روى عن أيب القسم عبد الرمحن بن عبيد وفيها ابن شبانة العدل أبو سعيد عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهللا اهل

  وطائفة وكان صدوقا 
وفيها أبو احلسن اجلوبري بفتح اجليم واملوحدة نسبة إىل جوبر قرية بدمشق عبد الرمحن بن حممد بن حيىي بن ياسر 

  ال يكتب التميمي الدمشقي كان أبوه حمدثا فأمسعه الكثري من علي بن أيب العقب وطائفة وكان أميا ال يقرأ و
وفيها عبد الوهاب بن عبد اهللا بن عمر أبو نصر املري الدمشقي بن احلبان الشروطي احلافظ روى عن أيب عمر بن 

  فضالة وطبقته وصنف كتبا كثرية قاله الكتاين ومات يف شوال 
ائيين وطبقتهما وفيها أبو الفضل اهلروى الزاهد عمر بن إبراهيم روى عن أيب بكر اإلمساعيلي وبشر بن أمحد اإلسفر

  وكان فقيها عاملا ذا زاهد وصدق وورع وتبتل 
وفيها أبو بكر بن مصعب التاجر حممد بن علي بن إبراهيم األصبهاين روى عن ابن فارس وأمحد بن جعفر السمسار 

  ومجاعة وتويف يف ربيع األول 

  سنة ست وعشرين وأربعمائة

  
  إظهار الفسق والفجورفيها زاد بالء احلرامية وجاهروا بأخذ األموال وب

  
  والفطر يف رمضان حىت متلكوا بغداد يف املعىن 

وفيها أبو عامر بن شهيد أمحد بن عبد امللك بن مروان بن ذي الوزارتني أمحد بن عبد امللك بن عمر بن شهيد 
لى عليه أبو األشجعي القرطيب الشاعر حامل لواء البالغة والشعر باألندلس قال ابن حزم تويف يف مجادي األوىل وص

  احلرم مجهور ومل خيلف له نظريا يف الشعر والبالغة وكان مسحا جوادا عاش بضعا وأربعني سنة 
وفيها أبو حممد بن الشقاق عبد اهللا بن سعيد كبري املالكية بقرطبة ورأس القراء تويف يف رمضان وله مثانون سنة أخذ 

  عن أيب عمر بن املكوى وطائفة 
حممد بن رزق اهللا بن أيب عمرو االسود خطيب منني روى عن علي بن أيب العقب واحلسني بن  وفيها أبو بكر املنيين

أمحد بن أيب ثابت ومجاعة قال أبو الوليد الداربندي مل يكن بالشام من يكىن بأيب بكر غريه وكان ثقة وقال الكتاين 



  تويف يف مجادي األوىل وله أربع ومثانون سنة وكان حيفظ القرآن بأحرف 
فيها أبو عمرو الرزجاهي بفتح الراء واجليم وسكون الزاي نسبة إىل رزجاه قرية ببسطام حممد بن عبد اهللا بن أمحد و

البسطامي الفقيه األديب احملدث تفقه على أيب سعد الصعلوكي وأكثر عن ابن عدي وطبقته ومات يف ربيع األول 
  واهللا تعاىل أعلم وله مخس ومثانون سنة وكان يقرئ العربية قاله يف العرب 

  سنة وسبع وعشرين وأربعمائة

  
فيها تويف أبو إسحق الثعايل أمحد بن حممد بن إبراهيم النيسابوري املفسر روى عن أيب حممد املخلدي وطبقته من 

أصحاب السراج وكان حافظا واعظا رأسا يف التفسري والعربية متني والديانة قاله يف العرب وقال ابن خلكان كان أو 
زمانه يف علم التفسري وصنف التفسري الكبري الذي فاق غريه من التفاسري وله كتاب العرائس يف قصص األنبياء حد 

  وغري ذلك ذكره السمعاين وقال يقال له

  
الثعليب والثعاليب وهو لقب له وليس بنسب قاله بعض العلماء وقال أبو القسم القشريي رأيت رب العزة عز وجل 

ين وأخاطبه فكان يف إثناء ذلك أن قال الرب تعاىل امسه أقبل الرجل الصاحل فالتفت فإذا أمحد يف املنام وهو خياطب
  الثعاليب مقبل 

  انتهى ما قاله ابن خلكان خمتصرا 
وفيها أبو النعمان تراب بن عمر بن عبيد املصري الكاتب روى عن أيب أمحد بن الناصح ومجاعة تويف يف ربيع اآلخر 

  ون سنة مبصر وله مخس ومثان
وفيها أبو القسم السهمي محزة بن يوسف اجلرجاين الثقة احلافظ من ذرية هشام بن العاص مسع سنة أربع ومخسني 

من حممد بن أمحد بن إمسعيل الصرام صاحب حممد بن الضريس ورحل إىل العراق سنة مثان وستني فأدرك أبن ماسي 
  ث حفظا ومعرفة واتقانا وهو مكثر عن ابن عدي اإلمساعيلي وكان من أئمة احلدي

وفيها أبو الفضل الفلكي علي بن احلسني اهلمداين احلافظ رحل الكثري وروى عن أيب احلسني بن بشران وأيب بكر 
احلريي وطبقتهما ومات شابا قبل أوان الرواية ولو عاش ملا تقدمه أحد يف احلفظ واملعرفة لفرط ذكائه وشدة اعتنائه 

لكمال يف معرفة الرجال ألف جزء مل يبيضه قال شيخ اإلسالم األنصاري ما أريت وقد صنف كتاب املنتهى يف ا
  أحدا أحفظ من أيب الفضل ابن الفلكي ومات بنيسابور وكان جده يلقب بالفلكي لرباعته يف اهليئة واحلساب 

فيه وأحسن وكان من وفيها أبو علي اجلياين احلسني بن حممد الغساين األندلسي احملدث له كتاب تقييد املهمل إجاد 
أفراد احلفاظ مع معرفة الغريب والشعر والنسب وحسن احلظ وجيان بلدة كبرية باألندلس وجيان أيضا من أعمال 

  الري قاله ابن األهدل 
  وفيها الظاهر إلعزاز دين اهللا علي بن احلاكم منصور بن العزيز العبيدي

  
يف احنطاط منذ ويل وتغلب حسان بن مفرج الطائي  املصري صاحب مصر والشام بويع بعد أبيه وشرعت دولتهم

على أكثر الشام وأخذ صاحل بن مرداس حلب وقوي نائبهم على القريوان وقد وزر للظاهر الوزير جنيب الدولة 



على بن أمحد اجلرجراي وكان هذا اقطع اليدين من املرفقني قطعهما احلاكم يف سنة أربع وأربعمائة فكان يكتب 
قاضي القضاعي قال ابن خلكان قطعت يداه يف شهر ربيع اآلخر سنة أربع وأربعمائة على باب القصر العالمة عنه ال

البحري بالقاهرة ومحل إىل داره وكان يتوىل بعض الدواوين فظهرت عليه خيانة فقطع بسببها مث بعد ذلك ويل 
ائة وهذا كله بعد أن انتقل يف اخلدم ديوان النفقات سنة تسع وأربعمائة مث وزر للظاهر يف سنة اثنيت عشرة وأربعم

باألرياف والصعيد وكانت عالمته يف الكتابة احلمد هللا شكرا لنعمته واستعمل العفاف واألمانة الزائدة من االحتراز 
  والتحفظ ويف ذلك يقول جاسوس امللك 

  ) ودع الرقابة والتحامق ** يا امحقا امسع وقل ( 
  ) ما قلت صادق وهبك في** أأقمت نفسك يف الثقات ( 
  ) قطعت يداك من املرافق ** فمن األمانة والتقي ( 

وهو منسوب إىل جرجرايا بفتح اجليمني قرية من ارض العراق وكانت والدة الظاهر يوم األربعاء عاشر شهر 
رجون رمضان سنة مخس وتسعني وثلثمائة بالقاهرة وكانت واليته بعد فقد أبيه مبدة ألن أباه ملا فقد كان الناس ي

ظهوره ويتتبعون آثاره إىل أن حتقق عدمه فأقاموا ولده املذكور وتويف ليلة األحد منتصف شعبان باملقص باملوضع 
املعروف بالدكة من القاهرة وتويف وزيره اجلرجراي سنة ست وثالثني يف سابع شهر رمضان وكانت وزارته للظاهر 

  ما وملا تويف الظاهر بايعوا بعده ولده املستنصر وهو صيبولولده املستنصر سبع عشرة سنة ومثانية أشهر عشر يو

  
وفيها حممد بن املزكي أيب إسحق إبراهيم بن حممد بن حيىي أبو عبد اهللا النيسابوري مسند نيسابور يف زمانه روى عن 

  أبيه وحامد الرفا وحيىي بن منصور القاضي وأيب بكر بن اهليثم األنباري وطبقتهم ومسع منه الشريوي 

  نة مثان وعشرين وأربعمائةس

  
فيها تويف أبو بكر األصبهاين اليزدي أمحد بن علي بن حممد بن منجويه احلافظ نزيل نيسابور وحمدثها صنف 

التصانيف الكثرية ورحل ووصل إىل خبارا وحدث عن أيب بكر اإلمساعيلي وأيب بكر بن املقرئ وطبقتهما روى عنه 
من البشر قاله يف العرب وتويف يف احملرم وله إحدى ومثانون سنة وقال ابن شيخ اإلسالم وقال هو احفظ من رأيت 

ناصر الدين كان أحد احلفاظ اجملودين ومن أهل الورع والدين ثقة من اإلثبات صنف على الصحيحني وجامع 
  الترمذي وسنن أيب داود مصنفات انتهى 

قرئ الثقة العابد روى عن أيب بكر الشافعي وفاروق وفيها أبو بكر بن النمط أمحد بن حممد بن الصقر البغدادي امل
  وطبقتهما 

وفيها أبو احلسني القدوري أمحد بن حممد بن أمحد بن جعفر بن محدان البغدادي الفقيه شيخ احلنفية بالعراق انتهت 
خلطيب إليه رياسة املذهب وعظم جاهه وبعد صيته وكان حسن العبارة يف النظم ومسع احلديث وروى عنه أبو بكر ا

صاحب التاريخ وصنف يف املذهب املختصر املشهور وغريه وكان يناظر الشيخ أبا حامد اإلسفرائيين الفقيه الشافعي 
ويبالغ يف تعظيمه حبيث حكى عنه ابن خلكان انه كان يفضل اإلسفرائيين على الشافعي وهذا عجب عجاب 



األحد خامس رجب من هذه السنة ببغداد ودفن من وكانت والدة القدورى سنة اثنتني وستني وثلثمائة وتويف يوم 
  يومه بداره يف درب أيب خلف مث نقل إىل تربة يف شارع املنصور فدفن جبانب أيب بكر اخلوارزمي الفقيه احلنفي

  
وفيها أبو علي بن سينا الرئيس احلسني بن عبد اهللا بن احلسن بن علي بن سينا صاحب التصانيف الكثرية يف 

وله من الذكاء اخلارق والذهن الثاقب ما فاق به غريه وأصله بلخى ومولده ببخارا وكان أبوه من الفلسفة والطب 
دعاة اإلمساعيلية فأشغله يف الصغر وحصل عدة علوم قبل أن حيتلم وتنقل يف مدائن خراسان واجلبال وجرجان ونال 

غتسل وتاب وتصدق مبا معه على حشمة وجاها وعاش ثالثا ومخسني سنة قال ابن خلكان يف ترمجة ابن سينا ا
الفقراء ورد املظامل وأعتق مماليك وجعل خيتم يف كل ثالثة أيام ختمة مث مات هبمذان يوم اجلمعة يف شهر رمضان قاله 
مجيعه يف العرب وقال ابن خلكان كان أبوه من العمال الكفاة توىل العمل بقرية من ضياع خبارا يقال هلا خرميثن من 

لد الرئيس أبو علي وكذلك أخوه هبا واسم أمه ستارة وهي من قرية يقال هلا أفشنة بالقرب من أمهات قراها وو
خرميثن مث انتقلوا إىل خبارا وتنقل الرئيس بعد ذلك يف البالد واشتغل بالفنون وحصل العلوم والفنون وملا بلغ عشر 

أصول الدين وحساب اهلند واجلرب سنني من عمره كان قد أتقن علم القرآن العزيز واألدب وحفظ أشياء من 
واملقابلة مث توجه حنوهم احلكيم أبو عبد اهللا الناتلي فأنزله أبو الرئيس عنده فابتدأ أبو علي يقرأ عليه كتاب 

ايساغوجي وأحكم عليه علم املنطق واقليدس واجملسطي وفاقه أضعافا كثرية حىت أوضح له رموزه وفهمه اشكاالت 
وكان مع ذلك خيتلف يف الفقه إىل إمسعيل الزاهد يقرأ ويبحث ويناظر ونظر يف الفصوص مل يكن الناتلي يدريها 

والشروح وفتح اهللا تعاىل عليه أبواب العلوم مث رغب بعد ذلك يف علم الطب وتأمل الكتب املصنفة فيه وعاجل تأدبا 
  ال تكسبا وعلمه حىت فاق فيه على األوائل واألواخر يف أقل مدة

  
 القرين فقيد املثيل واختلف إليه فضالء هذا الفن يقرءون عليه أنواعه واملعاجلات املقتبسة من وأصبح فيه عدمي

التجربة وسنة إذ ذاك حنو ست عشرة سنه ويف مدة اشتغاله مل ينم ليلة واحدة بكماهلا وال اشتغل يف النهار بسوى 
ودعا اهللا عز وجل أن يسهلها عليه  املطالعة وكان إذا أشكلت عليه مسئلة توضأ وقصد املسجد اجلامع وصلى

ويفتح مغلقها له وذكر عند األمري نوح الساماين صاحب خراسان يف مرضه فأحضره وعاجله حىت برئ واتصل به 
وقرب منه ودخل دار كتبه وكانت عدمية املثل فيها من كل فن الكتب املشهورة بأيدي الناس وغربها وحصل خنب 

واتفق بعد ذلك احتراق تلك اخلزانة فتفرد أبو علي مبا حصله من علومها وكان  فرائدها واطلع على أكثر علومها
يقال ان ابا على توصل اىل احراقها ليتفرد مبعرفة ما حصله منها وينسبه إىل نفسه ومل يستكمل مثاين عشرة سنة من 

ان وعشرون سنة وكان عمره إال وقد فرغ من حتصيل العلوم بأسرها اليت عاناها وتويف أبوه وسن أيب علي اثنت
يتصرف هو ووالده يف األحوال ويتقلدون للسلطان األعمال وسار إىل مهذان وتوىل الوزارة لشمس الدولة مث 

تشوش العسكر عليه فأغاروا على داره وهنبوها وقبضوا عليه وسألوا مشس الدولة قتله فامتنع مث أطلق فتواري مث 
وأعاده وزيرا مث مات مشس الدولة وتوىل تاج الدولة فلم يستوزره  مرض مشس الدولة بالقولنج فأحضره ملداواته

فتوجه إىل أصبهان وهبا عالء الدولة بن كاكويه فأحسن إليه وكان أبو علي قوي املزاج وتغلب عليه قوة اجلماع 
قرح حىت أهنكته مالزمته وأضعفته ومل يكن يداوي مزاجه فعرض له قولنج فحقن نفسه يف يوم واحد مثان مرات ف



بعض أمعائه وظهر له سحج واتفق سفره مع عالء الدولة فحدث له الصرع احلادث عقيب القولنج فأمر باختاذ 
  دانقني من كرفس يف مجلة ما حيقن به فجعل الطبيب الذي يعاجله فيه مخسة دراهم فازداد السحج

  
كان سببه أن غلمانه خانوه يف به من حدة الكرفس وطرح بعض غلمانه يف بعض أدويته شيئا كثريا من األفيون و

شيء فخافوا عاقبة آمره عند برئه وكان منذ حصل له األمل يتحامل وجيلس مرة بعد أخرى وال حيتمى وجيامع فكان 
يصلح أسبوعا وميرض أسبوعا مث قصد عالء الدولة مهذان ومعه الرئيس فحصل له القولنج يف الطريق ووصل إىل 

على السقوط فأمهل املداواة وقال املدبر الذي يف بدين قد عجز عن تدبريه فال مهذان وقد ضعف جدا وأشرفت قوته 
تنفعين املعاجلة مث اغتسل وتاب وتصدق مبا معه على الفقراء ورد املظامل على من عرفه وأعتق مماليكه وجعل خيتم يف 

وتصانيفه وصنف كتاب  كل ثالثة أيام ختمة مث مات يف التاريخ املذكور وكان نادرة عصره يف معرفته وذكائه
الشفاء يف احلكمة والنجاة واإلشارات والقانون وغري ذلك ما يقارب مائة مصنف ما بني مطول ورسالة يف فنون 

شىت وله رسائل بديعة منها رسالة حي بن يقظان ورسالة سالمان ورسالة الطري وغريها وانتفع الناس بكتبه وهو أحد 
  النفس فالسفة املسلمني ومن شعره قوله يف 

  ) ورقاء ذات تعزز ومتنع ** هبطت إليك من احملل األرفع ( 
  ) وهي اليت سفرت ومل تتربقع ** حمجوبة عن كل مقلة عارف ( 
  ) كرهت فراقك وهي ذات تفجع ** وصلت على كره إليك ورمبا ( 
  ) ألفت جماورة اخلراب البلقع ** انفت وما ألفت فلما واصلت ( 
  ) ومنازال بفراقها مل تقنع ** مى وأظنها نسيت عهودا باحل( 
  ) من ميم مركزها بذات األجرع ** حىت إذا اتصلت هباء هبوطها ( 
  ) بني املعامل والطلول اخلضع ** علقت هبا ثاء الثقيل فأصبحت ( 
  ) مبدامع هتمى ومل تتقطع ** تبكي وقد ذكرت عهودا باحلمى ( 
  )ل إىل الفضاء األوسع ودنا الرحي** حىت اذا قرب املسري اىل احلمى ( 

  
  ) والعلم يرفع كل من مل يرفع ** وغدت تغرد فوق ذروة شاهق 

  ) يف العاملني فخرقها مل يرقع ** وتعود عاملة بكل خفية ( 
  ) لتكون سامعة ملا مل تسمع ** فهبوطها إذا كان ضربة الزم ( 
  ) سام إىل قعر احلضيض األوضع ** فألي شيء أهبطت من شاهق ( 
  ) طويت عن الفطن اللبيب األروع ** ان أهبطها اإللة حلكمة إن ك( 
  ) قفص عن األوج الفسيح األرفع ** إذ عاقها الشرك الكثيف فصدها ( 
  ) مث إنطفى فكأنه مل يلمع ** فكأهنا برق تألق باحلمى ( 

  ومن املنسوب إليه قوله 
  ) واحذر طعاما قبل هضم طعام ** اجعل غذاءك كل يوم مرة ( 
  ) ماء احلياة يراق يف األرحام ** فظ منيك ما استطعت فانه واح( 



وفضائله كثرية مشهورة وكانت والدته يف سنة سبعني وثلثمائة يف شهر صفر وتويف هبمذان يوم اجلمعة من شهر 
رمضان ودفن هبا وكان الشيخ كمال الدين بن يونس رمحه اهللا يقول أن خمدومه سخط عليه واعتقله فمات يف 

  كان يقول السجن و
  ) ويف السجن مات أخس املمات ** رأيت ابن سينا يداوي الرجال ( 
  ) ومل ينج من موته بالنجاة ** فلم يشف ما نابه بالشفا ( 

انتهى ما أورده ابن خلكان ملخصا وقال ابن األهدل قال اليافعي طالعت كتابه الشفا وما اجدره بقلب الفاء قافا 
هلا قلب متدين واهللا أعلم خبامتته وصحة توبته وقد كفره الغزايل يف كتابه املنقذ من الشتماله على فلسفة ال ينشرح 

الضالل وقال ابن الصالح مل يكن من علماء اإلسالم بل كان شيطانا من شياطني األنس وأثىن عليه ابن خلكان 
  انتهى كالم ابن األهدل أيضا وقد تقدم ذكره مع ترمجة الفارايب فلرياجع

  
لقرنني أبو املطاع املطاع بن احلسن بن عبد اهللا بن محدان وجيه الدولة بن ناصر الدولة املوصلي األديب وفيها ذو ا

الشاعر األمري ويل إمرة دمشق سنة إحدى وأربعمائة وعزل بعد أشهر من جهة احلاكم مث وليها البنه الظاهر سنة 
  سع عشرة وله شعر فائق منه قوله اثنيت عشرة وعزل مث وليها ثالثا سنة مخس عشرة فبقى إىل سنة ت

  ) إذا رأيت عناق الالم لأللف ** إين ألحسد ال يف أسطر الصحف ( 
  ) إال ملا لقيا من شدة الشغف ** وما أظنها طال اعتناقها ( 

  وتويف يف صفر 
ثالثا  وفيها أبو طاهر البغدادي عبد الغفار بن حممد املؤدب روى عن أيب بكر الشافعي وأيب علي الصواف وعاش

  ومثانني سنة 
وفيها أبو عمرو البغدادي عثمان بن حممد بن يوسف بن دوست صدوق روى عن النجاد وعبد اهللا بن إسحق 

  اخلراساين وتويف يف صفر 
وفيها أبو احلسن احلنائي علي بن حممد بن إبراهيم الدمشقي املقرئ احملدث احلافظ الناقد الزاهد روى عن عبد 

ورحل إىل مصر خرج لنفسه معجما كبريا قال الكتاين تويف شيخنا وأستاذنا أبو احلسن يف الوهاب الكاليب وخلق 
  ربيع األول وكنا من العباد وكانت له جنازة عظيمة ما رأيت مثلها وعاش مثانيا ومخسني سنة 

ت رياسة وفيها أبو علي اهلامشي احلنبلي حممد بن أمحد بن أيب موسى البغدادي صاحب التصانيف ومن إليه انته
املذهب اخذ عن أيب احلسن التميمي وغريه وحدث عن ابن املظفر وكان رئيسا رفيع القدر بعيد الصيت قال ابن أن 

أيب يعلى يف طبقاته كان سامي الذكر له القدم العايل واحلظ الوافر عند األمامني القادر باهللا والقائم بأمر اهللا صنف 
كانت حلقته جبامع املنصور يفيت ويشهد قرأت على املبارك بن عبد اإلرشاد يف املذهب وشرح كتاب اخلرقي و

  اجلبار

  
من أصله يف حلقتنا جبامع املنصور قلت له حدثك القاضي الشريف أبو علي قال باب ما تنطق به األلسنة وتعتقده 

ن اهللا عز وجل واحد األفئدة من واجب الديانات حقيقة اإلميان عند أهل األديان االعتقاد بالقلب والنطق باللسان إ
أحد فرد صمد ال يغريه األبد ليس له والد وال ولد وإنه مسيع بصري بديع قدير حكيم خبري علي كبري ويل نصري قوي 



جمري ليس له شبه وال نظري وال عون وال ظهري وال شريك وال وزير وال ند وال مشري سبق االشياء فهو قدمي قدمها 
مل متلكه اخلواطر فتكفيه ومل تدركه األبصار فتصفه ومل خيل من علمه مكان فيقع  وعلم كون وجودها يف هناية عدمها

به التأيني ومل يعدمه زمان فينطلق عليه التأوين ومل يتقدمه دهر وال حني وال كان قبله كون وال تكوين وال جتري 
ليس جبسم يف صفاته جل أن  ماهيته يف مقال وال ختطر كيفيته ببال وال يدخل يف األمثال واألشكال صفاته كذاته

يشبه مببتدعاته أو يضاف إىل مصنوعاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصري أراد ما العامل فاعلوه ومل عصمهم ملا 
خالفوه ولو شاء أن يطيعوه مجيعا ألطاعوه خلق اخلالئق وأفعاهلم وقدر أرزاقهم وآجاهلم ال مسي له يف أرضه ومسواته 

امللك احتوى وعلمه حميط باألشياء كذلك سئل أمحد ابن حممد بن حنبل عن قوله عز  على العرش استوى وعلى
ما يكون من جنوى ثالثة إال هو رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم وال أدىن من ذلك وال أكثر إال هو معهم { وجل 

خملوق كالم رب العاملني يف فقال علمه القرآن كالم اهللا تعاىل وصفة من صفات ذاته غري حمدث وال } أين ما كانوا 
صدور احلافظني وعلى ألسن الناطقني ويف أمساع السامعني وبأكف الكاتبني و مبالحظة الناظرين برهانه ظاهر 

وحكمه قاهر ومعجزه باهر وان اهللا تعاىل كلم موسى تكليما وجتلى للجبل فجعله دكا هشيما وإنه خلق النفوس 
ميان بالقدر خريه وشره وحلوه ومره وإن مع كل عبد رقيبا وعتيدا وحفيظا وسواها وأهلمها فجورها وتقواها واإل

  وشهيدا يكتبان

  
حسناته وحيصيان سيئاته وإن كل مؤمن وكافر وبر وفاجر يعاين عمله عند حضور منيته ويعلم مصريه قبل ميتته وان 

ن اإلميان وإن املؤمن حيرب يف قربه منكرا ونكريا إىل كل أحد ينزالن سوى النبيني فيسأالن وميتحنان عما يعتقده م
بالنعيم والكافر يعذب بالعذاب األليم وإنه ال حميص ملخلوق من القدر املقدور ولن يتجاوز ما خط يف اللوح 
املسطور وإن الساعة آتية ال ريب فيها وان اهللا يبعث من يف القبور وإن اهللا جل امسه يعيد خلقه كما بدأهم 

صفايح القبور وبطون احليتان يف ختوم البحور وأجواف السباع وحواصل النسور وإن وحيشرهم كما ابتدأهم من 
اهللا تعاىل يتجلى يف القيامة لعباده األبرار فريونه بالعيون واألبصار وأنه خيرج أقواما من النار فيسكنهم دار القرار 

ضع فيه اعمال العباد فمن ثقلت موازينه وأنه يقبل شفاعة حممد املختار يف أهل الكبائر واألوزار وإن امليزان حق تو
جنا من النار وان الصراط حق جتوزه األبرار وإن حوض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حق يرده املؤمنون ويذاد 

عنه الكفار وإن اإلميان غري خملوق وهو قول باللسان واخالص باجلنان وعمل باالركان يزيد بالطاعة وينقص 
اهللا عليه وسلم خامت النبيني وافضل املرسلني وامته خري األمم أمجعني وافضلهم القرن الذين  باالوزار وان حممد صلى

شاهدوه وآمنوا به وصدقوه وافضل القرن الذين صحبوه أربع عشرة مائة بايعوه بيعة الرضوان وأفضلهم أهل بدر 
باجلنة وقبض وهو عنهم راض نصروه وأفضلهم أربعون يف الدار كنفوه وأفضلهم عشرة عزروه ووقروه شهد هلم 

وأفضل هؤالء العشرة األبرار اخللفاء الراشدون املهديون األربعة األخيار وأفضل االربعة أبو بكر مث عمر مث عثمان 
مث علي عليهم الرضوان وأفضل القرون بعدهم القرن الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم مث الذين يتبعوهنم وإن نتواىل 

م بأسرهم وال نبحث عن اختالفهم يف أمرهم ومنسك عن اخلوض يف ذكرهم إال بأحسن أصحاب حممد عليه السال
  الذكر هلم وإن نتواىل أهل القبلة ممن ويل حرب املسلمني على

  
ما كان منهم من علي وطلحة والزبري وعائشة ومعاوية رضوان اهللا عليهم وال ندخل فيما شجر بينهم اتباعا لقول 



ؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإلميان وال جتعل يف قلوبنا غال والذين جا{ رب العاملني 
وذكر أبو علي بن شوكة قال اجتمعنا مجاعة من الفقهاء فدخلنا على القاضي } للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم 

وا فإن اهللا سريزقكم ويوسع عليكم أيب علي بن أيب موسى اهلامشي فذكرنا له فقرنا وشدة ضرنا فقال لنا اصرب
وأحدثكم يف مثل هذا ما تطيب به قلوبكم اذكر سنة من السنني وقد ضاق يب األمر شيء عظيم حىت بعت رجال 

دارى ونفذ مجيعه ونقضت الطبقة الوسطى من داري وبعت أخشاهبا وتقوت بثمنها وقعدت يف البيت مل أخرج 
املرأة الباب يدق فقلت افتحي له الباب ففعلت فدخل رجل فسلم علي وبقيت سنة فلما كان بعد سنة قالت يل 

  فلما رأى حايل مل جيلس حىت أنشدين وهو قائم 
  ) سوف متضي وسوف تكشف كشفا ** ليس من شدة تصيبك إال ( 
  ) يعلو هليبها مث تطفا ** ال يضق ذرعك الرحيب فان النار ( 
  ) جناته حني أشفى فراته ** قد رأينا من كان أشفى على اهللك ( 

مث خرج عين ومل يقعد فتفاءلت بقوله فلم خيرج اليوم حىت جاءين رسول القادر باهللا ومعه ثياب ودنانري وبغلة مبركب 
مث قال يل أجب أمري املؤمنني وسلم إيل الدنانري والثياب والبغلة فغريت من حايل ودخلت احلمام وصرت إىل القادر 

وأعماهلا وأثر حايل أو كما قال مولده يف ذي القعدة سنة مخس وأربعني وثلثمائة ووفاته يف باهللا فرد إيل قضاء الكوفة 
  ربيع اآلخر ودفن بقرب قرب أمامنا 
  انتهى ما قاله ابن أيب يعلى ملخصا 

وفيها أبو علي العكربي احلسن بن شهاب بن احلسن بن علي بن شهاب الفقيه الثقة األمني ولد بعكربا يف حمرم سنة 
  س وثالثني وثلثمائة وقيل سنة إحدى وثالثني ومسع احلديث على كرب السن من ابن الصواف وطبقته والزم أبامخ

  
عبد اهللا بن بطة إىل حني وفاته وله اليد الطوىل يف الفقه واألدب واألقراء واحلديث والشعر والفتيا وقال اخلطيب 

ل ابن شهاب كسبت يف الوراقة مخسة وعشرين ألف مسعت الربقاين وذكر حبضرته ابن شهاب فقال ثقة أمني وقا
درهم راضية وكنت أشتري كاغدا خبمسة دراهم فا كتب فيه ديوان املتنيب يف ثالث ليال وأبيعه مبائيت درهم وأقله 
مبائة ومخسني درمها وقال ابن شهاب أقام أخي أبو اخلطاب معي يف الدار عشرين سنة ما كلمته وأشار إىل أنه كان 

 الرفض وصنف أبو علي املصنفات يف الفقه والفرائض والنحو وتويف يف رجب ودفن بعكربا وقال ينسب إىل
األزهري اخذ السلطان من تركة ابن شهاب ما قدره ألف دينار سوى ما خلفه من الكروم والعقار وكان أوصى 

  بثلث ماله ملتفقهة احلنابلة ومل يعطوا شيئا وقيل انه صلى سبعني سنة التراويح 
فيها ابن باكويه األمام أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن عبيد اهللا الشريازي الصويف أحد املشايخ الكبار وصاحب و

حممد بن خفيف رحل وعين باحلديث وكتب بفارس والبصرة وجرجان وخراسان وخباري ودمشق والكوفة 
صاحل املؤذن نظرت يف أجزائه فلم أجد واصبهان فأكثر وحدث عن أيب أمحد بن عدي والقطيعي وطبقتهما قال أبو 

  عليها آثار السماع وأحسن ما مسعت عليه احلكايات قاله يف العرب 
وفيها مهيار بن مرزويه الديلمي أبو احلسن الكاتب الشاعر املشهور كان جموسيا فأسلم على يد أستاذه يف األدب 

 زواية يف النار فإنك كنت جموسيا مث صرت سبابا الشريف الرضي فقال له ابن برهان يا مهيار انتقلت من زواية إىل
ألصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكان شاعرا جميدا مقدما على شعراء عصره وديوانه يف ثالث جملدات 



ذكر ابن األثري يف تارخيه أن إسالمه كان سنة أربع وتسعني وثلثمائة قال وكان شاعرا جزل القول مقدما على أهل 
  قيق احلاشية طويل النفس يف قصائده وذكره أبو بكر اخلطيبوقته وهو ر

  
يف تاريخ بغداد وأثىن عليه وأثىن عليه الباخرزي يف كتابه دمية القصر فقال يف حقه هو شاعر له يف مناسك الفضل 
مشاعر وكاتب حتلى حتت كل كلمتني من كلماته كاعب وما يف قصيدة من قصائده بيت يتحكم عليه بلو وليت 

مصبوبة يف قوالب القلوب ومبثلها يعتذر الزمان املذنب عن الذنوب وذكره أبو احلسن علي بن بسام يف كتاب فهي 
  الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة وبالغ يف الثناء عليه وذكر شيئا من شعره ومن غرر قصائده قصيدته اليت مطلعها 

  ) وسقيت الري يا دار أماما ** بكر العارض حتدوه النعامي ( 
  ومن ذلك قصيدته املشهورة اليت أوهلا 

  وكذلك قوله من قصيدته الطنانة السائرة ** ) سقى دارها بالرقمتني وحياها ( 
  ) أعمدا رماين أم أصاب وال يدري ** بطرفك واملسحور يقسم بالسحر ( 
  ) إشارة مدلول السهام على النحر ** تعرض يب يف القانصني مسددا ( 
  ) وكررها أخرى فأحسست بالشر ** فقلت جمرب رنا اللحظة األوىل ( 
  ) مباحا له أم نام قومي عن الوتر ** فهل ظن ما قد حرم اهللا من دمي ( 

  وهي طويلة حسنة يف باهبا ومن نظمه احلسن قصيدته اليت أوهلا وهو من مطلع البدور 
  ) وغار مغالطة املنجد ** بكى النار سترا على املوقد ( 

  ه اللطيف إىل غري ذلك من نظم

  سنة تسع وعشرين وأربعمائة

  
فيها تويف أبو عمر الطلمنكي بفتحات وسكون النون نسبة إىل طلمنكة مدينة باألندلس أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن 

  عيسى املعافرى بالفتح وكسر الفاء وراء نسبة إىل املعافر بطن من قحطان األندلسي املقرئ احملدث احلافظ

  
حب التصانيف وله تسعون سنة روى عن أيب عيسى الليثي وأمحد بن عون اهللا وحج فأخذ مبصر عامل أهل قرطبة صا

عن أيب بكر األدفوي وأيب بكر املهندس وخلق كثري وكان خبريا يف علوم القرآن تفسريه وقراءاته واعرابه وأحكامه 
ن سيفا جمردا على أهل االهواء ومعانيه وكان ثقة صاحب سنة واتباع ومعرفة بأصول الديانة قال ابن بشكوال كا

  والبدع قامعا هلم غيورا على الشريعة شديدا يف ذات اهللا تعاىل 
وفيها أبو يعقوب القراب اسحق بن إبراهيم بن حممد السرخسي مث اهلروى احلافظ حمدث هراة وله سبع وسبعون 

 نفس وصنف تصانيف سنة روى عن زاهر بن أمحد السرخسي وخلق كثري وزاد عدد شيوخه على ألف ومائيت
  كثرية وكان زاهدا صاحلا مقال من الدنيا 

وفيها يونس بن عبد اهللا بن حممد بن مغيث قاضي اجلماعة بقرطبة أبو الوليد ويعرف بابن الصفار وله إحدى 
وتسعون سنة روى عن حممد بن معوية القرشي وأيب عيسى الليثي والكبار وتفقه على أيب بكر بن ذرب وويل 



ع اخلطابة والوزارة ونال رياسة الدين والدنيا وكان فقيها صاحلا عدال حجة عالمة يف اللغة والعربية القضاء م
  والشعر فصيحا مفوها كثري احملاسن له مصنفات يف الزهد وغريه تويف يف رجب قاله يف العرب 

  سنة ثالثني وأربعمائة

  
  من السلطان مسعود  فيها قويت شوكة الغز ومتلك بنو سلجوق خراسان وأخذوا البالد

وفيها لقب أبو منصور بن السلطان جالل الدولة بامللك العزيز وهو أول من لقب هبذا النوع من ألقاب ملوك زماننا 
  يف العرب

  
وفيها تويف أبو نعيم األصبهاين أمحد بن عبد اهللا بن أمحد احلافظ الصويف األحول الشافعي سبط الزاهد حممد بن 

 احملرم وله أربع وتسعون سنة اعتىن به أبوه ومسعه يف سنة أربع وأربعني وثلثمائة وبعدها يوسف البنا بأصبهان يف
وتفرد يف الدنيا بعلو اإلسناد مع احلفظ واالستبحار من احلديث وفنونه روى عن ابن فارس والعسال وأمحد بن معبد 

وخراسان وصنف التصانيف الكبار  السمسار وأيب علي بن الصواف وأيب بكر بن خالد وطبقتهم بالعراق واحلجاز
املشهورة يف األقطار منها كتاب حلية األولياء قال ابن ناصر الدين وملا صنف كتاب احللية محلوه إىل نيسابور فبيع 

بأربعمائة دينار وال يلتفت إىل قول من تكلم فيه ألنه صدوق عمدة كما ال يسمع قول أيب نعيم يف ابن مندة وكالم 
  خرة غري مقبول كل منهما يف اآل

  انتهى وقال ابن النجار هو تاج احملدثني وأحد أعالم الدين 
وفيها أبو بكر االصبهاين أمحد بن حممد بن أمحد بن عبد اهللا بن احلرث التميمي املقرئ النحوي سكن نيسابور 

يف ربيع األول وتصدر للحديث وإلقراء العربية وروى عن أيب الشيخ ومجاعة وروى السنن عن الدار قطين وتويف 
  وله إحدى ومثانون سنة 

وفيها أبو عبد الرمحن اجليزي إمساعيل بن أمحد النيسابوري الضرير املفسر روى عن زاهر السرخسي وطبقته وصنف 
التصانيف يف القراءات والتفسري والوعظ واحلديث وكان أحد األئمة قال اخلطيب قدم علينا حاجا ونعم الشيخ 

وخلقا ولد سنة إحدى وستني وثلثمائة وكان معه صحيح البخاري فقرأت مجيعه عليه يف  كان علما وأمانة وصدقا
  ثالثة جمالس وقال عبد الغافر كان من العلماء العاملني نفاعا للخلق مباركا 
  وفيها أبو زيد الدبوسي بفتح الدال املهملة وضم املوحدة املخففة ومهملة

  
هللا بن عمر بن عيسى احلنفي القاضي العالمة كان أحد من يضرب به املثل يف إىل دبوسية بلد بني خبارا ومسرقند عبد ا

  النظر واستخراج احلجج وهو أول من أبرز علم اخلالف إىل الوجود وكان شيخ تلك الديار تويف ببخاري 
الواعظ وفيها أبو القسم بن بشران عبد امللك بن حممد بن عبد اهللا بن بشران بن حممد األموي موالهم البغدادي 

احملدث مسند وقته ببغداد يف ربيع اآلخر وله إحدى وتسعون سنة مسع النجاد وأبا سهل القطان ومحزة الدهقان 
  وطبقتهم قال اخلطيب كان ثقة ثبتا وكان اجلمع يف جنازته يتجاوز احلد ويفوت االحصاء رمحه اهللا تعاىل 

لنيسابوري األديب الشاعر صاحب التصانيف االديبة وفيها أبو منصور الثعاليب عبد امللك بن حممد بن امسعيل ا



السائرة يف الدنيا عاش مثانني سنة قال ابن بسام صاحب الذخرية كان يف وقته راعي بليغات العلم وجامع أشتات 
النثر والنظم رأس املؤلفني يف زمانه وأمام املصنفني حبكم أقرانه سار ذكره سري املثل وضربت إليه آباط اإلبل 

دواوينه يف املشارق واملغارب طلوع النجم يف الغياهب وتآليفه أشهر مواضع وأهبر مطالع وأكثر راو هلا وطلعت 
وجامع من أن يستوفيها حد أو وصف أو يوفيها حقوقها نظم أو رصف وذكر له طرفا من النثر وأورد شيئا من 

  نظمه فمن ذلك ما كتبه إىل األمري أيب الفضل امليكايل 
  ) أبدا لغريك يف الورى مل جتمع ** ر معجزات مجة لك يف املفاخ( 
  ) شعر الوليد وحسن لفظ األصمعي ** حبران حبر يف البالغة شانه ( 
  ) كالوشي يف برد عليه موشع ** كالنور أو كالسحر أو كالبدر أو ( 
  ) وايف الكرمي بعيد فقر مدقع ** شكرا فكم من فقرة لك كالغين ( 
  ) فاحلسن بني مرصع ومصرع ** را وإذا تبني نور شعرك ناض( 
  )أفراس البديع وأنت أجمد مبدع ** ارجلت فرسان الكالم ورضت ( 

  
  ) تزرى بآثار الربيع املمرع ** ونقشت يف فص الزمان بدائعا ( 

  وله من التآليف يتيمة الدهر يف حماسن اهل العصر وهو أكرب كتبه وأحسنها وأمجعها وفيها يقول ابن قالقس 
  ) أبكار أفكار قدميه ** أشعار اليتيمه أبيات ( 
  ) فلذاك مسيت اليتيمه ** ماتوا وعاشت بعدهم ( 

وله أيضا كتاب فقه اللغة وسحر البالغة وسر الرباعة ويف كتبه داللة على كثرة اطالعه وله أشعار كثرية وكانت 
ياطة جلود الثعالب وعملها قيل له ذلك والدته سنة مخسني وثلثمائة وتويف يف هذه السنة أو اليت قبلها ونسبته إىل خ

  النه كان فراء 
وفيها احلويف أبو احلسن علي بن إبراهيم بن سعيد صاحب اعراب القرآن يف عشر جملدات كان أماما يف العربية 

  والنحو واألدب وله تصانيف كثرية قال يف العرب هو تلميذ األدفوى انتفع به أهل مصر وخترجوا به يف النحو انتهى 
  قال السيوطي يف حسن احملاضرة هو من قرية يقال هلا شربا من أعمال الشرقية انتهى و

وقال أيضا يف لباب األنساب واحلويف بالفاء نسبة إىل حوف وكنت أظن أهنا قرية مبصر حىت رأيت يف تاريخ 
رمحه اهللا تعاىل وغريه  البخاري أهنا من عمان قلت بل هي ناحية مبصر كبرية معروفة فيها قرى كثرية وجزم به ياقوت

  انتهى 
وفيها أبو عمران الفاسي موسى بن عيسى بن أيب حاج الرببري الغفجومى نسبة إىل غفجوم بطن من زناتة قبيلة من 

  الرببر باملغرب شيخ املالكية بالقريوان وتلميذ أيب احلسن القابسي دخل األندلس وأخذ عن عبد الوارث

  
علم الكالم ببغداد عن ابن البالقاين قرأ على احلمامي وكان أماما يف القراءات  ابن سفيان وطائفة وحج مرات وأخذ

  بصريا باحلديث رأسا يف الفقه خترج به خلق يف املذهب ومات يف شهر رمضان وله اثنتان وستون سنة 

  سنة إحدى وثالثني وأربعمائة



  
لفطر وكان صاحلا صدوقا روى عن أيب بكر بن فيها تويف أبو احلسن بشرى بن عبد اهللا الرومي القاضي ببغداد يوم ا

  اهليثم االنباري وخلق 
وفيها ابن دوما أبو علي احلسن بن احلسني النعايل ببغداد ضعيف أحلق نفسه يف طباق روى عن أيب بكر الشافعي 

  وطائفة 
حلنفية وعاملهم تويف وفيها أبو العالء االستوائي صاعد بن حممد بن أمحد النيسابوري احلنفي قاضي نيسابور ورئيس ا

  يف آخر السنة روى عن امسعيل بن جنيد ومجاعة وعاش سبعا ومثانني سنة 
وفيها ابن الطبيز أبو القسم عبد الرمحن بن عبد العزيز احلليب السراج الرامي نزيل دمشق وله مائة سنة روى عن 

تويف يف مجادى األوىل وفيه تشيع آخر من حممد بن عيسى العالف وابن اجلعايب ومجاعة تفرد يف الدنيا عنهم وهو ثقة 
  روى عنه الفقيه نصر املقدسي 

وفيها أبو عمرو القسطاين بالضم نسبة إىل قسطانة قرية بني الري وساوة عثمان بن أمحد القرطيب نزيل إشبيلية مسعه 
ا ثقة تويف يف صفر وله أبوه املوطأ من أيب عيسى الليثي ومسع من أيب بكر بن السليم وابن القوطي ومجاعة وكان خري

  مثانون سنة 
  وفيها أبو بكر وأبو حامد أمحد بن علي كان من احلفاظ اإليقاظ واحملدثني قاله ابن ناصر الدين

  
وفيها أبو العالء الواسطي حممد بن علي بن أمحد بن يعقوب القاضي املقرئ احملدث قرأ بالروايات على مجاعة كثرية 

ر عن احلسني بن حممد بن حبش روى عن القطيعي وحنوه حكى عنه اخلطيب أشياء جرد العناية هلا وأخذ بالدينو
  توجب ضعفه ومات يف مجادى اآلخرة وله اثنتان ومثانون سنة 

وفيها ابو احلسن حممد بن عوف املزىن الدمشقى وكانت كنيته االصلية أبا بكر فلما منعت الدولة الباطنية من التكىن 
روى عن اىب على احلسن بن منري واملياجنى وطائفة قال الكتاين كان ثقة نبيال مأمونا توىف بأىب بكر تكىن بأىب احلسن 

  يف ربيع اآلخر 
وفيها حممد بن الفضل بن نظيف بن عبد اهللا املصرى الفراء مسند الديار املصرية مسع ابا الفوارس الصابوىن والعباس 

سنة وكان شافعيا عمر تسعني سنة وشهرين وتوىف يف ربيع بن حممد الرافعى وطبقتهما وأم مبسجد عبد اهللا سبعني 
  اآلخر 

وفيها املسدد بن علي أبو املعمر االملوكي بضم أوله والالم نسبة إىل املوك بطن من ردمان قبيلة من رعني كان 
  خطيب محص مسع املياجني ومجاعة مث سكن دمشق وأم مبسجد سوق األحد قال الكتاين فيه تساهل 

بن امسعيل بن أيب بكر أمحد بن إبراهيم اإلمساعيلي اجلرجاين املعمر الشافعي مفيت جرجان ورئيسها  وفيها املفضل
  ومسندها كان من أذكياء زمانه روى عن جده وطائفة كثرية وتويف يف ذي احلجة 

  سنة اثنتني وثالثني وأربعمائة

  
املستغفر ابن الفتح النسفي صاحب التصانيف  فيها تويف املستغفري احلافظ أبو العباس جعفر بن حممد بن املعتز بن



الكثرية روى عن زاهر السرخسي وطبقته عاش مثانني سنة وكان حمدث ما وراء النهر يف زمانه قال ابن ناصر الدين 
  كان

  
  حافظا مصنفا ثقة مربزا على أقرانه لكنه يروي املوضوعات من غري تبيني 

  البغدادي الثقة عاش مثانيا ومثانني سنة وروي عن ابن الصواف وغريه  وفيها أبو القسم الطحان عبد الباقي بن حممد
وفيها أبو حسان املزكي حممد بن أمحد بن جعفر شيخ التزكية واحلشمة بنيسابور وكان فقيها ثقة صاحلا خريا حدث 

  عن حممد بن اسحق الضبعي وابن جنيد وطبقتهما 
نبلي له النبل والفضل صحب مجاعة منهم أبو احلسن اجلزري وفيها أبو طاهر الغباري حممد بن أمحد بن حممد احل

  وكانت له حلقتان أحدامها جبامع املنصور واالخرى جبامع اخلليفة وتويف يف ذي القعدة وله مثانون سنة 
وفيها حممد بن عمر بن نكري النجار أبو بكر البغدادي املقرئ عن ست ومثانني سنة روى عن أيب حبر الرب هباري وابن 

  الد النصيبيين وطائفة خ

  سنة ثالث وثالثني وأربعمائة

  
فيها تويف أبو نصر الكسار القاضي أمحد بن احلسني الدينوري مسع سنن النسائي من ابن السين وحدث به يف شوال 

  من السنة 
كبري عن وفيها أبو احلسني بن فاذشاه الرئيس أمحد بن حممد بن احلسني االصبهاين الثاين الرئيس راوي املعجم ال

  الطرباين تويف يف صفر وقد رمى بالتشيع واالعتزال 
وفيها أبو عثمان القرشي سعيد بن العباس اهلروي املزكي الرئيس يف احملرم وله أربع ومثانون سنة روى عن أيب حامد 

  الرفا وأيب الفضل بن محريويه وطائفة وتفرد بالرواية عن مجاعة 
  بن محدان النيسابوري مسند وقتهوفيها أبو سعيد النصروي عبد الرمحن 

  
وراوي مسند اسحق بن راهويه عن السمذي روى عن ابن جنيد وأيب بكر القطيعي وهذه الطبقة تويف يف صفر وهو 

  منسوب إىل جده نصرويه 
وفيها أبو القسم الزيدي احلراين علي بن حممد بن علي العلوي احلسيين احلنبلي املقرئ يف شوال حبران وهو آخر من 

وى عن النقاش القراءات والتفسري وهو ضعيف قال عبد العزيز الكتاين وقد سئل عن شيء ما يكفي علي بن حممد ر
  الزيدي أن يكذب حىت يكذب عليه قال يف العرب وكان صاحلا ربانيا 

  انتهى 
ة الشيخ أيب حممد وفيها مات الفقيه املشهور سامل بن عبد اهللا اهلروي املعروف بغويلة تصغري غول وهو معدود يف طبق

  وهو الذي قيل أنه ما عرب جسر بغداد مثله قاله ابن األهدل 
وفيها عامل مهذان عبد اهللا بن عبدان حكى عنه شريويه يف كتابه املنامات انه قال رأيت احلق يف النوم فقال ما يدل 

لكرباء األمة كاإلمام األعظم على أنه خياف على اإلعجاب قاله ابن األهدل أيضا فانظر إىل هذا واضعافه مما وقع 



واإلمام أمحد واإلمام القشريي وصاحب هذه الترمجة وأضعافهم من أخبارهم برؤيته تعاىل يف املنام وقول املتكلمني 
جبوازها حىت قال اللقاين يف شرح اجلوهرة وأما رؤيته تعاىل مناما فجائزة اتفاقا وهي حق فان الشيطان ال يتمثل به 

ثل باألنبياء واىل قول بعض احلنفية رضي اهللا تعاىل عنهم ويكفر من قال رأيت اهللا يف املنام انتهى تعاىل كما ال يتم
ولكن ال ينبغي إطالق اللسان بالتكفري يف مثل هذا قال التمر تاشي يف شرح تنوير األبصار يف أول باب املرتد ما 

تخفاف فهو ككفر العناد واأللفاظ اليت يكفر هبا لفظه ويف فتح القدير ومن هزل بلفظ كفر ارتد وان مل يعتقد لالس
  تعرف يف الفتاوي انتهى 

  وقد أعرضنا عن ذكرها هنا ألهنا أفردت بالتأليف وأكثر من ايرادها أصحاب الفتاوى 
  مع أنه ال يفيت بشيء منها بالكفر إال فيما اتفق املشايخ عليه ال تفاق كلمتهم يف الفتاوي وغريها أنه ال يفيت بتكفري

  
مسلم أمكن محل كالمه على حممل حسن أو كان يف كفره اختالف ولو رواية ضعيفة قال شيخنا وهو الذي حترر 

من كالمهم مث قال فعلى هذا فأكثر ألفاظ التكفري املذكورة ال يفيت بالتكفري هبا وقد ألزمت نفسي أن ال أفيت بشيء 
  منها انتهى كالم التمر تاشي حبروفه 

السمسار علي بن موسى الدمشقي حدث عن أبيه وأخويه حممد وأمحد وعلي بن أيب العقب  وفيها أبو احلسن بن
وأيب عبد اهللا بن مروان والكبار وروى عن البخاري عن أيب زيد املروزي وانتهى إليه علو اإلسناد بالشام قال 

  الكتاين كان فيه تساهل ويذهب إىل التشيع تويف يف صفر وقد كمل التسعني 
القسم املعتمد بن عباد القاضي حممد بن إمسعيل بن عباد بن قريش اللخمي اإلشبيلي الذي ملكه أهل وفيها أبو 

اشبيلية عليهم عند ما قصدهم الظامل حيىي بن علي االدريسي امللقب باملستعلي وكانت لصاحب الترمجة اخبار 
يلية وما واالمها من جزيرة األندلس ومناقب وسرية عالية قال ابن خلكان كان املعتمد املذكور صاحب قرطبة واشب

  وفيه ويف أبيه املعتضد يقول بعض الشعراء 
  ) زاد يف فخره بنو عباد ** من نيب املنذرين وهو انتساب ( 
  ) واملعايل قليلة األوالد ** فتيه مل تلد سواها املعايل ( 

صر يف أول الرمل من جهة الشام فتوجه وكان من بالد الشرق من أهل العريش املدينة القدمية الفاصلة بني الشام وم
به أبوه إىل املغرب فاستوطناقرية تومني من إقليم طشاتة من ارض اشبيلية وحممد هذا أول من نبغ يف تلك البالد 

وتقدم بإشبيلية إىل أن وىل القضاء هبا فأحسن السياسة مع الرعية وتلطف هبم فومقته القلوب وكان حيىي املستعلي 
وم السرية فتوجه إىل إشبيلية حماصرا هلا فلما نزل عليها اجتمع رؤساء إشبيلية وأعياهنا وأتو صاحب قرطبة مذم

  القاضي حممد

  
املذكور وقالوا له ترى ما حل بنا من هذا الظامل وما أفسد من أموال الناس فقم بنا خنرج إليه ومنلكك وجنعل األمر 

ل ومت األمر حملمد مث ملك وبعد ذلك قرطبة وغريها مث قيل لك ففعل ووثبوا علي حيىي فركب إليهم وهو سكران فقت
له بعد متلكه واستيالئه على البالد أن هشام بن احلكم يف مسجد بقلعة رباح فأرسل إليه من أحضره وفوض األمر 
وس إليه وجعل نفسه كالوزير بني يديه ويف هذه الواقعة يقول احلافظ أبو حممد بن حزم الظاهري يف كتابه نقط العر

أعجوبة مل يقع يف الدهر مثلها فإنه ظهر رجل يقال له خلف احلضري بعد نيف وعشرين سنة من موت هشام بن 



احلكم املنعوت باملؤيد وادعي انه هشام فبويع وخطب له على مجيع منابر األندلس يف أوقات شىت وسفك الدماء 
ة والقاضي حممد بن إمسعيل يف رتبة الوزير بني وتصادمت اجليوش يف أمره وأقام املدعي أنه هشام نيفا وعشرين سن

يديه واألمر إليه ومل يزل كذلك إىل أن تويف املدعو هشام فاستبد القاضي حممد باألمر بعده وكان من أهل العلم 
واألدب واملعرفة التامة بتدبري الدول ومل يزل ملكا مستقال إىل أن تويف يوم األحد تاسع عشرى مجادى األوىل ودفن 

ر إشبيلية وقيل أنه عاش إىل قريب مخسني وأربعمائة واختلف أيضا يف مبدأ استيالئه فقيل سنة أربع عشرة وهو بقص
الذي ذكره العماد الكاتب يف اخلريدة وقيل سنة أربع وعشرين وملا مات حممد القاضي قام مقامه ولده املعتضد باهللا 

  عباد انتهى ما أورده ابن خلكان ملخصا 
مسعود بن السلطان حممود بن سبكتكني متلك بعد أبيه خراسان واهلند وغزته وجرت له حروب  وفيها السلطان

  وخطوب مع بىن سلجوق وظهروا على ممالكه وضعف أمره فقتله امراؤه 

  سنة أربع وثالثني وأربعمائة

  
  فيها كانت الزلزلة العظمي بتربيز فهدمت أسوارها وأحصى من هلك حتت

  
  أربعني ألفا الردم فكانوا أكثر من 

وفيها تويف أبو ذر اهلروي عبد بن أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن غفري األنصاري احلافظ الثقة الفقيه املالكي نزيل مكة 
روى عن أيب الفضل بن محريويه وأيب عمر بن حيويه وطبقتهما وروى الصحيح عن ثالثة من أصحاب الفر برى 

ة وكان ثقة متقنا دينا عابدا ورعا بصريا بالفقه واألصول أخذ علم ومجع لنفسه معجما وعاش مثانيا وسبعني سن
الكالم عن ابن البالقاين وصنف مستخرجا على الصحيحني وكان شيخ احلرم يف عصره مث أنه تزوج بالسروات 

  وبقي حيج كل عام ويرجع 
م وعاملهم دخل األندلس وأخذ وفيها أبو حممد اهلمذاين عبد اهللا بن غالب بن متام املالكي مفيت أهل سبتة وزاهده

عن أيب بكر الزبيدي وأيب حممد االصيلي ورحل إىل القريوان فروى عن أيب حممد بن أيب زيد مبصر عن أيب بكر 
  املهندس وكان عالمة متيقظا ذكيا متبحرا يف العلوم فصيحا مفوها قليل النظري تويف يف صفر عن سن عالية 

  سنة مخس وثالثني وأربعمائة

  
ستوىل طغر لبك السلجوقي على الري وخسر هبا عسكره بالقتل والنهب حىت مل يبق هبا إال حنو ثالثة آالف فيها ا

نفس وجاءت رسل طغر لبك إىل بغداد فأرسل القاضي املاوردي إليه بذم مما صنع يف البالد ويأمره باإلحسان إىل 
  الرعية فتلقاه طغر لبك واحترمه إجالال لرسالة اخلليفة 

وت جالل الدولة السلطان ببغداد باخلوانيق وكان ابنه امللك العزيز بواسط وكان جالل الدولة ملكا جليال واتفق م
سليم الباطن ضعيف السلطنة مصرا على اللهو والشرب مهمال ألمر الرعية عاش اثنتني ومخسني سنة وكانت دولته 

  سبع عشرة سنة وخلف عشرين ولدا بنني وبنات ودفن بدار



  
  بغداد مث نقل السلطنة ب

وفيها تويف أبو احلزم جهور بن حممد بن جهور أمري قرطبة ورئيسها وصاحبها ساس البلد أحسن سياسة وكان من 
رجال الدهر حزما وعزما ودعاء ورأيا ومل يتسم بامللك وقال أنا أدبر الناس إىل أن يقوم هلم من يصلح فجعل ارتفاع 

م جندا وأعطاهم أمواال مضاربة وقرر عليهم السالح والعدة وكان يشهد األموال بأيدي االكابر وديعة وصري العوا
اجلنائز ويعوج املرضي وهو بزي الصاحلني مل يتحول من داره اىل دار السلطنة وتويف يف احملرم عن إحدى وسبعني 

  سنة ووىل بعده ابنه أبو الوليد 
الصرييف احلافظ كتب الكثري وعىن باحلديث وروى  وفيها أبو القسم االزهري عبيد اهللا بن أمحد بن عثمان البغدادي

  عن القطيعي وطبقته تويف يف صفر عن مثانني سنة 
وفيها جالل الدولة سلطان بغداد أبو طاهر فريوز جرد بن هباء الدولة أيب نصر بن امللك عضد الدولة أيب شجاع بن 

ور فضعف وخاف وكاتب ابن عمه ابا كاليجار ركن الدولة بن بويه الديلمي ووىل بعده ابنه امللك العزيز أبو منص
  مرزبان بن سلطان الدولة فوعده باجلميل وخطب لالثنني معا 

وفيها أبو بكر امليماسي حممد بن جعفر بن علي الذي روى املوطأ عن حيىي بن بكري عن ابن وصيف تويف يف شوال 
  وهو من كبار شيوخ نصر املقدسي 
احد بن رزمة البغدادي البزاز روى عن أيب بكر بن خالد ومجاعة قال اخلطيب وفيها أبو احلسني حممد بن عبد الو

  صدوق كثري السماع مات يف مجادي األوىل 
وفيها أبو القسم املهلب أمحد بن أيب صفرة االندلسي األسدي قاضي املرية اخذ عن أيب حممد األصيلي وأيب احلسن 

  تناء التام بالعلوم وقد شرح صحيح البخاري وتويف يفالقابسي وطائفة وكان من أهل الذكاء املفرط واالع

  
  شوال يف سن الشيخوخة 

  سنة ست وثالثني وأربعمائة

  
فيها دخل السلطان أبو كاليجار بغداد وضربت له الطبول يف أوقات الصلوات اخلمس ومل تضرب ألحد قبله إال 

  ثالث مرات 
يب لغوي األندلس مبرسية له مصنف بديع يف اللغة وكان وفيها تويف يف متام بن غالب أبو غالب بن التيان القرط

عالمة ثقة يف نقله ولقد أرسل إليه صاحب مرسية األمري أبو اجليش جماهد ألف دينار على أن يزيد يف خطبة هذا 
  الكتاب انه ألفه ألجله فامتنع تورعا وقال ما صنفته إال مطلقا 

وامليم وسكون الياء وراء آخره نسبه إىل صيمر هنر بالبصرة عليه  وفيها أبو عبد اهللا الصيمري بفتح الصاد املهملة
عدة قرى احلسني بن علي الفقيه أحد األئمة احلنفية ببغداد روى عن أيب الفضل الزهري وطبقته ووىل قضاء ربع 

  الكرخ وكان ثقة صاحب حديث مات يف شوال وله مخس ومثانون سنة 
شيخ الشيعة ورئيسهم بالعراق أبو طالب علي بن احلسني بن موسى بن وفيها الشريف املرتضى نقيب الطالبيني و



حممد بن موسى بن إبراهيم بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن حممد الباقر بن علي بن زين العابدين بن احلسني 
لكالم ابن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه احلسيين املوسوى وله إحدى ومثانون سنة وكان إماما يف التشيع وا

والشعر والبالغة كثري التصانيف متبحرا يف فنون العلم أخذ عن الشيخ املفيد وروى احلديث عن سهل الديباجي 
الكذاب ووىل النقابة بعده ابن أخيه عدنان بن الشريف الرضي قال ابن خلكان كان إماما يف علم الكالم والشعر 

لدين وله ديوان شعر إذا وصف الطيف أجاد فيه وقد واألدب وله تصانيف على مذهب الشيعة ومقالة يف أصول ا
  أستعمله

  
يف كثري من املواضع وقد اختلف الناس يف كتاب هنج البالغة اجملموع من كالم علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه هل 

 أعلم هو مجعه أم مجع أخيه الرضى وقد قيل انه ليس من كالم علي وإمنا الذي مجعه ونسبه إليه هو الذي وضعه واهللا
وله الكتاب الذي مساه الدرر والغرر وهو يف جمالس أمالها تشتمل على فنون يف معاين األدب تكلم فيها على النحو 

واللغة وغري ذلك وهو كتاب ممتع يدل على فضل كثري وتوسع يف االطالع على العلوم وذكره ابن بسام يف آخر 
ى االختالف واالتفاق إليه فزع علماؤها وعنه أخذ عظماؤها كتاب الذخرية فقال كان الشريف أمام ائمة العراق عل

صاحب مدارسها ومحى سالكها وآنسها ممن سارت أخباره وعرفت به أشعاره ومحدت يف ذات اهللا مآثره وآثاره إىل 
ه تواليفه يف الدين وتصانيفه يف أحكام املسلمني مما يشهد له أنه فرع تلك األصول ومن ذاك البيت اجلليل وأورد ل

  عدة مقاطيع فمن ذلك قوله 
  ) ن وأعطى كثريه يف املنام ** ضن عين بالنز إذانا يقظا ( 
  ** ) والتقينا كما اشتهينا وال عيب سوى أن ذاك يف األحالم ( 
  ) فالليايل خري من األيام ** وإذا كانت املالقاة ليال ( 

  ومن ذلك أيضا 
  ) ألخالق يف التصايب رياضة ا** يا خليلي من ذؤابة قيس ( 
   ٩واسقياين دمعي بكأس دهاق ** علالين بذكركم تطرباين ( 
  ) قد خلعت الكرى على العشاق ** وخذا النوم عن جفوين فإين ( 

  فما وصلت هذه األبيات إىل البصري الشاعر قال املرتضي خلع ما ال ميلك على من ال يقبل ومن شعره أيضا 
  ) خالص وتودد تبني ود ** وملا تفرقنا كما شاءت النوى 

  ) اخوجنة مما أقوم وأقعد ** كأين وقد سار اخلليط عشية ( 
  وله

  
  ) رق يل من جوانح فيك تدمى ** قل ملن خده من اللحظ دام ( 
  ) ال تلمين أن مت فيهن سقما ** يا سقيم اجلفون من غري سقم ( 
  ) انا خاطرت يف هواك بقلب ركب البحر فيك إما وإما ( 

زكريا حيىي بن علي التربيزي اللغوي أن أبا احلسن علي ابن امحد بن سلك الفايل بالفاء نسبة إىل وحكى اخلطيب أبو 
األديب كانت له نسخة كتاب اجلمهرة البن دريد ىف غاية اجلودة فدعته احلاجة إىل بيعها  -فالة بلدة خبوزستان 



  ياتا خبط الفايل وهي فباعها واشتراها الشريف املرتضى بستني دينارا وتصفحها فوجد فيها أب
  ) لقد طال وجدي بعدها وحنيين ** انست هبا عشرين حوال وبعتها ( 
  ) ولو خلدتين يف السجون ديوين ** وما كان ظين إنين سأبيعها ( 
  ) صغار عليهم تستهل عيوين ** ولكن لضعف وافتقار وصبية ( 
  ) مقالة مكوى الفؤاد حزين ** فقلت ومل أملك سوابق عربة ( 
  ) كرائم من موىل هبن خنني ** قد خترج احلاجات يا أم مالك و( 

فيقال أنه بعث هبا إليه وملح املرتضي وفضائله كثرية وكانت والدته يف سنة مخس ومخسني وثلثمائة وتويف يوم األحد 
  خامس عشرى شهر ربيع األول ببغداد ودفن يف داره عشية ذلك النهار رمحه اهللا تعاىل انتهى ملخصا 

ا أبو عبد الرمحن النيلي حممد بن عبد العزيز بن عبد اهللا شيخ الشافعية خبراسان وله مثانون سنة روى عن أيب وفيه
عمرو بن محدان ومجاعة قال االسنوي كان إماما يف املذهب أديبا شاعرا صاحلا زاهدا ورعا مسع وحدث وأملى 

  وطال عمره ولد سنة سبع ومخسني وثلثمائة وله ديوان شعر ومنه 
  ) ما حال من كسر التصايب نابه ** ما حال من أسر اهلوى ألبابه ( 
  ) حىت إذا ما جاز أغلق بابه ** نادى اهلوى أمساعه فأجابه ( 
  )يف صدره قلبا فشق ثيابه ** أهوى لتمزيق الفؤاد فلم جيد ( 

  
  انتهى ملخصا 

التصانيف الكالمية وكان من أذكياء وفيها أبو احلسني البصري حممد بن علي بن الطيب شيخ املعتزلة وصاحب 
زمانه تويف ببغداد يف ربيع اآلخر وكان يقرئ االعتزال ببغداد وله حلقة كبرية قاله يف العرب وقال ابن خلكان كان 

جيد الكالم مليح العبارة غزير املادة إمام وقته وله التصانيف الفائقة يف األصول منها املعتمد وهو كتاب كبري ومنه 
الدين الرازي كتاب احملصول وله تصفح األدلة يف جملدين وغرر األدلة يف جملد كبري وشرح األصول اخذ فخر 

اخلمسة وكتاب يف االمامة وأصول الدين وانتفع الناس بكتبه وسكن بغداد وتويف هبا يوم الثالثاء خامس ربيع اآلخر 
  ى ملخصا ودفن مبقربة الشونيز وصلى عليه القاضي أبو عبد اهللا الصيمري انته

  سنة سبع وثالثني أربعمائة

  
فيها وقيل يف اليت قبلها وبه حزم ابن ناصر الدين تويف أبو حامد أمحد بن حممد بن أحيد بن عبد اهللا بن ماما 

  االصبهاين كان حافظا بصريا باآلثار وله ذيل على تاريخ خبارا لغنجار 
من أعيان الفضالء وأماثل الشعراء وزر أليب نصر  وفيها أبو نصر املنازى أمحد بن يوسف السليكي الكاتب كان

أمحد بن مروان الكردي صاحب ميا فارقني وديار بكر أرسله إىل القسطنطينية مرارا ومجع كتبا كثرية مث وقفها على 
جامع ميا فارقني وجامع آمد وهي موجودة خبزائن اجلامعني ومعروفة بكتب املنازي وكان قد اجتمع بأيب العالء 

مبعرة النعمان فشكا أبو العالء إليه حاله وأنه منقطع عن الناس وهم يؤذونه فقال ما هلم ولك وقد تركت هلم  املعري



الدنيا واآلخرة فقال أبو العالء واآلخرة أيضا واآلخرة أيضا وجعل يكررها ويتأمل لذلك وأطرق فلم يكلمه إىل أن 
  حسنه وما هو عليه فعمل فيه هذه األبياتقام وكان قد اجتاز يف بعض أسفاره بوادي بزاعا فأعجبه 

  ) وقاه مضاعف الغيث العميم ** وقانا لفحة الرمضاء واد 
  ) حنو املرضعات على الفطيم ** نزلنا دوحه فحنا علينا ( 
  ) فيحجبها ويأذن للنسيم ** يصد الشمس أين واجهتنا ( 
  ) فتلمس جانب العقد النظيم ** يروع حصاه حالية العذارى ( 

أنه عرض هذا القصيد يف مجاعة من الشعراء على أيب العالء املعري فقال له أنت أشعر من بالشام مث بعد مخس ذكر 
  عشرة سنة عرض عليه مع مجاعة من الشعراء قوله 

  ) إذا أصغى له ركب تالحى ** لقد عرض احلمام لنا بسجع ( 
  ) وبرج بالشجى فقيل ناحا ** شجى قلب اخللى فقيل غىن ( 
  ) إذا اندملت اجدها جراحا ** للشوق يف أحشاء صب وكم ( 
  ) وسكران الفؤاد وإن تصاحا ** ضعيف الصرب عنك وإن تقاوي ( 
  ) كاحداق املها مرضى صحاحا ** كذلك بنو اهلدى سكرى صحاة ( 
  فقال أبو العالء من بالعراق عطفا على قوله السابق أنت أشعر من بالشام ومن شعره أيضا ( 
  ) كخط اقليدس ال عرض له ** طال يف دقة ويل غالم ( 
  ) فصار كالنقطة ال جزء له ** وقد تناهى عقله خفة ( 

واملنازي بفتح امليم والنون نسبة إىل مناز جرد بزيادة مكسورة وهي مدينة عند خرت برت وهي غري مناز كرد 
  القلعة اليت من أعمال خالط 

بن محد بن خمتار القيسي املقرئ أصله من القريوان وانتقل إىل وفيها أبو حممد القيسي مكي بن أيب طالب محوش 
األندلس وسكن قرطبة وهو من أهل التبحر يف العلوم خصوصا القران كثري التصنيف والتصانيف عاش اثنتني 

ومثانني سنة ورحل غري مرة وحج وجاور وتوسع يف الرواية وبعد صيته وقصده النالس من النواحي لعلمه ودينه 
  طابة قرطبة أليب الزم جهور وكان ووىل خ

مشهورا بالصالح واجابة الدعوة حسن الفهم واخللق جيد الدين والعقل وحج أربع حجج متوالية مث رجع من ( 
مكة إىل مصر مث القريوان مث ارحتل إىل األندلس مث صنف التصانيف الكثرية منها اهلداية إىل بلوغ النهاية يف معاين 

ه وأنواع علومه وهو سبعون جزءا وكتاب التبصرة يف القراءات يف مخسة أجزاء وهو من القرآن الكرمي وتفسري
أشهر تآليفه وكتاب املأثور عن مالك يف أحكام القرآن وتفسريه عشرة أجزاء وكتاب مشكل املعاين والتفسري مخسة 

  عشر جزءا ومصنفاته تفوت العد كثرية ومن نظمه قوله من قصدة 
  ) إذا كثرت كانت إىل اهلجر مسلكا ** ة إهنا عليك باقالل الزيار( 
  ) ويطلب باأليدي إذا هو أمسكا ** أمل ترأن الغيث يسأم دائما ( 

  سنة مثان وثالثني وأربعمائة



  
  فيها تويف أبو علي البغدادي احلسن بن حممد بن إبراهيم املالكي مصنف املروضة يف القراءات العشر 

جوين ناحية كبرية من نواحي نيسابور تشتمل على قرى كثرية عبد اهللا بن يوسف وفيها أبو حممد اجلويين نسبة إىل 
بن حممد بن حيوية مبثناتني حتت أوالدمها مضمومة مشددة والثانية مفتوحة شيخ الشافعية ووالد أما احلرمني قال ابن 

ن على والده والفقه على شبهة يف طبقاته كان يلقب ركن اإلسالم اصله من قبيلة من العرب قرأ الدب بناحية جوي
أيب يعقوب االبيوردى مث خرج إىل نيسابور فالزم أبا الطيب الصعلوكي مث رحل إىل مرو لقصده القفال فالزمه حىت 
برع عليه خالفا ومذهبا وعاد إىل نيسابور سنة سبع وأربعمائة وقعد للتدريس والفتوى وكان إمما يف التفسري والفقه 

  ورعا مهيبا صاحب جد ووقار قال شيخ اإلسالم أبو عثمان الصابوين لو كان واألدب جمتهدا يف العبادة

  
مشهورا بالصالح واجابة الدعوة حسن الفهم واخللق جيد الدين والعقل وحج أربع حجج متوالية مث رجع من ( 

لوغ النهاية يف معاين مكة إىل مصر مث اىل القريوان مث ارحتل إىل األندلس مث صنف التصانيف الكثرية منها اهلداية إىل ب
القرآن الكرمي وتفسريه وأنواع علومه وهو سبعون جزءا وكتاب التبصرة يف القراءات يف مخسة أجزاء وهو من 

أشهر تآليفه وكتاب املأثور عن مالك يف أحكام القرآن وتفسريه عشرة أجزاء وكتاب مشكل املعاين والتفسري مخسة 
  ن نظمه قوله من قصدة عشر جزءا ومصنفاته تفوت العد كثرية وم

  ) إذا كثرت كانت إىل اهلجر مسلكا ** عليك باقالل الزيارة إهنا ( 
  ) ويطلب باأليدي إذا هو أمسكا ** أمل ترأن الغيث يسأم دائما ( 

  سنة مثان وثالثني وأربعمائة

  
  ت العشر فيها تويف أبو علي البغدادي احلسن بن حممد بن إبراهيم املالكي مصنف املروضة يف القراءا

وفيها أبو حممد اجلويين نسبة إىل جوين ناحية كبرية من نواحي نيسابور تشتمل على قرى كثرية عبد اهللا بن يوسف 
بن حممد بن حيوية مبثناتني حتت أوالمها مضمومة مشددة والثانية مفتوحة شيخ الشافعية ووالد أمام احلرمني قال ابن 

صله من قبيلة من العرب قرأ األدب بناحية جوين على والده والفقه على شهبة يف طبقاته كان يلقب ركن اإلسالم ا
أيب يعقوب االبيوردى مث خرج إىل نيسابور فالزم أبا الطيب الصعلوكي مث رحل إىل مرو لقصده القفال فالزمه حىت 

يف التفسري  برع عليه خالفا ومذهبا وعاد إىل نيسابور سنة سبع وأربعمائة وقعد للتدريس والفتوى وكان إماما
  والفقه واألدب جمتهدا يف العبادة ورعا مهيبا صاحب جد ووقار قال شيخ اإلسالم أبو عثمان الصابوين لو كان

  
الشيخ أبو حممد يف بين إسرائيل لنقلت إلينا أوصافه وافتخروا به وقال أبو سعيد عبد الواحد بن أيب القسم القشريي 

عتقدون فيه من الكمال انه لو جاز أن يبعث اهللا تعاىل نبيا يف عصره ملا صاحب الرسالة أن احملققني من أصحابنا ي
كان إال هو تويف بنيسابور يف ذي القعدة قال احلافظ أبو صاحل املؤذن غسلته فلما لفقته يف االكفان رأيت يده اليمىن 

على عشرة أنواع من إىل االبط منرية كلون القمر فتحريت وقلت هذه بركة فتاويه وصنف تفسريا كبريا يشتمل 
العلوم يف كل آية وله تعليقه يف الفقه متوسطه والفروق جملد ضخم والسلسلة جملد وكتاب املختصر وهو خمتصر 



  خمتصر املزين وكتاب التبصرة جملد لطيف غالبه يف العبادات وغري ذلك انتهى كالم ابن شهبة 
ومسع الكثري وعقد له جملس اإلمالء خبراسان وكان  وقال األسنوي وكان له أخ فاضل يقال له أبو احلسن على رحل

يعرف بشيخ احلجاز غلب عليه التصوف وصنف فيه كتابا حسنا مساه كتاب السلوة مات يف ذي القعدة سنة ثالث 
  وستني وأربعمائة انتهى 

  سنة تسع وثالثني وأربعمائة

  
ظ يف مجادي األوىل وله سبع ومثانون سنة روى فيها تويف أبو حممد اخلالل احلسن بن حممد بن احلسن البغدادي احلاف

عن القطيعي وأيب سعيد احلرقي وطبقتهما قال اخلطيب كان ثقة له معرفة خرج املسند على الصحيحني ومجع أبوابا 
  وتراجم كثرية قال يف العرب آخر من روى عنه أبو سعد أمحد بن الطيوري 

  ري الشاهد يف ذي القعدة روى عن الذهلي وأيب امحد بن الناصح وفيها على بن منري بن أمحد اخلالل أبو احلسن املص
وفيها النذير الواعظ أبو عبد اهللا حممد بن أمحد الشريازي روى عن امسعيل ابن حاجب الكشاين ومجاعة ووعظ 

  ببغداد فازدمحوا عليه وشغفوا به و رزق

  
لت الدنيا عليه وكثر مريدوه مث انه حض على قبوال مل يرزقه أحد وصار يظهر الزهد مث انه تنعم قبل الصالت فأقب

اجلهاد فسارع إليه اخللق من االقطار واستجمع له جيش من املطوعة فعسكر بظاهر بغداد وضرب له الطبل وسار 
هبم إىل املوصل واستفحل أمره فصار إىل اذربيجان وضاهي أمري تلك الناحية مث مخد سوقه وتراجع عامة أصحابه مث 

  عرب مات قاله يف ال
وفيها حممد بن عبد اهللا بن عابد ابو عبد اهللا املعافرى حمدث قرطبة روى عن اىب عبد اهللا بن مفرح وطبقته ورحل 

فسمع من اىب حممد بن اىب زيد واىب بكر ابن املهندس وطائفة وكان ثقة عاملا جيد املشاركة يف الفضائل توىف ىف 
  دث عن األصيلى مجادى األوىل عن بضع ومثانني سنة وهو آخر من ح

وفيها حممد بن حامد املعروف بابن خيار احلنبلى وكان ينزل باسكاف وله قدم يف انواع العلوم واآلداب والفقه 
  وكان يشار اليه بالصالح والزهد 

وفيها هبة اهللا بن امحد ابو الغنائم بن البغدادي أنفذه والده أبو طاهر إىل أيب يعلي فدرس عليه واجنب وأفىت وناظر 
  وجلس بعد موت أبيه يف حلقته 

  سنة أربعني وأربعمائة

  
فيها مات السلطان أبو كاليجار وامسه مرزبان بن سلطان الدولة بن هباء الدولة الديلمي البويهي نسبة إىل بويه مات 

بطريق كرمان وقصدوه يف يوم ثالث مرات وكان معه حنو أربعة آالف من الترك والديلم فنهبت خزائنه وخرميه 
واريه وطلبوا شرياز فسلطنوا ابنه امللك الرحيم أبا نصر وكانت مدة أيب كاليجار أربع سنني وكان مولده وج

  بالبصرة سنة تسع وتسعني وثلثمائة ساحمه اهللا



  
وفيها أقام املعز بن باديس الدعوة باملغرب للقائم بأمر اهللا العباسي وخلع طاعة املستنصر العبيدي فبعث املستنصر 

لعرب حياربونه فذلك أول دخول العربان إىل إفريقية وهم بنو رياح وبنو زغبة ومتت هلم أمور يطول جيشا من ا
  شرحها 

وفيها تويف يف احلليمي أبو احلسن أمحد بن حممد بن أمحد بن نصر املصري الوراق يوم االضحى وله إحدى ومثانون 
  سنة روى عن أيب الطاهر الذهلي وغريه 

ن املقتدر باهللا جعفر بن املعتضد األمري أبو حممد العباسي روى عن مؤدبه أمحد اليشكري وفيها احلسن بن عيسى ب
  وكان رئيسا دينا حافظا ألخبار اخللفاء تويف يف شعبان وله نيف وتسعون سنة 

وفيها أبو القسم عبيد اهللا بن أيب حفص عمر بن شاهني روى عن أبيه وأيب حبر الرب هباري والقطيعي وكان صدوقا 
  ايل اإلسناد تويف يف ربيع األول ع

وفيها أبو طالب أمحد بن عبد اهللا بن سهل املعروف بابن البقال احلنبلي صاحب الفتيا والنظر واملعرفة والبيان 
واإلفصاح واللسان مسع أبا العباس عبد اهللا بن موسى اهلامشي وأبا بكر بن شاذان يف آخرين ودرس الفقه على أيب 

كانت له حلقة جبامع املنصور وله املقامات املشهوده بدار اخلالفة من ذلك قوله بالديوان والوزير عبد اهللا بن حامد و
يومئذ حاجب النعمان اخلالفة بيضة واحلنبليون حضاهنا ولئن انفقست البيضة عن مح فاسد اخلالفة خيمة واحلنبليون 

  يع األول ودفن مبقربة امامنا طناهبا ولئن سقطت الطنب لتهوين اخليمة وغري ذلك وتويف يف شهر رب
  وفيها على بن ربيعة أبو احلسن التميمي املصري البزار رواية احلس بن رشيق تويف يف صفر 

وفيها أبو ذر حممد بن إبراهيم بن علي الصاحلاين بسكون الالم نسبة إىل صاحلان حملة باصبهان االصبهاين الواعظ 
  روى عن أيب الشيخ ومات يف ربيع األول

  
ها أبو عبد اهللا الكارزيين بن حممد بن احلسني الفارسي املقرئ نزيل احلرم ومسند القراء تويف فيها أو بعدها وقد وفي

  قرأ القراءات على املطوعي قرأ عليه مجاعة كثرية وكان من أبناء التسعني قال الذهيب ما علمت فيه جرحا 
أمحد بن إبراهيم األصبهاين التاجر راوية أيب القسم  وفيها مسند أصبهان أبو بكر بن ريذة حممد بن عبد اهللا بن

الطرباين تويف يف رمضان وله أربع وتسعون سنة قال حيىي بن منده ثقة أمني كان أحد وجوه الناس وافر العقل كامل 
  الفضل مكرما ألهل العلم حسن اخلط يعرف طرفا من النحو واللغة 

حممد بن إبراهيم بن غيالن اهلمداين البغدادي البزار مسع من أىب  وفيها مسند العراق أبو طالب بن غيالن حممد بن
بكر الشافعي أحد عشر جزءا وتعرف بالغيالنيات لتفرده هبا قال اخلطيب كان صدوقا صاحلا دينا وقال الذهيب 

  مات يف شوال وله أربع وتسعون سنة 
ثقه اخلطيب ومات يف آخر العام عن مثانني وفيها أبو منصور السواق حممد بن حممد بن عثمان البغدادي البندار و

  سنة روى عن القطيعي وخملد بن جعفر 

  سنة إحدى واربعني وأربعمائة



  
فيها تويف أبو علي أمحد بن عبد الرمحن بن عثمان بن القسم بن أيب نصر التميمي الدمشقي املعدل أحد األكابر 

  بدمشق روى عن يوسف املياجني ومجاعة 
تيقي أمحد بن حممد بن أمحد البغدادي التاجر السفار احملدث روى عن علي بن حممد بن سعيد وفيها أبو احلسن الع

  الرزاز واسحق بن سعد النسوي وطبقتهما ومجع وخرج على الصحيحني وكان ثقة فهما تويف يف صفر 
ن شاهني وأبا القسم وفيها أبو العباس الربمكي امحد بن عمر بن أمحد بن إبراهيم بن امسعيل احلنبلي مسع أبا حفص ب

  بن حبابة قال اخلطيب كتبت عنه وكان صدوقا

  
سألته عن مولده فقال يف ذي احلجة سنة اثنتني وسبعني وثالمثائة ومات يف ليلة اخلميس الثالث والعشرين من مجادي 

  اآلخرة ودفن يف مقربة أمامنا أمحد وصحب أباه وقرأ على أيب عبد اهللا بن حامد 
محد بن املظفر بن أمحد بن مزداد الواسطى العطار راوي مسند مسدد عن ابن السقا تويف يف وفيها أبو احلسن أ

  شعبان 
وفيها أبو القسم االفليلي وافليل قرية بالشام مث القرطيب إبراهيم ابن حممد بن زكريا الزهري الوقاصي تويف يف ذي 

 بكر الزبيدي وطائفة ووىل الوزارة لبعض أمراء القعدة بقرطبة وله تسع ومثانون سنة روى عن أيب عيسى الليثي وأيب
األندلس وكان رأسا يف اللغة والشعر أخبار يا عالمة صادق اللهجة حسن الغيب صايف الضمري عىن بكتب مجة 

  وشرح ديوان املتنيب شرحا جيدا وهو مشهور 
الغزين احلنفي السمر قندي  وفيها أبو احلسن بن سختام الفقيه على بن إبراهيم بن نصرويه بن سختام ابن هرمثة

املفيت رحل ليحج وحدث ببغداد ودمشق عن أبيه وحممد بن أمحد بن مت األشتيخين ومجاعة وحدث يف هذا العام 
  وتويف فيه أو بعده يف عشر الثمانني 

س وفيها أبو محصه أبو احلسن علي بن عمر احلراين مث املصري الصواف عنده جملس واحد محزة الكتاين يعرف مبجل
  البطاقة تويف يف رجب قاله يف العرب 

وفيها قرواش بن مقلد بن املسيب األمري أبو املنيع معتمد الدولة العقيلي صاحب املوصل كانت دولته مخسني سنة 
  وكان أديبا شاعرا هنابا وهابا على دين األعراب وجاهليتهم وتقدم الكالم عليه

  
البغدادي الفقيه الشافعي تلميذ أيب حامد االسفرائيين وراوي  وفيها أبو الفضل السعدي حممد بن أمحد بن عيسى

  معجم الصحابة للبغوي عن ابن بطة تويف يف شعبان وقد روى عن مجاعة كثرية بالعراق والشام ومصر 
وفيها أبو عبد اهللا الصوري حممد بن علي بن عبد اهللا بن رحيم الساحلي احلافظ أحد أركان احلديث تويف ببغداد يف 

ي اآلخرة وقد نيف على الستني روى عن ابن مجيع واحلافظ عبد الغين املصري ولزمه مدة وأكثر عن املصريني مجاد
والشاميني مث رحل إىل بغداد فلقى هبا ابن خملد صاحب الصفار وهذه الطبقة قال اخلطيب كان من أحرص الناس 

نه وكان دقيق اخلط يكتب مثانني سطرا يف مثن على احلديث وأكثرهم كتبا له وأحسنهم معرفة مل يقدم علينا أفهم م
الكاغد اخلراساين وكان يسرد الصوم وقال أبو الوليد الباجي هو أحفظ من رأيناه وقال أبو احلسني بن الطيوري ما 

رأيت أحفظ من الصوري وكان بفردعني وكان متفننا يعرف من كل علم وقوله حجة وعنه أخذ اخلطيب علم 



وقال ابن ناصر الدين كان آية يف اإلتقان مع حسن خلق ومزاح مع الطالبني وكان خطه احلديث وله شعر فائق 
  دقيقا مع التحرير واملعرفة الزائدة كتب صحيح البخاري يف سبعة أطباق من الورق البغدادي 

وفيها السلطان مودود صاحب غزته بن السلطان مسعود بن حممود بن سبكتكني وكانت دولته عشر سنني ومات 
  رجب وله تسع وعشرون سنة واقاموا بعده ولده وهو صيب صغري مث خلعوه  يف

  سنة اثنتني واربعني وأربعمائة

  
فيها عنب ابن النسوي لشرطة بغداد فاتفقت الكلمة من السنة والشيعة انه مىت وىل نزحوا عن البلد ووقع الصلح 

  صلوا يف مساجد السنةهبذا السبب بني الفريقني وصار أهل الكرخ يترمحون على الصحابة و

  
  وخرجوا كلهم إىل زيارة املشاهد وحتابوا وتواددوا وهذا شيء مل يعهد من دهر قاله يف العرب 

  وفيها أبو احلسني الثوري أمحد بن علي البغدادي احملتسب روى عن ابن لولو وطبقته وكان ثقة صاحب حديث 
بويه تويف بظاهر ميافارقني وكانت مدته سبع سنني وكان وفيها امللك العزيز أبو منصور بن امللك جالل الدولة بن 

  أديبا فاضال له شعر حسن 
وفيها أبو احلسن بن القزويين على بن عمر احلريب الزاهد القدوة شيخ العراق روى عن أيب عمر بن حيوية وطبقته 

صالة وعاش اثنتني ومثانني قال اخلطيب كان أحد الزهاد ومن عباد اهللا الصاحلني يقرئ وحيدث وال خيرج إال إىل ال
سنة تويف يف شعبان وغلقت مجيع بغداد يوم دفنه ومل أر مجعا أعظم من ذلك اجلمع وقال املناوي يف طبقات األولياء 
أخذ النحو عن أبن جىن وكان شافعيا تفقه على الداركي ومسع حديثا كثريا ومن كراماته أنه مسع الشاة تذكر اهللا 

هللا وكان يتوظأ للعصر فقال جلماعته ال خترج هذه الشاة غدا للمرعى فأصبحت ميتة وقال تعاىل تقلو ال اله إال ا
بعضهم مضيت لزيارة قربه فحصل ما يذكر الناس عنه من الكرامات فقلت ترى ايش منزلته عند اهللا وعلى قربه 

خلفه وعليه ثوب مطرز  وقال املاوردي صليت} وجيها يف الدنيا واآلخرة { مصحف ففتحته فإذا يف أول ورقة منه 
فقلت يف قليب أين املطرز من الزهد فلما قضى صالته قال سبحان اهللا املطرز ال ينقص أحكام الزهد وكرره ثالثا 

وقال ابن هبة صليت خلفه العشاء باحلربية فخرج وأنا معه بالقنديل بني يديه فإذا أنا مبوضع أطوف به مع مجاعة مث 
فأقسمت عليه أين كنا قال أن هو إال عبد أنعمنا عليه ذلك البيت اكرام وله حكايات عدنا إىل احلربية قبل الفجر 

كثرية تدل على أن اهللا أكرمه بطى األرض وقال ابن الدالل كنت أقرأ على ابن فضالن فقال وقد جرى ذكر 
  كرامات القزويين

  
اهللا مقاومة معارضه روى عن  ال تعتقد أن أحدا يعلم ما يف قلبك فخرجت فدخلت على القزويين فقال سبحان

املصطفى انه قال أن حتت العرش ريح هفافة هتب إىل قلوب العارفني وروى عنه كان فيمن مضى قبلكم حمدثون فإن 
يكن يف أميت فعمر وقال بعضهم أصابتين ريح املفاصل حىت زمنت ألجلها فأمر القزويين يده عليها من وراء كمه 

طاهر أدركت سفرا وكنت خائفا فدخلت للقزويين أسأله الدعاء فقال قبل أن فقمت من ساعيت معايف وقال ابن 
أسأله من أراد سفرا ففزع من عدو أو وحش فليقرأ إليالف قريش فإهنا أمان من كل سوء فقراهتا فلم يعرض يل 



  جنازته عارض حىت اآلن وملا مات أغلقت البلد ملشهده ومل ير يف اإلسالم بعد جنازة أمحد بن حنبل أعظم من 
  انتهى ما أورده الشيخ عبد الرءوف املناوي ملخصا 

وفيها أبو القسم الثمانيين بلفظ العدد نسبة إىل مثانني قرية باملوصل وهي أول قرية بنيت بعد الطوفان مسيت بعدد 
ن ثابت اجلماعة الذين خرجوا من السفينة مع نوح عليه السالم فأهنم كانوا مثانني وهي عند اجلبل اجلودي عمر ب

الضرير النحوي أحد أئمة العربية بالعراق أخذ النحو عن أيب الفتح بن جىن وأخذ عنه الشريف أبو املعمر حيىي بن 
حممد بن طباطبا العلوي احلسين وكان هو وأبو القسم بن برهان والعوام يقرءون على الثمانيين وتويف يف ذي القعدة 

  انتهى ملخصا 
زوج احلرة أبو احلسن أخو أيب يعلي وأيب عبد اهللا وكان أوسط الثالثة روى عن ابن  وفيها حممد بن عبد الواحد بن

  لولو وطائفة 
وفيها أبو طاهر بن العالف حممد بن علي بن حممد البغدادي الواعظ روى عن القطيعي ومجاعة وكان نبيال وقورا له 

  حلقة للعلم جبامع املنصور

  سنة ثالث وأربعني وأربعمائة

  
  ا قاله يف الشذور ظهر كوكب له ذؤابة غلب نوره على نور الشمس وسار سريا بطيئا مث انقض فيها على م

وفيها كما قال يف العرب يف صفر زال األنس بني السنة والشيعة وعادوا إىل أشد ما كانوا عليه وأحكموا الرافضة 
ىب فقد كفر واضطرمت الفتنة سوق الكرخ وكتبوا على األبراج حممد وعلى خري البشر فمن رضى فقد شكر ومن أ

وأخذت ثياب الناس يف الطرق وغلقت األسواق واجتمع للسنة مجع مل ير مثله وهجموا دار اخلالفة فوعدوا باخلري 
وثار أهل الكرخ والتقى اجلمعان وقتل مجاعة ونبشت عدة قبور للشيعة مثل العوىن والناسى واجلذوعى وطرحوا 

  ضة خزى عظيم فعمدوا إىل خان احلنفية فأحرقوه النريان يف التراب ومت على الراف
  وقتلوا مدرسهم أبا سعد السرخسي رمحه اهللا وقال الوزير إن وأخذنا الكل خربت البلد انتهى 

وفيها تويف أبو علي الشاموخي بضم امليم وخاء معجمة نسبة إىل شاموخ قرية بنواحي البصرة احلسن بن علي املقرئ 
  ى فيه عن امحد بن حممد بن العباس صاحب أيب خليفة بالبصرة وله جزء مشهور رو

وفيها علي بن شجاع الشيباين أبو احلسن املصقلى بفتح أوله والقاف نسبة إىل مصقله جد االصبهاين الصويف يف 
  ربيع األول روى عن الدارقطين وطبقته وأمسع ولديه كثريا 
املصرية أكثر عن امحد بن الناصح والذهلي وابن  وفيها أبو القسم الفارسي علي بن حممد بن علي مسند الديار

  رشيق وتويف يف شوال 
وفيها حممد بن عبد السالم بن سعدان أبو عبد اهللا الدمشقي روى عن مجح بن القسم وأيب عمر بن فضالة ومجاعة 

  وتويف يوم عرفة وعنده ستة أجزاء

  
بصري بزبيد يف مجادي اآلخرة عن سن عالية وفيها أبو احلسن بن صخر األزدي القاضي حممد بن علي بن حممد ال

  أملى جمالس كثرية عن أمحد بن جعفر وخلق 



  سنة أربع واربعني وأربعمائة

  
فيها كما قال يف الشذور كانت بأرجان واألهواز وتلك النواحي زالزل انقلعت منها احليطان فحكى من يعتمد على 

  لسماء من وسطه مث رجع إىل حاله قوله انه كان قاعدا يف إيوان داره فانفرج حىت رأى ا
وفيها تويف أبو غامن الكراعي أمحد بن علي بن احلسني النضري صاحب احلرث بن أيب أسامة وكان حافظ خراسان 

  ومسندها يف وقته آخر من روى عنه حفيده 
ال اخلطيب كان وفيها أبو علي بن املذهب احلسن بن علي بن حممد التميمي البغدادي الواعظ راوية املسند ألمحد ق

مساعه للمسند من القطيعي صحيحا إال يف أجزاء فإنه أحلق امسه فيها وعاش تسعا ومثانني سنة قال ابن نقطة لو بني 
  اخلطيب يف أي مسند هي ألتى بالفائدة وقال الذهيب توىف يف تاسع عشرى ربيع اآلخر 

دث قرأ بدمشق ومصر وبغداد بالروايات ورى وفيها رشأ بن نظيف بن ما شاء اهللا أبو احلسن الدمشقي املقرئ احمل
عن أيب مسلم الكاتب وعبد الوهاب الكاليب وطبقتهما قال الكتاين تويف يف احملرم وكان ثقة مأمونا انتهت إليه 

  الرياسة يف قراءة ابن عامر 
لولو وطبقتهما  وفيها احملدث أبو القسم االزجي عبد العزيز بن علي اخلياط روى عن ابن عبيد العسكري وعلي بن

  فاكثر تويف يف شعبان وله مثان ومثانون سنة وكان صاحب حديث وسنة 
  وفيها أبو نصر السجزي نسبة إىل سجستان احلافظ عبيد اهللا بن سعيد بن

  
حامت الوائلي البكري نزيل مصر تويف مبكة يف احملرم وكان متقنا مكثرا بصريا باحلديث واحلجاز والسنة واسع الرواية 

عد األربعمائة فسمع خبراسان والعراق واحلجاز ومصر وروى عن احلاكم وأيب أمحد الفرضي وطبقتهما قال رجل ب
احلافظ ابن طاهر سألت احلبال عن الصوري والسجزي أيهما احفظ فقال السجزي أحفظ من مخسني مثل الصوري 

  وله كتاب االبانة يف القران 
يب بن الصري يف احلافظ املقرئ أحد األعالم صاحب املصنفات الكثرية وفيها أبو عمرو الداين عثمان بن سعيد القرط

منها التيسري تويف بدانية يف شوال وله ثالث وسبعون سنة قال ابتدأت بطلب العلم سنة ست ومثانني وثلثمائة 
ن ورحلت إىل املشرق سنة سبع وتسعني فكتبت بالقريوان ومصر قال الذهيب مسع من أيب مسلم الكاتب ومبكة م
امحد بن فراس وباملغرب من أيب احلسن القابسي وقرأ القراءات على عبد العزيز بن جعفر الفارسي وخلف بن 

خاقان وطاهر بن غلبون ومجاعة وقال ابن بشكوال كان أحد األئمة يف علم القران روايته وتفسريه ومعانيه وطرقه 
أهل احلفظ والذكاء واليقني دينا ورعا سنيا وقال  واعرابه وله معرفة باحلديث وطرقه ورجاله وكان جيد الضبط من

  غريه كان جماب الدعوة مالكي املذهب 
وفيها أبو الفتح القرشي ناصر بن احلسني العمري املروزي الشافعي مفيت أهل مرو تفقه على أيب بكر القفال وأيب 

رمحن بن أيب شريح وعليه الطيب الصعلوكي وروى عن أيب سعيد عبد اهللا الرازي صاحب ابن الضريس وعبد ال
تفقه البيهقي وكان فقريا متعففا متواضعا قال ابن شهبة صار عليه مدار الفتوي والتدريس واملناظرة وصنف كتبا 

  كثرية تويف بنيسابور يف ذي القعدة 



  سنة مخس واربعني وأربعمائة

  
  فيها تويف يف تاج األئمة مقرئ الديار املصرية أبو العباس أمحد بن علي بن

  
هاشم املصري قرأ علي عمر بن عراك وأيب عدي ومجاعة مث رحل وقرأ علي أيب احلسن احلمامي وتويف يف شوال يف 
عشر التسعني قال السيوطي يف حسن احملاضرة أقرأ الناس دهرا طويال مبصر وحدث عنه أبو عبد اهللا حممد بن أمحد 

  الرازي يف مشيخته 
ر البغدادي احلنبلي روى عن القطيعي وابن ماسي وطائفة قال اخلطيب كان وفيها أبو اسحق الربمكي إبراهيم بن عم

صدوقا دينا فيها على مذهب أمحد له حلقة للفتوى تويف يوم التروية وله أربع ومثانون سنة وقال ابن أيب يعلي يف 
ا على بن عبد طبقاته له إجازة من أيب بكر عبد العزيز وصحب ابن بطة وابن حامد قال ابراهيم الربمكى أخربن

العزيز بن مردك قال حدثنا عبد الرمحن ابن أيب حامت قال حدثنا صاحل بن أمحد بن حنبل قال وذكر عنده يعين أبيه 
رجل فقال يا بين الفائز من فاز غدا ومل يكن ألحد عنده تبعة ولد الربمكي يف شهر رمضان سنة إحدى وستني 

  مامنا وكانت حلقته جبامع املنصور انتهى ملخصا وثلثمائة وتويف يف ذي احلجة ودفن يف مقربة أ
وفيها أبو سعد السمان امسعيل بن علي الرازي احلافظ مسع بالعراق ومكة ومصر والشام وروى عن املخلص وطبقته 
قال الكتاين كان من احلفاظ الكبار زاهدا عابدا يذهب إىل االعتزال وقال الذهيب كان متبحرا يف العلوم وهو القائل 

 يكتب احلديث مل يتغرغر حبالوة واإلسالم وله تصانيف كثرية يقال انه مسع من ثالثة آالف شيخ وكان رأسا من مل
  يف القراءات واحلديث والفقه بصريا مبذهيب أيب حنيفة والشافعي لكنه من رؤوس املعتزلة انتهى كالم الذهيب 

سند اصبهان وراوية أيب الشيخ تويف يف ربيع اآلخر وفيها أبو طاهر الكاتب حممد بن أمحد بن حممد بن عبد الرحيم م
  وهو يف عشر التسعني وكان ثقة صاحب رحلة إىل أيب الفضل الزهري وطبقته

  
وفيها أبو عبد اهللا العلوي حممد بن علي بن احلسن بن عبد الرمحن الكويف مسند الكوفة يف ربيع األول روى عن 

  املكاي وطائفة 

  سنة ست وأربعني وأربعمائة

  
فيها تويف أبو علي األهوازي احلسن بن علي بن إبراهيم املقرئ احملدث مقرئ أهل الشام وصاحب التصانيف ولد 
سنه اثنتني وستني وثلثمائة وعىن بالقراءات ولقي فيها الكبار كاىب الفرج الشنبوذي وعلي بن احلسني الغضايري 

حلديث عن نصر املرجي واملعايف اجلريري وطبقتهما وهو وقرأ باألهواز لقالون يف سنة مثان وسبعني وثلثمائة وروى ا
  ضعيف أهتم يف لقي بعض الشيوخ تويف يف ذي احلجة 

وفيها أبو يعلي اخلليلي اخلليل بن عبد اهللا بن أمحد القزويين احلافظ أحد ائمة احلديث روى عن علي بن أمحد بن 
وتعب وبرع يف احلديث قال ابن ناصر الدين أبو صاحل القزويين وأىب حفص الكتاين وطبقتهما وكان أحد من رحل 



  يعلي القاضي كان إماما حافظا من املصنفني وله كتاب اإلرشاد يف معرفة احملدثني 
وفيها أبو حممد بن اللبان التيمي عبد اهللا بن حممد االصبهاين قال اخلطيب كان أحد أوعية العلم مسع أبا بكر بن 

وكان ثقة صحب ابن الباقالين ودرس عليه األصول وتفقه على أيب حامد  املقرئ وأبا طاهر املخلص وطبقتهما
االسفرائيين وقرا القراءات وله مصنفات كثرية مسعته يقول حفظت القرآن ويل مخس سنني مات باصبهان يف مجادى 

  اآلخرة 
مشق وابن مسندها وفيها حممد بن عبد الرمحن بن عثمان بن أيب نصر أبو احلسني التميمي املعدل الرئيس مسند د

  مسع أبا بكر املياجني وأبا سليمان بن زبر وتويف يف رجب

  سنة سبع وأربعني وأربعمائة

  
فيها تويف أبو عبد اهللا القادسي احلسني بن أمحد بن حممد بن حبيب البغدادي البزاز روى عن أيب بكر القطيعي وغريه 

  ضعفه اخلطيب وفيه أيضا رفض تويف يف ذي القعدة 
ضي القضاة أبو عبد اهللا بن ماكوال احلسني بن علي بن جعفر العجلي اجلربا ذقاين بفتح اجليم واملوحدة وفيها قا

والقاف وسكون الراء والذال املعجمة نسبة إىل جرباذقاين بلد بني جرجان واستراباذ واخرى بني أصبهان والكرج 
د األمري أيب دلف العجلي ويعرف بابن ما ال أدري إىل أيهما ينسب كان شافعي املذهب قال األسنوي هو من ول

كوال وهو األمري أبو نصر مصنف االكمال يف أمساء الرجال توىل أبو عبد اهللا املذكور قضاء القضاة ببغداد سنة 
عشرين وأربعمائة قال اخلطيب كان عارفا مبذهب الشافعي ومسع من ابن منده باصبهان قال ومل نر قاضيا أعظم 

  مثان وستني وثلثمائة ومات يف شوال وهو على قضائه انتهى ما قاله األسنوي نزاهة منه ولد سنة 
وفيها حكم بن حممد بن حكم أبو العاص اجلذامي نسبة إىل جذام قبيلة باليمن القرطيب مسند األندلس حج فسمع 

ن غلبون وكان صاحلا من أيب حممد بن أيب زيد وإبراهيم بن علي التمار وأيب بكر بن املهندس وقرأ على عبد املنعم ب
  ثقة ورعا صلبا يف السنة مقال زاهدا تويف يف ربيع اآلخر بضع وتسعني سنة 

وفيها أبو الفتح سليم بن أيوب بن سليم بالتصغري فيهما الرازي الشافعي املفسر صاحب التصانيف والتفسري وتلميذ 
ن رأسا يف العلم والعمل غرق يف حبر القلزم أيب حامد األسفرائيين روى عن أمحد بن حممد النصري وطائفة كثرية وكا

يف صفر بعد قضاء حجه قال ابن قاضي شهبة تفقه وهو كبري ألنه كان اشتغل يف صدر عمره باللغة والنحو 
  والتفسري واملعاين مث الزم الشيخ

  
بثغر صور مرابطا أبا حامد وعلق عنه التعليق وملا تويف الشيخ أبو حامد جلس مكانه مث انه سافر إىل الشام وأقام 

ينشر العلم فتخرج عليه أئمة منهم الشيخ نصر املقدسي وكان ورعا زاهدا حياسب نفسه على األوقات ال يدع وفتا 
ميضي بغري فائدة قال الشيخ أبو اسحق انه كان فقيها أصوليا وقال أبو القسم بن عساكر بلغين أن سليما تفقه بعد 

عند ساحل جدة بعد احلج يف صفر ومن تصانيفه كتاب التفسري مساه ضياء  أن جاوز األربعني وغرق يف حبر القلزم
القلوب وغري ذلك من الكتب النافعة وسئل ما الفرق بني مصنفاتك ومصنفات رفيقك احملاملي يعرض السائل بأن 

  تلك أشهر فقال الفرق أن تلك صنفت بالعراق ومصنفايت صنفت بالشام انتهى 



علي بن احلسني بن زجنويه الرازي كان حافظا عالمة تاريخ الزمان وهو معتزيل املذهب وفيها أبو سعيد امسعيل بن 
وهو أمام يف عدة علوم ومن كالمه من مل يكتب احلديث مل يتغرغر حبالوة اإلسالم قاله ابن ناصر الدين وجزم انه 

  تويف يف هذه السنة وقد تقدم الكالم عليه يف سنة مخس وأربعني قريبا 
الوهاب بن احلسني بن برهان أبو الفرج البغدادي الغزال روى عن أيب عبد اهللا العسكري واسحق بن وفيها عبد 

  سعد وخلق وسكن صور وهبا مات يف شوال عن مخس ومثانني سنة 
وفيها أبو أمحد الغندجاين بضم الغني املعجمة وسكون النون وفتح املهملة وجيم نسبة إىل غندجان مدينة باألهواز 

  اب بن علي بن حممد بن موسى روى تاريخ البخاري عن أمحد بن عبدان الشريازي عبد الوه
وفيها أبو القسم التنوخي علي بن أيب علي احملسن بن علي البغدادي روى عن علي بن حممد بن كيسان واحلسني بن 

قضاء املدائن حممد العسكري وخلق كثري وأول مساعه يف سنة سبعني قال اخلطيب صدوق متحفظ يف الشهادة ويل 
  وحنوها قال ابن خريون قيل كان راية الرفض واالعتزال مات يف ثاين احملرم قاله يف العرب

  
وفيها ذخرية الدين ويل العهد حممد بن القائم بأمر اهللا عبد اهللا بن القادر بأمر اهللا أمحد تويف يف ذي القعدة وله ست 

الفرائض وخلف سرية حامال فولدت ولد امساه جده عبد عشرة سنة وكان قد ختم القرآن وحفظ الفقه والنحو و
  اهللا فهو املقتدي الذي وىل اخلالفة بعد جده 

وفيها حممد بن علي بن حيىي بن سلوان املازين ما عنده سوى نسخة أيب مسهر وما معها تويف يف ذي احلجة وهو ثقة 
  قاله يف العرب 

  سنة مثان وأربعني وأربعمائة

  
  مر اهللا بأخت طغرلبك ومتكن القائم وعظمت اخلالفة بسلطنة طغرلبك فيها تزوج القائم بأ

وفيها كان القحط الشديد بديار مصر والوباء املفرط وكانت العراق متوج بالفنت واخلوف والنهب من مجاعة 
اء طغرلبك ومن األعراب ومن البساسريي قال ابن اجلوزي يف الشذور مث وقع الغالء والوباء يف الناس وفسد اهلو
وكثر الذباب واشتد اجلوع حىت أكلوا امليتة وبلغ املكوك من بزر البقلة سبعة دنانري والسفرجلة والرمانة دينار 

واخليارة واللينوفرة دينار وعم الغالء والوباء مجيع البالد وورد كتاب من مصر أن ثالثة من اللصوص نقبوا دارا 
  لثاين على رأس الدرجة والثالث على الثياب املكوره انتهى فوجودا عند الصباح موتى أحدهم على باب البيت وا

وفيها تويف عبد اهللا بن الوليد بن سعيد أبو حممد األنصاري االندلسي الفقيه املالكي محل عن أيب حممد بن أيب زيد 
  وخلق وعاش مثانيا ومثانني سنة وسكن مصر وتويف بالشام يف رمضان 

  مد بن عبد الغافر الفارسي مث النيسابوريوفيها أبو احلسني عبد الغافر بن حم

  
راوي صحيح مسلم عن أيب عمرويه وغريب عن اخلطايب املؤلف كمل مخسا وتسعني سنة ومات يف خامس شوال 

  وكان عدال جليل القدر 
امشي وفيها أبو احلسن القايل نسبة إىل قايل قال من ديار بكر علي بن أمحد بن علي املؤدب الثقة روى عن أيب عمر اهل



  وطبقته 
  وفيها أبو احلسن الباقالين علي بن إبراهيم بن عيسى البغدادي روى عن القطيعي وغريه قال اخلطيب ال بأس به 
وفيها أبو حفص بن مسرور عمر بن أمحد بن عمر النيسابوري الزاهد روى عن ابن جنيد وبشر االسفرائيين وأيب 

ص القاص املاوردى الزاهد الفقيه كان كثري العبادة واجملاهدة سهل الصعلوكي وطائفة قال عبد الغافر هو أبو حف
  كانوا يتربكون بدعائه وعاش تسعني سنة ومات يف ذي القعدة 

وفيها أبو الطفال أبو احلسن حممد بن احلسني بن حممد النيسابوري مث املصري املقرئ البزاز التاجر ولد سنة تسع 
  رشيق وطبقتهما ومخسني وثلثمائة وروى عن ابن حيوية وابن 

وفيها ابن الترمجان حممد بن احلسني بن علي الغزى شيخ الصوفية بديار مصر روى عن حممد بن أمحد احليدرى وعبد 
  الوهاب الكاليب وطائفة ومات يف مجادي األوىل مبصر وله مخس وتسعون سنة وكان صدوقا قاله يف العرب 

اهللا بن بشران األموي البغدادي راوي السنن عن الدارقطين  وفيها أبو بكر حممد بن عبد امللك بن حممد بن عبد
  تويف يف مجادي األوىل وكان ثقة حسن األصول 

وفيها أبو احلسني هالل بن احملسن بن أيب اسحق إبراهيم بن زهرون بن حيون الصايب احلراين الكاتب وهو حفيد أيب 
  علي الفارسي النحوي وعلي بن عيسى الرمايناسحق الصايب صاحب الرسائل املشهورة مسع هالل املذكور ربا 

  
وغريهم وذكره اخلطيب يف تاريخ بغداد وقال كتبنا عنه وكان صدوقا وكان أبوه احملسن صابئا على دين جده 

إبراهيم واسلم هالل املذكور يف آخر عمره ومسع العلماء يف حال كفره ألنه كان يطلب األدب وله كتاب األماثل 
عواطف واالحسان وهو جملد وكان ولده غرس النعمة ابو احلسن حممد بن هالل ذا فضائل واألعيان ومبتدى ال

وتواليف نافعة منها التاريخ الكبري ومنها الكتاب الذي مساه اهلفوات النادرة من املغفلني امللحوظني والسقطات 
ني وثلثمائة وتويف ليلة اخلميس البادرة من املغفلني احملظوظني وكانت والدة هالل املذكور يف شوال سنة تسع ومخس

  سابع عشر رمضان رمحه اهللا 

  سنة تسع وأربعني وأربعمائة

  
فيها كما قال يف الشذور بلغت كارة اخلشكار أي النخالة عشرة دنانري ومات من اجلوع خلق كثري وأكلت 

ألف جنازة وأحصى من الكالب وورد كتاب من خباري انه وقع يف تلك الديار وباء حىت أخرج يف يوم مثانية عشر 
مات إىل تاريخ هذا الكتاب ألف ألف وستمائة ومخسون آلفا وبقيت األسواق فارغة والبيوت خالية ووقع الوباء 

باذربيجان وأعماهلا واألهواز وأعماهلا وواسط والكوفة وطبق األرض حىت كان حيفر للعشرين والثالثني زبية فيلقون 
ا له خبمسة أرطال خبز فأكلها ومات يف احلال وتاب الناس كلهم وأراقوا فيها وكان سببه اجلوع وباع رجل أرض

اخلمور وكسروا املعازف وتصدقوا مبعظم أمواهلم ولزموا املساجد وكان كل من اجتمع بامرأة حراما ماتا من 
قلبوها فمات ساعتهما ودخلوا على مريض قد طال نزعه سبعة أيام فأشار بأصبعه إىل بيت يف الدار فإذا جبانبه مخر ف

وتويف رجل كان مقيما مبسجد فخلف مخسني الف درهم فلم يقبلها احد ورميت يف املسجد فدخل أربعة أنفس ليال 
  إىل اجملسد فماتوا ودخل رجل على ميت مسجي بلحاف فاجتذبه عنه فمات



  
  وطرفه يف يده انتهى 

ي اللغوي الشاعر صاحب التصانيف املشهورة وفيها تويف أبو العالء املعري أمحد بن عبد اهللا بن سليمان التنوخ
والزندقة املأثورة والذكاء املفرط والزهد الفلسفي وله ست ومثانون سنة جدر وهو ابن ثالث سنني فذهب بصره 
ولعله مات على اإلسالم وتاب من كفرياته وزال عنه الشك قاله يف العرب وقال ابن خلكان الشاعر اللغوي كان 

ب قرأ النحو واللغة على أبيه باملعرة وعلى حممد بن عبد اهللا بن سعد النحوي حبلب وله متضلعا من فنون األد
التصانيف الكثرية املشهورة واالرسائل املأثورة وله من النظم لزوم ماال يلزم وهو كبري يقع يف مخس جملدات أو ما 

ة والردف أكثر من مائة جملد وله يقارهبا وله سقط الزند أيضا وشرحه بنفسه ومساه ضوء السقط وله كتاب اهلمز
غري ذلك وأخذ عنه أبو القسم بن احملسن التنوخي واخلطيب أبو زكريا التربيزي وغريمها وكانت والدته يوم اجلمعة 

عند مغيب الشمس سابع عشرى شهر ربيع األول سنة ثالث وستني وثلثمائة باملعرة وعمى من اجلدري أول سنة 
ياض وذهبت اليسرى مجلة قال احلافظ السلفي أخربين أبو حممد عبد اهللا بن الوليد بن سبع وستني غشى ميين عينيه ب

غريب االيادي أنه دخل مع عمه على أيب العالء يزوره فرآه قاعدا على سجاده لبد وهو شيخ قال فدعا يل ومسح 
ئرة جدا وهو جمدر الوجه على رأسي وكان صبيا قال وكأين انظر إليه اآلن واىل عينيه إحدامها نادرة واالخرى غا

  حنيف اجلسم وكان يقول كأمنا نظر املتنيب إيل بلحظ الغيب حيث يقول 
  ) وأمسعت كلمايت من به صمم ** أنا الذي نظر األعمى إىل أدىب ( 

وشرح ديوان أيب متام ومساه ذكرى حبيب وديوان البحتري ومساه عبث الوليد وديوان املتنيب ومساه معجز أمحد 
غريب أشعارهم ومعانيها ومآخذهم من غريهم وما أخذ عليهم وتوىل االنتصار هلم والنقد يف بعض  وتكلم على

  املواضع

  
عليهم والتوجيه يف أماكن خلطئهم ودخل بغداد سنة مثان وتسعني وثلثمائة ودخلها ثانيا سنة تسع وتسعني وأقام هبا 

صنيف وأخذ عنه الناس وسار إليه الطلبة من اآلفاق سنة وسبعة أشهر مث رجع إىل املعرة ولزم منزله وشرع يف الت
وكاتبه العلماء والوزراء أهل االقدار ومسى نفسه رهن احلبسني للزومه منزله ولذهاب عينيه ومكث مدة مخس 

وأربعني سنة ال يأكل اللحم تدينا ألنه كان يرى رأى احلكماء املتقدمني وهم ال يأكلونه كيال يذحبون احليوان ففيه 
  له وهم ال يرون إيالم مجيع احليوانات وعمل الشعر وهو ابن إحدى عشرة سنة ومن شعره يف اللزوم  تعذيب

  ) قلم البليغ بغري جد مغزل ** ال تطلنب بآلة لك رفعة ( 
  ) هذا له رمح وهذا أعزل ** سكن السما كان السماء كالمها ( 

  لث عشره وبلغين انه أوصى أن يكتب على قربه وتويف ليلة اجلمعة ثالث وقيل ثاين شهر ربيع األول وقيل ثا
  ** ) هذا جناه أيب علي وما جنيت على أحد ( 

وهو أيضا متعلق باعتقاد احلكماء فأهنم يقولون إجياد الولد واخراجه إىل هذا العامل جناية عليه ألنه يتعرض حلوادث 
ري بين عمه فقال هلم يف اليوم الثالث اكتبوا واآلفات وكان مرضه ثالثة أيام ومات يف اليوم الرابع ومل يكن عنده غ

عين فتناولوا الدواة واألقالم فأملى عليهم غري الصواب فقال القاضي أبو حممد التنوخي أحسن اهللا عزاءكم يف 
الشيخ فأنه ميت فمات ثاين يوم واملعري نسبة إىل معرة النعمان بلدة صغرية بالشام بالقرب من محاة وشيزر وهى 

النعمان بن بشري األنصاري رضي اهللا عنه انتهى ما أورده ابن خلكان ملخصا وقال ابن األهدل حضر  منسوبة اىل



مرة جملس الشريف املرتضي ببغداد وكان الشريف يغض من املتنيب واملعري يثين عليه فقال املعري لو مل يكن من 
  شعره إال قوله 

  )بإخراجه  لكفاه فأمر الشريف** لك يا منازل يف القلوب منازل ( 

  
  وقال ما أراد القصيدة فأهنا ليست من غرر قصائده وإمنا أراد البيت الذي فيها وهو قوله 

  ) فهي الشهادة يل بأين كامل ** وإذا أتتك مذميت من ناقص ( 
انتهى وقال غريه قيل ولد أعمى وترك أكل البيض واللنب واللحم وحرم اتالف احليوان وكان فاسد العقيدة يظهر 

  ر ويزعم أن له باطنا وانه مسلم يف الباطن وأشعاره والدالة على كفره كثرية منها الكف
  ) وجاء حممد بصالة مخس ** أتى عيسى فأبطل شرع موسى ( 
  ) فضل القوم بني غد وأمس ** وقالوا ال نيب بعد هذا ( 
  ) فما خيليك من قمر ومشس ** ومهما عشت يف دنياك هذي ( 
  ) وإن قلت الصحيح أطلت مهسي ** صويت إذا قلت احملال رفعت ( 

  ) ويهود بطرى واجملوسي مضله ** تاه النصاري واحلنيفة ما اهتدت ( وقال 
  ) ال دين فيه ودين ال عقل له ** قسم الورى قسمني هذا عاقل ( 

  انتهى 
انون سنة تويف يف وفيها أبو مسعود البجلي أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن عبد العزيز الرازي احلافظ وله سبع ومث

احملرم ببخارا وكان كثري الترحال طوف ومجع وصنف األبواب وروى عن أيب عمرو بن محدون وحسينك التميمي 
  وطبقتهما وهو ثقة قال ابن ناصر الدين كان حافظا صدوقا بني األصحاب تاجرا تقيا صنف على األبواب 

الرمحن النيسابوري الشافعي الواعظ املفسر املصنف أحد وفيها أبو عثمان الصابوين شيخ اإلسالم امسعيل بن عبد 
االعالم روى عن زاهر السرخسي وطبقته وتويف يف صفر وله سبع وسبعون سنة وأول ما جلس للوعظ وله عشر 
سنني قال ابن ناصر الدين كان إماما حافظا عمدة مقدما يف الوعظ واألدب وغريمها من العلوم وحفظه للحديث 

معلوم ومن مصنفاته كتاب الفصول يف األصول وقال الذهيب كان شيخ خراسان يف زمانه وقال ابن وتفسري القرآن 
  قاضي شهبة

  
فتويف ولولده هذه سنني فأجلس مكانه وحضر أول جملس أئمة الوقت يف بلده كالشيخ أيب الطيب الصعلوكي 

زمون جملسه ويتعجبون من فصاحته وكمال واألستاذ أىب بكر بن فورك واألستاذ أيب اسحق االسفرائيين مث كانوا يال
ذكائه وحسن إيراده وقال عبد الغافر الفارسي كان أوحد وقته يف طريقه وعظ املسلمني سبعني سنة وخطب وصلى 

يف اجلامع حنوا من عشرين سنة وكان حافظا كثري السماع والتصنيف حريصا على العلم مسع الكثري ورحل وزرق 
دنيا وكان مجاال يف البلد مقبوال عند املوافق واملخالف جممعا على أنه عدمي النظري وكان العزة واجلاه يف الدين وال

سيف السنة وأفعى أهل البدعة وقد طول عبد الغافر يف ترمجته واطنب يف وصفه وقال احلافظ أبو بكر البهيقي شيخ 
  اإلسالم صدقا وامام املسلمني حقا أبو عثمان الصابوين انتهى ملخصا 

ابن بطال مؤلف شرح البخاري أبو احلسن علي بن خلف بن عبد امللك بن بطال القرطيب روى عن أيب وفيها 



  املطرف القنازعي ويونس بن عبد اهللا القاضي وتويف يف صفر 
وفيها أبو عبد اهللا اخلبازي حممد بن علي بن حممد النيسابوري املقرئ عن سبع وسبعني سنة روى عن أبيه القراءات 

فيها وحدث عن أيب حممد اخللدي وطبقته وكان كبري الشأن وافر احلرمة جماب الدعوة آخر من  وتصدر وصنف
  روى عن الفراوي 

وفيها أبو الفتح الكراجكي أي اخليمى رأس الشيعة وصاحب التصانيف حممد بن علي مات بصور يف ربيع اآلخر 
ريف املرتضي وهو مؤلف كتاب تلقني أوالد وكان حنويا لغويا منجما طبيبا متكلما متفننا من كبار أصحاب الش

  املؤمنني 

  سنة مخسني وأربعمائة

  
  فيها تويف الوىن صاحب الفرائض استشهد يف فتنة البساسريي وهو أبو

  
عبد اهللا طاهر بن عبد اهللا بن طاهر القاضي الشافعي أحد األعالم روى عن أيب أمحد الغطريفي ومجاعة وتفقه 

اسرجسي وسكن بغداد وعمر مائة وسنتني قال اخلطيب كان عارفا باألصول والفروع بنيسابور على أيب احلسن امل
  حمققا صحيح املذهب قال الشيخ أبو اسحق الشريازي يف الطبقات ومنهم 

شيخنا وأستاذنا أبو الطيب الطربي تويف عن مائة وسنتني ومل خيتل عقله وال تغري فهمه يفىت مع الفقهاء ويستدرك 
ضي ويشهد وحيضر املواكب إىل أن مات تفقه بآمل على الزجاجي صاحب ابن القاص وقرأ على عليهم اخلطأ ويق

أيب سعيد اإلمساعيلي وأيب القسم بن كج جبرجان مث ارحتل إىل نيسابور وأدرك ابا احلسن املاسرجسى وصحبه اربع 
حامد ومل أر ممن رأيت أكمل  سنني مث ارحتل اىل بغداد وعلق عن أيب حممد البايف صاحب الداركي وحضر جملس أيب

اجتهادا وأشد حتقيقا وأجود نظرا منه شرح خمتصر املزين وصنف يف اخلالف واملذهب واألصول واجلدل كتبا كثرية 
ليس ألحد مثلها والزمت جملسه بضع عشرة سنة ودرست أصحابه يف جملسه بأذنه ورتبين يف حلقته وسألين أن 

ة ثالثني وأربعمائة أحسن اهللا عين حزاءه ورضى عنه وقال اخلطيب أجلس يف جملسه للتدريس ففعلت يف سن
البغدادي كان أبو الطيب ورعا عارفا باألصول والفروع حمققا حسن اخللق صحيح املذهب اختلفت إليه وعلقت 

حامد  عنه الفقه سنني وقال مسعت أبا بكر حممد بن حممد املؤدب مسعت أبا حممد الباقي يقول أبو الطيب أفقه من أيب
األسفرائيين ومسعت أبا حامد يقول أبو الطيب أفقه من أيب حممد البايف وعن القاضي أيب الطيب انه رأى النيب صلى 

اهللا عليه وسلم يف املنام وقال له يا فقيه وانه كان يفرح بذلك ويقول مساين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقيها 
أيب الطيب وقد عمر لقد متعت جبوارحك أيها الشيخ فقال وملا ال وما وقال القاضي أبو بكر الشامي قلت للقاضي 

  عصيت اهللا بواحدة منها قط أو كما قال وقال ابن األهدل بلغ أبو الطيب مبلغا يف العلم

  
والديانة وسالمة الصدر وحسن السمت واخللق وعليه تفقه الشيخ أبو اسحق الشريازي وويل القضاء ببغداد بربع 

ويال وعاش مائة وسنتني ويقال وعشرين ومل يضعف جسده وال عقله حىت حكى انه اجتاز بنهر حيتاج الكرج دهرا ط
إىل وثبة عظيمة فوثب وقال أعظما حفظها اهللا يف صغرها فقواها يف كربها وكان حيضر املواكب يف دار اخلالفة 



  ويقول الشعر ومن شعره ما ألغز به على أيب العالء املعري 
  ) تناوهلا واللحم منها حملل **  حيل حلالب وما ذات در ال( 

  يف أبيات يف هذا املعىن فأجابه املعري ارجتاال 
  ) صواب وبعض القائلني مضلل ** جوابان عن هذا السؤال كالمها ( 
  ) ومن طنه خنال فليس جيهل ** فمن ظنه كرما فليس بكاذب ( 
  ) وأطول  هي البحر قدرا با أعز** يكلفين القاضي احنالل مسائل ( 

  فأجابه القاضي يثىن عليه وعلى علمه وبديهيه فأجابه املعري أيضا 
  ) وجدك يف كل املسائل مقبل ** فؤادك معمور من العلم آهل ( 
  ) فأنت من الفهم املصون ممول ** فان كنت بني الناس غري ممول ( 
  ) ومن قلبه متلى فما تتمهل ** كأنك من يف الشافعي خماطب ( 
  ) وأنت بايضاح اهلدى متكفل ** ى علم ابن إدريس دارسا وكيف ير( 
  ) ومثلك حقا من به يتجمل ** جتملت الدنيا بأنك فوقها ( 

وفيها أبو الفتح بن شيطا مقرئ العراق ومصنف التذكار يف القراءات العشر عبد الواحد بن احلسني بن أمحد أخذ 
  ومجاعة وتويف يف صفر وله مثانون سنة عن احلمامي وطائفة وحدث عن حممد بن إمساعيل الرباق 

وفيها أبو احلسني علي بن بقا املصري الوراق الناسخ حمدث ديار مصر روى عن القاضي أيب احلسن احلليب وطائفة 
  وكتب الكثري 

  وفيها املاوردي أقضي القضاة أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب البصري

  
والدين وكان أماما يف الفقه واألصول والتفسري بصريا بالعربية ويل الشافعي مصنف احلاوي واالقناع وأدب الدنيا 

قضاء بالد كثرية مث سكن بغداد وعاش ستا ومثانني سنة تفقه على أيب القسم الصيمري بالبصرة وعلى أيب حامد 
ببغداد وحدث عن احلسن اجليلي صاحب أيب خليفة اجلمحي ومجاعة وآخر من روى عنه أبو العز بن كادش قال 

ابن قاضي شهبة هو أحد أئمة أصحاب الوجوه قال اخلطيب كان ثقة من وجوه الفقهاء الشافعني وله تصانيف عدة 
يف أصول الفقه وفروعه ويف غري ذلك وكان ثقة ويل قضاء بلدان شىت مث سكن بغداد وقال ابن خريون كان رجال 

يف كل فن من العلم وذكره ابن الصالح يف عظيم القدر متقدما عند السلطان أحد األئمة له التصانيف احلسان 
طبقاته واهتم باالعتزال يف بعض املسائل حبسب ما فهم عنه يف تفسريه يف موافقة املعتزلة فيها وال يوافقهم يف مجيع 

أصوهلم ومما خالفهم فيه أن اجلنة خملوقة نعم يوافقهم يف القول يف القدر وهي بلية على البصريني تويف يف ربيع األول 
سنة مخسني بعد موت أيب الطيب بأحد عشر يوما عن ست ومثانني سنة وذكر ابن خلكان يف الوفيات انه مل يكن 

أبرز شيئا من مصنفاته يف حياته وإمنا أوصى رجال من أصحابه إذا حضره املوت أن يضع يده يف يده فان رآه قبض 
فبوهلا فليخرجها ومن تصانيفه احلاوي قال على يده فال خيرج من مصنفاته شيئا وان رآه بسط يده أي عالمة 

األسنوي ومل يصنف مثله و كتاب األحكام السلطانية وهو تصنيف عجيب جملد واإلقناع خمتصر يشتمل على 
  غرائب والتفسري ثالث جملدات وأدب الدين والدنيا وغري ذلك 

  د إىل البصرة أنشد أبيات ابن األحنف انتهى ما ذكره ابن شهبة ملخصا وقال ابن األهدل ملا خرج املاوردي من بغدا



  ) الفناها خرجنا مكرهينا ** أقمنا كارهني هلا فلما ( 
  )أمر العيش فرقة من هوينا ** وما حب البالد بنا ولكن ( 

  
  ) وخلفت الفؤاد هبا رهينا ** خرجت أقر ما كانت لعيين ( 

  وهو منسوب إىل بيع املاورد انتهى 
  بن احلسني البغدادي صاحب املشيخة روى عن ابن املظفر وطبقته  وفيها أبو القسم اخلفاف عمر

وفيها أبو منصور السمعاين حممد بن عبد اجلبار القاضي املروزي احلنفي والد العالمة أيب املظفر السمعاين مات مبرو 
  يف شوال وكان أماما ورعا حنويا لغويا عالمة له مصنفات 

نسبة إىل التنائية وهي الدهقنة ويقال لصاحب الضياع والعقار أبو الفتح وفيها منصور بن احلسني الثاين بالنون 
  االصبهاين احملدث صاحب ابن املقرى كان من أروى الناس عنه تويف يف ذي احلجة وكان ثقة 

وفيها امللك الرحيم أبو نصر بن امللك أيب كاليجار بن امللك سلطان الدولة بن هباء الدولة بن عضد الدولة بن ركن 
  لدولة احلسن بن بويه الديلمي آخر ملوك الديلم مات حمبوسا بقلعة الري يف اعتقال طفرلبك ا

  سنة إحدى ومخسني وأربعمائة

  
فيها تويف ابن مسيق أبو عمر أمحد بن حيىي بن أمحد بن مسيق القرطيب نزيل طليطلة وحمدث وقته روى عن أيب املطرف 

املشاركة يف عدة علوم حىت يف الطب مع العبادة واجلاللة وعاش  بن فطيس وابن أيب زمنني وطبقتهما وكان قوي
  مثانني سنة 

وفيها األمري املظفر أبو احلرث أرسالن بن عبد اهللا البساسريي التركي مقدم االتراك ببغداد يقال انه كان مملوك هباء 
ى مجيع األتراك وقلده األمور الدولة بن بويه وهو الذي خرج على األمام القائم بأمر اهللا ببغداد وكان قدمه عل

  بأسرها وخطب له على منابر العراق وخوزستان فعظم آمره وهابته امللوك مث

٠   
خرج على األمام القائم بأمر اهللا من بغداد وخطب للمستنصر العبيدي صاحب مصر فراح اإلمام القائم إىل أمري 

ديثة وأعانه فآواه وقام جبميع ما حيتاج إليه مدة العرب حمي الدين أيب احلرث مهارش بن اجمللي العقيلي صاحب احل
سنة كاملة حىت جاء طغرلبك السلجوقي وقاتل الساسريي املذكور وقتله وعاد القائم اىل بغداد وكان دخوله اليها 

يف مثل اليوم الذي خرج منها بعد حول كامل وكان ذلك من غريب االتفاق وقصته مشهورة قتله عسكر السلطان 
لجوقي ببغداد يوم اخلميس منتصف ذي احلجة وطيف برأسه يف بغداد وصلب قبالة باب النويب طغرلبك الس

والبساسريي بفتح الباء املوحدة والسني املهملة وبعد األلف سني مكسورة مث ياء ساكنة مثناة من حتتها وبعدها راء 
لعربية فسوي ومنها الشيخ أبو علي الفارسي هذه النسبة إىل بلدة بفارس يقال هلا بسا وبالعربية فسا والنسبة إليها با

النحوي أهل فارس يقولون يف النسبة إليها البساسريي وهي نسبة شاذة على خالف األصل وكان سيد أرسالن 
  املذكور من بسافنسب إليه امللوك وأشتهر بالبساسريي قاله ابن خلكان 

ة اىل جنريم حملة بالبصرة سعيد بن حممد بن أمحد بن وفيها أبو عثمان النجريمي بفتح النون والراء وكسر اجليم نسب



حممد النيسابوري حمدث خراسان ومسندها روى عن جده أيب احلسني وأيب عمرو بن محدان وطبقتهما ورحل إىل 
  مرو واسفرائني وبغداد وجرجان وتويف يف ربيع اآلخر 

ظها وشيخها وزاهدها أخذ القراءات عن أيب وفيها أبو املظفر عبداهللا بن شبيب الضيب مقرئ أصبهان وخطيبها وواع
  الفضل اخلزاعي ومسع من أيب عبد اهللا بن مندة وغريه وتويف يف صفر 

وفيها أبو احلسن الزوزين بفتح الزايني وسكون الواو نسبة إىل زوزن بلد بني هراة ونيسابور على بن حممود بن 
  وكان كثري األسفار مسع بدمشق من عبد الوهابماخرة شيخ الصوفية ببغداد يف رمضان عن مخس ومثانني سنة 

  
  الكاليب ومجاعة 

وفيها أبو طالب العشاري حممد بن علي بن الفتح احلرين الصاحل روى عن الدارقطين وطبقته وعاش مخسا ومثانني 
ا سنة وكان جسده طويال فلقبوه العشاري وكان فقيها حنبليا خترج على أيب حامد وقبله على ابن بطة وكان خري
عاملا زاهدا قال ابن أيب يعلي يف طبقات احلنابلة كان العشارى من الزهاد صحب أبا عبد اهللا بن بطة وأبا حفص 

الربمكي وأبا عبد اهللا بن حامد وقال ابن الطيوري قال يل بعض أهل البادية أنا إذا قحطنا استسقينا بابن العشاري 
لعشاري يف يوم اجلمعة فقال له إيش معك يا شيخ قال ما فنسقي وقال ملا قدم عسكر طغرلبك لقي بعضهم ابن ا

معى شيء ونسي أن يف جيبه نفقة مث ذكر فنادى بذلك القائل له وأخرج ما يف جيبه وتركه بيده وقال هذا معي 
فهابه ذلك الشخص وعظمه ومل يأخذه وله كرامات كثرية مولده سنة ستني وثلثمائة وموته يوم الثالثاء تاسع 

األوىل سنة إحدى ومخسني وأربعمائة ودفن يف مقربة أمامنا جبنب أيب عبد اهللا بن طاهر وكان كل  عشرى مجادي
  واحد منهما زوجا ألخت اآلخر انتهى ملخصا 

  سنة اثنتني ومخسني وأربعمائة

  
  فيها تويف املاهر أبو الفتح أمحد بن عبيد بن فضال احلليب املوازيين الشاعر املفلق بالشام 

ن محيد أبو احلسن الذهلي إمام جامع مهذان وركن السنة واحلديث هبا روى عن أيب بكر بن الل وطبقته وفيها علي ب
  وقربه يزار ويتربك به 

وفيها القزويين حممد بن أمحد بن علي املقرئ شيخ االقراء مبصر أخذ عن طاهر بن غلبون ومسع من أيب الطيب والد 
 ربيع اآلخر قال يف حسن احملاضرة وقرأ عليه حيىي اخلشاب وعلى بن طاهر وعبد الوهاب الكاليب وطائفة وتويف يف

  بليمة انتهى

  
وفيها ابن عمروس أبو الفضل حممد بن عبيد اهللا البغدادي الفقيه املالكي قال اخلطيب انتهت إليه الفتوى ببغداد 

  وكان من القراء اجملودين حدث عن ابن شاهني ومجاعة وعاش مثانني سنة 

  سني وأربعمائةسنة ثالث ومخ



  
فيها تويف أبو العباس بن نفيس شيخ القراء أمحد بن سعيد بن أمحد بن نفيس املصري يف رجب وقد نيف على 

التسعني وهو أكرب شيخ البن الفحام قرأ على السامرى وأيب عدى عبد العزيز ومسع من أيب القسم اجلوهري وطائفة 
  اآلفاق  وانتهى إليه علو اإلسناد يف القراءات وقصد من

وفيها صاحب ميافارقني وديار بكر نصر الدولة أمحد بن مروان بن دوستك الكردي أبو نصر كان عاقال حازما 
عادال مل يفته الصبح مع أهنما كه على اللذات وكان له ثلثمائة وستون سرية خيلو كل ليلة بواحدة وكانت دولته 

ده نصر قال ابن خلكان ملك البالد بعد أن قتل أخوه إحدى ومخسني سنة وعاش سبعا وسبعني سنة وقام بعده ول
أبو سعيد منصور بن مروان يف قلعة اهلتاخ ليلة اخلميس خامس مجادي األوىل سنة إحدى وأربعمائة وكان رجال 
مسعودا عاىل اهلمة حسن السياسة كثري احلزم قضى من اللذات وبلغ من السعادة ما يقصر الوصف عن شرحه 

ه فمنها ما ينظر فيه يف مصاحل دولته ومنها ما يتوفر فيه على لذاته واالجتماع بأهله وخلف وكان قد قسم أوقات
أوالدا كثرية وقصده شعراء عصره ومدحوه وخلدوا مدائحه يف دواوينهم ومن مجلة سعاداته انه وزر له وزير أن 

صاحب الديوان الشعر والرسائل كانا وزيري خليفتني أحدمها أبو القسم احلسني ابن علي املعروف بابن املغريب 
والتصانيف املشهورة كان وزير خليفة مصر وانفصل عنه وقدم على األمري أيب نصر املذكور فوز له مرتني واآلخر 
  فخر الدولة أبو نصر بن جهري كان وزيره مث انتقل إىل وزارة بغداد ومل يزل على سعادته وقضاء أوطاره إىل أن تويف

  
  ملخصا  تاسع عشرى شوال انتهى

  وفيها أبو مسلم عبد الرمحن بن غزو النهاوندي العطار حدث عن أمحد بن فراس العبقسي وخلق وكان ثقة صدوقا 
وفيها أبو أمحد املعلم عبد الواحد بن امحد األصبهاين راوي مسند أمحد بن منيع عن عبيد اهللا بن مجيل وروى عن 

  مجاعة وتويف يف صفر 
سن املصري الفيلسوف صاحب التصانيف كان رأسا يف الطب ويف التنجيم من أذكياء وفيها علي بن رضوان أبو احل

  زمانه بديار مصر 
وفيها أبو القسم السميساطي واقف اخلانكاة قرب جامع بين أمية بدمشق ومسيساط بضم السني املهملة األوىل وفتح 

م علي بن حممد بن حيىي السلمي الدمشقي روى امليم والسني الثانية بينهما مثناة حتتية وآخره طاء مهملة بلد بالشا
عن عبد الوهاب الكاليب وغريه وكان بارعا يف اهلندسة واهليئة صاحب حشمة وثروة واسعة عاش مثانني سنة قال يف 

القاموس مسيساط كطريبال بسينني بلد بشاطئ الفرات منه الشيخ أبو القسم علي بن حممد بن حيىي السلمي 
  ن أكابر الرؤساء واحملدثني بدمشق وواقف اخلانقاه هبا انتهى الدمشقي السميساطي م

وفيها قريش بن بدران بن مقلد بن املسيب العقيلي أبو املعايل صاحب املوصل وليها عشر سنني وذبح عمه قرواش 
بن مقلد صربا ومات بالطاعون عن إحدى ومخسني سنة وقام بعده ابنه شرف الدولة مسلم الذي استوىل على ديار 

  ربيعة ومصر وحلب وحاصر دمشق فكاد أن ميلكها وأخذ احلمل من بالد الروم 
وفيها أبو سعد الكنجرودي بفتح الكاف واجليم بينهما جيم ساكنة وآخره دال مهملة نسبة إىل كنجرود قرية 

  بنيسابور ويقال هلا جنزروذ حممد



  
س قال عبد الغافر له قدم يف الطب والفروسية ابن عبد الرمحن بن حممد النيسابوري الفقيه النحوي الطبيب الفار

وأدب السالح وكان بارع وقته الستجماعه فنون العلم حدث عن أيب عمرو بن محدان وطبقته وكان مسند 
  خراسان يف عصره وتويف يف صفر 

  سنة أربع ومخسني وأربعمائة

  
  فيها زادت دجلة أحدا وعشرين ذراعا وغرقت بغداد وبالد 

حلب معز الدولة مثال بن صاحل الكاليب وملك الروم علي ارتاح من أعمال حلب وانتصر  وفيها التقى صاحب
  املسلمون وغنموا وسبوا حىت بيعت السرية احلسناء مبائة درهم وبعدها بيسري تويف مثال حبلب 

تويف يف شعبان  وفيها تويف أبو سعد بن أيب مشس النيسابوري أمحد بن إبراهيم بن موسى املقرئ اجملود الرئيس الكامل
  وهو يف عشر التسعني روى عن أيب حممد املخلدي ومجاعة وروى الغاية يف القراءات عن ابن مهران املصر 

وفيها أبو حممد اجلوهري احلسن بن علي الشريازي مث البغدادي املقنعي ألنه كان يتطيلس ويلفها من حتت حنكة 
رية وكان صاحب حديث روى عن أيب بكر القطيعي وأيب عبد اهللا انتهى إليه علو الرواية يف الدنيا وأملى جمالس كث

  العسكري وعلي بن لولو وطبقتهم وعاش نيفا وتسعني سنة وتويف يف سابع ذي القعدة 
وفيها أبو نصر زهري بن احلسن السرخسي الفقيه السافعي مفىت خراسان اخذ ببغداد عن أيب حامد االسفراييين 

وروى عن زاهر السرخسي واملخلص ومجاعة وتويف بسرخس وقيل تويف سنة مخس  ولزمه وعلق عنه تعليقة مليحة
  ومخسني قاله يف العرب وقال األسنوي ولد بسرخس بعد السبعني وثلثمائة

  
وتفقه على الشيخ أيب حامد وبرع يف الفقه ومسع الكثري من مجاعة منهم زاهر السرخسي ورجع إىل سرخس ودرس 

  ومخسني وأربعمائة انتهى  هبا وامسع إىل زمان سنة مخس
وفيها عبد الرمحن بن أمحد بن احلسن بن بندار العجلي أبو الفضل الرازي األمام املقرئ الزاهد أحد العلماء العاملني 
قال أبو سعد السمعاين كان مقرئا كثري التصانيف زاهدا خشن العيش قانعا منفردا عن الناس يسافر وحده ويدخل 

ن فراس وبالري من جعفر بن فناكي وبنيسابور من السلمي وبنسا من حممد بن زهري الرباري مسع مبكة من اب
النسوي وجبرجان من أيب نصر بن االمسعيلي وبأصبهان من ابن منده احلافظ وببغداد والبصرة والكوفة وحران 

  وفارس ودمشق ومصر وكان من أفراد الدهر قاله يف العرب 
اهللا الذهلي القرطيب حمدث األندلس مع ابن عبد الرب تويف يف صفر عن  وفيها أبو حفص الزهراوي عمر بن عبيد

ثالث وتسعني سنة روى عن عبد الوارث بن سفيان وأيب حممد بن أسد والكبار وحلقته يف آخر عمره فاقة فكان 
  يستعطى وتغري ذهنه 

صري الفقيه الشافعي قاضي وفيها القضاعي القاضي أبو عبد اهللا حممد بن سالمة بن جعفر بن علي بن حكمون امل
الديار املصرية ومصنف كتاب الشهاب و كتاب مناقب األمام الشافعي وأخباره و كتاب األنباء عن األنبياء 

وتواريخ اخللفاء و كتاب خطط مصر قال ابن ماكوال كان متفننا يف عدة علوم مل أر مبصر من جيري جمراه وقال يف 



عده وذكر السمعاين يف الذيل يف ترمجة اخلطيب البغدادي انه حج سنة مخس العرب روى عن أيب مسلم الكاتب فمن ب
وأربعني وأربعمائة وحج تلك السنة القضاعي املذكور ومسع منه احلديث انتهى وتويف ميصر يف ذي احلجة وصلى 

  عليه يوم مجعة بعد العصر

  
ب وكان احلاكم العبيدي قد لقبه شرف وفيها املعز بن باديس بن منصور بن بلكني احلمريي الصنهاجي صاحب املغر

الدولة وأرسل له اخللعة والتقليد يف سنة سبع وأربعمائة وله تسعة أعوام وكان ملكا جليال عايل اهلمة حمبا للعلماء 
جوادا ممدحا أصيال يف االمرة حسن الديانة محل أهل مملكته على االشتغال مبذهب مالك وخلع طاعة العبيديني يف 

وخطب خلليفة العراق فجهز املستنصر حلربه جيشا وطال حرهبم له وخربوا حصون برقة وافرايقية وتويف أثناء أيامه 
يف شعبان بالربص وله ست ومخسون سنة قاله يف العرب وقال ابن خلكان كان واسطة عقد أهل بيته وكانت حضرته 

مل املعز املذكور مجيع أهل املغرب حمط اآلمال وكان مذهب أي حنيفة رضي اهللا عنه بأفريقية أظهر املذاهب فح
على التمسك مبذهب مالك بن أنس رضي اهللا عنه وحسم مادة اخلالف يف املذاهب واستمر احلال يف ذلك إىل اآلن 
وكان املعز يوما جالسا يف جملسه وعنده مجاعة من األدباء وبني يديه أترجة ذات أصابع فأمرهم املعز أن يعملوا فيها 

  سن بن رشيق القريواين الشاعر املشهور بيتني شيئا فعمل أبو احل
  ) تلقي العيون حبسن غري منحوس ** أترجه سبطة األطراف ناعمة ( 
  ) تدعو بطول بقاء البن باديس ** كأمنا بسطت كفا خلالقها ( 

  انتهى ملخصا 

  سنة مخس ومخسني وأربعمائة

  
وف بطغرلبك بغداد فنزلوا يف دور الناس وتعرضوا فيها دخل السلطان أبو طالب حممد بن ميكال سلطان الغز املعر

حلرمهم حىت أن قوما من االتراك صعدوا إىل جامات احلمامات ففتحوها مث نزلوا فهجموا عليهن وأخذوا من أرادوا 
منهن وخرج الباقيات عراة مث يف ليلة االثنني خامس عشر صفر زفت ابنة القائم بأمر اهللا إىل طغرلبك وضربت هلا 

  من دجلة إىل الدار وضربت البوقاتسرادق 

  
عند دخوهلا إىل الدار فجلست على سرير ملبس بالذهب ودخل السلطان فقبل األرض وخرج من غري أن جيلس ومل 

تقم له وال كشفت برقعها وال أبصرته وانفذ هلا عقدين فاخرين وقطعة ياقوت محراء ودخل من الغد فقبل األرض 
ضة بإزائها ساعة مث خرج وأنفذ هلا جواهر كثرية وفرجية مكللة باحلب مث أيضا وجلس على سرير ملبس بالف

أخرجها معه من بغداد على كره إىل الري قال يف العرب وهو أول ملوك السلجوقية وأصلهم من أعمال خبارا وهم 
طغرلبك أهل عمود أول ما ملك هذا الري مث نيسابور مث أخذ أخوه داود بلخ وغريمها واقتسما املمالك وملك 

العراق وقمع الرافضة وزال به شعارهم وكان عادال يف اجلملة حليما كرميا حمافظا على الصلوات يصوم اخلميس 
واالثنني ويعمر املساجد ودخل بابنة القائم وله سبعون سنة وعاش عقيما ما بشر بولد ومات بالري ومحلواتا بوته 

وقال السيوطي يف تاريخ اخللفاء ويف سنة أربع ومخسني زوج  فدفنوه مبرو عند قرب أخيه داود بن جعفر بيك انتهى



اخلليفة بنته بطغرلبك بعد أن دافع بكل ممكن وانزعج واستعفى مث الن امللك برغم منه وهذا أمر مل ينله أحد من 
ان ملوك بين بويه مع قهرهم للخلفاء وحتكمهم فيه قلت واآلن زوج خليفة عصرنا ابنته من واحد من مماليك السلط

فضال عن السلطان فانا هللا وأنا إليه راجعون مث قدم طغرلبك يف سنة مخس فدخل بابنة اخلليفة وأعاد املواريث 
واملكوس وضمن بغداد مبائة ومخسني ألف دينار مث رجع إىل الري فمات هبا يف رمضان فال عفا اهللا عنه وأقيم يف 

راسان وبعث إليه القائم باخللع والتقليد قال الذهيب هو السلطنة بعده ابن أخيه عضد الدولة الب أرسالن صاحب خ
أول من ذكر بالسلطان على منابر بغداد وبلغ ما مل يبلغه أحد من امللوك وافتتح بالدا كثرية من بالد النصاري 
 واستوزر نظام امللك فأبطل ما كان عليه الوزير قبله عميد امللك من سب األشعرية فانتصر للشافعية وأكرم إمام

  احلرمني وأبا القسم القشريي وبىن النظامية قيل وهي أول مدرسة بنيت

  
للفقاء انتهى كالم السيوطي وطفرلبك بضم الطاء املهملة وسكون الغني املعجمة وضم الراء وسكون الالم وفتح 
رجل املوحدة وبعدها كاف هو اسم تركي مركب من طغرل وهو بلغة الترك علم لطائر معروف عندهم وبه مسى ال

  وبك معناه أمري 
وفيها أمحد بن حممود أبو طاهر الثقفي األصبهاين املؤدب مسع كتاب العظمة من أىب الشيخ وما ظهر مساعه منه إال 

بعد موته وكان صاحلا ثقة سنيا كثري احلديث تويف يف ربيع األول وله مخس وتسعون سنة روى عن أيب بكر بن 
  املقرى ومجاعة 

القسم إبراهيم بن منصور السلمي الكرياين االصبهاين صاحل ثقة عفيف روى مسند ايب يعلى  وفيها سبط حبرويه أبو
  عن ابن ايب املقرى ومات يف ربيع األول وله ثالثة وتسعون سنة 

وفيها ابو يعلى الصابوين اسحق بن عبد الرمحن النيسابورى اخو شيخ االسالم اىب عثمان روى عن عبد اهللا بن حممد 
اب الرازي وأيب حممد املخلدي وطبقتهما وكان صوفيا مطبوعا ينوب عن أخيه يف الوعظ تويف يف ربيع بن عبد الوه

  اآلخر وقد جاوز الثمانني 
  وفيها حممد بن حممد بن محدون السلمي أبو بكر النيسابوري آخر من روى عن أيب عمرو بن محدان تويف يف احملرم 

  سنة ست ومخسني وأربعمائة

  
له يف الشذور غزا السلطان أبو الفتح ملكشاه الروم ودخل بلدا هلم فيه سبعمائة ألف دار والف بيعة فيها على ما قا

  ودير فقتل ماال حيصى وأسر مخسمائة ألف 
وفيها نازل الب أرسالن هراة فأخذها من عمه ومل يؤذه وتسلم الري وسار إىل أذربيجان ومجع اجليوش وغزا الروم 

  مللوكفافتتح عدة حصون وهابته ا

  
وعظم سلطانه وبعد صيته وتوفر الدعاء له لكثرة ما افتتح من بالد النصاري مث رجع إىل أصبهان ومنها إىل كرمان 

وزوج ابنه ملكشاه بابنة خاقان صاحب ما وراء النهر وابنه أرسالن شاه بابنة صاحب غزته فوقع االئتالف واتفقت 
  الكلمة واهللا احلمد 



عزيز بن حممد بن حممد بن عاصم االستغداديزي بضم أوله والفوقية وسكون السني املهملة وفيها تويف احلافظ عبد ال
و الغني املعجمة مث مهملتني بينهما ألف مث حتتية وزاي نسبة إىل استغداديزة من قرى نسف النخشيب وخنشب هي 

ومات كهال وكان من  نسف روى عن جعفر املستغفري وابن غيالن وطبقتهما خبراسان وأصبهان والعراق والشام
  كبار احلفاظ الرحالني واألئمة املخرجني املصنفني 

وفيها أبو القسم عبد الواحد بن علي بن برهان العكربي النحوي صاحب التصانيف قال اخلطيب كان مضطلعا 
اكوال مسع بعلوم كثرية منها النحو واللغة والنسب وأيام العرب واملتقدمني وله أنس شديد بعلم احلديث وقال ابن م

من ابن بطة وذهب مبوته علم العربية من بغداد وكان أحد من يعرف األنساب مل أر مثله وكان فقيها حنفيا أخذ 
علم الكالم عن أيب احلسني البصري وتقدم فيه وقال ابن األثري له اختيار يف الفقه وكان ميشي يف األسواق مكشوف 

خرة وقد جاوز الثمانني وكان مييل إىل أرجاء املعتزلة ويعتقد أن الرأس وال يقبل من أحد شيئا مات يف مجادي اآل
  الكفار ال خيلدون يف النار قاله يف العرب 

وفيها ابن رشيق القريواين أبو علي احلسن بن رشيق أحد األفاضل البلغاء له التصانيف احلسنة منها كتاب العمدة يف 
ئل الفائقة والنظم اجليد قال ابن بسام يف كتاب الذخرية بلغين صناعة الشعر ونقده وعيوبه و كتاب األمنوذج والرسا

  انه ولد باملسيلة وتأدب هبا قليال مث ارحتل إىل القريوان سنة ست وأربعمائة

  
وقال غريه ولد باملهدية سنة وتسعني وثلثمائة وأبوه مملوك رومى من مواىل االزد وكانت صنعة أبيه يف بلده احملمدية 

وه صنعته وقرأ األدب باحملمدية وقال الشعر وتاقت نفسه إىل التزيد منه ومالقاة أهل األدب فرحل الصياغة فعلمه أب
إىل القريوان واشتهر هبا ومدح صاحبها واتصل خبدمته ومل يزل هبا إىل أن هجم العرب القريوان وقتلوا أهلها 

لسنة وقيل سنة ثالث وستني وأربعمائة وهو وأخربوها فانتقل إىل جزيرة صقلية واقام هبا إىل أن مات ومات يف هذه ا
  األصح ومن شعره 

  ) وقل على مسامعه كالمي ** احب أخي وان أعرضت عنه ( 
  ) كما قطبت يف وجه املدام ** ويل يف وجهه تقطيب راض ( 
  ) وبغض كان من حتت ابتسام ** ورب تقطب من غري بغض ( 

  ومن شعره 
  ) استعنت على الضعيف املؤذي  وبك** يا رب ال اقوى على دفع األذى ( 
  ) وبعثت واحدة إىل منروذ ** مايل بعثت إىل ألف بعوضة ( 

  ومن شعره ما حكاه ابن بسام 
  ) إىل هوى أيسره القتل ** أسلمين حب سليمانكم ( 
  ) ملا بدا ما قالت النمل ** قالت لنا جند مالحاته ( 
  ) جل حتطمكم أعينه الن** قوموا ادخلوا مسكنكم قبل أن ( 

  ومن لطيف شعره ما نقله الدمريي 
  ) فجرت بقايا أدمعي كالعندم ** فكرت ليلة وصلها يف صدها ( 
  ) إذ عادة الكافور أمساك الدم ** فطفقت أمسح مقليت يف حنرها ( 



  ومن تصانيفه أيضا قراضة الذهب وهو كتاب لطيف اجلرم الكبري الفائدة رمحه اهللا تعاىل 
  لواحد بن حممد التجييب القنربي نزيل بلنسية أجاز لهوفيها أبو شاكر عبد ا

  
  أبو حممد بن أيب زيد ومسع من أيب حممد األصيلي وأيب حفص بن بابك ووىل القضاء واخلطابة ببلنسية وعمر 

وفيها أبو حممد بن حزم العالمة على بن امحد بن سعيد بن حزم بن غالب ابن صاحل األموي موالهم الفارسي األصل 
سي القرطيب الظاهري صاحب املصنفات مات مشردا عن بلده من قبل الدولة ببادية لبلة بفتح الالمني وبينهما االندل

موحدة بلدة باألندلس بقرية له ليومني بقيا من شعبان عن اثنتني وسبعني سنة روى عن أيب عمر بن اجلسور وحيىي بن 
يه املنتهى يف الذكاء وحدة الذهن وسعة العلم مسعود وخلق وأول مساعة سنة تسع وتسعني وثلثمائة وكان إل

بالكتاب والسنة واملذاهب وامللل والنحل والعربية واآلداب واملنطق والشعر مع الصدق والديانة واحلشمة والسودد 
لثروة وكثرة الكتب قال الغزايل وجدت يف أمساء اهللا تعاىل كتابا أليب حممد بن حزم يدل على عظم والرياسة وا

حفظه وسيالن ذهنه وقال ابن صاعد يف تارخيه كان ابن حزم أمجع أهل األندلس قاطبة لعلوم اإلسالم وأوسعهم مع 
لفضل انه اجتمع عنده خبط أبيه من تآليفه حنو توسعه يف علم اللسان والبالغة والشعر والسري واألخبار اخربين ابنه ا

أربعمائة جملد قاله يف العرب وقال ابن خلكان كان حافظا عاملا بعلوم احلديث مستنبطا لألحكام من الكتاب والسنة 
بعد أن كان شافعي املذهب فانتقل إىل مذهب أهل الظاهر وكان متفننا يف علوم مجة عامال بعلمه زاهدا يف الدنيا بعد 

لرياسة اليت كانت له وألبيه من قبله يف الوزارة وتدبري امللك متواضعا ذا فضائل وتآليف كثرية ومجع من الكتب يف ا
علم احلديث واملصنفات واملسندات شيئا كثريا ومسع مساعا مجا وألف يف فقه احلديث كتابا مساه كتاب اإليصال إىل 

يف الواجب واحلالل واحلرام والسنة واإلمجاع أورد فيه أقوال الفهم و كتاب اخلصال اجلامعة حنل شرائع اإلسالم 
  الصحابة والتابعني ومن بعدهم من أئمة املسلمني

  
رضي اهللا عنهم أمجعني وله كتاب يف مراتب العلوم وكيفية طلبها وتعلق بعضها ببعض وكتاب إظهار تبديل اليهود 

لك مما ال حيتمل التأويل وهذا معىن مل يسبق إليه وكتاب والنصاري التوراة واالجنيل وبيان ناقض ما بأيديهم من ذ
التقريب حبد املنطق واملدخل إليه باأللفاظ العامية إىل غري ذلك مما ال حيصى كثرة وكان له كتاب صغري مساه نقط 

الذكاء  العروس مجع فيه كل غريبة ونادرة وقال احلافظ أبو عبد اهللا حممد بن فتوح ما رأينا مثله مما اجتمع له مع
  وسرعة احلفظ وكرم النفس والتدين وما رأيت من يقول الشعر على البديهة أسرع منه قال أنشدين لنفسه 

  ) فروحي عندكم أبدا مقيم ** لئن أصبحت مرحتال جبسمي ( 
  ) له سأل املعاينة الكليم ** ولكن للعيان لطيف معىن ( 

  وله 
  ) اهلوى ويقول يطيل مالمي يف ** وذو عذل فيمن سباين حبسنه ( 
  ) ومل تدر كيف اجلسم أنت قتيل ** أيف حسن وجه الح مل تر غريه ( 
  ) وعندي رد لو أردت طويل ** فقلت له أسرفت يف اللوم ظاملا ( 
  ) على ما بدا حىت يقوم دليل ** أمل تر أين ظاهري وأنين ( 

  وروى له احلافظ احلميدي 



  ) وق وقوف ساعه وما يغين املش** أقمنا ساعة مث ارحتلنا ( 
  ) إذا ما شتت البني اجتماعه ** كان الشمل مل يك ذا اجتماع ( 

وكان ابن حزم كثري الوقوع يف العلماء املتقدمني ال يكاد أحد يسلم من لسانه فنفرت عنه القلوب واستملل من 
نهم من فتنته وهنوا فقهاء وقته فمالوا على بغضه وردوا قوله وأمجعوا على تضليله وشنعوا عليه وحذروا سالطي

عوامهم عن الدنوا إليه واألخذ فأقصته امللوك وشردته عن بالده وقال ابن العريف كان لسان ابن حزم وسيف 
  احلجاج شقيقني انتهى ما أورده ابن خلكان ملخصا

  
سنة روى وفيها ابن النرسي أبو احلسني حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد حسنون البغدادي يف صفر عن تسع ومثانني 

  يف مشيخته عن حممد بن امسعيل الوراق وطبقته 
وفيها قتلمش بن إسرائيل بن سلجوق امللك شهاب الدولة وابن عم السلطان طغرلبك كانت له قالع وحصون 

بعراق العجم فعصى على قرابته السلطان الب أرسالن ووافقه فقتل يف املعركة وهو جد سالطني الروم السلجوقية 
  عا وكان بطال شجا

وفيها أبو الوليد الدربندي نسبة إىل دربند وهو باب األبواب احلسن بن حممد بن علي بن حممد البلخي طوف البالد 
  وحصل اإلسناد وهو حافظ صدوق من املكثرين لكنه ردئ احلفظ بني احملدثني قاله ابن ناصر الدين 

 السلمي الدمشقي أبو عبد اهللا النحوي املقرئ وفيها املطرز صاحب املقدمة اللطيفة حممد بن علي بن حممد بن صاحل
  يف ربيع األول روى عن متام ومجاعة وآخر من حدث عنه النسيب يف فوائده 

وفيها أبو سعيد اخلشاب حممد بن علي بن حممد النيسابوري احملدث خادم أيب عبد الرمحن السلمي روى عن أيب 
  حممد املخلدي واخلفاف وطائفة 

لوزير أبو نصر حممد بن منصور الكندري وزير السلطان طغرلبك وكان من رجال العامل حزما وفيها عميد امللك ا
ورأيا وشهامة وكرما وقد جب مذاكريه ألمر مث قتله ألب أرسالن مبرو الروذ يف آخر العام ومحل رأسه إىل نيسابور 

الرتبة العالية واملنزلة اجلليلة ومل قاله يف العرب وقال ابن خلكان أستوزره السلطان طغرلبك السلجوقي ونال عنده 
يكن ألحد من أصحابه معه كالم وهو أول وزير كان هلذه الدولة ولو مل تكن له منقبة إال صحبة إمام احلرمني أيب 
املعايل الشافعي على ما ذكره ابن السمعاين يف ترمجه أيب املعايل املذكور يف كتاب الذيل فأنه قال عبد األطناب يف 

  احلرمني وذكر تنقله يفوصف إمام 

  
البالد مث قال وخرج إىل بغداد وصحب العميد الكندري أبا نصر مدة يطوف معه ويلتقي يف حضرته باألكابر من 

العلماء ويناظرهم حىت هتذب يف النظر وشاع ذكره قال ابن خلكان وهذا خالف ما ذكره شيخنا ابن األثري يف 
قال ان الوزير املذكور كان شديد التعصب على الشافعية كثري الوقيعة يف  تارخيه يف سنة ست ومخسني وأربعمائة فأنه

الشافعي رضي اهللا عنه حىت بلغ يف تعصبه انه خاطب السلطان الب أرسالن السلجوقي يف لعن الرافضة على منابر 
القسم خراسان فأذن له يف ذلك فأمر بلعنهم وأضاف إليهم األشعرية فأنف من ذلك أئمة خراسان منهم أبو 

القشريي وأمام احلرمني اجلويين وغريمها ففارقوا خراسان وأقام إمام احلرمني مبكة أربع سنني يدرس ويفيت فلهذا قيل 
له أمام احلرمني فلما جاءت الدولة النظامية أحضر من انتزح منهم وأكرمهم وأحسن إليهم وقتل انه تاب عن 



وكان عميد امللك ممدحا مقصدا للشعراء مدحه مجاعة من أكابر الوقيعة يف الشافعي رمحه اهللا فإن صح فقد أفلح 
  شعراء عصره منهم الباخرزي وصردر وفيه يقول قصيدته النونية 

  ) أم هذه شيم الظباء العني ** أكذا جيازي ود كل قرين ( 
  ) أن التأسى روح كل حزين ** قصوا على حديث من قتل اهلوى ( 
  ) صارع العذرى واجملنون مب** ولئن كتمتم مشفقني لقد درى ( 

  ومنها 
  ) حصباؤه من لؤلؤ مكنون ** ووراء ذياك املقبل مورد ( 
  ) منضودة أو حانة الزرجون ** أما بيوت النحل بني شفاههم ( 

  ومنها 
  ) حىت لقد طالبته بضمني ** وخشيت من قليب الفرار عليهم ( 

  ومنها 
  )والدين  عار على دنياهم** يا عني مثل قذاك رؤية معشر ( 

  
  ) متكونون من احلما املسنون ** مل يشبهوا اإلنسان إال اهنم ( 
  ) طهرهتا ونزحت ماء جفوين ** جنس العيون فان رأهتم مقليت ( 
  ) وهم إذا عدوا الفضائل دوين ** أنا أن هم حسبوا الذخائر دوهنم ( 
  ) عادت إىل بصفقة املغبون ** ال يشمت احلساد أن مطامعي ( 
  ) أبصرته يف الضيم كالعرجون ** تدير البدر إال بعدما ال يس( 
  ) ظفرا بفأل الطائر امليمون ** فإذا عميد امللك حلى ربعه ( 

  وهي طويلة طنانة آخرها 
  ) مسك وعنصر غريه من طني ** شهدت عاله أن عنصر ذاته ( 

ه سريه إىل خوارزم شاه ليخطب له ابنته وملا قام باململكة ألب أرسالن أفره على حاله وزاد يف إكرامه ورتبته مث أن
فارجف اعداؤه انه خطبها لنفسه وشاع ذلك بني الناس فبلغ عميد امللك اخلرب فخاف تغري قلب خمدومه عليه فعمد 

إىل حليته فحلقها واىل مذاكريه فجبها فكان ذلك سبب سالمته من ألب أرسالن وقيل أن السلطان خصاه مث أن 
إىل مرو الروذ وحبسه يف دار وكان يف حجرة تلك الدار عياله وكانت له بنت واحدة ال  الب ارسالن عزله ونقله

غري فلما احس بالقتل دخل احلجرة وأخرج كفنه وودع عياله وأغلق باب احلجرة وأغتسل وصلى ركعتني وأعطى 
مباء زمزم وقال جلالده  الذي هم بقتله مائة دينار نيسابورية وقال حقي عليك أن تكفنين يف هذا الثوب الذي غسلته

قل للوزير نظام امللك بئس ما فعلت علمت األتراك قتل الوزراء وأصحاب الديوان ومن حفر مهواة وقع فيها ومن 
سن سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل هبا إىل يوم القيامة ورضى بقضاء اهللا احملتوم وقتل يوم األربعاء سادس عشرى 

عون سنة ومن العجائب انه دفنت مذاكريه خبوارزم وأريق دمه مبرو الروذ ودفن ذي احلجة وعمره يومئذ نيف وأرب
جسده بقرية كندر ومججمته ودماغه بنيسابور وحشيت جثته بالتنب ونقلت إىل كرمان ويف ذلك عربة ملن اعتربوا 

  كندر قرية من قرى



  
  طرثيت من نواحي نيسابور انتهى ملخصا 

  سنة سبع ومخسني وأربعمائة

  
خل السلطان الب أرسالن إىل ما وراء النهر فنازل جند وجده سلجوق مدفون هبا فنزل صاحبها إىل خدمته فيها د

  فأحسن إليه واقرة هبا 
وفيها تويف أمحد بن حممد بن نعيم ابو عثمان النيسابروي الصويف روى صحيح البخاري عن حممد بن عمر بن شبة 

وانتقى عليه البيهقي وتويف بغزنه يف ربيع األول وله مائة سنة  وروى عن أيب طاهر بن خزمية واملخلدي والكبار
  وزيادة وقد رحل بنفسه يف احلديث سنة مثان وسبعني وثلثمائة 

  سنة مثان ومخسني وأربعمائة

  
فيها كما قال ابن األثري وابن اجلوزي والذهيب والسيوطي ولدت بنت هلا رأسان ورقبتان ووجهان على بدن واحد 

  األزح وماتت ببغداد بباب 
وفيها كما قال يف الشذور ظهر كوكب عظيم كبري له ذؤابة عرضها حنو ثالثة أذرع وطوله أذرع كثرية ولبث ليال 

كثرية مث غاب مث ظهر وقد اشتد نوره كالقمر وبقي عشرة أيام حىت اضمحل ووردت كتب التجار بأنه يف الليلة 
كبا وهلك فيها حنو من مثانية عشر ألف إنسان وكان من االخرية من طلوع هذا الكوكب غرقت ستة وعشرون مر

مجلة املتاع الذي فيها عشرة آالف طبلة كافور وكانت الزلزلة خبراسان ولبثت أياما فتصدعت منها اجلبال وخسف 
  بعدة قرى انتهى 

ة وسكون السني وفيها تويف البيهقي األمام العلم أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي اخلسروجردى بضم اخلاء املعجم
املهملة وفتح الراء األوىل وكسر اجليم آخره مهملة نسبة إىل خسروجرد قرية ببيهق الشافعي احلافظ صاحب 

  التصانيف قال ابن ناصر الدين كان واحد زمانه وفرد أقرانه حفظا واتقانا وثقة وعمدة وهو

  
صفات ودالئل النبوة واآلداب والدعوات شيخ خراسان وله السنن الكربى والصغرى واملعارف وكتاب األمساء وال

  والترغيب والترهيب والزهد وغري ذلك 
انتهى وقال يف العرب تويف يف عاشر مجادى األوىل بنيسابور ونقل تابوته إىل بيهق وعاش أربعا وسبعني سنة لزم احلاكم 

ة والكوفة وبلغت تصانيفه مدة وأكثر عن أيب احلسن العلوي وهو أكرب شيوخه ومسع ببغداد من هالل احلفار ومبك
  ألف جزء ونفع اهللا هبا املسلمني شرقا وغربا باألمانة الرجل ودينه وفضله وإتقانه فاهللا يرمحه 

انتهى وقال ابن قاضي شهبه قال عبد الغافر يف الدالئل كان علي سرية العلماء قانعا من الدنيا باليسري متجمال يف 
الثني سنة وقال إمام احلرمني ما من شافعي إال وللشافعي عليه منة إال زهده وورعه وذكر غريه انه سرد الصوم ث

البيهقي فان له على الشافعي منه لتصانيفه يف نصرة مذهبه ومن تصانيفه املبسوط يف مجيع نصوص الشافعي و كتاب 



د جملد وغري اخلالف وكتاب دالئل النبوة و كتاب البعث والنشور ومناقب الشافعي ومناقب أمحد و كتاب االعتقا
  ذلك من املصنفات اجلامعة املفيدة 

انتهى ملخصا وقال ابن خلكان وهو أول من مجع نصوص الشافعي يف عشر جملدات وكان أكثر الناس نصرا ملذهب 
  الشافعي وطلب إىل نيسابور لنشر العلم فأجاب وانتقل إليها 

  انتهى ملخصا أيضا 
  ب األصفهاين التاجر روى عن ابن املقرى وفيها عبد الرزاق بن عمر بن مشاسة أبو الطي

وفيها أبو احلسن بن سيدة علي بن إمساعيل املرسي العالمة صاحب احملكم يف اللغة وكان أعمى ابن أعمى رأسا يف 
العربية حجة يف نقلها قال أبو عمر الطلمنكي أتوين مبرسية ليسمعوا مين غريب املصنف فقلت أنظروا من يقرأ لكم 

عمى هو ابن سيدة فقرأه من حفظه فعجبت قال ابن خلكان كان إماما يف اللغة والعربية حافظا هلما فأتوين برجل أ
  وقد مجع يف ذلك مجوعا من ذلك كتاب

  
احملكم يف اللغة وهو كتاب كبري جامع مشتمل على أنواع اللغة وله كتاب املخصص يف اللغة أيضا وهو كبري 

دات وغري ذلك من املصنفات وكان ضريرا وأبوه ضريرا وكان أبوه وكتاب االنيق يف شرح احلماسة يف ست جمل
أيضا قيما بعلم اللغة وعليه اشتغل ولده يف أول أمره مث على أيب العالء صاعد البغدادي وقرأ على أيب عمر 

الطلمنكي وتويف حبضرة دانية عشية يوم األحد سادس عشرى مجادي اآلخرة وعمره ستون سنة أو حنوها رأيت على 
هر جملد خبط بعض فضالء األندلس ان ابن سيده املذكور كان يوم اجلمعة قبل يوم األحد املذكور صحيحا سويا ظ

إىل وقت صالة املغرب فدخل املتوضأ فأخرج منه وقد سقط لسانه وانقطع كالمه فبقى على تلك احلال إىل العصر 
ون التحتية وفتح الدال املهملة وبعدها هاء ساكنة من يوم األحد مث تويف رمحه اهللا وسيده بكسر السني املهملة وسك

  واملرسى بضم امليم وسكون الراء وبعدها سني مهملة نسبة إىل مرسية حديثه يف شرق األندلس انتهى ملخصا 
وفيها العبادي القاضي أبو عاصم حممد بن أمحد بن حممد بن حممد بن عبد اهللا ابن عباد اهلروي شيخ الشافعية 

ف تفقه على القاضي أيب منصور االزدي وبنيسابور على أيب عمر البسطامي وكان دقيق النظر وصاحب التصاني
أماما واسع العلم له املبسوط وأدب القاضي واهلادي و كتاب املياه و كتاب األطعمة و كتاب الزيادات وزيادات 

عبادي وغريمها قال أبو سعد الزيادات و كتاب طبقات الفقهاء وأخذ عنه أبو سعيد اهلروي وولده أبو احلسن ال
  السمعاين كان إماما ثبتا مناظرا دقيق النظر مسع الكثري وتفقه وصنف كتبا يف الفقه مات يف شوال 

وفيها أبو يعلي بن الفراء شيخ احلنابلة القاضي احلرب حممد بن احلسني بن حممد ابن خلف البغدادي صاحب 
ه وال يشق غباره عاش مثانيا وسبعني سنة وحدث عن أيب احلريب التصانيف وفقيه العصر كان إماما ال يدرك قرار

  واملخلص وطبقتهما وأملى عدة جمالس ووىل قضاء احلرمي وتويف يف تاسع عشر رمضان

  
  وتفقه على أيب عبد اهللا بن حامد وغريه ومجيع الطائفة معترفون بفضله ومغترفون من حبره قاله يف العرب 

  سنة تسع ومخسني وأربعمائة



  
 ذي القعد منها فرغت املدرسه النظامية اليت أنشأها نظام امللك ببغداد وقرر لتدريسها الشيخ أبا اسحق واجتمع يف

الناس فلم حيضر ألنه لقيه صيب فقال كيف تدرس يف مكان مغصوب فاختفى فلما أيسوا من حضوره درس ابن 
ى العميد أيب سعيد فلم يزل يرفق بأيب اسحق حىت الصباغ مصنف الشامل فلما وصل اخلرب إىل الوزير أقام القيامة عل
  درس هبا ولكنه كان يصلي يف غريها لعلمه أن أكثر آالهتا غصب 

وفيها تويف ابن طوق أبو نصر أمحد بن عبد الباقي بن احلسن املوصلي الراوي عن نصر املرجي صاحب أيب يعلي 
  تويف باملوصل يف رمضان وله سبع وسبعون سنة 

أمحد بن منصور بن خلف املغريب مث النيسابوري روى عن أيب الفضل بن خزمية وطائفة وتويف يف  وفيها أبو بكر
  رمضان وكان بزازا 

وفيها أبو القسم احلنائي صاحب األجزاء احلنائيات احلسني بن حممد بن إبراهيم الدمشقي املعدل الصاحل وله مثانون 
  ن درستويه وطائفة سنة روى عن عبد الوهاب الكاليب واحلسن بن حممد ب

وفيها أبو مسلم األصبهاين األديب املفسر املعتزيل حممد بن علي بن حممد آخر أصحاب ابن املقرئ مو تاله تفسري يف 
  عشرين جملدا تويف يف مجادي اآلخرة وله ثالث وتسعون سنة قاله يف العرب

  سنة ستني وأربعمائة

  
له كانت زلزلة بفلسطني وغريها أهلكت من أهل الرملة مخسة  فيها على ما قال ابن األثري وابن اجلوزى واللفظ

عشر آلفا ووقعت شرافتان من مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وانشقت األرض عن كنوز من املال 
وانشقت صخرة بيت املقدس مث عادت فالتأمت وغار البحر من الساحل مسرية يوم وساح يف الرب ودخل الناس إىل 

  فرجع عليهم فأهلك خلقا كثريا منهم وبلغت هذه الزلزلة إىل الرحبة والكوفة أرضه يلتقطون 
وفيها تويف الباطرقاين بكسر الطاء املهملة وسكون الراء و بالقاف نسبة إىل باطرقان من قرى أصبهان أبو بكر أمحد 

القراءات وكان صاحب  بن الفضل األصبهاين املقرئ األستاذ تويف يف صفر عن مثان ومثانني سنة وله مصنفات يف
  حديث وحفظ روى عن أيب عبد اهللا بن منده وطبقته 

وفيها ابن القطان أبو عمر أمحد بن حممد بن عيسى القرطيب املالكي رئيس املفتني باألندلس وله سبعون سنة روى عن 
  يونس بن عبد اهللا القاضي ومجاعة 

كتبت خبطها عن مجاعة وتوفيت يف احملرم عن أربع  وفيها خدجية بنت حممد بن علي الشاهجانية الواعظة ببغداد
  ومثانني سنة 

  وفيها عائشة بنت احلسن املوركانية األصبهانية روت عن أيب عبد اهللا ابن منده 
  وفيها عبد الدائم بن احلسني اهلاليل احلوراين مث الدمشقي آخر أصحاب عبد الوهاب الكاليب عن مثانني سنة 

  سنة إحدى وستني وأربعمائة

  
  يف نصف شعبان منها احترق جامع دمشق كله من حرب وقع بني الدولة



  
فضربوا بالنار دارا جماورة للجامع فقضى األمر واشتد اخلطب وأتى احلريق على سائره ودثرت حماسنه وانقضت 

  مدة مالحته قال يف العرب 
ي شيخ الشافعية وتلميذ القفال وذو وفيها تويف الفوراين أبو القسم عبد الرمحن بن حممد بن فوران بالضم املروز

التصانيف الكثرية وعنه أخذ أبو سعيد املتويل صاحب التتمة وكان صاحب النهاية حيط على الفوراين بال حجة قال 
األسنوي تفقه على القفال وبرع حىت صار شيخ الشافعية وصنف اإلبانة وهو كتاب معروف كثري الوجود والعميد 

  تهى ملخصا وهو غريب عزيز الوجود ان
وفيها عبد الرحيم التميمي بن أمحد البخاري احلافظ أبو زكريا ذو الرحلة الواسعة مسع ببخارا من احلليمي وخبراسان 
من أيب يعلي املهليب وبدمشق من متام ومبصر من عبد الغين وببغداد من أيب عمر بن مهدي قال ابن ناصر الدين كان 

  انتهى وعاش تسعا وسبعني سنة  من احلفاظ الثقات والرحالني اإلثبات
وفيها أبو احلسني حممد بن مكي بن عثمان األزدي املصري روى مبصر ودمشق عن أيب احلسن احلليب وحممد بن 

  أمحد األمخيمي وطبقتهما وتويف يف مجادي األوىل مبصر وله ست وسبعون سنة ووثقه الكتاين وغريه 
ز الفارسي الشريازي شيخ ابن الفحام قرأ القراءات على وفيها مقرئ مصر أبو احلسني نصر بن عبد العزي

  السوسنجردى وابن احلمامي ومجاعة وروى احلديث عن أيب احلسني بن بشران وحدث عنه دوزبة بن موسى 

  سنة اثنتني وستني وأربعمائة

  
لها واجنفل فيها كما قال يف الشذور كانت زلزلة بالرملة فذهب أكثرها وعم ذلك بيت املقدس واخنسفت إيلة ك

  البحر وقت الزلزلة حىت انكشفت أرضه مث عاد انتهى

  
وفيها كما قال يف العرب نزلت جيوش الروم فنزلوا على منبج واستباحوها وأسرعوا الكرة لفرط القحط ابيع فيهم 

  رطل اخلبز بدينار 
القحط والوباء الذي مل يسمع  وفيها أقيمت اخلطبة العباسية باحلجاز وقطعت خطبة املصريني الشتغاهلم مباهم فيه من

يف الدهور مبثله وكاد اخلراب يستويل على وادي مصر حىت أن صاحب مرآة الزمان نقل أن امرأة خرجت وبيدها 
مدجوهر فقالت من يأخذه مبد بر فلم يلتفت إليها أحد فألقته يف الطريق وقالت هذا ما نفعين وقت احلاجة فال أريده 

  فلم يلتفت أحد إليه 
تويف القاضي احلسني بن حممد بن أمحد أبو علي املروزي املروروذي شيخ الشافعية يف زمانه واحد أصحاب  وفيها

الوجوه تفقه على أيب بكر القفال وهو والشيخ أبو علي أجنب تالمذته وروى عن أيب نعيم االسفراييين قال عبد 
تذنيب انه كان كبريا غواصا يف الدقائق من الغافر كان فقيه خراسان وكان عصره تارخيا به وقال الرافعي يف ال

األصحاب الغر امليامني وكان يلقب حبرب األمة وقال النووي يف هتذيبه وله التغليق الكبري وما أجزل فوائده وأكثر 
فروعه املستفادة وله الفتاوي املشهورة و كتاب أسرار الفقه وغري ذلك وممن أخذ عنه أبو سعيد املتويل والبغوي قال 

ال أن أبا املعايل تفقه عليه أيضا ومىت أطلق القاضي يف كتب متأخري املراوزة فاملراد املذكور وقال ابن األهدل ويق



مىت أطلق القاضي يف فروع الشافعية فهو هو ويف كتب أصول اهل السنة فهو الباقالين وإذا قالوا القاضيان فهو هو 
حلسن األشعري وإذا أطلقته الفقهاء فهو أبو حممد اجلويين والد امام وعبد اجلبار املعتزيل وإذا قالوا الشيخ فهو أبو ا

  احلرمني انتهى 
وفيها ابو غالب بن بشران الواسطى صاحب اللغة حممد بن أمحد بن سهل املعدل احلنفى ويعرف بابن اخلالة وله 

  وطبقته اثنتان ومثانون سنة ومل يكن بالعراق أعلم منه باللغة روى عن أمحد بن عبيد بن بريي

  
وفيها شعبة النسفي احلافظ أبو الليث أمحد بن جعفر بن مدين بن عيسى بن عدنان بن حممود النسفي الكائين امللقب 
شعبة خنت األمام جعفر املستغفري وهو الذي بشعبة لقبه ملا رأى من حذقه وحفظه وأعجبه مسع وهو شاب بسمرقند 

  مسرقند أبو حفص النسفي يف كتابه القند قاله ابن ناصر الدين الكثري وحدث هبا وهو شيخ كبري وذكره يف حفاظ 
وفيها أبو عبد اهللا حممد بن عتاب اجلذامي موالهم املالكي مفيت قرطبة وعاملها وحمدثها وورعها تويف يف صفر ومشي 

  يف جنازته امحد بن عباد وله تسع وسبعون سنة روى عن أيب املطرف القنازعي وخلق 

  ربعمائةسنة ثالث وستني وأ

  
فيها كما قال ابن األهدل خرج أرمانوس الرومي يف مائيت ألف فارس من الروم والفرنج والكرج بالزاي واجليم 
وأرسل إليه السلطان ألب أرسالن يريد املهادنة فأىب فاستعد للشهادة وعهد إىل ولده ملكشاه مث محل عليهم يف 

حيصى وأسر كثريا وجيء مبلكهم إىل بني يديه فضربه بيده مث مخسة عشر ألف فارس فأعطاه اهللا النصر وقتل ما ال 
فاداه بألف ألف ومخسمائه الف دينار وبكل اسري معهم من املسلمني وملا اطلقه خلع عليه وهادنه مخسني سنة وزوده 

  عشرة آالف دينار انتهى 
ابوري الشروطي الثقة روى عن وفيها تويف أبو حامد األزهري أمحد بن احلسن بن حممد بن احلسن بن األزهر النيس
  حممد املخلدي ومجاعة ومات يف رجب عن تسع ومثانني سنة وآخر أصحابه وجيه 

وفيها أبو بكر اخلطيب أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد بن مهدي البغدادي احلافظ أحد األئمة األعالم وصاحب 
عني وثلثمائة ومسع أول سنة ثالث وأربعمائة وتفقه التآليف املنتشرة يف اإلسالم ولد يف مجادى اآلخرة سنة اثنتني وتس

  يف

  
مذهب الشافعي على القاضي أيب الطيب الطربي وأيب احلسن احملاملى وغريمها وروى عن أيب عمر بن مهدي وابن 
الصلت األهوازي وطبقتهما قال ابن ماكوال كان أحد األعيان ممن شاهدناه معرفة وحفظا واثباتا وضبطا حلديث 

 صلى اهللا عليه وسلم وتفننا يف علله وأسانيده وعلما بصحيحه وغريبه وفرده ومنكره قال ومل يكن رسول اهللا
للبغداديني بعد الدارقطين مثله وقال ابن السمعاين كان مهيبا وقروا ثقة متحريا حجة حسن اخلط كثري الضبط 

ن القراءة جهورى الصوت وله تاريخ فصيحا ختم به احلفاظ وقال غريه كان يتلو يف كل يوم وليلة ختمه وكان حس
بغداد الذي مل يصنف مثله وقال ابن األهدل تصانيفه قريب من مائة مصنف يف اللغة وبرع فيه مث غلب عليه 

احلديث والتاريخ وكان الشيخ أبو اسحق يراجعه يف احلديث ويعمل بقوله ومحل نعشه يوم مات وكان أبو بكر بن 



إىل جانب قرب بشر احلايف وكان يبيت فيه يف االسبوع مرة ويقرأ فيه القرآن كله  أزهر الصويف قد أعد لنفسه قربا
وكان اخلطيب قد أوصى أن يدفن إىل جانب بشر احلايف فسأل احملدثون ابن أزهر أن يؤثرهم بقربه للخطيب فامتنع 

مائتا دينار على  فأحل عليه الشيخ أبو سعيد الصويف فسمح فدفن فيه اخلطيب وكان قد تصدق جبميع ماله وهو
  العلماء والفقراء وأوصى أن يتصدق بثيابه ووقف كتبه على املسلمني ومل يكن له عقب انتهى 

وفيها ابن زيدون شاعر األندلس أبو الوليد أمحد بن عبد اهللا بن أمحد بن غالب بن زيدون املخزومي األندلسي 
كان أبو الوليد غاية منثور ومنظوم وخامتة شعراء  القرطيب الشاعر املشهور قال ابن بسام صاحب الذخرية يف حقه

بين خمزوم أحد من جر األيام جرا وفات األنام طرا وصرف السلطان نفعا وضرا ووسع البيان نظما ونثرا إىل أدب 
ليس للبحر تدفقه وال للبدر تألقه وشعر ليس للسحر بيانه وال للنجوم الزهر اقترانه وخط من النثر غريب املباين 

  األلفاظ واملعاين وكان من أبناء وجوه الفقهاء بقرطبة وبرع أدبه وجاد شعري

  
شعره وعال شأنه وأنطلق لسانه مث انتقل من قرطبة إىل املعتمد بن عباد صاحب إشبيلية سنة إحدى وأربعني وأربعمائة 

ئا كثريا من الرسائل فجعله من خواصه جيالسه يف خلواته ويركن إىل إشاراته وكان معه يف صورة وزير وذكر له شي
  والنظم فمن ذلك قوله 

  ) سر إذا ذاعت األسرار مل يذع ** بيين وبينك ما لو شئت مل يضع ( 
  ) يل احلياة حبظى منه مل أبع ** يا بايعا حظه مين ولو بذلت ( 
  ) ال تستطيع قلوب الناس يستطع ** يكفيك أنك أن محلت قليب ما ( 
  ) وول أقبل وقل امسع ومر أطع ** ته واحتمل واستطل اصرب وعزاهن ( 

  ومن شعره 
  ) ذائع من سره ما استودعك ** ودع الصرب حمب ودعك ( 
  ) زاد يف تلك اخلطا إذا شيعك ** يقرع السن على أن مل يكن ( 
  ) حفظ اهللا زمانا أطلعك ** يا أخا البدر سناء وسنا ( 
  ) بت أشكو قصر الليل معك ** أن يطل بعدك ليلى فلكم ( 
  ه القصائد الطنانة ومن بديع قصائده القصيدة النونية اليت منها ول
  ) يقضي علينا األسى لوال تأسينا ** نكاد حني تناجيكم ضمائرنا ( 
  ) سودا وكانت بكم بيضا ليالينا ** حالت لبعدكم أيامنا فغدت ( 
  ) واليوم حنن وما يرجي تالقينا ** باألمس كنا وال خنشى تفرقنا ( 

كل أبياهتا خنب وله يف والدة الرسالة الطنانة وكذا الرسالة اجلهورية وشرح كل من رسالتيه هاتني وما وهو طويلة 
  جرياته مع ابن جهور ملا حبسه وفر منه بعد أن استعطفه بكل ممكن فلم يطلقه مشهورة فال نطيل هبا 

مرو الروذ الذي عم خراسان بربه وفيها أبو علي حسان بن سعيد املنيعي نسبة إىل منيع جد كان حسان هذا رئيس 
  وافضاله وأنشأ اجلامع املنيعي وكان يكسي يف العام حنو ألف نفس وكان أعظم من وزير رمحه اهللا روى عن أيب

  
طاهر بن حممش ومجاعة وكان خطيب جامعه أمام احلرمني واصل ماله من التجارة حىت قال السلطان يف مملكيت من 



ز وجل يعنيه وكان على قدم من اجلد واالجتهاد واملعرفة روى عنه البغوي ومجاعة قال ال خيافين وإمنا خياف اهللا ع
  االسنائي هو من ذرية خالد بن الوليد رضي اهللا عنه 

وفيها أبو عمر املليجي بالفتح والتحتية نسبة إىل مليج بلد مبصر عبد الواحد ابن أمحد بن أيب القسم اهلروي احملدث 
ي يف مجادي اآلخرة وله ست وتسعون سنة مسع بنيسابور من املخلدي وأيب احلسني راوي الصحيح عن النعيم

  اخلفاف ومجاعة وكان صاحلا أكثر عنه حمي السنة 
وفيها كرمية بنت أمحد بن حممد بن حامت أم الكرام املروزية اجملاورة مبكة روت الصحيح عن الكشميهين وروت عن 

بنسخها هلا فهم ونباهة وما تزوجت قط وقيل إهنا بلغت املائة قاله يف  زاهر السرخسي وكانت تضبط كتاهبا وتقابل
  العرب وعدها ابن األهدل من احلفاظ 

وفيها أبو العنامي بن الدجاجي حممد بن علي البغدادي روى عن علي بن عمر احلريب وابن معروف ومجاعة تويف يف 
  شعبان وله ثالث ومثانون سنة 
الزينيب روى عن أيب حفص بن شاهني ومجاعة قال اخلطيب كان معتزليا وقال يف العرب وفيها أبو علي حممد بن وشاح 

  تويف يف رجب 
وفيها العالمة العلم احلافظ أبو عمر بن عبد الرب يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب 

سعون سنة ومخسة أيام روى عن سعيد ابن أحد األعالم وصاحب التصانيف تويف يف سلخ ربيع اآلخر وله مخس وت
نصر وعبد اهللا بن أسد وابن صيفون وأجاز له من مصر أبو الفتح بن سيبخت الذي يروي عن أيب القسم البغوي 

  وليس ألهل املغرب أحفظ منه مع

  
ره يف احلديث الثقة والدين والنزاهة والتبحر يف الفقه والعربية واألخبار قاله يف العرب وقال ابن خلكان إمام عص

واالثر وما يتعلق هبما روى بقرطبة عن أيب القسم خلف بن القسم احلافظ وأيب عمر الباجي وأيب عمر الطلمنكي 
وأضعافهم وكتب إليه من أهل املشرق أبو القسم السقطي املكي وعبد الغين بن سعيد احلافظ وأبو ذر اهلروي 

ي أبا الوليد الباجي يقول مل يكن باألندلس مثل أيب عمر بن وغريهم قال القاضي علي بن سكرة مسعت شيخنا القاض
عبد الربيف احلديث قال الباجي أيضا أبو عمرا احفظ اهل املغرب وقال أبو علي احلسني الغساين األندلسي ابن عبد 

بني يديه  الرب شيخنا من أهل قرطبة هبا طلب العلم وتفقه ولزم أبا عمر وأمحد بن عبد امللك الفقيه اإلشبيلي وكتب
ولزم أبا الوليد بن الفرضي احلافظ وعنه أخذ كثريا من علم احلديث ودأب يف طلب العلم وتفنن فيه وبرع براعة 

فاق فيها من تقدمه من رجال األندلس وألف يف املوطأ كتبا مفيدة منها كتاب التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين 
عجم وهو كتاب مل يتقدمه أحد إىل مثله وهو سبعون جزءا قال واألسانيد ورتب أمساء شيوخ مالك على حروف امل

أبو حممد بن حزم ال أعلم يف الكالم على فقه احلديث مثله فكيف أحسن منه مث وضع كتاب األستذكار ملذاهب 
صحابة علماء االمصار فيما تضمنه املوطأ من املعاين واآلثار شرح فيه املوطأ على وجهه ونسق أبوابه ومجع يف أمساء ال

كتابا جليال مفيدا مساه االستيعاب وله كتاب جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي يف روايته ومحله و كتاب الدرر يف 
اختصار املغازي والسري و كتاب العقل والعقالء وما جاء يف أوصافهم وكتاب صغري يف قبائل العرب وأنساهبم وغري 

اهللا به وكان مع تقدمه يف علم األثر وبصره يف الفقه ومعاين احلديث له  ذلك وكان موفقا يف التأليف معانا عليه ونفع
  بسطة كبرية يف علم النسب وفارق قرطبة وجال يف غرب األندلس وسكن دانية من



  
بالدها وبلنسية وشاطبة يف أوقات خمتلفة وتوىل قضاء األشبون وشنترين يف أيام ملكها املظفر بن األفطس وصنف 

س وأنس اجملالس يف ثالثة أسفار مجع فيه أشياء مستحسنة تصلح للمذاكرة واحملاضرة انتهى ما كتاب هبجة اجملال
  أورده ابن خلكان ملخصا 

وذكر ابن عبد الرب املذكور والده أبا حممد عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب وأنه تويف يف شهر ربيع اآلخر سنة مثانني 
  وثلثمائة رمحه اهللا 

  عبد اهللا بن يوسف من أهل األدب البارع والبالغة وله رسائل وشعر فمن شعره وكان ولده أبو حممد 
  ) وأحبس عليك عنان طرفك ** ال تكثرن تأمال ( 
  ) فرماك يف ميدان حتفك ** فلرمبا أرسلته ( 

  قيل انه مات سنة مثان ومخسني وأربعمائة 

  سنة أربع وستني وأربعمائة

  
  بغدادي احلنائي روى عن أيب حفص الكتاين واملخلص فيها تويف أبو احلسني جابر بن يس ال

وفيها املعتضد باهللا أبو عمرو عباد بن القاضي حممد بن امسعيل بن عباد اللخمي صاحب إشبيلية وىل بعد أبيه وكان 
شهما مهيبا صارما ذا هيبة مقداما جرى على سنن أبيه مث تلقب بأمري املؤمنني وقتل مجاعة صربا وصادر آخرين 

ت له امللوك قاله يف العرب وقال ابن خلكان قال أبو احلسن علي بن بسام صاحب الذخرية يف حقه مث افضى ودان
األمر بعد حممد القاضي إىل عباد سنة ثالث وثالثني وأربعمائة وتسمى أوال بفخر الدولة مث باملعتضد قطب رحى 

صيد وال سلم منه قريب وال بعيد جبار أبرم األمر الفتنة ومنتهى غاية احملنة ناهيك من رجل مل يثبت له قائم وال ح
  وهو متناقض وأسد فرس الطال وهو رابض مشهور

  
يتحاماه الدهاه وجبار ال تأمنه الكماه متعسف اهتدى ومنبت قطع فما أبقى ضبط شأنه بني قائم وقاعد حىت طالت 

ام اخللقة وفخامة اهليئة وسباطه يده واتسع بلده وكثر عديده وعدده وكان قد أوتى أيضا من مجال الصورة ومت
البنان وثقوب الذهن وحضور اخلاطر وصدق احلدس ما فاق على نظرائه ونظر مع ذلك يف األدب قبل ميل اهلوى 
به إىل طلب السلطان أدىن نظر بأذكى طبع حصل لثقوب ذهنه على قطعة وافرة علقها من غري تعمد هلا وال أمعان 

تها وال منافسة يف اقتناء صحائفها أعطته سجيته على ذلك ما شاء من حتبري الكالم يف غمارها وال أكثار من مطالع
وقرض قطعا من الشعر وهي يف معان أمدته فيها الطبيعة وبلغ فيها اإلرادة واكتتبها األدباء للرباعة مجع هذه اخلالل 

فعاله بديعة وكان ذا كلف الظاهرة إىل جود كف بارى السحاب هبا وأخبار املعتضد يف مجيع احنائه وضروب أ
بالنساء فاستوسع يف اختاذهن وخلط يف أجناسهن فانتهى يف ذلك إىل مدى مل يبلغه أحد من نظرائه ففشا نسله 

لتوسعته يف النكاح وقوته عليه فذكر انه كان له من الولد حنو العشرين ذكورا ومن اإلناث مثلهم واورد له عدة 
  مقاطيع فمن ذلك قوله 

  ) مباء صباح والنسيم رقيق ** ن الليل يغسل كحله شربنا وجف( 



  ) فضخم واما جسمها فدقيق ** معتقة كالترب أما خبارها ( 
  ولولده املعتمد فيه من مجلة أبيات 

  ) ويستقل عطاياه ويعتذر ** مسيدع يهب اآلالف مبتديا ( 
  ) لوال نداها لقلنا إهنا احلجر ** له يد كل جبار يقبلها ( 

عز سلطانه واغتنام مساره حىت أصابته علة الذحبة فلم تطل مدهتا وملا أحس بتداين محامه استدعى مغنيا ومل يزل يف 
  يغنيه ليجعل ما يبدأ به فأال فأول ما غىن 

  ) فشعشعيها مباء املزن واسقينا ** نطوي الليايل علما أن ستطوينا ( 
  منها إال مخسة فتطري من ذلك ومل يعش بعده سوى مخسة أيام وقبل انه ما غىن

  
آبيات وتويف يوم االثنني غرة مجادي اآلخرة ودفن ثاين يوم مبدينة إشبيلية وقام باململكة بعده ولده أبو القسم حممد 

  انتهى ملخصا 
وفيها ابن حيدر أبو منصور بكر بن حممد بن حممد بن علي بن حيدر النيسابوري التاجر ويلقب بالشيخ املؤمتن روى 

  خلفاف ومجاعة وكان ثقة حدث خبراسان والعراق وتويف يف صفر عن أيب احلسني ا

  سنة مخس وستني وأربعمائة

  
  فيها كما قال السيوطي يف تاريخ اخللفاء اشتد الغالء مبصر حىت أكلت امرأة رغيفا بألف دينار انتهى 

دولة ألب أرسالن وفيها قتل أبو شجاع حممد بن جعرى بك داود بن ميكائيل بن سلجوق بن دقاق امللقب عضد ال
وهو ابن أخي السلطان طغربك وتقدم ذكره واستوىل ألب أرسالن على املمالك بعد عمه طغربك وعظمت مملكته 

ورهبت سطوته وفتح من البالد ما مل يكن لعمه مع سعة ملك عمه فقصد هذا بالد الشام فانتهى إىل مدينة حلب 
اليب فحاصره مدة مث جرت املصاحلة بينهما فقال ألب وصاحبها يومئذ حممود بن نصر بن صاحل بن برداس الك

أرسالن ال بد له من دوس بساطى فخرج إليه حممود ذليال ومعه أمه فتلقامها باجلميل وخلع عليهما وأعادمها إىل 
ي البلد ورحل عنهما قال املأموين يف تارخيه قيل انه مل يعرب الفرات يف قدمي الزمان وال حديثه يف اإلسالم ملك ترك

قبل ألب أرسالن فانه أول من عربها من ملوك الترك وملا عاد عزم على قصد بالد الترك وقد كمل عسكره مائيت 
ألف فارس أو يزيدون فمر على جيحون النهر املشهور جسرا واقام العسكر يعرب عليه شهرا وعرب هو بنفسه ايضا 

شاطئ جيحون يف سادس ربيع األول من هذه السنة ومد السماط يف بليدة يقال هلا فربر ولتلك البليدة حصن على 
  فاحضر إليه أصحابه مستحفظ القلعة يقال له يوسف اخلوارزمي كان

قد ارتكب جرمية يف أمر احلصن فحمل مقيدا فلما قرب منه أمر أن تضرب له أربعة أوتاد لتشد أطرافه األربعة إليها 
ه القتلة فاحتد السلطان وأخذ القوس والنشابة وقال حلوه من ويعذبه مث يقتله فقال له يوسف يا خمنث مثلي يقتل هذ

قيوده فحل فرماه فأخطأه وكان مدال برميه قلما خيطئ فيه وكان جالسا على سريره فنزل فعثر ووقع على وجهه 
فبادره يوسف املذكور وضربه بسكني كانت معه يف خاصرته فوثب عليه فارس أرمين فضربه يف رأسه مبرزبة فقتله 

تقل ألب أرسالن إىل خيمة أخرى جمروحا وأحضر وزيره نظام امللك وأوصى به إليه وجعل ولده ملكشاه أبو فان



شجاع حممد ويل عهده مث تويف يوم السبت عاشر الشهر املذكور وكانت والدته سنة أربع وعشرين وأربعمائة 
وعمه طغرلبك ومل يدخل بغداد وال  وكانت مدة مملكته تسع سنني واشهر ونقل إىل مرو ودفن عند قرب أبيه داود

رآها مع إهنا كانت داخلة يف مملكته وهو الذي بىن على قرب األمام أيب حنيفة رضي اهللا عنه القبة وبين ببغداد مدرسة 
أنفق عليها أمواال عظيمة وألب أرسالن بفتح اهلمزة وسكون الالم وبعدها باء موحدة اسم تركي معناه شجاع أسد 

الن أسد وقال يف العرب كان ألب أرسالن يف آخر دولته من أعدل الناس وأحسنهم سرية فالب شجاع وأرس
وأرغبهم يف اجلهاد ويف نصر اإلسالم وكان أهل مسر قند قد خافوه وابتهلوا إىل اهللا وقرأوا اخلتم ليكفيهم أمر ألب 

  أرسالن فكفوا انتهى ملخصا 
بن حممد اهلامشي العباسي البغدادي يف شوال وله تسع ومثانون سنة  وفيها ابن املأمون أبو الغنائم عبد الصمد بن علي

مسع جده أبا الفضل بن املأمون والدار قطين ومجاعة قال أبو سعد السمعاين كان ثقة نبيال مهيبا تعلوه سكينة ووقار 
  رمحه اهللا 

  وفيها أبو القسم القشريي عبد الكرمي بن هوازن النيسابوري الصويف

  
اسان وأستاذ اجلماعة ومصنف الرسالة تويف يف ربيع اآلخر وله تسعون سنة روى عن أيب احلسني الزاهد شيخ خر

اخلفاف وأيب نعيم وطائفة قال أبو سعد السمعاين مل ير أبو القسم مثل نفسه يف كماله وبراعته مجع بني الشريعة 
عبد امللك ابن طلحة بن حممد القشريي  واحلقيقة رمحه اهللا قاله يف العرب وقال السخاوي عبد الكرمي بن هوازن بن

أبو القسم املفسر احملدث الفقيه الشافعي املتكلم األصويل األديب النحوي الكاتب الشاعر الصويف لسان عصره 
وسيد وقته سيد مل ير مثل نفسه يف كماله وبراعته مجع بني علمي الشريعة واحلقيقة وصنف التفسري الكبري قبل 

رج يف رفقه إىل احلج فيها اإلمام أبو حممد اجلويين وأمحد بن احلسني البيهقي األمام وكان أملح العشر واالربعمائة وخ
خلق اهللا وأظرفهم مشائل ولد سنة ست وسبعني وثلثمائة يف ربيع األول وتويف يف صبيحة يوم األحد قبل طلوع 

والمس أحد ثيابه وال كتبه وال الشمس سادس عشر ربيع اآلخر ودفن يف املدرسة جبانب شيخه أيب علي الدقاق 
دخل بيته إال بعد سنني احتراما وتعظيما له قال السبكي ومن تصانيفه التفسري الكبري وهو من أجود التفاسري 
وأوضحها والرسالة املشهورة املباركة اليت قل ما تكون يف بيت وينكب والتحبري يف التذكري وأدب الصوفية 

وعيون األجوبة يف أصول األسئلة و كتاب املناجاه وكتاب نكت أوىل النهى و  ولطائف االشارات و كتاب اجلواهر
  كتاب أحكام السماع وغري ذلك ومن شعره 

  ) أن يف عشرة الصغار الصغارا ** ال تدع خدمة األكابر وأعلم ( 
  ) وترى يف اليسار منه اليسارا ** وابغ من يف ميينه لك مين ( 

 أبوه وهو صغري وقرأ األدب يف صباه وكانت له قرية مثقلة اخلراج بنواحي انتهى ملخصا وقال ابن خلكان تويف
استوا فرأى من الرأي أن حيضر إىل نيسابور يتعلم طرفا من احلساب ليتوىل االستيفاء وحيمي القرية من اخلراج 

  فحضر نيسابور على هذا العزم فاتفق حضوره جملس الشيخ أيب علي احلسني

  
ملعروف بالدقاق وأقبل عليه وتفرس فيه النجابة وجذبه هبمته وأشار عليه باألشتغال بالعلم ابن علي النيسابوري ا

فخرج إىل درس أيب بكر حممد بن أيب بكر الطوسي وشرع يف الفقه حىت فرغ من تعليقه مث اختلف إىل األستاذ أيب 



بالسماع وال بد من الضبط بالكتابه  اسحق االسفرائيين وقعد يسمع درسه أياما فقال له األستاذ هذا العلم ال حيصل
فاعاد عليه مجيع ما مسعه يف تلك األيام فعجب منه وعرف حمله فأكرمه وقال له ما حتتاج إىل درس بل يكفيك أن 
تطالع مصنفايت فقعد ومجع بني طريقته وطريقة ابن فورك مث نظر يف كتب القاضي أيب بكر الباقالين وهو مع ذلك 

دقاق وزوجة ابنته مع كثره أقارهبا وبعد وفاة أيب علي سلك مسلك اجملاهدة والتجريد وأخذ حيضر جملس أيب علي ال
يف التصنيف ومسع من مجاعة مشاهري احلديث ببغداد واحلجاز وكان له يف الفروسية واستعمال السالح يد بيضاء 

سبع وثالثني وأربعمائة وذكره  واما جمالس الوعظ والتذكري فهو أمامها وعقد لنفسه جملس اإلمالء يف احلديث سنة
الباخرزي يف كتاب دميه لقصر فقال لو قرع الصخر بسوط حتذيره لذاب ولو ربط إبليس يف جملسه لتاب وذكره 
اخلطيب يف تارخيه وقال قدم علينا يعىن إىل بغداد يف سنة مثان وأربعني وحدث ببغداد وكتبنا عنه وكان ثقة وكان 

إلشارة وكان يعرف األصول على مذهب أالشعري والفروع على مذهب يقص وكان حسن املوعظة مليح ا
  الشافعي ومن شعره 

  ) وثغر اهلوى يف روضة األنس ضاحك ** سقى اهللا وقتا كنت أخلو بوجهكم ( 
  ) وأصبحت يوما واجلفون سوافك ** أقمنا زمانا والعيون قريرة ( 

  ويف رسالته بيتان حسنان ومها 
  ) فأين من ليلى هلا غري ذائق ** ذاق سلوة ومن كان يف طول اهلوى ( 
  ) أماين مل تصدق كخطفة بارق ** وأكثر شيء نلته من وصاهلا ( 

  وكان والده أبو نصر عبد الرحيم إماما كبريا أشبه أباه يف علومه وجمالسه

  
ىل بغداد وعقد مث واظب درس إمام احلرمني أىب املعايل حىت وصل طريقه يف املذهب واخلالف مث خرج للجم فوصل إ

هبا جملس وعظ وحصل له قبول عظيم وحضر الشيخ أبو اسحق الشريازي جملسه وأطبق علماء بغداد أهنم مل يروا 
مثله وجرى له مع احلنابلة خصام بسبب االعتقاد ألنه تعصب لالشاعرة وانتهى األمر إىل فتنة قتل فيها مجاعة من 

ابع عشرى مجادى اآلخرة سنة أربع عشرة ومخسمائة ودفن باملشهد الفريقني وتويف بنيسابور ضحوة هنار اجلمعة س
  املعروف هبم والقشريي بالضم والفتح نسبة إىل قشري بن كعب قبيلة كبرية 

  انتهى ما أورده ابن خلكان ملخصا 
وفيها صردر الشاعر صاحب الديوان أبو منصور علي بن احلسن بن علي بن الفضل الكاتب الشاعر املشهور أحد 

باء شعراء عصره مجع بني جودة السبك وحسن املعىن وعلى شعره حالوة رائقة وهبجة فائقة وله ديوان شعر وهو جن
  صغري وما ألطف قوله من مجلة قصيدة 

  ) وباب الرمل يعلم ما عنينا ** نسائل عن مثامات حبزوى ( 
  ) أصرحنا بذكرك أم كنينا ** وقد كشف الغطاء فما نبايل ( 
  ) بكاسات الكرى زورا ومينا ** طيف منك يسعى  اال اهللا طيف( 
  ) فكيف شكا إليك وحافينا ** مطيته طوال الليل جفىن ( 
  ) وأصبحنا كأنا ما التقينا ** فأمسينا كأنا ما افترقنا ( 

  وقوله يف الشيب 
  ) أبكي ألن يتقارب امليعاد ** مل أبك أن رحل الشباب وإمنا ( 



  ) جفت على آثاره األعواد * *شعر الفىت أوراقه فإذا ذوى ( 
  وله يف جارية سوداء وهو معىن حسن 

  ) سواد قليب صفة فيها ** علقتها سوداء مصقولة ( 
  )ونوره إال ليحكيها ** ما انكسف البدر على مته ( 

  
  ) منزوجات بلياليها ** ألجلها األزمان أوقاهتا ( 

نبغ ولده املذكور وأجاد يف الشعر قيل له صردر وقد  وإمنا قيل له صردر ألن أباه كان يلقب صر بعر لشحه فلما
  هجاه البياضي الشاعر فقال 

  ) ك ومسوه من شحه صربعرا ** لئن لقب الناس قدما أبا ( 
  ) عقوقا له وتسميه شعرا ** فأنك تنشر ما صره ( 

يف صفر يف قرية بطريق ولعمري ما أنصف هذا اهلاجي فان شعره بارد وإمنا العدو ال يبايل مبا يقول وكانت وفاته 
  خراسان وكانت والدته قبل األربعمائة قاله ابن خلكان 

وفيها أبو سعد السكري علي بن موسى بن عبد اهللا بن عمر النيسابوري السكري كان حافظا مفيدا من حفاظ 
  خراسان قاله ابن ناصر الدين 

السلمي البغدادي كان ثقة نبيال عايل اإلسناد  وفيها أبو جعفر بن املسلمة حممد بن أمحد بن حممد بن عمر بن احلسن
كثري السماع متني الديانة تويف يف مجادى األوىل عن إحدى وتسعني سنة وهو آخر من روى عن أيب الفضل الزهري 

  وأيب حممد بن معروف 
أخذ عن وفيها أبو احلسن اآلمدي علي بن حممد بن عبد الرمحن احلنبلي ويعرف قدميا بالبغدادي نزل ثغر آمد و

اكابر أصحاب القاضي أيب يعلي قال ابن عقيل فيه بلغ من النظر الغاية وكان له مروءة حيضر عنده الشيخ أبو 
اسحق الشريازي وأبو احلسن الدامغاين وكانا فقيهني فيضيفهما باألطعمة احلسنة ويتكلم معهما إىل أن ميضي من 

أيب يعلي وقال القاضي احلسني وتبعه ابن السمعاين أحد  الليل أكثره وكان هو املتقدم على مجيع أصحاب القاضي
الفقهاء الفضالء واملناظرين األذكياء ومسع من أيب القسم بن بشران وأيب اسحق الربمكي وابن املذهب وغريهم 

وجلس يف حلقه النظر والفتوى جبامع املنصور يف موضع ابن حامد ومل يزل يدرس ويفيت ويناظر إىل أن خرج من 
  ومل حيدثبغداد 

  
ببغداد بشيء ألنه خرج منها يف فتنة البساسريي يف سنة مخسنب وأربعمائة إىل آمد وسكن هبا واستوطن ودرس الفقه 
إىل أن مات هبا يف هذه السنة والصحيح انه تويف سنة سبع وستني أو مثان وستني كما جزم به ابن رجب وله كتاب 

  قول فيه ذكر شيخنا ابن أيب موسى فالظاهر انه تفقه عليه أيضا عمدة احلاضر وكفاية املسافر وهو كتاب جليل ي
وفيها ابن الغريق اخلطيب أبو احلسني حممد بن علي بن حممد بن عبيد اهللا بن عبد الصمد بن حممد بن اخلليفة 
ن سنة املهتدي باهللا حممد بن الواثق العباسي سيد بين العباس يف زمانه وشيخهم مات يف ذي احلجة وله مخس وتسعو

وهو آخر من حدث عن ابن شاهني والدار قطين وكان ثقة نبيال صاحلا متبتال كان يقال له راهب بين هاشم لدينه 
  وعبادته وسرده الصوم 



وفيها هناد بن إبراهيم أبو املظفر النسفي صاحب مناكري وعجائب روى عن القاضي أيب عمر اهلامشي وغنجار 
حلفاظ وقال يف حقه هناد بن إبراهيم بن حممد بن نصر أبو املظفر النسفي وطبقتهما وعدة ابن ناصر الدين من ا

  القاضي كان من احملدثني املكثرين واحلفاظ املشهورين لكنه ضعيف مكثر من رواية املوضوعات 
وفيها أبو القسم اهلذيل يوسف بن علي بن جبارة املغريب املتكلم النحوي صاحب كتاب الكامل يف القراءات وكان 

   الترحال حىت وصل إىل بالد الترك يف طلب القراءات املشهورة والشاذة كثري

  سنة ست وستني وأربعمائة

 **  
فيها كان الغرق الكثري ببغداد فهلك خلق حتت الردم وأقيمت اجلمعة يف الطيار على ظهر املاء وكان املوج كاجلبال 

  وبعض احملال بالكلية وبقيت

  
  ء بلغ ثالثني ذراعا كأن مل تكن وقيل أن ارتفاع املا

وفها تويف أبو سهل احلفصي حممد بن أمحد بن عبيد اهللا املروزي راوي الصحيح عن الكشميهين كان رجال عاميا 
  مباركا مسع منه نظام امللك وأكرمه وأجزل صلته قاله يف العرب 

يالقي بالكسر والتحتية نسبة إىل وفيها أوىف اليت قبلها كما جزم به ابن قاضي شهبه طاهر بن عبد اهللا أبو الربيع اال
ايالق ناحية من بالد الشاش التركي قال ابن شهبه من أصحابنا أصحاب الوجوه تفقه مبرو على القفال وببخارى 

على احلليمي وبنيسابور على الزيادي وأخذ األصول عن أيب اسحق االسفراييين وتفقه عليه أهل الشاش وكان إمام 
  بالده 

تاين عبد العزيز بن أمحد التميمي الدمشقي الصويف احلافظ روى عن متام املرادي وطبقته ورحل وفيها أبو حممد الك
  سنة سبع عشرة وأربعمائة إىل العراق واجلزيرة قال ابن ماكوال مكثر متقن وقال الذهيب تويف يف مجادى اآلخرة 

احلافظ أيب نعيم روى عن ابن مردويه وفيها أبو بكر العطار حممد بن إبراهيم بن علي احلافظ األصبهاين مستملى 
  والقاضي أيب عمر اهلامشي وطبقتهما قال الدقاق كان من احلفاظ ميلى من حفظه تويف يف صفر 

وفيها ابن حيوس الفقيه أبو املكارم حممد بن سلطان الغنوي الدمشقي الفرضي روى عن خاله أيب نصر اجلندي 
  ر وعبد الرمحن بن أيب نصر وتويف يف ربيع اآلخ

وفيها أبو بكر يعقوب بن امحد الصرييف النيسابوري املعد ل روى عن أيب حممد املخلدي واخلفاف تويف يف ربيع 
  األول 

  سنة سبع وستني وأربعمائة

  
  فيها عمل السلطان ملكشاه الرصد وانفق عليه أمواال عظيمة قال



  
ن احلمل وكان قبل ذلك عند دخول الشمس السيوطي فيها مجع نظام امللك املنجمني وجعلوا النريوز أول نقطة م

  نصف احلوت وصار ما فعله النظام مبدأ التقاومي انتهى 
وفيها تويف أبو عمر بن احلذاء حمدث األندلسى أمحد بن حممد بن حيىي القرطيب موىل بين أمية حضه أبوه على الطلب 

ر يف سنة ثالث وتسعني وثلثمائة وانتهى يف صغره فكتب عن عبد اهللا ابن أسد وعبد الوارث وسعيد بن نصر والكبا
  إليه علو اإلسناد بقطرة وتويف يف ربيع اآلخر عن سبع ومثانني سنة 

وفيها القائم بأمر اهللا أبو جعفر عبد اهللا بن القادر باهللا أمحد بن اسحق بن املقتدر العباسي تويف يف شعبان وله ست 
تسعة أشهر وأمه أرمنية كان ابيض مليح الوجه مشربا محرة ورعا وسبعون سنة وبقى يف اخلالفة أربعا وأربعني سنة و

دينا كثري الصدقة له علم وفضل من خري اخلالئف وال سيما بعد عوده إىل اخلالفة يف نوبة البساسريي فأنه صار يكثر 
بد اهللا بن الصيام والتجهد غسله الشريف أبو جعفر بن أيب موسى شيخ احلنابلة وبويع حفيده املقتدي بأمر اهللا ع

  حممد بن القائم قاله يف العرب وقال ابن الفرات أول من بايعه الشريف أبو القسم املرتضى وأنشده 
  ) فمنك لنا جبل قد رسا ** فأما مضى جبل وانقضى ( 
  ) م فقد بقيت منه مشس الضحى ** وأما فجعنا ببدر التما ( 
  ) روكم ضحك يف خالل البكى ** فكم حزن يف حمل السرو ( 

وقال السيوطي يف تاريخ اخللفاء ولد القائم يف نصف ذي القعدة سنة إحدى وتسعني وثلثمائة وأمه أم ولد أرمنية 
امسها بدر الدجى وقيل قطر الندى وىل اخلالفة بعد موت أبيه سنة اثنتني وعشرين وكان وىل عهده يف احلياة وهو 

 مليح الوجه ورعا دينا زاهدا عاملا قوى اليقني باهللا كثري الصدقة الذي لقبه بالقائم بأمر اهللا قال ابن االثري كان مجيال
  والصرب له عناية باألدب ومعرفة حسنة بالكتابة

  
مؤثرا للعدل واإلحسان وقضاء احلوائج ال يرى املنع من شيء طلب منه ومل يزل أمره مستقيما إىل أن قبض عليه يف 

 السجن قصة وأنفذها إىل مكة فعلقت يف الكعبة فيها إىل اهللا سنة مخسني وسجنه البساسريي يف عانة فكتب وهو يف
العظيم من املسكني عبده اللهم انك العامل بالسرائر املطلع على الضمائر اللهم انك غين بعلمك وإطالعك على 

خلقك عن أعالمى هذا عبد قد كفر نعمك وما شكرها وألغى العواقب وما ذكرها أطغاه حلمك حىت تعدى علينا 
ا وأساء إلينا عتوا وعدوا اللهم قل الناصر وإغتر الظامل وأنت املطلع العامل املنصف احلاكم بك نعتز عليه وإليك بغي

هنرب من يديه فقد تعزر علينا باملخلوقني وحنن نعتز بك قد حاكمنا إليك وتوكلنا يف إنصافنا منه عليك ورفعنا 
بيننا باحلق وأنت خري احلاكمني ومات القائم ليلة اخلميس  ظالمتنا هذه إىل حرمك ووثقنا يف كشفها بكرمك فأحكم

الثالث عشر من شعبان وذلك أنه إفتصد فإحنل موضع الفصد وخرج منه دم كثري فإستيقظ وقد إحنلت قوته فطلب 
  حفيده ويل عهده عبد اهللا بن حممد ووصاه مث توىف 

  انتهى ملخصا 
محن بن حممد بن حممد بن املظفر البوشنجي شيخ خراسان علما وفيها أبو احلسن الداودي مجال اإلسالم عبد الر

وفضال وجاللة وسندا روى الكثري عن أيب حممد بن محوية وهو آخر من حدث عنه وتفقه على القفال املروزي وأيب 
الطيب الصعلوكي وأيب حامد اإلسفراييين تويف يف شوال وله أربع وتسعون سنة وصحب أبا علي الدقاق وأبا عبد 

رمحن السلمي مث استقر ببوشنج للتصنيف والتدريس والفتوى والتذكري وصار وجه مشايخ خراسان بقي أربعني ال



سنة ال يأكل اللحم ملا هنب التركمان تلك الناحية وبقي يأكل السمك فحكي له أن بعض األمراء أكل على حافة 
  بعد ذلك ومن شعره النهر الذي يصاد منه السمك ونفض يف النهر ما فضل فلم يأكل السمك 

  ) فمضى النور وأدهلم الطالم ** كان يف االجتماع من قبل نور ( 
  ) فعلى الناس والزمان السالم ** فسد الناس والزمان مجيعا ( 

  وفيها أبو احلسن الباخرزي الرئيس األديب علي بن احلسن بن أيب الطيب

  
عر والفضل واحلائر القصب يف نظمه ونثره وكان يف مؤلف كتاب دمية القصر كان رأسا يف الكتابة واالنشاء والش

شبابه مشتغال بالفقه على مذهب األمام الشافعي رضي اهللا عنه واختص مبالزمة درس أيب حممد اجلويين مث شرع يف 
فن الكتابة واختلف إىل ديوان الرسائل فارتفعت به األحوال واخنفضت ورأى من الدهر العجائب سفرا وحضرا 

ى فقهه فاشتهر باألدب وعمل الشعر ومسع احلديث وصنف كتاب دمية القصر وعصره أهل العصر وغلب أدبه عل
وهو ذيل يتيمة الدهر للثعاليب ومجع فيها خلقا كثريا وقد وضع على هذا الكتاب أبو احلسن علي بن زيد كتابا مساه 

شعر جملد كبري والغالب عليه اجلودة وشاح الدمية وهو كالذيل هلا وكالذي مساه السمعاين الذيل وللباخرزي ديوان 
  فمن معانية الغريبة قوله 

  ) عقارهبا يف وجنتيك حتوم ** وإين ألشكو لسع أصداغك اليت ( 
  ) فكيف يدمي الضحك وهو يتيم ** وأبكى لدر الثغر منك وىل أب ( 

  وقوله يف شدة الربد 
  ) فغدا لسكان اجلحيم حسودا ** كم مؤمن قرصته أظفارالشتا ( 
  ) ختتار حر النار والسفودا ** وترى طيور املاء يف وكناهتا ( 
  ) عادت عليك من العقيق عقودا ** وإذا رميت بفضل كأسك يف اهلوى ( 
  ) حرق لنا عودا وحرك عودا ** يا صاحب العودين ال هتملهما ( 

  وقوله من مجلة أبيات 
  ) نا وجاعل الليل من أصداغه سك** يا فالق الصبح من ألالء غرته ( 
  ) فتنتين وقدميا هجت يل شجنا ** بصورة الوثن استعبدتين وهبا ( 
  ) فالنار حق على من يبعد الوثنا ** ال غروان أحرقت نار اهلوى كبدي ( 

وقتل الباخرزي يف األندلس وذهب دمه هدرا وباخرز بالباء املوحدة وفتح اخلاء املعجمة وبعد الراء زاي ناحية من 
  ل على قرىنواحي نيسابور تشتم

  
  ومزارع خرج منها مجاعة من الفضالء 

وفيها أبو احلسن بن صصري علي بن احلسني بن أمحد بن حممد الثعليب الدمشقي املعدل روى عن متام الرازي 
  ومجاعة وتويف يف احملرم 

عيل بن وفيها أبو بكر اخلياط مقرئ العراق حممد بن علي بن حممد بن موسى احلنبلي الرجل الصاحل مسع من امس
احلسن الصرصري وأيب احلسن احملرب وقرأ علي أيب أمحد الفرضي وأيب احلسن السوسنجردي ومجاعة قال ابن 



اجلوزي ما يوجد يف عصره يف القراءات مثله وكان ثقة صاحلا وقال املؤمتن الساجي كان شيخا ثقة يف احلديث 
ن من البكائني عند الذكر أثرت الدموع يف خديه وقال والقراءة صاحلا صبورا على الفقر وقال أبو ياسر الربداين كا

ابن النجار كان شيخ القراء يف وقته مفردا بروايات وكان عاملا ورعا متدينا وذكر الذهيب يف طبقات القراء فقال 
قيها كان كبري القدر عدمي النظري بصريا بالقرآن صاحلا عابدا ورعا ناسكا بكاء قانتا خشن العيش فقريا متعففا ثقة ف

على مذهب أمحد وآخر من روى عنه باإلجازة أبو الكرم الشهرزورى وقال ابن اجلوزي تويف ليلة اخلميس ثالث 
  مجادى األوىل سنة مثان وستني 

وفيها حممود بن نصر بن صاحل بن مرداس األمري عز الدولة الكاليب صاحب حلب ملكها عشرة أعوام وكان 
صريني والعباسيني لتوسط داره بينهما ووىل بعده ابنه نصر فقتله بعض األتراك شجاعا فارسا جوادا ممدحا بداري امل

  بعد سنة 

  سنة مثان وستني وأربعمائة

  
فيها تويف أبو علي غالم اهلراس مقرئ واسط احلسن بن القسم الواسطي ويعرف أيضا بإمام احلرمني كان أحد من 

  عىن بالقراءات ورحل فيها إىل البالد

  
علي أيب احلسن السوسنجردي واحلمامي وطبقتهما ورحل القراء إليه من اآلفاق وفيه لني قاله يف وصنف فيها قرأ 

  العرب 
وفيها عبد اجلبار بن عبد اهللا بن إبراهيم بن برزة أبو الفتح الرازي الواعظ اجلوهري التاجر روى عن علي بن حممد 

  امي القصار وطائفة وعاش تسعني سنة وآخر من حدث عنه امسعيل احلم
  وفيها أبو نصر التاجر عبد الرمحن بن علي النيسابوري املزكي روى عن حيىي بن امسعيل احلريب النيسابوري ومجاعة 
وفيها أبو احلسن الواحدي املفسر علي بن أمحد النيسابوري تلميذ أيب اسحق الثعليب وأحد من برع يف العلم وكان 

كر احلريي وطائفة وكان رأسا يف اللغة والعربية تويف يف مجادي شافعي املذهب روى يف كتبه عن أبن حممش وأيب ب
اآلخرة وكان من أبناء السبعني قال ابن قاضي شهبه كان فقيها أماما يف النحو واللغة وغريمها شاعرا وأما التفسري 

ر فهو إمام عصره فيه أخذ التفسري عن أيب اسحق الثعليب واللغة عن أيب الفضل العروضي صاحب أيب منصو
األزهري والنحو عن أيب احلسن القهندزي بضم القاف واهلاء وسكون النون ويف آخره زاي الضرير صنف 

الواحدي البسيط يف حنو ستة عشر جملدا والوسيط يف أربع جملدات والوجيز ومنه أخذ الغزايل هذه األمساء وأسباب 
تاب تفسري أمساء النيب صلى اهللا عليه النزول و كتاب نفي التحريف عن القرآن الشريف و كتاب الدعوات و ك

وسلم و كتاب املغازي و كتاب األغراب يف األعراب وشرح ديوان املتنيب وأصله من ساوة من أوالد التجار وولد 
بنيسابور ومات هبا بعد مرض طويل يف مجادى اآلخرة سنة مثان وستني ونقل عنه يف الروضة يف مواضع من كتاب 

  سالم السري يف الكالم على اإل
وفيها ابن عليك أبو القسم علي بن عبد الرمحن بن احلسن النيسابوري روى عن أيب نعيم االسفراييين ومجاعة وقال 

  ابن نقطة حدث عن أيب احلسني اخلفاف



  
  ومات يف رجب بتفليس 

تفقه على أيب  وفيها أبو بكر الصفار حممد بن القاسم بن حبيب بن عبدوس النيسابوري الشافعي أحد الكبار املتقنني
حممد اجلويين وجلس بعده يف حلقته وروى عن أيب نعيم االسفراييين وطائفة وتويف يف ربيع اآلخر قال االسنوي وهو 

جد الفقهاء املعروفني يف نيسابور بالصفارين كان إماما فاضال دينا خريا سليم اجلانب حممود الطريقه مكثرا من 
هبي املنظر متجمال مع قلة ذات اليد وكان من أبناء املشايخ والبيوتات  احلديث واالمالء حسن االعتقاد واخللق

  واملياسري انتهى 
وفيها على بن احلسني بن أمحد بن إبراهيم بن جدا أبو احلسن العكربي ذكره ابن شافع يف تارخيه فقال هو الشيخ 

الربقاين وأبا القسم اخلرقي وابن بشران الزاهد الفقيه االمار باملعروف والنهاء عن املنكر مسع أبا علي بن شاذان و
وغريهم وكان فاضال خريا ثقة صينا شديدا يف السنة على مذهب أمحد وقال القاضي احلسني وابن السمعاين كان 

شيخا صاحلا كثري الصالة حسن التالوة للقرآن إذا لسن وفصاحة يف اجملالس واحملافل وله يف ذلك كالم منثور 
  وتصنيف مذكور مشهور 

فيها أبو القسم املهرواين يوسف بن حممد اهلمداين الصويف العبد الصاحل الذي خرج له اخلطيب مخسة أجزاء روى و
  عن أيب أمحد الفرضي وأيب عمر ابن مهدي ومات يف ذي احلجة 

وفيها يوسف بن حممد بن يوسف أبو القسم اخلطيب حمدث مهذان وزاهدها روى عن أيب بكر بن الل وأيب أمحد 
  ي وأيب عمر بن مهدي وطبقتهم ومجع ورحل وعاش سبعا ومثانني سنة الفرض

  وفيها البياض الشاعر أبو جعفر مسعود بن عبد العزيز بن احملسن بن

  
احلسن بن عبد الرزاق املشهور وهو من الشعراء اجمليدين يف املتأخرين وديوان شعره صغري وهو يف غاية الرقة وليس 

  أحسن شعره قصيدته القافية اليت أوهلا  فيه من املديح إال اليسري فمن
  ) مع ما بقلبك فهو منك نفاق ** أن غاض دمعك والركاب تساق ( 
  ) لك يا لديغ هواهم درياق ** ال حتبسن ماء اجلفون فإنه ( 
  ) مغر فظاهر عذله اشفاق ** وأحذر مصاحبة العذول فأنه ( 
  )  وعلى متون غصوهنا أوراق** ال يبعدن زمن مضت أيامه ( 
  ) محر اخلدود ومخرنا األرياق ** أيام نرجسنا العيون ووردنا ( 
  ) كانت تقام لطيبها أسواق ** ولنا بزوراء العراق مواسم ( 
  ) ذاك الزمان فمثله يشتاق ** فلئن بكت عيين دما شوقا إىل ( 
  ) ما كان طعم هوى املالح يذاق ** أن األغيلمة األوىل لوالهم ( 
  ) أجسامهم ونصوهلا األحداق ** بأكفهم وكأمنا أرماحهم ( 
  ) ال يرجتى ألسريها إطالق ** شنوا اإلغارة يف القلوب بأعني ( 
  ) واستعذبوا ماء اجلفون فعذبوا آألسرار حىت ذرت اآلماق ( 
  ) أوىل دم يوم الفراق يراق ** ومنى احلديث بأهنم نذر وآدمى ( 

ن أحد أجداده كان يف جملس بعض اخللفاء مع مجاعة من وشعره كله على هذا االسلوب وقيل له البياضي أل



العباسيني وكانوا قد لبسوا سوادا ما عداه فأنه لبس بياضا فقال اخلليفة من ذلك البياضي فثبت االسم عليه واشتهر 
  به 

  وفيها ابن حابارمكى بن عبد اهللا الدينوري أبو بكر اجتهد يف هذا الشأن وهو حافظ قاله ابن ناصر الدين 

  سنة تسع وستني وأربعمائة

  
  فيها تويف أبو احلسن امحد بن عبد الواحد بن أيب احلديد السلمي أحد

  
رؤساء دمشق وعدوهلا روى عن جده أيب بكر حممد بن أمحد بن عثمان ومجاعة ومسع مبكة من ابن جهضم تويف يف 

  ربيع األول يف عشر التسعني قاله يف العرب 
بلسي أبو القسم التميمي القرطيب احملدث املتقن مسند األندلس يف ذي القعدة وله وفيها حامت بن حممد بن الطرا

إحدى وتسعون سنة روى عن عثمان بن نابل وأيب املطرف بن فطيس وطبقتهما ورحل فأكثر عن أيب احلسن 
  القابسي ومسع مبكة من ابن فراس العبقسي وكان فقيها مفتيا 

بو مروان القرطيب األديب مؤرخ األندلس ومسندها تويف يف ربيع األول وفيها حيان بن خلف بن حسني بن حيان أ
وله اثنتان وتسعون سنة مسع من عمر بن نايل وله كتاب املبني يف تاريخ األندلس ستون جملدا و كتاب املقتبس يف 

يل بلطفه عشر جملدات وقد رؤى يف النوم فسئل عن التاريخ الذي عمله فقال لقد ندمت عليه إال أن اهللا غفر 
واقالين وقال ابن خلكان ذكره أبو علي الغساين فقال كان عايل السن قوي املعرفة متبحرا يف اآلداب بارعا فيها 

صاحب لواء التاريخ باألندلس أفضح الناس فيه وأحسنهم نظما له لزم ابن احلباب النحوي وصاعد الربعي وأخذ 
ول التهنئة بعد ثالث استخفاف باملودة والتعزية بعد ثالث عنه كتابه املسمى بالفصوص ومسع احلديث ومسعته يق

  اغراء باملصيبة وتويف يف يوم األحد لثالث بقني من ربيع األول ووصفه الغساين بالصدق فيما حكاه يف تارخيه 
  انتهى ملخصا 

قال ابن األكفاين  وفيها حيدرة بن علي األنطاكي أبو املنجا املعرب حدث بدمشق عن عبد الرمحن ابن أيب نصر ومجاعة
  كان يذكر انه حيفظ يف علم التعبري عشرة آالف ورقة وأكثر 

وفيها أبو احلسن طاهر بن أمحد بن بابشاد املصري اجلوهري النحوي صاحب التصانيف دخل بغداد تاجرا يف 
  تعرض اجلوهر وأخذ عن علمائها وخدم مبصر يف ديوان اإلنشاء وكان كتاب اإلنشاء ال يتقدمون بكتبهم حىت

  
عليه وله مرتب على ذلك مث تزهد ورغب عن اخلدمة واستغىن باهللا ولزم بيته فكان ملطوفا به حىت مات وسببه انه 

شاهد سنورا أعمى يف سطح اجلامع يرقى إليه بقوته سنور آخر وخيدمه فكان له فيه عربة ومن تصانيفه املقدمة 
مسودات تويف قبل متامها قريب من مخسة عشر جملدا وشرحها وشرح اجلمل وشرح كتاب األصول البن السراج و

  قيل انه مات مترديا من غرفة واصله من الديلم وبابشاد كلمة أعجمية يتضمن معناها السرور والفرح 
وفيها وجزم بن ناصر الدين يف اليت قبلها عمر بن علي بن أمحد بن الليث الليثي البخاري أبو مسلم احلافظ اجلوال 

  ندة فيه وكان فيه تدليس وعجب بنفسه وتيه تكلم حيىي بن م



وفيها أويف اليت قبلها وهو الصحيح أبو احلسن علي بن حممد بن عبد اهللا بن علي بن احلسن بن زكريا اجلرجاين 
  الزجني كان حافظا ثقة قاله ابن ناصرالدين 

حب الدويرة واألصحاب روى وفيها كركان الزاهد القدوة أبو القسم عبد اهللا بن علي الطوسي شيخ الصوفية وصا
  عن محزة املهليب ومجاعة ومات يف ربيع األول 

وفيها أبو حممد الصريفيين عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا بن هرامرد احملدث خطيب صريفني تويف يف مجادي اآلخرة 
  عن مخس ومثانني سنة روى عن أيب القسم ابن حبابة وأيب حفص الكتاين وكان ثقة 

هللا بن حلسني الفراء أبو القسم بن القاضي أيب يعلى ذكر أخوه يف الطبقات وانه ولد يوم السبت سابع وفيها عبيد ا
شعبان سنة ثالث وأربعني وأربعمائة وقرأ بالروايات علي أيب بكر اخلياط وابن البنا وأيب اخلطاب الصويف وغريهم 

ب احلديث والعلم إىل واسط والبصرة ومسع احلديث من والده وجده المه جابر بن يس وغريهم ورحل يف طل
والكوفة وعكربا واملوصل واجلزيرة وآمد وغري ذلك وكان يتكلم مع شيوخ عصره وكان والده يأمت به يف صالة 

  التراويح

  
إىل أن تويف وكان أكرب أوالد القاضي أيب يعلي وكان ذا عفة وديانة وصيانة حسن التالوة للفراءة كثري الدرس له 

وله معرفة باجلرح والتعديل وأمساء الرجال والكىن وغري ذلك من علوم احلديث وله خط حسن وملا  معرفة بعلومه
وقعت فتنة ابن القشريي خرج إىل مكة فتويف يف مضيه إليها مبوضع يعرف مبعدن البقرة أواخر ذي القعدة وله ست 

  وعشرون سنة وثالثة أشهر ونيف وعشرون يوما تقريبا رمحه اهللا تعاىل 
ها أبو احلسن الربداين حممد بن أمحد بن حممد بن احلسن بن علي بن احلسني ابن هرون الفرضي اآلمني والد وفي

احلافظ أيب علي ولد بالربدان ومسع الكثري من ابن رزقويه وابن بشران وابن شاذان والربقاين وخلق وروى عنه ولداه 
حافظا لكتاب اهللا تعاىل عاملا بالفرائض وقسمة التركات  أبو علي وأبو ياسر قال ابن النجار كان رجال صاحلا صدوقا

كتب خبطه الكثري وخرج ختاريج ومجع فنونا من األحاديث وغريها وقال ابن اجلوزى كان ثقة عاملا صاحلا أمينا تويف 
  يوم اخلميس تاسع عشرى ذي القعده وله كتاب فضيلة الذكر والدعاء 

  سنة سبعني وأربعمائة

  
حل املؤذن أمحد بن عبد امللك بن علي النيسابوري احلافظ حمدث خراسان يف زمانه روى عن أيب فيها تويف أبو صا

نعيم االسفراييين وأيب احلسن العلوي واحلاكم وخلق ورحل إىل أصبهان وبغداد ودمشق يف حدود الثالثني وأربعمائة 
مثانني سنة وله تصانيف وله ألف حديث عن ألف شيخ وثقة اخلطيب وغريه ومات يف رمضان عن اثنتني و

  ومسودات 
وفيها أبو احلسني بن النقور أمحد بن حممد بن أمحد البغدادي البزار احملدث الصدوق روى عن علي احلريب وأيب 
القسم بن حبابة وطائفة وكان يأخذ على نسخة طالوت دينارا أفناه بذلك الشيخ أبو اسحق ألن الطلبة كانوا 

  يفوتونه



  
   رجب عن تسعني سنة الكسب لعياله مات يف

وفيها أبو نصر بن طالب اخلطيب احلسني بن أمحد بن حممد القرشي موالهم الدمشقي خطيب دمشق روى عن ابن 
مجيع جممعه وعن أيب بكر بن أيب احلديث وكان صاحب مال وأمالك وفيه عدالة وديانة تويف يف صفر وله إحدى 

  وتسعون سنة 
سم بن احلافظ أيب حممد احلسن بن حممد البغدادي مسعه أبوه من أيب حفص الكتاين وفيها عبد اهللا بن احلالل أبو الق

  واملخلص ومات يف صفر عن مخس ومثانني سنة قال اخلطيب كان صدوقا 
وفيها أبو جعفر بن أيب موسى شيخ احلنابلة عبد اخلالق بن عيسى بن أمحد كان ورعا زاهدا عالمة كثري الفنون رأسا 

لى املبتدعه نافذ الكلمة روى عن أيب القسم بن بشران وقد أخذ يف فتنة ابن القشريي وحبس أياما يف الفقه شديدا ع
قاله يف العرب وقال ابن السمعاين كان إمام احلنابلة يف عصره بال مدافعة مليح التدريس حسن الكالم يف املناظرة 

ل ابن عقيل كان يفوق اجلماعة من مذهبه ورعا زاهدا متقنا عاملا بأحكام القرآن والفرائض مرضى الطريقة وقا
وغريهم يف علم الفرائض وكان عند اإلمام يعين اخلليفة معظما حىت أنه وصى عند موته بأن يغسله تربكابه وكان 
حول اخلليفة ما لو كان غريه ألخذه وكان ذلك كفاية عمرة فواهللا ما التفت ايل شيء منه بل خرج ونسى مئزره 

 يشهد منه انه شرب ماء يف حلقته مع شدة احلر وال غمس يده يف طعام أحد من أبناء الدنيا حىت محل إليه قال ومل
وقال ابن رجب له تصانيف عدة منها رءوس املسائل وشرح املذهب وله جزة يف أدب الفقه ويف فضائل أمحد 

هم وكان معظما عند وترجيح مذهبه وتفقه عليه طائفة من أكابر املذهب كاحللواين والقاضي أيب احلسني وغري
  اخلاصة والعامة زاهدا يف الدنيا إىل الغاية قائما يف إنكار املنكرات بيده ولسانه جمتهدا يف ذلك وتويف

  
رمحه اهللا ليلة اخلميس سحرا خامس شهر صفر وصلى عليه يوم اجلمعة ضحى جبامع املنصور وأم الناس أخوه 

يأ لكثري منهم الصالة ومل يبق رئيس وال مرءوس إال حضره إال من الشريف أبو الفضل ومل يسع اجلامع اخللق ومل يته
شاء اهللا ودفنوه يف قرب األمام امحد وما قدر أجد أن يقول للعوام ال تنبشوا قرب األمام أمحد وادفنوه جبنبه فقال أبو 

از دفنه مع األمام ال حممد التميمي من بني اجلماعة كيف تدفنونه يف قرب األمام أمحد وبنت أمحد مدفونة معه فأن ج
جيوز دفنه مع بنته فقال بعض العوام اسكت فقد زوجنا بنت أمحد من الشريف فسكت التميمي ولزم الناس قربه 

فكانوا يبيتون عنده كل ليلة اربعاء وخيتمون اخلتمات فيقال انه قرىء على قربه تلك األيام عشرة آالف ختمة ورآه 
 بك قال ملا وضعت يف قربي رأيت قبة من درة بيضاء هلا ثالثة أبواب وقائل بعضهم يف املنام فقال له ما فعل اهللا

  يقول هذه لك أدخل من أي أبواهبا شئت 
وفيها أبو القسم بن منده عبد الرمحن بن حممد بن اسحق بن حممد بن حيىي ابن إبراهيم بن الوليد بن منده بن بطة بن 

االصبهاين األمام احلافظ ابن احلافظ الكبري أيب عبد اهللا بن منده استندار وامسه الفريزان بن جهان خبت العبدي 
ومنده لقب إبراهيم جده األعلى ذكره ابن اجلوزى يف طبقات احلنابلة وترمجه يف تارخيه فقال ولد سنة ثالث ومثانني 

الد وصنف التصانيف وثالمثائة ومسع أباه وأبا بكر بن مردويه وخلقا كثريا وكان كثري السماع كبري الشأن سافر الب
وخرج التخاريج وكان ذا وقار ومست وأتباع فيهم كثرة وكان متمسكا بالسنة معرضا عن أهل البدع آمر 

باملعروف ناهيا عن املنكر ال خياف يف اهللا لومة الئم وقال ابن السمعاين كان كبري الشأن جليل القدر كثري السماع 
ان وخراسان وصنف التصانيف وقال سعد بن حممد الزجناين حفظ اهللا واسع الرواية سافر إىل احلجاز وبغداد ومهذ



اإلسالم برجلني أحدمها بأصبهان واآلخر هبراة عبد الرمحن بن منده وعبد اهللا األنصاري وقال حيىي بن منده كان 
  عمي سيفا علي

  
ويف الغدو واآلصال ذاكرا  أهل البدع وهو أكرب من أن ينبه عليه مثلى كان واهللا آمرا باملعروف ناهيا عن املنكر

ولنفسه يف املصاحل قاهرا أعقب اهللا من ذكره بالشر الندامة وكان عظيم احللم كبري العلم قرأت عليه قول شعبة من 
كتبت عنه حديثا فأنا له عبد فقال من كتب عين حديثا فأنا له عبد وقال ابن تيمية وكان أبو القسم بن منده من 

هر بالبسملة يف الصالة وقال ابن منده يف كتابه الرد على اجلهمية التأويل عند األصحاب وكان يذهب إىل اجل
أصحاب احلديث نوع من الكذب وقال يف العرب كان ذا مست ووقار وله أصحاب وأتباع وفيه تسنن مفرط أوقع 

ن شأنه لكان بعض العلماء يف الكالم يف معتقده وتومهوا فيه التجسيم وهو برئ منه فيما علمت ولكن لو قصر م
أوىل به أجاز له زاهر ابن أمحد السرخسي وروى الكثري عن أبيه وأيب جعفر االهبري وطبقتهما ومسع بنيسابور من 

  أصحاب األصم ومبكة من ابن جهضم وهبمذان والدينور وشرياز وبغداد وعاش تسعا ومثانني سنة انتهى كالم العرب 
محد بن يعقوب الرزاز املقرئ الزاهد ذكره ابن اجلوزى يف الطبقات وفيها أبو بكر بن محدويه أمحد بن حممد بن أ

والتاريخ ولد يوم األربعاء لثمان عشرة ليلة خلت من صفر سنة إحدى ومثانني وثلثمائة وحدث عن خلق كثري منهم 
 ابن بشران وابن القواس وهو آخر من حدث عن أيب احلسني بن مسعون وتفقه على القاضي أيب يعلي وكان ثقة

زاهدا متعبدا حسن الطريقة وحدث عنه اخلطيب يف تارخيه وتويف يوم السبت رابع عشرى ذي احلجة قال ابن نقطة 
  محدويه بضم احلاء وامليم املشددة أيضا وبالياء 

  سنة إحدى وسبعني وأربعمائة

  
  فيها تويف أبو علي بن البنا الفقيه الزاهد احلسن بن أمحد بن عبد اهللا احلنبلي

  
ي األمام املقرئ احملدث الفقيه الواعظ صاحب التصانيف ولد سنة ست وتسعني وثلثمائة وقرأ القراءات البغداد

السبع على أيب احلسن احلمامي وغريه ومسع احلديث على القاضي أيب يعلى وهو من قدماء أصحابه وحضر عند ابن 
 الفرج وقرأ عليه القرآن مجاعة مثل عبد أيب موسى وناظر يف جملسه وتفقه أيضا علي أيب الفضل التميمي وأخيه أيب

اهللا البارع وأىب العز القالنسى وغريمها ومسع منه احلديث خلق كثري وقرأ عليه احلافظ احلميدي كثريا ودرس الفقه 
كثريا وأفىت زمانا طويال وصنف كتبا يف الفقه واحلديث والفرائض وأصول الدين ويف علوم خمتلفات قال ابن 

انه قال صنفت مخسمائة مصنف وتراجم كتبه مسجوعة وقال ابن شافع كتبت احلديث عن حنو  اجلوزى ذكر عنه
من ثلثمائة شيخ ما رأيت فيهم من كتب خبطه اكثر من ابن البنا قال وقال يل هو رمحه اهللا ما رأيت بعيين من كتب 

م وتويف رمحه اهللا ليلة السبت أكثر مين قال وكان طاهر األخالق حسن الوجه والشيبه حمبا ألهل العلم مكرما هل
  خامس رجب ودفن بباب حرب رمحه اهللا 

وفيها أبو يعلى محزة بن الكيال البغدادي الفقيه احلنبلي ذكره ابن أيب يعلى يف طبقاته وانه ممن تردد إىل والده زمانا 
ن شافع يف تارخيه كان مواصال ومسع منه علما واسعا وكان عبدا صاحلا وقيل انه كان حيفظ االسم األعظم وقال اب



رجال صاحلا مالزما لبيته ومسجده حافظا للسانه معتزال عن الفنت تويف يوم األربعاء سابع عشرى شهر رمضان 
  ودفن مبقربة باب الدير 

وفيها أبو علي الوخشي بالفتح والسكون نسبة إىل وخش بلد بنواحي بلخ احلسن بن علي البلخي احلافظ الثقة 
وطوف ومجع وصنف وعاش ستا ومثانني سنة روى عن متام الرازي وأيب عمر بن مهدي وطبقتهما  املكثر الكبري رحل

  بالشام والعراق ومصر وخراسان وكان من الثقات 
  وفيها أبو القسم الزجناين سعد بن علي بن حممد بن علي بن احلسني شيخ احلرم

  
اهللا روى عن أيب عبد اهللا بن نظيف الفراء وعبد واحلفاظ كان حافظا قدوة علما ثقة زاهدا نزيل احلرم وجار بيت 

الرمحن بن ياسر وخلق سئل حممد بن طاهر املقدسي عن أفضل من رأى فقال سعد الزجناين وشيخ اإلسالم األنصاري 
فقيل له أيهما أفضل فقال األنصاري كان متفننا وأما الزجناين فكان أعرف باحلديث منه وسئل امسعيل التيمي عنه 

م كبري عارف بالسنة وقال ابن االهدل كان صاحب كرامات وآيات يزدحم الناس عليه عند الطواف فقال أما
  كازدحامهم على احلجر وقال غريه تويف يف أول سنة إحدى وسبعني أو يف آخر سنة سبعني عن تسعني سنة 

دوق جليل روى عن وفيها عبد الباقي بن حممد بن غالب أبو منصور االزجي العطار وكيل القائم واملقتدي ص
  املخلص وغريه وتويف يف ربيع اآلخر 

وفيها أبو القسم عبد العزيز بن علي االمناطي ابن بنت السكري روى عن املخلص قال عبد الوهاب االمناطي هو 
  ثقة وآخر من روى عنه ابن الطالية الزاهد وتويف يف رجب 
صاحب التصانيف منها املغين يف شرح االيضاح ثالثون  وفيها عبد القاهر بن عبد الرمحن اجلرجاين أبو بكر النحوي

جملدا وكان شافعيا أشعريا قاله يف العرب وقال ابن قاضي شهبه كان شافعي املذهب متكلما على طريقة أالشعري 
وفيه دين وله فضيلة تامة يف النحو وصنف كتبا كثرية فمن أشهرها كتاب اجلمل وشرحه و كتاب العمدة يف 

ب املفتاح وشرح الفاحتة يف جملد وغري ذلك أخذ النحو جيرجان عن أيب احلسني حممد بن احلسن التصريف و كتا
الفارسي ابن أخت الشيخ أيب علي الفارسي وأخذ عنه علي بن أيب زيد الفصيحي وذكره السلفي يف معجمه فقال 

  ته وله نظم فمنهدخل عليه لص وهو يف الصالة فأخذ مجيع ما وجد واجلرجاين ينظر إليه ومل يقطع صال

  
  ) ومل إىل اجلهل ميل هائم ** كرب على العقل ال ترضه ( 
  ) فالسعد يف طالع البهائم ** وعش محارا تعش سعيدا ( 

  انتهى ملخصا 
وفيها أبو عاصم الفضيلي الفقيه الفضيل بن حيىي اهلروي شيخ أىب الوقت تويف يف مجادي وله مثان ومثانون سنة قاله 

السنوي يف ترمجة والد هذا أبو حممد امسعيل بن الفضيل اهلروى املعروف بالفضيلي نسبة إىل جد له يف العرب وقال ا
يسمى الفضيل تصغري الفضل ذكره ابو نصر عبد الرمحن اهلروى يف تاريخ هراة فقال هو الفحل املقدم واإلمام 

ل وهو والد األمام أيب عاصم الصغري اهلروي املقدم يف فنون الفضل وأنواع العلم تويف سنة مثان ومثانني وأربعمائة قا
  كذا نقله ابن الصالح يف طبقاته وانشد له 

  ) فنعم جواب من آذاك ذاكا ** تعود آيها املسكني صما ( 



  ) حبمد للذي عافاك فاكا ** وان عوفيت مما عبت فافتح ( 
وسبعني فإن كان كذلك فيكون االبن  وذكر الذهيب أن أبا عاصم الفصيلى الفقيه وامسه الفضيل ممن تويف سنة إحدى

  قد مات قبل والدة بنحو العشرين انتهى كالم االسنوي قلت وعلى هذا فاألب جاوز املائة بال ريب واهللا أعلم 
وفيها أبو الفضل القومساين نسبه إىل قومسان من نواحي مهذان حممد بن عثمان بن زبرك شيخ عصره هبمذان فضال 

  ننا يف العلوم مات عن بضع وسبعني سنة روى عن علي بن أمحد بن عبدان ومجاعة وعلما وجاللة وزهادة وتف
وفيها حممد بن أيب عمران أبو اخلري املرندي بفتحتني وسكون النون ومهملة نسبة إىل مرند بلد باذربيجان الصغار 

  آخر أصحاب الكشميهين ومن به ختم مساع البخاري عاليا ضعفه ابن طاهر

   وأربعمائةسنة اثنتني وسبعني

  
فيها تويف أبو علي احلسن بن عبد الرمحن لشافعي املكي احلناط املعدل روى عن امحد بن فراس العبقسي وعبيد اهللا 

  بن أمحد السفطي وتويف يف ذي القعدة 
وفيها حممد بن أيب مسعود عبد العزيز بن حممد أبو عبد اهللا الفارسي مث اهلروي روى جزء أيب اجلهم وغري ذلك عن 

  أيب حممد السرجيي يف شوال 
وفيها أبو منصور العكربي حممد بن حممد بن أمحد األخباري الندمي عن تسعني سنة وهو صدوق روى عن حممد بن 

  عبد اهللا اجلعفي وهالل احلفار وطائفة وتويف يف شهر رمضان 
بة اهللا الشريازي أما هياج وفيها هياج بن عبيد الزاهد القدوة أبو حممد احلطيين نسبة إىل جدكان حطيبا قال ه

الزاهد الفقيه ما رأت عيناي مثله يف الزهد والورع وقال ابن طاهر بلغ من زهده انه يوايل ثالثة أيام لكن يفطر على 
ماء زمزم فإذا كان اليوم الثالث من أتاه بشيء أكله وكان قد نيف على الثمانني وكان يعتمر يف كل يوم ثالث عمر 

ة دروس ألصحابه وكان يزور النيب صلى اهللا عليه وسلم يف كل سنة من مكة حافيا ذاهبا على رجليه ويدرس عد
وراجعا روى عن أيب ذر اهلروي وطائفة وقال السخاوي يف طبقاته هياج ابن عبيد بن احلسني أبو حممد الفقيه 

ثالث ومل يكن يدخر شيئا احلطيين الزاهد املقيم باحلرم كان أوحد عصره يف الزهد والورع وكان يصوم ويفطر بعد 
  وال ميلك غري ثوب واحد وكان يزور النيب صلى اهللا عليه وسلم يف كل سنة

  
ماشيا حافيا وكذلك عبد اهللا بن عباس بالطائف ويأكل مبكة أكله وبالطائف أخرى ومل يلبس نعال منذ دخل احلرم 

حني خيرج لألحرام بالعمرة وكان قد ناف على وأقام باحلرم حنو أربعني سنة مل حيدث باحلرم وإمنا كان حيدث باحلل 
مائة سنة إستشهد مبكه يف وقعة وقعت بني أهل السنة والرافضة فحمله أمريها حممد بن هاشم وضربه ضربا شديدا 

  على كرب السن مث محل إىل منزله مبكه فمات قيل انه مات يوم األربعاء بني الصالتني انتهى ملخصا 

  ةسنة ثالث وسبعني وأربعمائ

  
فيها تويف أبو القسم الفضل بن عبد اهللا احملب الواعظ النيسابوري آخر أصحاب أيب احلسن اخلفاف موتا روى عن 



  العلوي وغريه 
وفيها أبو الفتيان بن حيوس األمري مصطفى الدولة حممد بن سلطان بن حممد بن حيوس بن حممد بن املرتضى بن 

شهور كان يدعى باألمري ألن أباه كان من أمراء العرب وهو من فحول حممد بن القسم بن عثمان اللغوي الشاعر امل
الشعراء الشاميني اجمليدين له ديوان شعر كبري لقى مجاعة من امللوك واألكابر ومدحهم وأخذ جوائزهم وكان منقطعا 

فبىن  إىل بين مرداس أصحاب حلب وله فيهم قصائد نفيسة وكان قد أثرى وحصلت له نعمة ضخمة من بين مرداس
  دارا مبدينة حلب وكتب على باهبا من شعره 

  ) يف نعمة من آل مرداس ** دار بنيناها وعشنا هبا ( 
  ) على لأليام من باس ** قوم نفوا بؤسي ومل يتركوا ( 
  ) فليصنع الناس مع الناس ** قل لبين الدنيا أال هكذا ( 

  ومن غرر قصائده السائرة قوله من قصيدة 
  ) وأسأل مصيفا عافيا عن مربع ** لكية فاربع هو ذاك ربع املا( 
  ) غر السحائب واعتذر عن أدمعي ** واستسق لألمن اخلوايل باحلمى ( 
  )يف قربه ووراء ناء مزمع ** فلقد فنني أمام دان هاجر ( 

  
  ) عن مقلة عربي وقلب موجع ** لو خترب الركبان عين حدثوا ( 
  ) رجع وصالك يرجع زمن مىت ي** ردى لنا زمن الكثيب فأنه ( 
  ) لرددت أقصى نيلك املسترجع ** لو كنت عاملة بأدىن لوعة ( 
  ) عن مضمر بني احلشا واألضلع ** بل لو قنعت من الغرام مبظهر ( 
  ** ) أغنيت أثر تعتب ووصلت عقب جتنب وبذلت بعد متنع ( 
  ) عن أن أكون كطالب مل ينجع ** ولو إنين أنصفت نفسي صنتها ( 
  ) فألشكرن ندى أجاب وما دعى ** وت ندى الكرام فلم جيب إين دع( 
  ) شكرى بطئ عن ندى متسرع ** ومن العجائب والعجائب مجة ( 

  وله بيت مفرد يف شرف الدولة سامل بن قريش 
  ) وجرى الندى بعروقه قبل الدم ** أنت الذي نفق الثناء بسوقه ( 

  فتيان املذكور وملا وصل ابن اخلياط الشاعر إىل حلب كتب أليب ال
  ) كفاك مين منظري عن خمربي ** مل يبق عندي ما يباع بدرهم ( 
  ) عن أن تباع وقد وجدتك مشتري ** إال بقية ماء وجه صنتها ( 
فقيل له لو قال وأنت نعم املشتري كان أحسن وكانت والدة ابن حيوس يوم السبت سلخ صفر سنة أربع ( 

عني سنة وهو شيخ ابن اخلياط الشاعر املشهور وحيوس باحلاء املهملة والياء وسبعني وثلثمائة فيكون عمر تسعة وتس
  التحتية املشددة ويف شعراء املغاربة ابن حبوس بالباء املوحدة 

  سنة أربع وسبعني وأربعمائة



  
عني فيها تويف أبو الوليد الباجي سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب التجييب القرطيب باملرية يف رجب عن إحدى وسب

سنة روى عن يونس بن عبد اهللا بن مغيث ومكى بن أيب طالب وجاور ثالثة أعوام والزم أبا ذر اهلروي وكان ميضي 
  معه إىل السراة مث رحل إىل بغداد واىل دمشق وروى عن عبد الرمحن

  
الكالم ابن الطيوري وطبقته بدمشق وابن غيالن وطبقته ببغداد وتفقه علي أيب الطيب الطربي ومجاعة وأخذ 

باملوصل عن أيب جعفر السمناين ومسع الكثري وبرع يف احلديث والفقه واألصول والنظر ورد إىل وطنه بعد ثالث 
عشرة سنة بعلم جم مع الفقر والقناعة كان يضرب ورق الذهب للغزل ويعقد الوثائق مث فتحت عليه الدنيا 

أبو علي بن سكرة ما رأيت أحدا على مسته وأجزلت صالته ووىل قضاء أماكن وصنف التصانيف الكثرية قال 
وهيئته وتوقري جملسه قاله يف العرب وقال ابن خلكان كان من علماء األندلس وحفاظها سكن شرق األندلس ورحل 
إىل املشرق سنة ست وعشرين وأربعمائة فأقام مبكة مع أيب ذر اهلروى ثالثة أعوام وحج فيها أربع حجج مث رحل 

ثالثة أعوام يدرس الفقه وميلي احلديث ولقى هبا سادة من العلماء كأيب الطيب الطربي وأيب  إىل بغداد وأقام هبا
إسحق الشريازي وأقام باملوصل مع أيب جعفر السمناين عاما يدرس عليه الفقه وكان مقامه باملشرق حنو ثالثة أعوام 

  الوليد الباجي لنفسه  وروى عن احلافظ أيب بكر اخلطيب وروى اخلطيب أيضا عنه وقال أنشدين أبو
  ) بأن مجيع حيايت كساعه ** إذا كنت أعلم علما يقينا ( 
  ) واجعلها يف صالح وطاعه ** فلم ال أكون ضنينا هبا ( 

وصنف كتبا كثرية منها التعديل والتجريح فيمن روى عنه البخاري يف الصحيح وغري ذلك وممن أخذ عنه أبو عمر 
  نه وبني ابن حزم الظاهري مناظرات وجمالس بن عبد الرب صاحب االستيعاب وبي

انتهى ملخصا وقال ابن ناصر الدين أنكروا عليه يف قصة حديثه الكتابة وشنعوا عليه ذلك وقبحوا عند العامة جوابه 
  وقال قائلهم 

  ) وقال أن رسول اهللا قد كتبا ** برئت ممن شرى دنيا بآخرة ( 
  انتهى

  
أمحد البغدادي البندار قال أبو سعد السمعاين كان صاحلا ثقة فهما ورعا خملصا وفيها أبو القسم بن البسري علي بن 

عاملا مسع املخلص ومجاعة وأجاز له ابن بطة ونصر املرجى وكان متواضعا حسن األخالق ذا هيبة ووقار تويف يف 
  سادس رمضان 

يم البزار احلنبلي املعروف بابن أخي وفيها وجزم ابن رجب انه تويف يف اليت قبلها علي بن حممد بن الفرج بن إبراه
نصر العكربي ذكره ابن اجلوزى يف الطبقات وقال مسع من أيب علي بن بابشاد واحلسن بن شهاب العكربي وكان 
له تقدم يف القرآن واحلديث والفقه والفرائض ومجع إىل ذلك النسك والورع وذكر ابن السمعاين حنو ذلك مث قال 

ا واملفيت هبا وكان خريا ورعا متزهدا ناسكا كثري العبادة وكان له ذكر شائع يف اخلري وحمل كان فقيه احلنابلة بعكرب
  رفيع عند أهل بلده وروى عنه إمساعيل بن السمرقندي وأخوه وغريمها 

وفيها أبو بكر حممد بن املزكي أيب زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد النيسابوري املزكي احملدث من كبار الطلبة كتب 



عن مخسمائة نفس وأكثر عن أبيه وأيب عبد الرمحن السلمي واحلاكم وروى عنه اخلطيب مع تقدمه وتويف يف رجب 
  رمحه اهللا 

وفيها وجزم ابن خلكان وابن األهدل انه يف اليت قبلها قال ابن األهدل ويف سنة ثالث وسبعني أبو احلسن علي بن 
ليمن سيء العقيدة وكان الداعي عامر بن عبد اهللا الرواحي يتردد حممد الصليحي القائم باليمن كان أبوه قاضيا با

إليه لرياسته وصالحه فاستمال الداعي ولده املذكور وهو دون البلوغ قيل انه رأى حليته يف كتاب الصور وتنقل 
ت الرواحي حاله وما يؤول إليه وهو عندهم من الذخائر القدمية املظنونة فاطلعه على ذلك وكتمه عن أبيه وأهله وما

على القرب من ذلك وأوصى له بكتبه فعكف على درسها مع فطنته فلم يبلغ احللم حىت تضلع من علوم الباطنية 
  الضاللية األوهامية اإلمسعيلية متبصرا يف علم التأويل

  
س أنه املخالف ملفهوم التنزيل مث صار حيج بالناس دليال يف طريق السررات والطائف مخس عشرة سنة وشاع يف النا

ميلك اليمن بأسره وكان يكره من يقول له ذلك فلما كان سنة تسع وعشرين وأربعمائة ارتقى جبل مسور وهو 
أعلى جبال اليمن ذروة ومعه ستون رجال قد حالفهم مبكة على املوت فلما صعده مل ينتصف النهار حىت أحاط به 

م مل أفعل ذلك إال خشية أن يركبه غرينا عشرون ألف ضارب وقالوا أن نزلت وأال قتلناك باجلوع فقال هل
وميلكونكم فإن تركتموين وإال نزلت فانصرفوا عنه فبىن فيه بعد هذا واستعد بأنواع العدة واستفحل أمره وكان 

يدعو للمنتصر العبيدي الباطين صاحب مصر خفية وخياف من جناح صاحب هتامة اليمن ويداريه حىت قتله بالسم مع 
ا له بالكدراء مث استأذن املنتصر يف إظهار الدعوة فأذن له فطوى البالد وافتتح احلصون سريعا جارية مجيلة أهداه

وقال يف خطبته يف جامع اجلند يف مثل هذا اليوم خيطب على منرب عدن ومل يكن ملكها بعد فقال بعض من حضر 
كان أحدمها أهون من اآلخر فكان  سبوح قدوس فاهللا أعلم قاهلا استهزاءا أو تعظيما وكال األمرين ال ينبغي وان

كما قال فقام ذلك اإلنسان وغال يف القول ودخل يف بيعته ومذهبه واستقر ملكه يف صنعاءووىل حصون اليمن غري 
أهلها وحلف أن ال يوىل هتامة االمن وزن له مائة ألف دينار فوزنتها زوجته أمساء بنت شهاب عن أخيها سعد بن 

نا أين لك هذا قالت هو من عند اهللا إن اهللا يرزق من يشاء بغري حساب فتبسم وقال هذه شهاب فواله وقال يا موالت
بضاعتنا ردت إلينا وعزم على احلج يف سنة ثالث وسبعني يف ألفي فارس منهم من آل الصليحي مائة وستون 

جمه سعيد االحول شخصا واستخلف ولده أمحد املكرم فنزل بقرب املهجم بضيعة تسمى أم البهم وبئر أم معبد فه
بن جناح الذي كان قتله بالسم ومل يشعر عسكره ونواحي جيشه إال وقد قتل فانزعوا وفزعوا وكان أصحاب 
  األحول سبعني رجال رجالة بيد كل واحد منهم جريدة يف رأسها مسمار حديد تركوا جادة الطريق وسلكوا

  
رصد هلم حنو مخسة آالف من احلبشة فاختلف طريقهم الساحل فوصلوا يف ثالثة أيام وكان الصليحي قد مسع هبم وأ

وملا رآهم الصليحي مع ما هم فيه من التعب واجلوع واحلفاء ظن أهنم من مجلة عسكره فقال له أخوه اركب فهذا 
واهللا األحول فلم يربح الصليحي من مكانه حىت وصل إليه األحول فقتله وقتل أخاه وسائر الصليحيني وصاحل بقية 

قل اللهم مالك امللك { قال إمنا أخذت بثأرى مث رفع راس الصليحي على رأس عود املظلمة وقرأ القارئ العسكر و
اآلية ورجع األحول إىل زبيد ساملا غامنا وكان قد قام بالدعوة الباطنية } تؤيت امللك من تشاء وتنزع امللك ممن تشاء 

مائتني وملك هتامة وجباهلا وطرد الناصر بن اهلادي قبل الصليحي علي بن فضل من ولد جنفر بن سبأ سنة سبعني و



  واهللا أعلم انتهى ما أورده ابن األهدل اليمىن يف تارخيه 
وفيها قتيبة العثماين أبو رجا النسفي قتيبة بن حممد بن حممد بن أمحد بن عثمان كان حافظا مشهورا قاله ابن ناصر 

  الدين 

  سنة مخس وسبعني وأربعمائة

  
أصبهان ومسندها عبد الوهاب بن احلافظ أيب عبد اهللا حممد ابن اسحق بن مندة أبو عمرو والعبدي  فيها تويف حمدث

  االصبهاين الثقة املكثر مسع أباه وأبا خرشيد قوله ومجاعة وتويف يف مجادى اآلخرة 
ومات يف وفيها حممد بن أمحد بن علي السمسار أبو بكر األصبهاين روى عن إبراهيم ابن خرشيد قوله ومجاعة 

  شوال وله مائة سنة وروى عنه خلق كثري 
وفيها أبو الفضل املطهر بن عبد الواحد الرباين االصبهاين تويف فيها أوىف حدودها روى عن ابن املرزبان االهبري 

  جزء لوين وعن ابن منده وابن خرشيد قوله

  
معجمة مفتوحة مث راء ساكنة بعدها قاف وفيها عبد الرمحن بن حممد بن ثابت النابيت اخلرقي منسوب إىل خرق خباء 

قرية من قرى فرد املعروف مبفيت احلرمني تفقه أوال مبرو على البوراين مث مبرو الروذ على القاضي احلسني مث ببخارا 
على أيب سهل االبيوردى مث ببغداد على الشيخ أيب اسحق الشريازي ومسع احلديث وأمسع مث حج وجاور مبكة سنة 

  نه وسكن قريته واشتغل بالزهد والفتوى إىل أن مات يف شهر ربيع األول مث رجع إىل وط

  سنة ست وسبعني وأربعمائة

  
فيها عزم أهل حران وقاضيهم ابن جلبة احلنبلي على تسليم حران إىل جنق أمري التركمان لكونه سنيا وعصوا على 

مع املصريني كانوا حياصرون هبا  مسلم بن قريش صاحب املوصل لكونه رافضيا ولكونه مشغوال مبحاصرة دمشق
  تاج الدولة تنش فأسرع إىل حران ورماها باجملانيق وأخذها وذبح القاضي وولديه رمحهم اهللا تعاىل قاله يف العرب 

وفيها تويف الشيخ أبو اسحق الشريازي إبراهيم بن علي بن يوسف الفريوزا باذى الشافعي مجال الدين أحد األعالم 
سنة تفقه بشرياز وقدم بغداد وله اثنتان وعشرون سنة فاستوطنها ولزم القاضي أبا الطيب إىل أن وله ثالث ومثانون 

صار معيده يف حلقته وكان انظر أهل زمانه وأفصحهم وأورعهم وأكثرهم تواضعا وبشرا وانتهت إليه رياسة 
قطار وخترج به أئمة كبار ومل حيج املذهب يف الدنيا روى عن أيب علي بن شاذان والربقاين ورحل إليه الفقهاء من اال

وال وجب عليه ألنه كان فقريا متعففا قانعا باليسري ودرس بالنظامية وله شعر حسن تويف يف احلادي والعشرين من 
مجادى اآلخرة قاله يف العرب وقال ابن قاضي شهبه قال الشيخ أبو اسحق كنت أعيد كل قياس ألف مرة فإذا فرغت 

  ذا وكنت أعيد كل درس مائة مرة وإذا كانأخذت قياسا آخر على ه



  
يف املسئلة بيت يستشهد به حفظت القصيدة اليت فيها البيت وكانت الطلبة ترحل من الشرق والغرب إليه والفتاوي 

حتمل من الرب والبحر إىل بني يديه قال رمحه اهللا ملا خرجت يف رسالة اخلليفة إىل خراسان مل أدخل بلدا وال قرية إال 
قاضيها أو خطيبها أو مفتيها من تالمذيت وبنيت له النظامية ودرس هبا إىل حني وفاته ومع هذا فكان ال ميلك وجدت 

شيئا من الدنيا بلغ به الفقر حىت كان ال جيد يف بعض األوقات قوتا وال لباسا وكان طلق الوجه دائم البشر كثري 
شعار وله شعر حسن قال أبو بكر الشاشي الشيخ أبو البسط حسن اجملالسة حيفظ كثريا من احلكايات احلسنة واأل

اسحق حجة اهللا تعاىل على أئمة العصر وقال ابن السمعاين أن الشيخ أبا اسحق قال كنت نائما ببغداد فرأيت 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر فقلت يا رسول اهللا بلغين عنك أحاديث كثرية عن ناقلي 

أن أمسع منك خربا أتشرف به يف الدنيا وأجعله ذخرية لآلخرة فقال يل يا شيخ ومساين شيخا وخاطبين األخبار وأريد 
به وكان يفرح هبذا مث قال قل عين من أراد السالمة فليطلبها يف سالمة غريه وقد أخذ هذا املعىن بعضهم فنظمه يف 

  أبيات هي كالشرح هلذا اخلرب فقال 
  ) وحظك موفور وعرضك صني **  إذا شئت أن حتيا ودينك سامل( 
  ) فعندك عورات وللناس ألسن ** لسانك ال تذكر به عورة امرئ ( 
  ) لقوم فقل يا عني للناس أعني ** وعينك أن أبدت إليك معايبا ( 
  ) وفارق ولكن باليت هي أحسن ** وصاحب مبعروف وجانب من اعتدى ( 

جهة املقتدر تلقاه الناس ومحل إمام احلرمني الغاشية بني يديه  وقال ابن األهدل ملا قدم الشيخ نيسابور رسوال من
وناظره فغلبه الشيخ بقوة اجلدل قيل له ما غلبتين إال بصالحك وملا شافهه املقتدر بالرسالة قال له وما يدريين أنك 

أطراف ثيابه اخلليفة ومل أرك قبلها فتبسم وطلب من عرفه به وتراكب الناس عليه يف بالد العجم حىت متسحوا ب
  وتراب نعليه ومن شعره رضي اهللا عنه

  
  ) فقالوا ما إىل هذا سبيل ** سألت الناس عن خل ويف ( 
  ) فإن احلر يف الدنيا قليل ** متسك أن ظفرت بود حر ( 

وذكر النووي يف هتذيبه أن الشيخ أبا اسحق كان طارحا للتكلف وروى انه جىء بسؤال وهو عند دكان خباز أو 
ذ قلمه ودواته وأجاب على السؤال مث مسح بالقلم ثوبه وعلى اجلملة فأنه ممن أطبق الناس على فضله بقال فأخ

وسعة علمه وحسن مسته وصالحه مع القبول التام من اخلاص والعام وقد أثىن عليه علماء وقته مبا يطول شرحه 
  وقال فيه عاصم بن احلسني 

  ) دليل  عليه من توجده** تراه من الذكاء حنيف جسم ( 
  ) فليس يضره اجلسم النحيل ** إذا كان الفىت ضخم املعاين ( 

  وله مؤلفات كثرية شهرية نافعه رمحه اهللا تعاىل 
وفيها أبو الوفاء طاهر بن احلسني بن أمحد بن عبد اهللا بن القواس البغدادي الفقيه احلنبلي الزاهد الورع ولد سنة 

سن احلمامي ومسح احلديث من هالل احلفار وأيب احلسني بن بشران تسعني وثلثمائة وقرأ القرآن على أيب احل
وغريهم وتفقه أوال على القاضي أيب الطيب الطربي الشافعي مث تركه وتفقه على القاضي أيب يعلى والزمه حىت برع 

ف شيخة يف الفقه وأفىت ودرس وكانت له حلقة جبامع املنصور للفتوى واملناظرة وكان يلقي املختصرات من تصاني



القاضي أيب يعلي ويلقى مسائل اخلالف درسا وكان إليه املنتهى يف العبادة والزهد والورع وذكره ابن السمعاين يف 
تارخيه فقال من أعيان فقهاء احلنابله وزهادهم كان قد أجهد نفسه يف الطاعة والعبادة واعتكف يف بيت اهللا مخسني 

  قارئا للقرآن فقيها ورعا خشن العيش سنة وكان يواصل الطاعة ليله بنهاره وكان 
انتهى وكانت له كرامات ظاهرة ذكر ابن شافع يف ترمجة صاحبه أيب الفضل ابن العاملة االسكاف املقرئ انه كان 

حيكي من كرامات الشيخ أيب الوفاء أشياء عجيبة منها أنه قال كنت أمحل معي رغيفني كل يوم فأعرب يعين يف 
  السفينة

  
ىل مسجد الشيخ فأقرأ مث اعود ماشيا إىل ذلك املوضع فأنزل بالرغيف اآلخر فلما كان يوم من برغيف وأمشي إ

األيام أعطيت املالح الرغيف فرمى به واستقله فألقيت إليه الرغيف اآلخر وتشوش قليب ملا جرى وجئت إىل الشيخ 
أخرج من حتت وطائه قرصا فقال فقرأت عليه عاديت وقمت على العادة فقال يل قف ومل جتر عادته قط بذلك مث 

  أعرب هبذا 
وفيها عبد اهللا بن أمحد بن عبد الوهاب بن جلبة البغدادي مث احلراين اخلراز أبو الفتح قاضي حران اشتغل ببغداد 
وتفقه هبا على القاضي أيب يعلى ومسع احلديث من الربقاين وأيب طالب العشاري وأيب علي بن شاذان وغريهم مث 

وصحب هبا الشريف أبا القسم الزيدي وأخذ عنه وتوىل هبا القضاء قال عنه ابن السمعاين كان فقيها استوطن حران 
واعظا فصيحا وقال ابن أيب يعلى كان يلي قضاء حران من قبل الوالد كتب له عهدا بوالية القضاء حبران وكان 

ابن رجب له تصانيف كثرية ومسع ناشر للمذهب داعيا إليه وكان مفيت حران وواعظها وخطيبها ومدرسها وقال 
منه مجاعة منهم هبة اهللا بن عبد الوارث الشريازي ومكي الدميلي وغريمها ويف زمانه كانت حران ملسلم بن قريش 

صاحب املوصل وكان رافضيا فعزم القاضي أبو الفتج على تسليم حران إىل حبق أمري التركمان لكونه سنيا فأسرع 
ورماها باجملانيق وهدم سورها وأخذها مث قتل القاضي أبا الفتح وولديه ومجاعة من ابن قريش إىل حران وحصرها 

أصحابه وصلبهم على السور وقبورهم حبران تزار رمحه اهللا عليهم وذكر ابن تيميه يف شرح العمدة أن أبا الفتح بن 
  جدا جلبة كان خيتار استحباب مسح األذنني مباء جديد بعد مسحهما مباء الرأس وهو غريب 

وفيها أبو حممد عبد اهللا بن عطاء بن عبد اهللا بن أيب منصور بن احلسن ابن إبراهيم اإلبراهيمي اهلروي احملدث 
  احلافظ أحد احلفاظ املشهورين الرحالني مسع هبراة من عبد الواحد املليحي وشيخ اإلسالم األنصاري

  
ريي ومجاعة وببغداد من ابن النقور وطبقته وبيوشنج من أيب احلسن الداودي وبنيسابور من أيب القسم القش

وبأصبهان من عبد الوهاب وعبد الرمحن ابين منده ومجاعة وكتب خبطه الكثري وخرج التاريخ للشيوخ وحدث 
وروى عنه أبو حممد سبط اخلياط وابن الزعفراين وآخر من روى عنه أبو املعايل بن النحاس ووثقة طائفة منهم 

دار الديلمي عنه كان صدوقا حافظا متقنا واعظا حسن التذكري وقد تكلم فيه هبة اهللا املؤمتن الساجي وقال شهر
السقطي والسقطي جمروح ال يقبل قوله وقد رد قوله ابن السمعاين وابن اجلوزى وغريمها وتويف يف طريق مكة بعد 

  عوده منها على يومني من البصرة 
ئ الصويف املؤدب البغدادي ولد سنة اثنتني وتسعني وثلثمائة وقرأ وفيها أبو اخلطاب علي بن أمحد بن عبد اهللا املقر

علي أيب احلسن احلمامي وغريه بالسبع وقرأ عليه خلق كثري منهم أبو الفضل بن املهتدي وروى عنه احلديث أبو 



راء بكر بن عبد الباقي وغريه وله مصنف يف السبعة وقصيدة يف السنة وقصيدة يف عدد اآلي وكان من شيوخ االق
ببغداد املشهورين ومن حنابلتها اجملتهدين وكان سابقا شافعيا مث رأى األمام أمحد وسأله عن أشياء وأصبح وقد حتنبل 

  وصنف يف معتقدهم 
وفيها أبو حليم اخلربي نسبة إىل خرب بنواحي شرياز كان فقيها صاحلا وكان يكتب يف مصحف فألقى القلم من يده 

  و موت هىن طيب مث مات رمحه اهللا تعاىل قاله ابن األهدل واستند وقال واهللا أن هذا ه
وفيها البكري أبو بكر املقرئ الواعظ م دعاة األشعرية وفد على نظام امللك خبراسان فنفق عليه وكتب له سجال أن 

  جيلس جبوامع بغداد فقدم وجلس ووعظ ونال من احلنابلة سبا وتكفريا ونالوا منه ومل تطل مدته قاله يف العرب

  
وفيها أبو طاهر حممد بن أمحد بن حممد أيب الصقر اللخمي االنباري اخلطيب يف مجادى اآلخرة وله مثانون سنة مسع 

  باحلجاز والشام ومصر وأكرب مشاخيه ابن أيب نصر التميمي 
و كتاب وفيها مقرئ األندلس يف زمانه أبو عبد اهللا حممد بن شريج الرعيين االشبيلي املقرئ مصنف كتاب الكايف 

  التذكري تويف يف شوال وله أربع ومثانون سنة وقد حج ومسع من أيب ذر اهلروي ومجاعة 

  سنة سبع وسبعني وأربعمائة

  
فيها تويف إمساعيل بن مسعدة بن إمساعيل بن األمام أيب بكر أمحد بن إبراهيم اإلمساعيلي اجلرجاين أبو القسم صدر 

  وى عن محزة السهمي ومجاعة وعاش سبعني سنة وروى الكامل البن عدي عامل نبيل وافر له يد يف النظم والنثر ر
وفيها بيي بنت عبد الصمد بن علي أم الفضل وأم عريب اهلرمثية اهلروية هلا جزء مشهور ترويه عن عبد الرمحن بن 

  أيب شريح توفيت يف هذه السنة اويف اليت بعدها وقد استكملت تسعني سنة 
ن األمام عبد الكرمي بن هوازن القشريي النيسابوري أكرب االخوة يف ذي القعدة وله أربع وفيها أبو سعد عبد اهللا ب

وستون سنة روى عن القاضي أيب بكر احلريي ومجاعة وعاشت أمه فاطمة بنت أيب علي الدقاق بعده أربعة أعوام 
ان أو يعرب عنها لسان وكان قال ابن ألهدل األمام الكبري البارع أبو سعيد كانت فيه أوصاف قل أن حيتويها إنس

  أبوه حيترمه ويعامله معاملة األقران ملا ظهر له منه 
وفيها عبد الرمحن بن حممد بن عفيف البوشنجي آخر أصحاب عبد الرمحن ابن أيب شريح موتا وهو من كبار شيوخ 

  أيب الوقت

  
عي أحد األئمة ومؤلف الشامل كان وفيها أبو نصر بن الصباغ عبد السيد بن حممد بن عبد الواحد البغدادي الشاف

نظري الشيخ أيب اسحق ومنهم من يقدمه على أيب اسحق يف نقل املذهب وكان ثبتا حجة دينا خريا ويل النظامية بعد 
أيب اسحق مث كف بصره وروى عن حممد بن احلسني القطان وأيب علي بن شاذان وكان مولده يف سنة أربعمائة تويف 

ودفن يف داره قاله يف العرب وقال ابن شهبة كان ورعا نزها ثبتا صاحلا زاهدا فقيها أصوليا  يف مجادى األوىل ببغداد
حمققا قال ابن عقيل كملت له شرائط االجتهاد املطلق وقال ابن خلكان كان ثبتا صاحلا له كتاب الشامل وهو من 

ومن تصانيفه كتاب الكامل يف أصح كتب أصحابنا وأتقنها أدلة قال ابن كثري وكان من أكابر أصحاب الوجوه 



  اخلالف بيننا وبني احلنفية و كتاب الطريق السامل والعمدة يف أصول الفقه 
وفيها أبو علي الفارمذي بفتح الفاء والراء وامليم ومعجمة نسبة إىل فارمذ قرية بطوس الفضل بن حممد الزاهد شيح 

د بطريقته يف التذكري اليت مل يسبق إليها يف عبارته خراسان قال ابن عبد الغافر هو شيخ الشيوخ يف عصره املنفر
وهتذيبه وحسن آدابه ومليح إستعارته ورقة الفاظه دخل نيسابور وصحب القشريي وأخذ يف االجتهاد البالغ إىل أن 
قال وحصل له عند نظام امللك خارج عن احلد روى عن أيب عبد اهللا بن باكويه ومجاعة وعاش سبعني سنة تويف يف 

اآلخر قاله يف العرب وقال الشيخ عبد الرؤف املناوي يف طبقات األولياء كان عاملا شافعيا عارفا مبذاهب السلف  ربيع
ذا خربة مبناهج اخللف وأما التصوف فذاك عشه الذي منه درج وغابه الذي ألفه ليثه ودخل وخرج تفقه على 

إلسالم وجد واجتهد وكان ملحوظا من القشريي بعني الغزايل الكبري وأيب عثمان الصابوين وغريمها وأخذ عنه حجة ا
العناية موفرا عليه منه طريق اهلداية حىت فتح عليه لوامع من أنواع اجملاهدة وصار من مذكورى الزمان ومشهورى 

  املشايخ وكان لسان الوقت وقال السمعاين كان لسان خراسان وشيخها وصاحب

  
  لس وعظه روضة ذات أزهار الطريقة احلسنة يف تربية املريدين وكان جم

وفيها حممد بن عمار أبو بكر املهري ذو الوزارتني شاعر األندلس كان هو وابن زيدون كفرسي رهان وكان ابن 
عمار قد اشتمل عليه املعتمد وبلغ الغاية إىل أن استوزره مث جعله نائبا على مرسية فخرج عليه مث ظفر به املعتمد 

لوك األندلس ختاف ابن عمار لبذاءة لسانه وبراعة احسانه ال سيما حني اشتمل عليه فقتله قال ابن خلكان وكانت م
املعتمد على اهللا بن عباد صاحب غرب األندلس وأهنضه جليسا ومسريا وقدمه وزيرا ومشريا مث رجع إليه خامت امللك 

ارب واجلنائب والنجائب ووجهه أمريا وقدايت عليه حني من الدهر مل يكن شيئا مذكورا فتبعته املواكب واملض
والكتائب وضربت خلفه الطبول ونشرت على رأسه الرايات والبنود فملك مدينة تدمري واصبح راقي منرب وسرير 

مع ما كان فيه من عدم السياسة وسوء التدبري مث وثب على مالك رقة ومستوجب شكره ومستحقه فبادر إىل عقوقه 
املكايد إليه حىت حصل يف يده قنيصا وأصبح ال جيد له حميطا إىل أن  وغش حقوقه فتحيل املعتمد عليه وسدد سهام

قتله املعتمد بيده ليال يف قصره مبدينة إشبيلية وكانت والدته يف سنة اثنتني وعشرين وأربعمائة وملا قتله املعتمد رثاه 
  صاحبه ابن وهبون األندلسي بقوله من مجلة قصيدة 

  ) ول ال شلت ميني القاتل وأق** عجبا له ابكيه ملء مدامعي ( 
  ومن مشاهري قصائد ابن عمار 

  ) والنجم قد صرف العنان عن السرى ** ادر الزجاجة فالنسيم قد انربى ( 
  ) ملا استرد الليل منا العنربا ** والصبح قد أهدى لنا كافوره ( 

  ومن مدحيها وهي يف املعتمد بن عباد 
  ) يردون حىت يصدرا  وحناه ال** ملك إذا ازدحم امللوك مبورد ( 
  ) وألذ يف األجفان من سنة الكرى ** اندى على األكباد من قطر الندى ( 
  )نار الوغى إال إىل نار القوى ** قداح زند اجملد ال ينفك عن ( 

  
  ومن مجلة ذنوبه عند املعتمد بيتان هجاه وهجا ابنه املعتضد هبما ومها 



  ) فيها ومعتمد مساع معتضد ** مما يقبح عندي ذكر أندلس ( 
  ) كاهلر حيكي انتفاخا صولة األسد ** أمساء مملكة يف غري موضعها ( 

  وكان أقوى األسباب على قتله انه هجاه بشعر ذكر فيه أم بنيه املعروفة بالرميكية منها 
  ) رميكية ال تساوي عقاال ** ختريها من بنات اهلجان ( 
  ) ا وخاال لئيم النجادين عم** فجاءت بكل قصري الذراع ( 

وهذه الرميكية كانت سرية املعتمد اشتراها من رميك بن حجاج فنسبت إليه وكان قد اشتراها يف أيام أبيه املعتضد 
  وأفرط يف امليل إليها وغلبت عليه وأمسها اعتماد وهي اليت أغرت املعتمد على قتل ابن عمار لكونه هجاها 

احلافظ رحل وصنف وحدث عن أيب حسان املزكي وعلي بن وفيها مسعود بن ناصر الشحري أبو سعيد الركاب 
بشر بن الليثي وطبقتهما ورحل إىل بغداد وأصبهان قال الدقاق ومل أر أجود اتقانا وال أحسن ضبطا منه تويف 

  بنيسابور يف مجادى األوىل 

  سنة مثان وسبعني وأربعمائة

  
صار سبع سنني فطغى ومترد ومحلت إليه ملوك فيها أخذ األدقيش لعنه اهللا مدينة طليطلة من األندلس بعد ح

  األندلس الضريبة حىت املعتمد بن عباد مث استعان املعتمد على حربه بامللثمني وأدخلهم األندلس 
وفيها تويف أبو العباس العذري امحد بن عمر بن أنس بن دهلاث االندلسي الدالئي وداليه من عمل املرية كان حافظا 

  بان وله مخس ومثانون سنة حج سنة مثان وأربعمائة مع أبويه فجاوروا مثانية أعوامحمدثا متقنا مات يف شع

  
وصحب هو أبا ذر فتخرج به وروى عن أيب احلسن بن جهضم وطائفة ومن جاللته أن امامي األندلس ابن عبد 

  الرب وابن حزم رويا عنه وله كتاب دالئل النبوة 
ن النيسابوري شيخ الشافعية وتلميذ القاضي احلسني وهو صاحب التتمة وفيها أبو سعد املتويل عبد الرمحن بن مأمو

متم به اإلبانة لشيخه أيب القسم الفوراين تفقه مبرو علي الفوراين ومبرو الروذ علي القاضي حسني وببخارا علي أيب 
ل ابن كثري هو سهل االبيوردي وبرع يف الفقه واألصول واخلالف قال الذهيب كان فقيها حمققا وحربا مدققا وقا

أحد أصحاب الوجوه يف املذهب وصنف التتمة ومل يكمله وصل فيه إىل القضاء وأكمله غري واحد ومل يقع شيء من 
تكملتهم على نسبته وصنف كتابا يف أصول الدين و كتابا يف اخلالف وخمتصرا يف الفرائض ومولده بنيسابور سنة 

   شوال قال ابن خلكان ومل أقف على املعىن الذي مسى به املتوىل ست وقيل سبع وعشرين وأربعمائة وتويف ببغداد يف
وفيها أبو املعايل أمحد بن مرزوق بن عبد الرزاق الزعفراين احلنبلي احملدث مسع الكثري وطلب بنفسه وكتب خبطه 

سني قال أبو علي الربداين كان مهته مجع احلديث وطلبه حدث باليسري عن أمحد بن عمر بن األحصر وأيب احل
  العكربي وغريهم وروى عنه الربداين وقال انه مات ليلة الثالثاء مستهل احملرم 

وفيها أبو معشر الطربي عبد الكرمي بن عبد الصمد الطربي القطان املقرئ نزيل مكة وصاحب كتاب التلخيص 
لى مجاعة وروى عن صلى اهللا عليه وسلم وغريه قرأ حبران على أيب القسم الزيدي ومبكة على الكارزيين ومبصر ع

  أيب عبد اهللا ابن نظيف وجلس لألقراء مبكة 



وفيها إمام احلرمني أبو املعايل اجلويين عبد امللك بن أيب حممد عبد اهللا بن يوسف الفقيه الشافعي ضياء الدين أحد 
  ى مجيع مصنفاتهاألئمة األعالم قال ابن األهدل تفقه على والده يف صباه واشتغل به مدته فلما تويف والده أتى عل

  
ونقلها ظهرا لبطن وتصرف فيها وخرج املسائل بعضها على بعض ومل يرض بتقليد والده من كل وجه حىت أخذ يف 

حتقيق املذهب واخلالف وسلك طريق املباحثة واملناظرة ومجع الطرق باملطالعة حىت أرىب على املتقدمني وأنسى 
نة فأقعد مكانه للتدريس وكان يتردد إىل املشايخ يف أنواع العلوم مصنفات األولني تويف والده وهو دون العشرين س

حىت ظهرت براعته وملا ظهر التعصب بني األشعرية واملبتدعة خرج مع املشايخ اىل بغداد فلقى األكابر وناظر 
 رجع بعد فظهرت فطنته وشاع ذكره مث خرج إىل مكة فجاور هبا أربع سنني ينشر العلم وهلذا قيل له إمام احلرمني مث

مضى نوبة التعصب إىل نيسابور يف والية ألب أرسالن السلجوقي مث قدم بغداد فتوىل تدريس النظامية واخلطابة 
والتذكري واإلمامة وهجرت له اجملالس وانغمر ذكر غريه من العلماء وشاعت مصنفاته وبركاته وكان يقعد بني يديه 

والد الصدور وحصل له من القبول عند السلطان ما هو الئق مبنصبه كل يوم حنو ثلثمائة رجل من الطلبة واالئمة وأ
حبيث ال يذكر غريه واملقبول من انتمى إليه وقرأ عليه وصنف النظامي والغياثي فقوبل مبل يليق به من الشكر 

ىل أصبهان واخللع الفائقة واملراكب الثمينة مث قلد رعاية األصحاب ورياسة الطائفة وفوض إليه أمر األوقاف وسار إ
بسبب خمالفة األصحاب فقابله نظام امللك مبا هو الئق مبنصبه وعاد إىل نيسابور وصار أكثر عنايته بنهاية املطلب يف 
دراية املذهب وأودعه من التدقيق والتحقيق ما تعلم به مكانته من العلم والفهم واعترف أهل وقته بأنه مل يصنف يف 

الدين واإلرشاد والعقيدة النظامية وغياث األمم يف اإلمامة ومغيث اخللق يف املذهب مثله وصنف الشامل يف أصول 
اختيار األحق والربهان يف أصول الفقه وغريها وكان مع رفعة قدره وجاللته له حظ وافر من التواضع فمن ذلك انه 

من تصنيفه وقد تقدم انه ملا قدم عليه أبو احلسن اجملاشعي تلمذ له وقرأ عليه كتاب اكسري الذهب يف صناعة األدب 
  محل بني يدي

  
الشيخ أيب اسحق الغاشية وقد أثىن عليه علماء وقته مبا يطول شرحه من ذلك قول الشيخ أيب اسحق متتعوا هبذا 

األمام فأنه نزهة هذا الزمان وقال له يف أثناء كالمه با مفيد أهل املشرق واملغرب أنت إمام األئمة اليوم وقال 
ت عاشقا للعلم يف أي فن كان مثل هذا األمام وكان ال يستصغر أحدا حىت يسمع كالمه وال اجملاشعي ما رأي

يستنكف أن يغدو الفائدة إىل قائلها ويقول استفدهتا من فالن وإذا مل يرض كالمه زيفه ولو كان اباه وقال يف 
ل وعلوم الصوفية وجملس اعتراض على والده وهذه زلة من الشيخ رمحه اهللا وكان إذا شرع يف حكايات األحوا

الوعظ والتذكري بكى طويال حىت يبكي غريه لبكائه ورمبا زعق وحلقه االحتراق العظيم ال سيما إذا أخذ يف التفكر 
ومسع احلديث من مجاعة كثرية وأجاز له أبو نعيم صاحب احللية ومسع سنن الدار قطين من ابن عليك وكان يعتمد 

يذكر اجلرح والتعديل يف الرواية وروى أن والده يف ابتداء أمره كان ينسخ تلك األحاديث يف مسائل اخلالف و
باألجرة حىت اجتمع له شيء فاشترى به جارية صاحلة ووطئها فلما وضعت أمام احلرمني أوصاها أن ال ترضعه من 

إمامته فيقول لعل هذه  غريها فأرضعته يوما جارة هلم فاجتهد الشيخ يف تقييئها حىت تقايأها وكان رمبا حلقته فترة بعد
من بقايا تلك الرضعة وملا مات حلق الناس عليه ما ال يعهد لغريه وغلقت أبواب البلد وكشفت الرءوس حىت ما 

اجترأ أحد من األعيان يغطى رأسه وصلى عليه ولده أبو القسم بعد جهد عظيم من الزحام ودفن يف داره بنيسابور 



كسر منربه يف اجلامع وقعد الناس للعزاء أياما وكان طلبته حنو أربعمائة يطوفون مث نقل بعد سنني إىل مقربة احلسني و
يف البلد نائحني عليه وكان عمره تسعا ومخسني سنة وآثاره يف الدين باقية وان انقطع نسله ظاهرا فنشر علمه يقوم 

  مقام كل نسب ومن كالمه يف كتابه الرسالة النظامية اختلف مسالك العلماء

  
الظواهر فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك يف أي الكتاب وما يصح من السنن وذهب أئمة السلف إىل يف هذه 

االكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على موادرها وتفويض معانيها إىل الرب قال والذي نرتضيه رأيا وندين اهللا به 
مة حجة متبعة وهو مستند الشريعة وقد درج عقدا اتباع سلف األمة والدليل السمعي القاطع يف ذلك أن إمجاع األ

صحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ترك التعرض ملعانيها ودرك ما فيها وهم صفوة اإلسالم واملستقلون 
بأعباء الشريعة وكانوا ال يألون جهدا يف ضبط قواعد امللة والتواصي حبفظها وتعليم الناس ما حيتاجون إليه منها فلو 

هذه الظواهر مشروعا أو حمتوما ألوشك أن يكون اهتمامهم هبا فوق اهتمامهم بفروع الشريعة وإذا كان تأويل 
انصرم عصرهم على االضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه املتبع فحق على كل ذي دين أن يعتقد تنزيه الباري 

ملا { ر آية االستواء واجمليء وقوله عن صفات احملدثني وال خيوض يف تأويل املشكالت ويكل معناها إىل الرب فليج
وما صح من أخبار الرسول } جتري بأعيننا { وقوله } ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام } { خلقت بيدي 

  كخرب النزول وغريه على ما ذكرنا انتهى حبروفه ومن شعر أيب املعايل 
  ) وغاية آراء الرجال ضالل ** هناية أقدام العقول عقال ( 
  ) وغاية دنيانا أذى ووبال ** احنا يف وحشة من جسومنا وأرو( 

وذكر املناوي يف شرحه على اجلامع الصغري ما نصه وقال السمعاين يف الذيل عن اهلمداين مسعت أبا املعايل يعين إمام 
بت احلرمني يقول قرأت مخسني آلفا يف مخسني آلفا مث حلبت أهل اإلسالم بإسالمهم فيها وعلومهم الظاهرة ورك

البحر اخلضم وغصت يف الذي هنى أهل اإلسالم عنه كل ذلك يف طلب احلق وهو يأمن التقليد واآلن رجعت من 
العمل إىل كلمة احلق عليكم بدين العجائز فإن مل يدركين احلق بلطفه وأموت على دين العجائز وختتم عاقبة أمري 

  على

  
  حبروفه فرمحه اهللا ورضى عنه احلق وكلمة اإلخالص وأال فالويل البن اجلويين انتهى 

وفيها أبو علي بن الوليد شيخ املعتزلة حممد بن أمحد بن عبد اهللا بن أمحد بن الوليد الكرخي وله اثنتان ومثانون سنة 
أخذ عن أيب احلسني البصري وغريه وبه احنرف ابن عقيل عن السنة قليال وكان ذا زاهد وورع وقناعة وتعبد وله 

  تقر جعل ينقض داره ويبيع خشبها ويتقوت وكانت من حسان الدور ببغداد قاله يف العرب عدة تصانيف وملا اف
وفيها قاضي القضاة أبو عبد اهللا الدامغاين حممد بن علي بن حممد احلنفي تفقه خبراسان مث ببغداد على القدورى ومسع 

احلشمة والسؤدد وبقي يف القضاء من الصورى ومجاعة وعاش مثانني سنة وكان نظري القاضي أيب يوسف يف اجلاه و
  دهرا ودفن يف القبة إىل جانب األمام أيب حنيفة رمحهما اهللا تعاىل 

وفيها مسلم امللك شرف الدولة أبو املكارم بن امللك أيب املعايل قريش بن بدران بن مقلد العقيلي صاحب اجلزيرة 
يالء على بغداد عند موت طفرلبك وكان وخلب وكان رافضيا اتسعت ممالكه ودانت له العرب وطمع يف االست



شجاعا فاتكا مهيبا ذاهبية ماكرا التقي هو وامللك سلمان بن قتلمش السلجوقي صاحب الروم على باب إنطاكية 
  فقتل يف املصاف 

  سنة تسع وسبعني وأربعمائة

  
ن عمل بطليوس فالتقى اجلمعان فيها كانت وقعة الزالقة بني األدفوش واملعتمد بن عباد ومعه امللثمون فأتوا الزالقة م

فوقعت اهلزمية على املالعني وكانت ملحمة عظيمة يف أول مجعة من رمضان وجرح املعتمد عدة جراحات سليمة 
  وطابت للملثمني فعمل أمريهم ابن تاشفني على ملكها

  
  وفيها أعيدت اخلطبة العباسية باحلرمني وقطعت خطبة العبيديني 

تاريخ اخللفاء أرسل يوسف بن تاشفني صاحب سبتة ومراكش إىل املعتمد أن يسلطنه  وفيها كما قال السيوطي يف
وان يقلده ما بيده من البالد فبعث إليه اخللع واالعالم والتقليد ولقبه بأمري املؤمنني ففرح بذلك وسربه فقهاء 

  املغرب وهو الذي انشأ مدينة مراكش 
غداد أمحد بن حممد بن دوست كان كبري احلرمة يف الدولة له رباط وفيها تويف أبو سعد النيسابوري شيخ الشيوخ بب

  مشهور ومريدون وكان نظام امللك يعظمه 
وفيها أبو القاسم امسعيل بن زاهر النوقاين بالفتح والسكون كما قال السيوطي وبالضم كما قال االسنوي نسبة إىل 

مثانون سنة روى عن أيب احلسن العلوي وعبد اهللا بن نوقان مدينة بطوس النيسابوري الشافعي الفقيه وله اثنتان و
  يوسف وابن حممش وطائفة ولقى ببغداد أبا احلسن بن بشران وطبقته وأملى وأفاد 

وفيها طاهر بن حممد أبو عبد الرمحن الشحامي املستملى والدزاهرروى عن احلريي وطائفة وكان فقيها صاحلا وحمدثا 
   مجادى اآلخرة وله مثانون سنة عارفا له بصر تام بالشروط تويف يف

  وفيها أبو علي التستري علي بن أمحد بن علي البصري السقطي راوي السنن عن أيب عمر اهلامشي 
وفيها أبو احلسن علي بن فضال اجملاشعي القريواين صاحب املصنفات يف العربية والتفسري تويف يف ربيع األول وكان 

  ظام امللك من أوعية العلم تنقل خبراسان وصحب ن
وفيها أبو الفضل حممد بن عبيد اهللا الصرام النيسابوري الرجل الصاحل روى عن أيب نعيم االسفراييين وأيب احلسن 

  العلوي وطبقتهما وتويف يف شعبان

  
وفيها مسند العراق أبو نصر الزبيين حممد بن حممد بن علي اهلامشي العباسي آخر أصحاب املخلص وحممد بن عمر 

  يف يف مجادى اآلخرة وله اثنتان وتسعون سنة وأربعة أشهر وكان ثقة خريا الوراق تو
وفيها القاضي أبو علي ناصر بن إمساعيل النوقاين احلاكم قال عبد الغافر كان فاضال كبريا من وجوه أصحاب 

  له األسنوي الشافعي حسن الكالم يف املناظرة درس سنني بنوقان وأجرى هبا القضاء على وجهه وقتل هبا شهيدا قا

  سنة مثانني وأربعمائة



  
فيها تويف مقرئ األندلس عبد اهللا بن سهل األنصاري املرسي اخذ القراءات عن أيب عمر الطلمنكي وأيب عبد اهللا 

  حممد بن سفيان ومكي ومجاعة 
مسع من أيب علي وفيها شافع بن صاحل بن حامت بن أيب عبد اهللا اجليلي أبو حممد قدم بغداد بعد الثالثني وأربعمائة و

بن املذهب والعشارى وابن غيالن والقاضي أيب يعلى وعليه تفقه وكتب معظم تصانيفه يف األصول والفروع ودرس 
الفقه مبسجد الشريف أيب جعفر وخلفه أوالده من بعده يف ذلك حىت عرف املسجد هبم قال ابن اجلوزي كان 

انيف يف مذهب األمام امحد كلها ودرس الفقه وتويف يوم متعففا متقشفا ذا صالح وقال ابن السمعاين كتب التص
  الثالثاء سادس عشرى صفر 

وفيها عبد اهللا بن نصر احلجازي أبو حممد الزاهد قال ابن اجلوزى مسع احلديث وصحب الزهاد وتفقه على مذهب 
  أمحد وكان خشن العيش متعبدا وحج على قدميه بضع عشرة حجة وتويف يف ربيع األول 

يوم من هذه السنة وهو يوم األحد سلخ ذي احلجة أبو بكر حممد ابن علي بن احلسني بن القيم احلزار  ويف آخر
  احلرميي احلنبلي ودفن بباب حرب طلب احلديث ومسع من أيب الغنامي بن املأمون والعشارى وغريمها وكتب خبطه

  
  بو املكارم الظاهري احلديث والفقه وحدث باليسري ومسع منه أبو طاهر بن الرحيب القطان وأ

وفيها فاطمة بنت الشيخ أيب علي احلسن بن علي الدقاق الزاهد زوجة القشريي كانت كبرية القدر عالية اإلسناد 
  من عوابد زماهنا روت عن أيب نعيم االسفراييين والعلوي واحلاكم وطائفة توفيت يف ذي القعدة عن تسعني سنة 

أم الفضل البغدادية الكاتبة اليت جودوا على خطها وكانت تنقل طريقة  وفيها فاطمة بنت احلسن بن علي االقرع
  ابن البواب حكت أهنا كتبت ورقة للوزير الكندري فأعطاها ألف دينار وقدروت عن أيب عمر بن مهدي الفارسي 

اقان مبا وراء وفيها السيد املرتضي ذو الشرفني أبو املعايل حممد بن حممد بن زيد العلوي احلسيين احلافظ قتله اخل
النهر مظلوما وله مخس وسبعون سنة روى عن أيب علي بن شاذان وخلق وخترج باخلطيب والزمه وصنف التصانيف 
وحدث بسمر قند وأصبهان وبغداد وكان متموال معظما وافر احلشمة كان يفرق يف العام حنو العشرة آالف دينارا 

  ويقول هذه زكاة مايل 

  ةسنة إحدى ومثانني وأربعمائ

  
فيها تويف أبو بكر الغورجي بالضم وفتح الراء وجيم إىل غورة قرية هبراة أمحد بن عبد الصمد اهلروي راوي جامع 

  الترمذي عن اجلراحي تويف يف ذي احلجة 
وفيها أبو اسحق الطيان إبراهيم بن حممد بن إبراهيم االصبهاين القفال صاحب ابراهيم بن خورشيد قوله تويف يف 

  صفر 
أبو إمساعيل األنصاري شيخ اإلسالم عبد اهللا بن حممد بن علي اهلروي الصويف القدوة احلنبلي احلافظ أحد وفيها 

األعالم تويف يف ذي احلجة وله مثانون سنة وأشهر مسع من عبد اجلبار اجلراحي وأيب منصور حممد بن حممد األزدي 
  وخلق



  
احيب األصم وكان قذى يف أعني املبتدعة وسيفا على كثري وبنيسابور من أيب سعيد الصرييف وأمحد السليطي ص

  اجلهميه وقد امتحن مرات وصنف عدة مصنفات وكان شيخ خراسان يف زمانه غري مدافع قاله يف العرب ومن شعره 
  ) حىت إذا ظهرت يف عبده مدحا ** سبحان من أمجل احلسىن لطالبها ( 
  ) يثىن مبا منحا أن الكرمي الذي ** ليس الكرمي الذي يعطي ليمدحه ( 

وفيها عثمان بن حممد بن عبيد اهللا احملمى كاملرمي نسبة إىل حمم جد أبو عمرو املزكي بنيسابور يف صفر روى عن أيب 
  نعيم االسفراييين واحلاكم 

ش وفيها ابن ماجه االهبري أبو بكر حممد بن أمحد بن احلسن االصبهاين واهبر أصبهان قرية وأما أهبر زجنان فمدينة عا
  مخسا وتسعني سنة وتفرد يف الدنيا جبزء لوين عن ابن املرزبان االهبري 

  سنة اثنتني ومثانني وأربعمائة

  
فيها تويف أمحد بن حممد بن صاعد بن حممد أبو نصر احلنفي رئيس نيسابور وقاضيها وكبريها روى عن جده 

 التعصب يف املذهب فأغرى بعضا ببعض والقاضي أيب احلرى وطائفة وكان يقال له شيخ اإلسالم وكان مبالغا يف
  حىت لعنت اخلطباء أكثر الطوائف يف دولة طغرلبك فلما مات طغر لبك مخد هذا ولزم بيته مدة مث وىل القضاء 
وفيها أبو اسحق احلبال احلافظ إبراهيم بن سعيد النعماين موالهم املصري عن تسعني سنة مسع أمحد بن بريال 

بن أمحد وطبقتهم وكان يتجر يف الكتب وكانت بنو عبيد قد منعوه من التحديث يف أواخر  واحلافظ عبد الغين ومنري
  عمره وكان ثقة صاحلا حجة ورعا كبري القدر 

وفيها احلسن بن أمحد بن عبد الواحد بن حممد بن عبد الواحد بن حممد بن أمحد بن عثمان بن الوليد بن أيب احلديد 
  طيبأبو عبد اهللا السلمي الدمشقي اخل

  
  نائب احلكم بدمشق روى عن عبد الرمحن بن الطيري وطائفة وعاش ستا وستني سنة 

وفيها القاضي أبو منصور بن مسكويه حممد بن أمحد بن علي األصبهاين احلافظ املكثر تويف يف شعبان له تسع ومثانون 
من أيب عمر اهلامشي بعض  سنه وهو آخر من روى عن أيب علي البغدادي وابن خرشيد قوله ورحل واخذ بالبصرة

  السنن أو كله وفيه ضعف 
وفيها أبو اخلري حممد بن أمحد بن عبد اهللا بن زر االصبهاين روى عن عثمان الربجي وطبقته وكان واعظا زاهدا وأم 

  مدة جبامع أصبهان 
وأصبهان وكرمان  وفيها الطبسي بفتح الطاء املهملة واملوحدة التحتية ومهملة نسبة إىل طبس مدينة بني نيسابور

حممد بن أمحد بن أيب جعفر احملدث مؤلف كتاب بستان العارفني روى عن احلاكم وطائفة تويف يف شهر رمضان 
  وكان صوفيا عابدا ثقة صاحب حديث وسنة 

  سنة ثالث ومثانني وأربعمائة



  
واىل البلد واستظهرت السنة  فيها كانت فتنة هائلة مل يسمع مبثلها بني السنة والرافضة وقتل بينهم عدد كثري وعجز

بكثرة من معهم من أعوان اخلليفة واستكانت الشيعة وذلوا ولزموا التقية وأجابوا إىل أن كتبوا على مساجد الكرخ 
  خري الناس بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبو بكر 

بن احلسني البخاري القديدي مصغرا وفيها تويف خواهر زاده احلنفي شيخ الطائفة مبا وراء النهر وهو أبو بكر حممد 
نسبة إىل قديد بني مكة واملدينة شرفهما اهللا تعاىل روى عن منصور الكاغدى وطائفة وبرع يف املذهب وفاق األقران 

  وطريقته أبسط طريقة لألصحاب وكان حيفظها وتويف يف مجادى

  
  األوىل ببخاري 

اعر املشهور روى عن ابن املتيم وعن أيب عمر بن مهدي وفيها عاصم بن احلسن أبو احلسني العاصمي الكرخي الش
وكان شاعرا حمسنا ظريفا صاحب ملح ونوادر مع الصالح والعفة والصدق مرض يف آخر عمره فغسل ديوان 

  شعره ومات يف مجادى اآلخرة عن ست ومثانني سنة 
زء منه عن اجلراحي كان ثقة أديبا وفيها أبو نصر الترياقي عبد العزيز بن حممد اهلروي راوي الترمذي سوى آخر ج

  عاش أربعا وتسعني سنة وترياق من قرى هراة 
وفيها أبو احلسن علي بن أمحد بن علي بن عبد اهللا بن حممد بن احلسني الطربي الروياين نزل خبارا وهبا مات وكان 

  حافظا مكثرا أحد النقاد قاله ابن ناصر الدين 
بعد الالم سني مهملة نسبة إىل تفلس بلد بأذر بيجان حممد بن إمساعيل بن وفيها أبو بكر التفلسي بفتح فسكون و

  حممد النيسابوري املولد الصويف املقرئ روى عن محزة املهليب وعبد اهللا بن يوسف االصبهاين وطائفة ومات يف شوال 
سبة إىل خجندة مدينة وفيها العالمة أبو بكر اخلجندي خباء معجمة مضمومة مث جيم مفتوحة وسكون النون ومهملة ن

بطرف سيحون حممد بن ثابت ابن احلسن الشافعي الواعظ نزيل أصبهان ومدرس نظاميتها وشيخ الشافعية هبا 
ورئيسها كان إليه املنتهى يف الوعط تويف يف ذي القعدة قال االسنوي له يد باطشة يف النظر واألصول انتشر علمه 

على أيب سهل االبيوردي ومسع احلديث من مجاعة وحدث عنهم وكان  يف اآلفاق وخترج به وبكالمه مجاعة وتفقه
  حسن السرية من رؤساء األئمة ذا حشمة ونعمة 

وكان له ولد يقال له أبو سعيد أمحد تفقه على والده حىت برع يف املذهب ومسع وحدث وملا مات أبوه فوض 
  دى وثالثني ومخسمائة عن مثان ومثانني سنةتدريس النظامية إىل غريه فلزم بيته إىل أن مات يف شعبان سنة إح

  
  قاله ابن السمعاين 

وفيها أبو نصر حممد بن سهل السراج الشاذياخي بشني معجمة وسكون الذال املعجمة وحتتية وخاء معجمة نسبة 
 إىل قرية بنيسابور أو إىل شاذخ ببلخ آخر أصحاب أيب نعيم عبد امللك االسفراييين روى عن مجاعة وكان ظريفا

  نظيفا لطيفا تويف يف صفر عن تسعني سنة 
  وفيها أبو الغنامي بن أيب عثمان حممد بن علي بن حسن بغدادي متميز صدوق روى عن أيب عمر بن مهدي ومجاعة 

وفيها فخر الدولة بن جهري الوزير أبو نصر حممد بن حممد بن جهري الثعليب ويل نظر حلب مث وزر لصاحب ميافارقني 



بأمر اهللا مدة وكان من رجال العامل ودهاة بين آدم وكان رئيسا جليال خرج من بيتهم مجاعة من مث وزر للقائم 
  الوزراء والرؤساء ومدحهم أعيان الشعراء فمنهم صردر املتقدم ذكر وهي من غرر قصائده ومشاهريها وأوهلا 

  ) وحاجة نفس ليس يقضي يسريها ** جلاجة قلب ما يفيق غرورها ( 
  ) صحفية ملقاة وحنن سطورها ** يف الديار كأهنا  وقفنا صفوفا( 
  ) أهذا الذي هتوى فقلت نظريها ** يقول خليلي والظباء سوانح ( 
  ) لقد خالفت أعجازها وصدورها ** لئن شاهبت أجيادها وعيوهنا ( 
  ) ويدنو على ذعر إلينا نفورها ** فيا عجبا منها يصيد أنيسها ( 
  ) تيقن أن الزائرين صقورها ** وما ذاك إال أن غزالن عامر ( 
  ) على القلب حىت ساعدهتا بدورها ** أمل يكفها ما قد جنته مشوسها ( 
  ) فما باهلا تدعو نزال ذكورها ** نكصنا على األعقاب خوف إناثها ( 
  ) أتلك سهام أم كؤوس تديرها ** وواهللا ما أدري غداة نظرننا ( 
  ) من مخر فأين سرورها  وإن كن** فإن كن من نبل فأين حفيفها ( 
  )فقد آذنت يل يف الوصول خدورها ** أيا صاحيب استأذنا يل مخارها ( 

  
  ) هلا الصدر سجن وهو فيه أسريها ** فال حتسبا قليب طليقا فأمنا ( 
  ) توسلت حىت قبلتك ثغورها ** أراك آحلمى قل يل بأي وسيلة ( 
  ) ثها ونشورها وما كان يرجى بع** أعدت إىل جسم الوزارة روحه ( 
  ) وهذا رعاك اهللا وقت طهورها ** أقامت زمانا عند غريك ضامنا ( 
  ) وينزعها مردوده مستعريها ** من احلق أن حييا هبا مستحقها ( 
  ) أشار عليها بالطالق مشريها ** إذا ملك احلسناء من ليس كفأها ( 

املوصل وتويف هبا يف رجب وقيل يف احملرم ودفن يف وكانت والدة فخر الدولة املذكور سنة ثالث وتسعني وثلثمائة ب
  تل توبة وهو تل قبالة املوصل يفصل بينهما عرض الشط 

واما ولده عميد الدولة فقد ذكره حممد بن عبد امللك اهلمداين يف تارخيه فقال انتشر عنه الوقار واهليبة والعفة 
ن عليه رسوم كثرية وصالت مجاعة وكان نظام امللك وجودة الرأي وخدم ثالثة من اخللفاء ووزر الثنني منهم وكا

يصفه دائما باألوصاف العظيمة ويشاهده بعني املكايف الشهم ويأخذ رأيه يف أهم األمور ويقدمه على الكفاة 
والصدور ومل يكن يعاب بأشد من الكرب الزائد فإن كلماته كانت حمفوظة مع ضنه هبا ومن كلمة بكلمة قامت عنده 

ألمل فمن مجلة ذلك أنه قال لولد الشيخ األمام أيب نصر بن الصباغ اشتغل وادأب وأال كنت صباغا مقام بلوغ ا
بغري أب انتهى كالم ابن اهلمداين وكان نظام امللك قد زوجه بنته زبيدة وكان قد عزل من الوزارة مث أعيد إليها 

  بسبب املصاهرة ويف ذلك يقول الشريف أبو يعلى بن اهلبارية 
  ) وإن تعاظم واستوىل ملنصبه ** وزير وال تفزعك هيبته قل لل( 
  ) فاشكر حراصرت موالنا الوزير به ** لوال ابنة الشيخ ما استوزرت ثانية ( 

ولعميد الدولة شعر ذكره يف اخلمريدة لكنه غري مرضى وذكره ابن السمعاين يف كتاب الذيل ومدحه خلق كثري من 
  شعراء عصره وفيه يقول صردر قصيدته



  
  العينية املشهورة اليت أوهلا 

  ) وهوى النفوس مع اهلوادج يرفع ** قد بان عذرك واخلليط مودع ( 
  ) أترى البدور بكل واد تطلع ** لك حيثما مشت الركائب لفته ( 
  ) أحشاء مرعى واالماقي مكرع ** يف الظاعنني من احلمى بدر له ال ( 
  ) العيون الربقع  حذرا عليه من** ممنوع أطراف اجلمال رقيبة ( 
  ) فارتاع فهو لكل حبل يقطع ** عهد احلبائل صائدات شبهة ( 
  ) حرم الكالم له لساين األصبع ** مل يدر حامي سر به أين إذا ( 
  ) بتحية منه فعيين تسمع ** وإذا الطيوف إىل املضاجع أرسلت ( 

ان سنة اثنتني وسبعني وأربعمائة وجهري وهي طويلة ومن غرر الشعر وعزل عميد الدولة عن الوزارة يف شهر رمض
بفتح اجليم وكسر اهلاء وقال ابن السمعاين بضم اجليم وهو غلط يقال رجل جهري بني اجلهارة أي ذو منظر ويقال 

  رجل جهري الصوت مبعىن جهوري الصوت قاله ابن خلكان 

  سنة أربع ومثانني وأربعمائة

  
لذكواين األصبهاين يوم عرفة وله تسعون سنة روى عن جده ابن أيب علي فيها تويف أبو احلسني أمحد بن عبد الرمحن ا

  وعثمان الربجي وطبقتهما وكان ثقة 
وفيها أبو احلسن ظاهر بن منور املعافري الشاطيب تلميذ أيب عمر بن عبد الرب كان من أئمة هذا الشأن مع الورع 

املكثرين الضابطني وقال هو أخو عبد اهللا زاهد زمانه  والتقي واالستبحار يف العلم وعده ابن ناصر الدين من احلفاظ
  وتويف ظاهر يف شعبان وله مخس ومخسون سنة 

وفيها عبد امللك بن علي بن شغبة أبو القسم األنصاري البصري احلافظ الراهد استشهد بالبصرة وكان يروي مجلة 
  من سنن أيب داود عن أيب عمر اهلامشي

  
  دة واخلشوع مبحل أملى عدة جمالس وكان من العبا

وفيها أبو طاهر بن دات عبد الرمحن بن أمحد بن علك بن دات بدال مهمله يليها ألف مث مثناة فوق الشاوي احلافظ 
  إمام أهل احلديث بسمر قندي يف زمانه قال ابن ناصر الدين 

مد بن أمحد بن علي وفيها أبو نصر الكركاجني بالضم والسكون آخره جيم نسبة إىل كركانج وهي مدينة خوارزم حم
شيخ املقرئني مبرو ومسند اآلفاق تويف يف ذي احلجة وله أربع وتسعون سنة وكان إماما يف علوم القرآن كثري 

التصانيف متني الديانة انتهى إليه علو اإلسناد قرأ ببغداد علي أيب احلسن احلمامي وحبران على الشريف الزيدي 
  شق واملوصل وخراسان ومبصر على إمساعيل بن عمر احلداد ودم

وفيها أبو منصور املقومي بالضم والفتح وكسر الواو املشددة حممد بن احلسني بن اهليثم القزويين راوي سنن ابن 
  ماجه عن القسم بن املنذر تويف فيها أو بعدها عن بضع ومثانني سنة 



عن أيب بكر احلريي ومجاعة قال ويف رجب قاضي القضاة الناصمي حممد بن عبد اهللا بن احلسني النيسابوري روى 
عبد الغافر هو أفضل عصره يف أصحاب أيب حنيفة وأعرفهم باملذهب وأوجههم يف املناظرة مع حظ وافر من األدب 

  والطب ومل حتمد سريته يف القضاء قاله يف العرب 
ويف وجيش ابن تاشقني وفيها املعتصم حممد بن معن بن حممد بن صمادح أبو حيىي التجييب األندلسي صاحب املرية ت

حماصرون له قال ابن بسام يف الذخرية كانت بني املعتصم وبني اهللا عند احلمام يد مشكورة فمات وليس بينه وبني 
حلول الفاقرة به إال أيام يسرية يف سلطانه وبلده وبني أهله وولده حدثين من ال أرد خربه عن اروى بعض حظايا 

أنه وقد غلب على أكثر يده ولسانه ومعسكر أمري املؤمنني يعين يوسف بن أبيه قالت أين لعنده وهو يوصي بش
  تاشفني يومئذ

  
حبيث نعد خيامهم ونسمع اختالط أصواهتم إذ مسعت وجبة من وجباهتم فقال ال آله اال اهللا نغص علينا كل شيء 

  بصوت ال أكاد أمسعه حىت املوت قالت أروى فدمعت عيين فدمعت عيين فال انسى طرفا إىل يرفعه وإنشاده يل 
  ) فبني يديك بكاء طويل ** ترفق بدمعك التفنه ( 

انتهى كالم ابن بسام ومات املعتصم يف أثر ذلك عند طلوع الشمس يوم اخلميس ثاين عشرى ربيع األول باملرية 
  . ودفن يف تربة له عند باب اخلوخة 

  سنة مخس ومثانني وأربعمائة

  
ىي احلكاك حمدث مكة وكان متقنا حجة صاحلا روى عن أيب ذر اهلروي وطائفة فيها تويف أبو الفضل جعفر بن حي

  وعاش سبعني سنة 
وفيها نظام امللك الوزير أبو علي احلسن بن علي بن اسحق الطوسي قوام الدين كان من جلة الوزراء ذكره ابن 

شأ املدارس باألمصار ورغب يف العلم السمعاين فقال كعبة اجملد ومنبع اجلود وكان جملسه عامرا بالقراء والفقهاء أن
وأملى وحدث عاش مثانيا وسبعني سنة أتاه شاب صويف الشكل من الباطنية ليلة عاشر رمضان فناوله قصة مث ضربه 

  بسكني يف صدره فقضى عليه فيقال أن ملكشاه دس عليه هذا واهللا أعلم 
إهنا بليدة صغرية بنواحي طوس قيل نظام امللك كان وقال ابن السمعاين أيضا يف كتاب األنساب يف ترمجة الراذ كان 

  من نواحيها 
وكان من أوالد الدهاقني واشتغل باحلديث والفقه مث اتصل خبدمة علي بن شاذان املعتمد عليه مبدينة بلخ وكان 

يكتب له فكان يصادره يف كل سنة فهرب منه وقصد داود بن ميكائيل بن سلجوق والد السلطان ألب أرسالن 
ر له منه النصح واحملبة فسلمه إىل ولده ألب أرسالن وقال اختذه والدا ال ختالفه فيما يشري به فلما ملك ألب وظه

ارسالن دبر أمره فأحسن التدبري وبقى يف خدمته عشر سنني فلما مات ألب أرسالن وطد اململكة لولده ملكشاه 
  فصار األمر

  
د وأقام على هذا عشر سنني ودخل على األمام املقتدى باهللا فأذن كله لنظام امللك وليس للسلطان إال التخت والصي



له باجللوس بني يديه وقال له يا حسن رضي اهللا عنك برضى أمري املؤمنني عنك وكان جملسه عامرا بالفقهاء 
والصوفية كثري األنعام على الصوفية وسئل عن سبب ذلك فقال أتاين صويف وأنا يف خدمة بعض األمراء فوعظين 

قال اخدم من تنفعك خدمته وال تشتغل مبن تأكله الكالب غدا فلم أعلم معىن قوله فشرب ذلك األمري من الغد و
وكانت له كالب كالسباع تفترس الغرباء بالليل فغلبه السكر فخرج وحده فلم تعرفه الكالب فمزقته فعلمت أن 

مسع االذان امسك عن مجيع ما هو فيه وكان  الرجل كوشف بذل فأنا أخدم الصوفية لعلي اظفر مبثل ذلك وكان إذا
إذا قدم عليه إمام احلرمني واإلمام القشريي بالغ يف اكرامهما وأجلسهما يف مستنده وبىن املساجد والربط وهو أول 

من أنشأ املدارس فاقتدى الناس به ومسع نظام امللك احلديث وأمسعه وكان يقول أين أعلم أين لست أهال لذلك 
  اربط نفسي يف قطار النقلة حلديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويروي له من الشعر قوله ولكين أريد 

  ) قد ذهبت شرة الصبوة ** بعد الثمانني ليس قوة ( 
  ) موسى ولكن بال نبوة ** كأنين والعصا بكفى ( 

إحدى مدينىت طوس و  وكانت والدة نظام امللك يوم اجلمعة حادي عشرى ذي القعدة سنة مثان وأربعمائة بنوقان
توجه صحبة ملكشاه إىل اصبهان فلما كانت ليلة السبت عاشر رمضان افطر وركب يف حمفته فلما بلغ إىل قرية 

قريبة من هناوند يقال هلا سحنة قال هذا املوضع قتل فيه خلق كثري من الصحابة زمن عمر ابن اخلطاب فطوىب ملن 
صوفية معه قصة فدعا له وسأله تناوهلا يف يده فمد يده ليأخذها فضربه كان منهم فاعترضه صيب ديلمي على هيئة ال

  بسكني يف فؤاده فحمل إىل مضربه فمات وقتل القاتل يف احلال بعد أن هرب فعثر يف طنب

  
حيمة فوقع وركب السلطان إىل معسكره فسكنهم وعزاهم ومحل إىل اصبهان فدفن هبا وقيل أن السلطان دس عليه 

ئم طول حياته واستكثر ما بيده من االقطاعات ومل يعش السلطان بعده سوى مخسة وثالثني يوما من قتله فإنه س
  فرمحه اهللا فلقد كان من حسنات الدهر ورثاه أبو اهليجاء البكري وكانت ختنه الن نظام امللك زوجة ابنته فقال 

  ) نفيسة صاغها الرمحن من شرف ** كان الوزير نظام امللك لؤلؤة ( 
وقد قيل أنه قتل بسبب تاج امللك أيب الغنامي ) فردها غرية منه إىل الصدف ** فلم تعرف األيام قيمتها عزت ( 

املرزبان بن خسرو فريوز املعروف بابن دارست فإنه كان عدو نظام امللك وكان كبري املنزله عند خمدومه ملكشاه 
ا عليه فقتلوه وقطعوه اربا اربا يف ليلة الثالثاء ثاين فلما قتل رتبه موضعه يف الوزارة مث أن غلمان نظام امللك وثبو

عشر احملرم سنة ست ومثانني وأربعمائة وعمزه سبع وأربعون سنة وهو الذي بىن على قرب الشيخ أيب اسحق 
  الشريازي قاله ابن خلكان 

ن املهلب بن أيب صفرة وفيها أبو عبد اهللا بن املرابط قاضي املرية وعاملها حممد بن خلف بن سعيد االندلسي روى ع
  ومجاعة وصنف شرحا للبخاري وكان رأسا يف مذهب مالك ارحتل الناس إليه تويف يف شوال قاله يف العرب 

وفيها أبو بكر الشاشي حممد بن علي بن حامد شيخ الشافعية وصاحب الطريقة املشهورة واملصنفات املليحة درس 
لكاغدي وتفقه ببالده على أيب بكر السنجي وعاش نيفا وتسعني مدة بغزنة مث هبراة ونيسابور وحدث عن منصور ا

سنة وتويف هبراة قال ابن قاضي شهبة ولد سنة سبع وتسعني وثلثمائة وتفقه يف بالده على السنجي وكان من انظر 
أهل زمانه استوطن غزنة وهي يف أوائل اهلند فأقبلوا عليه واكرموه وبعد صيته وحدث وصنف تصانيف كثرية مث 

ستدعاه نظام امللك إىل هراة فشق على أهل غزنة مفارقته ولكن مل جيدوا أبدا من ذلك فجهزوه فواله تدريس ا
  النظامية وتويف يف شوال انتهى



  
وفيها حممد بن عيسى بن فرح أبو عبد اهللا التجييب املغامي بالضم نسبة إىل مغامة مدينة باألندلس الطليطلي مقرئ 

  الداين ومكى بن أيب طالب ومجاعة واقرأ الناس مدة األندلس أخذ عن أيب عمرو 
وفيها أبو عبد اهللا البانياسي مالك بن أمحد بن علي بن الفراء البغدادي احترق يف احلريق العظيم الذي وقع يف هذه 
السنة ببغداد واحترق فيه من الناس عدد كثري وكان يف مجادى اآلخرة وتويف وله سبع ومثانون سنة وهو آخر من 

  دث عن أيب احلسن بن الصلت اجملرب ومسع من مجاعة ح
وفيها السلطان ملكشاه أبو الفتح جالل الدولة بن السلطان ألب أرسالن حممد بن داود السلجوقي التركي متلك 

بالد ما وراء النهر وبالد اهلياطلة وبالد الروم واجلزيرة والشام والعراق وخراسان وغري ذلك قال يف العرب ملك من 
نة كاشغر الترك إىل بيت املقدس طوال ومن القسطنطينية وبالد اخلزر إىل هنر اهلند عرضا وكان حسن السرية مدي

حمسنا إىل الرعية وكانوا يلقبونه بالسلطان العادل وكان ذا غرام بالعمائر والصيد مات يف شوال بعد وزيره النظام 
يف مدرسة كبرية له وقال ابن األهدل كان مغرما بشهر فقيل انه سم يف خالل ونقل يف تابوت فدفن بأصبهان 

بالصيد حىت قيل انه صاد بيده عشرة آالف أو أكثر حىت بىن من حوافر احلمر وقرون الظباء منارة على طريق احلاج 
تعرف مبنارة القرون وتصدق عن كل نسمة صادها بدينار وقال إين أخاف اهللا سبحانه وتعاىل من إزهاق النفوس 

وال مأكلة وكان املقتدر قد تزوج بابنته وكان السفري يف زواجها الشيخ أبو اسحق وزفت إليه سنة مثانني بغري فائدة 
ورزق منها ولديه وملا مات السلطان مل يفعل به كسائر السالطني ومل حيضر جنازته أحد ظاهرا ومل تقطع أذناب اخليل 

معجمة من الشام فالتقاه إبراهيم العقيلي يف ثالثني  ألجله وملا مات ملكشاه سار أخوه تتش بتاءين فوقيتني وشني
  آلفا فأسر إبراهيم وقتل صربا وقال السيوطي يف تاريخ اخللفاء ويف سنة أربع ومثانني

  
قدم السلطان ملكشاه بغداد وأمر بعمل جامع كبري هبا وعمل األمراء حوله دورا ينزلوهنا مث رجع إىل أصبهان وعاد 

مثانني عازما على الشر وأرسل إىل اخلليفة يقول ال بد أن تترك يل بغداد وتذهب إىل أي بلد إىل بغداد يف سنة مخس و
شئت فانزعج اخلليفة وقال أمهلين ولو شهرا قال وال ساعة واحدة فأرسل اخلليفة إىل وزراء السلطان يطلب املهلة 

يفة جعل يصوم فإذا أفطر جلس على عشرة أيام فاتفق مرض السلطان وموته وعد ذلك كرامة للخليفة وقيل أن اخلل
الرماد ودعا على ملكشاه فاستجاب اهللا دعاءه وذهب إىل حيث ألقت وملا مات كتمت زوجته تركان موته 

وأرسلت إىل األمراء سرا فاستحلفتهم لولده حممود وهو ابن مخس سنني فحلفوا له وأرسلت إىل املقتدي يف أن 
ن مث خرج عليه أخوه بركياروق بن ملكشاه فقلده اخلليفة ولقبه بركن يسلطنه فأجاب ولقبه ناصر الدنيا والدي

  الدين وذلك يف حمرم سنة سبع ومثانني وعلم اخلليفة على تقليده مث مات اخلليفة من الغد فجأة انتهى كالم السيوطي 

  سنة ست ومثانني وأربعمائة

  
ى ببغداد وأصبهان عن علي بن ماشاذه وطائفة فيها تويف محد بن أمحد بن احلسن أبو الفضل االصبهاين احلداد رو

  وروى احللية ببغداد وتويف يف مجادي األوىل 
وفيها امللنجي بالكسر نسبة إىل ملنجة بلد بأصبهان سليمان بن إبراهيم بن حممد بن سليمان األصبهاين احلافظ قال 



وأيب بكر بن مردويه وخلق  السمعاين مجع وصنف وخرج على الصحيحني وروى عن حممد بن إبراهيم اجلرجاين
ولقى ببغداد أبا بكر املنقي وطبقته وتكلم فيه ابن منده وهو مقبول ألنه قد قبله عدة وقال ابن ناصر الدين يف 

  بديعته 
  )تكلموا فيه وقوى األكثر ** األصبهاين ذا امللنجي املكثر ( 
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أخبار من ذهب:كتاب  الذهب يف    شذرات 
لي :املؤلف احلنب لعكري  ا بن حممد  بن أمحد   عبد احلي 

  
  وتويف يف ذي القعدة عن تسع ومثانني سنة وشهرين 

وفيها أبو الفضل الدقاق عبد اهللا بن علي بن أمحد بن حممد بن زكري البغدادي الكاتب روى عن احلسني بن بشران 
  وغريه وكان صاحلا ثقة 

ها الشيخ أبو الفرج الشريازي احلنبلي عبد الواحد بن حممد بن علي بن أمحد الشريازي مث املقدسي مث الدمشقي وفي
الفقيه الزاهد األنصاري السعدي العبادي اخلزرجي شيخ الشام يف وقته الواعظ الفقيه القدوة مسع بدمشق من أيب 

نا على القاضي أيب يعلي ونشر بالشام مذهب أمحد احلسن بن السمسار وأيب عثمان الصابوين وتفقه ببغداد زما
وخترج به األصحاب وكان اماما عارفا بالفقه واألصول صاحب حال وعبادة وتأله وكان تتش صاحب الشام يعظمه 
ألنه كاشفه مرة وذلك أنه دعاه أخو السلطان وهو ببغداد فرعب وسأل أبا الفرج الدعاء له فقال ال تراه وال جتتمع 

ه تتش هو مقيم ببغداد وال بد من املصري إليه فقال له ال تراه فعجب من ذلك وبلغ هيت فجاءه اخلرب بوفاة به فقال ل
السلطان ببغداد فعاد إىل دمشق وزادت حشمة أيب الفرج عنده ومنزلته لديه قال ابن رجب وكان أبو الفرج ناصرا 

تصنيف يف الفقه والوعظ واألصول ومات يف جملس العتقادنا متجردا يف نشره مبطال لتأويالت أخبار الصفات وله 
وعظه شخص لوقع وعظه يف القلوب والخالصه وقال أبو يعلي بن القالنسي يف تارخيه كان وافر العلم متني الدين 

حسن املواعظ حممود السمت تويف يوم األحد ثامن عشرى ذي احلجة بدمشق ودفن مبقربة الباب الصغري وقربه 
ة فيهم كثري من العلماء يعرفون ببيت ابن احلنبلي وفيها أبو القسم عبد الواحد بن علي بن مشهور يزار وله ذري

حممد بن فهد العالف البغدادي الرجل الصاحل روى عن أيب الفتح بن أيب الفوارس وأيب الفرج الغوري وبه ختم 
  محد بن يوسف األمويحديثهما وكان ثقة مأمونا خريا وفيها شيخ اإلسالم اهلكاري أبو احلسن علي بن ا

  
من ذرية عتبة بن أيب سفيان بن حرب وكان زاهدا عابدا ربانيا ذا وقار وهيبة واتباع ومريدين رحل يف احلديث 
ومسع ابن نظيف الفرا وأبا القسم بن بشران قال ابن ناصر تويف يف أول السنة وقال ابن عساكر مل يكن موثقا يف 

  بعمائة روايته وقال الذهيب ولد سنة تسع وأر
وفيها أبو احلسن االنباري علي بن حممد بن حممد بن األخضر اخلطيب يف شوال عن أربع وتسعني سنه وكان آخر 
من حدث عن أيب امحد الفرضي ومسع أيضا من أيب عمر بن مهدي وطائفة وتفقه أليب حنيفة وكان ثقة نبيال عايل 

  اإلسناد 
نيسابوري مسند خراسان يف ربيع األول وله مثان وتسعون سنة روى وفيها أبو املظفر موسى بن عمران األنصاري ال

  عن أيب احلسن العلوي واحلاكم وكان من كبار الصوفية 
وفيها أبو الفتح نصر بن احلسن السكشي بكسر السني املهملة والكاف ومعجمة نسبة إىل سكة سكش بنيسابور 

بد الغافر ومسع مبصر من الطفال ومجاعة ودخل الشاشي نزيل مسرقند وله مثانون سنة روى صحيح مسلم عن ع
وفيها هبة اهللا بن عبد الوارث الشريازي أبو القسم احلافظ حمدث جوال . األندلس للتجارة فحدث هبا وكان ثقة 



مسع خبراسان والعراق وفارس واليمن ومصر والشام وحدث عن امحد بن عبد الباقي بن طوق وأيب جعفر بن 
  كهال وكان صوفيا صاحلا متقشفا  املسلمة وطبقتهما ومات

  سنة سبع ومثانني وأربعمائة

  
فيها تويف أبو بكر بن خلف الشريازي مث النيسابوري مسند خراسان أمحد ابن علي بن عبد اهللا بن عمر بن خلف 

  روى عن احلاكم وعبد اهللا بن يوسف

  
ما رأينا شيخا أروع منه وال أشد اتقانا وطائفة قال عبد الغافر هو شيخنا األديب احملدث املتقن الصحيح السماع 

  تويف يف ربيع األول وقد نيف على التسعني 
وفيه أقسنقر قسيم الدولة أبو الفتح موىل ملكشاه السلطان وقيل هو لصيق به وقيل اسم أبيه آل ترعان ملا افتتح 

األمور وتتبع املفسدين حىت ملكشاه حلب استناب عليها اق سنقر يف سنة مثانني وأربعمائة فأحسن السياسة وضبط 
صار دخله كل يوم الفا ومخسمائة دينار رأس يف املصاف مث قتل ذحبه تتش صربا ودفن هناك مث نقله ولده االتابك 

  زنكي فدفنه باملدرسة الزجاجية داخل حلب 
توثب مبيافارقني  وفيها أبو نصر احلسن بن أسد الفارقي األديب صاحب النظم والنثر وله الكتاب املعروف يف االلغاز

  على األمرة ونزل بقصر االمارة وحكم أياما مث ضعف وهرب مث قبض عليه وشنق 
وفيها املقتدى باهللا أبو القسم عبد اهللا بن األمري ذخرية الدين حممد بن القائم بأمر اهللا عبد اهللا بن القادر باهللا امحد بن 

ده يف ثالث عشر شعبان سنة سبع وستني وله تسع عشرة سنة األمري اسحق بن املقتدر العباسي بويع باخلالفة بعد ج
وثالثة اشهر قال السيوطي يف تاريخ اخللفاء مات أبوه يف حياة القائم وهو محل فولد بعد وفاة أبيه بستة اشهر وأمه 

 أم ولد امسها ارجوان وبويع له باخلالفة عند موت جده وكانت البيعة حبضرة الشيخ أيب اسحق الشريازي وابن
الصباغ والدامغاين وظهر يف أيامه خريات كثرية وآثار حسنة يف البلدان وكانت قواعد اخلالفة يف أيامه باهرة وافرة 

احلرمة خبالف من تقدمه ومن حماسنه انه نفى املغنيات واحلواظي ببغداد وأمر أن ال يدخل أحد احلمام إال مبئزر 
  خريا قوى النفس عايل اهلمة من حنباء بين العباس انتهى وخرب ابراج احلمام صيانة حلرم الناس وكان دينا 

ومات فجأة يف ثامن عشر احملرم عن تسع وثالثني سنة وبويع بعده ابنه املستظهر باهللا امحد وقيل أن جاريته مسته 
  وقال ابن اجلوزي

  
اص الذين قد دخلوا يف الشذور تويف املقتدي وكان أصح ما كان بينما هو جالس قال لقهر مانته من هؤالء األشخ

  علينا بال إذن فالتفتت فلم تر أحدا فسقط إىل األرض ميتا 
وفيها احلسن بن عبد امللك بن احلسني بن علي بن موسى بن عمران بن اسرافيل النسفي احلافظ حصل العايل من 

  اإلسناد قاله ابن ناصر الدين 
بن أمحد قال االسنوي كان فقيها فرضيا تفقه على  وفيها أبو القسم بن أيب العالء املصيصي علي بن حممد بن علي

القاضي أيب الطيب وروى احلديث عن مجاعة مبصر والشام والعراق واستوطن دمشق ومات هبا وروى عنه مجاعة 



وأصله من املصيصة وولد مبصر يف رجب سنة أربع وأربعمائة ومات يف مجادى اآلخرة ودفن مبقابر باب الفراديس 
  قيها ثقة قال الذهيب كان ف

وفيها ابن ماكوال احلافظ الكبري األمام أبو نصر علي بن هبة اهللا بن علي ابن جعفر بن علي بن حممد بن دلف بن 
األمري اجلواد أيب دلف القسم بن عيسى العجلي األمري سعد امللك أبو نصر بن ماكوال أصله من جرباذقان من 

ابة صاحب التصانيف ومل يكن ببغداد بعد اخلطيب احفظ منه ولد نواحي أصبهان فهو اجلرباذقاين مث البغدادي النس
بعكربا سنة اثنتني وعشرين وأربعمائة وزر أبوه للقائم بأمر اهللا وتويل عمه عبد اهللا قضاء القضاة ومسع هو من أيب 
ه وما طالب بن غيالن وطبقته قال احلميدي ما راجعت اخلطيب يف شيء إال وأحالين على الكتاب وقال حىت أكشف

راجعت ابن ماكوال إال وأجابين حفظا كأنه يقرأ من كتاب وقال ابن سعد السمعاين كأن لبيبا عارفا وحنويا جمودا 
وشاعرا مربزا وقال الذهيب اختلف يف وفاته على أقوال وقال ابن خلكان لالمري أيب نصر املذكور كتاب االكمال 

تقييد وعليه اعتماد احملدثني وأرباب هذا الشأن فأنه مل يوضع مثله وهو يف غاية االفادة يف رفع االلتباس والضبط وال
  أي يف املؤتلف واملختلف ومشتبه النسب وهو يف غاية اإلحسان

  
وما حيتاج األمري املذكور مع هذا الكتاب إىل فضيلة أخرى ففيه داللة على كثرة إطالعه وضبطه واتقانه ومن الشعر 

  املنسوب إليه 
  ) وجانب الذل أن الذل جيتنب ** ض هتان هبا قوض خيامك عن أر( 
  ) فاملندل الرطب يف أوطانه حطب ** وأرحل إذا كان يف األوطان منقصة ( 

وكانت والدته يف عكربا يف خامس شعبان سنة إحدى وعشرين وأربعمائة وقتله غلمانه جبرجان وقيل خبوزستان 
له ترك فقتلوه جبرجان وأخذوا ماله وهربوا وطاح دمه  وقيل باألهواز قال احلميدي خرج إىل خراسان ومعه غلمان

  هدرا رمحه اهللا 
وفيها أبو عامر االزدي القاضي حممود بن القاسم بن القاضي أيب منصور حممد بن حممد بن عبد اهللا بن حممد املهليب 

زهدا وصالحا وعفة  اهلروي الفقيه الشافعي راوي جامع الترمذي عن اجلراحي قال أبو نصر الفامي هو عدمي النظري
  ولد سنة أربعمائة وتويف يف مجادى اآلخرة 

وفيها املستنصر باهللا أبو متيم معد بن الظاهر علي بن احلاكم بأمر اهللا منصور ابن العزيز بن املعز العبيدي الرافضي 
ي صاحب مصر وكانت أيامه ستني سنة وأربعة أشهر وقد خطب له ببغداد يف سنة إحدى ومخسني ومات يف ذ

  احلجة عن مثان وستني سنة وبويع بعده ابنه املستعلى قاله يف العرب 
وقال ابن خلكان اتفق للمستنصر هذا أمور مل تتفق لغريه وسردها منها انه أقام يف األمر سنني سنة وهذا شيء مل 

أيامه الغالء العظيم يبلغه أحد من أهل بيته وال من بين العباس ومنها انه وىل وهوابن سبع سنني ومنها انه حدث يف 
الذي ما عهد مثله منذ زمان يوسف عليه السالم وأقام سبع سنني وأكل الناس بعضهم بعضا وكانت والدته صبيحة 

يوم الثالثاء سابع عشر مجادى اآلخرة سنة عشرين وأربعمائة وتويف يف ليلة اخلميس ثامن عشر ذي احلجة وهذه 
  م اخلاء املعجمة وتشديد امليم اسم مكانالليلة تسمى عيد الغدير أعين غدير خم بض

  
بني مكة واملدينة فيه غدير ماء يقال انه غيض هناك فلما رجع النيب صلى اهللا عليه وسلم من حجة الوداع ووصل 



على مىن كهرون من موسى ( إىل هذا املكان وآخى علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه وقال صلى اهللا عليه وسلم 
وللشيعة فيه تعلق كبري وهذا املكان ) وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله اللهم وال من وااله 

  موصوف بكثرة الوخامة وشدة احلمى 
انتهى ملخصا ويقال انه صلى اهللا عليه وسلم ملا قدم املدينة تومخت على أصحابه فإهنا كانت من أكثر بالد اهللا تعاىل 

خترج من املدينة إىل خم وحىت يقال أن أكثر اهل خم مل يتجاوزوا احللم محى فأمر صلى اهللا عليه وسلم احلمى أن 
  لكثرة احلمى هبا وحىت انه قل م مير هبا وال حيم 

  سنة مثان ومثانني وأربعمائة

  
  فيها قدن األمام الغزايل دمشق متزهدا وصنف األحياء وامسعه بدمشق وأقام هبا سنتني مث حج ورد إىل وطنه 

فضل أمحد بن احلسن بن خريون البغدادي احلافظ يف رجب عن اثنتني ومثانني سنة وشهر روى عن وفيها تويف أبو ال
أيب علي بن شاذان والربقاين وطبقهما وكتب ماال يوصف وكان ثقة ثبتا صاحب حديث قال أبو منصور ابن خريون 

  ه اهللا كتب عمي عن أيب علي بن شاذان ألف جزء وقال السلفي كان حيىي ابن معني وقته رمح
وفيها أمري اجليوش بدر األرمين ويل أمرة دمشق يف سنة مخس ومخسني وأربعمائة وانفصل بعد عام مث وليها والشام 

كله يف سنة مثان ومخسني مث سار إىل الديار املصرية واملستنصر يف غاية الضعف فشيد دولته وتصرف يف املمالك 
  س منه وىل األمر بعده ابنه األفضل وتويف يف ذي القعدةووىل وزارة السيف والقلم وامتدت أيامه وملا أي

  
وفيها تتش السلطان تاج الدولة أبو سعيد بن السلطان ألب أرسالن بن داود بن ميكائيل ابن سلجوق التركي 

السلجوقي كان شهما شجاعا مقداما فاتكا واسع املمالك كاد أن يستويل على ممالك أخيه ملكشاه قتل بنواحي 
  بعده ابناه حبلب ودمشق  الري ومتلك

وفيها رزق اهللا بن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن احلرث األمام أبو حممد التميمي البغدادي الفقيه الواعظ شيخ 
احلنابلة قرأ القرآن على أيب احلسن احلمامي وتقدم يف الفقه واألصول والتفسري والعربية واللغة وحدث عن أيب 

بن مهدي والكبار وتويف يف نصف مجادى األوىل عن مثان ومثانني سنة قال أبو علي بن احلسني ابن املتيم وأيب عمر 
سكرة قرأت عليه ختمة لقالون وكان كبري بغداد وجليلها وكان يقول كل الطوائف تدعيين قاله يف العرب وقال ابن 

شطة بغداد وقال كان سيد عقيل يف فنونه ومن كبار مشاخيى أبو حممد التميمي شيخ زمانه كان حسنه العامل وما 
اجلماعة من أصحاب أمحد بيتا ورياسة وحشمة أبو حممد التميمي وكان احلى الناس عبارة يف النظر وأجراهم قلما 

  يف الفتيا وأحسنهم وعظا 
وفيها يعقوب بن إبراهيم بن أمحد بن سطور العكربي الربزبيين بفتح الباء املوحدة أوله والزاي ثالثة مث باء موحدة 

كسورة وحتتية نسبة إىل برزبني قرية ببغداد القاضي أبو علي قاضي باب األزج قدم بغداد بعد الثالثني واألربعمائة م
ومسع احلديث من أيب اسحق الربمكي وتفقه على القاضي أيب يعلى حىت برع يف الفقه ودرس يف حياته وشهد عند 

مخسني وزكامها شيخهما القاضي وتوىل يعقوب القضاء الدامغاين هو والشريف أبو جعفر يف يوم واحد سنة ثالث و
بباب األزج والشهادة سنة اثنتني وسبعني مث عزل نفسه عنهما مث عاد إليهما سنة مثان وسبعني واستمرا اىل موته 



وكان ذا معرفة تامة بأحكام القضاء وانفاذ السجالت متعففا يف القضاء متشددا يف السنة وقال ابن عقيل كان 
  اة الوقت بأحكامأعرف قض

  
القضاء والشروط وله املقامات املشهودة بالديوان حىت يقال انه كعمرو بن العاص واملغرية بن شعبة من الصحابة يف 

معرفة الرأي وذكره ابن السمعاين فقال كانت له يد قوية يف القرآن واحلديث واحملاضرة قرأ عليه عامة احلنابلة 
  رية مجيل الطريقة ببغداد وانتفعوا به وكان حسن الس

وفيها أبو يوسف القزويين عبد السالم بن حممد بن يوسف بن بندار شيخ املعتزلة وصاحب التفسري الكبري الذي هو 
أزيد من ثلثمائة جملد درس الكالم علي القاضي عبد اجلبار بالري ومسع منه ومن أيب عمر بن مهدي الفارسي وتنقل 

كثرية وذكاء مفرط وتبحر يف املعارف وإطالع كثري إال انه كان داعية يف البالد ودخل مصر وكان صاحب كتب 
  إىل االعتزال مات يف ذي القعدة وله مخس وتسعون سنة وأشهر 

وفيها أبو احلسن احلصري املقرئ الشاعر نزيل سبتة علي بن عبد الغين الفهري وكان مقرئا حمققا وشاعرا مفلقا 
بسام يف حقه كان حبر براعة ورأس صناعة وزعيم مجاعه طرأ على جزيرة  مدح ملوكا ووزراء وكان ضريرا قال ابن

األندلس منتصف املائة اخلامسة من اهلجرة بعد خراب وطنه من القريوان واألدب يومئذ بأفقنا نافق السوق معمور 
على إنه كان فيما  الطريق فتهادته ملوك طوائفها هتادى الرياض بالنسيم وتنافسوا فيه تنافس الديار يف األنس املقيم

بلغين ضيق العطن مشهور اللسن يتلفت إىل اهلجاء تلفت الظمآن إىل املاء ولكنه طوى على غره واحتمل بني زمانيه 
وبعد قطره وملا خلع ملوك الطوائف بأفقنا اشتملت عليه مدينة طنجة وقد ضاقت ذرعه وتراجع طبعه وقال ابن 

بن خالة أيب اسحق احلصري صاحب زهر اآلداب وذكر ابن بشكوال خلكان وهذا أبو احلسن أي صاحب الترمجة ا
  يف كتاب الصلة واحلميدي أيضا وقال كان عاملا بالقراءات وطرقها وأقرأ الناس

  القرآن الكرمي بسبته وغريها وله قصيدة نظمها يف قراءة نافع عدد ابياهتا مائتان وتسعة وله 
  أوهلا  ديوان شعر فمن قصائده السائرة القصيدة اليت

  ) أقيام الساعة موعده ** ياليل الصب مىت غده ( 
  ) أسف للبني يردده ** رقد السمار فأرقه ( 

  وله أيضا 
  ) هلا من مسك ريقته ختام ** أقول له وقد حيا بكاس ( 
  ) مىت عصرت من الورد املدام ** أمن خديك تعصر قال كال ( 

ن عباد صاحب إشبيلية وأمسها يف بالدهم محص فأبطأ عنه وبلغه أن وملا كان مبدينة طنجة أرسل غالمه إىل املعتمد ب
  املعتمد ما احتفل به فقال 

  ) ومل الدهر الفجوعا ** نبه الركب اهلجوعا ( 
  ) لغالمي ال رجوعا ** محص اجلنة قالت ( 
  ) مات يف اجلنة جوعا ** رحم اهللا غالمي ( 

  هللا تعاىل وقد التزم يف هذه األبيات لزوم ماال يلزم رمحه ا
وفيها املعتمد على اهللا أبو القسم حممد ب املعتضد عباد بن القاضي حممد بن امسعيل اللخمي االندلسي صاحب 



األندلس كان ملكا جليال وعاملا ذكيا وشاعرا حمسنا وبطال شجاعا وجوادا ممدحا كان بابه حمط الرحال وكعبة 
املدائن واحلصون واملعاقل مائه وثالثني سورا وبقى يف اململكة  اآلمال وشعره يف الذروة العليا ملك من األندلس من

نيفا وعشرين سنة وقبض عليه أمري املسلمني ابن تاشفني ملا قهره وغلب على ممالكه وسجنه بأغمات حىت مات يف 
ائة رطل شوال بعد أربع وستني سنة وخلع من ملكه عن مثامنائة سرية ومائة وسبعني ولدا وكان راتبه يف اليوم مثامن

حلم قاله مجيعه يف العرب وقال ابن خلكان جعل خواص األمري يوسف بن تاشفني يعظمون عنده بالد األندلس ألهنم 
  كانوا مبراكش وهي

  
بالد بربر وأجالف العربان فجعلوا حيسنون له أخذ األندلس ويوغرون قلبه على املعتمد بأشياء نقلوها عنه فتغري 

سبتة جهز إليه العساكر وقدم عليها سريين بن أيب بكر االندلسي فوصل إىل إشبيلية وهبا  عليه وقصده فلما انتهى إىل
املعتمد فحاصره أشد حماصرة وظهر من مصابرة املعتمد وشدة بأشه وتراميه على املوت بنفسه ما مل يسمع مبثله 

ون هنرها سباحه ويترامون من والناس بالبلد قد استوىل عليهم الفزع وخامرهم اجلزع يقطعون سبلها سياحه وخيوض
شرفات األسوار فلما كان يوم األحد عشرى رجب سنة أربع ومثانني هجم عسكر األمري يوسف البلد وشنوا فيه 

الغارات ومل يتركوا ألحد شيئا وخرج الناس من منازهلم يسترون عوراهتم بأيديهم وقبض على املعتمد وأهله وكان 
املأمون كان ينوب عن والده يف قرطبة فحصروه هبا إىل أن أخذوه وقتلوه والثاين قد قتل له ولدان قبل ذلك أحدمها 

الراضي كان أيضا نائبا عن أبيه يف رندة وهي من احلصون املمتنعه فنازلوها وأخذوها وقتلوا الراضي وألبيهما 
عتمد قيدوه من ساعته وجعل املعتمد فيهما مراث كثرية وبعد ذلك جرى بإشبيلية على املعتمد ما ذكرناه وملا أخذ امل

مع أهله يف سفينة قال ابن خاقان يف قالئد العقيان مث مجع هو وأهله ومحلتهم اجلواري املنشآت وضمتهم كأهنم 
أموات بعد ما ضاق عنهم القصر وراق منهم العصر والناس قد حشروا بضفيت الوادي وبكوا بدموع الغوادي 

  حيدوهم ويف ذلك يقول ابن اللبانة  فساروا والنوح حيدهم والبوح باللوعة ال
  ) على البهاليل من أبناء عباد ** تبكي السماء بدمع رائح غاد ( 
  ) يف ضم رحلك وامجع فضلة الزاد ** يا ضيف أقفر بيت املكرمات فخذ ( 

  وقال يف هذه احلال وصفتها ابن محد يس الصقلي 
  )  وقلقل رضوى منكم وثبري** وملا رحلتم بالندى يف أكفكم ( 
  )فهذي اجلبال الراسيات تسري ** رفعت لساين بالقيامة قد دنت ( 

  
  وهي أبيات كثرية وتأمل املعتمد يوما من قيده وضيقه وثقله فأنشد 

  ) بذل احلديد وثقل القيود ** تبدلت من ظل عز البنود ( 
  ) وعضبا رقيقا صقيل احلديد ** وكان حديدي سنانا ذليقا ( 
  ) يعضض ساقي عض األسود ** مها وقد صاز ذاك وذا أد( 

مث اهنم محلوه إىل األمري يوسف مبراكش فأمر بإرسال املعتمد إىل مدينة اغمات واعتقله هبا فلم خيرج إىل املمات قال 
ابن خاقان وملا أجلى عن بالده وأعرى من طارفه وتالده ومحل يف السفني وأحل يف العدوة حمل الدفني تندبه منابره 

تدنو منه زواره ال عواده بقي آسفا تتصعد زفراته وتذكر منازله فشاقته وتصور هبجتها وختيل استيحاش وأعواده وال 



أوطانه واجهاش قصره إىل قطانه وتطرد إطراد املذاب عرباته ال خيلو مبؤانس وال يرى إال غريبا بدال عن تلك 
ر منازله ورأى اظالم جوه من أقماره وخلوه من املكانس وملا مل جيد سلوا ومل يؤمل دنوا ومل يروجه مسرة جملوا تذك

  حراسه ومساره ويف اعتقاله يقول أبو بكر الداين قصيدته املشورة اليت أوهلا 
  ) وللمىن من مناياهن غايات ** لكل شيء من االشياء ميقات ( 
  ) ألوان حاالته فيها استحاالت ** والدهر يف صبغة احلرباء منغمس ( 
  ) ج يف يده ورمبا قمرت بالبيدق الشات وحنن من لعب الشطرن( 

  ) فاألرض قد اقفرت والناس قد ماتوا ** انفض يديك من الدنيا وساكنها 
  ) سريرة العامل العلوي أغمات ** وقل لعاملها األرضي قد كتمت ( 

داهن وهي طويلة ودخل عليه يوما بناته السجن وكان يوم عيد وكن يغزلن للناس باألجرة يف أغمات حىت أن أح
غزلت لبيت صاحب الشرطة الذي كان يف خدمة أبيها وهو يف سلطانه فرآهن يف إطماررثة وحالة سيئة فصدعن 

  قلبه وأنشد 
  )فساءك العيد يف أغمات مأسورا ** فيما مضى كنت باألعياد مسرورا ( 

  
  ) يغزلن للناس ال ميلكن قمطريا ** ترى بناتك يف االطمار جائعة ( 
  ) أبصارهن حسريات مكاسريا ** يم خاشعة برزن حنوك للتسل( 
  ) كأهنا تطأ مسكا وكافورا ** يطأن يف الطني واألقدام حافية ( 

  ومنها 
  ) فردك الدهر منهيا ومأمورا ** قد كان دهرك أن تأمره ممتثال ( 
  ) فإمنا بات باألحالم مغرورا ** من بات بعدك يف دهر يسر به ( 

  وله 
  ) ي أين جاهنا موال** قالت لقد هنا هنا ( 
  ) صرينا آهلنا ** قلت هلا إىل هنا ( 

ودخل عليه وهو يف تلك احلال ولده أبو هاشم والقيود قد عضت بساقيه عض األسود والتوت عليه التواء االساور 
السود وهو ال يطيق أعمال قدم وال يريق دمعا إال ممتزجا بدم بعد ما عهد نفسه فوق منرب وسرير ووسط جنة 

  فق عليه األلوية وتشرق منه االنديه فلما رآه بكى وأنشد وحرير خت
  ) أبيت أن تشفق أو ترمحا ** قيدي أما تعلمين مسلما ( 
  ) أكلته ال هتشم األعظما ** دمي شراب لك واللحم قد ( 
  ) فينثين والقلب قد هشما ** يبصرين فيك أبو هاشم ( 
  ) ا مل خيش أن يأتيك مسترمح** أرحم طفيال طائشا لبه ( 
  ) جرعتهن السم والعلقما ** وأرحم أخيات له مثله ( 
  ) يفتح إال للرضاع الفما ** والغري ال يفهم شيئا فما ) ( خفنا عليه للبكاء العمى ** منهن من يفهم شيئا فقد ( 

  وكان قد اجتمع عنده مجاعة من الشعراء وأحلوا عليه يف السؤال وهو على تلك احلال فأنشد 
  )بسؤاهلم ألحق منهم فاعجب ** ري من األسري وإنه سألوا اليس( 



  
  ) طي احلشا حلكاهم يف املطلب ** لوال احلياء وعزة خلمية ( 

وأشعار املعتمد وأشعار الناس فيه كثرية وكانت والدته يف ربيع األول سنة إحدى وثالثني وأربعمائة مبدينة باجة من 
 السجن باغمات حادي عشر شوال وقيل يف احلجة رمحه اهللا ومن بالد األندلس وملك بعد وفاة أبيه هناك وتويف يف

النادر الغريب انه نودى يف جنازته بالصالة على الغريب بعد عظم سلطانه وجاللة وشأنه فتبارك من له البقاء والعزة 
ثوه بقصائد والكربياء واجتمع عند قربه مجاعة من الشعراء الذين كانوا يقصدونه باملدائح وجيزل هلم املنائح فر

مطوالت وأنشدوها عند قربه وبكوا عليه فمنهم أبو حبر عبد الصمد شاعره املختص به رثاه بقصيدة طويلة أجاد 
  فيها و أوهلا 

  ) أم قد عدتك من السماع عواد ** ملك امللوك أسامع فأنادي ( 
  ) فيها كما قد كنت باألعياد ** ملا نقلت عن القصور ومل تكن ( 
  ) وجعلت قربك موضع اإلنشاد ** الثرى لك خاضعا قبلت يف هذا ( 

وملا فرغ من إنشادها قبل الثرى ومرغ جسمه وعفر خده فأبكى كل من حضر ورأى أبو بكر الداين حفيد املعتمد 
وهو غالم وسيم قد اختذ الصياغة صناعة وكان يلقب يف أيام دولتهم فخر الدولة وهو من األلقاب السلطانية 

  وهو ينفخ يف الفحم بقصبة الصائغ فقال من مجلة قصيدة عندهم فنظر إليه 
  ) والرزء يعظم فيمن قدره عظما ** شكاتنا فيك يا فخر العلى عظمت ( 
  ) ضاقت عليك وكم طوقتنا نعما ** طوقت من نائبات الدهر خمنقة ( 
  ) من بعدما كنت يف قصر حكى أرما ** وعاد طوقك يف دكان فارغة ( 
  ) مل تدر إال الندى والسيف والقلما ** غ أمنلة صرفت يف آلة الصيا( 
  ) فتستقل الثريا أن تكون فما ** يد عهدتك للتقبيل تبسطها ( 
  ) حليا وكان عليه احللي منتظما ** يا صائغا كانت العليا تصاغ له ( 
  )أين رايتك فيه تنفخ الفحما ** للنفخ يف الصور هول ما حكاه سوى ( 

  
  ) لو أن عيين تشكو قبل ذاك عمى ** يك به وددت أن نظرت عيين إل( 
  ) وال حتيف من أخالقك الكرما ** ما حطك الدهر ملا حط عن شرف ( 
  ) وقم هبا ربوة أن مل تقم علما ** حل يف العال كوكبا أن مل تلح قمرا ( 
  ) ولو وىف لك دمع العني النسجما ** واهللا لو أنصفتك الشهب النكسفت ( 
  ) حيكيك رهطا وألفاظا ومبتسما ** دهر حني غدا أبكي حديثك حىت ال( 

ويكفي هذا املقدار ولوال خوف اإلطالة لبيضت الليايل بآلىلء نظامه ولسودت سطور الطروس مبصابه ونكبة أيامه 
  فرمحة اهللا عليه وعوضه بنعيم الفردوس لديه 

راحي تويف ببشفور يف ذي القعدة وفيها حممد بن علي بن أيب صاحل البغوي الدباس آخر من روى الترمذي عن اجل
  وكان من الفقهاء 

وفيها قاضي القضاة املشامي أبو بكر حممد بن املظفر بن بكران احلموي الشافعي كان من أزهد القضاة وأروعهم 
وأتقاهم هللا وأعرفهم باملذهب ولده حبماة سنة أربعمائة ومسع ببغداد من عثمان بن دوست وطائفة وويل بعد أيب عبد 



 الدامغاين وكان من أصحاب القاضي أيب الطيب الطربي مل يأخذ على القضاء رزقا وال غري ملبسه ويل القضاء اهللا
سنة مثان وسبعني بعدما امتنع فأحلوا عليه فاشترط عليهم أن ال يأخذ عليه معلوما وان ال يقبل من أحد شفاعة وال 

يف القضاء حىت وجب علي وقيل انه مل يتسبم قط وكان  يغري ملبسه فأجابوه فأجاهبم إىل ذلك وكان يقول ما دخلت
له أجور من أمالكه تبلغ يف الشهر دينارا ونصفا ينتفع بذلك قال أبو علي بن سكرة أما العلم فكان يقال لو رفع 

املذهب أمكنه أن ميليه من صدره وقال السمعاين هو أحد املتقنني ملذهب الشافعي وله إطالع على أسرار الفقه 
ورعا زاهدا جرت أحكامه على السداد وقال ابن النجار صنف كتاب البيان يف أصول الدين وكان على  وكان

طريقة السلف وقال غريه مل يقبل من سلطان عطية وال من صديقه هدية وكان يعاب باحلدة وسوء اخللق تويف عاشر 
  شعبان

  
  ودفن قرب ابن سريج 

فتوح بن عبد اهللا بن فتوح بن محيد بن بطل امليورقي بفتح امليم وضم  وفيها أبو عبد اهللا احلميدي حممد بن نصر بن
التحتية وسكون الراء وقاف نسبة إىل ميورقة جزيرة قرب األندلسي احلافظ احلجة العالمة مؤلف اجلمع بني 

زم الصحيحني تويف يف ذي احلجة عن حنو سبعني سنة وكان أحد أوعية العلم وكان ظاهري املذهب أكثر عن ابن ح
وابن عبد الرب وحدث عن خلق ورحل يف حدود اخلمسني فسمع بالقريوان واحلجاز ومصر والشام والعراق وكتب 
عن خلق كثري وكان دؤبا على الطلب للعلم كثري االطالع ذكيا فطنا صينا ورعا أخباريا متقنا كثري التصانيف حجة 

  ثقة رمحه اهللا تعاىل 
  ي مث اهلروي روى عن أيب علي اخلالدي ومجاعة وعاش بضعا وتسعني سنة وفيها حمبب بن ميمون أبو سهل الواسط

وفيها هبة اهللا بن علي بن حممد بن أمحد بن علي بن عمر أبو نصر البغدادي احلافظ مسع وألف ومجع وصنف ومات 
  كهال عن ست وأربعني سنة 

  سنة تسع ومثانني وأربعمائة

  
الباقالين الكرخي مث البغدادي تويف يف ربيع اآلخر وله ثالث وسبعون فيها تويف أبو طاهر أمحد بن احلسن بن أمحد 

  سنة تفرد بسنن سعيد بن منصور علي أيب علي بن شاذان وكان صاحلا زاهدا منقضبا عن الناس ثقة حسن السرية 
ن وفيها أبو منصور الشيحي عبد احملسن بن حممد بن علي البغدادي احملدث التاجر السفار روى عن ابن غيال

  والعتيقي وطبقتهما ولد سنة إحدى وعشر ومسع بدمشق ومصر والرحبة وكتب وحصل األصول 
وفيها عبد امللك بن سراج أبو مروان األموي موالهم القرطيب لغوي األندلس بال مدافعة تويف يف ذي احلجة عن 

  تسعني منه روى عن يونس بن

  
  مغيث ومكي بن أيب طالب وطائفة وكان أحد أوعية العلم 

وفيها أبو عبد اهللا الثقفي القسم بن الفضل بن أمحد رئيس أصبهان ومسندها عن اثنتني وتسعني سنة روى عن حممد 
  بن إبراهيم اجلرجاين وابن حممش وطبقتهما بأصبهان ونيسابور وبغداد واحلجاز 



ى عن أيب بكر اخلطيب وابن وفيها أبو بكر بن اخلاضبة حممد بن أمحد بن عبد الباقي البغدادي احلافظ مفيد بغداد رو
املسلمة وطبقتهما ورحل إىل الشام ومسع طائفة وكان كبري القدر نقادا عالمة حمببا إىل الناس كلهم لدينه وتواضعه 

ومروءته ومسارعته يف قضاء حوائج الناس مع الصدق والورع والصيانة التامة وطيب القراءة قال ابن طاهر ما كان 
ة للحديث منه وقال أبو احلسن الفصيحي ما رأيت يف احملدثني أقوم باللغة من ابن اخلاضبة يف الدنيا أحد أحسن قراء

  تويف يف ربيع األول 
  وفيها أبو أمحد القسم بن مظفر الشهرزورى ويل قضاء أر بل مث سيحان وله أوالد وحفدة اجنبوا ومن شعره 

  ) قد علت جهدها فما تتواىن ** مهيت دوهنا السها والزبانا ( 
وقيل انه لولده قاضي اخلافقني وقيل له قاضي اخلافقني لسعة ما توىل وشهرزور من أعمال اربل مات هبا االسكندر 

  ذو القرنني وقيل مات مبدائن كسرى ومحل إىل اإلسكندرية فدفن عند أمه واهللا أعلم 
في مث الشافعي تفقه على والده وغريه وفيها األمام العالمة أبو املظفر السمعاين منصور بن حممد التميمي املروزي احلن

وكان إمام وقته ويف مذهب أيب حنيفة فلما حج ظهر له باحلجاز ما اقتضى انتقاله إىل مذهب الشافعي وملا عاد إىل 
مرو لقي أذى عظيما بسبب انتقاله وصنف يف مذهب الشافعي كتبا كثرية وصنف يف الرد على املخالفني وله 

وله تفسري جيد حسن ومجع يف احلديث ألف جزء عن مائة شيخ ومسعان بطن من متيم الطبقات أجاد فيه وأحسن 
  وجيوز

  
  كسر السني 

وفيها أبو عبد اهللا العمريي مكربا نسبة إىل عمرية بطن من ربيعة حممد بن علي بن حممد اهلروي العبد الصاحل تويف يف 
قد رحل إىل نيسابور وبغداد وروى عن أيب بكر احملرم وله إحدى وتسعون سنة وأول مساعه سنة سبع وأربعمائة و

احلريي وطبقته وكان من أولياء اهللا تعاىل قال الدقاق ليس له نظري هبراة وقال أبو النضر الفامي توحد عن إقرانه 
  بالعلم والزهد يف الدنيا واالتقان يف الرواية والتجرد من الدنيا 

  سنة تسعني وأربعمائة

  
السلطان ألب أرسالن السلجوقي صاحب مرو وبلخ ونيسابور وترمذ وكان جبارا  فيها قيل أرسالن ارغون بن

عنيدا قتله غالم له وكان بركياورق قد جهز اجليش مع أخيه سنجر لقتال عمه ارغون فبلغهم قتله بالدامغان 
لك فلحقهم بركيا روق فتسلم نيسابوروغريها بال قتال مث تسلح بلخ وخطبوا له بسمرقند ودانت له املما

واستخلف سنجر على خراسان وكان حدثا فرتب يف خدمته من يسوس اململكة واستعمل على خوارزم حممد بن 
  اتستكني موىل األمري ميكائيل السلجوقي ولقبه خوارزم شاه وكان عادال حمبا للعلماء وويل بعده ابنه اسر 

رف بابن الصواف شيخ مالكية العراق وله وفيها تويف أبو يعلى العبدي أمحد بن حممد بن ذرية احلسن البصري ويع
تسعون سنة تفقه على القاضي علي بن هرون وحدث عن الربقاين وطائفة وكان عالمة زاهدا جمتهدا يف العبادة 

  عارفا باحلديث قال بعضهم كان إماما يف عشرة أنواع من العلوم تويف يف رمضان بالبصرة 
  جعفر القامسي أبو حممد السمرقنديوفيها احلسن بن أمحد بن حممد بن القاسم بن 



  
قوام السنة كان إماما حافظا جليال رحاال ثقة نبيال ومن مصنفاته حبر االسانيد يف صحاح املسانيد يشتمل على مائة 

  ألف من األخبار وهو يف مثامنائة جزء كبار قاله ابن ناصر الدين 
يف احملرم وهو آخر من حدث عن حممد بن إبراهيم وفيها أبو نضر السمسار عبد الرمحن بن حممد االصبهاين تويف 

  اجلرجاين 
وفيها أبو الفتح عبدوس بن عبيد اهللا بن حممد بن عبدوس رئيس مهذان وحمدثها أجاز له أبو بكر بن الل ومسع من 

حممد بن أمحد بن محدويه الطوسي واحلسني بن فتحويه مات يف مجادى اآلخرة عن مخس وتسعني سنة وروى عنه أبو 
  رعة ز

وفيها الفقيه نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن داود أبو الفتح املقدسي النابلسي الزاهد شيخ الشافعية بالشام 
وصاحب التصانيف كان إماما عالمة مفتيا حمدثا حافظا زاهدا متبتال ورعا كبري القدر عدمي النظري مسع بدمشق من 

وطائفة وبغزة من أيب جعفر امليماشي وبآمد وصور والقدس وأملى عبد الرمحن بن الطبري وأيب احلسن السمسار 
وصنف وكان يقتات من غلة حتمل إليه من ارض له بنابلس وهو بدمشق فتخبز له كل ليلة قرص يف جانب الكانون 

وعاش أكثر من مثانني سنة وتويف يوم عاشوراء قاله يف العرب وقال ابن شهبة تفقه على سليم بن أيوب الرازي 
حبه بصور أربع سنني وعلق عنه تعليقة قال الذهيب يف ثلثمائة جزء ومسع احلديث الكثري وأملى وحدث أقام وص

بالقدس مدة طويلة مث قدم دمشق سنة مثانني فسكنها وعظم شأنه مع العبادة والزهد الصادق والورع والعلم والعمل 
ض أهل العلم قال صحبت أمام احلرمني مث قال احلافظ ابن عساكر مل يقبل من أحد صلة بدمشق قال وخكى بع

صحبت الشيخ أبا اسحق فرأيت طريقته أحسن طريقة مث صحبت الشيخ نصر فرأيت طريقته أحسن منهما وملا قدم 
  الغزايل دمشق اجتمع به واستفاد منه وتفقه به مجاعة

  
ولون الدعاء عند قربه يوم من دمشق وغريها ودفن بباب الصغري وقربه ظاهر يزار قال النووي مسعنا الشيوخ يق

السبت مستجاب ومن تصانيفه التهذيب والتقريب وكتاب املقصود له وهو أحكام جمردة و كتاب الكايف وله شرح 
  متوسط على كتاب اإلشارة لشيخه سليم وله كتاب احلجة على تارك احملجة وغري ذلك رمحه اهللا 

ئ ببغداد وله مائة وسنتان قرأ القرآن على أيب احلسن احلمامي وفيها أبو القاسم حيىي بن أمحد السبيت القصري املقر
ومسع أبا احلسن بن الصلت وأبا احلسني بن بشران ومجاعة وختم عليه خلق وكان خريا ثقة تويف يف ربيع اآلخر 

  وكان ميشي ويتصرف يف مصاحله يف هذا السن 

  سنة إحدى وتسعني وأربعمائة

  
وا إنطاكية سبعة أشهر وأخذوا عنوة وخرج إليهم املسلمون وانكسروا فيها خرج الفرنج يف ألف ألف وحاصر

وتبعهم الفرنج إىل املعرة وقتلوا وفتكوا وأقاموا هبا وقتلوا فيها مائة ألف مسلم وبعد أربعني يوما ساروا إىل محص 
  فصاحلهم أهلها مث توجهوا إىل القدس 

صبهاين روى عن علي ابن ميلة وأيب سعيد النقاش وطائفة وفيها تويف أبو العباس أمحد بن عبد الغفار بن اشته اال



  وعاش اثنتني ومثانني سنة 
وفيها سهل بن بشر أبو الفرج االسفراييين مث الدمشقي الصويف احملدث مسع بدمشق من ابن سلوان وطائفة ومبصر 

  من الطفال وطبقته ولد ببسطام يف سنة تسع وأربعمائة ومات بدمشق يف ربيع األول 
ا أبو الفوارس طراد بن حممد بن علي النقيب الكامل اهلامشي العباسي الزينيب البغدادي نقيب النقباء ومسند وفيه

  العراق روى عن هالل احلفار وابن رزقويه وأيب نصر النرسي ومجاعة وأملى جمالس كثرية وازدمحوا عليه ورحلوا

  
  ثالث وتسعون سنة  إليه وكان أعلى الناس منزلة عند اخلليفة تويف يف شوال وله

وفيها أبو احلسن الكرخي مكي بن منصور بن حممد بن عالن الرئيس بباب الكرخ ومعتمدها تويف بأصبهان يف 
مجادي األوىل عن بضع وتسعني سنة رحل ومسع من احلريي والصرييف وأيب احلسني بن بشران ومجاعة وكان حممود 

  السرية وافر احلرمة 
ازق أبو احلسن األنصاري البغدادي رئيس جليل خري تويف يف ربيع اآلخر عن تسع ومثانني وفيها هبة اهللا بن عبد الر

  سنة روى عن هالل ومجاعة وهو آخر من حدث عن أيب الفضل عبد الواحد التميمي 
وفيها حممد بن احلسني بن حممد اجلرمي أبو سعد املكي نزيل هراة كان إماما حافظا من العلماء قدوة معدودا من 

  ولياء قال ابن ناصر الدين يف بديعته األ
  ) مت صالح أمره األشم ** حممد فىت احلسني اجلرمي ( 

  سنة اثنتني وتسعني وأربعمائة

  
فيها انتشرت دعوة الباطنية بأصبهان وأعماهلا وقويت شوكتهم وأخذت الفرنج بيت املقدس بكرة اجلمعة لسبع 

ري قتلت الفرنج باملسجد األقصى ما يزيد على سبعني آلفا بقني من شعبان بعد حصار شهر ونصف قال ابن األث
وقال ابن اجلوزى يف الشذور أخذوا من عند الصخرة نيفا وأربعني قنديال فضة كل قنديل وزنه ثالثة آالف وستمائة 

  درهم وأخذوا تنور فضة وزنه أربعون رطال وأخذوا نيفا وعشرين قنديال وعشرين قنديال من ذهب 
احلسني أمحد بن عبد القادر بن حممد بن ويوسف البغدادي اليوسفي ثقة جليل القدر روى عن ابن  وفيها تويف أبو

  شاذان وطبقته وتويف يف شعبان وله إحدى ومثانون سنة 
  وفيها أبو القسم اخلليلي أمحد بن حممد لدهقان عن مائة سنة وسنة حدث

  
  ويف يف صفر ببلخ مبسند اهليثم بن كليب عن أيب القسم اخلزاعي عنه وت

وفيها أبو تراب املراغي عبد الباقي بن يوسف نزيل نيسابور قال السمعاين عدمي النظري يف فنه هبي النظر سليم ( 
النفس عامل بعلمه نفاع للخلق فقيه النفس قوى احلفظ تفقه ببغداد على أيب علي الطربي ومسع أبا علي بن شاذان 

  ى وتسعون سنة وكان شافعيا وتويف يف ذي القعدة وله إحد
وفيها القاضي اخللعي أبو احلسن علي بن احلسن املصري الفقيه الشافعي وله مثان ومثانون سنة مسع عبد الرمحن بن 
عمر النحاس وأبا سعيد املاليين وطائفة وانتهى إليه علو اإلسناد مبصر قال ابن سكرة فقيه له تصانيف ويل القضاء 



تويف يف ذي احلجة وكان يوصف بدين وعبادة وقال ابن قاضي شهبة ذكروا  وحكم يوما واستعفى وانزوى بالقرافة
له كرامات وفضائل وأنه كان ال يبايل باحلر وال بالربد بسبب منام رآه قال ابن االمناطي قربه بالقرافة يعرف بإجابة 

يف الفقه يف أربعة  الدعاء عنده وخرج له أبو نصر الشريازي عشرين جزءا ومساها اخللعيات ومن تصانيفه املغين
  أجزاء وهو حسن 

وفيها أوىف اليت قبلها وجزم به ابن رجب عبد الوهاب بن رزق اهللا بن عبد الوهاب أبو الفضل التميمي ذكره ابن 
السمعاين فقال كان حنبليا فاضال متقنا واعظا مجل احمليا مسع أبا طالب بن غيالن وذكر أبو احلسني يف الطبقات انه 

يدي أبيه يف جمالس وعظه مبقربة األمام امحد وينهض بعد كالمه قائما على قدميه ويورد فصوال كان حيضر بني 
  مسجوعة 

وفيها أبو احلسن علي بن احلسني بن علي بن أيوب البزار ببغداد يف يوم عرفة عن اثنتني ومثانني سنة روى عن أيب 
  علي بن شاذان واحلرقي 

الرميلي املقدسي احلافظ أحد من استشهد بالقدس رحل ومجع وعىن هبذا  وفيها مكي بن عبد السالم أبو القسم بن
  الشأن وكان ثقة متحريا روى عن حممد ابن حيىي بن سلوان املازين وأيب عثمان بن ورقا وعبد الصمد بن املأمون

  
  وطبقتهم وعاش ستني سنة 

  سنة ثالث وتسعني وأربعمائة

  
د القرشي البصري روى عن أيب عمر اهلامشي أجزاء وجمالس وكان شيخا فيها تويف العباداين أبو طاهر جعفر بن حمم

  صاحلا أميا معمرا 
وفيها النعايل أبو عبد اهللا احلسني بن أمحد بن حممد بن طلحة البغدادي احلمامي رجل عامي من أوالد احملدثني عمر 

  ويف يف صفر دهرا وانفرد بأشياء وروى عن أيب عمر بن مهدي وأيب سعد املاليين وطائفة وت
وفيها زياد بن هرون أبو القسم اجليلي الفقيه نزيل بغداد مسع هبا من أيب مسلم الليثي البخاري وحدث عنه بكتاب 

  الوجيز البن خزمية مسعه منه أبو احلسن بن الزاغوين وأبو احلسني بن األبنوسي وتويف زياد هذا يف طاعون 
اهللا النهرواين النحوي اللغوي صاحب التصانيف من ذلك كتاب القانون وفيها سليمان بن عبد اهللا بن الفىت أبو عبد 

يف اللغة عشر جملدات وكتاب يف التفسري خترج به أهل أصبهان وروى عن أيب طالب بن غيالن وغريه وهو والد 
  احلسن مدرس النظامية 

على وروى عن أيب علي بن شاذان وفيها عبد اهللا بن جابر بن يس أبو حممد احلنائي احلنبلي تفقه على القاضي أيب ي
  وكان ثقة نبيال قاله يف العرب 

وفيها عبد الباقي بن محزة بن احلسني احلداد احلنبلي الفرضي أبو الفضل ولد سنة مخس وعشرين وأربعمائة قال ابن 
ريه وقال السمعاين شيخ صاحل خري كان قد قرأ الفقه وكانت له يد يف الفرائض واحلساب مسع أبا حممد اجلوهري وغ

ابن ناصر هو ثقة خري وروى عنه سعيد بن الرزاز الفقيه وسبط اخلياط وغريهم وتويف يوم السبت رابع عشر شعبان 
  وله كتاب اإليضاح يف الفرائض صنفه على مذهب أمحد وحرر فيه نقل املذهب حتريرا جيدا ومما ذكر فيه يف



  
  ينهن على مخسة قال وهذا هو املنصوص عن أمحد باب توريث ذوي األرحام يف ثالث عمات مفترقات املال ب

وفيها عبد القاهر بن عبد السالم أبو الفضل العباسي النقيب املكي املقرئ اخذ القراءات عن أيب عبد اهللا الكارزيين 
  وتصدر لالقراء ببغداد 

ن عبد الرمحن بن أيب وفيها أبو الفضل عبد الكرمي بن املؤمل السلمي الكفر طايب مث الدمشقي البزار روى جزءا ع
  نصر 

وفيها عميد الدولة أبو منصور حممد بن فخر الدولة حممد بن حممد بن جهري الوزير ابن الوزير وزر للمقتدي باهللا 
سنة اثنتني وسبعني مث عزل بعد مخس سنني بالوزير أيب شجاع مث وزر سنة أربع ومثانني إىل أن مات وكان رئيسا 

وها أمحق صودر قبل موته وحبس مث قتل سرا قاله يف العرب وقد تقدم ذكره عند ذكر كافيا شجاعا مهيبا فصيحا مف
  أبيه 

  سنة أربع وتسعني وأربعمائة

  
فيها كثرت الباطنية بالعراق واجلبل وزعيمهم احلسن بن صباح فملكوا القالع وقطعوا السبيل وأهم الناس شأهنم 

  واستفحل أمرهم الشتغال أوالد ملكشاه بنفوسهم 
  ها حاصر كند فرى الذي أخذ القدس عكا فأصابه سهم فقتله وفي

وفيها تويف ابو الفضل أمحد بن علي بن الفضل بن طاهر بن الفرات الدمشقي روى عن عبد الرمحن بن أيب نصر 
  ومجاعة ولكنه رافضى معتزيل وله كتب موقوفه جبامع دمشق قاله يف العرب 

د الرمحن بن أمحد بن حممد بن زاز ابن محيد األستاذ السرخسي مث املروزي وفيها أبو الفرج الزاز بالزاي املكررة عب
  فقيه مرو وتلميذ القاضي حسني مولده سنة إحدى أو اثنتني وثالثني وأربعمائة وتفقه على القاضي حسني قال ابن

  
ي رحلت إليه السمعاين يف الذيل كان أحد أئمة اإلسالم وممن يضرب به املثل يف اآلفاق يف حفظ مذهب الشافع

األئمة من كل جانب وكان دينا ورعا حمتاطا يف املأكول وامللبوس قال وكان ال يأكل األرز ألنه حيتاج إىل ماء كثري 
وصاحبه قل أن ال يظلم غريه ومن تصانيفه كتاب األمايل قال األسنوي يف املهمات أن غالب نقل الرافعي من ستة 

هذيب والنهاية والتتمة والشامل وجتريد ابن كج وأمايل أيب الفرج تصانيف غري كالم الغزايل املشروح والت
  السرخسي يعين صاحب الترمجة 

وفيها أبو سعيد عبد الواحد بن األستاذ أيب القسم القشريي كان صاحلا عاملا كثري الفضل روى عن علي بن حممد 
  رة الطرازي ومجاعة ومساعه حضور يف الرابعة من الطرازي تويف يف مجادى اآلخ

وفيها أبو احلسن املديين علي بن أمحد بن األحزم النيسابوري املؤذن الزاهد أملى جمالس عن أيب زكريا املزكي وأيب 
  عبد الرمحن السلمي وأيب بكر احلريي وتويف يف احملرم 

عظ كان فقيها وفيها أبو املعايل عزيزي بن عبد امللك بن منصور اجليلي القاضي املعروف بشيذله الفقيه الشافعي الوا
فاضال واعظا ماهرا فصيح اللسان حلو العبارة كثري احملفوظات صنف يف الفقه وأصول الدين والواعظ ومجع كثريا 



من أشعار العرب وتوىل القضاء مبدينة بغداد بباب األزج وكانت يف أخالقه حدة ومسع احلديث الكثري من مجاعة 
منا قيل ملوسى عليه السالم لن تراين النه ملا قيل له انظر إىل اجلبل كثرية وكان يناظر مبذهب األشعري ومن كالمه إ

  نظر إليه فقيل له يا طالب النظر إلينا مل تنظر إىل سوانا 
  ) صدق احملبة واإلخاء ** يا مدعي مبقاله ( 
  ) ملا نظرت إىل سوائي ** لو كنت تصدق يف املقال ( 
  )واخترت غريي يف الصفاء ** فسلكت سبل حمبيت ( 

  
  ) حمبتني على استواء ** هيهات أن يهوي الفؤاد ( 

  وقال أنشدين والدي عند خروجه من بغداد إىل احلج 
  ) وأخرى على الرمضاء فوق فؤادي ** مددت إىل التوريع كفا ضعيفة ( 
  ) وال كان ذا التوديع آخر زادي ** فال كان هذا العهد آخر عهدنا ( 

  له ابن خلكان وتويف يوم اجلمعة سابع عشر صفر قا
وفيها أبو اخلطاب نصر بن أمحد بن عبد اهللا بن النظر البزاز مسند بغداد روى عن أيب حممد بن البيع وابن رزقويه 

  وطائفة وتويف يف ربيع األول عن ست وتسعني سنة وكان صحيح السماع انفرد برواية عن مجاعة 

  سنة مخس وتسعني وأربعمائة

  
و القاسم أمحد بن املنتصر صاحب مصر ويل األمر بعد أبيه مثان ستني ومات يف صفر وله فيها تويف املستعلي باهللا أب

تسع وعشرون سنة ويف أيامه انقطعت دولته من الشام واستوىل عليها األتراك والفرنج و مل يكن له مع األفضل حل 
إليه الدعوة النزارية بقلعة  وال ربط بل كان األفضل أمري اجليوش هو الكل ويف أيامه هرب أخوه نزار الذي تنسب

اال ملوت فدخل اإلسكندرية وبايعه أهلها وساعده قاضيها ابن عمار ومتوليها افتكني فنازهلم األفضل فربز حلربه 
  افتكني وهزمه مث نازهلم ثانيا وظفر هبم ورجع إىل القاهرة بافتكني ونزار فذبح أفتكني وبىن على نزار حائط فهلك 

  عد بن سيار الكتاين قاضي هراة روى عن أيب سعيد الصرييف والطرازي وطائفة وفيها أبو العالء صا
وفيها سعيد بن هبة اهللا أبو احلسن شيخ األطباء بالعراق وكان صاحب تصانيف يف الفلسفة والطب واملنطق وله 

  عدة أصحاب 
  وفيها عبد الواحد بن عبد الرمحن الزبريي الوركي الفقيه قال السمعاين عمر

  
وثالثني سنة وكتب إمالءا عن أيب ذر عمار بن حممد صاحب حيىي بن حممد ابن صاعد وقال زرت قربه بوركة مائة 

  على فرسخني من خبارا وقال الذهيب ما كان يف الدنيا له نظري يف علو اإلسناد ومل يضعفه أحد انتهى 
وهبة اهللا الاللكائي وطائفة وتويف هبا ظنا  وفيها أبو عبد اهللا الكاخمي حممد بن أمحد بن حممد روى عن أيب بكر احلريي

  قاله يف العرب 
وفيها أبو ياسر احلناط حممد بن عبد العزيز البغدادي رجل خري روى عن أيب علي بن شاذان ومجاعة وتويف يف مجادى 



  اآلخرة 
اس من كل وفيها أبو احلجاج يوسف بن سليمان االعلم النحوي رحل إىل قرطبة واخذ عن مجاعة ورحل إليه الن

وجه وممن أخذ عنه أبو علي احلسني بن حممد الغساين اجلياين وشرح مجل الزجاجي وشرح شعره شرحا مفردا وكف 
بصره يف آخر عمره ومسي االعلم لكونه مشقوق الشفة العليا ويقال ملشقوق السلفى أفلح وكان عنترة العبسي 

م أرادوا الشفة وكان سهيل بن عمرو وأعلم ولذلك قال املشهور يلقب بالفلحاء لفلحة كانت به وإمنا أنثوا ألهن
عمر يا رسول اهللا دعين أنزع ثنيته فال يقوم عليك خطيبا بعده ألنه كان مشقوق الشفة العليا وإذا نزعت ثنيته تعذر 

  كالمه مع الفصاحة قاله ابن األهدل 

  سنة ست وتسعني وأربعمائة

  
محد بن علي بن عبيد اهللا بن عمر ابن سوار مصنف املستنري يف فيها تويف ابن سوار مقرئ العراق أبو طاهر أ

  القراءات كان ثقة جمودا أقرأ خلقا ومسع الكثري وحدث عن ابن غيالن وطبقته 
وفيها أبو داود سليمان بن جناح االندلسي موىل املؤيد باهللا األموي مقرئ األندلس وصاحب أيب عمرو الداين وهو 

  همأنبل أصحابه وأعلمهم وأكثر

  
  تصانيف تويف يف رمضان عن ثالث ومثانني سنة 

وفيها أبو احلسن بن الروش علي بن عبد الرمحن الشاطيب املقرىءقرأ القراءات علي أيب عمرو الداين ومسع من ابن 
  عبد الرب وتويف يف شعبان 

ين ومكي قال ابن بشكوال وفيها أبو احلسني بن البيار حيىي بن إبراهيم بن أيب زيد املرسي قرأ على أيب عمرو الدا
لقي مبصر القاضي عبد الوهاب واخذ عنه كتابه التلقني وأقرا الناس وعمر وأسن ومسعت بعضهم ينسبه إىل الكذب 

  تويف يف احملرم وقد اختلط يف آخر عمره وعاش تسعني سنة 
  املعدل ومجاعة  وفيها أبو العالء حممد بن عبد اجلبار الفرساين االصبهاين روى عن أيب بكر بن أيب علي

  وفيها الفانيدي أبو سعد احلسني بن احلسني البغدادي روى عن أيب علي بن شاذان وتويف يف شوال 
وفيها أبو ياسر حممد بن عبيد اهللا بن كادش احلنبلي احملدث كتب الكثري وتعب وكان قارئ أهل بغداد بعد ابن 

  اخلاضبة روى عن أيب حممد اجلوهري وخلق 
كات حممد بن املنذر بن طبيان الكرخي كنيته ابن ناصر وقد روى عن عبد امللك بن بشران ومات يف وفيها أبو الرب

  صفر قاله يف العرب 

  سنة سبع وتسعني وأربعمائة

  
فيها أخذت الفرنج جبل صلحا ونكثوا وأخذوا عكا بالسيف وهرب متوليها زهر الدولة بن اجليوشي وهرب يف 

اهم سقمان ومعه عشرة آالف فاهنزموا وتبعهم الفرنج فرسخني مث نزل النصر وكرب البحر ونزلت الفرنج حران فالتق



  املسلمون فقتلوهم كيف شاءوا وكان فتحا عظيما 
  وفيها تويف أبو ياسر أمحد بن بندار البقال أخو ثاتب روى عن بشرى الفاتين

  
  وطائقة ومات يف رجب قاله يف العرب 
ة أوله وفتح الراء وسكون التحتية ومثلثتني بينهما حتتية نسبة إىل طريثيث ناحية وفيها أبو بكر الطريثيثي بضم املهمل

بنيسابور أمحد بن علي بن حسني بن زكريا ويعرف بابن زهر الصويف البغدادي من اعيان الصوفية ومشاهريهم روى 
  عن أيب الفضل القطان والاللكائي وطائفة وهو ضعيف عاش ستا ومثانني سنة 

ي اجلاجرمي بفتح اجليمني وسكون الراء نسبة إىل جاجرم بلد بني نيسابور وجرجان امسعيل بن علي وفيها أبو عل
النيسابوري الزاهد القدوة الواعظ وله إحدى وتسعون سنة روى عن عبد اهللا بن باكوية وعدة قال السخاوي 

وع يوما للتذكري قال امسعيل حضر درس زين اإلسالم القشريي وخدمه مدة مث اشتغل بالعزلة وكان جيلس يف االسب
كان والدي دعا مبكة اللهم ارزقين ولدا ال يكون وصيا وال صاحب وقف وال قاضيا وال خطيبا قال فقلت له يا 

ابت وما للخطيب قال يا بين أليس يدعو للظلمة وتويف إمسعيل يف عصر يوم اخلميس ثامن عشر احملرم وصلى عليه 
  يف مشهد األمام حممد بن خزمية  يوم اجلمعة العصر تاسع عشرة ودفن

وفيها دقاق مشس امللوك أبو نصر بن تاج الدولة تتش بن السلطان ألب أرسالن السلجوقي صاحب دمشق ويل 
  دمشق بعد أبيه عشر سنني ومرض مدة ومات يف رمضان وقيل مسوه يف عنب ودفن خبانكاه الطواويس 

أمحد بن حممد البندار تويف يف مجادى اآلخرة وله مثان ومثانون سنة وفيها أبو عبد اهللا بن البسري احلسني بن علي بن 
  قال السلفي مل يرو لنا عن عبد اهللا بن حيىي السكري سواه 

وفيها أبو ياسر الطباخ ظاهر بن أسد الشريازي مث البغدادي املواقييت روى عن عبد امللك بن بشران وغريه وتويف يف 
  رجب 

  اين كان صاحلا من األعيان قال ابن ناصروفيها امحد بن بشرويه األصبه

  
  ) ذا األصبهاين زانه تصافح ** وأمحد بن بشرويه صاحل ( الدين يف بديعته 

  وفيها أبو مسلم السمناين عبد الرمحن بن عمر شيخ بغدادي روى عن أيب علي بن شاذان ومات يف احملرم 
بغدادي الشافعي املقرئ الكاتب الرئيس روى عن وفيها أبو اخلطاب بن اجلراح علي بن عبد الرمحن بن هرون ال

  عبد امللك بن بشران وكان لغوي زمانه له منظومة يف القراءات تويف يف ذي احلجة وقد قارب التسعني 
وفيها أبو مكتوم عيسى بن احلافظ أيب ذر عبد الرمحن بن أمحد اهلروي مث السروي احلجازي ولد سنة مخس عشرة 

  ن أبيه صحيح البخاري وعن أيب عبد اهللا الصنعاين مجلة من تآليف عبد الرازق بسراة بين شبابة وروى ع
وفيها أبو منصور اخلياط حممد بن أمحد بن عبد الرزاق الشريازي األصل البغدادي الصفار احلنبلي املقرئ الزاهد 

بد الوهاب بن مسرور ولد سنة إحدى وأربعمائة يف شوال اويف ذي القعدة وقرأ القراءات علي ايب نصر أمحد بن ع
وغريه ومسع احلديث يف كثرة من أيب القسم بن بشران وأيب منصور بن السواق وغريمها وتفقه على القاضي أبن 

يعلى وصنف كتاب املهذب يف القراءات وروى احلديث الكثري وروى عنه سبطه أبو حممد عبد اهللا بن علي املقرئ 
طي وابن ناصر السلفي وغريهم وكان إماما مبسجد ابن حرده ببغداد حبرمي واخوه أبو عبد اهللا بن احلسني وابن االمنا



دار اخلالفة اعتكف فيه مدة طويلة يعلم العميان القرآن لوجه اهللا تعاىل ويسأل هلم وينفق عليهم فختم عليه القرآن 
ته خبط أيب نصر خلق كثري حىت بلغ عدد من أقرأهم القرآن من العميان سبعني آلفا قال ابن النجار هكذا راي

اليوناريت احلافظ وقد زعم بعض الناس أن هذا كالم مستحيل وانه من سبق القلم وإمنا أراد سبعني نفسا وهذا كالم 
  ساقط فان أبا منصور قد تواتر عنه اقرأء اخللق الكثري يف

  
لناس وقال القاضي أبو السنني الطويلة قال ابن اجلوزي أقرأ اخللق السنني الطويلة وختم عليه القرآن ألوف من ا

احلسني أقرأ بضعا وستني سنة ولقن أمما وهذا موافق ملا قاله أبو نصر وهذا أمر مشهور عن أيب منصور قال ابن 
اجلوزى كان أبو منصور من كبار الصاحلني الزاهدين املتعبدين كان له ورد بني العشاءين يقرأ فيه سبعا من القرآن 

وقال ابن ناصر عنه كان شيخا صاحلا زاهذا صائما أكثر وقته ذا كرامات ظهرت قائما وقاعدا حىت طعن يف السن 
له بعد موته قال عبد الوهاب االمناطي تويف الشيخ الزاهد أبو منصور يف يوم األربعاء وقت الظهر السادس عشر من 

ماال يعد من الناس احملرم قال ابن اجلوزى مات وسنه سبع وتسعون سنة ممتعا بسمعه وبصره وعقله وحضر جنازته 
قال السلفي وختم يف ثاين مجعة من وفاة الشيخ على قربه مائتان واحدى وعشرون ختمة وحكى السلفي أيضا أن 

يهوديا استقبل جنازة الشيخ فرأى كثرة الزحام واخللق فقال أشهد أن هذا الدين هو احلق وأسلم وذكر ابن 
وم فقيل له ما فعل اهللا بك قال غفر يل بتعليم الصبيان فاحتة السمعاين أن الشيخ أبا منصور اخلياط رؤي يف الن

  الكتاب والصحيح انه تويف سنة تسع وتسعني وأربعمائة قاله مجيعه ابن رجب 
وفيها ابو مطيع حممد بن عبد الواحد املديىن املصرى األصل الصحاف الناسخ وانتهى اليه علو االسناد باصبهان 

  ش وابن عقيل البارودى وطائفة وعاش بضعا وتسعني سنة روى عن اىب بكر مردوية والنقا
وفيها ابو عبد اهللا بن الطالع حممد بن فرج موىل حممد بن حيىي الطالع القرطيب املالكي مفيت األندلس ومسندها وله 
ثالث وتسعون سنة روى عن يونس بن مغيث ومكي القيسي وخلق وكان رأسا يف العلم والعمل قواال باحلق رحل 

  س إليه من االقطار لسماع املوطأ واملدونة النا

  سنة مثان وتسعني وأربعمائة

  
  فيها تويف بركياروق امللقب ركن الدين بن السلطان ملكشاه بن ألب أرسالن

  
ابن داود ميكاثيل بن سلجوق أحد امللوك السلجوقية ويل اململكة بعد موت أبيه وكان أبوه قد ملك ما مل ميلكه 

مسعودا عايل اهلمة مل يكن فيه عيب سوى مالزمته للشراب واالدمان عليه ومولده سنة أربع  غريه وكان بركياورق
وسبعني وأربعمائة وتويف يف ثاين عشر ربيع اآلخر وقيل األول بربدوجود واقام يف السلطنة اثنيت عشرة سنة قاله ابن 

  خلكان 
دان قرية ببغداد أمحد بن حممد بن أمحد البغدادي وفيها احلافظ أبو علي الربداين بفتحات ودال مهملة نسبة إىل بر

الثقة املصنف احلنبلي مات عن اثنتني وسبعني سنة يف شوال روى عن ابن غيالن وأيب احلسن القزويين وطبقتهما 
  وكان بصريا باحلديث حمققا حجة 



أيب علي وطائفة وكان  وفيها أبو بكر أمحد بن حممد بن أمحد بن موسى بن مردويه االصبهاين روى عن أيب بكر بن
  ثقة نبيال حدث قدميا 

وفيها ثابت بن بندار أبو املعايل البقال املقرئ ببغداد روى عن أيب علي ابن شاذان وطبقته وهو ثقة فاضل تويف يف 
  مجادى اآلخرة 

ن وله مثانون وفيها أبو عبد اهللا الطربي احلسني بن علي بن احلسني الفقيه الشافعي حمدث مكة ونزيلها تويف يف شعبا
سنة روى صحيح البخاري عن عبد الغافر بن حممد وكان فقيها مفتيا تفقه على ناصر بن احلسني العمري وجرت له 
فنت وخطوب مع هياج ابن عبيد وأهل السنة مبكة وكان عارفا مبذهب أالشعري قاله يف العرب وقال ابن قاضي شهبه 

 الطيب الطربي ببغداد مث الزم الشيخ أبا اسحق الشريازي حىت تفقه على ناصر العمري خبراسان وعلى القاضي أيب
برع يف املذهب واخلالف وصار من عظماء أصحابه ودرس بنظامية بغداد قبل الغزايل وكان يدعى إمام احلرمني ألنه 

  جاور مبكة حنوا من ثالثني سنة يدرس ويفيت ويسمع وتويف هبا يف شعبان وكتابه العدة مخسة أجزاء ضخمة 
  فيها أبو علي الغساين احلسني بن حممد اجلياين بالفتح والتشديد ونونو

  
نسبة إىل جيان بدل باألندلس أحد اركان احلديث بقرطبة روى عن حكم اجلذامي وحامت بن حممد وابن عبد الرب 

عبان عن وطبقتهم وكان كامل االدوات يف احلديث عالمة يف اللغة والشعر والنسب حسن التصنيف نقادا تويف يف ش
  اثنتني وسبعني سنة وأصابته يف اآلخر زمانة 

وفيها سقمان بن أرتق بن أكسب التركماين صاحب ماردين وجد ملوكها كان أمريا جليال فارسا موصوفا حضر 
  عدة حروب وتويف بالشام 

قرية مبرو اخلطاب وفيها حممد بن أمحد بن حممد بن منداس أبو طاهر التوثي بضم الفوقية وآخره مثلثة نسبة إىل توث 
  أبا علي بن شاذان واحلرقي وأجاز له أبو احلسني بن بشران وتويف يف احملرم 

وفيها حممد بن عبد السالم الشريف أبو الفضل األنصاري البزاز بغدادي جليل صاحل روى عن الربقاين وابن شاذان 
  وتويف يف ربيع اآلخر 

سابوري ثقة صاحل عايل اإلسناد روى عن أيب عبد الرمحن السلمي وفيها نصر اهللا بن أمحد بن عثمان اخلشنامي الني
  واحلريي وطائفة 

  سنة تسع وتسعني وأربعمائة

  
فيها ظهر بنهاوند رجل ادعى النبوة وكان ساحرا صاحب خماريق فتبعه خلق وكثرت عليهم األموال وكان ال يدخر 

  شيئا فأخذ وقتل وهللا احلمد 
  فأسر وقتل وزينت دمشق  وفيها ظفر طغتكني بالفرنج مرتني

وفيها أخذت الفرنج فامية وأما طرابلس ففتحت احلصار وجعل املسلمون خيرجون منها وينالون من الفرنج ومرض 
  ملك الفرنج صخيل ومات ومحل ودفن بالقدس وأقامت الفرنج غريه 



ن املزكي وأبا حفص بن وفيها مات أبو القسم عبد اهللا بن علي بن اسحق الطوسي أخو نظام امللك مسع أبا حسا
  مسرور وعاش مخسا ومثانني سنة

  
وفيها أبو الربكات بن الوكيل حممد بن عبد اهللا بن حيىي اخلباز الدباس الكرخي الشافعي قرأ بالروايات عن ايب علي 

الواسطي واحلسن بن الصقر ومجاعة وتفقه علي ايب الطيب الطربي ومسع من عبد امللك بن بشران وكان يتهم 
  عتزال مث تاب وأناب وتويف يف ربيع األول عن ثالث وتسعني سنة قاله يف العرب باال

وفيها أبو البقاء اجلبال املعمر بن حممد بن علي الكويف اخلراز روى عن جناح ابن نذير احملاريب ومجاعة وتويف يف 
  مجادى اآلخرة بالكوفة 

  سنة مخسمائة

  
أخذ قلعتهم بأصبهان وقتل صاحبها أمحد بن عبد امللك بن عطاش فيها غزا السلطان حممد بن ملكشاه الباطنية و

  وكان قد متلكها اثنيت عشرة سنة وهي من بناء ملكشاه بناها على رأس جبل وغرم عليها ألفي ألف دينار 
  وفيها غرق قلج أرسالن بن سليمان بن قتلمش صاحب قونية ووجد قد انتفخ 

د بن أمحد بن سعيد االصبهاين الشافعي التاجر اخلوايف وخواف قرية من وفيها تويف أبو الفتح احلداد أمحد بن حمم
أعمال نيسابور كان ورعا دينا كثري الصدقات تويف يف ذي القعدة عن اثنتني وتسعني سنة روى عن أيب مظفر 
درس الشافعي وكان من مالزمي األمام وبه تفقه وحظي عنده وكان إمام احلرمني معجبا بفصاحته وحسن كالمه مث 

يف حياة األمام وويل قضاء طوس مث صرف وكما رزق الغزايل السعادة يف حسن التصنيف رزق هذا السعادة يف 
املناظرة والعبارة احلسنة املهذبة والتصنيف على اخلصم قال الذهيب وكان اعلم أهل طوس مع الغزايل وكان من 

  انظر أهل زمانه 
بن يوسف بن يعقوب الصرويف نسبة إىل صروف بلد باليمن صنف وفيها أو بعدها الفقيه األمام الفرضي اسحق 

  كتاب الكايف يف الفرائض وهو كتاب مل يسبق إىل تدرجيه للمبتدئ وهو من الكتب املباركة النافعية قيل اشتري

  
مرة بوزنه واستغىن به عن كتب الفن مجيعها وأصل الشيخ من املعافر وسكن صروف وكان له ابنتان زوج إحدامها 

مسها ملكة الفقيه زيد بن عبد اهللا اليفاعي فأولدها هندة أم حممد بن سامل األمام جبامع ذي اشرق ولذلك صارت وا
كتب زيد اليفاعي بأيديهم ألنه مل يرثه غري أمهم هذه وتزوج األخرى إمام مسجد اجلند حسان بن حممد فأولدها 

  ولدا فصار إليه بعض كتب جده اسحق قاله ابن األهدل 
جعفر بن أمحد بن حسني أبو حممد البغدادي احلنبلي السراج املعروف بالقاري كان حافظ عصره وعالمة  وفيها

زمانه وله التصانيف العجيبة منها كتاب مصارع العشاق وغريه وحدث عن أيب علي بن شاذان وأيب القاسم بن 
طاهر السلفي وكان يفتخر بروايته شاهني واخلالل والربمكي وغريهم واخذ عنه خلق كثري وروى عنه احلافظ أبو 

  عنه مع انه لقي أعيان ذلك الزمان وأخذ عنهم وله شعر حسن فمنه 
  ) وجدا عليهم تستهل ** بان اخلليط فأدمعي ( 



  ) عن املنازل فاستقلوا ** وحدا هبم حادي الفراق ( 
  ) عن ناظري والقلب حلوا ** قل للذين ترحلوا ( 
  ) بينهم استحلوا غداة ** ودمي بال جرم أتيت ( 
  ) من ماء وصلهم وعلوا ** ما ضرهم لو أهنلوا ( 

  ومن شعهر أيضا 
  ) فزوري قد تقضي الشهرزوري ** وعدت بأن تزوري كل شعره ( 
  ) إىل البلد املسمى شهرزور ** وشقة بيننا هنر املعلى ( 
  ) ولكن شهر وصلك شهرزور ** واشهر هجرك احملتوم صدق ( 

  كاتب وأورد له العماد ال
  ) عممه الشيب على وفرته ** ومدع شرخ شباب وقد ( 
  )يكفيه أن يكذب يف حليته ** خيضب بالومثة عثنونه ( 

  
  وكان مولده ببغداد سنة ست عشرة وأربعمائة وتويف ليلة األحد احلادي والعشرين من صفر قاله ابن خلكان 

البغداي الفامي الرجل الصاحل روى عن ابن شاذان وفيها أبو غالب الباقالين حممد بن احلسن بن أمحد بن احلسن 
  والربقاين وطائفة وتويف يف ربيع اآلخر عن مثانني سنة 

وفيها أبو احلسني الطيوري املبارك بن عبد اجلبار بن أمحد بن قاسم الصرييف البغدادي احملدث مسع أبا علي بن شاذان 
قا صحيح األصول دينا صينا وقورا كثري الكتابة وقال فمن بعده قال ابن السمعاين كان مكثرا صاحلا أمينا صدو

  غريه تويف يف ذي القعدة عن تسع ومثانني سنة وكان عنده ألف جزء خبط الدارقطين قاله يف العرب 
وفيها املبارك بن فاخر أبو الكرم الدباس األديب من كبار أئمة اللغة والنحو ببغداد وله مصنفات روى عن القاضي 

ي واخذ اللغة عن عبد الواحد بن برهان ورماه ابن ناصر بالكذب يف الرواية وتويف يف ذي القعدة أيب الطيب الطرب
  عن سبعني سنة 

وفيها يوسف بن تاشفني أبو يعقوب أمري املسلمني وملك امللثمني وهو الذي اختط مدينة مراكش وكان عظيم 
العارضني دقيق الصوت وكان خيطب لبين  الشأن كبري السلطان معتدل القامة أمسر اللون حنيف اجلسم خفيف

العباس وهو أول من تسمى بأمري املسلمني ومل يزل على حاله وعزة سلطانه إىل أن تويف يوم االثنني ثالث حمرم هذه 
السنة وعاش تسعني سنة ملك منها مخسني سنة قال ابن األثري يف تارخيه كان حسن السرية خريا عادال مييل إىل أهل 

ن ويكرمهم وحيكمهم يف بالده ويصدر عن رأيهم وكان حيب العفو والصفح عن الذنوب العظام فمن العلم والدي
ذلك أن ثالثة نفر اجتمعوا فتمىن أحدهم ألف دينار يتجر هبا ومتىن اآلخر زوجته وكانت من أحسن النساء وهلا 

  احلكم

  
ألف دينار واستعمل اآلخر وقال للذي متىن يف بالده ومتىن اآلخر عمال فبلغه اخلرب فأحضرهم وأعطى متمىن املال 

زوجته با جاهل ما محلك على هذا الذي ال تصل إليه مث أرسله إليها فتركته يف خيمة ثالثة أيام حيمل إليه يف كلها 
طعام واحد مث أحضرته وقالت له ما أكلت يف هذه الثالثة أيام فقال طعاما واحد فقالت كل النساء شيء واحد 



وكسوة وأطلقته وقال ابن األهدل يوسف بن تاشفني أبو يعقوب الرببري امللثم كان أعظم ملوك  وأمرت له مبال
الدنيا يف عصره وكان عدمي الرفاهية متلك األندلس واختط مراكش وجعلها دار اإلمارة ويف آخر أيامه بعث إليه 

وكان أوال مقدم أيب بكر بن عمر  اخلليفة من بغداد اخللع والتقليد واللواء فأقيمت اخلطبة العباسية مبملكته
  الصنهاجي وكان الصنهاجي مقدم امللثمني من ملوك محري املغرب واختلف مل مسوا بذلك وفيهم يقول الشاعر 

  ) وإن انتموا صنهاجه فهم هم ** قوم هلم درك العاليف محري ( 
  ) غلب احلياء عليهم فتلثموا ** ملا علوا أحرار كل قبيلة ( 

  ني باألمر إىل ولده أتومرت انتهى وعهده ابن تاشف
وفيها عبد الوهاب بن حممد بن عبد الوهاب بن حممد الفارسي الفامي أبو حممد الفقيه الشافعي املفيت ولد سنة أربع 
عشرة واشتغل يف العلوم وصنف سبعني مصنفا وله تفسري ضمنه مائة ألف بيت شعر وكان بارعا يف معرفة املذهب 

ومثانني وأربعمائة وقد أملى جبامع القصر وحفظت عليه غلطات يف احلديث وإسقاط رجال قدم بغداد سنة مثان 
وتصحيف فاحش أورد منه ابن السمعاين أشياء كثرية وقال حيىي بن منده هو أحفظ من رأيناه ملذهب الشافعي 

  صنف كتاب تاريخ الفقهاء ومات بشرياز يف رمضان قاله ابن قاضي شهبه

٤   

  
  الرحيم  بسم اهللا الرمحن

  سنة إحدى ومخسمائة

  
فيها كانت وقعة كبرية بالعراق بني سيف الدولة صدقة بن منصور بن دبيس أمري العرب وبني السلطان حممد فالتقيا 
فقتل صدقة يوم اجلمعة سلخ مجادى اآلخرة وقتل معه ثالثة آالف فارس وأسر ابنه دبيس وصاحب جيشه سعيد بن 

ن ومكارم وحلم وجود ملك العرب بعد أبيه اثنتني وعشرين سنة وهو الذي اختط محيد وكان صدقة شيعيا له حماس
  احللة السيفية سنة مخس وتسعني وأربعمائة ومات جده دبيس سنة ثالث وسبعني وأربعمائة 

وفيها تويف متيم بن املعز بن باديس السلطان أبو حيىي احلمريي صاحب القريوان ملك بعد أبيه وكان حسن السرية 
للعلماء مقصدا للشعراء كامل الشجاعة وافر اهليبة عاش تسعا وسبعني سنة وامتدت أيامه وكانت دولته ستا  حمبا

ومخسني سنة وخلف أكثر من مائة ولد ومتلك بعده ابنه حيىي قاله يف العرب وساق العماد الكاتب يف اخلريدة نسبه إىل 
ا بعد أبيه املعز وكان حسن السرية حممود اآلثار ومن نوح عليه السالم وقال ابن خلكان ملك إفريقية وما وااله

  شعره 
  ) تعلم مما أريد جنواه ** إن نظرت مقليت ملقلتها ( 
  ) تكشف أسراره وفحواه ** كأهنا يف الفؤاد ناظرة ( 

  وله أيضا 
  )أجاء مبقدار الذي فاض من دمعي ** سل املطر العام الذي عم أرضكم ( 



  
  ) فمن أين يل صرب فاجعله طبعي ** واجلفا  إذا كنت مطبوعا على الصد( 

  وله 
  ) يا ويلتاه والت حني مناص ** فكرت يف نار اجلحيم وحرها ( 
  ) يوم املعاد شهادة اإلخالص ** فدعوت ريب أن خري وسيليت ( 

سمى صربة وأشعاره وفضائله كثرية وكان جييز اجلوائز السنية ويعطي العطاء اجلزل وكانت والدته باملنصورية اليت ت
من بالد إفريقية يوم االثنني ثالث عشر رجب سنة اثنتني وعشرين وأربعمائة وفوض إليه أبوه والية املهدية يف صفر 

سنة مخس وأربعني ومل يزل هبا إىل أن تويف والده يف شعبان سنة مخس وأربعني فاستبد بامللك ومل يزل إىل أن تويف ليلة 
كثر من مائة ومن البنات ستني على ما ذكره حفيده عبد العزيز بن شداد السبت منتصف رجب وخلف من البنني أ

  يف كتاب أخبار القريوان 
  وفيها أبو علي التككي احلسن بن حممد بن عبد العزيز البغدادي يف رمضان روى عن أيب علي بن شاذان 

مد الصويف الرجل الصاحل راوي وفيها أبو حممد الدوين بضم املهملة نسبة إىل دون قرية هبمذان عبد الرمحن بن حم
  السنن عن أيب نصر الكسار كان زاهدا عابدا سفياين املذهب تويف يف رجب 

وفيها أبو سعد األسدي حممد بن عبد امللك بن عبد القاهر بن أسد البغدادي املؤدب روى عن أيب علي بن شاذان 
  وضعفه ابن ناصر 

حامت حممود بن حسن األنصاري فقيه صاحل استملى عليه السلفي  وفيها أبو الفرج القزويين حممد ابن العالمة أيب
  جملسا مشهورا وتويف يف احملرم

  سنة اثنتني ومخسمائة

  
  فيها قتلت الباطنية هبمذان قاضي قضاة أصبهان عبيد اهللا بن علي اخلطييب 

في املفيت أحد األئمة عن وقتلت بأصبهان يوم عيد الفطر أبا العالء صاعد بن حممد البخاري وقيل النيسابوري احلن
  مخس ومخسني سنة 

وقتلت جبامع آمل يوم اجلمعة يف احملرم فخر اإلسالم القاضي أبا احملاسن عبد الواحد بن إمساعيل الروياين شيخ 
الشافعية وصاحب التصانيف وشافعي الوقت أملى جمالس عن أيب غامن الكراعي وأيب حفص بن مسرور وطبقتهما 

سنة قال ابن قاضي شهبة كانت له الوجاهة والرياسة والقبول التام عند امللوك فمن دوهنا أخذ وعاش سبعا ومثانني 
عن والده وجده ومبيافارقني عن حممد بن بيان وبرع يف املذهب حىت كان يقول لو احترقت كتب الشافعي ألمليتها 

ل وكان فيه إيثار للقاصدين إليه ولد من حفظي وهلذا كان يقال له شافعي زمانه وىل قضاء طربستان وبىن مدرسة بآم
يف ذي احلجة سنة مخس عشرة وأربعمائة واستشهد جبامع آمل عند ارتفاع النهار بعد فراغه من اإلمالء يوم اجلمعة 
حادي عشر احملرم ومن تصانيفه البحر وهو حبركامسه والكايف واحللية جملد متوسط فيه اختيارات كثرية وكثري منها 

  ك وكتاب املبتدي بكسر الدال وكتاب القولني والوجهني جملدان موافق مذهب مال
  انتهى ملخصا 

  وعظم اخلطب هبؤالء املالعني وخافهم كل أمري وعامل هلجومهم على الناس 



وفيها أبو القاسم الريفي علي بن احلسني الفقيه الشافعي املعتزيل ببغداد روى عن أيب احلسن بن خملد وابن بشران 
  عن مثان ومثانني سنةوتويف يف رجب 

  
  وفيها حممد بن عبد الكرمي بن حشيش أبو سعد البغدادي يف ذي القعدة عن تسع ومثانني سنة روى عن ابن شاذان 

وفيها أبو زكريا التربيزي اخلطيب صاحب اللغة حيىي بن علي بن حممد الشيباين صاحب التصانيف أخذ اللغة عن أيب 
وب بصور وكان شيخ بغداد يف األدب تويف يف مجادى اآلخرة عن إحدى ومثانني العالء املعري ومسع من سليم بن أي

سنة وقال ابن خلكان مسع احلديث من سليم الرازي وغريه من األعيان وروى عنه اخلطيب احلافظ البغدادي 
فظ أبو صاحب تاريخ بغداد واحلافظ ابن ناصر وغريمها من األعيان وخترج عليه خلق كثري وتلمذوا له ذكره احلا

سعد السمعاين يف كتاب الذيل وكتاب األنساب وعدد فضائله مث قال مسعت أبا منصور حممد بن عبد امللك بن 
احلسن بن خريون املقري يقول أبو زكريا حيىي بن علي التربيزي ما كان مبرضى الطريقة وذكر عنه أشياء مث قال 

ه ابن خريون املقري فسكت وكأنه ما أنكر ما قال مث وتذاكرت أنا مع أيب الفضل حممد بن ناصر احلافظ مبا ذكر
قال ولكن كان ثقة يف اللغة وما كان ينقله وصنف يف األدب كتبا مفيدة منها شرح احلماسة وشرح ديوان املتنيب 
وشرح سقط الزند وشرح اللمع البن جين وشرح مقصورة ابن دريد وشرح املعلقات السبع وله هتذيب غريب 

صالح وامللخص يف إعراب القرآن يف أربع جملدات وغري ذلك من الكتب احلسنة املفيدة وكان احلديث وهتذيب اإل
قد دخل مصر يف عنفوان شبابه فقرأ عليه هبا ابن بابشاذ النحوي شيئا من اللغة مث عاد إىل بغداد واستوطنها إىل 

  املمات وكان يروي عن أيب احلسن حممد بن املظفر بن حمرييز

  
  من شعره فمن ذلك قوله وهي من أشهر أشعاره  البغدادي مجلة

  ) وأطيب منه بالصراة غبوقي ** خليلي ما أحلى صبوحي بدجلة ( 
  ) فكانا كدر ذائب وعقيق ** شربت على املاءين من ماءكرمة ( 
  ) فمن شائق حلو اهلوى ومشوق ** على قمري أفق وأرض تقابال ( 
  ) يين ويشرب ريقي وما زال يسق** فما زلت أسقيه واشرب ريقه ( 
  ) فقال نعم هذا أخي وشقيقي ** وقلت لبدر التم تعرف ذا الفىت ( 

وهذه األبيات من أملح الشعر وأظرفه وكانت والدة حيىي هذا سنة إحدى وعشرين وأربعمائة وتويف فجاءة يوم 
  الثالثاء ثامن عشرى مجادى اآلخرة ببغداد 

  سنة ثالث ومخسمائة

  
  لس بعد حصار سبع سنني فيها أخذت الفرنج طراب

وفيها تويف أمحد بن علي بن أمحد العليب أبو بكر الزاهد احلنبلي قال ابن اجلوزي يف طبقاته هو أحد املشهورين 
بالزهد والصالح مسع احلديث على القاضي أيب يعلى وقرأ عليه شيئا من املذهب وكان يعمل بيده جتصيص احليطان 

قرآن ويؤم الناس وكان عفيفا ال يقبل من أحد شيئا وال يسأل أحدا حاجة مث ترك ذلك والزم املسجد يقرئ ال



لنفسه من أمر الدنيا مقبال على شأنه ونفسه مشتغال بعبادة ربه كثري الصوم والصالة مسارعا إىل قضاء حوائج 
عليه وكان  املسلمني مكرما عند الناس أمجعني وكان يذهب بنفسه كل ليلة إىل دجلة فيأخذ يف كوز له ماءا يفطر

ميشي بنفسه يف حوائجه وال يستعني بأحد وكان إذا حج يزور القبور مبكة وجييء إىل قرب الفضيل بن عياض وخيط 
بعصاه ويقول يا رب ههنا يا رب ههنا فاتفق انه خرج يف سنة ثالث ومخسمائة إىل احلج وكان قد وقع من اجلمل يف 

  الطريق دفعتني فشهد عرفة حمرما ومعه

  
أمل الوقوع وتويف عشية ذلك اليوم يوم األربعاء يوم عرفة يف أرض عرفات فحمل إىل مكة فطيف به البيت  بقية من

  ودفن يوم النحر إىل جنب قرب الفضيل بن عياض رضي اهللا عنهما وممن روى عنه ابن ناصر والسلفي قاله ابن رجب 
رقي وابن شاذان وضعفه شجاع الذهلي وتويف وفيها أبو بكر أمحد بن املظفر بن سوسن التمار ببغداد روى عن احل

  يف صفر عن اثنتني وتسعني سنة 
وفيها أبو الفتيان عمر بن عبد الكرمي الدهستاين بكسر الدال املهملة واهلاء وسكون املهملة وفوقية نسبة إىل 

صف وروى دهستان مدينة عند مازندران احلافظ الرواسي طوف خراسان والعراق والشام ومصر وكتب ما ال يو
عن أيب عثمان الصابوين وطبقته وتويف بسرخس قال ابن ناصر الدين كان ثقة يف نقله لكنه حدث بطوس بصحيح 

  مسلم من غري أصله 
وفيها أبو سعد املطرز حممد بن حممد بن حممد األصبهاين يف شوال عن نيف وتسعني سنة مسع احلسني بن إبراهيم 

  كويه وهو أكرب شيخ للحافظ أيب موسى املديين مسع منه حضورا  احلمال وأبا علي غالم حمسن وابن عبد

  سنة أربع ومخسمائة

  
  فيها أخذت الفرنج بريوت بالسيف مث أخذوا صيداء باألمان 

وفيها تويف إمساعيل بن أيب احلسني عبد الغافر بن حممد الفارسي مث النيسابوري أبو عبد اهللا روى عن أيب حيان 
  محدان النصروياملزكي وعبد الرمحن بن 

  
  وطبقتهما ورحل فأدرك أبا حممد اجلوهري ببغداد تويف يف ذي القعدة عن إحدى ومثانني سنة 

وفيها أبو يعلى محزة بن حممد بن علي البغدادي أخو طراد الزينيب تويف يف رجب وله سبع وتسعون سنة والعجب 
  واسطي ومجاعة قاله يف العرب كيف مل يسمع من هالل احلفار روى عن أيب العالء حممد بن علي ال

وفيها أبو احلسن الكيا اهلراسي والكيا هبمزة مكسورة والم ساكنة مث كاف مكسورة بعدها ياء مثناة من حتت معناه 
الكبري بلغة الفرس واهلراسي براء مشددة وسني مهملة ال تعلم نسبته ألي شيء علي بن حممد بن علي الطربستاين 

الشافعية ببغداد تفقه على إمام احلرمني وكان فصيحا مليحا مهيبا نبيال قدم بغداد ودرس الشافعي عماد الدين شيخ 
بالنظامية وخترج به األصحاب وعاش أربعا ومخسني سنة قال ابن خلكان ذكره احلافظ عبد الغافر يف تاريخ نيسابور 

بل أفضل وأصلح وأطيب يف فقال كان من رؤس معيدي إمام احلرمني يف الدرس وكان ثاين أيب حامد الغزايل 
الصوت والنظر مث اتصل خبدمة حممد امللك بركياروق بن ملكشاه السلجوقي وحظي عنده باملال واجلاه وارتفع شأنه 



وتوىل القضاء بتلك الدولة وكان حمدثا يستعمل األحاديث يف مناظراته وجمالسته ومن كالمه إذا جالت فرسان 
وس املقاييس يف مهاب الرياح وحدث احلافظ أبو طاهر السلفي استفتيت األحاديث يف ميادين الكفاح طارت رء

شيخنا الكيا اهلراسي ما يقول اإلمام وفقه اهللا تعاىل يف رجل أوصى بثلث ماله للعلماء والفقهاء أتدخل كتبة احلديث 
م من حفظ على حتت هذه الوصية أم ال فكتب الشيخ حتت السؤال نعم كيف ال وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسل

أميت أربعني حديثا من أمر دينها بعثه اهللا يوم القيامة فقيها عاملا وسئل ألكيا أيضا عن يزيد بن معاوية فقال أنه مل يكن 
  من الصحابة ألنه ولد يف أيام عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وأما قول السلف ففيه ألمحد

  
يح وأليب حنيفة قوالن تلويح وتصريح ولنا قول واحد تصريح قوالن تلويح وتصريح وملالك فيه قوالن تلويح وتصر

دون التلويح وكيف ال يكون كذلك وهو الالعب بالنرد واملتصيد بالفهود ومدمن اخلمر وشعره يف اخلمر معلوم 
  ومنه قوله 

  ) وداعي صبابات اهلوى يترمن ** أقول لصحب ضمت الكأس مشلهم ( 
  ) إن طال املدى يتصرم وكل و** خذوا بنصيب من نعيم ولذة ( 

وكتب فصال طويال مث قلب الورقة وكتب لو مددت ببياض ملددت العنان يف خمازي هذا الرجل وقد أفىت اإلمام أبو 
حامد الغزايل يف مثل هذه املسألة خبالف ذلك قال ابن األهدل أفىت الغزايل خبالف جواب الكيا وتضمن جوابه أنه 

ضي قتل احلسني أو أمر به فال جيوز لعنه وجيعل كمن فعل كبرية وأفىت ابن وإن غلب الظن بقرائن حاله أنه ر
الصالح بنحوه وأقرمها اليافعي قلت احلاصل من ذلك أن يزيد إن صح عنه ما جرى منه على احلسني وآله من املثلة 

ن الدين فإن مثل وتقليب الرأس الكرمي بني يديه وإنشاده الشعر يف ذلك مفتخرا فذلك دليل الزندقة واالحنالل م
هذا ال يصدر من قلب سليم وقد كفره بعض احملدثني وذلك موقوف على استحالله لذلك واهللا أعلم وقال اإلمام 

التفتازاين أما رضا يزيد بقتل احلسني وإهانته أهل بيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فمما يقطع به وإن كان 
  عليه وعلى أنصاره وأعوانه  تفصيله آحادا فال يتوقف يف كفره لعنة اهللا

  انتهى كالم ابن األهدل 
وقال ابن خلكان كانت والدة الكيا يف ذي القعدة سنة مخسني وأربعمائة وتويف يوم اخلميس وقت العصر مستهل 

احملرم سنة أربع ومخسمائة ببغداد ودفن يف تربة الشيخ أيب إسحق الشريازي وحضر دفنه الشريف أبو طالب الزيين 
القضاة أبو احلسن بن الدامغاين وكانا مقدمي الطائفة احلنفية وكان بينه وبينهما يف حال احلياة منافسة فوقف وقاضي 
  أحدمها

  
  عند رأسه واآلخر عند رجليه فقال ابن الدامغاين متمثال 

  ) وقد أصبحت مثل حديث أمس ** وما تغين النوادب والبواكي ( 
  وأنشد الزينيب متمثال 

  ) إن النساء مبثله عقم ** لم يلدن شبيهه عقم النساء ف( 
  انتهى ملخصا وقال السبكي له كتاب شفاء املسترشدين ونقض مفردات أمحد وكتب يف أصول الفقه 



وفيها أبو احلسني اخلشاب حيىي بن علي بن الفرج املصري شيخ قرأ بالروايات على ابن نفيس وأيب الطاهر إمساعيل 
  وتصدر لإلقراء بن خلف وأيب احلسني الشريازي 

  سنة مخس ومخسمائة

  
فيها تويف أبو حممد بن األبنوسي عبد اهللا بن علي البغدادي الوكيل احملدث أخو الفقيه أمحد بن علي مسع من أيب 

  القاسم التنوخي واجلوهري وتويف يف مجادى األوىل 
لعراق وآخر من روى عن وفيها أبو احلسن العالف علي بن حممد بن علي بن حممد البغدادي احلاجب مسند ا

احلمامي وكان يقول ولدت يف احملرم سنة ست وأربعمائة ومسعت من أيب احلسني بن بشران وتويف يف احملرم عن مائة 
  إال سنة وكان أبوه واعظا مشهورا 

تلمذ وفيها اإلمام زين الدين حجة اإلسالم أبو حامد حممد بن حممد بن حممد بن أمحد الطوسي الشافعي أحد األعالم 
إلمام احلرمني مث واله نظام امللك تدريس مدرسته ببغداد وخرج له أصحاب وصنف التصانيف مع التصون والذكاء 

املفرط واالستبحار يف العلم وباجلملة ما رأى الرجل مثل نفسه تويف يف رابع عشر مجادى اآلخرة بالطابران قصبة 
  بالد طوس وله مخس ومخسون

  سنة 
كذا العطاري واخلبازي على لغة أهل خراسان قاله يف العرب وقال األسنوي يف طبقاته الغزايل والغزايل هو الغزال و

إمام بامسه تنشرح الصدور وحتيا النفوس وبرمسه تفتخر احملابر وهتتز الطروس وبسماعه ختشع األصوات وختضع 
فلما احتضر أوصى به وبأخيه  الرؤس ولد بطوس سنة مخسني وأربعمائة وكان والده يغزل الصوف ويبيعه يف حانوته

أمحد إىل صديق له صويف صاحل فعلمهما اخلط وأدهبما مث نفد منه ما خلفه أبومها وتعذر عليه القوت فقال لكما أن 
تلجآ إىل املدرسة قال الغزايل فصرنا إىل املدرسة نطلب الفقه لتحصيل القوت فاشتغل هبا مدة مث ارحتل إىل أيب نصر 

مث إىل إمام احلرمني بنيسابور فاشتغل عليه والزمه حىت صار أنظر أهل زمانه وجلس لإلقراء يف اإلمساعيلي جبرجان 
حياة إمامه وصنف وكان اإلمام يف الظاهر يظهر التبجح به ويف الباطن عنده منه شيء ملا يصدر منه من سرعة 

كتوم واملضنون به على غري أهله العبارة وقوة الطبع وينسب إليه تصنيفان ليساله بل وضعا عليه ومها السر امل
  وينسب إليه شعر فمن ذلك ما نسبه إليه ابن السمعاين يف الذيل والعماد األصبهاين يف اخلريدة 

  ) قمرا فجل به عن التشبيه ** حلت عقارب صدغه يف خده ( 
  ) فمن العجائب كيف حلت فيه ** ولقد عهدناه حيل بربجها ( 

  وأنشد العماد له أيضا 
  ) وحظيت منه بلثم ثغر أزهر ** بوت كما ترون بزعمكم هبين ص( 
  ) أضحى يقابلين بوجه أشعري ** إين اعتزلت فال تلوموا أنه ( 

فلما مات إمامه خرج إىل العسكر وحضر جملس نظام امللك وكان جملسه حمط رحال العلماء ومقصد األئمة 
مة وجماراة اخلصوم اللد ومناظرة الفحول ومناطحة والفصحاء فوقع للغزايل أمور تقتضي علو شأنه من مالقاة األئ
  الكبار فأقبل عليه نظام امللك وحل منه حمال عظيما فعظمت



منزلته وطار امسه يف اآلفاق وندب للتدريس بنظامية بغداد سنة أربع ومثانني فقدمها يف جتمل كبري وتلقاه الناس 
لوزراء وضرب به املثل وشدت إليه الرحال إىل ونفذت كلمته وعظمت حشمته حىت غلبت على حشمة األمراء وا

أن شرفت نفسه عن رذائل الدنيا فرفضها وأطرحها وأقبل على العبادة والسياحة فخرج إىل احلجاز يف سنة مثان 
ومثانني فحج ورجع إىل دمشق واستوطنها عشر سنني مبنارة اجلامع وصنف فيها كتبا يقال أن اإلحياء منها مث صار 

سكندرية مث عاد إىل وطنه بطوس مقبال على التصنيف والعبادة ومالزمة التالوة ونشر العلم وعدم إىل القدس واإل
خمالطة الناس مث أن الوزير فخر الدين بن نظام امللك حضر إليه وخطبه إىل نظامية نيسابور وأحل عليه كل اإلحلاح 

عليه وابتىن إىل جواره خانقاه للصوفية فأجاب إىل ذلك وأقام عليه مدة مث تركه وعاد إىل وطنه على ما كان 
ومدرسة للمشتغلني ولزم االنقطاع ووظف أوقاته على وظائف اخلري حبيث ال ميضي حلظة منها إال يف طاعة من 
التالوة والتدريس والنظر يف األحاديث خصوصا البخاري وإدامة الصيام والتهجد وجمالسة أهل القلوب إىل أن 

 وهو قطب الوجود والربكة الشاملة لكل موجود وروح خالصة أهل اإلميان والطريق انتقل إىل رمحة اهللا تعاىل
املوصلة إىل رضا الرمحن يتقرب إىل اهللا تعاىل به كل صديق وال يبغضه إال ملحد أو زنديق قد انفرد يف ذلك العصر 

  عن أعالم الزمان كما انفرد يف هذا الفصل فلم يترجم فيه معه يف األصل إلنسان 
البسيط وهو كاملختصر للنهاية والوسيط ملخص منه ( ) هى كالم األسنوي وقال ابن قاضي شهبة ومن تصانيفه انت

وزاد فيه أمورا من اإلبانة للفوراين ومنها أخذ هذا الترتيب احلسن الواقع يف كتبه وتعليق القاضي حسني واملهذب 
يضا الوجيز واخلالصة جملد دون التنبيه وكتاب الفتاوى واستمداده منه كثري كما نبه عليه يف املطلب ومن تصانيفه أ

  له مشتمل

على مائة وتسعني مسئلة وهي غري مرتبة وله فتاوى أخرى غري مشهورة أقل من تلك وصنف يف اخلالف املآخذ مجع 
عدم  مأخذ مث صنف كتابا آخر يف اخلالف مساه حتصيل املأخذ وصنف يف املسئلة السرجيية مصنفني اختار يف أحدمها

وقوع الطالق ويف اآلخر الوقوع وكتاب اإلحياء وهو األعجوبة العظيم الشأن وبداية اهلداية يف التصوف 
واملستصفى يف أصول الفقه واجلام العوام عن علم الكالم والرد على الباطنية ومقاصد الفالسفة وهتافت الفالسفة 

قذ من الضالل وغري ذلك انتهى وذكر الشيخ عالء وجواهر القرآن وشرح األمساء احلسىن ومشكاة األنوار واملن
الدين علي بن الصرييف يف كتابه زاد السالكني أن القاضي أبا بكر بن العريب قال رأيت اإلمام الغزايل يف الربية وبيده 

عكازة وعليه مرقعة وعلى عاتقه ركوة وقد كنت رأيته ببغداد حيضر جملس درسه حنو أربعمائة عمامة من أكابر 
اس وأفاضلهم يأخذون عنه العلم قال فدنوت منه وسلمت عليه وقلت له يا إمام أليس تدريس العلم ببغداد خري الن

من هذا قال فنظر إيل شزرا وقال ملا طلع بدر السعادة يف فلك اإلرادة أو قال مساء اإلرادة وجنحت مشس الوصول 
  يف مغارب األصول 

  ) تصحيح أول منزل  وعدت إىل** تركت هوى ليلى وسعدى مبعزل ( 
  ) منازل من هتوى رويدك فانزل ** ونادت يب األشواق مهال فهذه ( 
  ) لغزيل نساجا فكسرت مغزيل ** غزلت هلم غزال دقيقا فلم أجد ( 

  انتهى 

  سنة ست ومخسمائة



  
  فيها تويف أبو غالب أمحد بن حممد بن أمحد اهلمداين العدل روى عن أيب

  مجاعة أو تويف يف العام اآليت سعيد عبد الرمحن بن شبابة و
  قاله يف العرب 

وفيها أبو القاسم إمساعيل بن احلسن السنجبسيت بفتح السني املهملة واجليم واملوحدة وسكون النون واملهملة الثانية 
وفوقية نسبة إىل سنجبست منزل بني نيسابور وسرخس الفرائضي تويف يف صفر بسنجبست روى عن أيب بكر 

  عيد الصرييف وعاش مخسا وتسعني سنة احلريي وأيب س
وفيها الفضل بن حممد بن عبيد القشريي النيسابوري الصويف العدل روى عن أيب حسان املزكي وعبد الرمحن بن 

  النصروي وطائفة وعاش مخسا ومثانني سنة وهو أخو عبيد القشريي 
ي احلنبلي الفقيه الواعظ رحيانة البغداديني ولد وفيها أبو سعد املعمر بن علي بن املعمر بن أيب عمارة البقال البغداد

سنة تسع وعشرين وأربعمائة ومسع من ابن غيالن واخلالل واجلوهري واألزجي وغريهم وكان فقيها مفتيا واعظا 
بليغا فصيحا له قبول تام وجواب سريع وخاطر حاد وذهن بغدادي وكان يضرب به املثل يف حدة اخلاطر وسرعة 

طيب اخللق وله كلمات يف الوعظ حسنة ورسائل مستحسنة ومجهور وعظه حكايات السلف اجلواب باجملون و
وكان حيصل بوعظه نفع كبري وكان يف زمن أيب علي بن الوليد شيخ املعتزلة جيلس يف جملسه ويلعن املعتزلة وخرج 

أخربته فبعث من مرة فلقي مغنية قد خرجت من عند تركي فقبض على عودها وقطع أوتاره فعادت إىل التركي ف
كبس دار أيب سعد وأفلت هو فاجتمع بسبب ذلك احلنابلة وطلبوا من اخلليفة إزالة املنكرات كلها فأذن هلم يف 

ذلك وكان أبو سعد يعظ حبضرة اخلليفة وامللوك ووعظ يوما نظام امللك الوزير جبامع املهدي فقال من مجلة ما قال 
اد اختذت األبواب والبواب واحلجاب واحلجاب ليصدوا عنك القاصد ملا تقلدت أمور البالد وملكت أزمة العب

  ويردوا عنك الوافد فاعمر قربك كما عمرت قصرك وانتهز الفرصة

ما دام الدهر يقبل عذرك وهذا ملك اهلند وهو عابد صنم ذهب مسعه فقال ما حسريت لذهاب هذه اجلارحة من 
مث قال إن كان ذهب مسعي فما ذهب بصري فليؤمر كل ذي بدين ولكن تأسفي لصوت املظلوم ال أمسعه فأعينه 

ظالمة أن يلبس األمحر حىت إذا رأيته عرفته فأنصفه وهذا أنوشروان قال له رسول الروم لقد أقدرت عدوك عليك 
بتسهيل الوصول إليك فقال إمنا أجلس هذا اجمللس ألكشف ظالمة وأقضي حاجة وأنت يا صدر اإلسالم أحق هبذه 

وىل هبذه وأحرى فأعد جوابا لتلك املسئلة فإن السائل اهللا تعاىل الذي تكاد السموات يتفطرن منه يف موقف املأثرة وأ
ما فيه إال خاشع أو خاضع أو مقنع فينخلع فيه القلب وحيكم فيه الرب ويعظم فيه الكرب ويشيب فيه الصغري 

جتد كل نفس ما عملت من خري حمضرا وما ويعذل فيه امللك والوزير يوم يتذكر اإلنسان وأىن له الذكرى يوم 
عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا وقد استجلبت لك الدعاء وخلدت لك الثناء مع براءيت من التهمة 

فليس يل حبمد اهللا تعاىل يف أرض اهللا ضبعة وال قرية وال بيين وبني أحد خصومة وال يب حبمد اهللا فقر وال فاقة فلما 
امللك هذه املوعظة بكى بكاء شديدا وأمر له مبائة دينار فأىب أن يأخذها فقال فصلها إىل الفقراء فقال هم  مسع نظام

  على بابك أكثر منهم على بايب ومل يأخذ شيئا 
  وتويف أبو سعد يوم االثنني ثامن عشرى ربيع األول ودفن من الغد مبقربة باب حرب رمحه اهللا تعاىل 

لدرزجياين بفتح الدال املهملة وسكون الراء وكسر الزاي وحتتية ساكنة وجيم نسبة إىل وفيها جعفر بن احلسن ا



درزجيان قرية ببغداد املقرئ الفقيه الزاهد ذكره القاضي أبو احلسني فيمن تفقه على أبيه ومسع احلديث وقال ابن 
هيب بنور األميان واليقني لدى امللوك شافع هو األمار باملعروف والنهاء عن املنكر ذو املقامات املشهودة يف ذلك وامل

  واملتصرفني صحب القاضي

أبا يعلى وتفقه عليه مث متيم على صاحبه الشريف أيب جعفر وختم عليه القرآن خلق ال حيصون كثرة وكان من عباد 
د أن يقدم عليه اهللا الصاحلني ال تأخذه يف اهللا لومة الئم مهيبا وقورا له حرمة عند امللوك والسالطني وال يتجاسر أح

إذا أنكر منكرا وله املقامات املشهودة يف ذلك مداوما للصيام والتهجد والقيام وله ختمات كثرية جدا كل ختمة 
منها يف ركعة واحدة ومسع احلديث من أيب علي بن البناء وتويف يف الصالة ساجدا يف شهر ربيع اآلخر بدرزجيان 

  رمحه اهللا تعاىل 

  سنة سبع ومخسمائة

  
ا تويف أبو بكر احللواين أمحد بن علي بن بدران ويعرف حبالوية ثقة زاهد متعبد روى عن القاضي أيب الطيب فيه

  الطربي وطائفة 
وفيها رضوان صاحب حلب بن تاج الدولة تتش بن الب أرسالن السلجوقي ومنه أخذت الفرنج أنطاكية وملك 

  بعده ابنه الب أرسالن األخرس 
ن فارس أبو غالب الذهلي السهرودي بضم السني املهملة وسكون اهلاء وفتح الراء والواو وفيها احلافظ بن شجاع ب

وسكون الراء ومهملة نسبة إىل سهرورد بلد عند زجنان مث البغدادي وله تسع وسبعون سنة نسخ ما ال يدخل حتت 
رات وروى عن ابن احلصر من التفسري واحلديث والفقه لنفسه وللناس حىت أنه كتب شعر ابن احلجاج سبع م

  غيالن وعبد العزيز األزجي وخلق وتويف يف مجادى األوىل قال ابن ناصر الدين هو حافظ عمدة إمام 
وفيها عبد اهللا بن مرزوق أبو اخلري األصم اهلروي موىل شيخ اإلسالم أيب إمساعيل األنصاري كان من احلفاظ الزهاد 

  املتقنني 
  قاله ابن ناصر الدين 

املعروف باملستظهري فخر اإلسالم أبو بكر حممد بن أمحد بن احلسني شيخ الشافعية ولد مبيافارقني وفيها الشاشي 
  سنة تسع وعشرين وتفقه على

حممد بن بيان الكازروين مث لزم ببغداد الشيخ أبا إسحق وابن الصباغ وصنف وأفىت ووىل تدريس النظامية وتويف يف 
يف قرب واحد ومن تصانيفه حلية العلماء ومساه املستظهري وغريه  شوال ودفن عند الشيخ أيب إسحق وقيل معه

  وانتهت إليه رياسة الشافعية بعد انقراض مشاخيه فكان ينشد 
  ) ومن العناء تفردي بالسؤدد ** خلت الديار فسدت غري مسود ( 

ورا متواضعا ورعا ذكره يف بعض دروسه ووضع املنديل على عينيه وبكى بكاء شديدا قال ابن شهبة كان مهيبا وق
  وكان يلقب بني الطلبة يف حداثته باجلنيد لشدة ورعه وله شعر حسن وقع بينه وبني الدامغاين فأنشأ فيه الشاشي 

  ) ومد يد حنو العال بتكلف ** حجاب وإعجاب وفرط تصلف ( 
  ) هلان ولكن من وراء ختلف ** ولو كان هذا من وراء كفاية ( 



الشامل يف عشرين جملدا ومات وقد بقي منه حنو اخلمس وكتاب احللية يف جملدين ومن تصانيفه الشايف يف شرح 
وذكر فيه خالفا كثريا للعلماء صنفه للخليفة املستظهر باهللا ولذلك يلقب باملستظهري وتصنيف لطيف يف السرجيية 

  واختار فيه عدم الوقوع 
  انتهى ملخصا 

األنباري القاضي الفقيه احلنبلي الواعظ ولد يوم اخلميس خامس  وفيها أبو منصور علي بن حممد بن علي بن إمساعيل
عشرى ذي احلجة سنة مخس وعشرين وأربعمائة وقرأ القرآن على ابن الشرمقاين ومسع احلديث من أيب طالب بن 

غيالن واجلوهري وأيب إسحق الربمكي وأيب بكر بن بشران وغريهم ومسع من القاضي أيب يعلى وتفقه عليه حىت 
يف الفقه وأفىت ووعظ وكان مظهرا للسنة يف جمالسه وشهد عند ابن الدامغاين وأيب بكر السامي وغريمها ووىل برع 

القضاء بباب الطاق وحدث وانتشرت الرواية عنه روى عنه عبد الوهاب األمناطي والسلفي وغريمها وتويف يوم 
  عه من اخللق ما ال حيصى كثرةالسبت رابع عشرى مجادى اآلخرة ودفن من الغد مبقربة باب حرب وتب

  وال يعدهم إال أسرع احلاسبني 
  قاله ابن رجب 

وفيها أبو الفضل حممد بن طاهر بن علي بن أمحد الشيباين املقدسي احلافظ القيسراين ذو الرحلة الواسعة والتصانيف 
يين وبنيسابور من الفضل بن والتعاليق عاش ستني سنة ومسع بالقدس أوال من ابن ورقاء وببغداد من أيب حممد الصريف

احملب وهبراة من بييب وبأصبهان وشرياز والري ودمشق ومصر من هذه الطبقة وكان من أسرع الناس كتابة 
  وأذكاهم وأعرفهم باحلديث واهللا يرمحه ويساحمه 

طاهر  قاله الذهيب وقال إمساعيل حممد بن الفضل احلافظ أحفظ من رأيت حممد بن طاهر وقال السلفي مسعت ابن
يقول كتبت البخاري ومسلم وأبا داود وابن ماجه سبع مرات بالوراقة وقال احلافظ ابن ناصر الدين كان حافظا 
مكثرا جواال يف البالد كثري الكتابة جيد املعرفة ثقة يف نفسه حسن االنتقاد ولوال ما ذهب إليه من إباحة السماع 

  النعقد على ثقته اإلمجاع 
بيوردي بفتح اهلمزة وكسر الباء املوحدة وسكون الياء التحتية وفتح الواو وسكون الراء وبعدها وفيها أبو املظفر األ

دال مهملة نسبة إىل أبيورد ويقال هلا أبا ورد وباورد وهي بلدة خبراسان حممد بن أيب العباس أمحد بن إسحق األموي 
والفصاحة وكان رئيسا عايل اهلمة ذا بأو وتيه  املعاوي اللغوي الشاعر األخباري النسابة صاحب التصانيف والبالغة

  وصلف وتويف بأصبهان مسموما 
قاله يف العرب وقال ابن خلكان كان من األدباء املشاهري راوية نسابة شاعرا ظريفا قسم ديوانه إىل أقسام منها 

  العراقيات ومنها

قل عنه احلفاظ األثبات الثقات وقد الوجديات ومنها النجديات وغري ذلك وكان من أخرب الناس بعلم األنساب ن
روى عنه أبو الفضل حممد بن طاهر املقدسي يف غري موضع من كتابه الذي وضعه يف األنساب وقال يف حقه يف 

ترمجة املعاوي أنه كان أوحد أهل زمانه يف علوم عدة وقد أوردنا عنه يف غري موضع من هذا الكتاب أشياء وكان 
  ما وصف به بيت أيب العالء املعري  يكتب يف نسبه املعاوي وأليق

  ) آلت مبا مل تستطعه األوائل ** وإين وإن كنت األخري زمانه ( 
انتهى كالم املقدسي وذكره أبو زكريا بن مندة يف تاريخ أصبهان فقال فخر الرؤساء أفضل الدولة حسن االعتقاد 



يح الكالم حاذق يف تصنيف الكتب وافر مجيل الطريقة يتصرف يف فنون مجة من العلوم عارف بأنساب العرب فص
العقل كامل الفضل فريد دهره ووحيد عصره وكان فيه تيه وكرب وعزة نفس وكان إذا صلى يقول اللهم ملكين 

  مشارق األرض ومغارهبا 
فة وذكر عنه ابن السمعاين أنه كتب رقعة إىل أمري املؤمنني املستظهر باهللا وعلى رأسها اخلادم املعاوي فكره اخللي

  النسبة إىل معاوية فحك امليم ورد الرقعة إليه فصار العاوي 
  ومن حماسن شعره 

  ) لنا رغبة أو رهبة عظماؤها ** ملكنا أقاليم البالد فأذعنت ( 
  ) شدائد أيام قليل رجاؤها ** فلما انتهت أيامنا علقت بنا ( 
  )  فصار علينا يف اهلموم بكاؤها** وكان إلينا يف السرور ابتسامها ( 
  ) رقاق احلواشي كاد يقطر ماؤها ** وصرنا نالقي النائبات بأوجه ( 
  ) علينا الليايل مل يدعنا حياؤها ** إذا ما مهمنا أن نبوح مبا جنت ( 

  وقوله أيضا 
  ) أعز وأحداث الزمان هتون ** تنكر يب دهري ومل يدر أنين ( 
  )يكون وبت أريه الصرب كيف ** فبات يريين اخلطب كيف اعتداؤه ( 

  
  ومن شعره 

  ) عليها ويغريين هبا أن أعيبها ** وهيفاء ال أصغي إىل من يلومين ( 
  ) إليها وباألخرى أراعي رقيبها ** أميل بإحدى مقليت إذا بدت ( 
  ) أخذت لعيين من سليمى نصيبها ** وقد غفل الواشي فلم يدر أنين ( 

  رة ومن معانيه البديعة قوله من مجلة أبيات يف وصف اخلم
  ) فلهذا يرقص احلبب ** وهلا من ذاهتا طرب ( 

  وله من قصيدة 
  ) داج ينافق أو مداج خاشي ** فسد الزمان فكل من صاحبته ( 
  ) متهجم وبظاهر هشاش ** وإذا اختربهتم ظفرت بباطن ( 

نفات مل يسبق إىل وله تصانيف كثرية منها تاريخ ابيورد ونسا واملختلف واملؤتلف يف أنساب العرب وله يف اللغة مص
مثلها وكان حسن السرية مجيل األمر وكانت وفاته يوم اخلميس بني الظهر والعصر عشرى ربيع األول مسموما 

  بأصبهان 
  انتهى ما أورده ابن خلكان ملخصا 

وفيها ابن الليابة أبو بكر حممد بن عيسى اللخمي األندلسي األديب من مجلة األدباء وفحول الشعراء له تصانيف 
  عديدة يف اآلداب وكان من شعراء دولة املعتمد بن عباد 

  قاله يف العرب 
وفيها املؤمتن بن أمحد بن علي بن نصر الربعي البغدادي احلافظ ويعرف بالساجي حافظ حمقق واسع الرحلة كثري 

العراق وأصبهان الكتابة متني الورع والديانة روى عن أيب احلسني بن النقور وأيب بكر اخلطيب وطبقتهما بالشام و



  وخراسان وتفقه وكتب الشامل عن مؤلفه ابن الصباغ وتويف يف صفر عن اثنتني وستني سنة وكان قانعا متعففا 
  وفيها كما قال السيوطي يف تاريخ اخللفاء جاء صاحب األندلس مودود

فصلى اجلمعة يوما يف بعسكر ليقاتل ملك الفرنج الذي بالقدس فوقع بينهم معركة هائلة مث رجع مودود إىل دمشق 
اجلامع وإذا بباطين وثب عليه فجرحه فمات من يومه فكتب ملك الفرنج إىل صاحب دمشق كتابا فيه وإن أمة 

  قتلت عميدها يف يوم عيدها يف بيت معبودها حلقيق على اهللا أن يبيدها 
 سنة مخس وستني انتهى كالم السيوطي ومودود هذا غري مودود األعرج صاحب املوصل أيضا فإن ذاك تويف

  ومخسمائة كما يأيت إن شاء اهللا تعاىل 

  سنة مثان ومخسمائة

  
فيها كما قال يف الشذور ورد كتاب أنه حدث زلزلة فوقع من سور الرها ثالثة عشر برجا وبعض سور حران 

  وخسف بسميساط وتساقط يف بالس حنو مائة دار وقلب نصف القلعة 
  احة أصابته يوم مصاف طربية وفيها هلك بغدوين صاحب القدس من جر

  وفيها مات أمحد بك صاحب مراغة وكان شجاعا جوادا وعسكره مخسة آالف فتكت به الباطنية 
وفيها أمحد بن حممد بن غلبون أبو عبد اهللا اخلوالين القرطيب مث اإلشبيلي وله تسعون سنة مسعه أبوه معه من عثمان 

  بن أمحد القيشاطي وطائفة وأجاز له

عبد اهللا بن مغيث وأبو عمر الطلمنكي وأبو ذر اهلروي واآلبار وكان صاحلا خريا عايل اإلسناد منفردا يونس بن 
وفيها أبو حازم إمساعيل بن املربك بن أمحد بن حممد بن وصيف البغدادي الفقيه احلنبلي ولد سنة مخس وثالثني 

واجلوهري وروى عنه ابن املعمري األنصاري وأربعمائة وقرأ الفقه على القاضي أيب يعلى ومسع من أيب العشارى 
  وباإلجازة ابن كليب وتويف يف رجب 

وفيها أبو العباس املخلطي بالضم وفتح اخلاء والالم املشددة نسبة إىل بيع املخلط وهو الفاكهة اليابسة أمحد بن 
ع منه احلديث وكتب احلسن بن أمحد البغدادي الفقيه احلنبلي صحب القاضي أبا يعلى وتفقه عليه والزمه ومس

اخلالف وغريه من تصانيفه ومسع أيضا من أيب احلسني بن املهتدي وابن املسلمة وغريهم وحدث عنهم قال ابن ناصر 
احلافظ ومسعت منه قال وكان رجال صاحلا من أهل القرآن والستر والصيانة ثقة مأمونا تويف ليلة األربعاء ثاين عشر 

  ة باب حرب رمحه اهللا تعاىل مجادى األوىل ودفن من الغد مبقرب
وفيها أبو علي إمساعيل بن حممد بن احلسن بن داود األصبهاين اخلياط الفقيه احلنبلي دخل بغداد سنة سبع ومخسمائة 

وحدث هبا عن والده وعن أيب بكر حممد بن أمحد بن احلسن بن ماجه وأيب مطيع املصري وغريهم مسع منه أبو 
وقال كان من األئمة الكبار وهو أخو أيب سعد حممد بن أمحد بن داود قال ابن النجار  منصور حممد بن ناصر الربدين

قرأت خبط أخيه أيب سعيد تويف أخي أبو علي إمساعيل يف العشر اآلخر من مجادى اآلخرة سنة مثان ومخسمائة رمحه 
  اهللا تعاىل 

ركي متلك وله ست عشرة سنة وفيها ألب أرسالن صاحب حلب وابن صاحبها رضوان بن تتش السلجوقي الت
  فقتل أخويه بتدبري البابا لولو وقتل مجاعة من الباطنية وكانوا قد كثروا يف دولة أبيه مث قدم دمشق ونزل



بقلعتها مث رجع ويف خدمته طغتكني وكان سيئ السرية فاسقا فقتله البابا وأقام أخا له طفال له ست سنني مث قتل 
  البابا سنة عشر 
حش سبيع بن املسلم الدمشقي املقرئ الضرير ويعرف بابن قرياط قرأ البن عامر علي األهوازي ورشأ وفيها أبو الو

وروى احلديث عنهما وعن عبد الوهاب بن برهان وكان يقرئ من السحر إىل الظهر تويف يف شعبان عن تسع 
  ومثانني سنة 

قي اخلطيب الرئيس احملدث صاحب األجزاء وفيها النسيب أبو القاسم علي بن إبراهيم بن العباس احلسيين الدمش
العشرين اليت خرجها له اخلطيب تويف يف ربيع اآلخر عن أربع ومثانني سنة قرأ على األهوازي وروى عنه وعن سليم 

  ورشأ وخلق وكان ثقة نبيال حمتشما مهيبا سديدا شريفا صاحب حديث وسنة 
لد السلطان إبراهيم بن السلطان مسعود بن السلطان وفيها السلطان عالء الدولة مسعود صاحب اهلند وغزنة و

  الكبري حممود بن سبكتكني مات يف شوال ومتلك بعده ولده أرسالن شاه 

  سنة تسع ومخسمائة

  
فيها تويف ابن مسلمة أبو عثمان إمساعيل بن حممد األصبهاين الواعظ احملتسب صاحب تلك اجملالس قال ابن ناصر 

  لذهيب وروى عن ابن ريذة ومجاعة وضع حديثا وكان خيلط وقال ا
وفيها أبو شجاع الديلمي شريويه بن شهردار بن شريويه بن فناخسرو بفاء ونون وخاء معجمة وسني وراء مهملتني 

  بعدمها واو اهلمذاين احلافظ صاحب

ن كتاب الفردوس وتاريخ مهذان وغري ذلك تويف يف رجب عن أربع وسبعني سنة وغريه أتقن منه مسع الكثري م
يوسف بن حممد املستملى وطبقته وقال ابن شهبة يف طبقات الشافعية هو من ولد الضحاك بن فريوز الصحايب ذكره 

ابن الصالح فقال كان حمدثا واسع الرحلة حسن اخللق واخللق ذكيا صلبا يف السنة قليل الكالم صنف تصانيف 
اب يف تاريخ مهذان ولد سنة مخس وأربعني اشتهرت عنه منها كتاب الفردوس وكتاب يف حكايات املنامات وكت

  وأربعمائة وتويف يف رجب سنة تسع ومخسمائة 
  انتهى 

وفيها غيث بن علي أبو الفرج الصوري األرمنازي خطيب صور وحمدثها روى عن أيب بكر اخلطيب ورحل إىل 
  دمشق ومصر وعاش ستا وستني سنة 

ديد الباء املوحدة وبعد األلف راء نسبة إىل هبار جد أيب يعلى وفيها الشريف أبو يعلى بن اهلبارية بفتح اهلاء وتش
املذكور حممد بن حممد بن صاحل اهلامشي الشاعر املشهور اهلجاء امللقب نظام الدين البغدادي كان شاعرا جميدا حسن 

الكاتب يف  املقاصد لكنه خبيث اللسان كثري اهلجاء والوقوع يف الناس ال يكاد يسلم من لسانه أحد ذكره العماد
  اخلريدة فقال من شعراء نظام امللك غلب على شعره اهلجاء واهلزل والسخف وسبك يف قالب ابن حجاج 

وسلك أسلوبه وفاقه يف اخلالعة والتلطف يف شعره وشعره يف غاية احلسن انتهى كالم العماد وكان مالزما خلدمة 
  نظام امللك وولده ملكشاه 

  ومن معاين شعره الغريبة قوله 



  ) بالسري يكتسب اللبيب ويرزق ** قالوا أقمت وما رزقت وإمنا ( 
  ) احلظ ينفع ال الرحيل املقلق ** فأجبتهم ما كل سري نافعا ( 
  ) خسرت ويكتسب احلريص وخيفق ** كم سفرة نفعت وأخرى مثلها ( 
  ) وبه إذا حرم السعادة ميحق ** كالبدر يكتسب الكمال بسريه ( 

  وله أيضا

  
  ) ما يف الربية كلها إنسان ** البلوى ودع تفصيلها خذ مجلة ( 
  ) فالرأي أن يتبيدق الفرزان ** وإذا البيادق يف الدسوت تفرزنت ( 

  وله على سبيل اخلالعة واجملون 
  ) عفيفا منذ عام ما شربت ** يقول أبو سعيد إذ رآين ( 
  ) فقلت على يد األفالس تبت ** على يد أي شيخ تبت قل يل ( 

  املعىن أيضا  وله يف
  ) ذقين ويف يدها شيء من األدم ** رأيت يف الليل وهي ممسكة ( 
  ) لكن أسفله يف هيئة القدم ** معوج الشكل مسود به نقط ( 
  ) طال املنام على الشيخ األديب عمى ** حىت تنبهت حممر القذال ولو ( 

ربع جملدات ومن غرائب نظمه كتاب وله كتاب تاريخ الفطنة يف نظم كليلة ودمنة وديوان شعره يدخل يف أ
الصادح والباغم نظمه على أسلوب كليلة ودمنة وهو أراجيز وعدد بيوته ألفا بيت نظمها يف عشر سنني ولقد أجاد 
فيه كل اإلجادة وسري الكتاب على يد ولده إىل األمري أيب احلسن صدقة ابن منصور األسدي صاحب احللة وختمه 

  هبذه األبيات 
  ) حتار فيه الفطن ** حسن هذا كتاب ( 
  ) عشر سنني عده ** أنفقت فيه مده ( 
  ) وضعته برمسكا ** منذ مسعت بامسكا ( 
  ) مجيعها معان ** بيوته ألفان ( 
  ) وناظم وناثر ** لفضل كل شاعر ( 
  ) يف نظم بيت واحد ** كعمر نوح التالد ( 
  ) ما كل من قال شعر ** من مثله ملا قدر ( 
  ) بل مهجيت وكبدي ** لدي أنفذته مع و( 
  )أهل لكل من ** وأنت عند ظين ( 

  
  ) توكال عليكا ** وقد طوى إليكا ( 
  ) وشقة بعيده ** مشقة شديده ( 
  ) سعيا وما ونيت ** ولو تركت جئت ( 



  ) أرتك من دون الورى ** إن الفخار والعلى ( 
  فأجزل صلته وأسىن جائزته وتويف ابن اهلبارية بكرمان 

أبو الربكات بن السقطي هبة اهللا بن املبارك البغدادي احلنبلي اهتمه بالوضع ابن حجر يف كتابه تبيني العجب وفيها 
مبا ورد يف شهر رجب وقال عن السقطي هذا آفة يعين يف وضع األحاديث قال يف العرب أحد احملدثني الضعفاء له 

  معجم يف جملد كذبه ابن ناصر 
مد بن سعد بن سعيد املقرئ احلنبلي ابن احلنبلي ولد يف ربيع اآلخر سنة ستني وفيها أبو الربكات العسال حم

وأربعمائة وقرأ بالروايات على رزق اهللا التميمي وغريه ومسع من أيب نصر الزينيب وأيب الغنائم وغريمها وعلق الفقه 
يف رمضان لسماع قراءته يف على ابن عقيل وكان من القراء اجملودين املوصوفني حبسن األداء وطيب النغمة يقصد 

صالة التراويح من األماكن البعيدة وكان دينا صاحلا صدوقا ومسع منه ابن ناصر والسلفي وقال كتب احلديث 
  الكثري معنا وقبلنا وهو حنبلي املذهب علق الفقه على ابن عقيل وتويف يوم الثالثاء سابع رمضان 

أبو طاهر احلمريي صاحب إفريقية نشر العدل وافتتح عدة حصون مل  وفيها حيىي بن متيم بن املعز بن باديس السلطان
يتهيأ ألبيه فتحها وكان جوادا ممدحا عاملا كثري املطالعة تويف فجاءة يوم األضحى وخلف ثالثني ابنا فتملك بعده ابنه 

فرنج طرابلس علي ستة أعوام ومات فملكوا بعده ابنه احلسن بن علي وهو مراهق فامتدت دولته إىل أن أخذت ال
  الغرب بالسيف سنة إحدى وأربعني ومخسمائة فخاف وفر من املهدية والتجأ اىل عبد املؤمن 

  قاله يف العرب

  سنة عشر ومخسمائة

  
فيها تويف أبو الكرم مخيس بن علي الواسطي احلوزي نسبة إىل احلوز قرية قرب واسط احلافظ حمدث واسط رحل 

  ري وكان عاملا فاضال ثقة شاعرا ومسع ببغداد من أيب القاسم بن البس
وفيها أبو بكر الشريوي بالكسر والضم نسبة إىل شريويه جد عبد الغافر بن حممد بن حسني بن علي بن شريويه 
النيسابوري التاجر مسند خراسان وآخر من حدث عن احلريي والصرييف صاحيب األصم تويف يف ذي احلجة عن 

  ا عابدا رحل إليه من البالد ست وتسعني سنة قال السمعاين كان صاحل
وفيها أبو القاسم الرزاز علي بن أمحد بن حممد بن بيان مسند العراق وآخر من حدث عن أيب خملد البزار وطلحة 

  الكتاين واحلرقي تويف يف شعبان عن سبع وتسعني سنة 
بغداد قرأ على أيب بكر حممد بن وفيها الغسال أبو اخلري املبارك بن احلسني البغدادي املقرئ األديب شيخ اإلقراء ب

علي اخلياط ومجاعة وبواسط على غالم اهلراس وحدث عن أيب حممد اخلالل ومجاعة ومات يف مجادى األوىل عن 
  بضع ومثانني سنة 

وفيها أبو اخلطاب حمفوظ بن أمحد بن احلسن بن أمحد الكلواذي بفتح أوله والواو ومعجمة وسكون الالم نسبة إىل 
ببغداد مث األزجي شيخ احلنابلة صاحب التصانيف كان إماما عالمة ورعا صاحلا وافر العقل غزير  كلواذى قرية

العلم حسن احملاضرة جيد النظم تفقه على القاضي أيب يعلى وحدث عن اجلوهري وخترج به أئمة روى عنه ابن 
  ناصر وأبو املعمر األنصاري



هم عبد الوهاب بن محزة وأبو بكر الدينوري والشيخ عبد القادر وغريهم وقرأ عليه الفقه مجاعة من أئمة املذهب من
اجليلي الزاهد صاحب الغنية وغريهم قال أبو بكر بن النقور كان الكيا اهلراسي إذا رأى الشيخ أبا اخلطاب مقبال 

ثقة قال قد جاء الفقه وقال السلفي أبو اخلطاب من أئمة أصحاب أمحد يفيت يف مذهبه ويناظر وكان عدال رضا 
  وذكر ابن السمعاين أن أبا اخلطاب جاءته فتوى يف بييت شعر ومها 

  ) جاءت إليك وما يرجى سواك هلا ** قل لإلمام أيب اخلطاب مسئلة ( 
  ) الحت لناظره ذات اجلمال هلا ** ماذا على رجل رام الصالة فمذ ) 

  فكتب عليها أبو اخلطاب 
  ) ملا أن أصخت هلا سرت فؤادي ** قل لألديب الذي واىف مبسئلة ( 
  ) خريدة ذات حسن فانثين وهلا ** أن اليت فتنته عن عبادته ( 
  ) فرمحة اهللا تغشى من عصى وهلا ** أن تاب مث قضى عنه عبادته ( 

تويف رمحه اهللا تعاىل يف آخر يوم األربعاء عشرى مجادى اآلخرة وترك يوم اخلميس وصلى عليه يوم اجلمعة يف جامع 
جانب قرب اإلمام أمحد قال ابن رجب قرأت خبط أيب العباس بن تيمية يف تعاليقه القدمية رؤى اإلمام  القصر ودفن إىل

  أبو اخلطاب يف املنام فقيل له ما فعل اهللا بك فأنشد 
  ) فقال ذا املذهب الرشيد ** أتيت ريب مبثل هذا ( 
  ) ينقلك السائق الشهيد ** حمفوظ من يف اجلنان حىت ( 

حممد بن احلسن بن أمحد بن عبد اهللا بن البناء البغدادي الواعظ ولد يف حادي عشرى صفر سنة أربع  وفيها أبو نصر
وثالثني وأربعمائة ومسع من اجلوهري وأيب بكر بن بشران والعشارى ووالده وغريهم وتفقه على أبيه وروى عنه أبو 

الصدق والعلم واملعرفة وخلف أباه يف حلقتيه املعمر األنصاري وابن ناصر وأثىن عليه ووثقه وكان من أهل الدين و
  جبامع القصر

  وجامع املنصور وتويف ليلة األربعاء خامس عشر ربيع األول ودفن بباب حرب 
وفيها أبو طاهر احلناين حممد بن احلسني بن حممد الدمشقي من بيت احلديث والعدالة مسع أباه أبا القاسم وحممد 

  صر وابن سعدان وطائفة وتويف يف مجادى اآلخرة عن سبع وسبعني سنة وأمحد ابين عبد الرمحن بن أيب ن
وفيها أيب النرسي أبو الغنامي حممد بن علي بن ميمون الكويف احلافظ القارئ لقب أبيا جلودة قراءته وكان ثقة مكثرا 

وطبقته ببغداد ذا إتقان روى عن حممد ابن علي بن عبد الرمحن العلوي وطبقته بالكوفة وعن أيب إسحق الربمكي 
وناب يف خطابة الكوفة وكان يقول ما بالكوفة من أهل السنة واحلديث إال أنا وقال ابن ناصر كان حافظا متقنا ما 
رأينا مثله كان يتهجد ويقوم الليل وكان أبو عامر الغندري يثين عليه ويقول ختم به هذا الشأن تويف يف شعبان عن 

  ست ومثانني سنة وكان ينسخ ويتعفف 
وفيها أبو بكر السمعاين تاج اإلسالم حممد بن العالمة أيب املظفر منصور بن حممد التميمي املروزي احلافظ والد 
احلافظ أيب سعد كان بارعا يف احلديث ومعرفته والفقه ودقائقه وكان شافعيا واألدب وفنونه والتاريخ والنسب 

داد من ثابت بن بندار وطبقته وبنيسابور من نصر والوعظ روى عن حممد بن أيب عمران الصفار ورحل فسمع ببغ
اهللا اخلشنامي وطبقته وبأصبهان والكوفة واحلجاز وأملى الكثري وتقدم على أقرانه وعاش ثالثا وأربعني سنة قال عبد 

صباه الغافر يف الذيل هو اإلمام ابن اإلمام ابن اإلمام ووالد اإلمام شاب نشأ يف عبادة اهللا تعاىل ويف التحصيل من 
حىت أرضى أباه حظي من األدب والعربية ومتيز فيهما نظما ونثرا بأعلى املراتب مث برع يف الفقه مستدرا خالفه من 



أبيه بالغا يف املذهب واخلالف أقصى مراميه وزاد على أقرانه وأهل عصره بالتبحر يف علم احلديث ومعرفة الرجال 
  يلة من اإلنصاف والتواضع والتودد وأطال يف وصفهواألسانيد وحفظ املتون ومجعت فيه اخلالل اجلم

كثريا وذكره ولده يف الذيل وقال من مجلة كالم طويل صنف يف األحاديث تصانيف كثرية ولد سنة ست وستني 
وأربعمائة وتويف مبرو يف صفر سنة عشر ومخسمائة وله شعر كثري قيل أنه غسله قبل موته وأن الذي ينسب إليه ما 

  ه كان حمفوظا عن

  سنة إحدى عشرة ومخسمائة

  
  فيها كما قال يف الشذور زلزلت بغداد يوم عرفة فكانت احليطان تذهب وجتيء وكان عقيبها موت املستظهر 

  انتهى 
وفيها كما قال يف الدول جاء سيل عظيم عرم على سنجار هدم أسوارها وغرق خلق ومحل باب البلد مسرية نصف 

  ل سريرا فيه طفل فعلق بزيتونة وعاش الطفل وكرب يوم وطمره السيل سنوات ومحل السي
وفيها مات بغدوين الذي افتتح القدس وكان جبارا خبيثا شجاعا هم بأخذ مصر وسار يف مجوعه حىت وصل بلبيس 
مث رجع عليال فمات بصنجة بردويل فشقوه وصربوه ورموا حشوته هناك فهي ترجم إىل اليوم ودفن بقمامة ومتلك 

  ص صاحب الرها وكان قدم القدس زائرا فوصى بغدوين له بامللك بعده القدس بعده القم
  انتهى كالم صاحب الدول 

وفيها كما قال يف العرب ترحلت العساكر عن حصار الباطنية باألملوت ملا بلغهم موت السلطان حممد بن ملكشاه بن 
ع كان فارسا شجاعا فحال ذا بر ألب أرسالن بن جعفر بيك بن ميكائيل بن سلجوق التركي غياث الدين أبو شجا

ومعروف استقل بامللك بعد موت أخيه بر كياروق وقد متت هلما حروب عديدة وخلف حممد أربعة قد ولوا 
السلطنة حممود وسعود وطغرلبك وسليمان ودفن يف ذي احلجة بأصبهان يف مدرسة عظيمة للحنفية وقام بعده ابنه 

  وقد خلف حممد أحد عشر ألف ألف دينار سوى ما يناسبهاحممود ابن أربع عشرة سنة ففرق األموال 

  من احلواصل وعاش مثانيا ومثانني سنة ساحمه اهللا تعاىل 
  انتهى 

وفيها تويف محد بن نصر بن أمحد بن حممد بن عمر بن علي بن معروف اهلمذاين األعمش أبو العالء كان ثقة عمدة 
  حافظا 

  قاله ابن ناصر الدين 
اساين مبهملة نسبة إىل كاسان بلد وراء الشاش أمحد بن إمساعيل بن نصر بن أيب سعيد أخذ عن وفيها أبو نصر الك

  مجاعة من األعيان بالعراق واحلجاز ومسرقند وخراسان 
وفيها أبو طاهر عبد الرمحن بن أمحد بن عبد القادر بن حممد بن يوسف اليوسفي البغدادي راوي سنن الدارقطين عن 

  نه وكان رئيسا وافر اجلاللة تويف يف شوال عن ست وسبعني سنة أيب بكر بن بشران ع
وفيها أبو القاسم غامن بن حممد بن عبيد اهللا الربجي وبرج من قرى أصبهان مسع أبا نعيم احلافظ وأجاز له ابن شاذان 

  واحلسني احلمال وكان صدوقا فاضال تويف يف ذي القعدة عن أربع وتسعني سنة 



ان الكاتب حممد بن سعيد بن إبراهيم الكرخي مسند العراق روى عن ابن شاذان وبشرى وفيها أبو علي بن نبه
الفاتين وابن دوما وهو آخر أصحاهبم قال ابن ناصر فيه تشيع ومساعه صحيح بقي قبل موته سنة ملقى على ظهره ال 

  عر وأدب يعقل وال يفهم وذلك من أول سنة إحدى عشرة وتويف يف شوال وله مائة سنة كاملة وله ش
وفيها أبو الفضل حممد بن علي بن حممد بن زببيا احلرقي البزار الفقيه احلنبلي ولد يف العشر األخري من احملرم سنة 

  ست وثالثني وأربعمائة ومسع من القاضي أيب يعلى واجلوهري وابن املذهب وغريهم وحدث وروى عنه

عتقد عقيدة الفالسفة تقليدا عن غري معرفة نسأل اهللا السلفي ومجاعة كثرية منهم ابن ناصر وذكر عنه أنه كان ي
العافية وقال ابن اجلوزي قال شيخنا بن ناصر مل يكن حبجة كان على غري السمت املستقيم تويف ليلة السبت تاسع 

  شوال ساحمه اهللا ورمحه 
 احلافظ احلنبلي صاحب وفيها أبو زكريا حيىي بن عبد الوهاب بن احلافظ حممد بن إسحق بن مندة العبدي األصبهاين

التاريخ روى الكثري عن مجاعة منهم أبوه وعماه وابن ريذة ومسع منه املعجم الكبري للطرباين وخلق ومسع منه الكبار 
منهم احلافظ أبو القاسم إمساعيل التيمي وحممد بن عبد الواحد الدقاق وخلق ال حيصون وقدم بغداد حاجا يف 

هبا أبا منصور اخلياط وأبا احلسني بن الطيوري ومها أسن منه وأقدم إسنادا ومسع  الشيخوخة فأملى وحدث هبا وأمسع
منه هبا أيضا ابن ناصر وعبد الوهاب األمناطي والشيخ عبد القادر اجليلي وابن اخلشاب واحلافظ السلفي وقال فيه 

  ميدحه 
  ) حافظ متقن تقي حليم ** أن حيىي فديته من إمام ( 
  ) ويف العلم فوق كل عليم ** والعقل  مجع النبل واألصالة( 

وقال عبد الغافر يف تاريخ نيسابور هو رجل فاضل من بيت العلم واحلديث املشهور يف الدنيا مسع من مشايخ 
أصبهان وسافر ودخل نيسابور وأدرك املشايخ ومسع منهم ومجع وصنف على الصحيحني وعاد إىل بلده وقال ابن 

وافر الفضل واسع الرواية ثقة حافظ فاضل مكثر صدوق كثري التصانيف حسن السمعاين يف حقه جليل القدر 
السرية بعيد التكلف أوحد بيته يف عصره صنف تاريخ أصبهان وغريه من اجملموع قال ابن رجب صنف مناقب 
وآخر  العباس يف أجزاء كثرية ومناقب أمحد رضي اهللا عنه يف جملد كبري وتويف يف ذي احلجة وله أربع وسبعون سنة

  أصحابه الطرسوسي

  سنة اثنيت عشرة ومخسمائة

  
يف الثالث والعشرين من شهر ربيع اآلخر تويف اإلمام املستظهر باهللا أبو العباس أمحد بن املقتدي باهللا عبد اهللا بن 
وي األمري حممد بن القاسم العباسي وله اثنتان وأربعون سنة وكانت خالفته مخسا وعشرين سنة وثالثة أشهر وكان ق
الكتابة جيد األدب والفضيلة كرمي األخالق مسارعا يف أعمال الرب تويف اخلوانيق وغسله ابن عقيل شيخ احلنابلة 
  وصلى عليه ابنه املسترشد باهللا وخلف مجاعة أوالد وتوفيت جدته أرجوان بعده بيسري وهي سرية حممد الذخرية 

شوال سنة سبعني وأربعمائة وبويع له عند موت أبيه وله ست  قاله يف العرب وقال السيوطي يف تاريخ اخللفاء ولد يف
عشرة سنة قال ابن األثري كان لني اجلانب كرمي األخالق يسارع يف أعمال الرب حسن اخلط جيد التوقيعات ال 
يقاربه فيها أحد يدل على فضل غزير وعلم واسع مسحا جوادا حمبا للعلماء والصلحاء ومل تصف له اخلالفة بل 



  أيامه مضطربة كثرية احلروب ومن شعره كانت 
  ) يوما مددت إىل رسم الوداع يدا ** أذاب حر اهلوى يف القلب ما مجدا ( 
  ) أرى طرائق من يهوى اهلوى قددا ** وكيف أسلك هنج االصطبار وقد ( 
  ) من بعد حيب فال عاينتكم أبدا ** إن كنت انقض عهد احلب يا سكىن ( 

  ا انتهى كالم السيوطي ملخص
وفيها مشس األئمة أبو الفضل بكر بن حممد بن علي األنصاري اجلابري الزرجنري بفتح الزاي والراء واجليم وسكون 

النون نسبة إىل زرجنري قرية ببخارى الفقيه شيخ احلنفية مبا وراء النهر وعامل تلك الديار ومن كان يضرب به املثل 
ربعمائة وتفقه على مشس األئمة حممد بن أيب سهل السرخسي يف حفظ مذهب أيب حنيفة ولد سنة سبع وعشرين وأ

  ومشس األئمة عبد العزيز بن أمحد

احللواين ومسع من أبيه ومن أيب مسعود البجلي وطائفة وروى البخاري عن أيب سهل األبيوردي عن ابن حاجب 
  الكشاين 

ر وله اثنتان وتسعون سنة وكان شيخ وفيها نور اهلدى أبو طالب احلسني بن حممد الزينيب أخو طراد تويف يف صف
احلنفية ورئيسهم بالعراق روى عن ابن غيالن وطبقته وحدث بالصحيح غري مرة عن كرمية املروزية وكان صدرا 

  نبيال عالمة 
وفيها أبو القاسم األنصاري العالمة سلمان بن ناصر بن عمران النيسابوري الشافعي املتكلم تلميذ إمام احلرمني 

انيف وكان صوفيا زاهدا من أصحاب القشريي روى احلديث عن أيب احلسني عبد الغافر الفارسي وصاحب التص
  ومجاعة وتويف يف مجادى اآلخرة 

قال ابن شهبة كان فقيها إماما يف علم الكالم والتفسري زاهدا ورعا يكتسب من خطه وال خيالط أحدا وشرح 
  ه ضعف يف بصره ويسري وقر يف أذنه اإلرشاد لإلمام وله كتاب الغنية أصابه يف آخر عمر

  انتهى ملخصا 
وفيها أبو الربكات العاقويل طلحة بن أمحد بن طلحة بن أمحد بن احلسني بن سليمان الفقيه احلنبلي القاضي ولد يوم 
اجلمعة بعد صالهتا ثالث عشرى شعبان سنة اثنتني وثالثني وأربعمائة بدير العاقول وهي على مخسة عشر فرسخا من 

داد ودخل بغداد سنة مثان وأربعني وأربعمائة واشتغل بالعلم سنة اثنتني ومخسني ومسع من أيب حممد اجلوهري سنة بغ
ثالث ومخسني ومن القاضي أيب يعلى وأيب احلسني بن حسنون وغريهم قال ابن اجلوزي قرأ الفقه على القاضي 

ة وقال ابن شافع مساعه صحيح وكان ثقة أمينا يعقوب وهو من متقدمي أصحابه وكان عارفا باملذهب حسن املناظر
ومضى على السالمة والستر وقال ابن رجب روى عنه ابن ناصر والشيخ عبد القادر باإلجازة وتويف طلحة العاقويل 

  ليلة الثالثاء ثاين

  أو ثالث شعبان 
ان املزكي وعبد الرمحن وفيها عبيد بن حممد بن عبيد أبو العالء القشريي التاجر مسند نيسابور روى عن أيب حس

  النصروي وطائفة ودخل املغرب للتجارة وحدث هناك تويف يف شعبان وله مخس وتسعون سنة 
  وفيها أبو القاسم بن الشواء حيىي بن عثمان بن احلسني بن عثمان بن عبد اهللا البيع األزجي الفقيه احلنبلي 

الروايات ومسع من ابن املهتدي وابن املسلمة واجلوهري ولد يف شوال سنة اثنتني وأربعني وأربعمائة وقرأ القرآن ب



والقاضي أيب يعلى وغريهم وتفقه على القاضي أيب يعلى مث على القاضي يعقوب وكان فقيها حسنا صحيح السماع 
وحدث بشيء يسري وروى عنه ابن املعمر األنصاري يف معجمه وتويف ليلة الثالثاء تاسع عشر مجادى اآلخرة ودفن 

  باب حرب رمحه اهللا تعاىل مبقربة 

  سنة ثالث عشرة ومخسمائة

  
قال يف العرب فيها ظهر قرب إبراهيم خليل اهللا عليه الصالة والسالم وإسحق ويعقوب ورآهم مجاعة مل تبل أجسادهم 

  وعندهم يف تلك املغارة قناديل من ذهب وفضة 
  قاله محزة بن القالنسي يف تارخيه 

  انتهى 
علي بن عقيل بن حممد بن عقيل البغدادي الطفري شيخ احلنابلة وصاحب التصانيف ومؤلف  وفيها تويف أبو الوفاء

كتاب الفنون الذي يزيد على أربعمائة جملد وكان إماما مربزا كثري العلوم خارق الذكاء مكبا على االشتغال 
أخذ علم الكالم عن اىب والتصنيف عدمي النظري روى عن أيب حممد اجلوهرى وتفقه على القاضى اىب يعلى وغريه و

على بن الوليد وأيب القاسم بن التبان قال السلفي ما رأيت مثله وما كان أحد يقدر أن يتكلم معه لغوارة علمه 
  وبالغة كالمه وقوة حجته تويف يف مجادى األوىل وله ثالث ومثانون سنة 

  قاله مجيعه

ربعمائة يف مجادى اآلخرة كذا نقله ابن ناصر والسلفي يف العرب وقال ابن رجب يف طبقاته ولد سنة إحدى وثالثني وأ
وحفظ القرآن وقرأ بالقراءات والروايات على أيب الفتح بن شيطا ويف الزهد أبو بكر الدينوري وأبو بكر بن زيدان 
وأبو احلسني القزويين وذكر مجاعة غريهم من الرجال والنساء ويف أدب التصوف أبو منصور صاحب الزيادة العطار 

أثىن عليه ويف احلديث ابن النوري وأبو بكر بن بشران والعشاري واجلوهري وغريهم ويف الشعر والترسل ابن و
شبل وابن الفضل ويف الفرائض أبو الفضل اهلمذاين ويف الوعظ أبو طاهر بن العالف صاحب ابن مسعون ويف 

اململوء عقال وزهدا وورعا قرأت عليه سنة  األصول أبو الوليد وأبو القاسم بن التبان ويف الفقه القاضي أبو يعلى
سبع وأربعني ومل أخل مبجالسه وخلواته اليت تتسع حلضوري واملشي معه ماشيا ويف ركابه إىل أن تويف وحظيت من 

قربه مبا مل حيظ به أحد من أصحابه مع حداثة سين والشيخ أبو إسحق الشريازي إمام الدنيا وزاهدها وفارس املناظرة 
ان يعلمين املناظرة وانتفعت مبصنفاته ومن مشاخيي أبو حممد التميمي كان حسنة العامل وماشطة بغداد وواحدها ك

ومنهم أبو بكر اخلطيب كان حافظ وقته كان أصحابنا احلنابلة يريدون مين هجران مجاعة من العلماء وكان ذلك 
تقى وال أزاحم فقيها يف حلقة وال تطلب حيرمين علما نافعا مث قال وعانيت من الفقر والنسخ باألجرة مع عفة و

نفسي رتبة من رتب أهل العلم القاطعة يل عن الفائدة وتقلبت على الدول فما أخذتين دولة سلطان وال عامة عما 
اعتقد أنه أحلق فأوذيت من أصحايب حىت طلب الدم وأوذيت يف دولة النظام بالطلب واحلبس فيا من خفت الكل 

وعصمين اهللا تعاىل يف عنفوان شبايب بأنواع العصمة وقصر حمبيت على العلم وأهله فما  ألجله ال ختيب ظين فيك
  خالطت لعابا قط وال عاشرت من أمثايل يف طلبة العلم 

  واألذية



اليت ذكرها من أصحابه له وطلبهم منه هجران مجاعة من العلماء نذكر بعض شرحها وذلك أن أصحابنا كانوا 
ده إىل ابن الوليد وابن التباين شيخي املعتزلة وكان يقرأ عليهما يف السر علم الكالم ينقمون على ابن عقيل ترد

ويظهر منه يف بعض األحيان نوع احنراف عن السنة وتأول لبعض الصفات ومل يزل فيه بعض ذلك إىل أن مات رمحه 
على احلالج وغري ذلك  اهللا ففي سنة إحدى وستني اطلعوا له على كتب فيها شيء من تعظيم املعتزلة والترحم

ووقف على ذلك الشريف أبو جعفر وغريه فاشتد ذلك عليهم وطلبوا أذاه فاختفى مث التجأ إىل دار السلطان ومل 
يزل أمره يف ختبيط إىل سنة مخس وستني فحضر يف أوهلا إىل الديوان ومعه مجاعة من األصحاب واصطلحوا ومل حيضر 

بيته وصاحله وكتب خطه بالتربي من مواالة أهل البدع والترحم على الشريف أبو جعفر فمضى ابن عقيل إىل 
  أمواهتم وعلى احلالج وأمثاله وأشهد عليه مجاعة كثرية من الشهود والعلماء 

قال ابن اجلوزي وأفىت ابن عقيل ودرس وناظر الفحول واستفىت يف الديوان يف زمن القائم يف زمرة من الكبار ومجع 
صنف فيها الكتب الكبار وكان دائم التشاغل بالعلم حىت أين رأيت خبطه أين ال حيل يل أن علم الفروع واألصول و

أضيع ساعة من عمري حىت إذا تعطل لساين عن مذاكرة ومناظرة وبصري عن مطالعة أعملت فكري يف حال 
قوي الدين حافظا راحيت وأنا منطرح فال أهنض إال وقد خطر يل ما أسطره وقال ابن اجلوزي أيضا وكان ابن عقيل 

  للحدود وكان كرميا ينفق ما جيد فلم خيلف سوى كتبه وثياب بدنه وكانت مبقدار كفنه وأداء دينه 
  انتهى 

وكان رمحه اهللا تعاىل بارعا يف الفقه وأصوله له يف ذلك استنباطات عظيمة حسنة وحتريرات كثرية مستحسنة وله 
تاب الفنون وهو كبري جدا فيه فوائد كثرية جليلة يف الوعظ تصانيف كثرية يف أنواع العلم وأكرب تصانيفه ك

  والتفسري والفقه واألصلني والنحو واللغة

والشعر والتاريخ واحلكايات وفيه مناظراته وجمالسه اليت وقعت له وخواطره ونتائج فكره قيدها فيه قال ابن اجلوزي 
ريه قال يل أبو البقاء اللغوي مسعت الشيخ أبا حكيم يف تفس( ) وهذا الكتاب مائتا جملد وقال عبد الرزاق الرسغي 

النهرواين يقول وقفت على السفر الرابع بعد الثلثمائة من كتاب الفنون وقال احلافظ الذهيب يف تارخيه مل يصنف يف 
وله يف الدنيا أكرب من هذا الكتاب حدثين من رأى منه اجمللد الفالين بعد األربعمائة وقال بعضهم هو مثامنائة جملد 

الفقه كتاب الفصول ويسمى كفاية املفيت يف عشر جملدات وله كتب كثرية غري ذلك قال السلفي ما رأت عيناي 
مثل الشيخ أيب الوفاء بن عقيل ما كان أحد يقدر أن يتكلم معه لغزارة علمه وحسن إيراده وبالغة كالمه وقوة 

يف مسألة فقال له شيخنا ليس هذا مبذهبك فقال أنا يل  حججه ولقد تكلم يوما مع شيخنا أيب احلسن الكيا اهلراسي
  اجتهاد مىت طالبين خصمي حبجة كان عندي ما أدفع به عن نفسي وأقول له حبجيت 

  انتهى 
وكان ابن عقيل كثري التعظيم لإلمام أمحد وأصحابه والرد على خمالفيهم وله مسائل كثرية ينفرد هبا منها أن الربا ال 

ان الستة املنصوص عليها ومنها أن املشروع يف عطية األوالد التسوية بني الذكور واإلناث ومنها جيرى إال يف األعي
أنه جيوز استئجار الشجر املثمر تبعا لألرض ملشقة التفريق بينهما ومنها أن الزرع والثمار اليت تسقى مباء جنس 

كاتبة وإن اشترط وطئها يف عقد الكتابة ومنها أنه طاهرة مباحة وإن مل تسق بعده مباء طاهر ومنها أنه ال جيوز وطء امل
ال زكاة يف حلى املواشط املعد للكرا إىل غري ذلك وتويف أبو الوفاء رمحه اهللا تعاىل بكرة اجلمعة ثاين عشر مجادى 

 ألف( ) األوىل وصلى عليه يف جامعي القصر واملنصور وكان اجلمع يفوت اإلحصاء قال ابن ناصر حزرهتم بثالمثائة 



ودفن يف دكة قرب اإلمام أمحد رضي اهللا عنه وقربه ظاهر رضي اهللا عنه وقال ابن اجلوزي حدثين بعض األشياخ أنه ملا 
  احتضر ابن عقيل بكى النساء فقال قد وقعت عنه مخسني سنة

  فدعوين أهتنأ بلقائه 
  انتهى ما أورد ابن رجب ملخصا كثريا 

ته أحدمها أبو احلسن عقيل كان يف غاية احلسن وكان شابا فهما ذا حظ مث قال وكان البن عقيل ولدان ماتا يف حيا
حسن قال ابن القطيعي حكى والده أنه ولد ليلة حادي عشرى رمضان سنة إحدى ومثانني وأربعمائة وحكى غريه 

األصول أنه مسع من هبة اهللا بن عبد الرزاق األنصاري وعلي بن حسني بن أيوب وغريمها وتفقه على أبيه وناظر يف 
والفروع ومسع احلديث الكثري وشهد عند قاضي القضاة أيب احلسن بن الدامغاين فقبل قوله وكان فقيها فاضال يقول 

الشعر وكان يشهد جملس احلكم وحيضر املوكب وتويف رمحه اهللا يوم الثالثاء منتصف حمرم سنة عشر وقيل سنة 
ع وعشرون سنة ودفن يف داره فلما مات أبوه نقل معه ثالث عشرة قبل والده بشهر واحد وكان له من العمر سب

إىل دكة اإلمام أمحد قال والده مات ولدي عقيل وكان قد تفقه وناظر ومجع أدبا حسنا فتعزيت بقصة عمرو ابن 
  عبد ود الذي قتله علي رضي اهللا عنه فقالت أمه ترثيه 

  ) د ما زلت أبكي عليه دائم األب** لو كان قاتل عمرو غري قاتله ( 
  ) من كان يدعى أبوه بيضة البلد ** لكن قاتله من ال يقاد به ( 

فأسالها وعزاها جاللة القاتل وفخرها بأن ابنها مقتوله فنظرت إىل قاتل ولدي احلكيم املالك فهان علي القتل 
ع ودائعه الرب واملقتول جلاللة القاتل واكب عليه وقبله وهو يف أكفانه وقال يا بين أستودعتك اهللا الذي ال تضي

  خري لك مين مث مضى وصلى عليه ومن شعر عقيل هذا 
  ) طلل عاف سوى أثره ** شاقه والشوق من غريه ( 
  ) وأكف بالودق من مطره ** مقفر إال معامله ( 
  )كانسالل السلك عن درره ** فانثىن والدمع منهمل ( 

  
  ) سيحات لسن من وطره ** طاويا كشحا على نوب ( 
  ) وحلول الشيب يف شعره ** اب عن وطن رحلة األحب( 
  ) مستبينات ملختربه ** شيم للدهر سالفة ( 
  ) أبلج يفتر عن خصره ** وقبول الدر مبسمها ( 
  ) ماس غصن البان يف شجره ** هز عطفيها الشباب كما ( 
  ) كدجى أبدى سىن قمره ** ذات فرع فوق ملتمع ( 
  ) سهره  كاشتكاء الصب من** خصرها يشكو روادفها ( 
  ) فهو مصمى مبعتوره ** نصبت قليب هلا غرضا ( 

واآلخر أبو منصور هبة اهللا ولد يف ذي احلجة سنة أربع وسبعني وأربعمائة وحفظ القرآن وتفقه وظهر منه أشياء 
تدل على عقل غزير ودين عظيم مث مرض وطال مرضه وأنفق عليه أبوه ماال يف املرض وبالغ قال أبو الوفاء قال يل 
ابين ملا تقارب أجله يا سيدي قد أنفقت وبالغت يف األدوية والطب واألدعية وهللا تعاىل يف اختيار فدعين مع اختياره 



قال فواهللا ما أنطق اهللا سبحانه ولدي هبذه املقالة اليت تشاكل قول إسحق إلبراهيم افعل ما تؤمر إال وقد اختاره 
ني وأربعمائة وله حنو أربع عشرة سنة ومحل أبو الوفاء رمحه اهللا تعاىل يف للحظوة تويف رمحه اهللا تعاىل سنة مثان ومثان

نفسه من شدة األمل أمرا عظيما ولكنه تصرب ومل يظهر جزعا وكان يقول لوال أن القلوب توقن باجتماع ثان 
  النفطرت املرائر لفراق احملبوبني 

  انتهى ملخصا أيضا 
لي بن قاضي القضاة أيب عبد اهللا احلنفي وىل القضاء بضعا وعشرين سنة وفيها قاضي القضاة أبو احلسن الدامغاين ع

وكان ذا حزم ورأي وسؤدد وهيبة وافرة وديانة ظاهرة روى عن أيب حممد الصريفيين ومجاعة وتفقه على والده 
  وتويف يف احملرم عن أربع وستني سنة 

  داديوفيها أبو سعد املخرمي املبارك بن علي بن احلسن بن بندار البغ

الفقيه احلنبلي روى عن القاضي أيب يعلى وابن املهتدي وابن املسلمة والصريفيين وابن النقور وغريهم ومسع من 
القاضي أيب يعلى شيئا من الفقه مث تفقه على صاحبه الشريف أيب جعفر مث القاضي يعقوب مث القاضي الربزبيين وأفىت 

وكان حسن السرية مجيل الطريقة سديد األقضية وتويف عشر احملرم ودرس ومجع كتبا كثرية مل يسبق إىل مجع مثلها 
  ودفن إىل جانب أيب بكر اخلالل عند رجلي اإلمام أمحد رضي اهللا عنه 

وفيها أبو الفضل بن املوازيين حممد بن احلسن بن احلسني السلمي الدمشقي العابد أخي أيب احلسن روى عن أيب عبد 
  اهللا بن سلوان ومجاعة 

بو بكر حممد بن طرخان بن بلتكني بن مبارز التركي مث البغدادي الشافعي احملدث النحوي أحد الفضالء وفيها أ
  روى عن أيب جعفر بن املسلمة وطبقته وتفقه على الشيخ أيب إسحق وكان ينسخ باألجرة وفيه زهد وورع تام 

جمللد روى عن أيب احلسني بن فادشاه وفيها خوروست أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن حممد بن احلسني األصبهاين ا
  وابن ريذة وتويف يف مجادى األوىل 

وفيها حممد بن عبد الباقي أبو عبد اهللا الدوري السمسار الصاحل روى عن اجلوهري وأيب طالب العشاري ومات يف 
  صفر عن تسع وسبعني سنة 

  سنة أربع عشرة ومخسمائة

  
لقريواين املقرئ مؤلف تلخيص العبارات يف القراءات تويف يف رجب فيها تويف أبو علي بن بليمة احلسن بن خلف ا

  يف اإلسكندرية وهو يف عشر التسعني قرأ على مجاعة منهم أبو العباس أمحد بن نفيس 
  وفيها الطغرائي الوزير مؤيد الدين أبو إمساعيل احلسني بن علي األصبهاين

بنه مسعود مث أخذ الطغرائي أسريا وذبح بني يدي امللك صاحب ديوان اإلنشاء للسلطان حممد بن ملكشاه واتصل با
حممود يف ربيع األول وقد نيف على الستني وكان من أفراد الدهر وحامل لواء النظم والنثر وهو صاحب المية 

  العجم 
ائي قاله يف العرب وقال ابن خلكان ذكره ابن السمعاين وأثىن عليه وأورد له قطعة من شعره يف صفة الشمعة وللطغر

املذكور ديوان شعر جيد ومن حماسن شعره قصيدته املعروفة بالمية العجم وكان عملها ببغداد يف سنة مخس 



  ومخسمائة يصف حاله ويشكو زمانه وهي اليت أوهلا 
  ) وحلية الفضل زانتين لدى العطل ** أصالة الرأي صانتين عن اخلطل ( 

  ومن رقيق شعره قوله 
  ) طاب السلو وأقصر العشاق ** دما يا قلب مالك واهلوى من بع( 
  ) نازعتهم كاس الغرام أفاقوا ** أو ما بدا لك يف األفاقة واألوىل ( 
  ) تشكوه ال يرجى له أفراق ** مرض النسيم فصح والداء الذي ( 
  ) تطوي عليه أضالعي خفاق ** وهدى خفوق الربق والقلب الذي ( 

  وله 
  ) وعد للبني ال شك واقع على م** أمجا البكا يا مقليت فإننا ( 
  ) فواخجلتا إن مل تعين املدامع ** إذا مجع العشاق موعدهم غدا ( 

وذكر العماد الكاتب يف كتاب نصرة الفترة وعصرة القطرة أن الطغرائي املذكور كان ينعت باألستاذ وكان وزير 
لطان حممود املصاف بالقرب من السلطان مسعود بن حممد السلجوقي باملوصل وأنه ملا جرى بينه وبني أخيه الس

مهذان وكانت الظفرة حملمود فأول من أخذ األستاذ أبو إمساعيل وزير مسعود فأخرب به وزير حممود وهو الكمال 
نظام الدين أبو طالب بن أمحد بن حرب السمريي فقال الشهاب أسعد وكان طغرائيا يف ذلك الوقت نيابة عن 

األستاذ فقال وزير حممود من يكن ملحدا يقتل فقتل ظلما وقد كانوا خافوا  النصري الكاتب هذا الرجل ملحد يعين
  منه وقتل سنة أربع عشرة وقيل

  مثان عشرة وقد جاوز ستني سنة ويف شعره ما يدل على أنه بلغ سبعا ومخسني سنة ألنه قال وقد جاءه مولود 
  ) أقر عيين ولكن زاد يف فكري ** هذا الصغري الذي واىف على كرب ( 
  ) لبان تأثريها يف ذلك احلجر ** سبع ومخسون لو مرت على حجر ( 

واهللا تعاىل أعلم مبا عاش بعد ذلك وقتل الكمال السمريي الوزير املذكور يوم الثالثاء سلخ صفر سنة ست عشرة 
  أستاذه ومخسمائة يف السوق ببغداد عند املدرسة النظامية قيل قتله عبد أسود كان للطغرائي املذكور ألنه قتل 

والطغرائي بضم الطاء املهملة وسكون الغني املعجمة نسبة إىل من يكتب الطغراء وهي الطرة اليت تكتب فوق 
  البسملة يف أعلى الكتب بالقلم الغليظ ومضموهنا نعوت امللك الذي صدر الكتاب عنه وهي لفظة أعجمية 

  انتهى ما أورده ابن خلكان ملخصا 
فظ الكبري حسني بن حممود بن فريه بن حيون الصديف السرقسطي األندلسي مسع من وفيها أبو علي بن سكرة احلا

أيب العباس بن دهلاث وطائفة وحج سنة إحدى ومثانني فدخل على احلبال ومسع ببغداد من مالك البانياسي وطبقته 
رد اىل بالده بعلم وأخذ التعليقة الكربى عن أيب علي الشاشي املستظهري وأخذ بدمشق عن الفقيه نصر املقدسي و

جم وبرع يف احلديث وفنونه وصنف التصانيف وقد أكره على القضاء فوليه مث اختفى حىت أعفى واستشهد يف 
مصاف قتندة يف ربيع األول وهو من أبناء الستني وأصيب املسلمون يومئذ قال ابن ناصر الدين هو حافظ متقن 

  كبري ثقة مأمون 
  األهدل الفقيه اإلمام زيد بن عبد اهللا بن جعفر اليفاعي اليمينوفيها تويف باجلند كما قال ابن 



نسبة إىل يفاعة مكان باليمن تفقه على الشيخ اإلمام أيب بكر بن جعفر املخائي واملخامن سواحل اليمن وكانت وفاة 
ر وتفقه زيد املخائي سنة مخسمائة وقد خترج به مجاعة وكان حيفظ اجملموع للمحاملي واجلامع يف اخلالف أليب جعف

اليفاعي بأيب إسحق الصرديف وزوجه الصرديف ابنته كما تقدم مث ارحتل زيد إىل مكة املرة األوىل فقرأ على تلميذ 
الشيخ أيب إسحق الشريازي احلسني بن علي الشاشي مصنف العدة وغريه مث رجع إىل اجلند واجتمع عليه املوافق 

ىي صاحب البيان نكت الشيخ أيب إسحق يف اخلالف وعدة كتب وقرأ واملخالف من أهل اليمن وقرأ عليه اإلمام حي
عليه أيضا عبد اهللا اهلمذاين وعبد اهللا بن حيىي الصعيب وذلك يف دولة أسعد بن أيب الفتوح احلمريي الذي قتله 
سم وله أصحابه حبصن تعز ودفنوه فيه ونبشه سيف اإلسالم أبو أيوب ودفنه يف مقابر املسلمني وكان زيد صغري اجل

مهابة عظيمة وسئل زيد عن الفقيه إبراهيم بن علي بن اإلمام احلسني بن علي الطربي صاحب العدة كيف حاله يف 
العلم فقال هو جمود لوال أنه اشتغل بالعبادة مع الصوفية فقيل له هذه طريقة غري ملومة فقال كان جده احلسني 

ار من العلم وقد نص الشافعي رمحه اهللا تعاىل أن طلب العلم الطربي يكره ذلك ويقول اشتغال العامل بالعبادة فر
أفضل من صالة النفل وحديث ألن يهدي اهللا بك رجال واحدا دليل على ذلك وعلم الباطن هو نتيجة العلم الظاهر 

الظاهرة كما ألن األنبياء قادة اخللق إىل اهللا والعلماء ورثتهم ومل يرثوا غري العلم الظاهر فمن استعمل رسوم الشريعة 
وال شك أن } وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا { جاءت عن األنبياء فقد اهتدى وهدى وهم املشار إليهم بقوله تعاىل 

العامل بأحكام اهللا إذا استبطن التقوى واستشعر العمل أورثه ذلك العلم باهللا الذي هو أجل العلوم واملراد بالعلم باهللا 
  انيته بنفي الشريك واألضداد إميانا جازما وآيات الصفاتعلم التوحيد الذي هو إثبات وحد

واملالئكة واألنبياء والكتب املنزالت وأفضل العلوم بعده علم الفقه الذي يستفاد من الكتاب والسنة اللذين ضمن 
  اهللا العصمة يف جانبهما ومل يضمنها يف جانب الكشف واإلهلام واملشاهد 

  من احملققني منهم الشيخ القطب أبو احلسن الشاذيل نفع اهللا به كذا نقله صاحب األصل عن غري واحد 
  انتهى كالم ابن األهدل حبروفه 

وفيها أبو نصر عبد الرحيم بن اإلمام عبد الكرمي أيب القاسم بن هوازن القشريي وكان إماما مناظرا مفسرا أديبا 
مث فتر أمره وقد روى عن أيب حفص بن مسرور  عالمة متكلما وهو الذي أصل الفتنة ببغداد بني األشاعرة واحلنابلة

وطبقته وآخر من روى عنه سبطه أبو سعيد بن الصفار تويف يف مجادى اآلخرة وهو يف عشر الثمانني وأصابه فاجل يف 
  آخر عمره قاله يف العرب وقال ابن األهدل وملا تويف دفن مبشهدهم املعروف هبم وفيه يقول إمام احلرمني 

  ) ويبدو كشمس ويرنو كرمي ** ما بدا  مييس بغصن إذا( 
  ) لعبد الرحيم بن عبد الكرمي ** معاين النجابة جمموعة ( 

  وحكايته عنه يف النهاية من أعظم االتصاف ومنه قوله يف ولده فضل اهللا 
  ) من ولدي حني نشا ** كم حسرة يل يف احلشا ( 
  ) فما نشا كما نشا ** كنا نشا فالحه ( 

  انتهى 
القاسم علي بن جعفر البغدادي الصقلي بن القطاع املصري الدار والوفاة اللغوي كان أحد أئمة األدب  وفيها أبو

خصوصا اللغة وله تصانيف نافعة منها كتاب األفعال أحسن فيه كل اإلحسان وهو أجدى من األفعال البن القوطية 
داللة على كثرة اطالعه وله عروض حسن  وكان ذلك قد سبقه إليه وله كتاب أبنية األمساء مجع فيه فأوعى وفيه



جيد وله كتاب الدرة اخلطرية يف املختار من شعراء اجلزيرة وكتاب ملح امللح مجع فيه خلقا كثريا من شعراء األندلس 
  وكانت والدته يف عاشر صفر سنة ثالث وثالثني وأربعمائة

حو غاية اإلجادة ورحل عن صقلية ملا أشرف بصقلية وقرأ األدب على فضالئها كابن عبد الرب وأمثاله وأجاد الن
على متلكها الفرنج ووصل إىل مصر يف حدود سنة مخسني وبالغ أهل مصر يف إكرامه وكان ينسب إىل التساهل يف 

  الرواية ونظم الشعر يف سنة ست وأربعني ومن شعره يف ألثغ 
  ) حلت عقودي وأوهنت جلدي ** وشادن يف لسانه عقد ( 
  ) أما مسعتم بالنفث يف العقد ** ا فقلت هلم عابوه جهال هب( 

  وله يف غالم امسه محزة 
  ) وأمطر العني بالبكاء ** يا من رمى النار يف فؤادي ( 
  ) ويف ثناياك برء دائي ** امسك تصحيفه بقليب ( 
  ) مل يبق منها سوى الدماء ** اردد سالمي فإن نفسي ) 
  ) لرجاء قد مزج اليأس با** وارفق بصب أتى ذليال ( 
  ) فصار يف رقة اهلواء ** أحنله يف اهلوى التجين ( 

  وكانت والدته يف سنة ثالث وثالثني وأربعمائة 
هكذا ذكره يف كتابه الدرة اخلطرية يف شعراء اجلزيرة عند ذكر ترمجة نفسه رمحه اهللا تعاىل يف أواخر الكتاب املذكور 

  وتويف مبصر 
  قاله ابن خلكان 

بد العزيز بن عبد امللك بن شفيع األندلسي املريي املقرئ تلميذ عبد اهللا بن سهل تصدر لإلقراء وفيها أبو احلسن ع
  مدة وحدث عن ابن عبد الرب ومجاعة ويف روايته عن ابن عبد الرب كالم تويف يف عشر التسعني 
بد الرمحن بن أيب نصر وفيها أبو احلسن بن املوازيين علي بن احلسن السلمي أخو حممد روى عن ابن سعدان وابين ع

  وطائفة وعاش أربعا ومثانني سنة 
وفيها حممود بن إمساعيل أبو منصور األصبهاين الصرييف األشقر راوي املعجم الكبري عن ابن فاد شاه عن مؤلفه 

  الطرباين وله ثالث وتسعون سنة تويف يف ذي القعدة قال السلفي كان صاحلا

  سنة مخس عشرة ومخسمائة

  
  دار السلطنة ببغداد وذهب ما قيمته ألف ألف دينار فيها احترقت 

وفيها تويف أبو علي احلداد احلسن ابن امحد بن احلسن األصبهاين املقرئ اجملود مسند الوقت تويف يف ذي احلجة عن 
  ست وتسعني سنة وكان مع علو إسناده أوسع أهل وقته رواية محل عن أيب نعيم وكان خريا صاحلا ثقة 

أمري اجليوش شاه شاه أبو القاسم بن أمري اجليوش بدر اجلمايل األرمين كان يف احلقيقة هو صاحب وفيها األفضل 
الديار املصرية وىل بعد أبيه وامتدت أيامه وكان شهما مهيبا بعيد الغور فحل الرأي وىل وزارة السيف والقلم 

ار عقائدهم وأمات شعار دعوة الباطنية للمستعلى مث لآلمر وكانا معه صورة بال معىن وكان قد أذن للناس يف إظه



فمقتوه لذلك وكان مولده بعكا سنة مثان ومخسني وأربعمائة وخلف من األموال ما يستحيا من ذكره وثب عليه 
 أيب عبد اهللا البطاحيي ثالثة من الباطنية فضربوه بالسكاكني فقتلوه ومحل بآخر رمق وقيل اآلمر دسهم عليه بتدبري

  الذي وزر بعده ولقب باملأمون 
  قاله يف العرب 

وفيها أبو سعد عبد الوهاب بن محزة بن عمر البغدادي الفقيه احلنبلي املعدل ولد يف أحد الربيعني سنة سبع ومخسني 
وأفىت وبرع يف الفقه وأربعمائة ومسع من ابن النقور والصريفيين وابن البسرى واحلميدي وتفقه على أيب اخلطاب 

وشهد عند قاضي القضاة أيب احلسن بن الدامغاين وكان مرضى الطريقة مجيل السرية من أهل السنة وهو من أهل 
السنة وهو شيخ أيب حكيم النهرواين الذي تفقه عليه وروى عنه حكاية ومل حيدث إال باليسري تويف ليلة الثالثاء ثالث 

  شعبان ودفن مبقربة اإلمام أمحد 
  قاله ابن رجب 

وفيها أبو بكر بن الدنف حممد بن علي بن عبيد بن الدنف البغدادي املقرئ الزاهد أبو بكر ولد يف صفر سنة اثنتني 
  وأربعني وأربعمائة ومسع احلديث من ابن

ه املسلمة وابن املهتدي والصريفيين وابن النقور وطبقتهم وتفقه على الشريف أيب جعفر وحدث بشيء يسري مسع من
ابن ناصر وروى عنه املبارك بن خضري وابن كامل وابن بوش وغريهم وكان من الزهاد األخيار ومن أهل السنة 
انتفع به خلق كثري ذكره ابن اجلوزي وتويف يوم االثنني سابع شوال ودفن مبقربة اإلمام أمحد والدنف بفتح الدال 

  املهملة وكسر النون وآخره فاء قاله ابن رجب 
علي بن املهدي حممد بن حممد بن عبد العزيز اخلطيب روى عن ابن غيالن والعتيقي ومجاعة وكان صدوقا وفيها أبو 

  نبيال ظريفا تويف يف شوال عن ثالث ومثانني سنة 
وفيها هزاراست بن عوض أبو اخلري اهلروي احلافظ تويف يف ربيع األول وكان عاملا صاحب حديث وإفادة بليغة 

  ن طراد ومن بعده ومات قبل أوان الرواية وحرص على الطلب مسع م

  سنة ست عشرة ومخسمائة

  
فيها تويف إيل غازي بن رائق بن اكسب جنم الدين التركماين صاحب ماردين وليها بعد أخيه سقمان وكانا من أمراء 

ارسا تتش صاحب الشام وكان إيلغازي قد استوىل على حلب بعد موت أوالد تتش واستوىل على ميافارقني وكان ف
  شجاعا كثري الغزو كثري العطاء وىل بعده مباروين ابنه حسام الدين مترتاش 

وفيها الباقرحي بفتح القاف وسكون الراء مث مهملة نسبة إىل باقرحا من قرى بغداد أبو علي احلسن بن حممد بن 
  إسحق روى عن أيب احلسن القزويين والربمكي وخلق وتويف يف رجب 

ة أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء ويعرف تارة بالفرا الشافعي احملدث املفسر وفيها البغوي حمي السن
  صاحب التصانيف وعامل أهل خراسان

روى عن أيب عمر املليحي وأيب احلسن الداودي وطبقتهما وكان سيدا زاهدا قانعا يأكل اخلبز وحده فليم يف ذلك 
وتويف ركن الدين حمي السنة مبرو الروذ يف شوال ودفن عند شيخه  فصار يأكله بالزيت وكان أبوه يصنع الفراء



  القاضي حسني 
قاله يف العرب وقال ابن األهدل هو صاحب الفنون اجلامعة واملصنفات النافعة مع الزهد والورع والقناعة وتفقه 

التنزيل واجلمع بني  بالقاضي حسني والزمه ومسع احلديث على مجاعة مث برع فصنف التصانيف النافعة منها معامل
الصحيحني واملصابيح وغريها وصنف يف الفقه التهذيب وشرح السنة وكان ال يلقي الدرس إال على طهارة ونسبته 

  إىل بغ قرية بقرب هراة 
  انتهى 

وقال السبكي يف تكملة شرح املهذب قل إن رأيناه خيتار شيئا إال وإذا حبث عنه وجد أقوى من غريه هذا مع 
  مه وهو يدل على نبل كثري وهو حري بذلك فإنه جامع لعلوم القرآن والسنة والفقه اختصار كال

  انتهى 
  قال الذهيب ومل حيج وأظنه جاوز الثمانني رمحه اهللا تعاىل 

وفيها أبو حممد السمرقندي احلافظ عبد اهللا بن أمحد بن عمر بن أيب األشعث أخو إمساعيل ولد بدمشق ومسع هبا من 
وابن طالب ومجاعة وببغداد من أيب احلسني بن النقور ودخل إىل نيسابور وأصبهان وعىن باحلديث  أيب بكر اخلطيب

  وخرج لنفسه معجما يف جملد وعاش اثنتني وسبعني سنة قال ابن ناصر الدين كان من الثقات النقاد 
د يف القراءات كان أسند وفيها أبو القاسم بن الفحام الصقلي عبد الرمحن بن أيب بكر عتيق بن خلف مصنف التجري

  من بقى بالديار املصرية يف القراءات قرأ على ابن نفيس وطبقته ونيف على التسعني وتويف يف ذي القعدة 
وفيها أبو طالب اليوسفي عبد القادر بن حممد بن عبد القادر البغدادي يف ذي احلجة وهو يف عشر التسعني روى 

  كان ثقة عدال رضيا عابدا الكتب الكبار عن ابن املذهب والربمكي و
  قاله يف العرب

  
وفيها أبو طالب السمناين علي بن أمحد الوزير وزر ببغداد للسلطان حممود وظلم وفسق وجترب ومرق حىت قتل على 

  يدي الباطنية 
  قاله يف العرب أيضا 

حامل لواء البالغة  وفيها أبو حممد احلريري صاحب املقامات القاسم بن علي بن حممد بن عثمان البصري األديب
وفارس النظم والنثر وكان من رؤساء بلده روى احلديث عن أيب متام حممد بن احلسني وغريه وعاش سبعني سنة 

  وتويف يف رجب وخلف ولدين النجم عبد اهللا وضياء اإلسالم عبيد اهللا قاضي البصرة قاله يف العرب 
ة يف عمل املقامات واشتملت على شيء كثري من كالم وقال ابن خلكان كان أحد أئمة عصره ورزق احلظوة التام

العرب من لغاهتا وأمثاهلا ورموز أسرار كالمها ومن عرفها حق معرفتها استدل هبا على فضل هذا الرجل وكثرة 
اطالعه وغزارة مادته وكان سبب وضعها ما حكاه ولده أبو القاسم عبد اهللا قال كان أيب جالسا يف مسجد بين 

خ ذو طمرين عليه أهبة السفر رث احلال فصيح الكالم حسن العبارة فسألته اجلماعة من أين الشيخ حرام فدخل شي
فقال من سروج فاستخربوه عن كنيته فقال أبو زيد فعمل أيب املقامة املعروفة باحلرامية وهي الثامنة واألربعون 

و شروان بن خالد بن حممد القاشاين وزير وعزاها إىل أيب زيد املذكور واشتهرت فبلغ خربها الوزير شرف الدين أن
اإلمام املسترشد باهللا فلما وقف عليها أعجبته فأشار إىل والدي أن يضم إليها غريها فأمتها مخسني وإىل الوزير 

املذكور أشار احلريري يف خطبة املقامات بقوله فأشار من إشارته حكم وطاعته غنم إىل أن أنشئ مقامات أتلو فيها 



  وإن مل يدرك الظالع شأو الضليع  تلو البديع
فهذا كان مستنده يف نسبها إىل أيب زيد السروجي وذكر القاضي مجال الدين بن احلسن بن علي الشيباين القفطي 

  وزير حلب يف كتابه املسمى أنباه الرواه على ألباب النحاه أن أبا زيد املذكور امسه املطهر بن سالم

  
ريري املذكور واشتغل عليه بالبصرة وخترج به وروى عنه القاضي أبو الفتح حممد كان بصريا حنويا لغويا صحب احل

بن أمحد بن املندايل الواسطي ملحة اإلعراب وذكر أنه مسعها منه عن احلريري وقال قدم علينا واسط سنة مثان 
تويف هبا وكذا ذكره وثالثني ومخسمائة فسمعنا منه وتوجه منها مصعدا إىل بغداد فوصلها وأقام هبا مدة يسرية و

السمعاين يف الذيل والعماد يف اخلريدة وأما تسميته الراوي باحلارث بن مهام فإمنا عىن به نفسه وهو مأخوذ من قوله 
صلى اهللا عليه وسلم كلكم حارث وكلكم مهام فاحلارث الكاسب واهلمام الكثري االهتمام وما من شخص إال وهو 

م بأموره وقد اعتىن بشرحها خلق كثري فمنهم من طول ومنهم من اختصر حارث ومهام ألن كل أحد كاسب ومهت
ورأيت يف بعض اجملاميع أن احلريري ملا عمل املقامات عملها أربعني مقامة ومحلها من البصرة إىل بغداد وادعاها فلم 

مات بالبصرة  يصدقه مجاعة من أدباء بغداد وقالوا أهنا ليست من تعليقه بل هي لرجل مغريب من أهل البالغة
ووقعت أوراقه إليه فادعاها فاستدعاه الوزير إىل الديوان وسأله عن صناعته فقال أنا رجل منشئ فاقترح عليه إنشاء 

رسالة يف واقعة عينها فانفرد يف ناحية من الديوان وأخذ الدواه والورقة ومكث زمانا فلم يفتح اهللا عليه بشيء من 
من أنكر دعوا يف عملها أبو القاسم علي بن أفلح الشاعر فلما مل يعمل  ذلك فقام وهو خجالن وكان يف مجلة

  احلريري الرسالة اليت اقترحها الوزير أنشد ابن أفلح 
  ) ينتف عثنونه من اهلوس ** شيخ لنا من ربيعة الفرس ( 
  ) رماه وسط الديوان باخلرس ** أنطقه اهللا باملشان كما ( 

  لفرس وكان مولعا بنتف حليته عندوكان احلريري يزعم أنه من ربيعة ا

الفكرة وكان يسكن يف مشان البصرة فلما رجع إىل بلده عمل عشر مقامات أخر وسريها واعتذر من عيه وحصره 
  بالديوان مما حلقه من املهابة 

وللحريري تآليف حسان منها درة الغواص يف أوهام اخلواص ومنها ملحة اإلعراب وشرحها وله ديوان رسائل 
  كثري غري شعره الذي يف املقامات فمن ذلك قوله وهو معىن حسن وشعر 

  ) أما ترى الشعر يف خديه قد نبتا ** قال العواذل ما هذا الغرام به ( 
  ) تأمل الرشد يف عينيه ما ثبتا ** فقلت واهللا لو أن املفند يل ( 
  ) فكيف يرحل عنها والربيع أتى ** ومن أقام بأرض وهي جمدبة ( 

  لعماد الكاتب يف اخلريدة وذكر له ا
  ) فتنت باحملاجر ** كم ظباء حباجر ( 
  ) خدرت باملخادر ** ونفوس نفائس ( 
  ) هاج وجدا خلاطر ** وتثن خلاطر ( 
  ) عاذيل فيه عاذري ** وعذار ألجله ( 
  ) عند كشف الضفائر ** وشجون تظافرت ( 



يأخذ عنه شيئا فلما رآه استزرى مشكلة ففهم وحيكى أنه كان ذميما قبيح املنظر فجاءه شخص غريب يزوره و
  احلريري ذلك منه فلما التمس منه أن ميلي عليه قال له اكتب 

  ) ورائد أعجبته خضرة الدمن ** ما أنت أول سار غره قمر ( 
  ) مثل املعيدي فامسع يب وال ترين ** فانظر لنفسك غريي إنين رجل ( 

حلريري يف سنة ست وأربعني وأربعمائة وتويف بالبصرة يف سكة بين فخجل الرجل منه وانصرف عنه وكانت والدة ا
حرام وخلف ولدين قال أبو منصور اجلواليقي أجازين املقامات جنم الدين عبد اهللا وقاضي قضاة البصرة ضياء 

  اإلسالم عبيد اهللا عن ابيهما منشئها 
  واملشان بليدة فوق البصرة كثرية

ل احلريري منها ويقال أنه كان له هبا مثانية عشر ألف خنلة وأنه كان من ذوي النخل موصوفة بشدة الرخم وكان أه
  اليسار 

  انتهى ما أورده ابن خلكان ملخصا 
  وحيكى أن احلريري جاءه رجل يقرأ عليه مقاماته فلما وصل إىل قوله 

  ) وال لقيتم ما بقيتم ضرا ** يا أهل ذا املغىن وقيتم شرا ( 
  ) إىل محاكم شعثا مغربا ** هرا قد دفع الليل الذي اكف( 

فصحفها سغبا معترا فقال له احلريري الرواية شعثا مغربا ولكن واهللا لوال إين كتبت خطى على أكثر من مخسمائة 
نسخة وطارت يف اآلفاق ألصلحت البيت وجعلته كما أنشدته أنت فإن الطارق ليال املناسب له أن يكون سغبا 

  آليت هنارا معترا ال شعثا مغربا وعكسه ا
  وباجلملة فالشيخ رمحه اهللا تعاىل كان أعجوبة الدهر ونادرة الزمان فرمحه اهللا تعاىل وأجزل له الغفران آمني 

وفيها الدقاق أبو عبد اهللا حممد بن عبد الواحد األصبهاين احلافظ الرحال عن مثانني سنة روى عن عبد اهللا بن شبيب 
أمحد املراري وعىن هبذا الفن وكتب عمن دب ودرج وكان حمدثا أثريا فقريا اخلطيب والباطرقاين وعبد الرمحن بن 

  متقلال تويف يف شوال 

  سنة سبع عشرة ومخسمائة

  
يف أوهلا التقى اخلليفة املسترشد باهللا ودبيس األسدي وكان دبيس قد طغى ومترد ووعد عسكره بنهب بغداد فجرد 

دبيس وقتل خلق منهم وقتل من جيش اخلليفة حنو العشرين وعاد املسترشد يومئذ سيفه ووقف على تل فاهنزم مجع 
  مؤيدا منصورا وذهب دبيس فعاث وهنب وقتل بنواحي البصرة 

وفيها تويف ابن الطيوري أبو سعد أمحد بن عبد اجلبار الصرييف ببغداد يف رجب عن ثالث ومثانني سنة وكان صاحلا 
  أكثر بإفادة أخيه املبارك

  اخلالل وأجاز له الصوري وأبو علي األهوازي وروى عن ابن غيالن و
وفيها ابن اخلياط الشاعر املشهور أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن علي بن حيىي بن صدقة الثعليب الدمشقي الكاتب 

كان من الشعراء اجمليدين طاف البالد وامتدح الناس ودخل بالد العجم وامتدح هبا وملا اجتمع بأيب الفتيان بن 



اعر حبلب وعرض عليه شعره قال قد نعاين هذا الشاب إىل نفسي فقلما نشأ ذو صناعة مهر فيها إال حيوس الش
وكان دليال على موت الشيخ من أبناء جنسه وشعره يف الذروة العليا ولو مل يكن له إال قصيدته البائية لكفاه فكيف 

  وأكثر قصائده غرر وهي 
  ) رياها يطري بلبه فقد كاد ** خذا من صبا جند أمانا لقلبه ( 
  ) مىت هب كان الوجد أيسر خطبه ** وإياكما ذاك النسيم فإنه ( 
  ) حمل اهلوى من مغرم القلب صبه ** خليلي لو أحببتما لعلمتما ( 
  ) يتوق ومن يعلق به احلب يصبه ** تذكر والذكرى تشوق وذو اهلوى ( 
  ) به وشوق على بعد املزار وقر** غرام على يأس اهلوى ورجائه ( 
  ) مىت يدعه داعي الغرام يلبه ** ويف الركب مطوى الضلوع على جوى ( 
  ) تضمن منها داءه دون صحبه ** إذا خطرت من جانب الرمل نفحة ( 
  ) ويف القلب من إعراضه مثل حجبه ** وحمتجب بني األسنة معرض ( 
  ) حذارا وخوفا أن تكون حلبه ** أغار إذا آنست يف احلي أنه ( 

  لة وله بيتان من قصيدة وهي طوي
  ) أمات اهلوى مين فؤادا وأحياه ** وباجلزع حي كلما عن ذكرهم ( 
  ) بوادي الغضا يا بعد ما أمتناه ** متنيهم بالرقمتني ودارهم ( 

قال صاحب العرب يعرف ابن اخلياط بابن سناء الدولة الطرابلسي عاش سبعا وستني سنة وكتب أوال لبعض األمراء 
  وك والكبار وبلغ يف النظم الذروة العليا أخذ حيدث عن أيب الفتيان حممد بن حيوس وأخذ عنه ابنمث مدح املل

القيسراين قال السلفي كان شاعر الشام يف زمانه قد اخترت من شعره جملدة لطيفة فسمعتها منه قال ابن القيسراين 
  رمضان بدمشق وقع الوزير هبة اهللا بن بديع البن اخلياط مرة بألف دينار تويف يف 

وفيها محزة بن العباس العلوي أبو حممد األصبهاين الصويف روى عن أيب الطاهر بن عبد الرحيم وتويف يف مجادى 
  األوىل 

وفيها ظريف بن حممد بن عبد العزيز أبو احلسن احلريي النيسابوري روى عن أيب حفص بن مسرور وطائفة وكان 
  دة وله مثان ومثانون سنة ثقة من أوالد احملدثني تويف يف ذي القع

وفيها أبو حممد الشنتريين بفتح املعجمة أوله والفوقية وسكون النون وكسر الراء نسبة إىل شنترين مدينة من عمل 
  باجة 

قاله السيوطي وقال ابن خلكان هي بلدة يف غرب جزيرة األندلس عبد اهللا بن حممد بن سارة البكري الشاعر املفلق 
عروف قال ابن خلكان كان شاعرا ماهرا ناظما ناثرا إال أنه كان قليل احلظ إال من احلرمان مل اللغوي وله ديوان م

يسعه مكان وال اشتمل عليه سلطان ذكره صاحب قالئد العقيان وأثىن عليه ابن بسام يف الذخرية وقال أنه تتبع 
ا كان آوى إىل إشبيلية أوحش حاال من احملقرات وبعد جهد ارتقى إىل كتابة بعض الوالة فلما كان من خلع امللوك م

الليل وأعثر انفرادا من سهيل وتبلغ بالوراقة وله منها جانب وهبا بصر ثاقب فانتحلها على كساد سوقها وخلق 
  طريقها وفيها يقول 

  ) أوراقها ومثارها احلرمان ** أما الوارقة فهي أنكد حرفة ( 
  ) ها عريان تكسو العراة وجسم** شبهت صاحبها بصاحب إبرة ( 



  وله أيضا 
  ) فقلوبنا وجدا عليه رفاق ** ومعذر راقت حواشي حسنه ( 
  )نفضت عليه سوادها األحداق ** مل يكس عارضه السواد وإمنا ( 

  
  وله يف غالم أزرق العينني 

  ) قمرا بأطراف احملاسن يشرق ** ومهفهف أبصرت يف أطرافه ( 
  ) ا سنان أزرق متألق فيه** تقضي على املهجات منه صعدة ( 

  وأورد له صاحب احلديقة 
  ) مل أخل فيها الكاس من أعمايل ** أسىن ليايل الدهر عندي ليلة ( 
  ) ومجعت بني القرط واخللخال ** فرقت فيها بني جفين والكرى ( 

  وله يف الزهد 
  ) نادى به الناعيان الشيب والكرب ** يا من يصيخ إىل داعي السقاة وقد ( 
  ) يف رأسك الواعيان السمع والبصر ** سمع الذكرى ففيم ثوى إن كنت ال ت( 
  ) مل يهده اهلاديان العني واألثر ** ليس األصم وال األعمى سوى رجل ( 
  ) وال النريان الشمس والقمر ** ال الدهر يبقى وال الدنيا وال الفلك األعلى ( 
  ) ر فراقها الثاويان البدو واحلض** لريحلن عن الدنيا وإن كرها ( 

  وله ديوان شعر أكثره جيد وكانت وفاته مبدينة املرية من جزيرة األندلس 
وفيها أبو نعيم عبيد اهللا بن أيب علي احلسن بن أمحد احلداد األصبهاين احلافظ مؤلف أطراف الصحيحني كان عجبا 

هاب بن مندة ولقى بنيسابور يف اإلحسان إىل الرحالة وأفادهتم مع الزهد والعبادة والفضيلة التامة روى عن عبد الو
  أبا املظفر موسى بن عمران وطبقته وهبراة العمريي وببغداد املتعايل تويف يف مجادى األوىل عن أربع ومخسني سنة 

وفيها أبو سعد حممد بن أمحد بن حممد بن احلسن بن حممد بن احلسن بن داود األصبهاين ويعرف باخلياط احلنبلي من 
واستوطنها مدة طويلة ومسع من مشاخيها وانتخب وعلق وكتب خبطه كثريا وحصل أهل أصبهان قدم بغداد 

  األصول والنسخ ومجع كثريا جدا من احلديث والفقه وأنفذه إىل أصبهان

وأدركه أجله ببغداد حدث عن أيب القاسم بن مندة إجازة وعن غريه مساعا وكتب عنه ابن عامر الغندري وابن 
أهل السنة احملققني املبالغني املشددين ظاهر الصالح قليل املخالطة للناس كان حنبليا  ناصر قال ابن النجار كان من

متعصبا ملذهبه مشددا يف ذلك تويف يوم اخلميس سادس عشرى ذي احلجة ودفن بباب حرب ومل خيلف وارثا ومل 
  يتزوج قط 

ب روى عن أيب احلسن القزويين والربمكي وفيها أبو الغنائم بن املهتدي باهللا حممد بن حممد بن أمحد اهلامشي اخلطي
  وطائفة وتويف يف ربيع األول 

وفيها أبو احلسن الزعفراين حممد بن مرزوق البغدادي احلافظ التاجر أكثر عن ابن املسلمة وأيب بكر اخلطيب ومسع 
  بدمشق ومصر وأصبهان وتويف يف صفر عن مخس وسبعني سنة وكان متقنا ضابطا يفهم ويذاكر 



بو صادق مرشد بن حيىي بن القاسم املديين مث املصري روى عن ابن مخصة وأيب احلسن الطفال وعلي بن حممد وفيها أ
  الفارسي وعدة وكان أسند من بقي مبصر مع الثقة واخلري تويف يف ذي القعدة عن سن عالية 

  سنة مثان عشرة ومخسمائة

  
  سعني وستمائة فيها أخذت الفرنج صور باألمان وبقيت يف أيديهم إىل سنة ت

وفيها تويف أبو الفضل أمحد بن حممد بن الفضل بن عبد اخلالق املعروف بابن اخلازن الكاتب الشاعر الدينوري 
األصل البغدادي املولد والوفاة كان فاضال نادر اخلط أوحد وقته فيه وهو والد أيب الفتح نصر اهللا الكاتب املشهور 

  ومن شعر أمحد صاحب الترمجة قوله 
  ) خيتص باإلسعاف والتمكني ** ن يستقم حيرم مناه ومن يزغ م( 
  ) عجم وفاز به اعوجاج النون ** أنظر إىل األلف استقام ففاته ( 

  قال ابن خلكان وجل شعره مشتمل على معان حسان وكانت وفاته يف

عني ومخسمائة ومل أقف صفر سنة مثان عشرة ومخسمائة وكان ولده أبو الفتح نصر اهللا املذكور حيا يف سنة مخس وسب
  على تاريخ وفاته 

  انتهى 
وفيها أبو الفضل أمحد بن حممد امليداين النيسابوري األديب اللغوي اختص بصحبة الواحدي املفسر وقرأ عليه وله 

  يف اللغة تصانيف مفيدة منها كتاب األمثال مل يعمل مثله وكتاب السامي يف األسامي ومسع احلديث وكان ينشد 
  ) فقلت عساه يكتفي بعذارى ** بح الشيب يف ليل عارضي تنفس ص( 
  ) أيا هل ترى صبحا بغري هنار ** فلما فشا عاتبته فأجابين ( 

قاله ابن األهدل وقال ابن خلكان تويف يوم األربعاء خامس عشرى شهر رمضان سنة مثان عشرة ومخسمائة رمحه 
تح امليم وسكون املثناة من حتتها وفتح املهملة وبعد األلف نون اهللا بنيسابور ودفن على باب ميدان زياد وامليداين بف

  هذه النسبة إىل ميدان زياد وهي حملة يف نيسابور 
وابنه أبو سعد سعيد بن أمحد كان أيضا فاضال دينا وله كتاب األمسى يف األمسا وتويف سنة تسع وثالثني ومخسمائة 

  رمحه اهللا 
  انتهى 

خذ تفليس من قريب وكان عادال يف الرعية حيضر اجلمعة ويسمع اخلطبة وحيترم وفيها داود ملك الكرج الذي أ
  املسلمني 

  وفيها احلسن بن صباح صاحب األملوت وزعيم اإلمساعيلية وكان داهية ماكرا زنديقا من شياطني اإلنس 
أفقه الفقهاء مبصر عليه وفيها أبو الفتح سلطان بن إبراهيم بن املسلم املقدسي الشافعي الفقيه قال السلفي كان من 

تفقه أكثرهم وقال الذهيب أخذ عن نصر املقدسي ومسع من أيب بكر اخلطيب ومجاعة وعاش ستا وسبعني سنة تويف يف 
هذه السنة أوىف اليت تليها وقال ابن شهبة تفقه على نصر املقدسي قال األسنوي وعلى سالمة املقدسي وبرع يف 

  املذهب ودخل مصر بعد



  هبا وكان من أفقه الفقهاء مبصر وعليه قرأ أكثرهم  السبعني ومسع
  وروى عن السلفي وغريه وصنف كتابا يف أحكام التقاء اخلتانني قال ابن نقطة تويف سنة مخس وثالثني 

  انتهى 
وفيها أبو بكر غالب بن عبد الرمحن بن غالب بن متام بن عطية احملاريب الغرناطي احلافظ تويف يف مجادى اآلخرة 

طة عن سبع وسبعني سنة روى عن األندلسي ورحل سنة تسع وستني ومسع الصحيحني مبكة قال ابن بشكوال بغرنا
كان حافظا للحديث وطرقه وعلله عارفا برجاله ذاكرا ملتونه ومعانيه قرأت خبط بعض أصحايب أنه كرر البخاري 

  سبعمائة مرة وكان أديبا شاعرا دينا لغويا 
  قاله يف العرب 

  ة ومخسمائةسنة تسع عشر

  
فيها تويف اإلمام احلافظ ألب أرسالن أبو علي احلسن بن احلسني الزركراين كان إماما حافظا مؤمتنا وعاش مائة سنة 

  وتسعا وثالثني سنة قاله ابن ناصر الدين 
راب وفيها أبو احلسن بن الفراء املوصلي مث املصري علي بن احلسني بن عمر راوي اجملالسة عن عبد العزيز بن الض

  وقد روى عن كرمية وطائفة وانتخب عليه السلفي مائة جزء مولده سنة ثالث وثالثني وأربعمائة 
  وفيها ابن عبدون اهلذيل التونسي أبو احلسن علي بن عبد اجلبار لغوي املغرب

  
يني فمات ورىب وفيها أبو عبد اهللا بن البطائحي حممد بن املأمون وزير الديار املصرية لآلمر كان أبوه جاسوسا للمصر

حممد هذا يتيما فصار حيمل يف السوق فدخل مع احلمالني إىل دار أمري اجليوش فرآه شابا ظريفا فأعجبه فاستخدمه 
مع الفراشني مث تقدم عنده مث آل أمره إىل أن وىل األمر بعده مث إنه أخر عامل على قتل اآلمر فأحس اآلمر بذلك 

  فأخذه وصلبه وكانت أيامه ثالث سنني 
وفيها أبو الربكات بن البخاري يعين املبخر البغدادي املعدل هبة اهللا بن حممد بن علي تويف يف رجب عن مخس 

  ومثانني سنة روى عن ابن غيالن وابن املذهب والتنوخي 

  سنة عشرين ومخسمائة

  
تام لبالغته  فيها تويف أبو الفتوح الغزايل أمحد بن حممد الطوسي الواعظ شيخ مشهور فصيح مفوه صاحب قبول

وحسن إيراده وعذوبة لسانه وهو أخو الشيخ أيب حامد وعظ مرة عند السلطان حممود فأعطاه ألف دينار ولكنه 
كان رقيق الديانة متكلما يف عقيدته حضر يوسف اهلمداين عنده فسئل عنه فقال مدد كالمه شيطاين ال رباين ذهب 

  دينه والدنيا ال تبقى له 
بن قاضي شهبة كان فقيها غلب عليه الوعظ وامليل إىل االنقطاع والعزلة وكان صاحب عبارات قاله يف العرب وقال ا

وإشارات حسن النظر درس بالنظامية ببغداد ملا تركها أخوه زهدا فيها واختصر األحياء يف جملد مساه لباب األحياء 



ائة وقد تكلم فيه غري واحد وله مصنف آخر مساه الذخرية يف علم البصرية تويف بقزوين سنة عشرين ومخسم
  وجرحوه 

قل يا عبادي الذين أسرفوا على { انتهى حبروفه وذكره ابن النجار يف تاريخ بغداد فقال كان قد قرأ القارئ حبضرته 
  اآلية فقال شرفهم بياء اإلضافة إىل نفسه بقوله يا عبادي مث أنشد } أنفسهم 

  )إنه خلليع  وقول األعادي** وهان على اللوم يف جنب حبها ( 

  ) إذا قيل يل يا عبدها السميع ** أصم إذا نوديت بامسي وإنين ( 
  انتهى 

وفيها اقسنقر الربسفي قسيم الدولة وىل إمرة املوصل والرحبة للسلطان حممود مث وىل بغداد مث سار إىل املوصل مث 
وثبوا عليه يوم مجعة باجلامع يف ذي  كاتبه احللبيون فملك حلب ودفع عنها الفرنج قتلته اإلمساعيلية وكانوا عشرة

  القعدة وكان دينا عادال عايل اهلمة قتل خلقا من اإلمساعيلية 
وفيها أبو حبر األسدي سفيان بن العاص األندلسي حمدث قرطبة روى عن ابن عبد الربوايب العباس العذري وأيب 

  الوليد الباجي وكان من جلة العلماء عاش مثانني سنة 
سيار أبو العالء اإلسحاقي نسبة إىل إسحق جد اهلروي الدهان قرأ عليه ابن ناصر ببغداد جامع  وفيها صاعد بن

الترمذي عن أيب عامر األزدي قال السمعاين كان حافظا متقنا كتب الكثري ومجع األبواب وعرف الرجال وقال ابن 
  ناصر الدين كان حافظا متقنا مكثرا حسن احلال 

بد الرمحن بن حممد بن عتاب القرطيب مسند األندلس أكثر عن أبيه وعن حامت الطرابلسي وفيها أبو حممد بن عتاب ع
وأجاز له مكي بن أيب طالب والكبار وكان عارفا بالقراءات واقفا على كثري من التفسري واللغة والعربية والفقه مع 

  انني سنة احللم والتواضع والزهد وكانت الرحلة إليه تويف يف مجادى األوىل عن سبع ومث
وفيها أبو الفتح أمحد بن علي بن برهان بفتح الباء الشافعي ولد ببغداد يف شوال سنة تسع وسبعني وأربعمائة وتفقه 

على الغزايل والشاشي والكيا اهلراسي وبرع يف املذهب ويف األصول وكان هو الغالب عليه وله فيه التصانيف 
ا درس بالنظامية شهرا واحدا وكان ذكيا يضرب به املثل يف حل املشهورة منها البسيط والوسيط والوجيز وغريه

  اإلشكال قال املبارك بن كامل كان خارق الذكاء ال يكاد يسمع شيئا إال حفظه ومل يزل يبالغ يف الطلب

والتحقيق وحل املشكالت حىت صار يضرب به املثل يف تبحره يف األصول والفروع وصار علما من أعالم الدين 
ب من البالد حىت صار مجيع هناره وقطعه من ليله يستوعب يف األشغال وإلقاء الدروس تويف سنة قصده الطال

  عشرين ومخسمائة 
كذا قاله ابن خلكان واملعروف أنه تويف سنة مثان عشرة قيل يف ربيع األول وقيل يف مجادى األوىل نقل عنه يف 

  هب معني ورجحه اإلمام الروضة يف كتاب القضاء أن العامي ال يلزمه التقليد ملذ
  قاله مجيعه ابن قاضي شهبة 

وفيها أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد املالكي قاضي اجلماعة بقرطبة ومفتيها روى عن أيب علي الغساين وأيب 
  مروان بن سراج وخلق وكان من أوعية العلم له تصانيف مشهورة عاش سبعني سنة 

  قاله يف العرب 
مد بن بركات بن هالل الصعيدي املصري النحوي اللغوي البحر احلرب وله مائة سنة وثالثة وفيها أبو عبد اهللا حم



  أشهر تويف يف ربيع اآلخر روى عن عبد العزيز الضراب والقضاعي ومسع البخاري من كرمية مبكة 
  قاله يف العرب 

ري األندلسي املالكي وفيها أبو بكر الطرطوشي وطرطوشة من نواحي األندلس حممد بن الوليد القرشي الفه
املعروف بابن أيب زيد نزيل اإلسكندرية وأحد األئمة الكبار أخذ عن أيب الوليد الباجي ورحل فأخذ السنن عن أيب 
علي التستري ومسع ببغداد من رزق اهللا التميمي وطبقته وتفقه على أيب بكر الشاشي قال ابن بشكوال كان إماما 

راضيا باليسري وقال ابن خلكان كان يقول إذا عرض لك أمران أمر دنيا وأمر عاملا زاهدا ورعا متقشفا متقلال 
  أخرى فبادر بأمر األخرى حيصل لك أمر الدنيا واألخرى وسكن الشام مدة ودرس هبا وكان كثريا ما ينشد 

  ) طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا ** إن هللا عبادا فطنا ( 
  )وطنا  أهنا ليست حلي** فكروا فيها فلما علموا ( 

  
  ) صاحل األعمال فيها سفنا ** جعلوها جلة واختذوا ( 

وملا دخل على األفضل شاهان شاه بن أمري اجليوش بسط مئزرا كان معه حتته وجلس عليه وكان إىل جانب األفضل 
  رجل نصراين فوعظ األفضل حىت بكى وأنشده 

  ) وحقه مفترض واجب ** يا ذا الذي طاعته قربة ( 
  ) يزعم هذا أنه كاذب ** ت من أجله إن الذي شرف( 

وأشار إىل النصراين فأقامه األفضل من موضعه وكان األفضل قد أنزل الشيخ يف مسجد شقيق امللك بالقرب من 
الرصد وكان يكرهه فلما طال مقامه ضجر وقال خلادمه إىل مىت نصرب امجع يل املباح فجمع له فأكله ثالثة أيام فلما 

قال خلادمه رميته الساعة فلما كان من الغد ركب األفضل فقتل ووىل بعده املأمون ابن  كان عند صالة املغرب
البطائحي فأكرم الشيخ إكراما كثريا وصنف له كتاب سراج امللوك وهو حسن يف بابه وله غريه وله طريقة يف 

  اخلالف ومن املنسوب إليه 
  ) وأنت بإجنازها مغرم ** إذا كنت يف حاجة مرسال ( 
  ) به صمم أفطس أبكم ** سل بأكمه خالبة فأر( 
  ) رسول يقال له الدرهم ** ودع عنك كل رسول سوى ( 

  وقال الطرطوشي كنت ليلة نائما يف بيت املقدس فبينما أنا يف جنح الليل إذ مسعت صوت حزين ينشد 
  ) ثكلتك من قلب فأنت كذوب ** أخوف ونوم إن ذا لعجيب ( 
  ) ملا كان لألغماض منك نصيب ** قا أما وجالل اهللا لو كنت صاد( 

قال فأيقظ النوام وأبكى العيون وكانت والدة الطرطوشي املذكور سنة إحدى ومخسني وأربعمائة تقريبا وتويف ثلث 
  الليل اآلخر سادس عشرى

  
  مجادى األوىل سنة عشرين ومخسمائة بثغر اإلسكندرية وصلى عليه ولده حممد 

  صا انتهى ما أورده ابن خلكان ملخ



  سنة إحدى وعشرين ومخسمائة

  
فيها تويف أبو السعادات أمحد بن أمحد بن عبد الواحد اهلامشي العباسي املتوكلي شريف صاحل خري روى عن اخلطيب 

وابن املسلمة وعاش مثانني سنة ختم التراويح ليلة سبع وعشرين يف رمضان ورجع إىل منزله فسقط من السطح 
  فمات رمحه اهللا تعاىل 

أبو احلسن الدينوري علي بن عبد الواحد روى عن القزويين وأيب حممد اخلالل ومجاعة وهو أقدم شيخ البن  وفيها
  اجلوزي تويف يف مجادى اآلخرة 

وفيها أبو احلسن بن الفاعوس علي بن املبارك بن علي البغدادي احلنبلي االسكاف الزاهد كان يقص يوم اجلمعة 
وإخالصه روى عن القاضي أيب يعلى وغريه ومسع منه أبو املعمر األنصاري وللناس فيه عقيدة لصالحه وتقشفه 

  وكان يأيت ساقي املاء يف جملس إمالئه فيتناول منه ليوهم احلاضرين أنه مفطر وأنه يشرب ويكون صائما غالبا 
ودفن قريبا تويف ابن الفاعوس ليلة السبت تاسع عشر شوال وصلى عليه من الغد جبامع القصر وكان يوما مشهودا 

من قرب اإلمام أمحد رضي اهللا عنه وغلقت يف ذلك اليوم أسواق بغداد وكان أهل بغداد يصيحون يف جنازته هذا يوم 
  سين حنبلي رمحه اهللا تعاىل 

وفيها أبو العز القالنسي حممد بن احلسني بن بندار الواسطي مقرئ العراق وصاحب التصانيف يف القراءات أخذ 
  اهلراس ومسع من أيب جعفر بن املسلمة وفيه ضعف وكالم تويف يف شوال عن مخس ومثانني سنة  عن أيب يعلى غالم

وفيها أبو حممد عبد اهللا بن حممد البطليوسي بفتحتني وسكون الالم نسبة إىل بطليوس مدينة باألندلس النحوي كان 
  عاملا باآلداب واللغات

  
ينة بلنسية وكان الناس جيتمعون إليه ويقرءون عليه ويقتبسون منه متبحرا فيها متبحرا يف معرفتها وإتقاهنا سكن مد

وكان حسن التعليم جيد التفهيم ثقة ضابطا ألف كتبا نافعة ممتعة منها كتاب املثلث يف جملدين أتى فيه بالعجائب 
عضها ودل على اطالع عظيم فإن مثلثة قطرب يف كراسة واحدة واستعمل فيها الضرورة وما ال جيوز وغلط يف ب

وله كتاب االقتضاب يف شرح أدب الكتاب وشرح سقط الزندالىب العالء املعرى شرحا استوىف فيه املقاصد وهو 
أحسن من شرح أيب العالء صاحب الديوان وله كتاب يف احلروف اخلمسة وهي السني والصاد والضاد والظاء 

ل يف أغاليط اجلمل أيضا وكتاب التنبيه على والدال مجع فيه كل غريب له كتاب احللل يف شرح أبيات اجلمل واخلل
األسباب املوجبة الختالف األمة وكتاب شرح املوطأ وغري ذلك وقيل أنه مل خيرج من املغرب وباجلملة فكل شيء 

  تكلم فيه ففي غاية اجلودة وله نظم حسن فمن ذلك قوله 
  ) وأوصاله حتت التراب رميم ** أخو العلم حي خالد بعد موته ( 
  ) يظن من األحياء وهو عدمي ** اجلهل ميت وهو ماش على الثرى  وذو( 

  وله يف طول الليل 
  ) كما شبت أم يف اجلو روض هبار ** أرى ليلنا شابت نواصيه كرة ( 
  ) وال فصل فيما بينها لنهار ** كأن الليايل السبع يف اجلو مجعت ( 

  يف منتصف رجب مبدينة بلنسية  ومولده سنة أربع وأربعني وأربعمائة مبدينة بطليوس وتويف



  سنة اثنتني وعشرين ومخسمائة

  
فيها تويف طغتكني أتابك ظهري الدين وكان من أمراء تتش السلجوقي بدمشق فزوجه بأم ولده دقاق مث أنه صار 

  أتابك دقاق مث متلك دمشق وكان

ن بتربته قبل املصلى وملك شهما شجاعا مهيبا مدبرا سائسا له مواقف مشهورة مع الفرنج تويف يف صفر ودف ٦
  بعده ابنه تاج امللوك بورى فعدل مث ظلم 

  قاله يف العرب 
وفيها أبو حممد الشنتريين اإلشبيلي احلافظ عبد اهللا بن أمحد روى الصحيح عن ابن منصور عن أيب ذر ومسع من حامت 

ح والتعديل ثقة كتب الكثري بن حممد ومجاعة قال ابن بشكوال كان حافظا للحديث وعلله عارفا برجاله وباجلر
  واختص بأيب علي الغساين وله تصانيف يف الرجال تويف يف صفر عن مثان وسبعني سنة 

وفيها الوزير أبو علي احلسن بن علي بن صدقة جالل الدين وزير املسترشد كان ذا حزم وعقل ودهاء ورأي وأدب 
  وفضل 

نشادري الفقيه احلنبلي كان يذكر أنه من أوالد أيب ذر وفيها أبو القاسم النشاوري موسى بن أمحد بن حممد ال
الغفاري رضي اهللا عنه مسع احلديث الكثري وقرأ بالروايات وتفقه على أيب احلسن بن الزاغوين وناظر قال ابن 

  اجلوزي رأيته يتكلم كالما حسنا تويف رابع رجب ودفن مبقربة اإلمام أمحد 

  سنة ثالث وعشرين ومخسمائة

  
دمشق حنو ستة آالف ممن كان يرمي بعقيدة اإلمساعيلية وكان قد دخل الشام هبرام األسد أباذي وأضل فيها قتل ب

خلقا مث أن طغتكني واله بانياس فكان سيئة من سيئات طغتكني وأقام هبرام له داعيا بدمشق فكثر أتباعه بدمشق 
  وملك هو عدة حصون بالشام منها القدموس وسلم هبرام بانياس للفرنج 

فيها تويف جعفر بن عبد الواحد أبو الفضل الثقفي األصبهاين الرئيس روى عن ابن ريذة وطائفة وعاش تسعا و
  ومثانني سنة 

  وفيها املردغاين الوزير كمال الدين طاهر بن سعد وزير تاج امللوك بورى

  ابن طغتكني قتله وعلق رأسه على القلعة 
ر بن أيب نعيم بن أيب متام بن احلرث القاضي احلافظ أحد حفاظ مسرقند وفيها أبو سعد النسفي عبد اهللا بن أيب املظف

  وما وااله 
  قاله ابن ناصر الدين 

وفيها أبو احلسن عبيد اهللا بن حممد بن اإلمام أيب بكر البيهقي مسع الكتب من جده ومن أيب يعلى الصابوين ومجاعة 
  ه أربع وسبعون سنة وحدث ببغداد وكان قليل الفضيلة تويف يف مجادى األوىل ول

وفيها يوسف بن عبد العزيز أبو احلجاج املنورقي الفقيه العالمة نزيل اإلسكندرية وأحد األئمة الكبار تفقه ببغداد 



على الكيا اهلراسي وأحكم األصول والفروع وروى البخاري عن واحد عن أيب ذر ومسلما عن أيب عبد اهللا 
  خر السنة قال السلفي حدث بالترمذي وخلط يف إسناده الطربي وله تعليقة يف اخلالف تويف يف آ

  سنة أربع وعشرين ومخسمائة

  
  فيها كما قال يف العرب ظهرت ببغداد عقارب طيارة قتلت مجاعة أطفال 

وفيها أبو إسحق الغزي إبراهيم بن عثمان شاعر العصر وحامل لواء القريض وشعره كثري سائر متنقل يف بلد اجلبال 
  وخراسان 

  بناحية بلخ وله ثالث ومثانون سنة قاله يف العرب  وتويف
وقال ابن النجار يف تاريخ بغداد هو إبراهيم بن عثمان بن عياش بن حممد بن عمر بن عبد اهللا األشهيب الغزي الكلي 
الشاعر املشهور شاعر حمسن وذكره احلافظ ابن عساكر يف تاريخ دمشق فقال دخل دمشق ومسع هبا من الفقيه نصر 

قدسي سنة إحدى ومثانني وأربعمائة ورحل إىل بغداد وأقام باملدرسة النظامية سنني كثرية ومدح ورثى غري واحد امل
من املدرسني هبا وغريهم مث رحل إىل خراسان وامتدح هبا مجاعة من رؤسائها وانتشر شعره هناك وذكر له عدة 

  مقاطيع من

  
  الشعر وأثىن عليه 

  انتهى 
بنفسه وذكر يف خطبته أنه ألف بيت وقال العماد الكاتب جاب البالد وأكثر النقل وله ديوان شعر اختاره 

واحلركات وتغلغل يف أقطار خراسان وكرمان ولقي الناس ومدح ناصر الدين مكرم بن العالء وزير كرمان 
  بقصيدته البائية اليت يقول فيها ولقد أبدع 

  ) لكسري العصائبا كما محل العظم ا** محلنا من األيام ما ال نطيقه ( 
  ومنها يف قصر الليل وهو معىن لطيف 

  ) فما اختط حىت صار بالفجر شائبا ** وليل رجونا أن يدب عذاره ( 
  ومن جيد شعره املشهور قوله 

  ) باب الدواعي والبواعث مغلق ** قالوا هجرت الشعر قلت ضرورة ( 
  ) ق منه النوال وال مليح يعش** خلت الديار فال كرمي يرجتي ( 
  ) وخيان فيه مع الكساد ويسرق ** ومن العجائب أنه ال يشتري ( 

  ومن شعره وفيه صناعة حسنة 
  ) أمران يف ذوق النهى مران ** وخز األسنة واخلضوع لناقص ( 
  ) املران وخز أسنة املران ** والرأي أن خيتار فيما دونه ( 

  وله 
  ) ون تعذر ما تبل به اجلف** وجف الناس حىت لو بكينا ( 



  ) وال يندى ملهجو جبني ** فما يندي ملمدوح بنان ( 
ولد الغزي هذا بغزة هاشم سنة إحدى وأربعني وأربعمائة وتويف ما بني مرو وبلخ من بالد خراسان ونقل إىل بلخ 

الشافعي ودفن هبا ونقل عنه أنه كان يقول ملا حضرته الوفاة أرجو أن يغفر يل ريب لثالثة أشياء كوين من بلد اإلمام 
  وأين شيخ كبري وأين غريب رمحه اهللا تعاىل وحقق رجاءه 

وفيها اإلخشيد إمساعيل بن الفضل األصبهاين السراج التاجر قرأ القرآن على مجاعة وروى الكثري عن ابن عبد 
  الرحيم وأيب القاسم بن أيب بكر

  
  الذكواين وطائفة وعمر مثانيا ومثانني سنة 

اهللا احلسني بن حممد بن عبد الوهاب البغدادي الدباس املقرئ األديب الشاعر وهو من وفيها البارع وهو أبو عبد 
ذرية أيب القاسم بن عبيد اهللا وزير املعتضد قرأ القرآن على أيب بكر حممد بن علي اخلياط وغريه وروى عن أيب 

املعرفة بصنوف من اآلداب  جعفر بن املسلمة وله مصنفات وشعر فائق قال ابن خلكان كان حنويا لغويا مقرئا حسن
وأفاد خلقا كثريا خصوصا بإقراء القرآن الكرمي وهو من بيت الوزارة فإن جده القاسم كان وزير املعتضد واملكتفي 

بعده وهو الذي سم ابن الرومي الشاعر وعبيد اهللا كان وزير املعتضد أيضا قبل ابنه القاسم وسليمان بن وهب 
لبارع املذكور من أرباب الفضائل وله مؤلفات حسان وتآليف غريبة وديوان شعر الوزير تغين شهرته عن ذكره وا

  جيد وكان بينه وبني ابن اهلبارية مداعبات لطيفة فإهنما كانا رفيقني ومتحدين يف الصحبة ومن شعر البارع 
  ) أسأل من ال ماء يف وجهه ** أفنيت ماء الوجه من طول ما ( 
  ) يا ليتين مت ومل أهنه ** أهني إليه شرح حايل الذي ( 
  ) ومل أكد أسلم من جبهه ** فلم ينلين كرما رفده ( 
  ) ممتدة األيدي إىل بلهه ** واملوت من دهر حناريره ( 

وكانت والدته يف عاشر صفر سنة ثالث وأربعني وأربعمائة ببغداد وتويف يوم الثالثاء سابع مجادى اآلخرة وقيل 
  رمحه اهللا  األوىل وكان قد عمى يف آخر عمره

وفيها ابن الغزال أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن إمساعيل بن الغزال املصري اجملاور شيخ صاحل مقرئ قد مسع السلفي 
  يف سنة ثالث وتسعني وأربعمائة من إمساعيل احلافظ عنه مسع القضاعي وكرمية وعمر دهرا 

  ن القاسم بنوفيها فاطمة اجلوزدانية أم إبراهيم بنت عبد اهللا بن أمحد ب

  
عقيل األصبهانية مسعت من ابن ريذة معجمي الطرباين سنة مخس وثالثني وعاشت تسعا وتسعني سنة وتوفيت يف 

  شعبان 
  وفيها أبو األعز قراتكني بن األسعد األزجي روى عن اجلوهري ومجاعة وكان عاميا تويف يف رجب ببغداد 

مليورقي احلافظ الفقيه الظاهري نزيل بغداد أدرك أبا عبد اهللا وفيها أبو عامر العبدوي حممد بن سعدون بن مرجا ا
  البانياسي واحلميدي وهذه الطبقة قال ابن عساكر كان فقيها على مذهب داود وكان أحفظ شيخ لقيته 

وقال القاضي أبو بكر بن العريب هو أنبل من لقيته وقال ابن ناصر كان فهما عاملا متعففا مع فقره وقال السلفي كان 
{ من أعيان علماء اإلسالم متصرفا يف فنون من العلوم وقال ابن عساكر بلغين أنه قال أهل البدع حيتجون بقوله 



أي يف } لسنت كأحد من النساء إن اتقينت { أي يف اآلهلية فأما يف الصورة فمثلنا مث حيتج بقوله } ليس كمثله شيء 
كن تكلم يف مذهبه يف القرآن ابن ناصر وحط عليه مبا ال يثبت احلرمة وقال ابن ناصر الدين كان من أعيان احلفاظ ل

  عنه ابن عساكر 
وفيها حممد بن عبد اهللا بن تومرت املصمودي الرببري املدعي أنه علوي حسين وأنه املهدي رحل إىل املشرق ولقي 

جلملة زاهدا متقشفا الغزايل وطائفة وحصل فنونا من العلم واألصول والكالم وكان رجال ورعا ساكنا ناسكا يف ا
شجاعا جلدا عاقال عميق الفكر بعيد الغور فصيحا مهيبا لذته يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر واجلهاد ولكن 

جره أقدامه وجرأته على حب الرياسة والظهور وارتكاب احملظور ودعوى الكذب والزور من أنه حسين وهو هرغي 
فبدأ أوال يف اإلنكار مبكة فآذوه فقدم مصر وأنكر فطردوه فأقام بالثغر بربري وأنه معصوم وهو باإلمجاع خمصوم 

  مدة فنفوه وركب البحر فشرع ينكر على أهل املركب

  
ويأمر وينهي ويلزمهم بالصالة وكان مهيبا وقورا بزيق الفقر فنزل باملهدية يف غرفة فكان ال يرى منكرا أو هلوا إال 

ون وشباب يقرءون عليه يف األصول فطلبه أمري البلد حيىي بن باديس وجلس غريه بيده ولسانه فاشتهر وصار له زب
له فلما رأى حسن مسته ومسع كالمه احترمه وسأله الدعاء فتحول إىل جباية وأنكر هبا فأخرجوه فلقي بقرية ماللة 

ر معه حنو مخس أنفس عبد املؤمن بن علي شابا خمتطا مليحا فربطه عليه وأفضى إليه بسره وأفاده مجلة من العلم وصا
فدخل مراكش وأنكر كعادته فأشار مالك بن وهيب الفقيه على علي بن يوسف بن تاشفني بالقبض عليهم سدا 

للذريعة وخوفا من الغائلة وكانوا مبسجد داثر بظاهر مراكش فأحضرهم وعقد هلم جملسا حافال فواجهه ابن تومرت 
ا ومبشي اخلنازير اليت للفرنج بني أظهر املسلمني وبنحو ذلك من باحلق احملض ومل حيابه ووخبه ببيع اخلمر جهار

الذنوب وخاطبه بكيفية ووعظ فذرفت عينا امللك وأطرق فقويت التهمة عند ابن وهيب وأشباهه من العقالء 
وفهموا مرام ابن تومرت فقيل للملك إن مل تسجنهم وتنفق عليهم كل يوم دينارا وإال أنفقت عليهم خزائنك فهون 

لوزير أمرهم ليقضي اهللا أمرا كان مفعوال فصرفه امللك وطلب منه الدعاء واشتهر امسه وتطلعت النفوس إليه وسار ا
إىل أغمات وانقطع حببل تينمل وتسارع إليه أهل اجلبل يتربكون به فأخذ يستميل الشباب االغتام واجلهلة الشجعان 

وهو يأخذهم بالديانة والتقوى وحيضهم على اجلهاد وبذل ويلقى إليهم ما يف نفسه وطالت مدته وأصحابه يكثرون 
النفوس يف احلق وورد أنه كان حاذقا يف ضرب الرمل قد وقع جبفر فيما قيل واتفق لعبد املؤمن أنه كان قد رأى أنه 

يأكل يف صحفة مع ابن تاشفني مث اختطف الصحفة منه فقال له املعرب هذه الرؤيا ال ينبغي أن تكون لك بل هي 
رجل خيرج على ابن تاشفني مث يغلب على األمر وكانت هتمة ابن تومرت يف إظهار العقيدة والدعاء إليها وكان ل

  أهل املغرب على طريقة

  
السلف ينافرون الكالم و أهله وملا كثرت أصحابه أخذ يذكر املهدي ويشوق إليه ويروي األحاديث اليت وردت 

ل أنا هو وساق هلم نسبا ادعاه وصرح بالعصمة وكان على طريقة مثلى ال فيه فتلهفوا على لقائه مث روى ظمأهم وقا
تنكر معها العصمة فبادروا إىل متابعته وصنف هلم مصنفات خمتصرات وقوى أمره يف سنة مخس عشرة ومخسمائة 
 فلما كان يف سبع عشرة جهز عسكرا من املصامدة أكثرهم من أهل تينمل والسوس وقال اقصدوا هؤالء املارقني
املرابطني فادعوهم إىل إزالة البدع واإلقرار باإلمام املعصوم فإن أجابوكم وأال فقاتلوهم وقدم عليهم عبد املؤمن 



فالتقاهم الزبري ولد أمري املسلمني فاهنزمت املصادمة وجنا عبد املؤمن مث التقوهم مرة أخرى فنصرت املصامدة 
ابن تاشفني وكثر الداخلون يف دعوهتم وانضم إليهم كل واستفحل أمرهم وأخذوا يف شن اإلغارات على بالد 

مفسد ومريب واتسعت عليهم الدنيا وابن تومرت يف ذلك كله لون واحد من الزهد والتقلل والعبادة وإقامة السنن 
والشعائر لوال ما أفسد القضية بالقول بنفي الصفات كاملعتزلة وبأنه املهدي وبتسرعه يف الدماء وكان رمبا كاشف 

صحابه ووعدهم بأمور فتوافق فيفتنون به وكان كهال أمسر عظيم اهلامة ربعة حديد النظر مهيبا طويل الصمت أ
حسن اخلشوع والسمت وقربه مشهور معظم ومل ميلك شيئا من املدائن إمنا مهد األمور وقرر القواعد فبغته املوت 

  وكانت الفتوحات واملمالك لعبد املؤمن 
  قاله يف العرب 

اآلمر بأحكام اهللا أبو علي منصور بن املستعلى باهللا أمحد بن املستنصر باهللا معد بن الظاهر بن احلاكم العبيدي وفيها 
الرافضي صاحب مصر كان فاسقا مشتهرا ظاملا امتدت دولته وملا كرب ومتكن قتل وزيره األفضل وأقام يف الوزارة 

س وتسعني وهو ابن مخس سنني فانظر إىل هذه اخلالفة الباطلة البطائحي املأمون مث صادره وقتله وىل اخلالفة سنة مخ
  من وجوه أحدها السن الثاين عدم النسب فإن جدهم دعى يف بين فاطمة بال خالف الثالث أهنم خوارج

على اإلمام الرابع خبث املعتقد الدائر بني الرفض والزندقة اخلامس تظاهره بالفسق وكانت أيامه ثالثني سنة خرج 
لقعدة إىل اجليزة فكمن له قوم بالسالح فلما مر على اجلسر نزلوا عليه بالسيوف ومل يعقب وبايعوا بعده ابن يف ذي ا

عمه احلافظ عبد اجمليد بن األمري حممد بن املستنصر فبقى إىل عام أربعة وأربعني وكان اآلمر ربعة شديد األدمة 
  بقتله لفسقه وجوره وسفكه الدماء وإدمان الفواحش جاحظ العينني عاقال ماكرا مليح اخلط ولقد ابتهج الناس 

وفيها أبو حممد بن األكفاين هبة اهللا بن أمحد بن حممد األنصاري الدمشقي احلافظ وله مثانون سنة مسع أباه وأبا 
اريخ القاسم احلنائي وأبا بكر اخلطيب وطبقتهم ولزم أبا حممد الكتاين مدة وكان ثقة فهما شديد العناية باحلديث والت

  كتب الكثري وكان من كبار العدول تويف يف سادس احملرم 
وفيها أبو سعد املهراين هبة اهللا بن القاسم بن عطاء النيسابوري روى عن عبد الغافر الفارسي وأيب عثمان الصابوين 

  وطائفة وعاش ثالثا وتسعني سنة وكان ثقة جليال خريا تويف يف مجادى األوىل 

  ئةسنة مخس وعشرين ومخسما

  
فيها تويف أبو السعود بن اجمللي أمحد بن علي البغدادي البزاز شيخ مبارك عامي روى عن القاضي أيب يعلى وابن 

  املسلمة وطبقتهما 
وفيها أبو املواهب بن ملوك الوراق أمحد بن حممد بن عبد القاهر الفقيه نزيل املوصل تفقه على الشيخ أيب إسحق 

  وطائفة ومسع من عبد الصمد بن املأمون 
وفيها أبو نصر الطوسي أمحد بن حممد بن عبد القاهر الفقيه نزيل املوصل تفقه على الشيخ أيب إسحق ومسع من عبد 

  الصمد بن املأمون وطائفة 
وفيها الشيخ محاد بن مسلم بن ددوة الدباس أبو عبد اهللا الرحيب الزاهد شيخ الشيخ عبد القادر الكيالين نشأ 

  للدبس وكان أميا ببغداد وكان له معمل



ال يكتب له أصحاب واتباع وأحوال وكرامات دونوا كالمه يف جملدات وكان شيخ العارفني يف زمانه وكان ابن 
  عقيل حيط عليه ويؤذيه 

  قاله يف العرب 
وقال السخاوي كان قد سافر وتغرب ولقي املشايخ وجاهد نفسه بأنواع اجملاهدات وزاول أكثر املهن والصنائع يف 

احلالل والتورع يف الكسب والتحري مث فتح له بعد ذلك خري كثري وأملى يف اآلداب واألعمال والعلوم طلب 
املتعلقة باملعرفة وتصحيح املعامالت شيئا كثريا وكان كأنه مسلوب االختيار مكاشفا بأكثر األحوال ومن كالمه 

ن ترمجان القلب والنظر فإذا زال ما يف القلب انظر إىل صنعه تستدل عليه وال تنظر إىل صنع غريه فتعمى عنه اللسا
والنظر من اهلوى كان نطقه حكمة واحلساب على أخذك من ماله وهو احلالل والعقاب على أخذك من ماهلم وهو 
احلرام وقال رضي اهللا عنه من هرب من البالء ال يصل إىل باب الوالء وقال رضي اهللا عنه ما ألحد يف مأكول على 

يف طلب الرزق احلالل بكد مييين وعملت يف كل شيء إال أين ما كنت غالما لقصاب وال لوقاد وال  منة فإين بالغت
لكناس فإن هذه احلرف تؤدي إىل إسقاط املروءة وكان الشيخ يأكل من النذر كان يقول بعضهم إن سلم مايل أو 

نيب صلى اهللا عليه وسلم النذر ال يأيت ولدي أو قرابيت فلله على أن أعطى محادا كذا مث ترك ذلك ألنه بلغه حديث ال
خبري وإمنا يستخرج به من البخيل فكره أكل مال البخيل وصار يأكل باملنامات كان اإلنسان يرى يف النوم أن قائال 

يقول له أعط محادا كذا فيصبح وحيمل الذي قيل له إىل الشيخ تويف رمحه اهللا تعاىل ليلة السبت اخلامس من شهر 
 الشوينزية وكان مسلوب االختيار تارة زيه زي األغنياء وتارة زي الفقراء متلون كيف أدير دار رمضان ودفن يف

  أي شيء كان يف يده جاد به وكانت املشايخ بني يديه كامليت بني يدي الغاسل 
  انتهى كالم السخاوي ملخصا 

  يوفيها أبو العالء زهر بن عبد امللك بن حممد بن مروان زهر اإليادي اإلشبيل

طبيب األندلس وصاحب التصانيف أخذ عن أبيه وحدث عن أيب علي الغساين ومجاعة ونال دنيا عريضة ورياسة 
كبرية وله شعر رائق نكب يف اآلخر من الدولة قال ابن األهدل له شعر رائق ورياسة عظيمة وأموال عميمة وهو 

لغة مع معرفة الطب التامة وأهل بيته أحد شيوخ أيب اخلطاب بن دحية وكان حيفظ شعر ذي الرمة وهو ثلث ال
  كلهم وزراء علماء 

  انتهى 
وفيها عني القضاة اهلمذاين أبو املعايل عبد اهللا بن حممد املياجني بالفتح وفتح النون نسبة إىل ميانة بلد بأذربيجان 

 إشارات القوم الفقيه العالمة األديب وأحد من كان يضرب به املثل يف الذكاء دخل يف التصوف ودقائقه ومعاين
  حىت ارتبط عليه اخللق مث صلب هبمذان على تلك األلفاظ الكفرية نسأل اهللا العفو 

  قاله يف العرب 
وفيها أبو عبد اهللا الرازي صاحب السداسيات واملشيخة حممد بن أمحد بن إبراهيم الشاهد املعروف بابن احلطاب 

مجادى األوىل عن إحدى وتسعني سنة مسعه أبوه الكثري من مسند الديار املصرية وأحد عدول اإلسكندرية تويف يف 
  مشيخة مصر ابن محصة والطفال وأيب القاسم الفارسي وطبقتهم 

وفيها أبو غالب املاوردي حممد بن احلسن بن علي البصري يف رمضان ببغداد وله مخس وسبعون سنة روى عن أيب 
خا فاضال صاحلا رحل إىل أصبهان والكوفة وكتب الكثري علي التستري وأيب احلسن بن النقور وطبقتهما وكان ناس

  وخرج املشيخة 



وفيها الشيخ الفقيه حممد بن عبدوية املدفون جبزيرة كمران من اليمن ببحر القلزم تفقه بالشيخ أيب إسحق ببغداد 
  وقرأ عليه كتابه املهذب ونكته

مث انتقل إىل زبيد يف دولة احلبشة فلما يف األصول واجلدل وهو أول من دخل باملهذب اليمن وكان سكن عدن 
دخل مفضل بن أيب الربكات بعسكر من العرب انتهب ماال البن عبدويه كان يتجر فيه يف مجلة من انتهب مث خرج 

إىل كمران وأقام هبا إىل أن تويف وقربه هناك مشهور مزور وكان زاهدا ورعا ال يأكل إال رزا يأيت من بالد اهلند 
فرون إىل احلبشة واهلند ومكة وعدن للتجارة فأخلفه اهللا ماال عن ماله املنهوب وكان ينفق على وكان عبيده يسا

طلبة العلم وكانت طريقته سنية سنية وله تصنيف يف أصول الفقه يسمى اإلرشاد وكان له ولد عامل يف األصول 
  وابتلى بذهاب بصره فأتى بقراح فأنشد والفقه يسمى عبد اهللا تفقه بأبيه ومات قبله وله ذرية مبشهده أخيار أبرار 

  ) فلو عاجلته بالقدح زاال ** وقالوا قد دهى عينيك سوء ( 
  ) فإن أصرب أنل منه النواال ** فقلت الرب خمتربي هبذا ( 
  ) وكان خصيصيت منه الوباال ** وإن أجزع حرمت األجر منه ( 
  ) ولست مغريا ما قد أناال ** وإين صابر راض شكور ( 
  ) وليس لصنعه شيء مثاال ** يع مليكنا حسن مجيل صن( 
  ) تعاىل ربنا عن ذا تعاىل ** وريب غري متصف حبيف ( 

  روى أنه ملا قال هذه األبيات أعاد اهللا عليه بصره 
  قاله ابن األهدل 

أبيه  وفيها السلطان حممود بن السلطان حممد بن ملكشاه بن ألب أرسالن السلجوقي امللقب مغيث الدين وىل بعد
سنة اثنيت عشرة وخطب له ببغداد وغريها ولعمه سنجر معا وكان له معرفة بالشعر والنحو والتاريخ وكان متوقدا 
ذكاء قوي املعرفة بالعربية حافظا لألشعار واألمثال عارفا بالتواريخ والسري شديد امليل إىل أهل العلم واخلري وكان 

  قصيدته الدالية املشهورة اليت أوهلاحيص بيص الشاعر قد قصده من العراق ومدحه ب

  
  ) طال السرى وتشكت وخدك البيد ** ألق احلدائج تلق الضمر القود ( 
  ) فالنبت أغيد والسلطان حممود ** يا ساري الليل ال جدب وال فرق ( 
  ) فاملورد الضنك فيه الشاء والسيد ** قيل تألفت األضداد خيفته ( 

ه عليها جائزة سنية وكانت السلطنة يف آخر أيامه قد ضعفت وقلت أمواهلا حىت وهي طويلة من غرر القصائد وأجاز
عجزوا عن إقامة وظيفة الفقاعي فدفعوا له يوما بعض صناديق اخلزانة حىت باعها وصرف مثنها يف حاجته وكان يف 

صف شوال بباب آخر مدته قد دخل بغداد مث خرج عنها فمرض يف الطريق واشتد به املرض وتويف يوم اخلميس منت
  أصبهان ودفن هبا 

وفيها أبو القاسم بن احلصني هبة اهللا بن حممد بن عبد الواحد بن أمحد بن العباس بن احلسني الشيباين البغدادي 
الكاتب األزرق مسند العراق ولد يف ربيع األول سنة اثنتني وثالثني ومسع ابن غيالن وابن املذهب واحلسن بن 

  خر من حدث عنهم وكان دينا صحيح السماع تويف يف رابع عشر شوال املقتدر والتنوخي وهو آ



وفيها حيىي بن املسرف بن علي أبو جعفر املصري التمار روى عن أيب العباس بن نفيس وكان صاحلا من أوالد 
  احملدثني تويف يف رمضان 

  سنة ست وعشرين ومخسمائة

  
ني ابن أخيه سلجوق ومسعود قال ابن اجلوزي كان مع فيها كانت الوقعة بناحية الدينور بني السلطان سنجر وب

سنجر مائة وسبعون ألفا ومع مسعود ثالثون ألفا وبلغت القتلى أربعني ألفا وقتلوا قتلة جاهلية على امللك ال على 
الدين وقتل ثرجا أتابك سلجوق وجاء مسعود ملا رأى الغلبة إىل بني يدي سنجر فعفا عنه وأعاده إىل كنجه وقرر 

  نة بغداد لطغر بك ورجع إىل خراسانسلط

  
وفيها تويف امللك األكمل أمحد بن األفضل أمري اجليوش شاه شاه بن أمري اجليوش بدر اجلمايل املصري سجن بعد قتل 

أبيه مدة إىل أن قتل اآلمر وأقيم احلافظ فأخرجوا األكمل ووىل وزارة السيف والقلم وكان شهما مهيبا عايل اهلمة 
حجر على احلافظ ومنعه من الظهور وأخذ أكثر ما يف القصر وأمهل ناموس اخلالفة العبيدية ألنه كان كأبيه وجده ف

سنيا كأبيه لكنه أظهر التمسك باإلمام املنتصر وأبطل من األذان حي على خري العمل وأبطل قواعد القوم فأبغضه 
ه وطعنه مملوك احلافظ وأخرجوا احلافظ ونزل الدعاة والقواد وعملوا عليه فركب للعب الكرة يف احملرم فوثبوا علي

  إىل دار األكمل واستوىل على خزائنه واستوزر يانس مواله فهلك بعد عام 
وفيها أبو العز بن كاوش أمحد بن عبيد اهللا بن حممد السلمي العكربي يف مجادى األوىل عن تسعني سنة وهو آخر من 

وهري والعشاري والقاضي أيب الطيب وكان قد طلب احلديث روى عن القاضي أيب احلسن املاوردي وروى عن اجل
  بنفسه وله فهم قال عبد الوهاب األمناطي كان خملطا 

وفيها تاج امللوك بورى صاحب دمشق وابن صاحبها طغتكني مملوك تاج الدولة تتش السلجوقي وكانت دولته أربع 
عده ابنه مشس امللوك إمساعيل وكان شجاعا سنني قفز عليه الباطنية فجرح وتعلل أشهرا ومات يف رجب ووىل ب

  جماهدا جوادا كرميا سد مسد أبيه وعاش ستا وأربعني سنة 
وفيها عبد اهللا بن أيب جعفر املرسي العالمة أبو حممد املالكي انتهت إليه رياسة املالكية وتويف يف رمضان وقد روى 

  مسلم من أيب عبد اهللا الطربي  عن أيب حامت بن حممد وابن عبد الرب والكبار ومسع مبكة صحيح
وفيها عبد الكرمي بن محزة أبو حممد السلمي الدمشقي احلداد مسند الشام روى عن أيب القاسم احلناين واخلطيب 

  وأيب احلسني بن مكي وكان ثقة تويف يف ذي القعدة

  
ادي احلنبلي وله أربع وسبعون وفيها القاضي أبو احلسني بن الفراء حممد بن القاضي أيب يعلى حممد بن احلسني البغد

سنة مسع أباه وعبد الصمد بن املأمون وطبقتهما وكان مفتيا مناظرا عارفا باملذهب ودقائقه صلبا يف السنة كثري احلط 
  على األشاعرة استشهد ليلة عاشوراء وأخذ ماله وقتل قاتله وألف طبقات احلنابلة 

متشددا يف السنة وله تصانيف كثرية يف الفروع واألصول وغري قاله يف العرب وقال ابن رجب كان عارفا باملذهب 
  ذلك منها اجملموع يف الفروع 



  رءوس املسائل 
  املفردات يف الفقه 

  التمام لكتاب الروايتني والوجهني الذي ألبيه 
  املفردات يف أصول الفقه 

  طبقات األصحاب 
  إيضاح األدلة يف الرد على الفرق الضالة املضلة 

  ائغي االعتقادات يف منعهم من مساع اآليات الرد على ز
املفتاح يف الفقه وغري ذلك وقرأ عليه مجاعة كثرية منهم عبد املغيث احلريب وغريه وحدث عنه ومسع منه خلق كثري 

من األصحاب وغريهم منهم ابن ناصر ومعمر بن الفاخر وابن اخلشاب وأبو احلسني الرباندسي الفقيه وابن املرحب 
ابن عساكر احلافظ وغريهم وباإلجازة أبو موسى املديين وابن كليب وكان للقاضي أيب احلسني بيت يف البطائحي و

داره بباب املراتب يبيت فيه وحده فعلم بعض من كان خيدمه ويتردد إليه بأن له ماال فدخلوا عليه ليال وأخذوا املال 
كان يوما مشهودا وقدر اهللا سبحانه وتعاىل ظهور وقتلوه ليلة اجلمعة عاشوراء ودفن عند أبيه مبقربة باب حرب و

  قاتليه فقتلوا كلهم 
وفيها علي بن احلسن الدواحي أبو احلسن الواعظ تفقه على أيب اخلطاب الكلوذاين ومسع منه احلديث وتويف ليلة 

  اجلمعة خامس شوال ودفن بباب حرب 

  سنة سبع وعشرين ومخسمائة

  
بن علي بن أمحد بن عبد اهللا البغدادي احلنبلي مسند العراق وله اثنتان ومثانون  فيها تويف أبو غالب بن البناء أمحد
  سنة تويف يف صفر مسع اجلوهري

  وأبا يعلى بن الفراء وطائفة وله مشيخة مروية 
وفيها أبو العباس بن الرطيب أمحد بن سالمة بن عبد اهللا بن خملد الكرخي برع يف مذهب الشافعي وغوامضه على 

  أيب إسحق وابن الصباغ حىت صار يضرب به املثل يف اخلالف واملناظرة مث علم أوالد اخلليفة الشيخني 
  قاله يف العرب 

وفيها العالمة جمد الدين أبو الفتح وأبو سعيد أسعد بن أيب النصر بن الفضل امليهنيت بكسر امليم وقيل بفتحها مث 
أنيث نسبة إىل ميهنة قرية بقرب طوس بني سرخس وأبيورد مثناة مث هاء مفتوحة مث نون مفتوحة ويف آخره تاء الت

صاحب التعليقة تفقه مبرو وشاع فضله وبعد صيته ووىل نظامية بغداد مرتني وخرج له عدة تالمذة وكان يتوقد 
ذكاء تفقه على أيب املظفر السمعاين واملوفق اهلروي وكان يرجع إىل دين وخوف ولد مبيهنة سنة إحدى وستني 

ورحل إىل غزنة بغني معجمة من نواحي اهلند واشتهر بتلك النواحي وشاع فضله مث ورد إىل بغداد وانتفع  وأربعمائة
  الناس به وبطريقته اخلالفية مث توجه من بغداد رسوال إىل مهذان فتويف هبا 

قرية بأصبهان وفيها احلافظ أبو نصر اليوناريت بضم التحتية ونون مفتوحة وسكون الراء وفوقية نسبة إىل يونارت 
احلسن بن حممد بن إبراهيم احلافظ فسمع أبا بكر بن ماجه وأبا بكر بن خلف الشريازي وطبقتهما ورحل إىل هراة 



  وبلخ وبغداد وعىن هبذا الشأن وكان جيد املعرفة متقنا تويف يف شوال وقد جاوز الستني 
كذا نسبه إبن شافع وابن اجلوزي الفقيه احلنبلي  وفيها ابن الزاغوين أبو احلسن علي بن عبيد اهللا بن نصر بن السري

شيخ احلنابلة وواعظهم وأحد أعياهنم ولد يف مجادى األوىل سنة مخس ومخسني وأربعمائة وقرأ القرآن بالروايات 
وطلب احلديث بنفسه وقرأ وكتب خبطه ومسع من أيب الغنائم بن املأمون وأيب جعفر بن املسلمة وابن النقور وغريهم 

  الفقه على القاضيوقرأ 

  
يعقوب الربنشي وقرأ الكثري من كتب الفقه والنحو والفرائض وكان متقنا يف علوم شىت من األصول والفروع 

والوعظ واحلديث وصنف يف ذلك كله قال ابن اجلوزي كان له يف كل فن من العلم حظ وافر ووعظ مدة طويلة 
لفقه والوعظ وكانت له حلقة جبامع املنصور يناظر فيها قال وصحبته زمانا فسمعت منه احلديث وعلقت عنه من ا

يوم اجلمعة قبل الصالة مث يعظ فيها بعد الصالة وجيلس يوم السبت أيضا وذكر ابن ناصر أنه كان فقيه الوقت 
وكان مشهورا بالصالح والديانة والورع والصيانة وقال ابن السمعاين ذكر بعض الناس ممن يوثق هبم أنه رأى يف 

م ثالثة يقول واحد منهم اخسف وواحد يقول أغرق وواحد يقول أطبق يعين البلد فأجاب بعضهم ال ألن املنا
( بالقرب منا ثالثة أبو احلسن بن الزاغوين والثاين أمحد بن الطالية والثالث حممد بن فالن من احلربية والبن الزاغوين 

لكبري واملفردات يف جملدين وهي مائة مسئلة وله تصانيف كثرية منها يف الفقه اإلقناع والواضح واخلالف ا) 
التخليص يف الفرائض ومصنف يف الدور والوصايا وله اإليضاح يف أصول الدين جملد وغرر البيان يف أصول الفقه 

جملدات عدة وله ديوان خطب وجمالس يف الوعظ وله تاريخ على السنني ومناسك احلج وفتاوي ومسائل يف القرآن 
احلافظ ابن رجب كان ثقة صحيح السماع صدوقا حدث بالكثري وروى عنه ابن ناصر وابن وغري ذلك قال 

عساكر وابن اجلوزي وابن طربزد وغريهم وتفقه عليه مجاعة منهم صدقة بن احلسني وابن اجلوزي وتويف يوم األحد 
  صا سادس عشر احملرم ودفن مبقربة اإلمام أمحد وكان له مجع عظيم يفوت اإلحصاء انتهى ملخ

وفيها حممد بن احلسني بن علي بن إبراهيم بن عبيد اهللا الشيباين املزرقي املقرئ الفرضي أبو بكر ولد يف سلخ سنة 
تسع وثالثني وأربعمائة وقرأ القرآن بالروايات على مجاعة من أصحاب احلمامي منهم أبو بكر بن موسى اخلياط 

  مقرئ زمانه قرأ القراءات عليه مجاعة منهم ومسع من ابن املسلمة وخالئق ذكر ابن ناصر أنه كان

أبو موسى املديين احلافظ وعلي بن عساكر وغريمها وحدث عنه ابن ناصر وابن عساكر وابن اجلوزي وغريهم قال 
ابن اجلوزي كان ثقة عاملا ثبتا حسن العقيدة حنبليا تويف يوم السبت مستهل السنة فجأة وقيل انه تويف يف سجوده 

واملزرقي نسبة إىل املزرقة بني بغداد وعكربا وهي بتقدمي الزاي على الراء وبالقاف ومل يكن منها  ودفن بباب حرب
  إمنا نقل أبوه إليها أيام الفتنة فأقام هبا مدة 

وفيها حممد بن حممد بن احلسني بن حممد بن أمحد بن خلف بن الفراء الفقيه احلنبلي الزاهد أبو خازم ابن القاضي 
لى وأخو القاضي أيب احلسني ولد يف صفر سنة سبع ومخسني وأربعمائة ومسع احلديث من ابن املسلمة اإلمام أيب يع

وابن املأمون وغريمها وذكر ابن نقطة أنه حدث عن أبيه وما أظنه إال باإلجازة فإنه ولد قبل موت والده بسنة وذكر 
عقوب والزمه وعلق عنه وبرع يف معرفة املذهب أخوه أن والده أجاز له وألخيه وقرأ حممد هذا الفقه على القاضي ي

واخلالف واألصول وصنف تصانيف مفيدة وله كتاب التبصرة يف اخلالف وكتاب رءوس املسائل وشرح خمتصر 
اخلرقي وغري ذلك وكان من الفقهاء الزاهدين واألخيار الصاحلني وحدث ومسع منه مجاعة منهم ابناه وأبو املعمر 



س وتويف يوم االثنني تاسع عشرى صفر ودفن بداره بباب األزج ونقل يف سنة أربع وثالثني األنصاري وحيىي بن يون
  إىل مقربة اإلمام أمحد فدفن عند أبيه وأبو خازم باخلاء والزاي املعجمتني 

وفيها حممد بن أمحد بن صاعد أبو سعيد النيسابوري الصاعدي وله ثالث ومثانون سنة وكان رئيس نيسابور 
  املها وصدرها روى عن أيب احلسني بن عبد الغافر وابن مسرور وقاضيها وع

  سنة مثان وعشرين ومخسمائة

  
  فيها تويف أبو الوفاء أمحد بن علي الشريازي الزاهد الكبري صاحب الرباط

  واألصحاب واملريدين ببغداد وكان حيضر السماع 
سي صاحب الفلسفة وكان ماهرا يف علوم األوائل وفيها أبو الصلت أمية بن عبد العزيز بن أيب الصلت الداين األندل

الطبيعي والرياضي واإلهلي كثري التصانيف بديع النظم عاش مثانيا وستني سنة وكان رأسا يف معرفة اهليئة والنجوم 
واملوسيقى تنقل يف البالد ومات غريبا وذكره العماد الكاتب يف اخلريدة وأثىن عليه وذكر شيئا من نظمه ومن مجلة 

  ذكر قوله ما 
  ) أأنت ضعيف الرأي أم أنت عاجز ** وقائلة ما بال مثلك خامال ( 
  ) ملا مل حيوزوه من اجملد حائز ** فقلت هلا ذنيب إىل القوم أنين ( 
  ) وأما املعايل فهي عندي غرائز ** وما فاتين شيء سوى احلظ وحده ( 

  وله أيضا 
  ) مث مضى وما أكترث ** جد بقليب وعبث ( 
  ) يف عقد الصرب نفث ** ا من شادن واحرب( 
  ) ومن شاء بعث ** يقتل من شاء بعينيه ( 
  ) وأي عهد ما نكث ** فأي ود مل خين ( 

  وله أيضا 
  ) عن لثم مبسمه الربود األشنب ** دب العذار خبده مث انثىن ( 
  ) فالريق سم قاتل للعقرب ** ال غرو إن خشي الردى يف لثمه ( 

  ومن شعره أيضا 
  ) ما جمه يف الكأس من إبريقه ** فهف تركت حماسن وجهه ومه( 
  ) من وجنتيه وطعمها من ريقه ** ففعاهلا من مقلتيه ولوهنا ( 

  وأورد له أيضا يف كتاب اخلريدة 
  ) كيف يصيد البطل إال صيدا ** عجبت من طرفك يف ضعفه ( 
  )ما يفعل السيف إذا جردا ** يفعل فينا وهو يف غمده ( 

  
   وجيد وآخر شعر قاله أبيات أوصى أن تكتب على قربه وهي وشعره كثري



  ) بأين إىل دار البقاء أصري ** سكنتك يا دار الفناء مصدقا ( 
  ) إىل عادل يف احلكم ليس جيور ** وأعظم ما يف األمر أين صائر ( 
  ) وزادي قليل والذنوب كثري ** فيا ليت شعري كيف ألقاه عندها ( 
  ) شر عقاب املذنبني جدير ** فإنين  فإن أك جمزيا بذنيب( 
  ) فثم نعيم دائم وسرور ** وإن يك عفو منه عين ورمحة ( 

  وملا اشتد مرض موته قال لولده عبد العزيز 
  ) رب السماء عليك بعدي ** عبد العزيز خليفيت ( 
  ) تدريه فاحفظ فيه عهدي ** أنا قد عهدت إليك ما ( 
  ) ليف رشد ال تزال ح** فالن عملت به فإنك ( 
  ) وقد نصحتك حسب جهدي ** ولئن نكثت لقد ضللت ( 

وقال ابن خلكان وجدت يف جمموع لبعض املغاربة أن أبا الصلت املذكور مولده يف دانية مدينة من بالد األندلس يف 
وقدم قران سنة ستني وأربعمائة وأخذ العلم عن مجاعة من أهل األندلس كأيب الوليد الوقشي قاضي دانية وغريه 

اإلسكندرية مع أمه يف يوم عيد األضحى من سنة تسع ومثانني وأربعمائة ونفاه األفضل شاهان شاه من مصر سنة 
مخس ومخسمائة وتردد باإلسكندرية إىل أن سافر سنة ست ومخسمائة فحل باملهدية ونزل من صاحبها علي بن حيىي 

مساه عبد العزيز وكان شاعرا ماهرا له يف الشطرنج يد  بن متيم بن املعز بن باديس منزلة جليلة وولد له هبا ولد
بيضاء وتويف هذا الولد ببجاية يف سنة ست وأربعني ومخسمائة وصنف أمية وهو يف اعتقال األفضل مبصر رسالة 

وكتاب األدوية املفردة وكتابا يف املنطق مساه تقومي األذهان ( ) العمل باألسطرالب وكتاب الوجيز يف علم البيئة 
  غري ذلك وهبا صنف الوجيز لألفضل عرضه على منجمه أيب عبد اهللا احلليب فلما وقفو

  عليه قال له هذا الكتاب ال ينتفع به املبتدي ويستغين عنه املنتهى وله من أبيات 
  ) وهو بدر وهي كتان ** كيف ال تبلى عالئله ( 

  انتهى ما أورده ابن خلكان ملخصا 
بن إبراهيم بن علي بن برهون شيخ الشافعية ولد مبيافارقني سنة ثالث وثالثني وفيها أبو علي الفارقي احلسن 

وأربعمائة وتفقه على حممد بن بيان الكازروين مث ارحتل إىل الشيخ أيب إسحق وحفظ عليه املهذب وتفقه على ابن 
د مسع من أيب الصباغ وحفظ عليه الشامل وكان ورعا زاهدا صاحب حق جمودا حلفظ الكتابني يكرر عليهما وق

جعفر بن املسلمة ومجاعة ووىل قضاء واسط مدة وهبا تويف يف احملرم عن مخس وتسعني سنة وعليه تفقه القاضي أبو 
  سعد بن أيب عصرون 

وفيها عبد اهللا بن املبارك ويعرف بعسكر بن احلسن العكربي املقرئ الفقيه أبو حممد ويعرف بابن نبال احلنبلي مسع 
 وأيب احلسني العاصمي وغريمها وتفقه على أيب الوفاء بن عقيل وأيب سعد الربداين وكان يصحب من أيب نصر الزينيب

شافعا اجليلي فأشار عليه بشراء كتب ابن عقيل فباع ملكا له واشترى بثمنه كتاب الفنون وكتاب الفصول 
شرى مجادى األوىل عن نيف ووقفهما على املسلمني وكان خريا من أهل السنة وحدث وتويف ليلة الثالثاء ثاين ع

  وسبعني سنة ودفن مبقربة اإلمام أمحد 
وفيها عبد الواحد بن شنيف بن حممد بن عبد الواحد الديلمي البغدادي الفقيه احلنبلي أبو الفرج أحد أكابر الفقهاء 

وله دينا واسعة  تفقه على أيب علي الربداين وبرع وكان مناظرا جمودا وأمينا من قبل القضاة ويباشر بعض الواليات



وكان ذا فطنة وشجاعة وقوة قلب وعفة ونزاهة وأمانة قال ابن النجار كان مشهورا بالديانة وحسن الطريقة ومل 
تكن له رواية يف احلديث تويف رمحه اهللا تعاىل ليلة السبت حادي عشرى شعبان وصلى عليه الشيخ عبد القادر ودفن 

  مبقربة اإلمام

  أمحد رضي اهللا عنه 
ا أبو احلسن علي بن أيب القاسم بن أيب زرعة الطربي املقرئ احملدث الفقيه احلنبلي الزاهد من أهل آمل وفيه

طربستان ذكره ابن السمعاين فقال شيخ صاحل خري دين كثري العبادة والذكر مستعمل السنن مبالغ فيها جهده 
ومسع هبا مجاعة من أصحاب أيب نعيم وكان مشهورا بالزهد والديانة رحل بنفسه يف طلب احلديث إىل أصبهان 

احلافظ كأيب سعد املطرب وأيب علي احلداد وغريمها ومسع ببلده آمل من أيب احملاسن الروياين الفقيه وأيب بكر بن 
  اخلطاب وتويف بالعسيلة بعد فراغه من احلج والعمرة والزيارة يف احملرم ودفن هبا انتهى 

  لواسطي الشروطي روى عن اخلطيب وابن املسلمة وتويف يف ذي احلجة وفيها أبو القاسم هبة اهللا بن أمحد ا

  سنة تسع وعشرين ومخسمائة

  
فيها هجم على سرادق املسترشد باهللا أيب منصور الفضل بن املستظهر باهللا أمحد بن املقتدي باهللا عبد اهللا بن حممد بن 

اهر مراغة وكانت والدته يف ربيع األول سنة مخس القائم اهلامشي العباسي سبعة عشر من الباطنية فقتلوه وقتلوا بظ
ومثانني وأربعمائة وبويع له باخلالفة عند موت أبيه يف ربيع اآلخر سنة اثنيت عشرة ومخسمائة وكان ذا مهة عالية 

وشهامة زائدة وإقدام ورأي وهيبة شديدة ضبط األمور أي أمور اخلالفة ورتبها أحسن ترتيب وأحيا رميمها ونشر 
وشيد أركان الشريعة وطرز أكمامها وباشر احلروب بنفسه وخرج عدة نوب إىل احللة واملوصل وطريق  عظامها

خراسان إىل أن خرج النوبة األخرية وكسر جيشه بقرب مهذان وأخذ أسريا إىل أذربيجان يف هذه السنة وكان قد 
عنه حممد بن عمر بن مكي األهوازي  مسع احلديث من أيب القاسم بن بيان وعبد الوهاب بن هبة اهللا السبيت وروى

  ووزيره علي بن طراد وإمساعيل بن طاهر املوصلي

وذكره ابن الصالح يف طبقات الشافعية وناهيك بذلك فإنه قال هو الذي صنف له أبو بكر الشاشي كتابه العمدة 
سبكي يف طبقات الشافعية يف الفقه وبلقبه اشتهر الكتاب فإنه كان حينئذ يلقب عمدة الدنيا والدين وذكره ابن ال

فقال كان يف أول أمره تنسك ولبس الصوف وانفرد يف بيت للعبادة وكان مولده يوم األربعاء ثامن عشر شعبان 
سنة ست ومثانني وأربعمائة وخطب له أبوه بوالية العهد ونقش امسه على السكة يف شهر ربيع األول سنة مثان 

اخللفاء قبله مثله يستدرك على كتابه ويصلح أغاليط يف كتبهم وأما ومثانني وكان مليح اخلط ما كتب أحد من 
شهامته وهيبته وشجاعته وإقدامه فأمر أشهر من الشمس ومل تزل أيامه مكدرة بكثرة التشويش واملخالفني وكان 

  خيرج بنفسه لدفع ذلك إىل أن خرج اخلرجة األخرية إىل العراق فكسر وأخذ ورزق الشهادة 
ت السلطان حممود بن حممد بن ملكشاه سنة مخس وعشرين فأقيم ابنه داود مكانه فخرج عليه عمه وقال الذهيب ما

مسعود بن حممد فاقتتال مث اصطلحا على االشتراك بينهما ولكل مملكة وخطب ملسعود بالسلطنة ببغداد ومن بعده 
معان وغدر باخلليفة أكثر عسكره لداود وخلع عليهما مث وقعت بني اخلليفة ومسعود وحشة فخرج لقتاله فالتقى اجل

فظفر به مسعود وأسر اخلليفة وخواصه فحبسهم بقلعة بقرب مهذان فبلغ أهل بغداد ذلك فحثوا يف األسواق على 



رءوسهم التراب وبكوا وضجوا وخرج النساء حاسرات يندبن اخلليفة ومنعوا الصالة واخلطبة قال ابن اجلوزي 
كل يوم مخس مرات أو ست مرات والناس يستغيثون فأرسل السلطان سنجر وزلزلت بغداد مرارا كثرية ودامت 

إىل ابن أخيه مسعود يقول ساعة وقوف الولد غياث الدنيا والدين على هذا املكتوب يدخل على أمري املؤمنني ويقبل 
رضية ما ال األرض بني يديه ويسأله العفو والصفح ويتنصل غاية التنصل فقد ظهر عندنا من اآليات السماوية واأل

طاقة لنا بسماع مثلها فضال عن املشاهدة من العواصف والربوق والزالزل ودوام ذلك عشرين يوما وتشويش 
  العساكر وانقالب البلدان ولقد خفت على نفسي من جانب اهللا وظهور

يف أمرك وتعيد أمري آياته وامتناع الناس من الصلوات يف اجلوامع ومنع اخلطباء ما ال طاقة يل حبمله فاهللا اهللا بتال
املؤمنني إىل مقر عزه وحتمل الفاشية بني يديه كما جرت عادتنا وعادة آبائنا ففعل مسعود مجيع ما أمر به وقبل 

األرض بني يدي اخلليفة ووقف يسأل العفو مث أرسل سنجر رسوال آخر ومعه عسكر يستحث مسعود على إعادة 
عشر من الباطنية فذكر أن مسعودا ما علم هبم وقيل بل هو الذي دسهم اخلليفة إىل مقر عزه فجاء يف العسكر سبعة 

فهجموا على اخلليفة يف خميمه ففتكوا به وقتلوا معه مجاعة من أصحابه فما شعر هبم العسكر إال وقد فرغوا من 
اء وجاء شغلهم فأخذوهم وقتلوهم إىل لعنة اهللا وجلس السلطان للعزاء وأظهر املساءة بذلك ووقع النحيب والبك

اخلرب إىل بغداد فاشتد ذلك على الناس وخرجوا حفاة خمرقني الثياب والنساء ناشرات الشعور يلطمن ويقلن املراثي 
ألن املسترشد كان حمببا فيهم مبرة شافية من الشجاعة والعدل والرفق هبم وقتل املسترشد مبراغة يوم اخلميس 

رشد بالناس يوم عيد أضحى فقال اهللا أكرب ما سحت األنواء سادس عشر ذي القعدة وقال الذهيب وقد خطب املست
وأشرق الضياء وطلعت ذكاء وعلت على األرض السماء اهللا أكرب ما هع سحاب وملع سراب وأجنح طالب وسر 

قادما إياب وذكر خطبة بليغة مث جلس مث قام فخطب وقال اللهم أصلحين يف ذرييت وأعين على ما وليتين وأوزعين 
  ووفقين وانصرين فلما فرغ منها وهتيأ للنزول بدره أبو املظفر اهلامشي فأنشده  شكر نعمتك

  ) على منرب قد حف أعالمه النصر ** عليك سالم اله يا خري من عال ( 
  ) بسريته احلسىن وكان له األمر ** وأفضل من أم األنام وعمهم ( 

  عاىل وهي طويلة وباجلملة فإنه كان من حسنات اخللفاء رمحه اهللا ت
وفيها أو يف اليت قبلها احلسن بن أمحد بن حكينا الشاعر املشهور قال العماد الكاتب أمجع أهل بغداد على أنه مل 

  يرزق أحد من الشعراء لطافة طبعه وكان يلقب

  
  بالربغوث ومن شعره 

  ) سبب والناس لوام ** افتضاحي يف عوارضه ( 
   )والذي أهواه منام ** كيف خيفى ما أكابده ( 

  وله أيضا 
  ) يزين عارضه مبشق ** ملا بدا خط العذار ( 
  ) فوق البياض كتاب عتق ** وظننت أن سواده ( 
  ) عهدة كتبت برقي ** فإذا به من سوء حظي ( 

وفيها أو يف اليت قبلها علي بن عطية اللخمي البلنسي الشاعر املشهور عرف بابن الزقاق كان شاعرا مفلقا حسن 



  رة ومن شعره قوله يف غالم أصابته جراحة يف وجنته السبك رشيق العبا
  ) ولكنها آية للبشر ** وما شق وجنته عابثا ( 
  ) هبا كيف كان انشقاق القمر ** جالها لنا اهللا كيما نرى ( 

ن وفيها أو يف اليت قبلها وبه جزم ابن خلكان وابن شهبة حممد بن عبد اهللا بن أمحد أبو نصر األرغياين بالفتح فالسكو
فكسر املعجمة وفتح التحتية نسبة إىل أرغيان من نواحي نيسابور الشافعي صاحب الفتاوي املعروفة وهي يف جملدين 
ضخمني يعرب عنها تارة بفتاوي األرغياين وتارة بفتاوي إمام احلرمني ألهنا أحكام جمردة أخذها مصنفها من النهاية قرأ 

} إين ألجد ريح يوسف { ي املفسر وروى عنه يف تفسري قوله تعاىل على إمام احلرمني ومسع من أيب احلسن الواحد
فقال أن ريح الصبا استأذنت رهبا أن تأيت يعقوب عليه السالم بريح يوسف عليه السالم قبل أن يأتيه البشري 

ان بالقميص فأذن هلا فأتته بذلك فلذلك يتروح كل حمزون بريح الصبا وهي من ناحية املشرق إذا هبت على األبد
  نعمتها ولينتها وهيجت األشواق إىل األوطان واألحباب 

  انتهى 
  قال ابن السمعاين ولد املذكور بأرغيان سنة أربع

ومخسني وأربعمائة وقدم نيسابور وتفقه على إمام احلرمني وبرع يف الفقه وكان إماما متنسكا كثري العبادة حسن 
  وله شعر السرية مشتغال بنفسه تويف يف ذي القعدة بنيسابور 

وفيها طراد السلمي السنبسي البلنسي عرف بزربول األدب وفيه يقول بعضهم وقد أرسل معه كتاب جراب الدولة 
  لصديق له يداعبه 

  ) إىل خل بأظرف من جراب ** وما يهدي مع الزربول يوما ( 
  ومن شعره هو 

  ) قبل أن ختسروا النفوس عليه ** بادروا بالفرار من مقلتيه ( 
  ) ما هلا الدهر منقذا من يديه ** وا أن للغرام ديونا واعلم( 

وفيها مشس امللوك أبو الفتح إمساعيل بن تاج امللوك بورى بن طغتكني وىل دمشق بعد أبيه وكان وافر احلرمة 
موصوفا بالشجاعة كثري اإلغارة على الفرنج أخذ منهم عدة حصون وحاصر أخاه ببعلبك مدة لكنه كان ظاملا 

را رتبت أمه زمردخاتون من وثب عليه من قلعة دمشق يف ربيع األول وكانت دولته حنو ثالث سنني مصادرا جبا
وترتب بعده يف امللك أخوه حممود وصار أتابكه معني الدين انزا الطغتكيين فبقي أربع سنني وقتله غلمانه قاله يف 

  العرب 
وىل عهد أبيه ووزيره وىل ثالثة أعوام فظلم وغشم  وفيها احلسن بن احلافظ لدين اهللا عبد اجمليد العبيدي املصري

وفتك حىت أنه قتل يف ليلة أربعني أمريا فخافه أبوه وجهز حلربه مجاعة فالتقاهم واختبطت مصر مث دس عليه أبوه من 
  سقاه مسا فهلك 

ة كان فارسا وفيها دبيس بن صدقة ملك العرب نور الدولة أبو األعز ولد األمري سيف الدولة األسدي صاحب احلل
شجاعا مقداما جوادا ممدحا أديبا كثري احلروب والفنت خرج على املسترشد باهللا غري مرة ودخل خراسان والشام 

  واجلزيرة واستوىل على كثري من العراق وكان مسعر حرب ومجرة وبالء فتله السلطان



  
  د على قتله وله نظم حسن منه مسعود مبراغة يف ذي احلجة وأظهر أنه قتله أخذا بثأر املسترشد فلله احلم

  ) عذار األماين باهلموم يشيب ** متتع بأيام السرور فإمنا ( 
  ونسب العماد الكاتب يف اخلريدة إليه األبيات الالمية اليت من مجلتها 

  ) إىل هوى أيسره القتل ** أسلمه حب سليمانكم ( 
لغين أبو املنصور اجلذامي اإلسكندري املعروف وفيها ظافر بن القاسم بن منصور بن عبد اهللا بن خلف بن عبد ا

باحلداد الشاعر املشهور كان من الشعراء اجمليدين وله ديوان شعر أكثره جيد ومدح مجاعة من املصريني وروى عنه 
  احلافظ أبو طاهر السلفي وغريه من األعيان ومن مشهور شعره قوله 

  ) ذاذه ماسح وابل دمعه ور** لو كان بالصرب اجلميل مالذه ( 
  ) حىت وهي وتقطعت أفالذه ** ما زال جيش احلب يغزو قلبه ( 
  ) إال رسيس حيتويه جذاذه ** مل يبق فيه مع الغرام بقية ( 
  ) أبدا من احلدق املراض عياذه ** من كان يرغب يف السالمة فليكن ( 
  ) نظر يضر بقلبك استلذاذه ** ال ختدعنك بالفتور فإنه ( 
  ) سهم إىل حب القلوب نفاذه ** ذي من طرفه يا أيها الرشأ ال( 
  ) مخر جيول عليه من نباذه ** در يلوح بفيك من نظامه ( 
  ) وسنان ذاك اللحظ ما فوالذه ** وقناة ذاك القد كيف تقومت ( 
  ) أخشى بأن جيفو عليه الذه ** رفقا جبسمك ال يذوب فإنين ( 
  ) رى أستاذه وهو اإلمام فمن ت** هاروت يعجز عن مواقع سحره ( 
  ) إال وعز على الورى استنقاذه ** تاهللا ما علقت حماسنك امرأ ( 
  ) طوعا وقد أودى هبا استحواذه ** أغريت حبك بالقلوب فأذعنت ( 
  ) جهدي فدام نفوره ولواذه ** مايل أتيت احلظ من أبوابه ( 
  )كذليله وغنيه شحاذه ** إياك من طمع املىن فعزيزه ( 

  
  ) قوم غداة نبت به بغداذه ** د استهوى هبا ذالية بن دري( 
  ) طمعا هبم صرعا أو جذاذه ** دانت لزخرف قوله فتفرقت ( 
  ) قد كان ليس يضره إنفاذه ** من قدر الرزق السين لك إمنا ( 

  وهذه القصيدة من غرر القصائد ومن شعره 
  ) أرجو اإلياب قضيت حنيب ** رحلوا فلوال أنين ( 
  ) لكنين فارقت قليب ** م واهللا ما فارقته( 

وذكره علي بن ظافر بن أيب املنصور يف كتابه بدائع البداية وأثىن عليه وأورد فيه عن القاضي أيب عبد اهللا حممد بن 
احلسني اآلمدي النائب كان يف احلكم بثغر اإلسكندرية قال دخلت على األمري السعيد بن ظفر أيام واليته الثغر 

خنصره فسألته عن سببه فذكر ضيق خامته عليه وأنه ورم بسببه فقلت له الرأي قطع حلقته فوجدته يقطر دهنا على 
  قبل أن يتفاقم األمر به فقال اختر من يصلح لذلك فاستدعيت أبا املنصور ظافر احلداد فقطع احللقة وأنشد بديها 



  ) وأكثر الناثر والناظم ** قصر عن أوصافك العامل ( 
  ) يضيق عن خنصره اخلامت **  من يكن البحر له راحة( 

فاستحسنه األمري ووهب له احللقة وكانت من ذهب وكان بني يدي األمري غزال مستأنس وقد ربض وجعل رأسه 
  يف حجره فقال ظافر بديها 

  ) وأمره ختطى له واعتمد ** عجبت جلرأة هذا الغزال ( 
  ) وكيف اطمأن وأنت األسد ** وأعجب به إذا بدا جامثا ( 

  األمري واحلاضرون يف االستحسان وتأمل ظافر شيئا على باب اجمللس مينع الطري من دخوهلا فقال فزاد 
  ) شباكا فأدركين بعض شك ** رأيت ببابك هذا املنيف ( 
  ) فقلت البحار مكان الشبك ** وفكرت فيما رأى خاطري ( 

  مث انصرف وتركنا متعجبني من حسن بديهته رمحه اهللا تعاىل وكانت وفاته

  مبصر يف احملرم قاله ابن خلكان 
وفيها ثابت بن منصور بن املبارك الكيلي املقرئ احملدث احلنبلي أبو العز مسع من أيب حممد التميمي وأيب الغنائم بن 

أيب عثمان وغريمها وعىن باحلديث ومسع الكثري وكتب الكثري وخرج ختاريج لنفسه عن شيوخه يف فنون وحدث 
عنه السلفي واملبارك بن أمحد وابن اجلوزي وغريهم وقال أبو الفرج كان دينا ثقة صحيح ومسع منه مجاعة وروى 

اإلسناد ووقف كتبه قبل موته وقال السلفي عنه فقيه مذهب أمحد كتب كثريا ومسع معنا وقبلنا على شيوخ وكان 
مثان وعشرين ورأيت مجاعة ثقة وعر األخالق وتويف يوم االثنني سابع عشر ذي احلجة قال ابن رجب قيل تويف سنة 

من احملدثني وغريهم نعتوه يف طباق السماع باإلمام احلافظ رمحه اهللا وهو منسوب إىل كيل قرية على شاطئ دجلة 
  على مسرية يوم من بغداد مما يلي طريق واسط ويقال هلا جيل أيضا 

  انتهى ومنها الشيخ عبد القادر 
ن عبد الغافر بن حممد الفارسي احلافظ األديب صاحب تاريخ نيسابور وفيها أبو احلسن عبد الغافر بن إمساعيل ب

ومصنف جممع الغرائب ومصنف املفهم يف شرح مسلم كان إماما يف احلديث واللغة واألدب والبالغة فقيها شافعيا 
بإمام  أكثر األسفار وحدث عن جده ألمه أيب القاسم القشريي وطبقته وأجاز له أبو حممد اجلوهري وآخرون وتفقه

احلرمني الزمه أربع سنني وأخذ عنه اخلالف والفقه ورحل فأكثر األسفار ولقى العلماء مث رجع إىل نيسابور ووىل 
خطابتها وأخذ التفسري واألصول عن خاليه أيب سعيد عبد اهللا وأيب سعيد عبد الواحد ابين أيب القاسم القشريي 

  ومات بنيسابور عن مثان وسبعني سنة 
اجلماعة أبو عبد اهللا بن احلاج التجييب القرطيب املالكي حممد بن أمحد بن خلف روى عن أيب علي وفيها قاضي 

الغساين وطائفة وكان من جلة العلماء وكبارهم متبحرا يف العلوم واآلداب ومل يكن أحد يف زمانه أطلب للعلم منه 
  مع الدين واخلشوع قتل

  
  سبعني سنة ظلما جبامع قرطبة يف صالة اجلمعة عن إحدى و

  سنة ثالثني ومخسمائة



  
  فيها كبس عسكر حلب بالد الفرنج بالساحل فأسروا وسبوا وغنموا وشرع أمر الفرنج يتضعضع 

وفيها حصل بني السلطان مسعود وبني اخلليفة الراشد باهللا خلف ومجعت العساكر من الفريقني وذهب اخلليفة إىل 
ى دار اخلالفة واستدعى الفقهاء وأخرج خط والد اخلليفة املوصل ودخل السلطان مسعود بغداد واحتوى عل

املسترشد أنه من خرج من بغداد لقتال السلطان فقد خلع نفسه من اخلالفة فأفىت من أفىت من الفقهاء خبلعه فخلعه 
بويع له يف يوم االثنني سادس عشر ذي القعدة حبكم احلاكم وفتيا الفقهاء واستدعى بعمه املقتفى بن املستظهر باهللا ف

  باخلالفة 
قال ابن اجلوزي يف الشذور وقد ذكر الصويل شيئا فتأملته فإذا هو عجيب قال الناس أن كل سادس يقوم بأمر 

الناس منذ أول اإلسالم ال بد أن خيلع فاعتربت أنا هذا فوجدته كذلك انعقد األمر لنبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم 
حلسن وخلع مث معاوية ويزيد بن معاوية ومعاوية بن يزيد ومروان وعبد امللك مث قام أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وا

وابن الزبري فخلع وقتل مث مل ينتظم لبين أمية أمر فوىل السفاح واملنصور واملهدي واهلادي والرشيد واألمني فخلع 
مث املقتدي مث املعتمد مث املعتضد  وقتل مث املأمون واملعتصم والواثق واملتوكل واملنتصر واملستعني فخلع وقتل مث املعتز

مث املكتفي مث املقتدر فخلع مث رد مث قتل مث القاهر والراضي واملتقي واملستكفي واملطيع والطائع فخلع مث القادر 
  والقائم واملقتدي واملستظهر واملسترشد والراشد فخلع مث وىل املقتفى 

لبئر إبراهيم بن الفضل األصبهاين احلافظ روى عن أيب احلسني وفيها تويف أبو منصور البآر كالقفال نسبة إىل عمل ا
  بن النقور وخلق قال ابن السمعاين رحل

ومسع وما أظن أحدا بعد ابن طاهر املقدسي رحل وطوف مثله أو مجع األبواب كجمعه إال أن البآر حلقه األدبار يف 
نه يضع يف احلال وقال يل إمساعيل بن آخر األمر فكان يقف يف سوق أصبهان ويروى من حفظه بسنده ومسعت أ

  حممد احلافظ أشكر اهللا كيف ما حلقته وأما ابن طاهر املقدسي فجرب عليه الكذب مرات قاله يف العرب 
وفيها سلطان بن حيىي بن علي بن عبد العزيز زين القضاة أبو املكارم القرشي الدمشقي روى عن أيب القاسم بن أيب 

  قضاء عن أبيه ووعظ وأفىت العالء ومجاعة وناب يف ال
وفيها علي بن أمحد بن منصور بن قيس الغساين أبو احلسن املالكي النحوي الزاهد شيخ دمشق وحمدثها روى عن 

أيب القاسم السميساطي وأيب بكر اخلطيب وعدة قال السلفي مل يكن يف وقته مثله بدمشق كان زاهدا عابدا ثقة 
نقطعا يف بيته بدرب النقاسة أو بيته الذي يف املنارة الشرقية باجلامع مفتيا وقال ابن عساكر كان متحرزا متيقظا م

  يقرئ الفرائض والنحو 
وفيها أبو سهل حممد بن إبراهيم بن سعدويه األصبهاين املزكي راوي مسند الربقاين عن أيب الفضل الرازي تويف يف 

  ذي القعدة 
شيخ الصوفية خبراسان له مصنف يف التصوف وكان زاهدا عارفا  وفيها أبو عبد اهللا حممد بن محوية اجلويين الزاهد

قدوة بعيد الصيت روى عن موسى بن عمران األنصاري ومجاعة وعاش اثنتني ومثانني سنة وهو جد بين محويه قال 
السخاوي دفن يف داره ببحرياباذا إحدى قرى جوين وقرأ الفقه واألصول على إمام احلرمني مث اجنذب إىل الزهد 

ج مرات وكان مستجاب الدعاء وصنف كتاب لطائف األذهان يف تفسري القرآن وسلوة الطالبني يف سرية سيد وح
املرسلني صلى اهللا عليه وسلم وكتابا يف علم الصوفية وغري ذلك ولد سنة تسع وأربعني وأربعمائة وأخذ طريقة 

  التصوف عن أيب الفضل علي بن حممد الفارمذي عن أيب القاسم



  ن أيب عثمان سعيد بن سالم املغريب عن الزجاجي عن اجلنيد انتهى الطوسي ع
وفيها أبو بكر حممد بن علي بن شاذان الصاحلاين مسند أصبهان يف زمانه وآخر من حدث عن أيب طاهر بن عبد 

الرحيم الكاتب كان صاحلا صحيح السماع تويف يف مجادى اآلخرة عن اثنتني وتسعني سنة وآخر أصحابه عني 
  س قاله يف العرب الشم

وفيها أبو عبد اهللا الفراوي بضم الفاء نسبة إىل فراوة بلد قرب خوارزم حممد بن الفضل بن أمحد الصاعدي 
النيسابوري راوي صحيح مسلم عن الفارسي ومسند خراسان وفقيه احلرم كان شافعيا مفتيا مناظرا صحب إمام 

قيه احلرم ألنه أقام باحلرمني مدة طويلة ينشر العلم ويسمع احلرمني مدة وعاش تسعني سنة قال ابن شهبة يعرف بف
احلديث ويعظ الناس ويذكرهم أخذ األصول والتفسري عن أيب القاسم القشريي وتفقه بإمام احلرمني ومسع من خلق 

كثري وتفرد بصحيح مسلم وقال ابن السمعاين هو إمام مفت مناظر واعظ حسن األخالق واملعاشرة جواد مكرم 
اء ما رأيت يف شيوخنا مثله مث حكى عن بعضهم أنه قال الفراوي ألف راوي قال الذهيب وقد أملى أكثر من للغرب

  ألف جملس تويف يف شوال ودفن إىل جانب ابن خزمية 
  وفيها كافور النبوي من خدام النيب صلى اهللا عليه وسلم كان أسود خصيا طويال ال حلية له ومن شعره 

  ) تبغي العال واملعايل مهرها غال ** ال حتام مهك يف حل وترح( 
  ) يف طيها تلف للنفس واملال ** يا طالب اجملددون اجملد ملحمة ( 
  ) إىل مراد امرئ يسعى آلمال ** ولليايل صروف قلما اجنذبت ( 

  سنة إحدى وثالثني ومخسمائة

  
  فيها تويف أبو الربكات أمحد بن علي بن عبد اهللا بن اإليرادي البغدادي

قيه احلنبلي الزاهد مسع من أيب الغنائم بن أيب عثمان وأيب احلسن بن األخضر األنباري وخلق وقرأ الفقه على ابن الف
عقيل وصحب الفاعوس وغريه من الصاحلني وتعبد ووقف دارا بالبدرية شرقي بغداد على أصحاب أمحد ومسع منه 

يا عنه وتويف ليلة اخلميس ثاين عشر رمضان ودفن مجاعة منهم أبو املعمر األنصاري وأبو القاسم بن عساكر ورو
  بباب ابرز 

وفيها إمساعيل بن أيب القاسم الغازي أبو حممد النيسابوري روى عن أيب احلسني عبد الغافر وأيب حفص بن مسرور 
وكان صوفيا صاحلا ممن خدم أبا القاسم القشريي ومات يف رمضان وله اثنتان وتسعون سنة وقد روى صحيح 

  كله مسلم 
وفيها متيم بن أيب سعيد أبو القاسم اجلرجاين روى عن أيب حفص بن مسرور وأيب سعد الكنجرودي والكبار وكان 

  مسند هراة يف زمانه تويف يف هذه السنة أو قبلها قاله يف العرب 
أبا بكر وفيها طاهر بن سهل بن بشر أبو حممد االسفرائيين الدمشقي الصائغ عن إحدى ومثانني سنة مسع أباه و

  اخلطيب وأبا القاسم احلنائي وطائفة وكان ضعيفا قال ابن عساكر حك اسم أخيه وكتب بدله امسه 
وفيها احلسن بن حيىي بن روبيل الدمشقي األبار كان يبيع االبر وكان صاحلا ناسكا مغرى هبجاء زوجته ألهنا أشارت 

  ا صفعت ولوال تعذيرها يف ملا وقعت عليه أن ميدح كبريا فما نفع فهجاه فصفع فقال لوال زوجيت مل



وفيها أبو جعفر اهلمذاين حممد بن أيب علي احلسن بن حممد احلافظ الصدوق رحل وروى عن ابن النقور وأيب صاحل 
املؤذن والفضل بن احملب وطبقتهم خبراسان والعراق واحلجاز والنواحي قال ابن السمعاين ما أعرف أن أحدا يف 

   يف ذي القعدة وقال ابن ناصر الدين كان حافظا من املكثرين عصره مسع أكثر منه تويف
  وفيها أبو القاسم بن الطرب هبة اهللا بن أمحد بن عمر احلريري البغدادي املقرئ

قرأ بالروايات على أيب بكر حممد بن موسى احلناط وهو آخر أصحابه ومسع من أيب إسحق الربمكي ومجاعة وكان 
   يف مجادى اآلخرة عن ست وتسعني سنة ثقة صاحلا ممتعا حبواسه تويف

وفيها أبو عبد اهللا حيىي بن احلسن بن أمحد بن البناء البغدادي احلنبلي روى عن أيب احلسني بن األبنوسي وعبد 
الصمد بن املأمون وكان ذا علم وصالح وهو أخو أيب نصر املتقدم ذكره قال ابن رجب ولد يوم اجلمعة رابع 

ث ومخسني وأربعمائة وبكر به أبوه يف السماع فسمع من أيب احلسني بن املهتدي وابن عشرى ذي القعدة سنة ثال
األبنوسي وابن النقور ووالده أيب علي بن البنا وغريهم وحدث وروى عنه مجاعة من احلفاظ منهم ابن عساكر وابن 

اسع الرواية حسن اجلوزي وابن بوش وروى عنه ابن السمعاين إجازة وقال كان شيخا صاحلا حسن السرية و
  األخالق متوددا متواضعا برا لطيفا بالطلبة مشفقا عليهم وتويف ليلة اجلمعة ثامن شهر ربيع األول 

  سنة اثنتني وثالثني ومخسمائة

  
فيها تويف أبو نصر الغازي أمحد بن عمر بن حممد األصبهاين احلافظ قال ابن السمعاين ثقة حافظ ما رأيت يف شيوخي 

مسع أبا القاسم ابن مندة وأبا احلسني بن النقور والفضل بن احملب وطبقتهم وكان مجاعة من أصحابنا أكثر رحلة منه 
  يفضلونه على إمساعيل التيمي احلافظ تويف يف رمضان وقال الذهيب عاش ثالثا ومثانني سنة 
بو القاسم القرطيب املالكي وفيها أمحد بن حممد بن أمحد بن خملد بن عبد الرمحن بن أمحد بن احلافظ بقى ابن خملد أ

  أحد األئمة روى عن أبيه وابن الطالع وأجاز له أبو العباس بن دهلاث وتويف يف سلخ العام عن سبع ومثانني سنة 
  وفيها الفقيه احلنبلي أبو بكر الدينوري أمحد بن أيب الفتح حممد بن أمحد من

وتقدم يف املناظرة على أبناء جنسه حىت كان أسعد امليهين أئمة احلنابلة ببغداد تفقه على أيب اخلطاب وبرع يف الفقه 
شيخ الشافعية يقول ما اعترض أبو بكر الدينوري على دليل أحد إال ثلم فيه ثلمة وله تصانيف يف املذهب منها 
ضرت كتاب التحقيق يف مسائل التعليق وخترج به أئمة منهم أبو الفتح بن املىن والوزير ابن هبرية قال ابن اجلوزي ح

  درسه بعد موت شيخنا ابن الزاغوين حنوا من أربع سنني قال وأنشدين أي لنفسه 
  ) بغري عناء واجلنون فنون ** متنيت أن أمسي فقيها مناظرا ( 
  ) تلقيتها فالعلم كيف يكون ** وليس اكتساب املال دون مشقة ( 

د اهللا قدر فلعل اهللا أن جيعلين منهم تويف وقال ابن اجلوزي كان يرق عند ذكر الصاحلني ويبكي ويقول للعلماء عن
  يوم السبت غرة مجادى األوىل ودفن عند رجلي أيب منصور اخلياط قريبا من قرب اإلمام أمحد رضي اهللا عنه 

وفيها إمساعيل بن أيب صاحل أمحد بن عبد امللك املؤذن الفقيه أبو سعد النيسابوري الشافعي روى عن أبيه وأيب حامد 
ئفة وتفقه على إمام احلرمني وبرع يف الفقه ونال جاها ورياسة عند سلطان كرمان وتويف ليلة الفطر األزهري وطا

  وله نيف ومثانون سنة 



وفيها سعيد بن أيب الرجاء حممد بن أيب بكر أبو الفرج األصبهاين الصرييف اخلالل السمسار تويف يف صفر عن سن 
مد بن النعمان القصاص وروى مسند أمحد بن منيع ومسند الغريب عالية فإنه مسع سنة ست وأربعني من أمحد بن حم
  ومسند أيب يعلى وأشياء كثرية وكان صاحلا ثقة 

وفيها عبد املنعم بن أيب القاسم عبد الكرمي بن هوازن أبو املظفر القشريي النيسابوري آخر أوالد الشيخ وفاة عاش 
  الكبار وأدرك ببغداد أبا احلسني بن النقور ومجاعة سبعا ومثانني سنة وحدث عن سعيد البحريي والبيهقي و

  وفيها أبو احلسن اجلذامي علي بن عبد اهللا بن حممد بن سعيد بن موهوب األندلسي

  
أحد األئمة أجاز له أبو عمر بن عبد الرب وأكثر عن أيب العباس بن دهلاث العذري وصنف تفسريا وكتابا يف األصول 

  وعمر إحدى وتسعني سنة 
علي بن علي بن عبيد اهللا أبو منصور األمني والد عبد الوهاب بن سكينة روى اجلعديات عن الصريفيين وفيها 

  وكان خريا زاهدا يصوم صوم داود وكان أمينا على أموال األيتام ببغداد عاش أربعا ومثانني سنة 
املقرية روت صحيح مسلم وغريب وفيها فاطمة بنت علي بن املظفر بن دعبل أم اخلري البغدادية األصل النيسابورية 

اخلطايب عن أيب احلسني الفارسي وعاشت سبعا وتسعني سنة وكانت تلقن النساء وقيل توفيت يف العام املقبل قاله يف 
  العرب 

وفيها أبو احلسن الكرجي حممد بن عبد امللك بن حممد بن عمر الفقيه الشافعي شيخ الكرج وعاملها ومفتيها قال ابن 
ام ورع فقيه مفت حمدث أديب أفىن عمره يف طلب العلم ونشره وروى عن مكي السالر ومجاعة وله السمعاين إم

القصيدة املشهورة يف السنة حنو مائيت بيت شرح فيها عقيدة السلف وله تصانيف يف املذهب والتفسري وقال ابن 
شرة من السلف األئمة األربعة كثري يف طبقاته له كتاب الفضول يف اعتقاد األئمة الفحول حكى فيه عن أئمة ع

وسفيان الثوري واألوزاعي وابن املبارك والليث وإسحق بن راهويه أقواهلم يف أصول العقائد انتهى كذا قال ومل 
يذكر العاشر وله خمتصر يف الفقه يقال له الذرائع يف علم الشرائع وله تفسري وكان ال يقنت يف الفجر ويقول مل 

الشافعي إذا صح احلديث فاضربوا بقويل احلائط وقال ابن شهبة ولد سنة مثان  يصح يف ذلك حديث وقد قال
  ومخسني وأربعمائة وتويف يف شعبان والكرجي بكاف وراء مفتوحتني وباجليم انتهى 

سي وفيها الراشد باهللا أبو جعفر منصور بن املسترشد باهللا الفضل بن املستظهر باهللا أمحد بن املقتدي باهللا اهلامشي العبا
  خطب له بوالية العهد أكثر أيام والده

وبويع بعده وكان شابا أبيض مليح الوجه تام الشكل شديد البطش شجاع النفس حسن السرية جوادا كرميا شاعرا 
فصيحا مل تطل دولته خرج من بغداد إىل اجلزيرة وأذربيجان فخلعوه لذنوب ملفقة فدخل مراغة وعسكر منها وسار 

لطان داود بن حممود فحاصرها ومترض هناك فوثبت عليه مجاعة من الباطنية فقتلوه وقتلوا إىل أصبهان ومعه الس
وقيل قتلوه صائما يوم سادس عشرى رمضان وله ثالثون سنة وخلف نيفا وعشرين ابنا وقد غزا أهل مهذان وعربها 

  وقتل كغريه قاله يف العرب ( ) يف أيام عزله وظلم وعصف 
الوزير أبو نصر الغاساين وزر للمسترشد والسلطان حممود وكان من عقالء الرجال  وفيها أنو شروان بن خالد

ودهاهتم وفيه دين وحلم وجود مع تشيع قليل وكان حمبا للعلماء موصوفا باجلود والكرم أرسل إليه القاضي 
  األرجاين يطلب منه خيمة فلم يكن عنده فجهز له مخسمائة دينار وقال اشتر هبذه خيمة فقال 



  ) أحيا لنا اجلود بعد ما ذهبا ** هللا در ابن خالد رجال ( 
  ) فجاد يل ملء خيمة ذهبا ** سألته خيمة ألوذ هبا ( 

وكان هو السبب يف عمل مقامات احلريري وإياه عىن احلريري يف أول مقاماته بقوله فأشار على من أشارته حكم 
  وطاعته غنم 

ف التميمي وىل بانياس وكان ذا كرم ومروءة ومات بدمشق وهو الذي وفيها القاضي األعز حممد بن هبة اهللا بن خل
  يكثر هجوه ابن منري الشاعر من ذلك قوله من قصيدة 

  ) ما عليه من القضاء عالمه ** هو قاض كما يقول ولكن ( 
  ) فوق وجه كعشر عشر القالمه ** عمة متأل الفضاء عليه ( 
  ) مثله والقمامه جيمع القدس ** وعليها من التصاوير ما مل ( 

وفيها أبو احلسن يونس بن حممد بن مغيث بن حممد بن يونس بن عبد اهللا بن مغيث القرطيب العالمة أحد األئمة 
  باألندلس كان رأسا يف الفقه واللغة

واألنساب واألخبار وعلو اإلسناد روى عن أيب عمر بن احلذاء وحامت بن حممد والكبار وتويف يف مجادى اآلخرة عن 
  س ومثانني سنة مخ

  سنة ثالث وثالثني ومخسمائة

  
فيها كما قال يف الشذور كانت زلزلة خببزه أتت على مائيت ألف وثالثني ألفا فأهلكتهم وكانت الزلزلة عشرة 

  فراسخ 
وفيها تويف الشيخ أبو العباس أمحد بن عبد امللك بن أيب مجرة املرسي روى عن مجاعة وانفرد باإلجازة من أيب عمرو 

  داين ال
وفيها زاهر بن طاهر أبو القسم الشحامي النيسابوري احملدث املستملى الشروطي مسند خراسان روى عن أيب سعد 

الكنجرودي والبيهقي وطبقتهما ورحل يف احلديث أوال وآخرا وخرج التاريخ وأملى حنوا من ألف جملس ولكنه 
  له يف العرب كان خيل بالصلوات فتركه مجاعة لذلك تويف يف ربيع اآلخر قا

وفيها مجال اإلسالم أبو احلسن علي بن املسلم بن حممد بن علي السلمي الدمشقي الفقيه الشافعي الفرضي مدرس 
الغزالية واألمينية ومفيت الشام يف عصره وهو أول من درس باألمينية املنسوبة ألمني الدولة سنة أربع عشرة 

غال والرواية فحدث عن أيب نصر بن طالب وعبد العزيز الكتاين ومخسمائة وصنف يف الفقه والتفسري وتصدر لالشت
وطائفة وتفقه على ابن عبد اجلبار املروزي مث على نصر املقدسي ولزم الغزايل مدة مقامه بدمشق ودرس يف حلقة 

كما الغزايل مدة قال احلافظ ابن عساكر بلغين أن الغزايل قال خلفت بالشام شابا إن عاش كان له شأن قال فكان 
تفرس فيه مسعنا منه الكثري وكان ثقة ثبتا عاملا باملذهب والفرائض وكان حسن اخلط موفقا يف الفتاوى وكان على 

فتاويه عمدة أهل الشام وكان يكثر من عيادة املرضى وشهود اجلنائز مالزما للتدريس واإلفادة حسن األخالق ومل 
  خيلف بعده مثله انتهى



  
فتح أوله والواو واملعجمة وسكون الالم نسبة إىل كلواذي قرية ببغداد حممد بن حمفوظ وفيها أبو جعفر الكلواذي ب

بن حممد بن احلسن بن أمحد وهو ابن اإلمام أيب اخلطاب احلنبلي املتقدم ذكره ولد سنة مخسمائة وتفقه على أبيه 
  وبرع يف الفقه وصنف كتابا مساه الفريد قاله ابن القطيعي 

بن باجه السرقسطي عرف بابن الصائغ الفيلسوف الشاعر ذكره صاحب كتاب فرائد العقيان وفيها أبو بكر حممد 
فقال هو رمد جفن العني وكمد نفوس املهتدين اشتهر سخفا وجنونا وهجا مفروضا ومسنونا فما يتشرع وال يأخذ 

  يف غري األباطيل وال يشرع إىل غري ذلك من كالم كثري 
امللك شهاب الدين صاحب دمشق وىل بعد قتل أخيه مشس امللوك إمساعيل  وفيها حممود بن بوري بن طغتكني

وكانت أمه زمرد هي الكل فلما تزوج هبا األتابك زنكي وسارت إىل حلب قام بتدبري اململكة معني الدين أنزا 
بك الطغتكيين ووثب على حممود هذا مجاعة من املماليك فقتلوه يف شوال وأحضروا أخاه حممدا من مدينة بعل

  فملكوه 
وفيها هبة اهللا بن سهل السيدي أبو حممد البسطامي مث النيسابوري فقيه صاحل متعبد عايل اإلسناد روى عن أيب 

  حفص بن مسرور وأيب يعلى الصابوين والكبار وتويف يف صفر 
تح اهلمزة وفيها هبة اهللا بن احلسن بن يوسف وقيل أمحد املنعوت بالبديع االسطراليب نسبة إىل االسطرالب بف

وسكون السني وضم الطاء كلمة يونانية معناها ميزان الشمس وقال بعضهم الالب اسم الشمس بلسان اليونان 
فكأنه قيل أسطر الشمس إشارة إىل اخلطوط اليت فيه قيل أن أول من وضعه بطليموس صاحب اجملسطي كان 

ه يف عمل اآلالت الفلكية متقنا هلذه الصناعة صاحب الترمجة شاعرا مشهورا أحد األدباء الفضالء وكان وحيد زمان
  وحصل له من جهة عملها مال جزيل يف خالفة املسترشد وذكره العماد يف اخلريدة وأثىن عليه وأورد له

  مقاطيع من شعره فمن ذلك قوله 
  ) أهدي له ما حزت من نعمائه ** أهدي جمللسه الكرمي وإمنا ( 
  ) عليه ألنه من مائه  من** كالبحر ميطره السحاب وما له ( 

  وقوله أيضا 
  ) ملا اكتسى خضرة العذار ** أذاقين محرة املنايا ( 
  ) بعد يف العيار ( ) كاريت ** وقد تبدي السواد فيه ( 

  وقوله أيضا 
  ) وقد قيل أنه نكريش ** قال قوم عشقته أمر اخلد ( 
  ) إذا ما عال عليه الريش ** قلت فرخ الطاووس أحسن ما كان ( 
  وله نكريش لفظة أعجمية واألصل فيها نيك ريش معناه حلية جيدة فنيك جيد وريش حلية وله أيضا ق

  ) كظلمة ليل يف ضياء هنار ** وملا بدا خط خبد معذيب ( 
  ) خليع عذار يف جديد عذار ** خلعت عذاري يف هواه فلم أزل ( 

 يفضي به إىل الفاحش يف اللفظ وكان ظريفا يف قال ابن خلكان وكان كثري اخلالعة يستعمل اجملون يف أشعاره حىت
  مجيع حركاته تويف بعلة الفاجل ودفن مبقربة الوردية من بغداد انتهى ملخصا 



  سنة أربع وثالثني ومخسمائة

  
فيها كما قال يف الشذور خسف خببزه وصار مكان البلد ماء أسود وقدم التجار من أهلها فلزموا املقابر يبكون على 

  أهلهم 
ها تويف حممد بن أمحد بن علي ويعرف بزفره ويقال ابن زفره كان إماما جليال حافظا عمدة قال ابن ناصر الدين وفي

  يف بديعته 
  )در له ثناؤه املسره ** حممد بن أمحد بن زفره ( 

  
الواحدي  وفيها عبد اجلبار بن حممد اخلواري بالضم والتخفيف وراء نسبة إىل خوار بلد بالري كان إماما جليال مسع

  وغريه 
  وفيها أبو الفضل حممد بن إمساعيل الفضيلي اهلروي العدل روى عن أيب عمر املليحي وحملم الضيب وتويف يف صفر 
وفيها حممد بن بوري بن طغتكني مجال الدين كان ظاملا سيئ السرية وىل دمشق عشر أشهر ومات يف شعبان وأقيم 

  بعده ابنه آبق صيب مراهق 
علي بن عبد العزيز القاضي املنتجب أبو الفضل القرشي زكي الدين قاضي دمشق وأبو قاضيها وفيها حيىي بن 

املعروف بابن الصائغ الدمشقي الشافعي قال األسنوي كان فاضال رحل إىل بغداد فتفقه على الشاشي وقرأ العربية 
ربعني وأربعمائة انتهى وتويف يف على أيب علي الفارسي وتوىل القضاء بدمشق وكان حممود السرية ولد سنة ثالث وأ

  ربيع األول 
وكان له ولد يقال له منتجب الدين حممد خال احلافظ ابن عساكر ووالده القاضي الزكي تفقه على الشيخ نصر 
املقدسي وناب عن والده ملا حج سنة عشر ومخسمائة مث اشتغل باحلكم ملا كرب والده وبعد موته أيضا وكان نزها 

ألحكام وقورا متوددا شفوقا حسن النظر ولد سنة سبع وستني وأربعمائة وتويف يف ربيع األول سنة عفيفا صلبا يف ا
  تسع وثالثني ومخسمائة ذكره ابن عساكر يف تارخيه 

  وفيها حيىي بن بطريق الطرسوسي الدمشقي روى عن أيب بكر اخلطيب وأيب احلسني حممد بن مكي وتويف يف رمضان 

  ئةسنة مخس وثالثني ومخسما

  
فيها تويف إمساعيل بن حممد بن الفضل احلافظ الكبري قوام السنة أبو القسم التيمي الطلحي األصبهاين الشافعي روى 
عن أيب عمرو بن مندة وطبقته بأصبهان وأيب نصر الزينيب ببغداد وحممد بن سهل السراج بنيسابور ذكره أبو موسى 

  املديين

علماء عصره وقدوة أهل السنة يف زمانه أصمت يف صفر سنة أربع وثالثني مث  فقال أبو القسم إمام أئمة وقته وأستاذ
فلج بعد مدة وتويف بكرة يوم عيد األضحى وكان مولده سنة سبع ومخسني وأربعمائة وقال ابن السمعاين هو 

واألسانيد أستاذي يف احلديث وعنه أحدث هذا القدر وهو إمام يف التفسري واحلديث واللغة واألدب عارف باملتون 



أملى جبامع أصبهان قريبا من ثالثة آالف جملس وقال أبو عامر الغندري ما رأيت شابا وال شيخا قط مثل إمساعيل 
التيمي ذاكرته فرأيته حافظا للحديث عارفا بكل علم متفننا وقال أبو موسى صنف شيخنا إمساعيل التفسري يف ثالثني 

التفسري أربع جملدات واملوضح يف التفسري ثالث جملدات وله املعتمد يف جملدة كبار ومساه اجلامع وله اإليضاح يف 
التفسري عشر جملدات وتفسري بالعجمي عدة جملدات رمحه اهللا تعاىل وقال ابن شهبة له كتاب الترغيب والترهيب 

ة وشرح صحيح البخاري وصحيح مسلم وكان ابنه شرح فيهما فمات يف حياته فأمتها وله كتاب دالئل النبو
وكتاب التذكرة حنو ثالثني جزءا وغري ذلك وقال ابن مندة يف الطبقات ليس يف وقتنا مثله وكان أئمة بغداد يقولون 

  ما رحل إىل بغداد بعد أمحد بن حنبل أفضل وال أحفظ منه ومل ينكر أحد شيئا من فتاويه قط 
لب العلم فصار إماما مع الفصاحة والذكاء وأما ولده فهو أبو عبد اهللا حممد ولد يف حدود سنة مخسمائة ونشأ يف ط

  وصنف تصانيف كثرية مع صغر سنه اخترمته املنية هبمذان سنة ست وعشرين ومخسمائة 
وفيها رزين بن معاوية أبو احلسن العبدري األندلسي السرقسطي مصنف جتريد الصحاح روى كتاب البخاري عن 

  وجاور مبكة دهرا وتويف يف احملرم أيب مكتوم بن أيب ذر وكتاب مسلم عن احلسني الطري 
وفيها أبو منصور القزاز عبد الرمحن بن حممد بن عبد الواحد الشيباين البغدادي ويعرف بابن زريق روى عن 

  اخلطيب وأيب جعفر بن املسلمة والكبار وكان صاحلا كثري الرواية تويف يف شوال عن بضع ومثانني سنة

  
ح الشاذياخي النيسابوري التاجر مسع من القشريي رسالته ومن أيب سهل وفيها عبد الوهاب بن شاه أبو الفتو

  احلفصي صحيح البخاري ومن طائفة وتويف يف شوال 
وفيها أبو نصر الفتح بن حممد بن خاقان القيسي اإلشبيلي صاحب كتاب قالئد العقيان له عدة تصانيف منها 

ة وتكلم على ترمجة كل واحد منهم بأحسن عبارة الكتاب املذكور وقد مجع فيه من شعراء الغرب طائفة كثري
وألطف إشارة وله أيضا كتاب مطمح األنفس ومسرح التأنس يف ملح أهل األندلس وهو ثالث نسخ كربى 

ووسطى وصغرى وهو كتاب كثري الفائدة لكنه قليل الوجود وكالمه يف هذه الكتب يدل على فضله وغزارة مادته 
قالت وتويف قتيال مبدينة مراكش يف الفندق قاله ابن خلكان وقال غريه مات مبراكش وكان كثري األسفار سريع التن

قتيال ذبح مبسكنه يف فندق من فنادقها وكان يتكلم على الشعراء يف كتابه قالئد العقيان بألفاظ كالسحر احلالل 
ملغاربة ورؤسائها يعرف كال واملاء الزالل يقال أنه أراد أن يفضح الشعراء الذين ذكرهم بنشره وكان يكتب إىل ا

على انفراده أنه عزم على كتاب القالئد وأن يبعث إليه بشيء من شعره ليضعه يف كتابه وكانوا خيافونه ويبعثون إليه 
الذي طلب ويرسلون له الذهب والدنانري فكل من أرضاه أثىن عليه وكل من قصر هجاه وثلبه وممن تصدى له 

املرية وهو أحد األعيان يف العلم والبيان يشبهونه يف املغرب بابن سينا يف املشرق  وأرسل إليه ابن باجة وزير صاحب
  فلما وصلته رسالة ابن خاقان هتاون هبا ومل يعرها طرفه فذكره ابن خاقان بسوء ورماه بداهية 

ملقرئ روى عن وفيها أبو احلسن بن توبة حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اجلبار بن توبة األسدي الطربي الشافعي ا
  أيب جعفر بن املسلمة وأيب بكر اخلطيب وطائفة وتويف يف صفر 

  وتويف أخوه عبد اجلبار بعده بثالثة أشهر وروى عن أيب حممد الصريفيين ومجاعة وكان األصغر قاله يف العرب

  
لذين خلفوا مث تاب وفيها أبو بكر حممد بن عبد الباقي بن حممد يتصل نسبة بكعب بن مالك األنصاري أحد الثالثة ا



اهللا عليهم القاضي أبو بكر األنصاري البغدادي احلنبلي البزاز مسند العراق ويعرف بقاضي املارستان حضر أبا 
إسحق الربمكي ومسع من علي بن عيسى الباقالين وأيب حممد اجلوهري وأيب الطيب الطربي وطائفة وتفقه على 

شارك يف علوم كثرية وانتهى إليه علو اإلسناد يف زمانه تويف يف رجب القاضي أيب يعلى وبرع يف احلساب واهلندسة و
وله ثالث وتسعون سنة ومخسة أشهر قال ابن السمعاين ما رأيت أمجع للفنون منه نظر يف كل علم ومسعته يقول 

  تبت من كل علم تعلمته إال احلديث وعلمه قاله يف العرب ومن شعره قوله 
  ) سن ومال ما استطعت ومذهب ** احفظ لسانك ال تبح بثالثة ( 
  ) مبكفر وحباسد ومكذب ** فعلى الثالثة تبتلي بثالثة ( 

وكان يقول من خدم احملابر خدمته املنابر وقال ابن رجب يف طبقاته ولد يوم الثالثاء عاشر صفر سنة اثنتني وأربعني 
قاضي أيب يعلى وقرأ الفرائض وأربعمائة وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنني ومسع على خالئق وتفقه على ال

واحلساب واجلرب واملقابلة واهلندسة وبرع يف ذلك وله فيه تصانيف وشهد عند الدامغاين وتفنن يف علوم كثرية قال 
ابن السمعاين كان حسن الكالم حلو املنطق مليح احملاورة ما رأيت أمجع للفنون منه نظر يف كل علم وكان سريع 

مسعته يقول ما ضيعت ساعة من عمري يف هلو أو لعب قال ومسعته يقول أسرتين  النسخ حسن القراءة للحديث
الروم وبقيت يف األسر سنة ونصفا وكان مخسة أشهر الغل يف عنقي والسالسل على يدي ورجلي وكانوا يقولون يل 

الصبيان قل املسيح ابن اهللا حىت نفعل ونصنع يف حقك فامتنعت وما قلت ووقت أن حبست كان مث معلم يعلم 
اخلط بالرومية فتعلمت يف احلبس اخلط الرومي ومسعته يقول حفظت القرآن وىل سبع سنني وما من علم يف عامل اهللا 

  إال وقد نظرت فيه وحصلت منه كله أو بعضه

ورحل إليه احملدثون من البالد وقال ابن اجلوزي ذكر لنا أن منجمني حضرا حني ولد أبو بكر بن عبد الباقي فأمجعا 
ن عمره اثنتان ومخسون سنة قال وها أنا قد جتاوزت التسعني قال ورأيته بعد ثالث وتسعني صحيح احلواس مل يتغري أ

منها شيء ثابت العقل يقرأ اخلط الدقيق من بعد ودخلنا عليه قبل موته مبديدة فقال قد نزلت يف أذين مادة فقرأ 
لك وعاد إىل الصحة مث مرض فأوصى أن يعمق قربه زيادة علينا من حديثه وبقي على هذا حنوا من شهرين مث زال ذ

وبقي ثالثة أيام قبل موته ال يفتر من قراءة } قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون { على العادة وأن يكتب عليه 
ابن القرآن إىل أن تويف يوم األربعاء ثاين رجب ودفن بباب حرب إىل جانب أبيه قريبا من بشر احلايف رمحه اهللا وقال 

اخلشاب كان مع تفرده بعلم احلساب والفرائض وافتنانه يف علوم عديدة صدوقا ثبتا يف الرواية متحريا فيها وقال 
ابن ناصر مل خيلف بعده من يقوم مقامه يف علمه وقال ابن شافع ما رأيت ابن اخلشاب يعظم أحدا من مشاخيه 

ن عبد الباقي يقول كنت جماورا له مبكة حرسها اهللا تعاىل تعظيمه له وقال ابن أيب الفوارس مسعت القاضي أبا بكر ب
فأصابين يوما جوع شديد مل أجد شيئا أدفع به عين اجلوع فوجدت كيسا من إبريسم مشدودا بشرابة إبريسم أيضا 

فأخذته وجئت إىل بييت فحللته فوجدت فيه عقدا من لؤلؤ مل أر مثله فخرجت فإذا شيخ ينادي عليه ومعه خرقة فيها 
مخسمائة دينار وهو يقول هذا ملن يرد علينا الكيس الذي فيه اللؤلؤ فقلت أنا حمتاج وأنا جائع فآخذ هذا الذهب 

فانتفع به وأرد عليه الكيس فقلت له تعال وجئت به إىل بييت فأعطاين عالمة الكيس وعالمة الشرابة وعالمة اللؤلؤ 
ه فسلم إيل مخسمائة دينار فما أخذهتا وقلت جيب أن أعيده وعدده واخليط الذي هو مشدود به فأخرجته ودفعته إلي

إليك وال آخذ له جزاء فقال يل ال بد أن تأخذ وأحل على كثريا فلم أقبل فتركين ومضى وخرجت من مكة وركبت 
البحر فانكسر املركب وغرق الناس وهلكت أمواهلم وسلمت أنا على قطعة من املركب فبقيت مدة يف البحر ال 

  أدري



أذهب فوصلت إىل جزيرة فيها قوم فقعدت يف بعض املساجد فسمعوين أقرأ فلم يبق أحد إال جاءين وقال علمين  أين
القرآن فحصل يل منهم شيء كثري من املال مث رأيت أوراقا من مصحف فأخذهتا فقالوا حتسن تكتب فقلت نعم 

م فحصل يل أيضا من ذلك شيء كثري فقالوا علمنا اخلط وجاءوا بأوالدهم من الصبيان والشباب وكنت أعلمه
فقالوا يل بعد ذلك عندنا صبية يتيمة وهلا شيء من الدنيا نريد أن تتزوج هبا فامتنعت فقالوا ال بد وألزموين فأجبتهم 
فلما زفوها مددت عيين أنظر إليها فوجدت ذلك العقد بعينه معلقا يف عنقها فما كان يل حينئذ شغل إال النظر إليه 

شيخ كسرت قلب هذه اليتيمة من نظرك إىل هذا العقد ومل تنظر إليها فقصصت عليهم قصة العقد فصاحوا فقالوا يا 
بالتهليل والتكبري حىت بلغ إىل مجيع أهل اجلزيرة فقلت ما بكم فقالوا ذلك الشيخ الذي أخذ منك العقد أبو هذه 

العقد وكان يدعو ويقول اللهم امجع بيين الصبية وكان يقول ما وجدت يف الدنيا مسلما كهذا الذي رد على هذا 
وبينه حىت أزوجه بابنيت واآلن قد حصلت فبقيت معها مدة ورزقت منها ولدين مث إهنا ماتت فورثت العقد أنا 
  وولدي مث مات الولدان فحصل العقد يل فبعته مبائة ألف دينار وهذا املال الذي ترون معي من بقايا ذلك املال 

ة أنه ال جيوز قبول اهلدية على رد األمانات ألنه جيب عليه ردها بغري عوض وهذا إذا كان مل وقد تضمنت هذه القص
يلتقطها بنية أخذ اجلعل املشروط وقد نص أمحد رضي اهللا عنه على مثل ذلك يف الوديعة وأنه ال جيوز ملن ردها إىل 

  صاحبها قبول هديته إال بنية املكافأة انتهى ما أورده ابن رجب ملخصا 
وفيها أبو يعقوب يوسف بن أيوب اهلمذاين الزاهد شيخ الصوفية مبرو وبقية مشايخ الطريق العاملني تفقه على 

الشيخ أيب إسحق فأحكم مذهب الشافعي وبرع يف املناظرة مث ترك ذلك وأقبل على شأنه وروى عن اخلطيب وابن 
ع به اخللق وكان صاحب أحوال وكرامات املسلمة والكبار ومسع بأصبهان وخبارى ومسرقند ووعظ وخوف وانتف

  تويف يف ربيع األول عن أربع وتسعني سنة قاله يف العرب

  
وقال السخاوي يف طبقاته وابن األهدل أبو يعقوب اهلمذاين الفقيه الزاهد العامل العامل الرباين صاحب املقامات 

سحق الشريازي وتفقه عليه حىت برع يف والكرامات قدم بغداد يف صباه بعد ستني وأربعمائة والزم الشيخ أبا إ
األصول واملذهب واخلالف مث زهد يف ذلك واشتغل بالزهد والعبادة والرياضة واجملاهدة حىت صار علما من أعالم 

الدين يهتدي به اخللق إىل اهللا مث قدم بغداد يف سنة مخس ومخسمائة وعقد هبا جملس الوعظ باملدرسة النظامية 
ما من الناس وكان قطب وقته يف فنه وذكر ابن النجار يف تارخيه أن فقيها يقال له ابن السقا وصادف هبا قبوال عظي

سأله عن مسألة وأساء معه األدب فقال له اإلمام يوسف اجلس فإين أجد ويروى أشم من كالمك رائحة الكفر 
امتة وذلك أنه خرج إىل بلد وكان أحد القراء حفظة القرآن فاتفق أنه تنصر ومات عليها نعوذ باهللا من سوء اخل

الروم رسوال من اخلليفة فافتنت بابنة امللك فطلب زواجها فامتنعوا إال أن يتنصر فتنصر ورؤي يف القسطنطينية 
رمبا { مريضا وبيده خلق مروحة يذب هبا الذباب عن وجهه فسئل عن القرآن فذكر أنه نسيه إال آية واحدة وهي 

وذكرت حكاية ابن السقا يف البهجة املصنفة يف مناقب الشيخ عبد القادر وان } ني يود الذين كفروا لو كانوا مسلم
  ابتأله كان سبب إساءته إىل بعض األولياء يقال له الغوث فاهللا أعلم 

  سنة ست وثالثني ومخسمائة



  
وأفلت سنجر فيها كانت ملحمة عظيمة بني السلطان سنجر وبني الترك الكفرة مبا وراء النهر أصيب فيها املسلمون 

يف نفر يسري حبيث أنه وصل بلخ يف ستة أنفس وأسرت زوجته وبنته وقتل من جيشه مائة ألف أو أكثر وكانت 
  الترك يف ثالمثائة ألف فارس

  
وفيها تويف أبو سعد الزوزين بفتح الزايني وسكون الواو نسبة إىل زوزن بلد بني هراة ونيسابور أمحد بن حممد بن 

ي بن حممود بن ماخره الصويف روى عن القاضي أيب يعلى وأيب جعفر بن املسلمة والكبار وتويف الشيخ أيب احلسن عل
يف شعبان عن سبع ومثانني سنة قال ابن ناصر كان متسمحا فرأيته يف النوم فقلت ما فعل اهللا بك قال غفر يل وأنا يف 

  اجلنة 
األندلسي الصويف الزاهد قال ابن بشكوال كان وفيها أبو العباس بن العريف أمحد بن حممد بن موسى الصنهاجي 

مشاركا يف أشياء ذا عناية يف القراءات ومجع الروايات والطرق ومحلتها وكان متناهيا يف الفضل والدين وكان 
الزهاد والعباد يقصدونه وقال الذهيب ملا أكثر أتباعه توهم السلطان وخاف أن خيرج عليه فطلبه فأحضر إىل مراكش 

  لطريق قبل أن يصل وقيل تويف مبراكش وله مثان وسبعون سنة وكان من أهل املرية فتويف يف ا
وفيها أبو القسم إمساعيل بن أمحد بن عمر بن أيب األشعث أبو القسم بن السمرقندي احلافظ ولد بدمشق سنة أربع 

فيين فمن بعده قال أبو ومخسني ومسع هبا من اخلطيب وعبد الدائم اهلاليل وابن طالب والكبار وببغداد من الصري
  العالء اهلمذاين ما أعدل به أحدا من شيوخ العراق وهو من شيوخ ابن اجلوزي تويف يف ذي القعدة 

وفيها أبو سعد إمساعيل بن عبد الواحد بن إمساعيل بن حممد اإلمام أبو سعد البوسنجي نزيل هراة ولد سنة إحدى 
رس وأفىت وصنف قال ابن السمعاين كان فاضال غزير الفضل حسن وستني وأربعمائة وكان شافعيا عاملا باملذهب د

املعرفة باملذهب مجيل السرية مرضي الطريقة كثري العبادة مالزما للذكر قانعا باليسري خشن العيش راغبا يف نشر 
السرية على  العلم الزما للسنة غري ملتفت إىل األمراء وأبناء الدنيا وقال عبد الغافر شاب نشأ يف عبادة اهللا مرضي

  منوال أبيه وهو فقيه مناظر مدرس زاهد وقال الرافعي يف كتاب اجلامع هو إمام غواص متأخر

  لقيه من لقيناه تويف هبراة وله كتاب أمساه املستدرك وقف عليه الرافعي ونقل عنه يف مواضع 
  قاله ابن قاضي شهبة 

خلاء والتخفيف نسبة إىل خوار بلد بالرى الشافعى املفىت وفيها عبد اجلبار بن حممد بن أمحد أبو حممد اخلواري بضم ا
  إمام جامع نيسابور تفقه على إمام احلرمني ومسع البيهقي والقشريي ومجاعة وتويف يف شعبان عن إحدى وتسعني سنة 

شيخ  وفيها ابن برجان أبو احلكم عبد السالم بن عبد الرمحن بن أيب الرجال اللخمي اإلفريقي مث اإلشبيلي العارف
الصوفية مؤلف شرح األمساء احلسىن تويف غريبا مبراكش قال األبار كان من أهل املعرفة بالقراءات واحلديث 

  والتحقيق بعلم الكالم والتصوف مع الزهد واالجتهاد يف العبادة وقربه بإزاء قرب ابن العريف 
بن حممد األنصاري الشريازي مث  وفيها شرف اإلسالم عبد الوهاب بن الشيخ أيب الفرج احلنبلي عبد الواحد

الدمشقي الفقيه الواعظ شيخ احلنابلة بالشام بعد والده ورئيسهم وهو باين مدرسة احلنابلة داخل باب الفراديس 
سكنها الشيخ حممد االسطواين من سنة مخس وأربعني وتسعمائة إىل نيف وسبعني وتسعمائة كذا رأيته على هامش 

  طبقات ابن رجب 



ب يف الطبقات تويف والد عبد الوهاب وهو صغري فاشتغل بنفسه وتفقه وبرع وناظر وأفىت ودرس وقال ابن رج
الفقه والتفسري ووعظ واشتغل عليه خلق كثري وكان فقيها بارعا وواعظا فصيحا وصدرا معظما ذا حرمة وحشمة 

  ه قوله وسؤدد ورياسة ووجاهة وهيبة وجاللة كان ينشد على الكرسي جبامع دمشق إذا طاب وقت
  ) واحيين قبل أن تراين قتيال ** سيدي علل الفؤاد العليال ( 
ولشرف اإلسالم تصانيف يف الفقه واألصول منها ) فترفق هبا قليال قليال ** أن تكن عازما على قبض روحي ( 

  منه املنتخب يف الفقه يف جملدين واملفردات والربهان يف أصول الدين وغري ذلك وحدث عن أبيه وغريه ومسع

ببغداد ابن كامل تويف رمحه اهللا يف ليلة األحد سابع عشر صفر سنة ست ودفن عند والده مبقابر الشهداء من مقابر 
  الباب الصغري 

وفيها أبو عبد اهللا املازري حممد بن علي بن عمر املالكي احملدث مصنف املعلم يف شرح مسلم كان من كبار أئمة 
ازر بفتح الزاي وكسرها بلدة جبزيرة صقلية وكان ذا فنون من أئمة املالكية وله زمانه قال ابن األهدل نسبة إىل م

  املعلم بفوائد مسلم ومنه أخذ القاضي عياض شرحه األكمال تويف باملهدية عن ثالث ومثانني سنة 
عليه خلق  وفيها هبة اهللا بن أمحد بن عبد اهللا بن طاووس أبو حممد البغدادي إمام جامع دمشق ثقة مقرئ حمقق ختم

وله اعتناء باحلديث روى عن أيب العباس بن قيس وأيب عبد اهللا بن أيب احلديد وببغداد من البانياسي وطائفة 
  وبأصبهان من ابن سكرويه وطائفة وآخر أصحابه ابن أيب لقمة 

ساكنا تويف يف  وفيها حيىي بن علي أبو حممد بن الطراح املدير روى عن عبد الصمد بن املأمون وأقرانه وكان صاحلا
  رمضان 

  سنة سبع وثالثني ومخسمائة

  
  فيها تويف أمحد بن حممد بن أيب املختار الشريف العلوي النوبندجاين شاعر مفلق ومن شعره 

  ) فاخلد ورد بالبنفسج معلم ** اخضر بالزغب املنمنم خده ( 
  ) من قبل أن يأيت السواد األعظم ** يا عاشقيه متتعوا بعذاره ( 

  ويف صاحب ملطية حممد بن الدانشمد واستوىل على مملكة مسعود بن قلج أرسالن صاحب قونية وفيها ت
وفيها احلسني بن علي سبط اخلياط البغدادي املقرئ أبو عبد اهللا قال ابن السمعاين شيخ صاحل دين حسن اإلقراء 

  يأكل من كد يده مسع الصريفيين وابن

  املأمون والكبار 
بيضاوي القاضي عبد اهللا بن حممد بن حممد بن حممد أخو قاضي القضاة أيب القسم الزينيب المه وفيها أبو الفتح بن ال

  مسع أبا جعفر بن املسلمة وعبد الصمد بن املأمون وكان متحريا يف أحكامه تويف يف مجادى األوىل ببغداد 
ين وتعبد وحسن طوية وشدة وفيها علي بن يوسف بن تاشفني أمري املسلمني صاحب املغرب كان يرجع إىل عدل ود

إيثار ألهل العلم وتعظيم هلم وذم للكالم وأهله وملا وصلت إليه كتب أيب حامد أمر بإحراقها وشدد يف ذلك ولكنه 
كان مستضعفا مع رءوس أمرائه فلذلك ظهرت مناكري ومخور يف دولته فتغافل وعكف على العبادة وتوثب عليه ابن 

 يف رجب عن إحدى وستني سنة ومتلك بعده ابنه تاشفني قاله يف العرب وقال ابن تومرت مث صاحبه عبد املؤمن تويف



  األهدل كان من أئمة اهلدى علما وعمال 
وفيها عمر بن حممد بن أمحد بن إمساعيل بن حممد بن لقمان النسفي السمرقندي احلنفي احلافظ ذو الفنون يقال له 

بعده وله أوهام كثرية قاله يف العرب وقال غريه كان فاضال  مائة مصنف روى عن إمساعيل بن حممد النوحي فمن
مفسرا أديبا صنف كتبا يف التفسري والفقه ونظم اجلامع الصغري حملمد بن احلسن وقدم بغداد وحدث بكتاب تطويل 

  األسفار لتحصيل األخبار من مجعه وروى عنه عامة مشاخيه 
سلمني وفعل األفاعيل يف السنة املاضية واستوىل على مسرقند وفيها كوخان خال سلطان الترك واخلطا الذي هزم امل

وغريها هلك يف رجب ومل ميهله اهللا وكان ذا عدل على كفره وكان مليح الشكل حسن الصورة كامل الشجاعة ال 
ميكن أمريا من إقطاع بل يعطيهم من خزانته ويقول إن أخذوا اإلقطاعات ظلموا الناس وكان يعاقب على السكر 

ينكر الزنا وال يستقبحه ومتلكت ابنته بعده ومل تطل مدهتا ومتلكت أمه بعدها فحكمت على اخلطا وما وراء وال 
  النهر

  
وفيها حممد بن حيىي بن علي بن عبد العزيز القاضي املنتخب أبو املعايل القرشي الدمشقي الشافعي قاضي دمشق 

وطائفة ومسع مبصر من اخللعي وتفقه على نصر املقدسي  وابن قاضيها القاضي الزكي مسع أبا القسم بن أيب العالء
  وغريه وتويف يف ربيع األول عن سبعني سنة 

وفيها مفلح بن أمحد أبو الفتح الرومي مث البغدادي الوراق مسع من أيب بكر اخلطيب والصريفيين ومجاعة وتويف يف 
  احملرم 

  سنة مثان وثالثني ومخسمائة

  
خلالق بن عبد الصمد بن البدن البغدادي الصفار املقرئ روى عن ابن املسلمة وعبد فيها تويف أبو املعايل عبد ا

  الصمد بن املأمون 
وفيها أبو الربكات عبد الوهاب بن املبارك بن أمحد األمناطي احلافظ احلنبلي مفيد بغداد مسع الصريفيين ومن بعده 

سنة اثنتني وستني وأربعمائة ومسع الكثري من  قال أبو سعد حافظ متقن كثري السماع وقال ابن رجب ولد يف رجب
خلق كثري وكتب خبطه الكثري ومسع العايل والنازل حىت أنه قرأ على ابن الطيوري مجيع ما عنده قال ابن ناصر عنه 

كان بقية الشيوخ وكان ثقة ومل يتزوج قط وقال احلافظ أبو موسى املديين يف معجمه هو حافظ عصره ببغداد 
معاين فقال حافظ ثقة متقن واسع الرواية دائم البشر سريع الدمعة عند الذكر حسن املعاشرة مجع وذكره ابن الس

الفوائد وخرج التخاريج لعله ما بقي جزء مروي إال وقد قرأة وكان متفرغا للتحديث أما أن يقرأ عليه أو ينسخ 
املختصرة والتاريخ وصفة  وذكره تلميذه ابن اجلوزي يف عدة مواضع من كتبه كمشيخته وطبقات األصحاب

الصفوة وصيد اخلاطر وأثىن عليه كثريا وقال كان ثقة ثبتا ذا دين وورع وكنت أقرأ عليه احلديث وهو يبكي 
فاستفدت ببكائه أكثر من استفاديت بروايته وكان على طريقة السلف وانتفعت به ما مل أنتفع بغريه ودخلت عليه يف 

  اهللا عز وجل ال يتهم يف قضائهمرضه وقد بلى وذهب حلمه فقال أن 



وما رأينا يف مشايخ احلديث أكثر مساعا منه وال أكثر كتابة للحديث منه مع املعرفة به وال أصرب على اإلقراء وال 
أكثر دمعة وبكاء مع دوام البشر وحسن اللقاء وكان ال يغتاب أحدا وال يغتاب عنده أحد وكان سهال يف إعارة 

رمحه اهللا يوم اخلميس حادي عشر احملرم ودفن من الغد بالشونيزية وهي مقربة أيب القسم األجزاء ال يتوقف تويف 
  اجلنيد غريب بغداد 

وفيها علي بن طراد الوزير الكبري أبو القسم الزينيب العباسي وزير املسترشد واملقتفى مسع من عمه أيب نصر الزينيب 
السؤدد بعيد الغور دقيق النظر ذا رأي ودهاء وإقدام هنض وأيب القسم بن البسرى وكان صدرا مهيبا نبيال كامل 

بأعباء بيعة املقتفى وخلع الراشد يف هنار واحد وكان الناس يتعجبون من ذلك وملا تغري عليه املقتفى وهم بالقبض 
 عليه احتمى منه بدار السلطان مسعود مث خلص ولزم داره واشتغل بالعبادة واخلري إىل أن مات يف رمضان وكان

  يضرب املثل حبسنه يف صباه 
وفيها حممد بن اخلضر بن أيب املهزول املعروف بالسابق من أهل املعرة كان شاعرا جمودا دخل بغداد وجالس ابن 
ماقيا واالبيوردي وأبا زكريا التربيزي وأنشدهم ولقى ابن اهلبارية وعمل رسالة لقبها حتية الندمان ومن شعره يف 

  مليح حلقوا رأسه 
  ) فهو مشس لنفي صدغك عنه ** املستنري قد كان بدرا  وجهك( 
  ) إذ حما القوم آية الليل منه ** ثبتت آية النهار عليه ( 

وفيها أبو الربكات حممد بن علي بن صدقة بن جلب الصائغ احلنبلي أمني احلكم بباب األزج مسع من أيب حممد 
يعي عن أيب احلسني بن أيب الربكات الصائغ قال مسعت أيب التميمي وقرأ الفقه على القاضي أيب حازم وذكر ابن القط

  قال جاءت فتوى إىل القاضي أيب حازم وفيها مكتوب 
  )تعاىل وللسبيل هداه ** ما يقول اإلمام أصلحه اهللا ( 

  
  ) يف ليايل صيامه فأتاه ** يف حمب أتى إليه حبيب ( 
   )أفطر أم ال وقل لنا ما تراه ** افتنا هل صباح ليلته ( 

  قال فقال يل القاضي أبو خازم أجب يا أبا الربكات فكتبت اجلواب وباهللا التوفيق 
  ) الصيام الذي إليه دعاه ** أيها السائلي عن الوطء يف ليلة ( 
  ) نار الغرام منه حشاه ** وجده بالذي أحب وقد أحرق ( 
  ) ريب مفكرا ما عصاه ** كيف يعصى ولو تفكر يف قدرة ( 
  ) دون الورى عليك مساه ** حى األرض أن يطبق أأمنت الذي د( 
  ) جوايب فاعلم هداك اهللا ** ليس فيما أتيت ما يبطل الصوم ( 

تويف ليلة الثالثاء سابع عشر رجب ودفن بباب حرب وسبب موته أن زوجته مسته يف طعام قدمته له وأكل معه منه 
  ات مريضا مديدة مث مات رمحه اهللا تعاىل رجالن فمات أحدمها من ليلته واآلخر من غده وبقي أبو الربك

وفيها أبو الفتوح االسفرايين حممد بن الفضل بن حممد ويعرف أيضا بابن املعتمد الواعظ املتكلم روى عن أيب احلسن 
بن األخرم املديين ووعظ ببغداد وجعل شعاره إظهار مذهب األشعري وبالغ يف ذلك حىت هاجت فتنة كبرية بني 

عرية فأخرج من بغداد فغاب مدة مث قدم وأخذ يثري الفتنة ويبث اعتقاده ويذم احلنابلة فاخرج من احلنابلة واألش
بغداد وألزم باإلقامة ببلده فأدركه املوت ببسطام يف ذي احلجة وكان رأسا يف الوعظ أوحد يف مذهب األشعري له 



وأسرعهم جوابا وأسلسهم خطابا  تصانيف يف األصول والتصوف قال ابن عساكر أجرأ من رأيته لسانا وجنانا
  الزمت حضور جملسه فما رأيت مثله واعظا وال مذكرا قاله يف العرب 

وفيها أبو القسم الزخمشري حممود بن عمر بن حممد اخلوارزمي النحوي اللغوي املفسر املعتزىل صاحب الكشاف 
ف وسقطت رجله فكان ميشي يف واملفصل عاش احدى وسبعني سنة ومسع ببغداد من ابن الطرب وصنف عدة تصاني

  حاون خشب وكان

داعية إىل االعتزال كثري الفضائل قاله يف العرب وقال ابن خلكان اإلمام الكبري يف التفسري واحلديث والنحو واللغة 
وعلم البيان كان إمام عصره من غري مدافع تشد إليه الرحال يف فنونه أخذ النحو عن أيب مضر منصور وصنف 

ديعة منها الكشاف يف تفسري القرآن العظيم مل يصنف قبله مثله والفائق يف احلديث وأساس البالغة يف التصانيف الب
اللغة وربيع األبرار وفصوص األخبار ومتشابه أسامي الرواة والنصائح الكبار والنصائح الصغار وضالة الناشد 

 واألمنوذج يف النحو واملفر واملؤلف يف والرائض يف علم الفرائض واملفصل يف النحو وقد اعتىن بشرحه خلق كثري
النحو ورءوس املسائل يف الفقه وشرح أبيات سيبويه واملستقصي يف أمثال العرب وصميم العربية وسوائر األمثال 

وديوان التمثل وشقائق النعمان وشايف العيي من كالم الشافعي والقسطاس يف العروض ومعجم احلدود واملنهاج يف 
ن اآلداب وديوان الرسائل وديوان الشعر والرسالة الناصحة واألمايل يف كل فن وغري ذلك األصول ومقدمة م

وكان قد سافر إىل مكة حرسها اهللا تعاىل وجاور هبا زمانا فصار يقال له جار اهللا لذلك فكان هذا االسم علما عليه 
ان سبب سقوطها أنه يف ومسعت من بعض املشايخ أن إحدى رجليه كانت سقطت وكان ميشي يف جاون خشب وك

بعض أسفاره يف بالد خوارزم أصابه ثلج كثري وبرد شديد يف الطريق فسقطت منه رجله وأنه كان بيده حمضر فيه 
شهادة خلق كثري ممن اطلعوا على حقيقة ذلك خوفا من أن يظن من يعلم احلال أهنا قطعت لريبة ورأيت يف تاريخ 

واجتمع بالفقيه احلنفي الدامغاين سأله عن قطع رجله فقال دعاء الوالدة املتأخرين أن الزخمشري ملا دخل بغداد 
وذلك أنين يف صباي أمسكت عصفورا وربطته خبيط يف رجله وأفلت من يدي فأدركته وقد دخل خرق فجذبته 

فانقطعت رجله يف اخليط فقالت والديت قطع اهللا رجل األبعد كما قطعت رجله فلما وصلت إىل سن الطلب دخلت 
ىل خبارى لطلب العلم فسقطت عن الدار فانكسرت رجلي وعملت على عمل أوجب قطعها وكان الزخمشري إ

  املذكور

معتزيل االعتقاد متظاهرا به حىت نقل عنه أنه كان إذا قصد صاحبا له واستأذن عليه يف الدخول يقول ملن يأخذ له 
كشاف استفتح اخلطبة بقوله احلمد هللا الذي خلق اإلذن قل له أبو القسم املعتزيل بالباب وأول ما صنف كتاب ال

القرآن فيقال أنه قيل مىت تركته على هذه اهليئة هجره الناس وال يرغب أحد فيه فغريه بقوله احلمد هللا الذي جعل 
القرآن وجعل عندهم مبعىن خلق ورأيت يف كثري من النسخ احلمد هللا الذي أنزل القرآن وهذا إصالح الناس ال 

صنف وكان احلافظ أبو الطاهر السلفي كتب إليه من اإلسكندرية وهو يومئذ جماور مبكة يستجيزه يف إصالح امل
مسموعاته ومصنفاته فرد جوابه مبا ال يشفي الغليل فلما كان يف العام الثاين كتب إليه أيضا مع بعض احلجاج 

فاملسافة بعيدة وقد كاتبه يف السنة املاضية  استجازة أخرى مث قال يف آخرها وال حيوج أدام اهللا توفيقه إىل املراجعة
فلم جيبه مبا يشفي الغليل ويف ذلك األجر اجلزيل فكتب الزخمشري جوابه بأفصح عبارة وأبلغها ومل يصرح له 

  مبقصوده ومن شعره السائر قوله 
  ) وما بطنني النحل من أعني البقر ** أال قل لسعدي ما لنا فيه من وطر ( 



  ) عيوهنم واهللا جيزي من اقتصر ** الذين تضايقت فإنا اقتصرنا ب( 
  ) ومل أر يف الدنيا صفاء بال كدر ** مليح ولكن عنده كل جفوة ( 
  ) إىل جنب حوض فيه للماء منحصر ** ومل أنس إذ غازلته قرب روضة ( 
  ) أردت به ورد اخلدود وما شعر ** فقلت له جئين بورد وإمنا ( 
  ) فقلت له هيهات ما يل منتظر ** ء به فقال انتظرين رجع طريف أجي( 
  ) فقلت له إين قنعت مبا حضر ** فقال وال ورد سوى اخلد حاضر ( 

  ومن شعره يرثي شيخه أبا مضر منصور 
  ) تساقط من عينيك مسطني مسطني ** وقائلة ما هذه الدرر اليت ( 
  ) أبو مضر أذين تساقط من عيين ** فقلت هلا الدر الذي كان قد حشى ( 

  ومن شعره

  
  ) أأنت أخو ليلى فقال يقال ** أقول لظيب مر يب وهو راتع ( 
  ) يقال أخو ليلى فقال يقال ** فقلت ويف حكم الصبابة واهلوى ( 
  ) يقال ويستسقى فقال يقال ** فقلت ويف ظل األراكة واحلمى ( 

ال يستحيي أن يضرب مثال ما بعوضة إن اهللا { ومما أنشد لغريه يف كتاب الكشاف يف سورة البقرة عند قوله تعاىل 
  فإنه قال أنشدت لبعضهم } فما فوقها 

  ) يف ظلمة الليل البهيم األليل ** يا من يرى مد البعوض جناحها ( 
  ) واملخ يف تلك العظام النحل ** ويرى مناط عروقها يف حنرها ( 
  ) ما كان منه يف الزمان األول ** اغفر لعبد تاب عن فرطاته ( 

الدة الزخمشري يوم األربعاء سابع عشرى رجب سنة سبع وستني وأربعمائة بزخمشر وتويف ليلة عرفة وكانت و
جبرجانية خوارزم بعد رجوعه من مكة انتهى ما أورده ابن خلكان ملخصا وقال ابن األهدل كان من أئمة احلنفية 

  ضا معتزيل العقيدة عظم صيته يف علوم األدب وسلم مناظروه له انتهى ملخصا أي

  سنة تسع وثالثني ومخسمائة

  
فيها توىف أبو البدر الكرخي إبراهيم بن حممد بن منصور ثقة ذو مال حدث عن ابن مسعون وعن خدجية الساهجانية 

  ومسع أيضا من اخلطيب وطائفة وتويف يف ربيع األول 
بري امللثم وىل بعد أبيه وفيها تاشفني صاحب املغرب أمري املسلمني ولد علي بن يوسف بن تاشفني املصمودي الرب

سنتني وأشهرا وكانت دولته يف ضعف وانتقال وزوال مع وجود عبد املؤمن فتحصن مبدينة وهران فصعد ليلة يف 
رمضان إىل مزار بظاهر وهران فبيته أصحاب عبد املؤمن فلما أيقن باهللكة ركض فرسه فتردى به إىل البحر فتحطم 

  أخذ تلمسان وتلف ومل يبق لعبد املؤمن منازع ف
  وفيها وىل جقر باملوصل رجال ظاملا يقال له القزويين فسار سرية قبيحة وشكا



  الناس إليه فويل مكانه عمر بن شكله فأساء السرية أيضا فقال احلسن بن أمحد املوصلي 
  ) ألف قزويين وال عمر ** يا نصري الدين يا جقر ( 
   )الشتكت من ظلمه سقر ** لو رماه اهللا يف سقر ( 

وفيها تويف أبو منصور بن الرزاز سعيد بن حممد بن عمر البغدادي شيخ الشافعية ومدرس النظامية تفقه على الغزايل 
وأسعد امليهين والكيا اهلراسي وأيب بكر الشاشي وأيب سعد املتويل وروى عن رزق اهللا التميمي وبرع وساد وصار 

مولده سنة اثنتني وستني وأربعمائة وتويف يف ذي احلجة ودفن إليه رياسة املذهب وكان ذا مست ووقار وجاللة كان 
  بتربة الشيخ أيب إسحق الشريازي 

وفيها أبو احلسن شريح بن حممد بن شريح الرعيين اإلشبيلي خطيب إشبيلية ومقرئها ومسندها روى عن أبيه وأيب 
رحل الناس إليه من األقطار للحديث عبد اهللا بن منظور وأجاز له ابن حزم وقرأ القراءات على أبيه وبرع فيها و

  والقراءات ومات يف شهر مجادى األوىل عن تسع ومثانني سنة 
وفيها أو يف اليت قبلها كما جزم به ابن ناصر الدين أبو املعايل عبد اهللا بن أمحد بن أمحد بن حممد املروزي احللواين 

  بيها قاله ابن ناصر الدين بفتح احلاء نسبة إىل احللوى البزاز كان حافظا فقيها عاملا ن
وفيها علي بن هبة اهللا بن عبد السالم أبو احلسن الكاتب البغدادي مسع الكثري بنفسه وكتب ومجع وحدث عن 

  الصريفيين وابن النقور وتويف يف رجب عن مثان ومثانني سنة 
حممد بن علي بن عبد الرمحن وفيها أبو الربكات عمر بن إبراهيم بن حممد الزيدي الكويف النحوي احلنفي أجاز له 

العلوي ومسع من أيب بكر اخلطيب وخلق وسكن الشام مدة وله مصنفات يف العربية وكان يقول أفىت برأي أيب 
  حنيفة ظاهرا ومبذهب جدي زيد بن على تدينا وقال أيب النرسي كان جاروديا ال يرى الغسل

التجهم تويف يف شعبان وله سبع وتسعون سنة وشيعه حنو من اجلنابة وقال يف العرب قلت وقد اهتم بالرفض والقدر و
  ثالثني ألفا وكان مسند الكوفة انتهى 

وفيها فاطمة بنت حممد بن أيب سعد البغدادية أم البهاء الواعظة مسندة أصبهان روت عن أيب الفضل املرازي وسبط 
  يت يف رمضان وهلا أربع وتسعون سنة حنرويه وأمحد بن حممود الثقفي ومسعت صحيح البخاري من سعيد العيار وتوف

وفيها القسم بن املظفر علي بن القسم الشهرزوري والد قاضي اخلافقني أيب بكر حممد واملرتضى أيب حممد عبد اهللا 
وأيب منصور املظفر وهو جد بيت الشهرزوري قضاة الشام واملوصل واجلزيرة وكلهم إليه ينتسبون كان حاكما 

ة سنجار مدة وكان من أوالده وحفدته أوالد علماء جنباء كرماء نالوا املراتب العلية وتقدموا مبدينة اربل مدة ومبدين
عند امللوك وحتكموا وقضوا ونفقت أسواقهم خصوصا حفيده القاضي كمال الدين حممد وحميي الدين بن كمال 

يف تاريخ اربل وأورد له شعرا فمن الدين وقدم بغداد غري مرة وذكره مجاعة وأثنوا عليه منهم أبو الربكات املستويف 
  ذلك قوله 

  ) قد علت جهدها فما تتداىن ** مهيت دوهنا السها والزبانا ( 
  ) تتفاىن األيام أو نتفاىن ** فأنا متعب معىن إىل أن ( 

  هكذا وجدت هذه الترمجة يف تاريخ اإلسالم البن شهبة 
  فإنه املتوىف يف هذا التاريخ والصحيح أن البيتني لولده أيب بكر حممد قاضي اخلافقني 

وأما والده القاسم فذكر ابن خلكان أن وفاته سنة تسع ومثانني وأربعمائة وهذا غاية البعد والوهم وكانت والدة 
قاضي اخلافقني باربل سنة ثالث أو أربع ومخسني وأربعمائة وتويف يف مجادى اآلخرة ببغداد ودفن بباب ابرز وإمنا 



لكثرة البالد اليت وليها وممن مسع منه السمعاين وقال يف حقه أنه اشتغل بالعلم على الشيخ أيب  قيل له قاضي اخلافقني
  إسحق الشريازي ووىل القضاء بعدة بالد ورحل إىل العراق وخراسان واجلبال ومسع احلديث الكثري

  
لقاضي كمال الدين كان أبو وأما أخو قاضي اخلافقني املرتضى فهو أبو حممد عبد اهللا بن القسم بن املظفر والد ا

حممد املذكور مشهورا بالفضل والدين مليح الوعظ مع الرشاقة والتجنيس أقام ببغداد مدة يشتغل باحلديث والفقه 
مث رحل إىل املوصل وتوىل هبا القضاء وروى احلديث وله شعر رائق فمن ذلك قصيدته اليت على طريقة الصوفية 

  ولقد أحسن فيها ومنها 
  ) ومل احلادي وحار الدليل ** رهم وقد عسعس الليل ملعت نا( 
  ) عليل وحلظ عيين كليل ** فتأملتها وفكري من البني ( 
  ) وغرامي ذاك الغرام الدخيل ** وفؤادي ذاك الفؤاد املعىن ( 
  ) هذه النار نار ليلى فميلوا ** مث قابلتها وقلت لصحيب ( 
  ) وهي حول  وعادت خواسئا** فرموا حنوها حلاظا صحيحات ( 
  ) خلب ما رأيت أم ختييل ** مث مالوا إىل املالم وقالوا ( 
  ) واهلوى مركيب وشوقي الزميل ** فتنحيتهم وملت إليها ( 

  وهي طويلة ومن شعره قوله 
  ) إال وجدت األرض تطوي يل ** يا ليل ما جئتكم زائرا ( 
  ) إال تعثرت بأذيايل ** وال ثنيت العزم عن بابكم ( 

والدته يف شعبان سنة مخس وستني وأربعمائة وتويف يف شهر ربيع األول سنة إحدى عشرة ومخسمائة وكانت 
  باملوصل ودفن بالتربة املعروفة هبم 

وأما أخوه املظفر فإن السمعاين ذكره يف الذيل فقال ولد باربل ونشأ باملوصل وورد بغداد وتفقه هبا على الشيخ أيب 
صل ووىل قضاء سنجار على كرب سنه وسكنها وكان قد أضر مث قال سألته عن إسحق الشريازي ورجع إىل املو

  مولده فقال ولدت يف مجادى اآلخرة أو رجب سنة سبع ومخسني وأربعمائة باربل ومل يذكر وفاته واهللا أعلم 
  وفيها أبو املعايل حممد بن إمساعيل الفارسي مث النيسابوري راوي السنن

  بخاري عن العيار تويف يف مجادى اآلخرة وله إحدى وتسعون سنة الكبري عن البيهقي وراوي ال
وفيها حممد بن عبد العزيز السوسي الشاعر كان ظريفا له منظر حسن ورث من أبيه ماال جزيال فأنفقه يف اللهو 

  وافتقر فعمل قصيدته الظريفة املعروفة بالسوسية اليت أوهلا 
  )  وال ثياب يضمها ختت** احلمد هللا ليس خبت ( 

وفيها أبو املنصور حممد بن عبد امللك بن احلسن بن حممد بن خريون البغدادي املقرئ الدباس مصنف املفتاح 
واملوضح يف القراءات أدرك أصحاب أيب احلسن احلمامي ومسع احلديث من أيب جعفر بن املسلمة واخلطيب والكبار 

  نون سنة وتفرد بإجازة أيب حممد اجلوهري تويف يف رجب وله مخس ومثا
وفيها أبو املكارم املبارك بن علي السمذي بكسرتني وتشديد امليم نسبة إىل السمذ وهو اخلبز األبيض يعمل 

  للخواص البغدادي مسع الصريفيين وطائفته ومات يوم عاشوراء 



  سنة أربعني ومخسمائة

  
بهاين ولد سنة ثالث وستني فيها تويف أبو سعد البغدادي احلافظ أمحد بن حممد بن سعد أمحد بن احلسن األص

وأربعمائة ومسع من عبد الرمحن وعبد الوهاب ابين مندة وطبقتهما وببغداد من عاصم بن احلسن قال سعد بن 
السمعاين حافظ دين خري حيفظ صحيح مسلم وكان ميلي من حفظه وقال الذهيب حج مرات ومات يف ربيع اآلخر 

  ين كان ثقة متقنا دينا خريا واعظا وصحيح مسلم من بعض حفظه بنهاوند ونقل إىل أصبهان وقال ابن ناصر الد
  وفيها أبو بكر عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عبد الرمحن البحريي روى عن
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أخبار من ذهب:كتاب  الذهب يف    شذرات 
لي :املؤلف احلنب لعكري  ا بن حممد  بن أمحد   عبد احلي 

  القشريي وأمحد بن منصور املغريب تويف يف مجادى األوىل عن سبع ومثانني سنة 
  وفيها حممد بن حممد بن اخلشاب الكاتب أحد الفضالء فمن شعره 

  ) سواك لكيما أراك وأنسى ** أراك اختذت سواكا أراك ( 
  ) فهب يل رضابا وهب يل سواك ** سواك فما أشتهي أن أرى ( 

  ومن هنا أخذ القائل 
  ) إن ذكرت األراك قلت أراكا ** ما أردت األراك إال ألين ( 
  ) إن ذكرت السواك قلت سواكا ** وهجرت السواك إال ألين ( 

  وقال اآلخر 
  ) وما طلبت سواكا ** طلبت منك سواكا ( 
  ) إال أردت أراكا ** أراكا وما طلبت ( 

وكان حسن اخلط والترسل له حظ من العربية وكان يضرب به املثل يف الكذب ووضع اخلياالت واحلكايات 
  املستحيالت منهمكا على الشرب مع كرب سنه 
  وفيها حممد بن مزاح األزدي من شعره يف ثقيل 

  ) فظفره كاجلبل الراسي ** لنا صديق زائد ثقله ( 
  ) حتمله من سائر الناس ** نه األرض أضعاف ما حتمل م( 

  ولبعض األندلسيني 
  ) حتسبه الناس من الناس ** ليس بإنسان ولكنه ( 
  ) من جبل راس على راس ** أثقل يف أنفس إخوانه ( 

  وفيها أبو إسحق الضرير إبراهيم بن حممد الطليطلي وهو القائل 
  ) انتبه فإن كنت يف غفلة ف** أتاك العذار على غرة ( 
  ) فصار شجاعا تطوقت به ** وقد كنت تأيت زكاة اجلمال ( 

وفيها أبو احلسن حممد بن احلسن أبو علي بن أيب جعفر الطوسي شيخ الشيعة وعاملهم وابن شيخهم وعاملهم رحلت 
  إليه طوائف الشيعة من كل جانب إىل العراق

عاين وقال العماد الطربي لو جازت على غري األنبياء صالة ومحلوا إليه وكان ورعا عاملا كثري الزهد وأثىن عليه السم
  صليت عليه 

وفيها أبو منصور بن اجلواليقي موهوب بن أمحد بن حممد بن اخلضر بن احلسن البغدادي احلنبلي قال ابن رجب هو 
قسم بن شيخ أهل اللغة يف عصره ولد يف ذي احلجة سنة مخس وستني وأربعمائة ومسع احلديث الكثري من أيب ال

البسري وأيب طاهر بن أيب الصقر وابن الطيوري وخلق وبرع يف علم اللغة والعربية ودرس العربية يف النظامية بعد 
شيخه أيب زكريا مدة مث قربه املقتفى ألمر اهللا تعاىل فاختص بإمامته يف الصلوات وكان املقتفى يقرأ عليه شيئا من 



وكان من أهل السنة احملامني عنها ذكر ذلك ابن شافع وقال ابن السمعاين يف الكتب وانتفع به وبان أثره يف توقيعاته 
حقه إمام اللغة واألدب وهو من مفاخر بغداد وهو متدين ثقة ورع غزير الفضل كامل العقل مليح اخلط كثري 
وقال الضبط صنف التصانيف وانتشرت عنه وشاع ذكره ونقل خبطه الكثري وكذلك قال عنه تلميذه ابن اجلوزي 

وقرأت عليه كتابه املعرب وغريه من تصانيفه وقال ابن خلكان صنف التصانيف وانتشرت عنه مثل شرح كتاب 
أدب الكاتب وكتاب املعرب وتتمة درة الغواص للحريري وكان يصلى باملقتفى باهللا فدخل عليه وهو أول ما دخل 

يذ النصراين وكان قائما وله ادالل اخلدمة والطب ما فما زاد على أن قال السالم على أمري املؤمنني فقال ابن التلم
هكذا يسلم على أمري املؤمنني يا شيخ فلم يلتفت إليه ابن اجلواليقي وقال يا أمري املؤمنني سالمي هو ما جاءت به 

ع من السنة النبوية وروى احلديث مث قال يا أمري املؤمنني لو حلف حالف أن نصرانيا أو يهوديا مل يصل إىل قلبه نو
أنواع العلم على الوجه ملا لزمته كفارة ألن اهللا تعاىل ختم على قلوهبم ولن يفك ختم اهللا إال اإلميان فقال صدقت 
وأحسنت وكأمنا أجلم ابن التلميذ حبجر مع فضله وغزارة أدبه وقال املنذري مسع منه مجاعة منهم ابن ناصر وابن 

  يف سحر يوم األحد خامس عشر احملرم ودفن بباب حرب عند والدهالسمعاين وابن اجلوزي وأبو اليمن الكندي وتو

  رمحهما اهللا تعاىل 

  سنة إحدى وأربعني ومخسمائة

  
  فيها أخذت الفرنج طرابلس املغرب بالسيف مث عمروها 

وفيها تويف أبو الربكات إمساعيل بن الشيخ أيب أمحد بن حممد النيسابوري مث البغدادي شيخ الشيوخ وله ست 
  سنة روى عن أيب القسم بن البسري وطائفة وكان مهيبا جليال وقورا مصونا  وسبعون

وفيها حنبل بن علي أبو جعفر البخاري الصويف مسع من شيخ اإلسالم هبراة وصحبه وببغداد من أيب عبد اهللا النعايل 
  تويف هبراة يف شوال 

جب قسيم الدولة اق سنقر التركي ويل وفيها زنك األنابك عماد الدين صاحب املوصل وحلب ويعرف أبوه باحلا
شحنكية بغداد يف آخر دولة املستظهر باهللا مث نقل إىل املوصل وسلم إليه السلطان حممود ولده فرخشاه امللقب 

باخلفاجي لريبيه وهلذا قيل له أتابك وكان فارسا شجاعا ميمون النقيبة شديد البأس قوي املراس عظيم اهليبة فيه ظلم 
وصل وحلب ومحاة ومحص وبعلبك والرها واملعرة قتله بعض غلمانه وهو نائم وهربوا إىل قلعة جعرب وزعارة ملك امل

ففتح هلم صاحبها علي بن مالك العقيلي وكان زنكي ساحمه اهللا حسن الصورة أمسر مليح العينني قد وخطه الشيب 
  ب وغريها ابنه اآلخر نور الدين حممود وجاوز الستني قتل يف ربيع اآلخر ومتلك املوصل بعده ابنه غازي ومتلك حل

وفيها أبو احلسن سعد اخلري بن حممد بن سهل األنصاري األندلسي البلنسي احملدث رحل إىل املشرق وسافر يف 
التجارة إىل الصني وكان فقيها عاملا متقنا مسع أبا عبد اهللا النعايل وطراد بن حممد وطائفة وسكن أصبهان مدة مث 

  الغزايل وتويف يف احملرم  بغداد وتفقه على
  وفيها سبط اخلياط اإلمام أبو حممد عبد اهللا بن علي البغدادي املقرئ الفقيه

احلنبلي النحوي شيخ املقرئني بالعراق وصاحب التصانيف ولد سنة أربع وستني وأربعمائة ومسع من أيب احلسني بن 
يف عبد القادر وطائفة وبرع يف العربية على ابن النقور وطائفة وقرأ القرآن على جده الزاهد أيب منصور والشر



فاخر وأم مبسجد حرده بضعا ومخسني سنة وقرأ عليه خلق وكان من أندى الناس صوتا بالقرآن تويف يف ربيع اآلخر 
وكان اجلمع يف جنازته يفوت اإلحصاء قاله يف العرب وقال ابن اجلوزي قرأت عليه القرآن واحلديث الكثري ومل أمسع 

قط أطيب صوتا منه وال أحسن أداءا على كرب سنه وكان كثري التالوة لطيف األخالق ظاهر الكياسة والظرافة  قارئا
وحسن املعاشرة للعوام واخلواص قويا يف السنة وكان طول عمره منفردا يف مسجده وقال ابن شافع سار ذكر سبط 

وقته ونسيج وحده مل أمسع يف مجيع عمري من  اخلياط يف األغوار واألجناد ورأس أصحاب اإلمام أمحد وصار واحد
يقرأ الفاحتة أحسن وال أفصح منه وكان مجال العراق بأسره ظريفا كرميا مل خيلف مثله يف أكثر فنونه وقال ابن نقطة 

  كان شيخ العراق يرجع إىل دين وثقة وأمانة وكان ثقة صاحلا من أئمة املسلمني وله شعر حسن فمنه 
  ) وجد يف مجعها بالكد والتعب ** يا ولذهتا يا من متسك بالدن( 
  ) دار القرار وفيها معدن الطلب ** هال عمرت لدار سوف تسكنها ( 
  ) وقد متزق ما مجعت من نشب ** فغن قليل تراها وهي داثرة ( 

  وقوله أيضا 
  ) جدثا ضمين وحلدا عميقا ** أيها الزائرون بعد وفايت ( 
  ) عيانا وتسلكون الطريقا ** سترون الذي رأيت من املوت ( 

  وقوله أيضا 
  ) والنحو عز به اإلنسان ينتفع ** الفقه علم به األديان ترتفع ( 
  )من كل معىن به اإلنسان يبتدع ** مث احلديث إذا ما رمته فرج ( 

  
  ) وخرقة فهو خرق ليس يرتفع ** مث الكالم فذره فهو زندقة ( 

عشر ربيع اآلخر وتويف يف غرفته اليت يف مسجده فحط تابوته باحلبال من قال ابن اجلوزي تويف بكرة االثنني ثاين 
سطح املسجد وأخرج إىل جامع القصر فصلى عليه عبد القادر وما رأيت مجعا أكثر من مجعه ودفن يف دكة اإلمام 

  أمحد عند جده أيب منصور 
آلخرة عن ست ومثانني سنة مسع وفيها أبو بكر وجيه بن طاهر بن حممد الشحامي أخو زاهر تويف يف مجادى ا

القشريي وأبا حامد األزهري ويعقوب الصريف وطبقتهم وطائفة هبراة وببغداد واحلجاز وأملى مدة وكان خريا 
  متواضعا متعبدا ال كأخيه وتفرد يف عصره قاله يف العرب 

  سنة اثنتني وأربعني ومخسمائة

  
  للفرنج بأعمال حلب  فيها غزا نور الدين حممود بن زنكي فافتتح ثالث حصون

  وفيها كان الغالء املفرط بل وقبلها بسنوات بإفريقية 
وفيها تويف أبو احلسن بن األبنوسي أمحد بن أيب حممد عبد اهللا بن علي البغدادي الشافعي الوكيل مسع أبا القاسم بن 

يف ذي احلجة عن بضع وسبعني  البسري وطبقته وتفقه وبرع وقرأ الكالم واالعتزال مث لطف اهللا به وحتول سنيا تويف
  سنة 



وفيها أبو جعفر البطروجي أمحد بن عبد الرمحن األندلسي أحد األئمة روى عن أيب عبد اهللا الطالعي وأيب علي 
الغساين وطبقتهما وكان إماما عاقال بصريا مبذهب مالك ودقائقه إماما يف احلديث ومعرفة رجاله وعلله له مصنفات 

  ته باألندلس مثله ولكنه كان قليل العربية رث اهليئة خامال تويف يف احملرممشهورة ومل يكن يف وق

  
وفيها أبو بكر بن األشقر أمحد بن علي بن عبد الواحد الدالل روى عن املهتدي باهللا والصريفيين وكان خريا 

  صحيح السماع تويف يف صفر 
ا نسبة إىل قرية بسواد بغداد عند العفر على وفيها عوان بن علي بن محاد بن صدقة اجلبائي ويقال له اجليب أيض

طريق خراسان املقرئ الفقيه احلنبلي أبو حممد ولد سنة ثالث وستني وأربعمائة باجلبة املذكورة وقدم بغداد فسمع هبا 
من أيب حممد التميمي وأيب عبد اهللا بن البسري ومجاعة وقرأ بالروايات على الشريف عبد القاهر املكي وابن سوار 

فقه على أيب سعد املخرمي وأحكم الفقه وأعاد لشيخه املذكور وأقرأ القرآن وحدث وانتفع به الناس قرأ عليه وت
مجاعة وحدث عنه آخرون منهم ابن السمعاين قال ابن اجلوزي كان خريا دينا ذا ستر وصيانة وعفاف وطرائق 

ة ودفن من الغد مبقربة أيب بكر غالم حممودة على سبيل السلف الصاحل تويف يوم األحد سادس عشرى ذي القعد
  اخلالل إىل جانبه 

وفيها علي بن عبد السيد أبو القسم بن العالمة أيب نصر بن الصباغ الشاهد مسع من الصريفيين كتاب السبعة سبعة 
  البن جماهد وعدة أجزاء وكان صاحلا حسن الطريقة تويف يف مجادى األوىل 

مفيد بغداد مسع أبا القسم بن البسري فمن بعده وأقرأ القرآن مدة وكتب  وفيها عمر بن ظفر أبو حفص املغازيل
  الكثري تويف يف شعبان 

وفيها أبو عبد اهللا احلداين القاضي حممد بن علي بن حممد بن حممد بن الطيب الواسطي املغازيل مسع من حممد بن 
غالب بن بشران اللغوي وطبقته وكان ينوب  حممد بن خملد األزدي واحلسن بن أمحد الغندجاين وطائفة وأجاز له أبو

  يف احلكم بواسط 
وفيها أبو الفتح نصر اهللا بن حممد بن عبد القوي املصيصي مث الالذقي مث الدمشقي الفقيه الشافعي األصويل األشعري 

  مسع من أيب بكر اخلطيب

بن شكرويه ودرس بالغزالية وتفقه على الفقيه نصر املقدسي ومسع ببغداد من رزق اهللا وعاصم وبأصبهان من ا
ووقف وقوفا وأفىت وأشغل وصار شيخ دمشق يف وقته تويف يف ربيع األول وله أربع وتسعون سنة وآخر أصحابه 

  ابن أيب لقمة قال ابين شهبة كان منقبضا عن الدخول على السالطني ودفن مبقابر باب الصغري 
مد بن محزة الشريف العلوي احلسيين البغدادي النحوي وفيها أبو السعادات بن الشجري هبة اهللا بن علي بن حم

صاحب التصانيف قال ابن خلكان كان إماما يف النحو واللغة وأشعار العرب وأيامها وأحواهلا كامل الفضائل 
متضلعا من األدب صنف فيه عدة تصانيف فمن ذلك كتاب األمايل وهو أكرب تآليفه وأكثرها إفادة أماله يف أربعة 

لسا وهو يشتمل على فوائد مجة من فنون األدب وختمه مبجلس قصره على أبيات من شعر املتنيب تكلم ومثانني جم
عليها وذكر ما قاله الشراح فيها وزاد من عنده ما سنح له وهو من الكتب املمتعة وملا فرغ من إمالئه حضر إليه 

ه ورد عليه يف مواضع من الكتاب ونسبه فيها أبو حممد بن اخلشاب والتمس منه مساعه عليه فلم جيبه إىل ذلك فعادا
إىل اخلطأ فوقف أبو السعادات على ذلك الرد فرد عليه يف رده وبني وجوه غلطه ومجعه كتابا مساه االنتصار وهو 



على صغر حجمه مفيد جدا ومسعه عليه الناس ومجع أيضا كتابا مساه احلماسة ضاهى به محاسة أيب متام وهو كتاب 
وله يف النحو عدة تصانيف وله ما اتفق لفظه واختلف معناه وشرح اللمع البن جين وشرح  غريب أحسن فيه

التصريف امللوكي وكان حسن الكالم حلو األلفاظ فصيحا جيد البيان والتفهيم وقرأ احلديث بنفسه على مجاعة 
بن األنباري يف كتاب مناقب  منهم ابن املبارك الصرييف وابن نبهان الكاتب وغريمها وحكى أبو الربكات عبد الرمحن

األدباء أن العالمة الزخمشري ملا قدم بغداد قاصدا للحج مضى إىل زيارته شيخنا أبو السعادات بن الشجري ومضينا 
  إليه معه فلما اجتمع به أنشده قول املتنيب

  
  ) فلما التقينا صغر اخلرب اخلرب ** واستكرب األخبار قبل لقائه ( 

  مث أنشده بعد ذلك 
  ) عن جعفر بن فالح أحسن اخلرب ** كانت مساءلة الركبان ختربين ( 
  ) أذين بأطيب مما قد رأى بصري ** حىت التقينا فال واهللا ما مسعت ( 

وهذان البيتان منسوبان البن هانئ األندلسي قال ابن األنباري فقال العالمة الزخمشري روى عن النيب صلى اهللا 
د اخليل قال له يا زيد ما وصف يل أحد يف اجلاهلية فرأيته يف اإلسالم إال رأيته دون ما عليه وسلم أنه ملا قدم عليه زي

وصف يل غريك قال ابن األنباري فخرجنا من عنده وحنن نعجب كيف يستشهد الشريف بالشعر والزخمشري 
وله شعر حسن باحلديث وهو رجل أعجمي وكان أبو السعادات نقيب الطالبيني بالكرخ نيابة عن والده الطاهر 

  فمن شعره قوله يف ابن جهري الوزير 
  ) فاحفظ فؤادك أنين لك ناصح ** هذي السديرة والغدير الطافح ( 
  ) الساري هداه نشره املتفاوح ** يا سدرة الوادي الذي إن ضله ( 
  ) عيش تقضي يف ظاللك صاحل ** هل عائد قبل املمات ملغرم ( 
  ) ا دعى مصغي الصبابة طامح مل** ما أنصف الرشأ الضنني بنظرة ( 
  ) بصميم قلبك فهو دان نازح ** شط املزار به وبوئ منزال ( 
  ) قمر حيف به ظالم جانح ** غصن يعطفه النسيم وفوقه ( 
  ) مل يرو منه الناظر املتراوح ** وإذا العيون تسامهته حلاظها ( 
  ) فيه مراتع للمها ومسارح ** ولقد مررنا بالعقيق وشاقنا ( 
  ) وجدا أذاع هواه دمع سافح ** ظلنا به نبكي فكم من مضمر  )
  ) تلك العراص املقفرات نواضح ** برت الشئون رسومها فكأمنا ( 
  ) وسقى دياركما امللث الرائح ** يا صاحيب تأمال حييتما ( 
  )أم خردا كفا هلن رواجح ** أدمى بدت لعيوننا أم ربرب ( 

  
  ) خلل الرباقع أم قنا وصفائح  **أم هذه مقل الصرار بدت لنا ( 
  ) إال وهن لبازهن جوارح ** مل تبق جارحة وقد واجهننا ( 
  ) ومن الشقاوة أن يراض القارح ** كيف ارجتاع القلب من أسر اهلوى ( 



مث خرج إىل املديح وكان بينه وبني ابن حكينا الشاعر تنافس جرت العادة به بني أهل الفضائل فلما وقف على 
  فيه  شعره عمل

  ) نظم قريض يصدي به الفكر ** يا سيدي والذي أراحك من ( 
  ) أنك ما ينبغي لك الشعر ** مالك من جدك النيب سوى ( 

وكانت والدته يف شهر رمضان سنة مخسني وأربعمائة وتويف يوم اخلميس ثاين عشرى رمضان ودفن من الغد يف داره 
  بالكرخ من بغداد رمحه اهللا تعاىل 

  ربعني ومخسمائةسنة ثالث وأ

  
يف ربيع األول نازلت الفرنج دمشق يف عشرة آالف فارس وستني ألف راجل فخرج املسلمون من دمشق للمصاف 
فكانوا مائة وثالثني ألف رجل وعسكر البلد فاستشهد حنو املائتني مث برزوا يف اليوم الثاين فاستشهد مجاعة وقتل من 

مس وصل غازي بن أتابك وأخوه نور الدين يف عشرين ألفا إىل محاه وكان الفرنج عدد كثري فلما كان يف اليوم اخلا
أهل دمشق يف االستغاثة والتضرع إىل اهللا تعاىل وأخرجوا املصحف العثماين إىل صحن اجلامع وضج الناس والنساء 

إىل أخذ واألطفال فأغاثهم وركب قسيس الفرنج ويف عنقه صليب ويف يديه صليبان وقال أنا قد وعدين املسيح 
دمشق فاجتمعوا حوله ومحل على البلد فحمل عليه املسلمون فقتلوه وقتلوا مجاعة وأحرقوا الصلبان ووصلت 

  النجدة فاهنزمت الفرنج وأصيب منهم خلق 
وفيها كان شدة القحط بإفريقية فانتهز رجال صاحب صقلية الفرصة فأقبل يف مائتني ومخسني مركبا فهرب منه 

  ا امللعون بال ضربة وال طعنة وصار للفرنج من طرابلس املغرب إىل قريب تونسصاحب املهدية فأخذه

  
وفيها تويف أبو متام أمحد بن أيب العز حممد بن املختار بن املؤيد باهللا اهلامشي العباسي البغدادي السفار نزيل خراسان 

  سنة  مسع أبا جعفر بن املسلمة وغريه وتويف يف ذي القعدة بنيسابور عن بضع وتسعني
وفيها أبو إسحق الغنوي نسبة إىل غىن بن أعصر إبراهيم بن حممد بن نبهان الرقي الصويف الفقيه الشافعي مسع رزق 
اهللا التميمي وتفقه على الغزايل وغريه وكان ذا مست ووقار وعبادة وهو راوي خطب ابن نباتة تويف يف ذي احلجة 

  عن مخس ومثانني سنة 
قسم الزينيب علي بن نور اهلدى أيب طالب احلسني بن حممد بن علي العباسي احلنفي مسع وفيها قاضي العراق أبو ال

من أبيه وعمه وطراد وكان ذا عقل ووقار ورزانة وعلم وشهامة ورأي أعرض عنه يف اآلخر املقتفي وجعل معه يف 
  القضاء ابن املرخم مث مرض ومات يوم األضحى 

ن أيب عبد اهللا اجليلي احلنبلي الفقيه املعدل أبو املعايل ولد ليلة اجلمعة لست وفيها صاحل بن شافع بن صاحل بن حامت ب
خلون من احملرم سنة أربع وسبعني وأربعمائة ومسع من أيب منصور اخلياط والطيوري وغريمها وصحب ابن عقيل 

ات الناس وقال وغريه من األصحاب وتفقه ودرس قال ابن امليداين يف تاريخ القضاة كان فقيها زاهدا من سرو
املنذري كان أحد الفضالء والشهود وحدث عنه احلافظان أبو القسم الدمشقي وأبو سعد بن السمعاين تويف يوم 

  األربعاء سادس عشر رجب ودفن يف دكة اإلمام أمحد وذكر ابن اجلوزي أنه دفن على ابن عقيل 



حممد البغدادي الطغري احملدث احلنبلي مفيد  وفيها املبارك بن كامل بن أيب غالب حممد بن أيب طاهر احلسني بن
العراق أبو بكر ويعرف أبوه باخلفاف ولد يوم اخلميس ثاين عشر ذي احلجة سنة مخس وتسعني وأربعمائة وقرأ 

  القرآن بالروايات ومسع احلديث الكثري وأول مساعه سنة ست ومخسمائة وعىن هبذا الشأن مسع

ريمها قال ابن اجلوزي وما زال يسمع العايل والنازل ويتتبع األشياخ يف من أيب القسم بن بنان وابن نبهان وغ
الروايات وينقل السماعات فلو قيل أنه مسع من ثالثة آالف شيخ ملا رد القائل وجالس احلفاظ وكتب خبطه الكثري 

من السماع جمازفة وانتهت إليه معرفة املشايخ ومقدار ما مسعوا واإلجازات إال أنه كان قليل التحقيق فيما ينقل 
لكونه يأخذ عن ذلك مثنا وكان فقريا إىل ما يأخذ وكان كثري التزويج واألوالد وله كتاب سلوة األحزان حنو 

  ثالمثائة جزء وأكثر وكان صدوقا تويف يوم اجلمعة تاسع عشر مجادى األوىل ودفن بالشونيزية 
  اين كان حافظا عاملا مبا حيويه وفيها اجلوزقاين احلسني بن إبراهيم بن حسني بن جعفر اهلمذ

  ومن مصنفاته كتاب املوضوعات أجاد فيه 
  قاله ابن ناصر الدين 

وفيها ابن جبنك أمحد بن حممد بن الفضل بن عمر بن أمحد بن إبراهيم األصبهاين حافظ مشهور عمدة نقله ابن ناصر 
  الدين أيضا 

دث بدمشق ومصر وبغداد عن الصريفيين مبجالس وفيها أبو الدر ياقوت الرومي التاجر عتيق بن البخاري ح
  املخلص وغري ذلك تويف بدمشق يف شعبان 

وفيها أبو احلجاج القندالوي يوسف بن دوباس املغريب املالكي كان فقيها عاملا صاحلا حلو اجملالسة شديد التعصب 
 غري مدبر بالنريب أول يوم لألشعرية صاحب خترق على احلنابلة قتل يف سبيل اهللا يف حصار الفرنج لدمشق مقبال

جاءت الفرنج وقربه يزار مبقربة باب الصغري خرج راجال مع أصحابه لقتال الفرنج فقال له معني الدين يا شيخ أن 
إن اهللا اشترى { اهللا قد عزرك ليس لك قوة على القتال أنا أكفيك فقال قد بعت واشتري ال أقيله وال أستقيله وقرأ 

بوة فالتقاه طلب الفرنج فقتلوه ومحل إىل باب الصغري وقربه من جانب املصلى قريبا من اآلية ومضى حنو الر} 
احلائط وعليه بالطة منقورة فيها شرح حاله ورآه بعض أصحابه يف املنام فقال له ما فعل اهللا بك قال أنا يف جنات 

  مع قوم على سرر متقابلني

  سنة أربع وأربعني ومخسمائة

  
قاضي تستر وحامل لواء الشعر  -ح الدين أبو بكر األرجاين أمحد بن حممد بن احلسني فيها تويف القاضي ناص

باملشرق وله ديوان مشهور روى عن ابن ماجه األهبري وتويف يف ربيع األول وقد شاخ وأرجان مشددا بلد صغري 
كر مكرم من من عمل األهواز قاله يف العرب وقال ابن خلكان منبت شجرته أرجان وموطن أسرته تستر وعس

خورستان وهو وإن كان يف العجم مولده فمن العرب حمتده سلفه القدمي من األنصار مل تسمح بنظريه سالف 
األعصار أوسى االس خزرجية قسي النطق إياديه فارسي القلم وفارس ميدانه وسلمان برهانه من أبناء فارس الذين 

  يف الري والريا انتهى كالم العماد  نالوا العلم املتعلق بالثريا مجع بني العذوبة والطيب
  وقال ابن خلكان أيضا وكان فقيها شاعرا ويف ذلك يقول 



  ) يف العصر أو أنا أفقه الشعراء ** أنا أشعر الفقهاء غري مدافع ( 
  ) بالطبع ال بتكلف األلقاء ** شعري إذا ما قلت دونه الورى ( 
  ) ب األصداء للسمع هاج جتاو** كالصوت يف ظل اجلبال إذا عال ( 

  ومن شعره أيضا 
  ) يوما وإن كنت من أهل املشورات ** شاور سواك إذا نابتك نائبة ( 
  ) وال ترى نفسها إال مبرآة ** فالعني تنظر منها ما نأى ودنا ( 

  ومن شعره وهو معىن غريب 
  ) خيايل ملا مل يكن يل راحم ** رثا يل وقد ساويته يف حنو له ( 
  ) وأومهت الفى أنه يب حامل ** مكانه فدلس يب حىت طرقت ( 
  ) أنا ساهر يف جفنه وهو نائم ** وبتنا ومل يشعر بنا الناس ليلة ( 

  وله أيضا 
  )جهلي كما قد ساءين ما أعلم ** لو كنت أجهل ما علمت لسرين ( 

  
  ) حبس اهلزار ألنه يترمن ** كالصقر يرتع يف الرياض وإمنا ( 

يف ومولده سنة ستني وأربعمائة وتويف مبدينة تستر وقيل بعسكر مكرم رمحه اهللا وله ديوان شعر فيه كل معىن لط
  تعاىل 

وفيها أبو احملاسن أسعد بن علي بن املوفق اهلروي احلنفي العبد الصاحل راوي الصحيح عن الدارمي وعن الداودي 
  عاش مخسا ومثانني سنة 

ومدبر الدولة وكان عاقال سايسا حسن الديانة ظاهر وفيها األمري معني الدين انز الطغتكيين مقدم جيش دمشق 
  الشجاعة كثري الصدقات وهو مدفون بقبته اليت بني دار البطيخ والشامية تويف يف ربيع اآلخر وله مدرسة بالبلد 

وفيها احلافظ لدين اهللا أبو امليمون عبد اجمليد بن حممد بن املستنصر باهللا العبيدي الرافضي صاحب مصر بويع يوم 
مصرع ابن عمه ألمر فاستوىل عليه أمحد بن األفضل أمري اجليوش وضيق عليه فعمل عليه احلافظ وجهز من قتله 

واستقل باألمور وعاش سبعا وسبعني سنة وكان يعتريه القولنج فعمل شرب ماه الديلمي طبال مركبا من املعادن 
ح مات يف مجادى األوىل وكانت دولته عشرين السبعة إذا ضربه من به داء القولنج خرج منه ريح متتابع واسترا

  سنة إال مخسة أشهر وقام بعده ابنه الظافر 
وفيها أبو الفضل القاضي عياض بن موسى بن عياض العالمة اليحصيب السبيت املالكي احلافظ أحد األعالم ولد سنة 

ىل قضاء سبتة مدة مث قضاء ست وسبعني وأربعمائة وأجاز له أبو علي الغساين وأبو حممد بن عتاب وطبقتهما و
غرناطة وصنف التصانيف البديعة ومسع من أيب علي بن سكرة وغريه ومن مصنفاته الشفاء الذي مل يسبق إىل مثله 
ومنها مشارق األنوار يف غريب الصحيحني واملوطأ وكان إمام وقته يف علوم شىت مفرطا يف الذكاء وله شعر حسن 

  منه قوله 
  ) كطائر خانه ريش اجلناحني **  أركم اهللا يعلم أين منذ مل( 
  ) فإن بعدكم عين جىن حيين ** فلو قدرت ركبت البحر حنوكم ( 

  وقوله



  
  ) حتكي وقد ماست أمام الرياح ** أنظر إىل الزرع وخاماته ( 
  ) شقائق النعمان فيها جراح ** كتيبة خضراء مهزومة ( 

يام شديد التعصب للسنة والتمسك هبا حىت أمر بإحراق كتب وباجلملة فإنه كان عدمي النظري حسنة من حسنات األ
  الغزايل ألمر تومهه منها وما أحسن قول من قال فيه 

  ) والظلم بني العاملني قدمي ** ظلموا عياضا وهو حيلم عنهم ( 
  ) كي يكتموه وإنه معلوم ** جعلوا مكان الراء عينا يف امسه ( 
  ) حول خبائها معدوم  والنبت** لواله ما فاحت أباطح سبتة ( 

وفيها أبو بكر عبد اهللا بن عبد الباقي بن التبان الواسطي مث البغدادي أبو بكر الفقيه احلنبلي ويسمى حممد وأمحد 
أيضا قال ابن اجلوزي كان من أهل القرآن مسع من أيب احلسني بن الطيوري وتفقه على ابن عقيل وناظر وأفىت 

شوال عن تسعني سنة ودفن مبقربة باب حرب رمحه اهللا تعاىل انتهى وقال ابن  ودرس وكان أميا ال يكتب تويف يف
شافع كان مذهبيا جيدا وخالفيا مناظرا ومن أهل القرآن بقي على حفظه لعلومه إىل أن مات وله تسعون سنة أو 

  أزيد وقال ابن النجار مسع منه املبارك بن كامل وأبو الفضل بن شافع 
الدين صاحب املوصل وابن صاحبها زنكي بن اق سنقر كان فيه دين وخري وشجاعة وفيها غاز السلطان سيف 

  وإقدام تويف يف مجادى اآلخرة وقد نيف على األربعني ومتلك بعده أخوه قطب الدين مودود 

  سنة مخس وأربعني ومخسمائة

  
دينار ومتزق الناس فيها أخذت العربان ركب العراق وراح للخاتون أخت السلطان مسعود ما قيمته مائة ألف 

  ومات خلق جوعا وعطشا 
  وفيها تويف الرئيس أبو علي احلسني بن علي الشحامي النيسابوري روى

  عن الفضل بن احملب ومجاعة تويف مبرو يف شعبان 
وفيها أبو املفاخر احلسن بن الليث الواعظ كان يعيد الدرس مخسني مرة ويقول ملن مل يعد كذلك مل يستقر جلس 

  نشد ببغداد وأ
  ) كم مشرك ذمه من سيفه وكفي ** أهوى عليا وإمياين حمبته ( 
  ) فامسعه من هل أتى يا ذا الغيب وكفى ** إن كنت وحيك مل تسمع مناقبه ( 

وفيها عبد امللك بن أيب نصر اجليالين مث البغدادي الشافعي كان صاحلا يأوي اخلرب ليس له مسكن معلوم وال قوت 
   وغريه قاله ابن األهدل مفهوم تفقه على الروياين

وفيها أبو بكر حممد بن عبد العزيز بن علي الدينوري مث البغدادي البيع مسع أبا نصر الزينيب وعاصم بن احلسن 
  ومجاعة وتويف يف شوال 

  سنة ست وأربعني ومخسمائة



  
  فيها انفجر بثق النهروان الذي أصلحه هبزور 

عبد اجلبار احلافظ حمدث هراة وله أربع وسبعون سنة وكان خريا وفيها تويف أبو نصر الفامي عبد الرمحن بن 
  متواضعا فاضال ثقة مأمونا مؤرخا مسع شيخ اإلسالم وجنيب بن ميمون وطبقتهما 

  وفيها زاكي بن علي القطيعي أبو الفضائل قتيل الرمي وأسري اهلوى من شعره 
  ) ر ومهجيت منهما أضحت على خط** عيناك حلظهما أمضى من القدر ( 
  ) ماذا يضرك لو متعت بالنظر ** يا أحسن الناس لوال أنت أخبلهم ( 
  ) ال تبتلي مقليت بالدمع والسهر ** جد باخليال وإن ضنت يداك به ( 

وفيها أبو األسعد هبة الرمحن بن عبد الواحد بن أيب القسم القشريي خطيب نيسابور ومسندها مسع من جده 
  خ أيب عليحضورا ومن جدته فاطمة بنت الشي

الدقاق ويعقوب بن أمحد الصرييف وطائفة روى الكتب الكبار كالبخاري ومسند أيب عوانة ومات يف شوال عن سبع 
  ومثانني سنة 

وفيها القاضي أبو بكر بن العريب حممد بن عبد اهللا بن حممد اإلشبيلي املالكي احلافظ أحد األعالم وعامل أهل األندلس 
ني وأربعمائة ورحل مع أبيه سنة مخس ومثانني ودخل الشام فسمع من الفقيه نصر ومسندهم ولد سنة مثان وست

املقدسي وأيب الفضل بن الفرات وببغداد من أيب طلحة النعايل وطراد ومبصر من اخللعي وتفقه على الغزايل وأيب بكر 
وىل قضاء إشبيلية مدة  الشاشي والطرطوشي وكان من أهل اليقني يف العلوم واالستبحار فيها مع الذكاء املفرط

وصرف فأقبل على نشر العلوم وتصنيفه يف التفسري واحلديث والفقه واألصول قاله يف العرب وقال ابن ناصر الدين 
رحل مع أبيه أيب حممد الوزير فسمع من خلق كثري كان من الثقات األثبات واألئمة املشهورين وله عدة مصنفات 

اإلمام احلافظ املتبحر ختام علماء األندلس وآخر أئمتها وحفاظها لقيته  وقال ابن بشكوال يف كتاب الصلة هو
مبدينة إشبيلية ضحوة يوم االثنني ثاين مجادى اآلخرة سنة ست عشرة ومخسمائة فأخربين أنه رحل إىل الشرق مع أبيه 

ر حممد بن الوليد يوم األحد مستهل ربيع األول سنة مخس ومثانني وأربعمائة وأنه دخل الشام ولقي هبا أبا بك
الطرطوشي وتفقه عنده ودخل بغداد ومسع هبا من مجاعة من أعيان مشاخيها مث دخل احلجاز فحج يف موسم سنة 

تسع ومثانني مث عاد إىل بغداد وصحب هبا أبا بكر الشاشي وأبا حامد الغزايل وغريمها من العلماء واألدباء مث صدر 
حملدثني فكتب عنهم واستفاد منهم وأفادهم مث عاد إىل األندلس سنة عنهم ولقي مبصر واإلسكندرية مجاعة من ا

ثالث وتسعني وقدم إىل إشبيلية بعلم كثري مل يدخل به أحد قبله ممن كانت له رحلة إىل املشرق وكان من أهل التفنن 
يعها حريصا على أدائها يف العلوم واالستبحار فيها واجلمع هلا مقدما يف املعارف كلها متكلما يف أنواعها ناقدا يف مج

ونشرها ثاقب الذهن يف متييز الصواب منها وجيمع إىل ذلك كله آداب األخالق مع حسن املعاشرة ولني الكنف 
  وكثرة

االحتمال وكرم النفس وحسن العهد وثبات الود واستقضى ببلده فنفع اهللا به أهلها لصرامته وشدته ونفوذ أحكامه 
وبة مث صرف عن القضاء وأقبل على نشر العلم وبثه وسألته عن مولده فقال ولدت وكانت له يف الظاملني صورة مره

يوم اخلميس ثاين عشرى شعبان سنة مثانني وأربعمائة وتويف بالغدوة ودفن مبدينة فاس يف شهر ربيع اآلخر رمحه اهللا 
ح الترمذي وغريه من تعاىل انتهى وقال ابن خلكان وهذا احلافظ له مصنفات منها كتاب عارضة األحوذي يف شر



  الكتب 
وتويف ولده مبصر منصرفا عن الشرق يف السفرة اليت كان والده املذكور صحبه وذلك يف احملرم سنة ثالث وتسعني 
وأربعمائة وكان من أهل اآلداب الواسعة والرباعة والكتابة رمحه اهللا تعاىل ومعىن عارضة األحوذي فالعارضة القدرة 

ديد العارضة إذا كان ذا قدرة على الكالم واألحوذي اخلفيف يف املشي حلذقه وقال على الكالم يقال فالن ش
  األصمعي األحوذي املشمر يف األمور القاهر هلا الذي ال يشذ عليه منها شيء انتهى كالم ابن خلكان ملخصا 

اصم وتويف يف وفيها نوشتكني الرضواين موىل ابن رضوان املرسي شيخ صاحل متودد روى عن علي بن البسري وع
  ذي القعدة عن اثنتني ومثانني سنة 

وفيها أبو الوليد بن الدباغ يوسف بن عبد العزيز بن يوسف بن عمر بن فريه اللخمي األندلسي األندي بالضم 
وسكون النون نسبة إىل أندة مدينة باألندلس حمدث األندلس كان حافظا متقنا مصنفا ثقة نبيال متفننا إماما رأسا يف 

  ث وطرقه ورجاله وهو تلميذ أيب علي بن سكرة عاش مخسا وستني سنة احلدي
وفيها اجلنيد بن يعقوب بن احلسن بن احلجاج بن يوسف اجليلي الفقيه احلنبلي الزاهد أبو القسم ولد سنة إحدى 

واألدب  ومخسني وأربعمائة بناحية من أرض جيال مث قدم بغداد وأقام بباب األزج وقرأ الفقه على يعقوب الزينيب
على ابن اجلواليقي ومسع احلديث من أيب حممد بن التميمي والقاضي أيب احلسني وغريمها وحدث باليسري وكتب 

  خبطه الكثري وكان فاضال دينا حسن الطريقة مجع

كتابا كبريا يف استقبال القبلة ومعرفة أوقات الصالة وروى عنه ابن عساكر والسمعاين قال ابن لبيدة عنه كان 
زاهدا ثبتا مل يعرف عليه األخري وتويف يوم األربعاء سادس عشرى مجادى اآلخرة وصلى عليه الشيخ عبد  صادقا
  القادر 

وفيها أو يف اليت قبلها وجزم به ابن رجب عبد امللك بن عبد الوهاب بن عبد الواحد بن حممد بن علي األنصاري 
بن الشيخ أيب الفرج وقد تقدم ذكر أبيه وجده تفقه الشريازي مث الدمشقي القاضي هباء الدين بن شرف اإلسالم 

ودرس وأفىت وناظر وكان إماما فاضال مناظرا مستقال متفننا على مذهب اإلمام أمحد وأيب حنيفة حبكم ما كان عليه 
عند إقامته خبراسان لطلب العلم والتقدم وكان يعرف اللسان الفارسي مع العريب وهو حسن احلديث يف اجلد 

يف يوم االثنني سابع رجب وكان له يوم مشهود ودفن يف جوار أبيه يف مقابر الشهداء بالباب الصغري قاله واهلزل تو
  محزة بن القالنسي يف ذيل تاريخ دمشق 

وفيها عبد اهللا بن هبة اهللا بن حممد بن أمحد بن السامري الفقيه احلنبلي أبو الفتح ولد يوم االثنني ثاين عشرى ذي 
انني وأربعمائة ومسع الكثري من ثابت بن بندار وابن حشيش وجعفر السراج وغريهم وتفقه على احلجة سنة مخس ومث

أيب اخلطاب الكلوذاين وحدث اليسري وروى عنه مجاعة تويف يف ليلة االثنني ثالث عشرى حمرم سنة مخس وأربعني 
  ومخسمائة ودفن من الغد مبقربة باب حرب قاله ابن رجب 

بن حممد بن احلسن األواين الراذاين بالراء واملعجمة نسبة إىل راذان قرية ببغداد مث البغدادي وفيها أبو علي احلسن 
الفقيه احلنبلي الواعظ الزاهد ولد بأوانا قرية على عشرة فراسخ من بغداد مسع من ابن بيان وابن حشيش وابن 

يف ابن الزاغوين أخذ عنه حلقته جبامع ناصر والزمه إىل أن مات وتفقه على أيب سعد املخرمي ووعظ وتقدم وملا تو
املنصور يف النظر والوعظ وطلبها ابن اجلوزي فلم يعطها لصغر سنه ومسع منه ابن السمعاين وأثىن عليه قال ابن 

  اجلوزي تويف يوم األربعاء



ليتوضأ لصالة رابع صفر ودفن من الغد إىل جانب ابن مشعون مبقربة اإلمام أمحد وكان موته فجأة فإنه دخل إىل بيته 
  الظهر فقاء فمات وكان قد تزوج وعزم تلك الليلة على الدخول بزوجته 

وفيها أبو حممد عبد الرمحن بن أيب الفتح حممد بن علي بن حممد احللواين الفقيه احلنبلي اإلمام وقد سبق ذكر أبيه 
ري القرآن يف أحد وأربعني جزءا ولد سنة تسعني وأربعمائة وتفقه على أبيه وأيب اخلطاب وبرع يف الفقه وله تفس

وروى عن أبيه وعلي بن أيوب البزار واملبارك بن عبد اجلبار وخلق وذكره ابن شافع وابن النجار وأثنيا عليه 
وذكره ابن اجلوزي وقال كان يتجر يف اخلل ويقتنع به ومل يقبل من أحد شيئا وتويف يوم االثنني سلخ ربيع األول 

  عبد القادر  وصلى عليه من الغد الشيخ

  سنة سبع وأربعني ومخسمائة

  
فيها تويف أمية بن عبد العزيز بن أيب الصلت األندلسي نزيل إسكندرية كان أديبا فاضال حكيما فيلسوفا ماهرا يف 

الطب ورد القاهرة واتصل بوزير اآلمر مث نقم عليه وحبسه مث أطلقه فقصد حيىي بن متيم صاحب القريوان فحسنت 
  تصانيفه كتاب األدوية املفردة واالنتصار يف أصول الفقه وغري ذلك ومن شعره  حاله عنده ومن

  ) ولست أرهب غري اهللا من أحد ** قد كنت جارك واأليام ترهبين ( 
  ) وما حسبت الليايل من ذوي احلسد ** فنافستين الليايل فيك ظاملة ( 

سعيد الداين املقرئ األستاذ أخذ القراءات عن ابن  وفيها أبو عبد اهللا بن غالم الفرس حممد بن احلسن بن حممد بن
داود وابن الدش وأيب احلسن بن شفيع وغريهم ومسع من أيب علي الصديف وتصدر لإلقراء مدة ولتعليم العربية 

  وكان مشاركا يف علوم مجة صاحب حتقيق وإتقان ووىل خطابة بلده ومات يف احملرم عن مخس وسبعني سنة

  
وي أبو الفضل حممد بن عمر بن يوسف الفقيه الشافعي ولد ببغداد سنة تسع ومخسني وأربعمائة وفيها القاضي األرم

ومسع أبا جعفر بن املسلمة وابن املأمون وابن املهتدي وحممد بن علي اخلياط وتفرد بالرواية عنهم وكان ثقة صاحلا 
ب وقد توىل قضاء دير العاقول يف شبيبته تفقه على الشيخ أيب إسحق وانتهى إليه علو اإلسناد بالعراق تويف يف رج

  وكان يشهد يف اآلخر 
  وفيها حممد بن منصور احلرضي النيسابوري شيخ صاحل مسع القشريي ويعقوب الصرييف والكبار ومات يف شعبان 

وفيها السلطان مسعود غياث الدين أبو الفتح بن حممد بن ملكشاه بن الب أرسالن بن جعفر بيك السلجوقي رباه 
ملوصل األمري مودود مث أفسق القرسقي مث جوس بك فلما متكن أخوه السلطان حممود طمعه جوس بك يف السلطنة با

فجمع وحشد والتقى أخاه فانكسر مسعود مث تنقلت به األحوال واستقل بامللك سنة مثان وعشرين وامتدت أيامه 
دنياه ساحمه اهللا تعاىل وعاش مخسا وأربعني سنة وكان منهمكا يف اللهو واللعب كثري املزاح لني العريكة سعيدا يف 

  ومات يف مجادى اآلخرة وكان قد آذى املقتفى يف اآلخر فقنت عليه شهرا فمات قاله يف العرب 

  سنة مثان وأربعني ومخسمائة



  
من عبد  فيها تويف ابن الطالية أبو العباس أمحد بن أيب غالب بن أمحد البغدادي احلنبلي الوراق الزاهد العابد مسع

العزيز األمناطي وغريه وانفرد باجلزء التاسع من املخلصيات حىت أضيفت عليه وقد زاره السلطان مسعود يف 
مسجده باحلربية فتشاغل عنه بالصالة وما زاده على أن قال يا مسعود اعدل وادع يل اهللا أكرب وأحرم بالصالة 

من أعاجيب دهره يف االستقامة الزم مسجده سبعني فبكى السلطان وأبطل املكوس والضرائب وتاب وكان الشيخ 
  سنة مل خيرج منه

إال للجمعة وكان متقلال من الدنيا متعبدا ال يفتر ليال وال هنارا مل يكن يف زمنه أعبد منه الزم ذلك حىت انطوى 
  طاقني قانعا بثوب خام وجرة ماء وكسر يابسة رمحه اهللا تعاىل 

سني أمحد بن منري بن أمحد بن مفلح الطرابلسي الشاعر املشهور كان شيعيا هجاء وفيها الرفاء عني النهار أبو احل
فائق النظم له ديوان شعر وكان أبوه ينشد األشعار ويغين يف أسواق طرابلس ونشأ أبو احلسني املذكور وحفظ 

خبيث اللسان وملا القرآن الكرمي وتعلم اللغة واآلداب وقال الشعر وقدم دمشق فسكنها وكان شيعيا كثري اهلجاء 
كثر ذلك منه سجنه بورى بن أتابك طغتكني صاحب دمشق مدة وعزم على قطع لسانه مث شفعوا فيه فنفاه وكان 
بينه وبني ابن القيسراين مكاتبات وأجوبة ومهاجاة وكانا مقيمني حبلب ومتنافسني يف صناعتهما كما جرت عادة 

  املتماثلني ومن شعره من مجلة قصيدة 
  ) يف منزل فاحلزم أن يترحال ** كرمي رأى اخلمول نزيله وإذا ال( 
  ) طلب الكمال فحازه متنقال ** كالبدر ملا أن تضاءل جد يف ( 
  ) زيف ورزق اهللا قد مأل املال ** سفها حللمك إن رضيت مبشرب ( 
  ) أفال فليت هبن ناصية الفال ** سامهت عيسك مر عيشك قاعدا ( 
  ) متينه ما أخفى القراب وأمخال ** يف فارق ترق كالسيف سل فبان ( 
  ) ما املوت إال أن تعيش مذلال ** ال حتسنب ذهاب نفسك ميتة ( 
  ) مغناك ما أغناك أن تتوسال ** للقفر ال للفقر هبها إمنا ( 
  ) دنس وكن طيفا جال مث اجنلى ** ا ترض من دنياك ما أدناك من ( 

  اليت أوهلا  وهي طويلة كلها حسن ومن حماسن شعره القصيدة
  ) ومره السحر يف حد اليماين ** من ركب البدر يف صدر الرديين ( 
  ) مداره يف القباء اخلسرواين ** وأنزل النري األعلى إىل فلك ( 
  )وأغيد ماس أم أعطاف خطى ** طرف رنا أم قراب سل صارمه ( 

  
  ) يستعبد الليث للظيب الكناسي ** أذلين بعد عز واهلوى أبدا ( 
  ) على أعايل القضيب اخليزراين ** وذائب مسك من ذوائبه  أما( 
  ) الرحيقي والثغر اجلماين ** وما حين عقيقي الشفاه من الريق ( 
  ) إذا جتلى لقال ابن الفالين ** لو قيل للبدر من يف األرض حتسده ( 
  ) تألفت بني مسموع ومرئي ** أريب على بشيء من حماسنه ( 



  ) العراقي والنطق احلجازي ** آم مع الظرف أباء فارس يف لني الش( 
  ) فصاحة البدو يف ألفاظ تركي ** وما املدامة باأللباب أفتك من ( 

  وله أيضا 
  ) وعال وجنته فاحترقت ** أنكرت مقلته سفك دمي ( 
  ) قطرة من دم جفين نطفت ** ال ختالوا خاله يف خده ( 
  )  طفت فيه ساخت وانطفت مث** داك من نار فؤادي جذوة ( 

وكانت والدته سنة ثالث وسبعني وأربعمائة بطرابلس ووفاته يف مجادى اآلخرة سنة مثان وأربعني ومخسمائة حبلب 
  ودفن جببل جوشن وزرت قربه ووجدت عليه مكتوبا 

  ) أن الذي ألقاه يلقاه ** من زار قربي فليكن موقنا ( 
  ) وقال يل يرمحك اهللا ** فريحم اهللا امرءا زارين ( 

  ومنري بضم امليم وكسر النون وسكون الياء املثناة من حتتها وبعدها راء انتهى ما قاله ابن خلكان ملخصا 
  وفيها رحار الفرجني صاحب صقلية هلك يف ذي القعدة باخلوانيق وامتدت أيامه 

قه على أيب وفيها محد بن عبد الرمحن بن حممد األزجي القاضي أبو علي مسع من أيب حممد التميمي وغريه وتف
اخلطاب الكلوذاين ووىل قضاء املدائن وغريها ذكره ابن السمعاين فقال أحد فقهاء احلنابلة وقضاهتم كتبت عنه 

  يسريا تويف

  يوم السبت سابع عشر شعبان 
وفيها أبو الفتح الكروخي بالفتح وضم الراء آخره معجمة نسبة إىل كروخ بلد بنواحي هراة عبد امللك بن عبد اهللا 

أيب سهل اهلروي الرجل الصاحل راوي جامع الترمذي كان ورعا ثقة كتب باجلامع نسخة ووقفها وكان يعيش بن 
  من النسخ حدث ببغداد ومكة وعاش ستا ومثانني سنة تويف يف ذي احلجة 

وفيها أبو احلسن البلخي علي بن احلسن احلنفي الواعظ الزاهد درس بالصادرية مث جعلت له دار األمري طرخان 
مدرسة وقام عليه احلنابلة ألنه تكلم فيهم وكان يلقب برهان الدين وكان زاهدا معرضا عن الدنيا وهو الذي قام 

يف ابطال حي علي خري العمل من حلب وكان معظما مفخما يف الدولة درس أيضا مبسجد خاتون ومدرسته داخل 
  الصدرية قاله يف العرب 

عبد القادر بن حممد بن يوسف البغدادي حمدث بغداد كان خريا متواضعا  وفيها أبو الفرج عبد اخلالق بن أمحد بن
  متقنا مكثرا صاحب حديث وإفادة روى عن أيب نصر الزينيب وحلق وتويف يف احملرم عن أربع ومثانني سنة 

د بن وفيها القاضي أبو املعايل احلسن بن حممد بن أيب جعفر البلخي الشافعي تفقه على البغوي وروى عنه أبو سع
  السمعاين وأثىن عليه وذكر أنه تويف يف رمضان قاله األسنوي 

وفيها عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن احلسني بن حممد بن عمر بن زيد عماد الدين أبو حممد النيهي 
معاين يف بكسر النون وسكون التحتية وهاء نسبة إىل نيه بلد صغرية بني سجستان واسفرائن الشافعي قال ابن الس

األنساب كان إماما فاضال عاملا عامال حافظا للمذهب راغبا يف احلديث ونشره دينا مباركا كثري الصالة والعبادة 
حسن األخالق تفقه على البغوي وخترج عليه مجاعة كثرية من العلماء وروى احلديث عن مجاعة وحضرت جمالس 

  بتلك الديار وله كتاب يف املذهب وقف عليه ابن الصالح أماليه مبرو مدة مقامي وقال غريه كان شيخ الشافعية



  وانتخب منه غرائب وتويف يف شعبان 
وفيها عبد الرمحن بن حممد البوشنجي اخلطييب الفقيه الشافعي تفقه على أيب نصر بن القشريي وغريه واحترق يف فتنة 

  الغز مبرو يف املنارة قاله ابن األهدل 
لسالر الكردي مث املصري وزير الظافر أقبل من والية اإلسكندرية إىل القاهرة ليأخذ وفيها امللك العادل علي بن ا

الوزارة بالقهر فدخل وحكم ففر الوزير جنم الدين سليم بن مصال ومجع العساكر وجاء فجهز ابن السالر جيشا 
  حلربه فالتقوا بدالص 

ر سنيا شافعيا شجاعا مقداما بىن للسلفي فقتل ابن مصال وطيف برأسه يف سنة أربع وأربعني وكان ابن السال
مدرسة معروفة لكنه جبار عنيد ظامل شديد البأس صعب املراس وكان زوج أم عباس بن باديس فقتله نصر بن عباس 

  هذا على فراشه بالقاهرة يف احملرم ووىل عباس امللك 
املتكلم صاحب التصانيف أخذ علم وفيها الشهرستاين األفضل حممد بن عبد الكرمي بن أمحد أبو الفتح الشافعي 

النظر واألصول عن أيب القسم األنصاري وأيب نصر بن القشريي ووعظ ببغداد وظهر له القبول التام قال يف العرب 
واهتم مبذهب الباطنية وقال ابن قاضي شهبة صنف كتبا كثرية منها هناية اإلقدام يف علم الكالم وكتاب امللل والنحل 

ذاهب األعالم وقال ابن خلكان كان إماما مربزا فقيها متكلما واعظا تويف يف شعبان وقال ابن وتلخيص األقسام مل
األهدل مسع احلديث من ابن املديين وكتب عنه ابن السمعاين وعظم صيته يف الدنيا وشهرستان اسم لثالث مدن 

  ى حنو ميلني من أصبهان انتهى األوىل بني نيسابور وخوارزم والثانية قصبة ناحية نيسابور والثالثة مدينة عل
وفيها أبو علي حممد بن عبد اهللا بن حممد البسطامي الشافعي املعروف بإمام بغداد كان فقيها مناظرا وشاعرا جميدا 

تفقه على الكيا اهلراسي ومسع من ابن العالف ومل حيدث شيئا وتويف سلخ مثان وأربعني ومخسمائة ذكره ابن 
  السمعاين

  
السنجي بالكسر والسكون نسبة إىل سنج جبيم قرية مبرو حممد بن حممد بن عبد اهللا املروزي احلافظ  وفيها أبو طاهر

خطيب مرو تفقه على أيب املظفر السمعاين وعبد الرمحن البزاز ومسع من طائفة ولقى ببغداد ثابت بن بندار وطبقته 
ل والتعفف تويف يف شوال عن بضع ومثانني ورحل مع أيب بكر بن السمعاين وكان ذا معرفة وفهم مع الثقة والفض

  سنة 
وفيها أبو الفتح حممد بن عبد الرمحن بن حممد الكشميهين املروزي اخلطيب شيخ الصوفية ببلده وآخر من روى عن 

  حممد بن أيب عمران صحيح البخاري عاش ستا ومثانني سنة 
األديب حامل لواء الشعر يف عصره توىل إدارة وفيها أبو عبد اهللا بن القيسراين حممد بن نصر بن صعري بن خالد 

الساعات اليت بدمشق مدة مث سكن حلب وكان عارفا باهليئة والنجوم واهلندسة واحلساب مدح امللوك والكبار 
وعاش سبعني سنة ومات بدمشق قال ابن خلكان كان ابن منري ينسب إىل التحامل على الصحابة رضوان اهللا عليهم 

  كتب إليه ابن القيسراين وقد بلغه أنه هجاه قوله ومييل إىل التشيع ف
  ) حربا أفاد الورى صوابه ** ابن منري هجوت مين ( 
  ) فإن يل أسوة الصحابة ** ومل تضيق بذاك صدري ( 

  ومن حماسن شعره قوله 
  ) نشوان أمزج سلساال بسلسال ** كم ليلة بت من كاسي وريقته ( 



  ) ا ثغره ثغر بال وال كأمن** وبات ال حتتمي عنه مراشفه ( 
  وقوله يف مدح خطيب 

  ) لتلقيك رحيبا ** شرح املنرب صدرا ( 
  ) منك أم ضمخ طيبا ** أترى ضم خطيبا ( 

  وقوله يف الغزل

  
  ) قمر منازله القلوب ** بالسفح من لبنان يل ( 
  ) فردها عين اجلنوب ** محلت حتيته الشمال ( 
  ) نيا غريب واحلسن يف الد** فرد الصفات غريبها ( 
  ) ملا رأى جسمي يذوب ** مل أنس ليلة قال يل ( 
  ) يا فىت قلت الطبيب ** باهللا قل يل من أعلمك ( 

وكانت والدته بعكا سنة سبع ومثانني وأربعمائة وتويف ليلة األربعاء حادي عشرى شعبان بدمشق ودفن مبقربة باب 
  الفراديس 

ابوري حمي الدين شيخ الشافعية وصاحب الغزايل انتهت إليه رياسة وفيها حممد بن حيىي العالمة أبو سعد النيس
  املذهب خبراسان وقصده الفقهاء من البالد وصنف التصانيف منها احمليط يف شرح الوسيط وهو القائل 

  ) إذا الشمس القته فما خلته صدقا ** وقالوا يصري الشعر يف املاء حية ( 
  ) د لسعا قليب تيقنته حقا وق** فلما التوى صدغاه يف ماء وجهه ( 

  تويف يف رمضان شهيدا على يد الغز قبحهم اهللا عن اثنتني وسبعني سنة ورثاه مجاعة منهم علي البيهقي فقال 
  ) قد طار يف أقصى املمالك صيته ** يا سافكا دم عامل متبحر ( 
  ) من كان حميي الدين كيف متيته ** باهللا قل يل يا ظلوم وال ختف ( 

مود بن احلسني بن بندار أبو جنيح الطلحي الواعظ احملدث احلنبلي مسع احلديث الكثري وطلبه بنفسه وقرأ وفيها حم
ومسع بأصبهان كثريا من حيىي بن مندة احلافظ وغريه ورحل إىل بغداد ومسع هبا من ابن احلصني والقاضي أيب احلسني 

ابن سعدون القرطيب وحدث عنه حممد بن مكي وكتب خبطه كثريا وخطه حسن متقن ووعظ وقال الشعر ومسع منه 
  األصبهاين هبا وغريه 

وفيها نصر بن أمحد بن مقاتل السوسي مث الدمشقي روى عن أيب القسم بن أيب العالء ومجاعة وكان شيخا مباركا 
  تويف يف ربيع األول

  
سني بن النقور وكان حشريا وفيها هبة اهللا بن احلسني بن أيب شريك احلاسب مات ببغداد يف صفر مسع من أيب احل

  مذموما 
  وفيها أبو احلسني املقدسي الزاهد صاحب األحوال والكرامات دون الشيخ الضياء سريته يف جزء وقربه حبلب يرار 

  سنة تسع وأربعني ومخسمائة



  
م يتم فيها يف صفر أخذ نور الدين دمشق من جمري الدين ابق بن حممد بن بوري بن طغتكني على أن يعوضه حبمص فل

وأعطاه بالس فغضب وسار إىل بغداد وبىن هبا دارا فاخرة وبقي هبا مدة وكانت الفرنج قد طمعوا يف دمشق حبيث 
أن نواهبم استعرضوا من بدمشق من الرقيق فمن أحب املقام تركوه ومن أراد العود إىل وطنه أخذوه قهرا وكان هلم 

ور الدين أحداث دمشق فلما جاء ونازهلا استنجد آبق على أهل دمشق القطيعة كل سنة فلطف اهللا واستمال ن
بالفرنج وسلم إليه الناس البلد من شرقيه وحاصر آبق يف القلعة مث نزل بعد أيام وبعث املقتفى عهدا بالسلطنة لنور 

  الدين وأمره باملسري إىل مصر وكان مشغوال حبرب الفرنج 
افظ لدين اهللا عبد اجمليد بن حممد بن املستنصر العبيدي الرافضي وفيها تويف الظافر باهللا أبو منصور إمساعيل بن احل

بقي يف الوالية مخسة أعوام ووزر له ابن مصال مث ابن السالر مث عباس مث إن عباسا وابنه نصرا قتال الظافر غيلة يف 
لعابا منهمكا  دارمها وجحداه يف شعبان وأجلس عباس يف الدست الفائز عيسى بن الظافر صغريا وكان الظافر شابا

يف املالهي والقصف فدعاه نصر إليه وكان حيب نصرا فجاءه متنكرا معه خويدم فقتله وطمره وكان من أحسن أهل 
زمانه عاش اثنتني وعشرين سنة وقال ابن شهبة يف تاريخ اإلسالم بىن الظافر اجلامع الظافري داخل باب زويلة 

ليوم مدرسة احلنفية وتعرف بالسيفية فقتله ومن معه ليال وأقام ودعاه عباس وكان خصيصا به إىل داره اليت هي ا
  ولده الفائز عيسى مث اطلع أهل القصر على القصة فكاتبوا

الصاحل فقصد القاهرة ومعه جيش فهرب نصر بن عباس وأبوه وكان قد دبر ذلك أسامة بن منقذة فخرج معهما 
من حتت بالطة ومحلوه إىل تربتهم اليت يف القصر وكاتبت  ودخل الصاحل القاهرة وأتوا إىل الدار فأخرجوا الظافر

أخت الظافر الفرنج بعسقالن وشرطت هلم ماال على إمساك عباس فخرجوا عليه فصادفوه فقتلوه وأمسكوا نصرا 
وجعلوه يف قفص من حديد وأرسلوه إىل القاهرة فقطعوا يديه وقرضوا جسمه باملقاريض وصلبوه على باب زويلة 

  نصفا مصلوبا انتهى وبقي سنة و
وفيها أبو الربكات عبد اهللا بن حممد بن الفضل الفراوي صفي الدين النيسابوري مسع من جده ومن جده ألمه طاهر 

الشحامي وحممد بن عبيد اهللا الصرام وطبقتهم وكان رأسا يف معرفة الشروط حدث مبسند أيب عوانة ومات من 
  عون سنة قاله يف العرب اجلوع بنيسابور يف فتنة الغز وله مخس وسب

وفيها عبيد اهللا بن املظفر الباهلي األندلسي خدم السلطان حممد بن ملكشاه وأنشأ له مرستانا حيمل على اجلمال يف 
األسفار وكان شاعرا خليعا له ديوان شعر مساه هنج الوضاعة يذكر فيه مثالب الشعراء الذين كانوا بدمشق وكان 

وت حبابا للمجون واهلزل وكان جيلس على دكان جبريون للطب ويدمن شرب يهاجي أهل عصره ويرثي من مي
  اخلمر وملا مات ابن القيسراين رثاه بقوله 

  ) هجرت لذة الكرا أجفاين ** مذ تويف حممد القيسراين ( 
  ) وال مقليت من اهلمالن ** مل يفق بعده الفؤاد من احلزن ( 

  قلة الدمشقي بقوله يف أبيات كثرية فيها جمون وملا مات رثاه عر
  ) على احلكيم الذي يكىن أبا احلكم ** يا عني سحى بدمع ساكب ودم ( 
  ) وال سقى قربه من صيب الدمي ** قد كان ال رحم الرمحن شيبته ( 
  ) ويستحل دم احلجاج يف احلرم ** شيخا يرى الصلوات اخلمس نافلة ( 

  ي الشروطي املستملىوفيها عبد اخلالق بن زاهر بن طاهر أبو منصور الشحام



مسع من جده وأيب بكر بن خلف وطبقتهما وهلك يف العقوبة واملطالبة يف فتنة الغز وله أربع وسبعون سنة وكان ميلي 
  ويستملي يف اآلخر 

وفيها احلافظ دادا النجيب أبو جعفر حممد بن إبراهيم بن احلسني بن حممد بن دادا اجلرباذقاين املنعوت باملنتجب 
  م ودين أثىن عليه ابن نقطة وغريه قاله ابن ناصر الدين كان ذا عل

  وفيها أبو العشائر حممد بن خليل بن فارس القيسي الدمشقي مسع أبا القسم املصيصي ومسع نصر املقدسي مدة 
وفيها أبو الفتح اهلروي حممد بن عبد اهللا بن أيب سعد الصويف امللقب بالشريازي أحد الذين جاوزوا املائة صحب 

  خ اإلسالم وغريه وكان من كبار الصاحلني شي
وفيها أبو املعمر األنصاري املبارك بن أمحد األزجي احلافظ مسع أبا عبد اهللا النعايل فمن بعده وله معجم يف جملد 

  وكان سريع القراءة معتنيا بالرواية 
وزير أبو نصر بن أيب القسم وىل وفيها املظفر بن علي بن حممد بن حممد بن حممد بن جهري الوزير ابن الوزير بن ال

  وزارة املقتفى سبع سنني وعزل سنة اثنتني وأربعني وتويف يف ذي احلجة عن نيف وستني سنة 
وفيها مؤيد الدولة بن الصويف الدمشقي وزير صاحب دمشق آبق كان ظلوما غشوما فسر الناس مبوته ودفن بداره 

  بدمشق 
ر اهلمذاين ويعرف بالشخص العزيز مسع أبا احلسني بن النقور وعبد الوهاب وفيها أبو احملاسن الربمكي نصر بن املظف
  بن مندة وتفرد يف زمانه وقصده الطلبة 

  سنة مخسني ومخسمائة

  
فيها تويف أبو العباس اإلقليشي أمحد بن معد بن عيسى التجييب األندلسي الداين مسع أبا الوليد بن الدباغ وطائفة 

  دا عارفا عالمةومبكة من الكروخي وكان زاه

  متقنا صاحب تصانيف وله شعر يف الزهد ومن تصانيفه كتاب النجم 
وفيها أمحد احلريزي كان عامال للمقتفى على هنر امللك وكان من أظلم العامل يظهر الدين وجيلس على السجادة 

بثديهن ويومي إىل  وبيده مسبحة يسبح هبا ويقرأ القرآن ويعذب الناس بني يديه يعلق الرجال بأرجلهم والنساء
اجلالد الرأس الوجه دخل إىل احلمام فدخل عليه ثالثة فضربوه بالسيوف حىت قطعوه فحمل إىل بغداد ودفن هبا 

  فأصبح وقد خسف بقربه قاله ابن شهبة 
وفيها أبو عثمان الغضا يرى إمساعيل بن عبد الرمحن النيسابوري روى عن طاهر بن حممد الشحامي وطائفة وكان ذا 

  ي وعقل عمر تسعني سنة رأ
وفيها سعيد بن أمحد بن اإلمام أيب حممد احلسن بن أمحد البغدادي أبو القسم احلنبلي مسع ابن البسري وأبا نصر 

  الزينيب وعاش ثالثا ومثانني سنة تويف يف ذي احلجة 
  واحلميدي ومات يف صفر وفيها أبو الفتح حممد بن علي بن هبة اهللا بن عبد السالم الكاتب مسع رزق اهللا التميمي 

وفيها حممد بن ناصر بن حممد بن علي بن عمر احلافظ الثقة البغدادي السالمي أبو الفضل حمدث العراق ولد سنة 
سبع وستني وأربعمائة ومسع علي بن البسري وأبا طاهر بن أيب الصقر والبانياسي وطبقتهم وأجاز له من خراسان أبو 



أبو القسم بن عليك وطبقتهم وعىن باحلديث بعد أن برع يف الفقه وحتول من صاحل املؤذن والفضل بن احملب و
مذهب الشافعي إىل مذهب احلنابلة قال ابن النجار كان ثقة ثبتا حسن الطريقة متدينا فقريا متعففا نظيفا نزها وقف 

دم أصحاب احلديث يف كتبه وخلف ثيابا خلقة وثالثة دنانري ومل يعقب وقال فيه أبو موسى املديين احلافظ هو مق
وقته ببغداد وقال ابن رجب كان والده شابا تركيا حمدثا فاضال من أصحاب أيب بكر اخلطيب احلافظ تويف يف شبيبته 
وأبو الفضل هذا صغري فكفله جده ألمه أبو حكيم احلريي الفرضي فأمسعه يف صغره شيئا يسريا من احلديث وأشغله 

  حبفظ القرآن

فعي مث أنه صحب أبا زكريا التربيزي اللغوي وقرأ عليه األدب واللغة حىت مهر يف ذلك مث والفقه على مذهب الشا
جد يف مساع احلديث وصاحب ابن اجلواليقي وكان يف أول األمر أبو الفضل أميل إىل األدب وابن اجلواليقي أميل 

ها فانعكس األمر فصار ابن ناصر إىل احلديث وكان الناس يقولون خيرج ابن ناصر لغوي بغداد وابن اجلواليقي حمدث
حمدث بغداد وابن اجلواليقي لغويها وخالط ابن ناصر احلنابلة ومال إليهم وانتقل إىل مذهبهم ملنام رأى فيه النيب 

صلى اهللا عليه وسلم وهو يقول له عليك مبذهب الشيخ أيب منصور اخلياط قال السلفي مسع ابن ناصر معنا كثريا 
نتقل إىل مذهب أمحد يف األصول والفروع ومات عليه وله جودة حفظ وإتقان وهو ثبت وهو شافعي أشعري مث ا

إمام وقال ابن اجلوزي كان حافظا ضابطا مفتيا ثقة من أهل السنة ال مغمز فيه وكان كثري الذكر سريع الدمعة وهو 
ومل أستفد من أحد الذي توىل تسميعي احلديث وعنه أخذت ما أخذت من علم احلديث قرأت عليه ثالثني سنة 

كاستفاديت منه وقال ابن رجب ومن غرائب ما حكى عن ابن ناصر أنه كان يذهب إىل أن السالم على املوتى يقدم 
فيه لفظة عليكم فيقال عليكم السالم لظاهر حديث أيب حري اهلجيمي وذكر يف بعض تصانيفه أن احلداد على امليت 

للنساء على أقارهبن ثالثة أيام دون زيادة عليها وجيب على املرأة على  بترك الطيب والزينة ال جيوز للرجال وجيوز
  زوجها املتوىف أربعة أشهر وعشرا انتهى 

وفيها عبد امللك بن حممد بن عبد امللك اليعقويب املؤدب أبو الكرم ولد بعد السبعني واألربعمائة ومسع من أيب الثرى 
منه ابن اخلشاب وابن شافع وكان رجال صاحلا من خيار أصحابنا وأيب الغنائم بن املهتدي وغريمها وحدث ومسع 

  احلنابلة تفقه على ابن عقيل ومسع احلديث الكثري ومن شعره 
  ) باحلق لكنها العادات والنوب ** يا أهل ودي وما أهال دعوتكم ( 
  )فكلكم حائل األلوان منقلب ** أشبهتم الدهر يف تلوين صبغته ( 

  
روردي املبارك بن احلسن البغدادي شيخ املقرئني ومصنف املصباح يف القراءات العشر كان وفيها أبو الكرم السه

خريا صاحلا قرأ عليه خلق كثري أجاز له أبو الغنائم بن املأمون والصريفيين وطائفة ومسع من إمساعيل بن مسعدة 
ى وطائفة وانتهى إليه علو اإلسناد ورزق اهللا التميمي وقرأ القراءات على عبد السيد بن عتاب وعبد القاهر العباس

  يف القراءات وتويف يف ذي احلجة 
وفيها حملى بن مجيع قاضي القضاة بالديار املصرية أبو املعايل القرشي املخزومي الشافعي األرشويف األصل املصري 

الدين املنذري تفقه على الفقيه سلطان املقدسي تلميذ الشيخ نصر وبرع وصار من كبار األئمة وقال احلافظ زكي 
أن أبا املعايل تفقه من غري شيخ وتفقه عليه مجاعة منهم العراقي شارح املهذب وتوىل قضاء الديار املصرية سنة سبع 

وأربعني مث عزل لتغري الدول يف أوائل سنة تسع وأربعني ومن تصانيفه الذخائر قال األسنوي وهو كثري الفروع 



عب ملن أراد استخراج املسائل منه وفيه أيضا أوهام وقال األذرعي أنه كثري والغرائب إال أن ترتيبه غري معهود مت
الوهم قال ويستمد من كالم الغزايل ويعزوه إىل األصحاب قال وذلك عادته ومن تصانيفه أيضا أدب القضاء مساه 

صنف يف جواز العمدة ومصنف يف اجلهر بالبسملة وله مصنف يف املسألة السرجيية اختار فيه عدم الوقوع وله م
  اقتداء بعض املخالفني ببعض يف الفروع قاله ابن شهبة وتويف يف ذي القعدة 

  سنة إحدى ومخسني ومخسمائة

  
  فيها كما قال يف الشذور كثر احلريق ببغداد يف احملال ودام 

قاضي من أهل وفيها تويف أبو العباس أمحد بن الفرج بن راشد بن حممد املدين الوراق البغدادي احلنبلي احلجة ال
املدينة قرية فوق األنبار ولد يف عشر ذي احلجة سنة تسعني وأربعمائة وقرأ القرآن بالروايات على مكي بن أمحد 

  احلنبلي وغريه وتفقه على عبد الواحد بن سيف ومسع من أيب منصور حممد

ث وروى عنه ابن السمعاين ابن أمحد اخلازن وغريه وشهد عند قاضي القضاة الزينيب ووىل القضاء بدحيل مدة وحد
  وغريه وتويف يوم السبت سادس ذي احلجة ودفن من الغد مبقربة باب حرب 

وفيها أبو القسم احلمامي إمساعيل بن علي بن احلسني النيسابوري مث األصبهاين الصويف مسند أصبهان وله أكثر من 
فرد بالسماع من مجاعة ومسع منه السلفي مائة سنة مسع تسع ومخسني وأربعمائة من أيب مسلم حممد بن مهريرد وت

وقال يوسف بن أمحد احلافظ أخربنا الشيخ املعمر املمتع بالعقل والسمع والبصر وقد جاوز املائة أبو القسم الصويف 
  ومات يف سابع صفر 

القسم  وفيها أبو القسم بن النب احلسني بن احلسن بن حممد األسدي الدمشقي تفقه على نصر املقدسي ومسع من أيب
  املصيصي واحلسن بن أيب احلديد ومجاعة وتويف يف ربيع اآلخر عن مخس ومثانني سنة 

  وفيها عبد القاهر بن عبد اهللا الوأواء احلليب الشاعر شرح ديوان املتنيب 
وفيها أبو بكر عتيق بن أمحد األزدي األندلسي األوز يويل حج فسمع من طراد الزينيب وهو آخر من حدث عنه 

  ب تويف بأوزيولة وله أربع ومثانون سنة باملغر
وفيها القاضي أبو حممد عبد اهللا بن ميمون بن عبد اهللا الكوفن املالكاين وكوفن بكاف مضمومة وواو ساكنة بعدها 
نون قرية من ابيورد ومالكان قيل إهنا اسم قرية أيضا وقال ابن السمعاين كان فقيها شافعيا فاضال له باع طويل يف 

واجلدل ومعرفة تامة هبما تفقه على والدي ومسع منه ولد يف حدود سنة تسعني وأربعمائة قال ابن باطيش  املناظرة
  ومات بابيورد ليلة االثنني ثامن ذي القعدة 

وفيها أو يف اليت قبلها وبه جزم األسنوي علي بن معصوم بن أيب ذر املغريب الشافعي قال ابن السمعاين إمام فاضل 
  ر يف احلساب ولد بقلعة بينعامل باملذهب حب

محاد من بالد جباية سنة تسع ومثانني وأربعمائة واستوطن العراق وتفقه على الفرج اخلريين مث انتقل إىل خراسان 
  ومات باسفرائن يف شعبان 

تح وفيها أبو احلسن علي بن أمحد بن حممويه الربذي الشافعي املقرئ الزاهد نزيل بغداد قرأ بأصبهان على أيب الف
احلداد وأيب سعد املطرز وغريمها ومسع من ابن مردويه وببغداد من أيب القسم الربعي وأيب احلسني بن الطيوري وبرع 



يف القراءات واملذهب وصنف يف القراءات والزهد والفقه وكان رأسا يف الزهد والورع تويف يف مجادى اآلخرة وقد 
  قارب الثمانني 

واعظ امللقب بالربهان كان فصيحا وله جاه عريض وكان شيعيا وكان السلطان وفيها علي بن احلسني الغزنوي ال
  مسعود يزوره وبىن له رباطا بباب األزج واشترى له قرية من املسترشد وأوقفها عليه قال ابن اجلوزي مسعته ينشد 

  ) من ولد إذا نشا ** كم حسرة يل يف احلشا ( 
  ) فما نشا كما نشا ** وكما أردت رشده ( 
ان يعظم السلطان وال يعظم اخلليفة فلما مات السلطان مسعود أهني الغزنوي ومنع من الوعظ وأخذ مجيع ما وك

كان بيده فاستشفع إىل اخلليفة يف القرية املوقوفة عليه فقال ما يرضى أن حيقن دمه وكان يتمىن املوت مما القى من 
  الذل بعد العز وألقى كبده قطعا مما القى 

الزاهد الصاحل عمر بن عبد اهللا بن سليمان بن السري اليمين تويف مبكة حاجا روى طاهر بن حيىي وفيها الفقيه 
املعمراين أنه كان قد أصابه بثرات يف وجهه فارحتل إىل جبلة متطببا فرأى ليلة قدومه إليها عيسى بن مرمي صلى اهللا 

  له ابن األهدل عليه وسلم فقال له يا روح اهللا امسح وجهي فمسحه فأصبح معاىف قا
وفيها أبو عبد اهللا بن الرطيب حممد بن عبيد اهللا بن سالمة الكرخي كرخ جدان املعدل روى عن أيب القسم بن 

  البسري وأيب نصر الزينيب وتويف يف شوال عن ثالث ومثانني سنة

  
ئفة البيانية بدمشق وفيها أبو البيان نبا بن حممد بن حمفوظ القرشي الشافعي اللغوي الدمشقي الزاهد شيخ الطا

ويعرف بابن احلوراين كان كبري القدر عاملا عامال زاهدا تقيا خاشعا مالزما للعلم والعمل واملطالعة كثري العبادة 
واملراقبة سلفي املعتقد كبري الشأن بعيد الصيت مالزما للسنة صاحب أحوال ومقامات مسع أبا احلسن علي بن 

ع ورد على املتكلمني وأذكار مسجوعة وأشعار مطبوعة وأصحاب ومريدون املوازيين وغريه وله تآليف وجمامي
وفقراء هبديه يقتدون كان هو والشيخ رسالن شيخي دمشق يف عصرمها وناهيك هبما قاله يف العرب ودخل يوما إىل 

سهم ذكري اجلامع األموي فرأى مجاعة يف احلائط الشمايل يثلبون أعراض الناس فقال اللهم كما أنسيتهم ذكرك فأن
وقال السخاوي قربه يزار بباب الصغري ومل يذكره ابن عساكر يف تارخيه وال ابن خلكان يف األعيان تويف يف وقت 

  الظهر يوم الثالثاء ثاين ربيع األول ودفن من الغد وشيعه خلق عظيم انتهى 

  سنة ثنتني ومخسني ومخسمائة

  
منها ثالثة عشر بلدا من بالد اإلسالم حلب ومحاه وشيزر  فيها كما قال يف الشذور وقعت زالزل يف الشام هتدمت

وكفرطاب وفامية ومحص واملعرة وتل حران ومخسة من بالد الكفر حصن األكراد وعرقة والالذقية وطرابلس 
وأنطاكية فأما محاة فهلك أكثرها وأما شيزر فما سلم منها إال امرأة وخادم هلا وهلك الباقون وأما حلب فهلك منها 

ائة نفس وأما كفر طاب فما سلم منها أحد وأما فامية فهلكت وساخت قلعتها وهلك من محص خلق كثري مخسم
وهلك بعض املعرة وأما تل حران فإنه انقسم نصفني وظهر من وسطه نواويس وبيوت وأما حصن األكراد وعرقة 



كثر أهل طرابلس وأكثر أنطاكية فهلكتا مجيعا وهلكت الالذقية فسلم منها نفر ونبع فيها جومة ماء محئة وهلك أ
  انتهى

  
وفيها كما قال يف العرب خرجت اإلمساعيلية على حجاج خراسان فقتلوا وسبوا واستباحوا الركب وصبح الضعفاء 

واجلرحى إمساعيل شيخ ينادي يا مسلمني ذهبت املالحدة فأبشروا ومن هو عطشان سقيته فبقي إذا كلمه أحد جهز 
 كلهم واشتد القحط خبراسان وختربت بأيدي الغز ومات سلطاهنا سنجر وغلب كل أمري عليه فهلكوا إىل رمحة اهللا

  على بلد واقتتلوا وتعثرت الرعية الذين جنوا من القتل 
  وفيها هزم نور الدين الفرنج على صفد وكانت وقعة عظيمة 

  وفيها انقرضت دولة امللثمني باألندلس مل يبق منهم إال جزيرة ميورقة 
  ذ نور الدين من الفرنج غزة وبانياس وملك شيزر من بين منقذ وفيها أخ

وفيها تويف القاضي أبو بكر بن حممد بن عبد اهللا اليافعي حضر موته صاحب البيان وقال ماتت املروءة أخذ الفقه 
من عن ريد البقاعي وكان عاملا شاعرا روى عن ابنه وخاله كتاب رسالة الشافعي وخمتصر املرين ووىل قضاء الي

  وكان له ولد يقال له حممد مات يف حياته فرثاه وقال 
  ) له دار لكل خري دار ** جوار اهللا خري من جواري ( 

وكان للقاضي أبو بكر جاه عظيم عند امللوك خلص فقهاء اليمن من اخلراج واملظامل وملا قدم القاضي الرشيد من 
  مصر اىل اليمن أكرمه كرامة عظيمة قاله ابن األهدل 

ها أبو علي اخلرار أمحد بن أمحد بن علي احلرميي مسع أبا الغنائم حممد بن الدقاق ومالكا البانياسي وتويف يف ذي وفي
  احلجة وعوضه نصيبني فتملكها إىل أن مات يف شعبان وطالت أيامه هبا وخلف ذرية فخملوا 

بن الب أرسالن بن جعفر بيك  وفيها أمحد سنجر السلطان األعظم معز الدين أبو احلرث ولد السلطان ملكشاه
السلجوقي صاحب خراسان وأجل ملوك العصر وأعرقهم نسبا وأقدمهم ملكا وأكثرهم جيشا وامسه بالعريب أمحد 

  بن احلسن بن حممد بن داود بن ميكائيل بن سلجوق وخطب له بالعراق والشام واجلزيرة

ش ثالثا وسبعني سنة قال ابن خلكان أول ما ناب وأذربيجان وأران واحلرمني وخراسان وما وراء النهر وغزنة وعا
يف اململكة عن أخيه بركيا روق سنة تسعني وأربعمائة مث استقل بالسلطنة سنة اثنيت عشرة ومخسمائة ولقب حينئذ 

بالسلطان وكان قبل ذلك يلقب بامللك املظفر وكان وقورا مهيبا ذا حياء وكرم وشفقة على الرعية وكان مع كرمه 
أكثر الناس ماال اجتمع يف خزانته من اجلوهر ألف وثالثون رطال وهذا ما مل ميلكه خليفة وال ملك فيما  املفرط من

نعلم تويف يف ربيع األول ودفن يف قبة بناها ومساها دار اآلخرة وقد تضعضع ملكه يف آخر أيامه وقهرته الغر ورأى 
  اهلوان مث من اهللا عليه وخلص قاله يف العرب 

د اهللا بن مخيس احلسني بن نصر املوصلي اجلهين امللقب بتاج اإلسالم أخذ الفقه عن الغزايل وقضى وفيها أبو عب
برحبة ملك بن طوق مث رجع إىل املوصل وصنف كثريا وسكن قرية يف املوصل وراء القرية اليت فيها العني املعروفة 

  هورة هناك قاله ابن األهدل بعني الفتاوة اليت ينفع االستحمام هبا من الفاجل والريح البارد مش
وفيها عبد الصبور بن عبد السالم ابو صابر اهلروى التاجر روى جامع الترمذي ببغداد عن ايب عامر االزردى وكان 

  صاحلا خريا 



وفيها عبد امللك بن مسرة أبو مروان اليحصيب املستثمري مث القرطيب أحد األعالم قال ابن بشكوال كان ممن مجع 
يث والفقه مع األدب البارع والدين والورع والتواضع أخذ املوطأ عن أيب عبد اهللا بن الطالع مساعا اهللا له احلد

  وغريه وتويف يف شعبان 
وفيها عثمان بن علي السكندري أبو عمرو مسند خبارى كان إماما ورعا عاملا عابدا متعففا تفرد بالرواية عن أيب 

  لواحد الزبريي املعمر وطائفة ومات يف شوال عن سبع ومثانني سنة املظفر عبد الكرمي األبرقي ومسع من عبد ا
  وفيها عمر بن عبد اهللا احلري املقرئ أبو حفص مسع الكثري وروى عن طراد وطبقته وتويف يف شعبان

  
وفيها صدر الدين أبو بكر اخلجندي حممد بن عبد اللطيف بن حممد املهليب األزدي مث األصفهاين كان إماما فاضال 

اظرا شافعيا صدر العراق يف زمانه على اإلطالق جوادا مهيبا متقدما عند السالطني يصدرون عن رأيه ورد بغداد من
وتوىل تدريس النظامية ووعظ هبا وجبامع القصر وكان كوزير ذا حشمة أشبه منه بالعلماء ميشي والسيوف حوله 

خ فنام وهو يف عافية فأصبح ميتا وذلك يف شوال مشهورة خرج من بغداد إىل أصبهان فنزل بقرية بني مهذان والكر
  فحمل إىل أصبهان ودفن بسيالن ذكره ابن السمعاين والذهيب 

وأما ولده عبد اللطيف بن حممد بن عبد اللطيف فكان رئيس أصبهان يف العلم وكان فقيها فاضال مقدما معظما عند 
نشأ ومسع وحدث مات هبمذان بعد عوده من احلجاز الرعايا والسالطني تفقه على أبيه ودرس بعده وأفىت ووعظ وأ

  يف أحد الربيعني سنة مثانني ومخسمائة وهو ابن مثان وأربعني سنة ومحل إىل أصبهان ودفن هبا ذكره التفليسي 
وأما حفيده فهو أبو بكر حممد بن عبد اللطيف الشافعي كان فقيها بارعا رئيسا كبريا عريقا يف الفضل والرياسة 

ه رياسة الشافعية بأصبهان بعد موت أبيه وورد بغداد فأنعم عليه اخلليفة مبا مل ينعم به على أحد من أمثاله انتهى إلي
ورتب له ما يفوت احلصر وتوىل نظر النظامية والنظر يف أحوال الفقهاء مث خرج مع الوزير إىل أصبهان واستوىل 

البن اخلجندي يف املقام هبا فجرت بينه وبني األمري سنقر  عليها ووىل اخلليفة هبا سنقر الطويل من أمراء بغداد وأذن
وحشة فيقال أنه دس عليه من قتله وذلك يف أحد اجلمادين سنة اثنتني وتسعني ومخسمائة ومسع شيئا من احلديث إال 

  أنه مل يبلغ سن الرواية عنه ذكره ابن باطيش وغريه 
سعدان احلنبلي األزجي الفقيه مسع احلديث من القاضي احلسني وفيها أبو املظفر حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن 

  وأيب العز بن كادس وتفقه على القاضي أيب احلسني وأيب بكر الدينوري والزمه وروى عنه أمحد بن طارق وكتب

عنه املبارك بن كامل بغري إسناد يف معجمه قال صدقة بن احلسني يف تارخيه كان فقيها كيسا من أصحاب أيب بكر 
  لدينوري تويف يف ذي القعدة ودفن بباب حرب ا

وفيها حممد بن خذداذ بن سالمة بن خذداذ العراقي املاموين املباردي احلداد الكاتب الفقيه احلنبلي األديب أبو بكر 
بن أيب حممد ويعرف بنقاش املبارد مسع من نصر بن النضر واحلسني بن طلحة وأيب نصر الزينيب وأيب اخلطاب وكتب 

سنا قال ابن النجار كان فقيها مناظرا أصوليا تفقه على أيب اخلطاب وعلق عنه مسائل اخلالف وقرأ األدب خطا ح
وقال الشعر وكان صدوقا وتويف ليلة اخلميس مستهل مجادى اآلخرة وصلى عليه من الغد ودفن بباب حرب وقيد 

  ابن نقطة خذداذ بدال مهملة بني ذالني معجمتني 
زاغوين حممد بن عبيد اهللا بن نصر البغدادي اجمللد مسع أبا القسم بن البسري وأبا نصر الزينيب وفيها أبو بكر بن ال

والكبار وصار مسند العراق وكان صاحلا مرضيا إليه املنتهى يف التجليد اصطفاه اخلليفة لتجليد خزانة كتبه تويف يف 



  ربيع اآلخر وله أربع ومثانون سنة 
بارك وكنيته أبو البقاء بن حممد بن عبد اهللا بن حممد املعروف بابن اخلل الفقيه الشافعي وفيها أبو احلسن حممد بن امل

البغدادي تفقه على أيب بكر الشاشي وبرع يف العلم وكان جيلس يف مسجده الذي بالرحبة شرقي بغداد ال خيرج منه 
اد وصنف كتابا مساه توجيه التنبيه على إال بقدر احلاجة يفيت ويدرس وكان قد تفرد بالفتوى باملسئلة السرجيية ببغد

صورة الشرح لكنه خمتصر وهو أول من شرح التنبيه لكن ليس فيه طائل وله كتاب يف أصول الفقه ومسع احلديث 
من أيب عبد اهللا احلسني بن أمحد بن أيب طلحة وأيب عبد اهللا احلسني البسري وغريمها وروى عنه احلافظ أبو سعد 

يكتب خطا جيدا منسوبا وكانت الناس حيتالون على أخذ خطه يف الفتاوي من غري حاجة  السمعاين وغريه وكان
  إليها بل ألجل اخلط ال غري

فكثرت عليه الفتوى وضيقت عليه أوقاته ففهم ذلك فصار يكسر القلم ويكتب جواب الفتوى به فانصرفوا عنه 
  نقل إىل الكوفة ودفن هبا وقيل أن صاحب اخلط املليح هو أخوه واهللا أعلم وتويف ببغداد و

وكان أخوه أبو احلسني أمحد بن املبارك فقيها فاضال وشاعرا ماهرا ذكره العماد الكاتب يف كتابه خريدة القصر 
  وأثىن عليه وأورد له مقاطيع من شعره ودو بيت فمن ذلك قوله يف بعض الوعاظ 

   )نزغات ذاك األمحق التمتام ** ومن الشقاوة أهنم ركنوا إىل ( 
  ) ونفاقه منهم على أقوام ** شيخ يبهرج دينه بنفاقه ( 
  ) أي أن هذا منصيب ومقامي ** وإذا رأى الكرسي تاه بنفسه ( 
  ) غل يواريه بكف عظام ** ويدق صدرا ما انطوى إال على ( 
  ) ال الزدحام عبارة وكالم ** ويقول إيش أقول من حصر به ( 

  وله دو بيت 
  ) صونا لوداد من هوى النفس هلا ** هلا هذا وهلى وقد كتمت الو( 
  ) آيات غرامي فيك من أوهلا ** يا آخر حمنيت ويا أوهلا ( 

  وله 
  ) مل يلق كما لقيت منهم أحد ** ساروا وأقام يف وادي الكمد ( 
  ) مايل جلد ضعفت مايل جلد ** شوق وجوى ونار وجد تقد ( 

  وله 
  ) ة بينهم يل رمق مل يبق غدا** ما ضر حداة عيسهم لو وقفوا ( 
  ) أو هي جلدي من الفراق الفرق ** قلب قلق وأدمع تستبق ( 

  وكانت والدته سنة اثنتني ومثانني وأربعمائة وتويف يف سنة اثنتني وثالثني ومخسمائة قاله ابن خلكان

  
حلجة عن سبع وفيها أبو القسم نصر بن نصر الطربي الواعظ روى عن أيب القسم بن البسري وطائفة وتويف يف ذي ا

  ومثانني سنة 

  سنة ثالث ومخسني ومخسمائة



  
فيها كما قال ابن األثري نزل ألف وسبعمائة من اإلمساعيلية على روق كبري التركمان فأسرع عسكر التركمان 

  فأحاطوا هبم ووضعوا فيهم السيف فلم ينج منهم إال تسعة أنفس فلله احلمد 
ألول بن عيسى السجزي مث اهلروي املاليين الصويف الزاهد مسع الصحيح وفيها تويف مسند الدنيا أبو الوقت عبد ا

ومسند الدارمي وعبد بن محيد من مجال اإلسالم الداودي يف سنة مخس وستني وأربعمائة ومسع من أيب عاصم 
الفضيل وحممد بن أيب مسعود وطائفة وصحب شيخ اإلسالم األنصاري وخدمه وعمر إىل هذا الوقت وقدم بغداد 

زدحم اخللق عليه وكان خريا متواضعا متوددا حسن السمت متني الديانة حمبا للرواية تويف سادس ذي القعدة فا
ببغداد وله مخس وتسعون سنة قاله يف العرب وقال ابن شهبة يف تاريخ اإلسالم محله أبوه من هراة إىل بوشنج فسمع 

وهيأ ما حيتاج إليه فأصبح ميتا وكان آخر كلمة  صحيح البخاري وغريه من مجال اإلسالم الداودي عزم على احلج
ودفن بالشونيزية وعمر حىت أحلق األصاغر } يا ليت قومي يعلمون مبا غفر يل ريب وجعلين من املكرمني { قاهلا 

  باألكابر انتهى 
وري ومسع من وفيها أبو الفتح سامل بن عبد اهللا بن عبد امللك الشيباين الفقيه احلنبلي الزاهد صحب أبا بكر الدين

الشريف أيب العر بن املختار وأيب الغنائم النرسي وغريمها قال ابن شافع كان فقيها زاهدا خمموال ذكره عند أبناء 
  الدنيا رفيعا عند اهللا وصاحلي عبادة تويف ليلة األربعاء سابع شعبان ودفن بباب حرب 

   أو إحدىوفيها اإلمام العالمة عبد اهللا بن حيىي الصعيب عن مثان وسبعني

ومثانني سنة وكان مدرس سهقنه وقد تفقه عليه خلق باليمن وكان صاحب البيان حيبه ويقول له شيخ الشيوخ 
وحضر جنازته يوم مات روى أن أناسا وقعوا عليه يف طريق فضربوه بالسيوف فلم تقطع سيوفهم فسئل عن ذلك 

وال يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم { قوله تعاىل  فقال كنت أقرأ سورة يس قال ابن مسرة واملشهور أنه كان يقرأ
فاهللا خري حافظا وهو أرحم الرامحني وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم أن بطش ربك } 

لشديد إىل آخر السورة وتسمى آيات احلفظ وسببه أنه وجدها معلقة يف عنق شاة والذئاب تالعبها ال تضرها 
تاب التعريف يف الفقه واحتراز املذهب وكان يقوم بكفايته وما حيتاج إليه رجل من مشايخ بين حيىي صنف الصعيب ك

من يافع قال اليافعي رمحه اهللا تعاىل يافع يقولون أهل حيىي وأهل عيسى وأهل موسى ثالثة بطون هلم عز وشرف 
هم العز والنجدة وال يزال احلرب بينهم فأهل موسى أخوايل وفيهم الكرم واملشيخة وأهل حيىي أخوال بين عمي وفي

وبني أعدائهم وفيهم الفقيه الويل أبو بكر البحريي الذي كان السلطان املؤيد يف طوعه واستدرك الفقيه حسني علي 
اليافعي وغلطه يف ثنائه عليه ونسبه أي البحريي إىل الزندقة لكونه من أتباع ابن عريب واهللا أعلم حباله قاله ابن 

  األهدل 
وفيها كوتاه احلافظ أبو مسعود عبد اجلليل بن حممد بن عبد الواحد األصبهاين تويف يف شعبان عن سبع وسبعني سنة 
وحدث عن رزق اهللا التميمي وأيب بكر ابن ماجة األهبري وخلق قال أبو موسى املديين أوحد وقته يف علمه وطريقته 

كان جيد املعرفة حسن احلفظ ذا عفة وقناعة وإكرام وتواضعه حدثنا لفظا وحفظا على منرب وعظه وقال غريه 
للغرباء وقال ابن ناصر الدين كان إماما حافظا من أوالد احملدثني كان ابن عساكر يفخم أمره وأثىن عليه ابن 

  السمعاين وغريه انتهى 
نة سبعني وفيها علي بن عساكر بن سرور املقدسي مث الدمشقي اخلشاب صحب الفقيه نصر املقدسي ومسع منه س

  وأربعمائة مث مسع بدمشق من أيب عبد اهللا



  ابن أيب احلديد تويف يف سن أيب الوقت صحيح الذهن واجلسم وتويف يف شوال 
وفيها العالمة أبو حفص الصفار عمر بن أمحد بن منصور النيسابوري روى عن أيب بكر بن خلف وأيب املظفر موسى 

كبار الشافعية يذكر مع حممد بن حيىي ويزيد عليه باألصول قال ابن  بن عمران وطائفة ولقبه عصام الدين كان من
  السمعاين إمام بارع مربز جامع ألنواع من العلوم الشرعية سديد السرية مكثرا مات يوم عيد األضحى 

هذب وفيها الفقيه اإلمام الورع الزاهد عمر بن إمساعيل بن يوسف اليمين أخذ عن اإلمام زيد بن احلسن الغايشي امل
  وأصول الفقه وصحب حيىي بن أيب اخلري صاحب البيان يف الطلب قاله ابن األهدل 

وفيها نصر بن منصور احلراين عرف بابن العطار كان تاجرا كبريا كثري املال قارئا للقرآن يكسو العراة ويفك 
لت امسح بيدك على األسرى ويسمع احلديث ويزور الصاحلني قال العكربي رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فق

عيين فإهنا تؤملين فقال امض إىل أيب نصر بن العطار ميسح على عينك فقلت يف نفسي أدع رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وسلم وأروح إىل رجل من أبناء الدنيا وعاودته القول وقلت يا رسول اهللا امسح على عيين فقال أما مسعت احلديث 

تقع يف يد السائل وهذا نصر قد صافحت يده يد احلق سبحانه وتعاىل امض إليه أن الصدقة لتقع يف يد اهللا قبل أن 
فانتبهت ومضيت إليه فلما رآين قام حافيا وقال ما الذي رأيته يف املنام ومسح على عيين وقرأ املعوذات فذهب األمل 

جانب دجلة قال وذهبت إحدى عيين نصر قال فخرجت يوما إىل جامع السلطان ألصلي اجلمعة فجلست على 
ألتوضأ وإذا بفقري عليه أطمار رثة فتقدمت إليه وقلت له امسح على عيين فمسح عليها فعادت صحيحة فدفعت 

إليه منديال فيه دنانري فقال ما يل به حاجة إن كان معك رغيف خبز فقمت واشتريت له خبزا ورجعت فلم أره 
   فكان نصر بعد ذلك ال ميشي إال ويف كمه اخلبز إىل أن مات

  وفيها حيىي بن سالمة احلصكفي اخلطيب صاحب ديوان الشعر واخلطب

الفقيه الشافعي معني الدين املعروف باخلطيب قال ابن خلكان واحلصكفي بكسر احلاء املهملة نسبة إىل حصن كيفا 
انتهى  قلعة حصينة بطنزة بطاء مهملة مفتوحة ونون ساكنة وزاي معجمة وهي بلدة صغرية بديار بكر فوق اجلزيرة

نشأ معني الدين هذا حبصن كيفا وقدم بغداد فقرأ الفقه حىت أجاد فيه وقرأ األدب على اخلطيب أيب زكريا التربيزي 
شارح املقامات مث رجع إىل بالده واستوطن ميافارقني وتوىل هبا اخلطابة وانتصب لإلفتاء واالشتغال وانتفع عليه 

زمان يف علمه ومعري العصر يف نثره ونظمه ومل يزل على ذلك إىل أن الناس قال العماد يف اخلريدة كان عالمة ال
تويف يف سنة إحدى ومخسني ومخسمائة قاله األسنوي وقال ابن شهبة يف تاريخ اإلسالم له الترصيع البديع والتجنيس 

ل السائر املقيم والنفيس والتطبيق والتحقيق واللفظ اجلزل الرقيق واملعىن السهل العميق والتقسيم املستقيم والفض
  فمن قوله يف مليح يف خصره زنار 

  ) من جسمه ميم ألف ** قد شد بامليم األلف ( 
  ) خبوط بان منعطف ** فقلت إذ مر بنا ( 

  وكان احلصكفي يتشيع وله اخلطب املليحة والرسائل املنتقاة انتهى 

  سنة أربع ومخسني ومخسمائة

  
برد كان يف الربدة مخسة أرطال ووزنوا واحدة فبلغت تسعة أرطال فيها كما قال يف الشذور وقع يف قرى بغداد 



وانفتح القورح وجاء املاء فأحاط بالسور مث فتح فتحة ودخل فأغرق كثري من حمال من هنر معال وهدم ما ال حيصى 
  من الدور وغرقت مقربة اإلمام أمحد بن حنبل وكانت آية عجيبة 

ل املهدية برا وحبرا فأخذها من الفرنج باألمان ولكن ركبوا البحر وكان وفيها سار عبد املؤمن يف مائة ألف فناز
  شتاء فغرق أكثرهم

  
وفيها أقبلت الروم يف مجوع عظيمة وقصدوا الشام فالتقاهم املسلمون وانتصروا وهللا احلمد وأسر ابن أخت ملك 

  الروم 
غدادي الذهيب القطان روى عن عاصم بن احلسن وفيها تويف ابن قفرجل أبو القسم أمحد بن املبارك بن عبد الباقي الب

  ومجاعة 
وفيها أبو جعفر العباسي أمحد بن حممد بن عبد العزيز املكي نقيب اهلامشيني مبكة روى عن أيب علي الشافعي وحدث 

ببغداد وأصبهان وكان صاحلا متواضعا فاضال مسندا تويف يف شعبان عن ست ومثانني سنة وثالثة أشهر ومساعه يف 
  امسة من أيب علي اخل

وفيها أمحد بن معايل ويسمى عبد اهللا أيضا ابن بركة احلريب احلنبلي تفقه على أيب اخلطاب الكلوذاين وبرع يف النظر 
قال ابن اجلوزي كان له فهم حسن وفطنة يف املناظرة ومسعت درسه مدة وكان قد انتقل إىل مذهب الشافعي مث عاد 

ان شيخا كبريا وقد نيف على الثمانني فقيها مناظرا عارفا له خمالطة مع إىل مذهب أمحد ووعظ وقال صدقة ك
الفقهاء ومعاشرة مع الصوفية وكان يتكلم كالما حسنا إال أنه كان متلونا يف املذهب تويف يوم األحد ثامن عشر 

فاحنىن يف مجادى األوىل وصلى عليه الشيخ عبد القادر ودفن مبقربة باب حرب وكان سبب موته أنه ركب دابة 
مضيق ليدخل فاتكأ بصدره على قربوس السرج فأثر فيه وانضم إىل ذلك اسهال فضعفت القوة وكان مرضه يومني 

  أو ثالثة رمحه اهللا تعاىل وله تعليقة يف الفقه 
 وفيها أمحد بن مهلهل بن عبيد اهللا بن أمحد الربداسي احلنبلي قال ابن النجار هو من قرية برداس بسكون الراء من
بلد اسكاف املقرئ الزاهد الضرير أبو العباس كان من أهل القرآن والزهد والعبادة روى عن أيب طالب اليوسفي 
وغريه وكان أبو احلسن بن الربداسي يقول كان هذا الشيخ يصلي يف كل يوم أربعمائة ركعة وتويف يوم اخلميس 

يف مسجد ال خيالط أحدا مشتغال باهللا عز وجل  غرة مجادى األوىل ودفن بباب حرب وقال ابن النجار كان منقطعا
  وكان اإلمام املقتفى

يزوره وكذلك وزيره ابن هبرية والناس كافة يتربكون به وكان قد قرأ طرفا صاحلا من الفقه على أيب اخلطاب 
ابن  الكلوذاين مث على أيب بكر الدينوري ومسع احلديث من أيب غالب الباقالين وغريه وحدث باليسري وروى عنه

  شافع والباقداري قاله ابن رجب 
وفيها أبو زيد جعفر بن زيد بن جامع احلموي الشامي مؤلف رسالة الربهان اليت رواها عنه ابن الزبيدي وكان 

  صاحلا عابدا صاحب سنة وحديث روى عن ابن الطيوري واليوسفي وغريمها وتويف يف ذي احلجة وقد شاخ 
بد الصمد بن املتوكل على اهللا العباسي اهلامشي املقرئ األديب احلنبلي ولد يف وفيها أبو علي احلسن بن جعفر بن ع

حادي عشر شوال سنة سبع وسبعني وأربعمائة وقرأ القرآن ومسع قدميا من أيب غالب البقال الباقالين وابن العالف 
وسرية املقتفى  وغريمها وكان فيه لطف وظرف وأدب ويقول الشعر احلسن مع دين وخري ومجع سرية املسترشد



ومجع لنفسه مشيخة ومجع كتابا مساه سرعة اجلواب ومداعبة األحباب أحسن فيه وقال ابن النجار كان أديبا فاضال 
  صاحلا متدينا صدوقا روى عنه ابن األخضر وغريه وذكره ابن السمعاين ومن شعره ما كتبه 

  ) ذب فلريوا عين بال خبس وال ك** أجزت للسادة األخيار ما سألوا ( 
  ) ومن مجيع مساعاين من الكتب ** مما أحبوه من شعر ومن خرب ( 
  ) ويسلكوا سنة احلفاظ يف األدب ** وليحذروا السهو والتصحيف من غلط ( 

  ومن شعره أيضا 
  ) وتشيع ومتشعر ومتعزل ** يا ذا الذي أضحى يصول ببدعة ( 
  ) فعليهما يوم املعاد معويل ** ال تنكرن احلنبلي ونسبيت ( 
  ) فليشهد الثقالن أين حنبلي ** إن كان ذنيب حب مذهب أمحد ( 

  قاله ابن رجب 
  وفيها أبو عبد اهللا سعيد بن احلسني بن شنيف بن حممد الديلمي الدار قزي

األمني احلنبلي ولد سنة تسع وسبعني وأربعمائة ومسع من أيب عبد اهللا احلسني بن حممد السراج الفقيه واحلسني بن 
عايل وابن الطيوري وغريهم ال من أيب اخلطاب الكلوذاين ومسع احلديث من أيب غالب الباقالين وغريه طلحة الن

وحدث باليسري وروى عنه ابن شافع وتفقه يف املذهب وكان إماما جبامع دار القز وأمينا للقاضي مبجلسه وكان 
ليلة السبت رابع عشر ذي احلجة ودفن من  شيخا صاحلا ثقة وروى عنه مجاعة منهم ابنه أبو عبد اهللا احلسني وتويف

  الغد مبقربة باب حرب رمحه اهللا تعاىل 
وفيها أبو احلسن بن أيب الربكات حممد بن أمحد بن علي بن عبد اهللا بن االبرادي البغدادي الفقيه احلنبلي تفقه على 

شافع وتويف يوم اجلمعة خامس  ابن عقيل ومسع منه ومن أبيه وابن الفاعوس وحدث باليسري ومسع من أيب الفضل بن
  شعبان وقد اشتبه على بعض الناس وفاته بوفاة أبيه 

وفيها حممد شاه ابن السلطان حممود بن حممد بن ملك شاه أخو ملكشاه السلجوقي تويف بعلة السل وله ثالث 
فة حلقت بأخيه وثالثون سنة وكان كرميا عاقال وهو الذي حاصر بغداد من قريب واختلف األمراء من بعده فطائ

  ملكشاه وطائفة حلقت بسليمان شاه 

  سنة مخس ومخسني ومخسمائة

  
  فيها متلك سليمان شاه مهذان وذهب ملكشاه إىل أصبهان فمات هبا 

وفيها املقتفى ألمر اهللا أبو عبد اهللا حممد بن املستظهر باهللا أمحد بن املقتدي باهللا عبد اهللا بن األمري حممد بن القائم 
مري املؤمنني كان عاملا فاضال دينا حليما شجاعا مهيبا خليقا لإلمارة كامل السؤدد كان ال جيري يف دولته العباسي أ

أمر وأن صغر إال بتوقيعه وكتب أيام خالفته ثالث ربعات ووزر له علي بن طراد مث أبو نصر بن جهري مث علي بن 
  صدقة مث ابن هبرية وحجبه أبو املعايل بن الصاحب

عده وكان أدم اللون بوجهه أثر جدري مليح الشيبة عظيم اهليبة ابن حبشية كانت دولته مخسا وعشرين مث مجاعة ب
سنة تويف يف ربيع األول عن ست وستني سنة وقد جدد باب الكعبة واختذ لنفسه من العقيق تابوتا دفن فيه قاله يف 



خيه وعمره أربعون سنة وسبب تلقبه باملقتفى أنه العرب وقال السيوطي يف تاريخ اخللفاء بويع له باخلالفة عند خلع أ
رأى يف منامه قبل أن يستخلف بستة أيام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يقول له سيصل هذا األمر إليك 
فاقتف يب قلقب املقتفى ألمر اهللا وبعث السلطان حممود بعد أن أظهر العدل ومهد بغداد فأخذ مجيع ما يف دار 

اب وأثاث وذهب وستور وسرادق ومل يترك يف اصطبل اخلالفة سوى أربعة أفراس ومثانية أبغال برسم اخلالفة من دو
املاء فيقال اهنم بايعوا املقتفى على أن ال يكون عنده خيل وال آلة سفر وكان صاحب سياسة جدد معامل اإلمامة 

ل أبو طالب عبد الرمحن بن حممد بن عبد ومهد رسوم اخلالفة وباشر األمور بنفسه وغزا غري مرة وامتدت أيامه وقا
السميع اهلامشي يف كتاب املناقب العباسية كانت أيام املقتفى نضرة بالعدل زهرة بفعل اخلريات وكان على قدم من 

العبادة قبل إفضاء األمر إليه وكان يف أول أمره متشاغال بالدين ونسخ العلوم وقراءة القرآن ومل ير مع مساحته ولني 
ورأفته بعد املعتصم خليفة يف شهامته وصرامته وشجاعته مع ما خص به من زهده وورعه وعبادته ومل تزل جانبه 

جيوشه منصورة حيث ميمت وقال ابن اجلوزي من أيام املقتفى عادت بغداد والعراق إىل يد اخللفاء ومل يبق هلا 
امللوك وليس للخليفة معهم إال اسم اخلالفة منازع وقبل ذلك من دولة املقتدر إىل وقته كان احلكم للمتغلبني من 

ومن سالطني دولته السلطان سنجر صاحب خراسان والسلطان نور الدين الشهيد حممود صاحب الشام وكان 
شجاعا كرميا حمبا للحديث ومساعه معتنيا بالعلم مكرما ألهله وملا دعا املقتفى اإلمام أبا منصور بن اجلواليقي النحوي 

صلي به دخل عليه فما زاد على أن قال السالم على أمري املؤمنني ورمحة اهللا وكان ابن التلميذ ليجعله إماما ي
  النصراين

الطبيب قائما فقال ما هكذا يسلم على أمري املؤمنني يا شيخ فلم يلتفت إليه ابن اجلواليقي وقال يا أمري املؤمنني 
لو حلف حالف أن نصرانيا أو يهوديا مل يصل إىل قلبه  سالمي هو ما جاءت به السنة النبوية وروى احلديث مث قال

نوع من أنواع العلم على الوجه ملا لزمته كفارة ألن اهللا ختم على قلوهبم ولن يفك ختم اهللا إال اإلميان فقال املقتفي 
  صدقت وأحسنت وكأمنا اجلم ابن التلميذ حبجر مع غزارة أدبه 

  لعاضد وفيها تويف الفائز صاحب مصر واقيم بعده ا
وفيها أبو بكر أمحد بن غالب بن أمحد بن غالب بن عبد اهللا احلريب الفقيه احلنبلي الفرضي املعدل مسع احلديث من 

ابن قريش وغريه وتفقه وبرع يف املذهب قال ابن النجار كان أحد الفقهاء حافظا لكتاب اهللا تعاىل له معرفة 
وشهد عند قاضي القضاة الزينيب وتوىل قضاء دجيل مدة مث  بالفرائض واحلساب والنجوم وأوقات الليل والنهار

  عزل حدث باليسري ومسع منه عبد املغيث احلريب وغريه وتويف يوم األحد يوم عيد االضحى ودفن مبقربة األمام أمحد 
 وفيها العميد بن القالنسي صاحب التاريخ ابو يعلى محزة بن راشد التميمي الدمشقي الكاتب صاحب تاريخ دمشق

انتهى به إىل هذه السنة حدث عن سهل ابن بشري االسفرائين ووىل رياسة البلد مرتني وكان يسمى أيضا املسلم تويف 
  يف ربيع األول عن بضع ومثانني سنة 

وفيها أبو يعلى بن اجلربي محزة بن علي بن هبة اهللا التغليب الدمشقي البزاز مسع أبا القسم املصيصي ونصر املقدسي 
  دي األوىل عن بضع ومثانني سنة وكان ال بأس به قاله يف العرب مات يف مجا

وفيها ثقة امللك احلليب احلسن بن علي بن عبد اهللا بن أيب جرادة سافر إىل مصر وتقدم عند الصاحل بن رزيل وناب 
  فيها ومن شعره قوله من أبيات 

  ) ومن أحب على مطل وأمالق ** يفىن الزمان وآمايل مصرمة ( 
  )وال حصلت على شيء من الباقي ** العمر ال املاضي انتفعت به  واضيعة( 



  
الطبيب قائما فقال ما هكذا يسلم على أمري املؤمنني يا شيخ فلم يلتفت إليه ابن اجلواليقي وقال يا أمري املؤمنني 

ىل قلبه نوع سالمي هو ما جاءت به السنة النبوية وروى احلدث مث لو حلف حالف أن نصرانيا أو يهوديا مل يصل إ
من أنواع العلم على الوجه ملا لزمته كفارة ألن اهللا ختم على قلوهبم ولن يفك ختم اهللا إال اإلميان فقال املقتفي 

  صدقت وأحسنت وكأمنا اجلم ابن التلميذ حبجر مع غزارة أدبه 
  وفيها تويف الفائر صاحب مصر واقيم بعده العاضد 

بن غالب بن عبد اهللا احلريب الفقيه احلنبلي الفرضي املعدل مسع احلديث من وفيها أبو بكر أمحد بن غالب بن أمحد 
ابن قريش وغريه وتفقه وبرع يف املذهب قال ابن النجار كان أحد الفقهاء حاظفا لكتاب اهللا تعاىل له معرفة 

جيل مدة مث بالفرائض واحلساب والنجوم وأوقات الليل والنهار وشهد عند قاضي القضاة الزينيب وتوىل قضاء د
  عزل حدث باليسري ومسع منه عبد املغيث احلريب وغريه وتويف يوم األحد يوم عيد االضحى ودفن مبقربة األمام أمحد 
وفيها العميد بن القالنسي صاحب التاريخ ايو يعلى محزة بن راشد التميمي الدمشقي الكاتب صاحب تاريخ دمشق 

 االسفرائين ووىل رياسة البلد مرتني وكان يسمى أيضا املسلم تويف انتهى به إىل هذه السنة حدث عن سهل ابن بشري
  يف ربيع األول عن بضع ومثانني سنة 

وفيها أبو يعلي بن اجلربي محزة بن علي بن هبة اهللا التغليب الدمشقي البزار مسع أبا القسم املصيصي ونصر املقدسي 
  ه قاله يف العرب مات يف مجادي األوىل عن بضع ومثانني سنة وكان ال بأس ب

وفيها ثقة امللك احلليب احلسن بن علي بن عبد اهللا بن أيب جرادة سافر إىل مصر وتقدم عند الصاحل بن رزيل وناب 
  فيها ومن شعره قوله من أبيات 

  ) ومن أحب على مطل وأمالق ** يفىن الزمان وآمايل مصرمة ) 
  )شيء من الباقي  وال حصلت على** واضيعة العمر ال املاضي انتفعت به ) 

  
وفيها خسرو شاه سلطان غزنة متلك بعد أبيه هبرام شاه بن مسعود بن إبراهيم ابن مسعود بن حممود بن سبكتكني 

  وكان عادال سايسا مقربا للعلماء وكانت دولته تسع سنني ومتلك بعده ولده ملكشاه 
قد ناهز الثمانني ويل قضاء الكوفة مدة ومسع وفيها أبو جعفر الثقفي قاضي العراق عبد الواحد بن أمحد بن حممد و

  من أيب النشري مث واله املستنجد يف هذا العام قاضي القضاة فتويف يف آخر العام وويل بعده ابنه جعفر 
وفيها الفائز بنصر اهللا أبو القسم عيسى بن الظافر إمساعيل بن احلافظ عبد اجمليد بن حممد بن املستنصر العبيدي أقيم 

فة بعد قتل أبيه وله مخس سنني فحمله الوزير عباس على كتفه وقال يا أمراء هذا ولد موالكم وقد قتل يف اخلال
موالكم أخواه فقتلتهما كما ترون فبايعوا هذا الطفل فقالوا مسعنا وأطعنا وضجوا ضجة واحدة ففزع الصيب وبال 

يف هذه السنة وكان احلل والربط  واختل عقله فيما قيل من تلك الضجة وصار يتحرك ويصرع وتويف يف رجب
  لعباس فلما هرب عباس وقتل كان األمر للصاحل طاليع بن رزبك 

وفيها علوي االسكاف احلنبلي كان شيخا صاحلا من أصحاب أيب احلسن بن الزاغوين وكان يقرأ يف كتاب اخلرقي 
  تويف يف يوم اجلمعة رابع عشرى مجادي اآلخرة 

ظفر حممد بن أمحد بن علي بن احلسني بن النويلي العباسي اهلامشي احلنبلي املعدل كان وفيها الشريف اخلطيب أبو امل
مولده سنة سبعني وأربعمائة وروى عن طراد وأيب نصر الزينيب والعاصمي وغريهم وحدث ومسع منه مجاعة وكان 



  جليل القدر من رجاالت اهلامشيني ذا أدب وعلم وله نظم قاله ابن رجب 
وح الطائي حممد بن أيب جعفر حممد بن علي اهلمداين صاحب األربعني مسع فند بن عبد الرمحن وفيها أبو الفت

  الشعراين وامسعيل بن احلسن الفرائضي وطائفة خبراسان والعراق واجلبال وتويف يف شوال عن مخس ومثانني سنة

  
ن مسعود بن حممود بن سبكتكني وفيها خسرو شاه سلطان غزنة متلك بعد أبيه هبرام شاه بن مسعود بن إبراهيم اب

  وكان عدال سايسا مقربا للعلماء وكانت دولته تسع سنني ومتلك بعده ولده ملكشاه 
وفيها أبو جعفر الثقفي قاضي العراق عبد الواحد بن أمحد بن حممد وقد ناهز الثمانني ويل قضاء الكوفة مدة ومسع 

  لقضاة فتويف يف آخر العام ويل بعده ابنه جعفر من أيب النشري مث واله املستجد يف هذا العام قاضي ا
وفيها الفائز بنصر اهللا أبو القسم عيسى بن الظافر إمساعيل بن احلافظ عبد اجمليد بن حممد بن املستنصر العبيدي أقيم 

يف اخلالفة بعد قتل أبيه وله مخس سنني فحمله الوزير عباس على كتفه وقال يا أمراء هذا ولد موالكم وقد قتل 
موالكم أخواه فقتلهما كما ترون فبايعوا هذا الطفل فقالوا مسعنا وأطعنا وضجوا ضجة واحدة ففزع الصيب وبال 

واتل عقله فيما قيل من تلك الضجة وصار يتحرك ويصرع وتويف يف رجب يف هذه السنة وكان احلل والربط لعباس 
  فلما هرب عباس وقتل كان األمر للصاحل طاليع بن رزبك 

لوي االسكاف احلنبلي كان شيخا صاحلا من أصحاب أيب احلسن بن الزاغوين وكان يقرأ يف كتاب اخلرقي وفيها ع
  تويف يف يوم اجلمعة رابع عشرى مجادي اآلخرة 

وفيها الشريف اخلطيب أبو املظفر حممد بن أمحد بن علي بن احلسني بن النوبلي العباسي اهلامشي احلنبلي املعدل كان 
وأربعمائة وروى عن طراد وأيب نصر الزينيب والعاصمي وغريهم وحدث ومسع منه مجاعة وكان  مولده سنة سبعني

  جليل القدر من رجاالت اهلامشيني ذا أدب وعلم وله نظم قاله ابن رجب 
وفيها أبو الفتوح الطائي حممد بن أيب جعفر حممد بن علي اهلمداين صاحب األربعني مسع فند بن عبد الرمحن 

  مسعيل بن احلسن الفرائضي وطائفة خبراسان والعراق واجلبال وتويف يف شوال عن مخس ومثانني سنةالشعراين وا

  سنة ست ومخسني ومخسمائة

  
فيها تويف أبو حكيم النهرواين ابراهيم بن دينار بن أمحد بن احلسني بن حامد ابن إبراهيم النهرواين الرزاز الفقيه 

لد سنة مثانني وأربعمائة ومسع احلديث من أيب احلسن بن العالف وأيب عثمان احلنبلي الفرضي الزاهد احلكيم الورع و
  بن ملة وأيب اخلطاب وبرع يف املذهب واخلالف والفرائض وأفىت وناظر وكانت له مدرسة 

بناها بباب االزج وكان يدرس ويقيم هبا ويف آخر عمره فوضت إليه املدرسة اليت بناها ابن السمحل باملأمونية 
ا أيضا وقرأ عليه العلم خلق كثري وانتفعوا به منهم ابن اجلوزي وقال قرأت عليه القرآن واملذهب ودرس هب

والفرائض وممن قرأ عليه السامري صاحب املستوعب ونقل عنه يف تصانيفه قال ابن اجلوزي وكان زاهدا عابدا 
للخمول ما رأينا له نظريا يف ذلك يقوم  كثري الصوم يضرب به املثل يف احللم والتواضع من العلماء العاملني مؤثرا

الليل ويصوم النهار ويعرف املذهب واملناظرة وله الورع العظيم وكان يكسب بيده وإذا خاط ثوبا فأعطى األجرة 
مثال قرياطا اخذ منه حبة ونصفا ورد الباقي وقال خياطيت ال تساوي أكثر من هذه وال يقبل من أحد شيئا وقال ابن 



ف يف املذهب والفرائض وشرح اهلداية كتب منه تسع جملدات ومل يكمله وحدث ومسع منه رجب صنف تصاني
  مجاعة منهم ابن اجلوزي وعمر بن علي القرشي الدمشقي وله نظم حسن منه قوله 

  ) ورميتين يف ضيقة وهوان ** يا دهر أن جارت صروفك واعتدت ( 
  ) خوان وقد استفدت معارف اإل** أين أكون عليك يوما ساخطا ( 

  وتويف يوم الثالثاء بعد الظهر ثالث عشر مجادي اآلخرة ودفن قريبا من بشر احلايف رمحهما اهللا تعاىل 
  وفيها عالء الدين احلسني بن احلسني الغوري سلطان الغور ومتلك بعده ولده سيف الدين حممد

  سنة ست ومخسني ومخسمائة

  
بن أمحد بن احلسني بن حامد ابن إبراهيم النهرواين الرزاز الفقيه فيها تويف أبو حكيم النهرواين ابرامي بن دينار 

احلنبلي الفرضي الزاهد احلكيم الورع ولد سنة مثانني وأربعمائة ومسع احلديث من أيب احلسن بن العالف وأيب عثمان 
  بن ملة وأيب اخلطاب وبرع يف املذهب واخلالف والفرائض وأفىت وناظر وكانت له مدرسة 

ب االزح وكان يدرس ويقيم هبا ويف آخر عمره فوضت إليه املدرسة اليت بناها ابن السمحل باملأمونية بناها ببا
ودرس هبا أيضا وقرأ عليه العلم خلق كثري وانتفعوا به منهم ابن اجلوزي وقال قرأت عليه القرآن واملذهب 

ل ابن اجلوزي وكان زاهدا عابدا والفرائض وممن قرأ عليه السامري صاحب املستوعب ونقل عنه يف تصانيفه قا
كثري الصوم يضرب به املثل يف احللم والتواضع من العلماء العاملني مؤثرا للخمول ما رأينا له نظريا يف ذلك يقوم 
الليل ويصوم النهار ويعرف املذهب واملناظرة وله الورع العظيم وكان يكسب بيده وإذا خاط ثوبا فاعطى األجرة 

حبة ونصفا ورد الباقي وقال خياطيت ال تساوي أكثر من هذه وال يقبل من أحد شيئا وقال ابن  مثال قرياطا اخذ منه
رجب صنف تصانيف يف املذهب والفرائض وشرح اهلداية كتب منه تسع جملدات ومل يكمله وحدث ومسع منه 

  مجاعة منهم ابن اجلوزي وعمر بن علي القرشي الدمشقي وله نظم حسن منه قوله 
  ) ورمتين يف ضيقة وهوان ** ن جارت ضروفك واعتدت يا دهر أ) 
  ) وقد استفدت معارف اإلخوان ** أين أكون عليك يوما ساخطا ) 

  وتويف يوم الثالثاء بعد الظهر ثالث عشر مجادي اآلخرة ودفن قريبا من بشر احلايف رمحهما اهللا تعاىل 
  لك بعده ولده سيف الدين حممدوفيها عالء الدين احلسني بن احلسني الغوري سلطان الغور ومت

  
وفيها سليمان شاه بن السلطان حممد بن ملكشاه السلجوقي كان أهوج أخرق فاسقا بل زنديقا يشرب اخلمر يف 

  هنار رمضان فقبض عليه األمراء يف العام املاضي مث خنق يف ربيع اآلخر من السنة 
الديار املصرية غلب على األمور يف سنة تسع وأربعني  وفيها طاليع بن رزيك االرمين مث املصري امللك الصاحل وزير

وكان أديبا شاعرا فاضال شيعيا جوادا ممدحا وملا بايع العاضد زوجه بابنته ونقص أرزاق األمراء فعملوا عليه بإشارة 
العاضد وقتلوه يف الدهليز يف رمضان وكان يف نصر التشيع كالسكة احملماة كان جيمع الفقهاء ويناظرهم على 
اإلمامة وعلى القدر وله مصنف يف ذلك مساه االجتهاد يف الرد على أهل العناد قرر فيه قواعد التشيع وجامع 

  الصاحل الذي بباب زويلة منسوب إليه وبىن آخر بالقرافة وتربة إىل جانبه وهو مدفون هبا ومن شعره 



  ) أعطافه النشوات من عينيه ** ومهفهف مثل القوام سرت إىل ( 
  ) سيفى غداة الروع من جفنيه ** اللحاظ كأمنا سلت يدي ماضي ( 
  ) يف خده ألفني ال الميه ** قد قلت إذا خط العذار مبسكه ( 
  ) أصداغه نفضت على خديه ** ما الشعر دب بعارضيه وإمنا ( 
  ) فيهم وقليب اآلن طوع يديه ** الناس طوع يدي وأمري نافذ ( 
  ) سلطان الغرام عليه وجيوز ** فأعجب لسلطان يعم بعدله ( 
  ) مستقبح لفررت منه إليه ** واهللا لوال اسم الفرار وانه ( 

وفيها أبو الفتح بن الصابوين عبد الوهاب بن حممد املالكي املقرئ اخلفاف من قرية املالكية روى عن النعايل وابن 
اين وتصدر لألقراء وكان قيما البطر وطبقتهما وكتب وحصل ومجع أربعني حديثا وقرأ القراءات على زيدان احللو

  بالفن تويف يف صفر عن أربع وسبعني سنة 
وفيها الوزير جالل الدين أبو الرضا حممد بن أمحد بن صدقة وزر للراشد باهللا وكان فيه خري ودين تويف يف شعبان 

  عن مثان ومخسني سنة

  
فاسقا بل زنديقا يشرب اخلمر يف وفيها سليمان شاه بن السلطان حممد بن ملكشاه السلجوقي كان أهوج أخرق 

  هنار رمضان فقبض عليه األمراء يف العام املاضي مث خنق يف ربيع اآلخر من السنة 
وفيها إطالع بن رزيك االرمين مث املصري امللك الصاحل وزير الديار املصرية غلب على األمور يف سنة تسع وأربعني 

بايع العاضد زوجه بابنته ونقص أرزاق األمراء فعملوا عليه بإشارة  وكان أديبا شاعرا فاضال شيعيا جوادا ممدحا وملا
العاضد وقتلوه يف الدهليز يف رمضان وكان يف نصر التشيع كالسكة احملماة كان جيمع الفقهاء ويناظرهم على 

امع اإلمامة وعلى القدر وله مصنف يف ذلك مساه االجتهاد يف الرد على أهل العناد قرر فيه قواعد التشيع وج
  الصاحل الذي بباب زويلة منسوب إليه وبىن آخر بالقرافة وتربة إىل جانبه وهو مدفون هبا ومن شعره 

  ) أعطافه النشوات من عينيه ** ومهفهف مثل القوام سرت إىل ) 
  ) سفي غداة ة الروع من جفنيه ** ماضي اللحاظ كأمنا سلت يدي ) 
  ) ني ال الميه يف خده ألف** قد قلت إذا خط العذار مبكسه ) 
  ) أصداغه نفضت على خديه ** ما الشعر دب بعارضيه وإمنا ) 
  ) فيهم وقليب اآلن طوع يديه ** الناس طوع يدي وأمري نافذ ) 
  ) وجيوز سلطان الغرام عليه ** فأعجب لسلطان يعم بعدله ) 
  ) مستقبح لفررت منه إليه ** واهللا لوال اسم الفرار وانه ) 

بن الصابوين عبد الوهاب بن حممد املالكي املقرئ اخلفاف من قرية املالكية روى عن النعايل وابن وفيها أبو الفتح 
البطر وطبقتهما وكتب وحصل ومجع أربعني حديثا وقرأ القراءات على زيدان احللواين وتصدر لألقراء وكان قيما 

  بالفن تويف يف صفر عن أربع وسبعني سنة 
الرضا حممد بن أمحد بن صدقة وزر للراشد باهللا وكان فيه خري ودين تويف يف شعبان وفيها الوزير جالل الدين أبو 

  عن مثان ومخسني سنة



  
وفيها ابن املارح أبو حممد حممد بن أمحد بن عبد الكرمي التميمي البغدادي روى عن أيب نصر الزينيب ومجاعة وتويف 

  يف ذي القعدة 
ما وراء النهر وابن بنت السلطان ملكشاه السلجوقي سار بالغريف  وفيها اخلاقان حممود بن حممد التركي سلطان

وسط السنة وغزا نيسابور شهرين وكان كاملقهور مع الغز فهرب منهم إىل صاحب نيسابور املؤيد مث خاله املؤيد 
  قليال ومسله وحبسه 

  سنة سبع ومخسني ومخسمائة

  
مي الدمشقي روى عن نصر املقدسي ومكي الزميلي فيها تويف أبو يعلي محزة بن أمحد بن فارس بن كروس السل

  ومجاعة وكان شيخا مباركا حسن السمت تويف يف صفر عن أربع ومثانني سنة وتفرد برواية املوطأ 
وفيها زمرد خاتون احملترمة صفوة امللوك بنت األمري جاديل أخت امللك دقاق صاحب دمشق المه وزوجة تاج امللك 

امسعيل وحممود مسعت من أيب احلسن بن قبيس واستنسخت الكتب وحفظت القرآن  بروي وأم ولديه مشس امللوك
وبنت املدرسة اخلاتونية بصنعاء دمشق مث تزوجها أتا بك زنكي فبقيت معه تسع سنني فلما قتل حجت وجاورت 

أته الفرنج باملدينة ودفنت بالبقيع وهي اليت ساعدت على قتل ولدها امسعيل ملا كثر فساده وسفكه للدماء ومواط
على بالد املسلمني وملا جاورت باملدينة املنورة قل ما بيدها فكانت تغربل القمح والشعري وتطحن وتتقوت بأجرهتا 

  وكانت كثرية الرب والصدقة والصوم والصالة رمحها اهللا تعاىل 
  هنر بانياس  وأما خاتون بنت انز زوجة امللك نور الدين فتأخرت وهلا مدرسة بدمشق وخانقاه معروفة على

وفيها عبد الرمحن بن سامل التنوخي الواعظ اجتمعت له الفصاحة والصباحة ومواعظه مبكية مضحكة وكلماته 
  بالوعد والوعيد مهلكة إذا وعظ كانت عباراته

  
 وفيها ابن املارح أبو حممد حممد بن أمحد بن عبد الكرمي التميمي البغدادي روى عن أيب نصر الزينيب ومجاعة وتويف

  يف ذي القعدة 
وفيها اخلاقان حممود بن حممد التركي سلطان ما وراء النهر وابن بنت السلطان ملكشاه السلجوقي سار بالغزيف 

وسط السنة وغزا نيسابور شهرين وكان كاملقهور مع الغز فهرب منهم إىل صاحب نيسابور املؤيد مث خاله املؤيد 
  قليال ومسله وحبسه 

  ةسنة سبع ومخسني وخسممائ

  
فيها تويف أبو يعلي محزة بن أمحد بن فارس بن كروس السلمي الدمشقي روى عن نصر املقدسي ومكي الزميلي 

  ومجاعة وكان شيخا مباركا حسن السمت تويف يف صفر عن أربع ومثانني سنة وتفرد برواية املوطأ 
حب دمشق المه وزوجة تاج امللك وفيها زمرد خاتون احملترمة صفوة امللوكبنت األمري جاديل أخت امللك دقاق صا



بروي وأم ولديه مشس مللوك امسعيل وحممود مسعت من أيب احلسن بن قبيس واستنسخت الكتب وحفظت القرآن 
وبنت املدرسة اخلاتونية بصنعاء دمشق مث تزوجها أتا بك زنكب فبقيت معه تسع سننني فلما قتل حجت وجاورت 

على قتل ولدها امسعيل ملا كثر فساده وسفكه للدماء ومواطأته الفرنج  باملدينة ودفنت بالبقيع وهي اليت ساعدت
على بالد املسلمني وملا جاورت باملدينة املنورة قل ما بيدها فكانت تغربل القمح والشعري وتطحن وتتقوت بأجرهتا 

  وكانت كثرية الرب والصدقة والصالة رمحها اهللا تعاىل 
  لدين فتأخرت وهلا مدرسة بدمشق وخانقاه معروفة على هنر بانياس وأما خاتون بنت انزز وجة امللك نور ا

وفيها عبد الرمحن بن سامل التنوخي الواعظ اجتمعت له الفصاحة والصباحة ومواعظه مبكية وكلماته بالوعد 
  والوعيد مهلكة إذا وعظ كانت عباراته

  
ما قال احلريري يقرع االمساع بزواجر أرق من عربات الباكني وإذا أنشد كانت غرره مثل ثغور الضاحكني فهو ك

وعظه ويطبع االسجاع جبواهر لفظه وكان شحاذا حواشا قلما خيلو شركه من صيد حىت لو رآه احلريري مل يذكر أبا 
  زيد أنشد يف عزاء صدر الدين امسعيل شيخ الشيوخ ببغداد 

  ) ما بقا من بعدكم فرح ** يا أخالئي وحقكم ( 
  ) بعد صدر الدين ينشرح ** أي صدر يف الزمان لنا ( 

قال ابن عساكر كان أبوه منجما وكان عبد الرمحن ينشد الشعر يف األسواق خرج إىل بغداد وأظهر الزهد وعاد إىل 
  دمشق وصعد إليه على املنرب طفل فامده على يديه وقال 

  ) فهل كبري يركب الكبائرا ** هذا صغري ما جىن صغرية ( 
  مشق ودفن بقاسيون قاله ابن شهبة يف تاريخ اإلسالم فضج الناس بالبكاء مات بد

وفيها أبو مروان عبد امللك بن زهري بن عبد امللك االشبيلي طبيب عبد املؤمن وصاحب التصانيف أخذ عن والده 
  وبرع يف الصناعة وهو الذي صنفه الدرياق السبعيين صفة لعبد املؤمن 

 اهلكاري الزاهد قطب املشايخ وبركة الوقت وصاحب األحوال وفيها الشيخ عدي بن مسافر بن امسعيل الشامي مث
والكرامات صحب الشيخ عقيال املنيحي والشيخ محاد الدباس وعاش تسعني سنة وألصحابه فيه عقيدة تتجاوز احلد 

قاله يف العرب وقال ابن األهدل له كرامات عظيمة منها انه إذا ذكر على األسد وقف وإذا ذكر على موج البحر 
  ن واىل ذلك أشار الشيخ العارف الصديق أبو حممد املقرئ املعروف والده باملدوخ يف وسيلته اجلامعة فقال سك

  ) به تسكن األمواج يف جلج البحر ** جباه عدي ذلك ابن مسافر ( 
  )وال الشرب من قاع وال البعض من شرب ** وان قتلته لليث مل خيط خطوة ( 

  
د كانت غرره مثل ثغور الضاحكني فهو كما قال احلريري يقرع االمساع بزواحر أرق من عربات الباكني وإذا أنش

وعظه ويطبع االسجاع جبواهر لفظه وكان شحاذا حواشا قلما خيلو شركه من صيد حىت لو رآه احلريري مل يذكر أبا 
  زيد أنشد يف عزاء صدر الدين امسعيل شيخ الشيوخ ببغداد 

  ) عدكم فرح ما بقا من ب** با أخالقي وحقكم ) 
  ) بعد صدر الدين ينشرح ** أي صدر يف الزمان لنا ) 



قال ابن عساكر كان أبوه منجما وكان عبد الرمحن ينشد الشعر يف األسواق خرج إىل بغداد وأظهر الزهاد وعاد 
  إىل دمشق وصعد إليه على املنرب طفل فامده على يديه وقال 

  ) الكبائرا فهل كبري يركب ** هذا ضغري ما جىن ضغرية ) 
  فضج الناس بالبكاء مات بدمشق ودفن بقاسيون قاله ابن شبهة يف تاريخ اإلسالم 

وفيها أبو مروان عبد امللك بن زهري بن عبد امللك االشبيلي طبيب عبد املؤمن وصاحب التصانيف أخذ عن والده 
  وبرع يف الصناعة وهو الذي صنف الدرياق السبعيين صفة لعبد املؤمن 

شيخ عدي بن مسافر بن امسعيل الشامي مث اهلكاري الزاهد قطب املشايخ وبركة الوقت وصاحب األحوال وفيها ال
والكرامات صحب الشيخ عقيال املنيحي والشيخ محاد الدباس وعاش تسعني سنة وألصحابه فيه عقيدة تتجاوز احلد 

األسد وقف وإذا ذكر على موج البحر قاله يف العرب وقال ابن األهدل له كرامات عظيمة منها انه إذا ذكر على 
  سكن واىل ذلك أشار الشيخ العارف الدصيق أبو حممد املقرئ املعروف والده باملدوخ يف وسيلته اجلامعة فقال 

  ) به تسكن األمواج يف جلج البحر ** حباه عدي ذلك ابن مسافر ) 
  )رب وال الشرب من قاع وال البعض من ش** وان قتلته لليث مل خيط خطوة ) 

وقال السخاوي أصله من قرية بشوف االكراد تسمى بيت فار ولد هبا والبيت الذي ولد فيه يزار اىل اليوم وصحب 
الشيخ عقيل املنيحي والشيخ محاد الدباس وأبا النجيب السهروردي وعبد القادر اجليلي وأبا الوفاء احللواين وأبا 

عاملا وهو أحد أركان الطريقة سلك يف اجملاهدة وأحوال البداية  حممد الشنبكي وقال ابن شهبة يف تارخيه كان فقيها
طريقا صعبا تعذر على كثري من املشايخ سلوكه وكان الشيخ عبد القادر يثىن عليه كثريا ويشهد له بالسلطنة على 

يخ عدي األولياء وكان يف أول أمره يف اجلبال جمردا سائحا وانتمى إليه عامل عظيم قال عمر بن حممد خدمت الش
سبع سنني شهدت له فيها خارقات أحدها اين صببت على يديه ماء فقال يل ما تريد قلت أريد تالوة القرآن وال 

أحفظ منه غري الفاحتة وسورة اإلخالص فضرب بيده يف صدري فحفظت القرآن كله يف وقيت وخرجت من عنده 
لبحر احمليط جتد هبا مسجدا فادخله ترفيه شيخا فقل له وأنا أتلوه بكماله وقال يل يوما اذهب إىل اجلزيرة السادسة با

يقول لك الشيخ عدي بن مسافر احذر االعتراض وال ختتر لنفسك أمرا لك فيه إرادة فقلت يا سيدي وأين يل 
بالبحر احمليط فدفعين بني كتفي فإذا أنا جبزيرة والبحر حميط هبا ومث مسجد فدخلته فرأيت شيخا مهيبا يفكر فسلمت 

وبلغته الرسالة فبكى وقال جزاه اهللا خريا فقلت يا سيدي ما اخلرب فقال اعلم أن أحد السبعة اخلواص يف النزع  عليه
وطمحت نفسي وإراديت أن أكون مكانه ومل تكمل خطريت حىت أتيتين فقلت له يا سيدي وأين يل بالوصول إىل جبل 

هو من العشرة اخلواص ذكر ذلك القطب اليونيين يف  هكار فدفعين بني كتفي فإذا أنا بزاوية الشيخ عدي فقال يل
  ذيله 

  وفيها أبو نصر حممد الفروخي الكاتب كان أديبا فاضال من شعره 
  ) ال أبتغي منهم سواك مالذا ** يا رب عفوك أنين يف معشر ( 
  ) ويسب هذا ذا ويشتم ذا ذا ** هذا ينافق ذا وذا ويغتاب ذا ( 

  د احلفاظ سراج الدين أبو احلسن علي بن أيبوفيها الشيخ األمام احملدث سي

  
وقال السخاوي أصله من قرية بشوف االكراد تسمى بيت فار ولد هبا والبيت الذي ولد فيه يزار اليوم وصحب 



الشيخ عقيل املنيحي والشيخ محاد الدباس وأبا النجيب السهرودي وعبد القادر احلنبلي وأبا الوفاء احللواين وأبا 
وقال ابن شبهة يف تارخيه كان فقيها عاملا وهو أحد أركان الطريقة سلك يف اجملاهدة وأحوال البداية حممد الشنبكي 

طريقا صعبا تعذر على كثري من املشايخ سلوكه وكان الشيخ عبد القادر يثىن عليه كثريا ويشهد له بالسلطنة على 
امل عظيم قال عمر بن حممد خدمت الشيخ عدي األولياء وكان يف أول أمره يف اجلبال جمردا سائحا وانتمى إليه ع

سبع سنني شهدت له فيها خارقات أحدها انيب صببت على يديه ماء فقال يل ما أريد قلت أريد تالوة القرآن وال 
أحفظ من غري الفاحتة وسورة اإلخالص فضرب بيده يف صدري فحفظت القرآن كله يف وقيت وخرجت من عنده 

يوما اذهب إىل اجلزيرة السادسة بالبحر احمليط جتد هبا مسجدا فادخله ترفيه شيخا فقل له  وأنا أتلوه بكماله وقال يل
يقول لك الشيخ عدي بن مسافر احذر االعتراض وال ختتر لنفسك أمر لك فيه إرادة فقلت يا سيدي وأين بالبحر 

يت شيخا مهيبا بفكر فسلمت عيه احمليط فدفعين بني كتفي فإذا أنا جبزيرة والبحر حميط هبا ومث مسجد فدخلته فرأ
وبلغته الرسالة فبكى وقال جزاه اهللا خريا فقلت يا سيدي ما اخلرب فمقال اعلم أن أحد السبعة اخلواص يف النزع 

وطمحت نفسي وإراديت أن أكون مكانه ومل تكمل خطريت حىت أتيتين فقلت له يا سيدي وأين يل بالوصول إىل جبل 
أنا بزاوية الشيخ عدي فقال يل هو من العشرة اخلواص ذكر ذلك القطب اليونيين يف  هكار فدفعين بني كتفي فإذا

  ذيله 
  وفيها أبو نصر حممد الفروخي الكاتب كان أديبا فاضال من شعره 

  ) ال أبتغي منهم سواك مالذا ** يا رب عفوك أنين يف معشر ) 
  ) ويسب هذا ذا ويشتم ذا ذا ** هذا ينافق ذا وذا ويغتاب ذا ) 

  وفيها الشيخ األمام احملدث سيد احلفاظ سراج الدين أبو احلسن علي بن أيب

بكر بن محري اليمين اهلمذاين روى عنه األمام حيىي بن أيب اخلري ومجاعة من ذي أشرف البخاري وسنن أيب داود 
 اخلري ما رأيت وال وانتشر عنه احلديث بقطر اليمن وعنه أخذ أمحد ابن عبد اهللا القريطي قال األمام حيىي بن أيب

  مسعت مبثله وله كتاب الزالزل واألشراط قاله ابن األهدل 
وفيها هبة اهللا بن أمحد الشبلي بن املظفر القصار املؤذن تويف يف سلخ السنة عن مثان ومثانني سنة وبه ختم السماع 

  من أيب نصر الزينيب 
  لتميمي وتويف يف شوال كالمها ببغداد وفيها أبو بكر هبة اهللا بن أمحد احلفار روى عن رزق اهللا ا

  سنة مثان ومخسني ومخسمائة

  
فيها سار جيش املستنجد فالتقوا آل دبيس األسديني أصحاب احللة فالتقوهم فخذلت أسد وقتل من العرب حنو 

  أربعة آالف وقطع دابرهم فلم تقم هلم بعدها قائمة 
وا على محص فترفعوا وفرق يف يوم مائيت ألف دينار وكتب وفيها سار نور الدين الشهيد لقتال الفرنج وكانوا عزم

{ إليه النواب أن الصدقات كثرية للفقهاء والفقراء والصوفية فلو استعنت هبا مث تعوضهم عنها فغضب وكتب إليهم 
بوا وهل أرجو النصر إال هبؤالء وهل تنصرون إال بضعفائكم فكت} إن اهللا ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما بأنفسهم 

  إليه فتقترض من أرباب األموال مث نوفيهم فبات مفكرا فرأى يف منامه إنسانا ينشد 



  ) نافذا يف البدو واحلضر ** احسنوا ما دام أمركم ( 
  ) إنكم منها على خطر ** واغنموا أيام دولتكم ( 

  دهمفقام مرعوبا مستغفرا مما خطر له وكتب ال حاجة يل بأموال الناس وعاد الفرنج إىل بال

  
بكر بن محري اليمين اهلمذاين روى عنه األمام حيىي بن أيب اخلري ومجاعة من ذي أشرف البخاري وسنن أيب داود 
وانتشر عنه احلديث بقطر اليمن وعنه أخذ أمحد ابن عبد اهللا القريطي قال األمام حيىي بن أيب اخلري ما رأيت وال 

  األهدل  مسعت مبثله وله كتاب الزالزل واألشراط قاله ابن
وفيها هبة اهللا بن أمحد الشبلي بن املظفر القصار املؤذن تويف يف سلخ السنة عن مثان ومثانني سنة وبه ختم السماع 

  من أيب نصر الزينيب 
  وفيها أبو بكر هبة اهللا بن أمحد اخلفار روى عن رزق اهللا التميمي وتويف يف شوال كالمها ببغداد 

  سنة مثان ومخسني ومخسمائة

  
ا سار جيش املتنجد فالتقوا آل دبيس األسد بني أصحاب احللة فالتقوهم فخذلت أسد وقتل من العرب حنو فيه

  األربعة آالف وقطع دابرهم فلم تقم هلم بعدها قائمة 
وفيها سار نور الدين الشهيد الفرنج وكانوا عزموا على محص فترفعوا وفرق يف يوم مائي ألف دينار وكتب إليه 

{ ) دقات كثرية للفقهاء والفقراء والصوفية فلو استعنت هبا مث تعوضهم عناه فغضب وكتب إليهم النواب أن الص
وهل أرجو النصر إال هبؤالء وهل تنرون إال بضعفائكم فكتبوا ) } إن اهللا ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما بأنفسهم 

  إنسانا ينشد  إليه فتقترض من أرباب األموال مث نوفيهم فبات مفكرا فرأى يف منامه
  ) نافذا يف البدو واحلضر ** احسنوا ما دام أمركم ) 
  ) إنكم منها على خطر ** واغنموا أيام دولتكم ) 

  فقام مرعوبا مستغفرا مما خطر له وكطتب ال حاجة يل بأموال الناس وعاد الفرنج إىل بالدهم

  
عمر والشيخ املوفق وله سبع وستون سنة وكان وفيها تويف الشيخ أمحد بن حممد بن قدامة الزاهد والد الشيخ أيب 

خطيب مجاعيل ففر بدينه من الفرنج مهاجرا إىل اهللا ونزل مبسجد أيب صاحل الذي بظاهر باب شرقي مث صعد إىل 
  اجلبل لتوخم 

ناحية باب شرقي عليهم ونزل هو وولداه بسفح قاسيون وكانوا يعرفون بالصاحلية لنزوهلم مبسجد أيب صاحل 
صاحلية هبم وكانت تسمى أوال قرية اجلبل وقيل قرية النخل لنخل كان هبا كثريا وكان زاهدا صاحلا قانتا فسميت ال

  هللا صاحب جد وصدق وحرص على اخلري وهو الذي بين الدير بالصاحلية 
ي قدم بغداد وفيها أمحد بن جعفر الدبيثي مصغرا نسبة إىل دبيثا قرية بواسط البيع ابن عم احلافظ أيب عبد اهللا الدبيث

  وكان قد ضمن البيع بواسط مث عطل عنه وصودر وروى ببغداد شيئا من شعره وأورد له ابن النجار يف تارخيه قوله 
  ) وسلوه ودواعي الشوق تردعه ** يروم صربا وفرط الوجد مينعه ( 



  ) عن الغرام فيثنيه ويرجعه ** إذا استبان طريق الرشد واضحة ( 
  ) ومفعم القلب باألحزان مترعه ** أضلعه  مشحونة باجلوى والشوق( 

  ومنها 
  ) على اهلوى وعلى الذكرى توزعه ** عاثت يد البني يف قليب تقسمه ( 
  ) ملا تبدد مشلي ال جتمعه ** كأمنا آلت األيام جاهدة ( 
  ) من األسى وفؤادي كم جترعه ** روعت يا دهر قليب كم تذوقه ( 

  قصيدة ابن زريق املشهورة وهي طويلة والظاهر انه عارض فيها 
وفيها شهر دار بن شريويه بن شهر دار بن شريويه الديلمي احملدث الشافعي أبو منصور قال ابن السمعاين كان 

حافظا عارفا باحلديث فهما عارفا باألدب ظريفا مسع أباه وعبدوس بن عبد اهللا ومكي السال وطائفة وأجاز له أبو 
وسبعني سنة خرج أسانيد لكتاب والده املسمى بالفردوس يف ثالث جملدات  بكر بن خلف الشريازي وعاش مخسا

  ورتبه ترتيبا حسنا ومساه الفردوس الكبري

  
وفيها تويف الشيخ أمحد بن حممد بن قدامة الزاهد والد الشيخ أيب عمر والشيخ املوفق وله سبع وستون سنة وكان 

ونزل مبسجد أيب صاحل الذي بظاهر باب شرقي مث صعد إىل خطيب مجاعيل ففر بدينه من الفرنج مهاجرا إىل اهللا 
  اجلبل لتوخم 

ناحية باب شرقي عليهم ونزل هو وولداه بسفح قاسيون وكانوا يعرفون بالصاحلية لنزوهلم مبسجد أيب صاحل 
ا اهللا فسميت الصاحلية هبم وكانت تسمى أوال قرية اجلبل وقيل قرية النخل كان هبا كثريا وكان زاهدا صاحلا قاتن

  صاحب جد وصدق وحرص على اخلري وهو الذي بين الديار بالصاحلية 
وفيها أمحد بن جعفر والدبيثي مصغرا نسبة إىل دبيثا قرية بواسط البيع ابن عم احلافظ أيب عبد اهللا الدبيثي قدم بغداد 

  اجلار يف تارخيه قوله وكان قد ضمن البيع بواسط مث عطل عنه وصودر وروى ببغداد شيئا من شعره وأورد له ابن 
  ) وسلوه ودواعي الشوق تردعه ** يروم صربا وفرط الوجد مينعه ) 
  ) عن الغرام فيثنيه ويرجعه ** إذا استبان طريق الرشد واضحة ) 
  ) ومفعم القلب باألحزان مترعه ** مشحونة باجلوى والشوق أضلعه ) 

  ومنها 
  ) لى الذكرى توزعه على اهلوى وع** عاثت يد البني يف قليب تقسمه ) 
  ) ملا تبدد مشلي ال جتمعه ** كأمنا آلت األيام جاهدة ) 
  ) من األسى وفؤادي كم جترعه ** روعت يا دهر قليب كم تذوقه ) 

  وهي طويلة والظاهر انه عارض فيها قصيدة ابن زريق املشهورة 
أبو منصور قال ابن السمعاين كان  وفيها شهر دار بن شريويه بن شهر دار بن شريويه الديلمي احملدث الشافعي

حافظا عارفا باحلديث فهما عارفا باألدب ظريفا مسع أبا وعبدوس بن عبد اهللا ومكي السال وطائفة وأجاز له أبو 
بكر بن خلف الشريازي وعاش مخسا وسبعني سنة خرج أسانيد لكتاب والده املسمى بالفردوس يف ثالث جملدات 

  ورتبه ترتيبا الفردوس الكبري



  
وفيها عبد املؤمن الكومي التلمساين صاجب املغرب واألندلس كان أبوه صانعا يف الفخار فصار أمره إىل ما صار 

وكان ابيض مليحا ذا جسم عمم تعلوه محرة أسود الشعر معتدل القامة وضيئا جهوري الصوت فصيحا عذب 
بق شيء من أخباره يف ترمجة ابن تومرت وكان املنطق ال يراه أحد إال أحبه بديهة وكان يف اآلخر شيخا أنقى وقد س

ملكا عادال سايسا عظيم اهليبة عايل اهلمة كثري احملاسن متني الديانة قليل املثل وكان يقرأ كل يوم سبعا من القرآن 
العظيم وجيتنب لبس احلرير ويصوم االثنني واخلميس ويهتم باجلهاد والنظر يف امللك كأمنا خلق له وكان سفاكا 

من خالفه سأل أصحابه مسألة ألقاها عليهم فقالوا ال علم لنا إال ما علمتنا فلم ينكر ذلك عليهم فكتب بعض  لدماء
  الزهاد هذين البيتني ووضعهما حتت سجادته ومها 

  ) ماذا يضرك أن تكون إهلا ** يا ذا الذي قهر األنام بسيفه ( 
  ) ا مل يبق شيء أن تقول سواه** الفظ هبا فيما لفظت فانه ( 

فلما رآها وجم وعظم أمرمها وعلم أن ذلك بكونه مل ينكر على أصحابه قوهلم ال علم لنا إال ما علمتنا فكان عبد 
املؤمن يتزيا بزي لعامة ليقف على احلقائق فوقعت عيناه على شيخ عليه سيما اخلري فتفرس فيه انه قائل البيتني فقال 

ل مل فعلت ذلك قال قصدت إصالح دينك فدفع إليه ألف دينار فلم له أصدقين أنت قائل البيتني قال أنا هو قا
  يقبلها ومن شعره وقد كثر الثوار عليه 

  ) أن كنت تسمو إىل العليا من الرتب ** ال حتفلن مبا قالوا وما فعلوا ( 
  ) فما تردد صدور اخليل بالكتب ** وجرد السيف فيما أنت طالبه ( 

  اآلخرة رمحه اهللا تعاىل ومات عازيا مبدينة سال يف مجادي 
وفيها أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن عمار بن أمحد بن علي بن عبدوس احلراين الفقيه احلنبلي الزاهد العارف 

  الواعظ ولد سنة عشر أو إحدى عشرة ومخسمائة

  
مره إىل ما صار وفيها عبد املؤمن الكومي التلمساين صاجب املغرب واألندلس كان أبوه صانعا يف الفخار فصار أ

وكان مليحا ذا جسم عم تعلوه ومحرة أسود الشعر معتدل القامة وضيئا جهوري الصوت فصيحا عذب املنطق ال 
يراه أحد إال أحبه بديهة وكان يف اآلخر شيخا أنقى وقد سبق شيء من أخباره يف ترمجة ابن تومرت وكان ملكا 

متني الديانة قليل املثل وكان يقرأ كل يوم سبعا من القرآن العظيم  عادال ساسيا عظيم اهليبة عايل اهلمة كثري احملاسن
وجيتنب لبس احلرير ويصوم االثنني واخلميس ويهتم باجلهاد والنظر يف امللك كأمنا خلق له وكان سفاكا لدماء من 

تب بعض الزهاد خالفه سأل أصحابه مسألة ألقاها عليهم فقالوا ال علم لنا إال ما علمتنا فلم ينكر ذلك عليهم فك
  هذين البيتني ووضعهما حتت سجادته ومها 

  ) ماذا يضرك أن تكون إهلا ** يا ذا الذي قهر األنام بسيفه ) 
  ) مل يبق شيء من أن تقول سواها ** الفظ هبا فيما لفظت فانه ) 

ما علمتنا فكان عبد فلما رآها وجم وعظم أمرمها وعلم أن ذلك بكونه مل ينكر على أصحابه قوهلم ال علم ملنا إال 
املؤمن يتزيا بزي لعامة ليقف على احلقائق فوقعت عيناه على شيخ عيه سيما اخلري فتفرس فيه انه قائل البيتني فقال 

له أصدقين أنت قائل البيتني قال أنا هو قال مل فعلت ذلك قال قصدت إصالح دينك فدفع إليه ألف دينار فلم 
  ليه يقبلها ومن شعره وقد كثر الثوار ع



  ) أن كنت تسمو إىل العليا من الرتب ** ى حتفلن مبا قالوا وما فعلوا ) 
  ) فما تردد صدور اخليل بالكتب ** وجرد السيف فيما أنت طالبه ) 

  ومات عازيا مبدينة سال يف مجادي اآلخرة رمحه اهللا تعاىل 
احلراين الفقيه احلنبلي الزاهد العارف وفيها أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن عمار بن أمحد بن علي بن عبدوس 

  الواعظ ولد سنة عشر أو إحدى عشرة ومخسمائة

  
ومسع ببغداد من ابن ناصر وغريه وتفقه وبرع يف الفقه والتفسري والوعظ والغالب على كالمه التذكري وعلوم 

ة فيها كالم حسن قرأ املعامالت وله تفسريا كبري مشحون هبذا الفن وله كتاب املذهب يف املذهب وجمالس وعظي
عليه قرنه أبو الفتح نصر اهللا بن عبد العزيز وجالسه الشيخ فخر الدين بن تيمة يف أول اشتغاله وقال عنه كان 

نسيج وحده يف علم التذكري واالطالع على علم التفسري وله فيه التصانيف البديعه واملبسوطات الوسيعة ومسع منه 
لقرشي الدمشقي حبران وقال هو إمام اجلامع حبران من أهل اخلري والصالح احلديث أبو احملاسن عمر بن علي ا

  والدين قال وانشدين لنفسه 
  ) ومثلي يف مثله يرغب ** سألت حبييب وقد زرته ( 
  ) ويعجب منه الذي تعجب ** فقلت حديثك مستظرف ( 
  ) فصيح اخلطاب فما تطلب ** أراك ظريفا مليح اجلواب ( 
  ) هبا الصد واهلجر هل يقرب ** زدري فهل فيك من خلة ت( 
  ) مغنية احلي ما تطرب ** فقال أما قد مسعت املقال ( 

  وقوله 
  ) بعزمه عن الصدف ** قرة عني من صدف ( 
  ) من ناله نال الشرف ** مث اقتىن الدر الذي ( 

  ة كما جزم به ابن رجب تويف رمحه اهللا تعاىل يف آخر هنار عرفة وقيل ليلة عيد النحر سنة تسع ومخسني ومحسمائ
وفيها سديد الدولة بن االنباري صاحب ديوان االنشاء ببغداد وهو حممد ابن عبد الكرمي بن إبراهيم الشيباين ( 

الكاتب البليغ أقام يف االنشاء مخسني سنة وناب يف الوزارة ونفذ رسوال وكان ذار أي وحزم وعقل عاش نيفا 
  عاين متينة املباين عذبة اجملاين ومدحته الشعراء منهم إالرجاين بقصيدة أوهلاومثانني سنة وكانت رسائله بديعة امل

  
ومسع ببغداد من ابن ناصر وغريه وتفقه وبرع يف الفقه والتفسري والوعظ والغالب على كالمه التذكري وعلوم 

ن قرأ عليه قرنه أبو املعامالت وله تفسريا كبري مشحون هبذا الفن وله كتاب املذهب وجمالس وعظية فيها كالم حس
الفتح نصر اهللا بن عبد العزيز وجالسه الشيخ فخر الدين واالطالع على علم التفسري وله فيه التصانيف البديعه 
واملبسوطات الوسيعة ومسع منه احلديث أبو احملاسن عمر بن علي القرشي الدمشقي حبران وقال هو إمام اجلامع 

  ال وانشدين لنفسه حبران من أهل اخلري والصالح والدين ق
  ) ومثلي يف مثله يرغب ** سألت حبييب وقد زرته ) 
  ) ويعجب منه الذي تعجب ** فقلت حديثك مستظرف ) 



  ) فصيح اخلطاب فما تطلب ** أراك ظريفا مليح اجلواب ) 
  ) هبا الصد واهلجر هل يقرب ** فهل فيك من خلة تزدري ) 
  ) ما تطرب مغنية احلي ** فقال أما قد مسعت املقال ) 

  وقوله 
  ) بعزمه عن الصدف ** قرة عني من صدف ) 
  ) من ناله نال الشرف ** مث اقتىن الدر الذي ) 

  تويف رمحه اهللا تعاىل يف آخر هنار عرفة وقيل ليلة عيد النحر سنة تسع ومخسني ومحسمائة كما جزم به ابن رجب 
بغداد وهو حممد ابن عبد الكرمي بن إبراهيم الشيباين وقيها سديد الدولة ابن االنباري صاحب ديوان االنشاء ب) 

الكاتب البليغ أقام يف االنشاء مخسني سنة وناب يف الوزارة ونفذ رسوال وكان ذار أي وحزم وعقل عاش نيفا 
  ومثانني سنة وكانت رسائله بديعة املعاين متينة املباين عذبة اجملاين ومدحته الشعراء منهم إال رجاين بقصيدة أوهلا

  
  ) نظريه يف خفاء الشخص إذ نظرا ** إىل خيال خيال يف الظالم سرى ( 

  ومنها 
  ) بدر بدا بظالم الليل معتكرا ** معقرب الصدغ حتكي نور غرته ( 
  ) ما عاد قط ومل أمسع له خربا ** منسافر القلب من صدري إليه هوى ( 
  ) قرب القمرا وقد رأى طالعا يف الع** وهو املسيء اختيارا إذا نوى سفرا ( 

  وكانت بينه وبني احلريري مكاتبات ومراسالت 
وفيها اجلواد مجال الدين أبو جعفر حممد بن علي االصبهاين وزير صاحب املوصل أتابك زنكي كان رئيسا نبيال 

مفخما دمث األخالق مسحا كرميا مفضاال متنوعا يف أفعال الرب والقرب مبالغا يف ذلك وقد وزر أيضا لولد زنكي 
سيف الدين غازي مث ألخيه قطب الدين مدة مث قبض عليه يف هذه السنة وحبسه ومات يف العام اآليت فنقل ودفن 

  بالبقيع ولقد حكى ابن األثري يف ترمجة اجلواد هذا مآثر وحماسن مل يسمع مبثلها 
يثه الفرات وقال ابن وفيها املؤيد حممد االلوسي بفتح اهلمزة وضم الالم ومهملة نسبة إىل ألوس ناحية عند حد
  السمعاين عند طرسوس كان يتزيا بزي األجناد وله املعاين املتبكرة فمن ذلك قوله يف قلم 

  ) والبيض ما سلت من األغماد ** قلم يفل اجليش وهو عرمرم ( 
  ) كرم السيول وهيبة اآلساد ** وهبت له اآلجام حني نشا هبا ( 

  وما أظن انه قيل يف القلم أحسن منهما 
وفيها حيىي بن سعيد النصراين أوحد زمانه يف معرفة الطب واألدب له ستون مقامة ضاهى هبا مقامات احلريري ومن 

  شعره يف الشيب 
  ) واعترهتا سآمة من وجومي ** نفرت هند من طالئع شيي ( 
  ) إذا ما بدت رجوم النجوم ** هكذا عادة الشياطني ينفرن ( 
   بن أيب اخلري بن سامل اليماين صاحب البيان ولدوفيها أبو اخلري العمراين حيىي( 



  
  ) نظريه يف خفاء الشخص إذ نظرا ** إىل خيال خيال يف الظالم سرى ) 

  ومنها 
  ) بد بدا بظالم الليل معتكرا ** معقرب الصدغ حتكي نور غرته ) 
  ) ما عاد قط ومل أمسع له خربا ** منسافر القلب من صدري إليه هوى ) 
  ) وقد رأى طالعا يف العقرب القمرا ** اختيارا إذا نوى سفرا  وهو املسيء) 

  وكانت بينه وبني احلريري مكاتبات ومراسالت 
وفيها اجلواد مجال الدين أبو جعفر حممد بن علي االصبهاين وزير صاحب املوصل أتابك زنكي رئيسا نبيال مفخما 

قرب مبالغا يف ذلك وقد وزر أيضا لود زنكي سيف دمث األخالق مسحا كرميا مفضاال متنوعا يف أعفال الرب وال
الذين غازي مث ألخيه قطب الدين مدة مث قبض عليه يف هذه السنة وحبسه ومات يف العام االيت فنقل ودفن بالبقيع 

  ولقد حكى ابن األثري يف ترمجة اجلواد هذا مآثر وحماسن مل يسمع مبثلها 
الالم ومهملة نسبة إىل ألوس ناحية عند حديثه الفرات وقال ابن وفيها املؤيد حممد االلوسيبفتح اهلمزة وضم 

  السمعاين عند طسوس كان يتزيا بزي األجناد وله املعاين املتبكرة فمن ذلك قوله يف قلم 
  ) والبيض ما سلت من األغماد ** قلم بفل اجليش وهو عرمرم ) 
  ) كرم السيول وهيبة اآلساد ** وهبت له اآلجام حني نشا هبا ) 

  وما أظن انه قيل يف القلم أحسن منهما 
وفيها حيىي بن سعيد النصراين أو حد زمانه يف معرفة الطب واألدب له ستون مقامة ضاهي هبا مقامات احلريري ومن 

  شعره يف للشيب 
  ) واعترهتا سآمة من وجومي ** نفرت هند من طالئع شيب ) 
  ) لنجوم إذا ما بدت رجوم ا** هكذا عادة الشياطني ينفرن ) 
  وفيها أبو اخلري العمراين حيىي بن أيب اخلري بن سامل اليماين صاحب البيان ولد) 

سنة تسع ومثانني وأربعمائة وتفقه على مجاعات منهم زيد البقاعي وكان شيخ الشافعية ببالد اليمن وكان إماما 
الم والنحو من أعرف أهل األرض زاهدا ورعا عاملا خريا مشهور االسم بعيد الصيت عارفا بالفقه وأصوله والك

بتصانيف الشيخ أيب إسحق الشريازي وحيفظ املهذب عن ظهر قلب وقيل انه كان يقرؤه يف كل ليلة وكان ورده يف 
  كل ليلة أكثر من مائة ركعة بسبع القرآن العظيم 

   ورحل إليه الطلبة من البالد ومن تصانيفه البيان يف حنو عشر جملدات وهو كامسه وفيه قيل
  ) قد شاد قصر العلم باألركان ** هللا شيخ من بين عمران ( 
  ) بزوائد وغرائب وبيان ** حيىي لقد أحيا الشريعة هاديا ( 
  ) من أول يف عصرنا أو ثان ** هو درة اليمن الذي ما مثله ( 

ة وغريه وله وكان حنبلي العقيدة شافعي الفروع كما قال ابن األهدل كاجري صاحب كتاب الشريعة قال ابن شبه
يف علم الكالم كتاب االنتصار يف الرد على القدرية االشرار ينصر فيه عقيدته وحتامل فيه األشاعرة واختصر األحياء 

وله كتاب السؤال عما يف املهذب من األشكال وانتقل يف آخر أمره من سري إىل ذي سفال مث مات هبا مبطونا 



يلتني وهو يسأل عن أوقات الصالة وحماسنه ومصنفاته كثرية رمحه اهللا شهيدا وما ترك فريضة يف مجلة مرضه ونازع ل
  تعاىل 

  سنة تسع ومخسني ومخسمائة

  
  فيها كسر نور الدين الشهيد الفرنج واسر صاحب إنطاكية وصاحب طرابلس وفتح حارم 

أخيه صالح الدين وفيها سار أسد الدين شريكوه من دمشق إىل مصر يأمر نور الدين إعانة لألمري شاور ومعه ابن 
يوسف بن جنم الدين أيوب وهو الذي صار إليه ملك مصر كما سيأيت وكان جنم الدين أيوب بن شادي السعدي 

  ن األكرب ٠٠وأخوه شريكوه من بلد العجم أصلهم أكراد وكانوا من بلد يقال له دوين وجنم الدي 

  
ي وكان شيخ الشافعية ببالد اليمن وكان إماما سنة تسع ومثانني وأربعمائة وتفقه على مجاعات منهم زيد البقاع

زاهدا ورعا عاملا خريا مشهور االسم بعيد الصيت عارفا بالفقه وأصوله والكالم والنحو من أعرف أهل األرض 
بتصانيف الشيخ أيب إسحق الشريازي وحيفظ املهذب عن ظهر قل وقيل انه كان يقرؤه يف كل ليلة وكان ورده يف 

  ائة ركعة بسبع القرآن العظيم كل ليلة أكثر من م
  ورحل إليه الطلبة من البالد ومن تصانيفه البيان يف حنو عشر جملدات وهو كامسه وفيه قيل 

  ) قد شاد قصر العلم باألركان ** هللا شيخ من بين عمران ) 
  ) بزوائد وغرائب وبيان ** حيىي لقد أحيا الشريعة هاديا ) 
  ) ن أول يف عصرنا أو ثان م** هو درة اليمن الذي ما مثله ) 

وكان حنبلي العقيدة شافعي الفروع كما قال ابن األهدل كا جرى صاحب كتاب الشريعة قال ابن شبهة وغريه 
وله يف علم الكالم كتاب االنتصار يف الرد على القدرية االشرار ينصر فيه عقيدته وحتامل فيه على االشرار ينصر 

رة واختصر األحياء وله كتاب السؤال عما يف املهذب من األشكال وانتقل يف فيه عقيدته وحتامل فيه على االشاع
آخر أمره من سري إىل ذي سفال مث مات هبا مبطونا شهيدا وما ترك فريضة يف مجلة مرضه ونازع ليلتني وهو يسأل 

  عن أوقات الصالة وحماسنه ومصنفاته كثرية رمحه اهللا تعاىل 

  سنة تسع ومخسني ومخسمائة

  
  كسر نور الدين الشهيد واسر صاحب إنطاكية وصاحب طرابلس وفتح حارم فيها 

وفيها سار أسد الدين شريكوه من دمشق إىل مصر بأمور نور الدين إعانة لألمري شاور ومعه ابن أخيه صالح الدين 
دي يوسف بن جنم الدين أيوب وهو الذي صار إليك ملك مصر كما سيأيت وكان جنم الدين أيوب بن شادي السع

  ن إال كرب ٠٠وأخوه شريكوه من بلد العجم أصلهم أكراد وكانوا من بلد من يقال له دوين وجنم الدي 



قدما العراق وخدما جماهد الدين هبروز وملا مث لزنكي أمره ذهب إليه نور الدين وأخوه فلما قتل قتل زنكي وقصد 
دمشق ووعدمها بأشياء فساعداه على فتحها  نور الدين دمشق كاتبهما أن يساعداه وكانا صارا من أكابر أمراء

وويف هلما وصارا عنده يف منزلتة عاليه خصوصا جنم الدين فلما وصل إىل مصر بالعساكر وخرج أليهما ضرغام 
فالتقوا على باب القاهرة يف هذه السنة فقتل ضرغام واستقام أمر شاور مث ظهر من شاور الغدر وكتب إىل الفرنج 

بلبيس وحصروا أسد الدين شريكوه ومل يقدروا عليه خصوصا ملا جاءهم الصريخ مبا مت على  يستنجدهم فجاؤا إىل
دين الصليب بوقعة حارم فصاحلوا أسد الدين وردوا ورجع هو إىل الشام مث ال زالت تتنقل به وبابن أخيه األحوال 

  إىل أن صار ابن أخيه ملك مصر 
ماين بقية شيوخ نيسابور روى عن أيب بكر بن خلف وموسى بن وفيها تويف أبو سعد عبد الوهاب بن احلسن الكر

  عمران وأيب سهل عبد امللك الرسي وتفرد عنهم وعاش تسعا وسبعني سنة 
وفيها أبو املعايل احلسن الوركاين بالفتح والسكون نسبة إىل وركان حملة بأصبهان الفقيه الشافعي كان سريا مفتيا 

  للفريقني وله طريقة يف اخلالف 
يها السيد أبو احلسن علي بن محزة العلوي املوسوي مسند هراة مسع أبا عبد اهللا العمرى وجنيب بن ميمون وأبا وف

  عامر االزدي وطائفة وعاش نيفا وتسعني سنة 
وفيها أبو اخلري الباغبان بفتح املوحدتني وسكون املعجمة نسبة إىل حفظ الباغ وهو البستان حممد بن أمحد بن حممد 

   املقدر مسع عبد الوهاب بن مندة ومجاعة وكان ثقة مكثرا تويف يف شوال االصبهاين
وفيها الزاغويل احلافظ حممد بن احلسني بن حممد بن احلسني بن علي بن إبراهيم ابن عبد اهللا بن يعقوب املروزي 

دين والزاغويل بضم كان حافظا ثقة عمدة له مؤلفات منها مؤلف واحد يف أكثر من أربعمائة جملد قاله ابن ناصر ال
  املعجمة نسبة إىل

  
قدما العراق وخدما جماهد الدين هبروز وملا لزنكي أمره ذهب إليه نور الدين وأخوه فلما قتل قتل زنكي وقصد نور 
الدين دمشق كاتبهما أن يساعداه وكانا صارا من أكابر أمراء دمشق ووعدمها بأشياء فساعداه على فتحها وويف هلا 

منزلته عاليه خصوصا جنم الدين فلما وصل إىل مصر بالعساكر وخرج أليهما ضرغام فالتقوا على  وصارا عنده يف
باب القاهرة يف هذه السنة فقتل ضرغام واستقام أمر شاور مث ظهر من شاور الغدر وكتب إىل الفرنج يستنجدهم 

الضريخ مبا مت على دين الصليب  فجاؤا إىل بلبيس وحصروا أسد الدين شريكوه ومل يقدروا عليه خصوصا ملا جاءهم
بوقعة حارم فصاحلوا أسد الدين وردوا ورجع هو إىل الشام مث ال زالت تتنقل به وبابن أخيه األحوال إىل أن صار 

  ابن أخيه ملك مصر 
وفيها تويف أبو سعد عبد الوهاب بن احلسن الكرماين بقية شيوخ نيسابور روى عن أيب بكر بن خلف وموسى بن 

  يب سهل عبد امللك الرسي وتفرد عنهم وعاش تسعا وتسعني وسبعني سنة عمران وأ
وفيها أبو املعايل احلسن الوركاين بالفتح والسكون نسبة إىل وركان حملة بأصبهان الفقيه الشافعي كان سريا مفتيا 

  للفريقني وله طريقة يف اخلالف 
ة مسع أبا عبد اهللا املعمري وجنيب بن ميمون وأبا وفيها السيد أبو احلسن علي بن محزة العلوي املوسوي مسند هرا

  عامر االزدي وطائفة وعاش نيفا وتسعني سنة 
وفيها أبو اخلر الباغبان بفتح املوحدتني وسكون املعجمة نسبة إىل حفظ الباغ وهو البستان حممد بن أمحد بن حممد 



  ويف يف وشوال االصبهاين املقدر مسع عبد الوهاب بن مندة ومجاعة وكان ثقة مكثرا ت
وفيها الزاغويل احلافظ حممد بن احلسني بن حممد بن احلسيم بن علي بن إبراهيم ابن عبد اهللا بن يعقوب املروزي 

كان حافظا ثقة عمدة له مؤلفات منها مؤلف واحد يف أكثر من أربعمائة جملد قاله ابن ناصر الدين والزاغويل بضم 
  املعجمة نسبة إىل

  بنج دية زاغولة قرية من قرى 
وفيها نصر بن خلف السلطان أبو الفضل صاحب سجستان عمر مائة سنة ملك منها مثانني سنة وكان عادال حسن 

  السرية مطيعا للسلطان سنجر 

  سنة ستني ومخسمائة

  
فيها وقعت فتنة هائلة بأصبهان بني صدر الدين عبد اللطيف بن اخلجندي وغريه من أصحاب املذاهب سببها 

  ب فخرجوا للقتال وبقى الشر والقتل مثانية أيام قتل فيها خلق كثري وأحرقت أماكن كثرية التعصب للمذه
  وفيها فوض نور الدين دمشق إىل صالح الدين يوسف بن أيوب فأظهر السياسة وهذب األمور 

  وفيها فتح نور الدين بانياس عنوة 
هشام اللخمي الفاسي املقرئ الصاحل الناسخ ولد سنة وفيها تويف أبو العباس بن احلطية أمحد بن عبد اهللا بن أمحد بن 

مثان وسبعني وحج وقرأ القراءات على ابن الفحام وبرع فيها وكان ألهل مصر فيه اعتقاد كثري تويف يف احملرم ودفن 
  بالقرافة 

  اهللا تعاىل وفيها أمري مريان أخو السلطان نور الدين أصابه سهم يف عينه على حصار بانياس فمات منه بدمشق رمحه 
وفيها أبو الندى حسان بن متيم الزيات رجل حاج صاحل روى عن نصر املقدسي وتويف يف رجب عن بضع ومثانني 

  سنة وروت عنه كرمية 
وفيها أبو املظفر العلكي سعيد بن سهل الوزير النيسابوري مث اخلوارزمي وزير خوارزم شاه روى جمالس عن أمحد 

  وحج وتزهد واقام بدمشق بالسمساطية وكان صاحلا متواضعا تويف يف شوالاملديين ونصر اهللا اخلشنامي 

  
  زاغولة قرية من قرى بنج دية 

وفيها نصر بن خلف السلطان أبو الفضل صاحب سجستان عمر مائة سنة ملك منها مثانني سنة وكان عادال حسن 
  السرية مطيعا للسلطان سنجر 

  سنة ستني ومخسمائة

  
ن بني صدر الدين عبد اللطيف بن اخلجندي وغريه من أصحاب املذاهب سببها التعصب فيها وقعت فتنة بأصبها

  للمذهب فخرجوا للقتال وبقى الشر والقتل مثانية أيام قتل فيها خلق كثري وأحرقت وأماكن كثرية 



  وفيها فوض نور الدين دمشق إىل صالح الدين يوسف بن أيوب فأظهر السياسة وهذب األمور 
  الدين بانياس عنوة  وفيها فتح نور

وفيها تويف أبو العباس بن احلطية أمحد بن عبد اهللا بن أمحد بن هشام اللخمي الفاسي املقرئ الصاحل الناسخ ولد سنة 
مثان وسبعني وحج وقرا القراءات على ابن الفحام وبرع فيها وكان ألهل مصر فيه اعتقاد كثري تويف يف احملرم ودفن 

  بالقرافة 
  ان أخو السلطان نور الدين أصابه سهم يف عينه على حصار بانياس فمات بدمشق رمحه اهللا تعاىل وفيها أمري مري

وفيها أبو الندى حسان بن متيم الزيات رجل حاج صاحل روى عن نصر املقدسي وتويف يف رجب عن بضع ومثانني 
  سنة وروت عنه كرمية 

مث اخلوارزمي وزير خوارزم شاه روى جمالس عن أمحد  وفيها أبو املظفر لعلكي سعيد بن سهل الوزير النيسابوري
  املديين ونصر اهللا اخلشنامي وحج وتزهد واقام بدمشق بالسمساطية وكان صاحلا متواضعا تويف يف شوال

  
  عن أيب الفضل ابن خريون ومجاعة وتويف يف رجب وفيها أبو املعمر اهلاط حذيفة بن سعد األزجي الوزان روى 

وفيها رستم بن علي بن شهريار صاحب مازندران استوىل يف العام املاضي على بسطام وقومس وآتسعت مملكته 
  مات يف ربيع األول ومتلك بعده ابنه عالء الدين حسن 

املتقدم كان امسه حذيفة فغريه وصار يكتب وفيها عبد اهللا بن سعد بن احلسني بن اهلاطر العطار احلنبلي وهو حذيفة 
عبد اهللا قرأ القرآن بالروايات على أيب اخلطاب بن اجلراح وغريه ومسع احلديث من ابن طلحة وغريه وتفقه على أيب 
اخلطاب الكلوذاين وحدث وروى عنه أبو جعفر السهروردي وغريه تويف يوم االثنني ثامن رجب وصلى عليه الشيخ 

  يالين من الغد ودفن بباب حرب عبد القادر الك
وفيها أبو احلسني اللباد علي بن أمحد االصبهاين مسع أبا بكر بن ماجه ورزق اهللا التميمي وطائفة وأجاز له أبو بكر 

  بن خلف وتويف يف شوال 
رسها وفيها أبو القسم بن البزري عمر بن حممد الشافعي مجال اإلسالم إمام جزيرة ابن عمر وفقيهها ومفتيها ومد

رحل إىل بغداد وأخذ عن الغزايل والكبار ومجاعة وبرع يف املذهب ودقائقه وصنف كتابا يف حل مشكالت املهذب 
وكان من أهل العلم والدين مبحل رفيع قال ابن خلكان كان أحفظ من بقي يف الدنيا على ما يقال ملذهب الشافعي 

دى وسبعني وأربعمائة وتويف يف أحد الربيعني والبزري انتفع به خلق كثري ومل خيلف باجلزيرة مثله ولد سنة إح
  منسوب إىل عمل البزر وهو الدهن من حب الكتان 

وفيها أبو عبد اهللا احلراين حممد بن عبد اهللا بن العباس املعدل ببغداد مسع رزق اهللا التميمي وهبة اهللا بن عبد الرزاق 
   يف مجادي األوىلاألنصاري وطراد بن حممد وكان أديبا فاضال ظريفا تويف

  
  وفيها أبو املعمر حذيفة بن سعد االزجي الوزان روى عن أيب الفضل ابن خريون ومجاعة وتويف يف رجب 

وفيها رستم بن علي بن شهريار صاحب مازندران استوىل يف العام املاضي على بسطام وقومس واتسعت مملكته 
  مات يف ربيع األول ومتلك بعده ابنه عالء الدين حسن 

وفيها عبد اهللا بن سعد بن احلسني بن اهلاطر العطار احلنبلي وهو حذيفة املتقدم كان امسه حذيفة فغريه وصار يكتب 



عبد اهللا قرأ القرآن بالروايات على أيب اخلطاب بن اجلراح وغريه ومسع احلديث من ابن طلحة وغريه وتفقه على أيب 
ودي وغريه تويف يوم االثنني ثامن رجب وصلى عليه الشيخ اخلطاب الكلوذاين وحدث وروى عنه أبو جعفر السهر

  عبد القادر الكيالين من الغد ودفن باب حرب 
وفيها أبو احلسني اللباد علي بن أمحد االصبهاين مسع أبا بكر بن ماجه ورزق اهللا التميمي وطائفة وأجاز له أبو بكر 

  بن خلف وتويف يف شوال 
حممد الشافعي مجال اإلسالم إمام جزيرة ابن عمر وفقيهها ومفتيها ومدرسها  وفيها أبو القسم بن البزري عمر بن

رحل إىل بغداد وأخذ عن الغزايل والكبار ومجاعة وبرع يف املذهب ودقائقه وصنف كتابا يف حل مشكالت املهذب 
ملذهب الشافعي وكان من أهل العلم والدين مبحل رفيع قال ابن خلكان كان أحفظ من بقي يف الدنيا على ما يقال 

انتفع به خلق كثري ومل خيلف باجلزيرة مثله ولد سنة إحدى وسبعني وأربعمائة وتويف يف أحد الربيعني والبزري 
  منسوب إىل عمل البزر وهو الدهن من حب الكتان 

 بن عبد الرزاق وفيها أبو عبد اهللا احلراين حممد بن عبد اهللا بن العباس املعدل ببغداد مسع رزق اهللا التميمي وهبة اهللا
  األنصاري وطراد بن حممد وكان أديبا فاضال ظريفا تويف يف مجادي األوىل

  
وفيها القاضي أبو يعلي الصغري احلنبلي حممد بن أيب حازم حممد بن القاضي أيب يعلى الكبري بن الفراء البغدادي شيخ 

ا ويل قضاء واسط مدة مث عزل منها فلزم املذهب تفقه على أبيه وعمه أيب احلسني وكان مناظرا فصيحا مفوها ذكي
منزله وأضر بأخرة قال ابن رجب ولد يوم السبت لثمان عشرة من شعبان سنة أربع وتسعني وأربعمائة ومسع 

احلديث من أيب الربكات العاقويل وأيب علي الثكلي وغريمها وأجازه احلريري صاحب املقامات ودرس وناظر يف 
هن ثاقب وفصاحة حسن العبارة ظهر علمه يف اآلفاق ورأى من تالميذه من ناظر شبيبته وكان ذا ذكاء مفرط وذ

ودرس وأفىت يف حياته ومما كتبه إىل بعض العلماء فلو أن للكرم مقلة لكان هو انساهنا أو للمجد لغة لكان هو لساهنا 
ن هو الشمس اليت إذا أو لسؤدد دهرا لكان هو ربيع لزمانه وللشرف عمرا كان صفو ريعانه ولألجواد شهبا لكا

ظهرت خفيت الكواكب لظهورها وإذا تأملها الراؤون ردت أبصارهم عن شعاعها ونورها والبن اجلوزي فيه 
مدائح كثرية وله مصنفات كثرية منها املفردات والتعليقة يف مسائل اخلالف وشرح املذهب و كتاب النكت 

حاق الصقال وابو العباس القطيعى وابو البقال العكربي واإلشارات وقرأ عليه املذهب مجاعة كثرية منهم ابو اس
  وحيىي بن الربيع الشافعي ومسع منه مجاعة كثرية أيضا وتويف ليلة السبت سحر خامس مجادي األوىل 

وفيها أبو طالب العلوي الشريف حممد بن حممد بن حممد بن أيب زيد احلسين البصري نقيب الطالبني بالبصرة روى 
وجعفر العبداين ومجاعة واستفاد به ابن هبرية لسماع السنن تويف يف ربيع األول عن إحدى  عن علي التستري

  وتسعني سنة 
وفيها أبو احلسن بن التلميذ أمني الدولة هبة اهللا بن صاعد املصري البغدادي شيخ قومه وقسيسهم لعنهم اهللا وشيخ 

أربع وتسعون سنة قاله يف العرب وقال صاحب  الطب وجالينوس العصر وصاحب التصانيف مات يف ربيع األول وله
  أمنوذج

  
وفيها القاضي أبو يعلي الصغري احلنبلي حممد بن أيب حازم حممد بن القاضي أيب يعلى الكبري بن الفراء البغدادي شيخ 



م املذهب تفقه على أبيه وعمه أيب احلسني وكان مناظرا فصيحا مفوها ذكيا ويل قضاء واسط مدة مث عزل منها فلز
منزله وأضر بأخرة قال ابن رجب ولد يوم السبت لثمان عشرة من شعبان سنة أربع وتسعني وأربعمائة ومسع 

احلديث من أيب الربكات العاقويل وأيب علي الثكلي وغريمها وأجازه احلريري صاحب املقامات ودرس وناظر يف 
يف اآلفاق ورأى من تالميذه من ناظر  شبيبته وكان ذا ذكاء مفرط وذهن ثاقب وفصاحة حسن العبارة ظهر علمه

ودرس وأفىت يف حياته ومما كتبه إىل بعض العلماء فلو أن للكرم مقلة لكان هو انساهنا أو للمجد لغة لكان هو لساهنا 
أو لسؤدد دهرا لكان هو ربيع لزمانه وللشرف عمرا كان صفو ريعانه ولألجواد شبها لكان هو الشمس اليت إذا 

كب لظهورها وإذا تأملها الراؤون ردت أبصارهم عن شعاعها ونورها والبن اجلوزي فيه ظهرت خفيت الكوا
مدائح كثرية وله مصنفات كثرية منها املفردات والتعيقة يف مسائل اخلالف وشرح املذهب و كتاب النكت 

ليلة السبت سحر واإلشارات وقرأ البقال العكربي وحيىي بن الربيع الشافعي ومسع منه مجاعة كثرية أيضا وتويف 
  خامس مجادي األوىل 

وفيها أبو طالب العلوي الشريف حممد بن حممد بن أيب زيد احلسين البصري نقيب الطالبيت بالبصرة روى عن علي 
  التستري وجعفر البعاداين ومجاعة واستفاد به ابن هبرية لسماع السنن تويف يف ربيع األول عن إحدى وتسعني سنة 

التلميذ أمني الدولة هبة اهللا بن صاعد املصري البغدادي شيخ قومه وقسيسهم لعنهم اهللا وشيخ وفيها أبو احلسن بن 
الطب وجالينوس العصر وصاحب التصانيف مات يف ربيع األول وله أربع وتسعون سنة قاله يف العرب وقال صاحب 

  أمنوذج

الشخص مصنف الفكر حازم الرأي واهللا األعيان كان شيخا زيين املنظر عذب اجملتلي واجملتين لطيف الروح ظريف 
  يهدي من يشاء بفضله ويضل به يريد بعدله وله لغز يف ميزان 

  ) يعدل يف األرض ويف السماء ** ما واحد خمتلف األمساء ( 
  ) أعمى يرى اإلرشاد كل راء ** حيكم بالقسط بال مراء ( 
  ) يغين عن التصريح باإلمياء ** اخرس ال من علية وداء ( 
  ) باخلفض والرفع عن النداء ** يب أن ناداه ذو امتراء جي( 
  ** ) يفصح أن علق يف اهلواء ( 

  وقوله خمتلف األمساء يعين ميزان الشمس االسطرالب وميزان الكالم النحو وميزان الشعر العروض 
ات ووىل وفيها باغي أرسالن بن الدامشنت صاحب ملطية جرى بينه وبني جاره قلج أرسالن حروب عديدة مث م

  بعده ابن أخيه إبراهيم بن حممد فصاحل قلج أرسالن 
وفيها الوزير عون الدين أبو املظفر حيىي بن حممد بن هبرية بن سعيد الشيباين وزير املقتفي وابنه ولد سنة تسع 
يث وتسعني وأربعمائة بالسواد ودخل بغداد شابا فطلب العلم وتفقه على مذهب األمام أمحد بن حنبل ومسع احلد

وقرأ القراءات وشارك يف الفنون وصار من فضالء زمانه مث احتاج فدخل يف الكتابة ووىل مشارفة اخلزانة مث ترقي 
ووىل ديوان اخلواص مث استوزره املقتفي فبقي وزيرا إىل أن مات وكان شامة بني الوزراء لعدله ودينه وتواضعه 

املقتفى امتنع من لبس خلعة احلرير وحلف ان ال يلبسها وذا ومعرفته روى عن أيب عثمان بن ملة ومجاعة وملا واله 
شيء ال يفعله قضاة زماننا وال خطباؤهم وكان جملسه معمورا بالعلماء والفقهاء والبحث ومساع احلديث شرح 

  صحيح البخاري ومسلم وألف كتاب العبادات يف مذهب أمحد ومات شهيدا مسموما يف مجادي األوىل ووزر بعده



  
كان شيخا زيين املنظر عذب اجملتلي واجملتين لطيف الروح ظريف الشخص مصنف الفكر حازم الرأي واهللا األعيان 

  يهدي من يشاء بفضله ويضل به يريد بعد له وله لغز يف ميزان 
  ) يعدل يف األرض ويف السماء ** ما واحد خمتلف األمساء ) 
  ) أعمى يرى اإلرشاد كل راء ** حيكم بالقسط بال مراء ) 
  ) يغين عن التصريح باإلمياء ** اخرس ال من علية وداء ) 
  ) باخلفض والرفع عن النداء ** جييب أن ناداه ذو امتراء ) 
  ** ) يفصح أن علق يف اهلواء ) 

  وقوله خمتلف األمساء يعين ميزان الشمس االسطرالب وميزان الكالم النحو ومري أن الشعر العروض 
مشند صاحب ملطية جرى بينه وبني جاره قلج أسرالن حروب عديدة مث مات ووىل  وفيها باغي أرسالن بن الدار

  بعده ابن أخيه إبراهيم بن حممد فصاحل قلج أرسالن 
وفيها الوزير عون الدين أبو املظفر حيىي بن حممد بن هبرية بن سعيد الشيباين وزير املقتفي وابنه ولد سنة تسع 

د شابا فطلب العلم وتفقه على مذهب األمام أمحد بن حنبل ومسع احلديث وتسعني وأربعمائة بالسواد ودخل بغدا
وقرأ القراءات وشارك يف الفنون وصار من فضالء زمانه مث احتاج فدخل يف الكتابة ووىل مشارفة اخلزانة مث ترقي 

دينه وتواضعه ووىل ديوان اخلواص مث استوزره املقتفي فبقي وزيرا إىل أن مات وكان شامة بني الوزراء لعدله و
ومعرفته روى عن أيب عثمان بن ملة وذا شيء ال يفعله قضاة زماننا وال خطباؤهم وكان جملسه معمورا بالعلماء 
والفقهاء والبحث ومساع احلديث شرح صحيح البخاري ومسلم وألف كتاب العبادات يف مذهب أمحد شهيدا 

  مسموما يف مجادي األوىل ووززر بعده

  بن البلدي قاله يف العرب شرف الدين أبو جعفر 
وقال ابن رجب صحب أبا عبد اهللا حممد بن حيىي الزبيدي الواعظ الزاهد من حداثته وكمل عليه فنونا من العلوم 

االدبية وغريها واخذ عنه التأله والعبادة وانتفع بصحبته حىت أن الزبيدي كان يركب مجال ويعتم بفوطة ويلويها 
خمضوب باحلناء فيطوف بأسواق بغداد ويعظ الناس وزمام مجلة بيد ابن هبرية حتت حنكة وعليه جبة صوف وهو 

وهو ايضا معتم بفوطة من قطن قد لواها حتت حنكه وعليه قميص قطن خام قصري الكم والذيل وكلما وصل 
له احلمد الزبيدي موضعا اشار ابن هبرية مبسبحته ونادى برفيع صوته ال اله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك و

  ومييت وهو حي ال ميوت بيده اخلري وهو على كل شيء قدير 
وقال ابن اجلوزي كانت له معرفة حسنة بالنحو واللغة والعروض وصنف يف تلك العلوم وكان شديدا يف اتباع 

السنة وسري السلف وقال ابن رجب صنف الوزير أبو املظفر كتاب االفصاح عن معاين الصحاح يف عدة جملدات 
شرح احلديث ) من يرد اهللا به خريا يفقه يف الدين ( شرح صحيح البخاري ومسلم وملا بلغ فيه إىل حديث  وهو

وتكلم على معىن الفقه وآل به الكالم إىل ذكر مسائل الفقه املتفق عليها واملختلف فيها بني األئمة األربعة 
ه بكتاب االفصاح وهو قطعة منه وهذا الكتاب املشهورين وقد أفرده الناس من الكتاب وجعلوه مبفرده جملدة ومسو

صنفه يف واليته الوزارة واعتىن به ومجع عليه أئمة املذاهب وأوفدهم من البلدان إليه ألجله حبيث أنفق على ذلك 
مائة ألف دينار وثالثة عشر ألف دينار وحدث به واجتمع اخللق العظيم لسماعه عليه واشتغل به الفقهاء يف ذلك 

اختالف مذاهبهم واستدعاه املقتفي سنة أربع وأربعني ومخسمائة إىل داره وقلده الوزارة وخلع عليه  الزمان على



وخرج يف أهبة عظيمة ومشى أرباب الدولة وأصحاب املناصب بني يديه وهو راكب وحضر القراء والشعراء وكان 
  ل اإلسالم صفى األماميوما مشهودا وقرىء عهده وخوطب فيه بالوزير العامل العادل عون الدين جال

  
  شرف الدين أبو جعفر بن البلدي قاله يف العرب 

وقال ابن رجب صحب أنا عبد اهللا حممد بن حيىي الزبيدي الواعظ الزاهد من حداثته وكمل عليه فنونا من العلوم 
بفوطة ويلويها االدبية وغريها واخذ عنه التأله والعبادة وانتفع بصحبته حىت أن الزبيدي كان يركب مجال ويعتم 

حتت حنكة وعليه جبة صوف وهو خمضوب باحلناء فيطوف بأسواق بغداد ويعظ الناس وزمام مجلة بيد ابن هبرية 
خام قصري معتم بفوطة من قطن قد لواها حتت حنكة وعليه قميص قطن خام قصري الكم والذيل وكلما وصل 

هللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد ومييت وهو حي الزبيدي ابن هبرية مبسبحته ونادى برفيع صوته ال اله إال ا
  ال ميوت بيده اخلري وهو على كل شيء قدير 

وقال ابن اجلوزي كانت له معرفة حسنة بالنحو واللغة والعروض وصنف يف تلك العلوم وكان شديدا يف اتباع 
معاين الصحاح يف عدة جملدات السنة وسري السلف وقال ابن رجب صنف الوزير أبو املظفر كتاب االفصاح عن 

شرح احلديث ) من يرد اهللا يه خريا يفقه يف الدين ) وهو شرح صحبحي البخاري ومسلم وملا بلغ فيه إىل حديث 
وتكلم على معىن الفقه وال به الكالم إىل ذكر مسائل الفقه املتفق عليها واملختلف فيها بني األئمة األربعة املشهورين 

الكتاب وجعلوه مبفرده جملدة ومسوه بكتاب االفصاح وهو قطعة منه وهذا الكتاب صنفه يف وقد أفرده الناس من 
واليته الوزارة واعتىن به ومجع عليه أئمة املذاهب وأوفدهم من البلدان إليه ألجله حبيث أنفق على ذلك مائة ألف 

غل به الفقهاء يف ذلك الزمان على دينار وثالثة عشر ألف دينار وحدث به واجتمع اخللق العظيم لسماعه عليه واشت
اختالف مذاهبهم واستدعاه املقتفي سنة أربع وأربعني ومخسمائة إىل داره وقلده الوزارة وخلع عليه وخرج يف أهبة 
عظيمة ومشى أرباب الدولة وأصحاب املناصب بني يديه وهو راكب وحضر القراء والشعراء وكان يوما مشهودا 

  ر العامل العادل عون الدين جالل اإلسالم صفى األماموقر عهده وخوطب فيه بالوزي

شرف األنام معز الدولة جمري امللة عماد األمة مصطفى اخلالفة تاج امللوك والسالطني صدر الشرق والغرب سيد 
يه الوزراء وقال يوما ال تقولوا يف ألقايب سيد الوزراء فإن اهللا تعاىل مسى هارون وزيرا وجاء عن النيب صلى اهللا عل

وسلم أن وزيريه من أهل السماء جربيل وميكائيل ومن أهل األرض أبو بكر وعمر وقال مرة يف وزارته واهللا لقد 
كنت أسأل اهللا الدنيا ألخدم مبا يرزقنيه منها العلم وأهله وكان سبب هذا انه ذكر يف جملسه مفردات اإلمام امحد 

املالكي إهنا رواية عن مالك ومل يوافقه على ذلك أحد وأحضر اليت تفرد هبا عن الثالثة فادعي أبو حممد االشريي 
الوزير كتب مفردات أمحد وهي منها واملالكي مقيم على دعواه فقال له الوزير هبيمة أنت أما تسمع هؤالء يشهدون 

ع أخذ ابن بانفراد أمحد هبا والكتب املصنفة وأنت تنازع وتفرق اجمللس فلما كان اجمللس الثاين واجتمع اخللق للسما
شافع يف القراءة فمنعه الوزير وقال كان الفقيه أبو حممد جرى يف مسألة أمس على ما ال يليق به من العدول عن 
األدب واالحنراف عن هنج النظر حىت قلت تلك الكلمة أي قوله أنت هبيمة وها أنا فليقل يل كما قلت له فلست 

اء وارتفعت األصوات بالدعاء والثناء وأخذ االشريي يعتذر خبري منكم وال أنا إال كأحدكم فضج اجمللس بالبك
ويقول أنا املذنب واالوىل باالعتذار من موالنا الوزير ويقول القصاص القصاص فقال يوسف الدمشقي إذا فالفداء 

فقال له الوزير له حكمه فقال االشريي نعمك على كثرية فأي حكم بقي يل فقال قد جعل اهللا لك احلكم علينا 



ال علي بقية دين منذ كنت بالشام فقال الوزير يعطي مائة دينار ال براء ذمته وذميت فأحضرت له وقال ابن فق
اجلوزى كان يتحدث بنعم اهللا عليه ويذكر يف منصبه شدة فقره القدمي فيقول نزلت يوما إىل دجلة وليس معي 

عشرين دينارا وكرا من الطعام وقل له ال  رغيف أعرب به ودخل عليه يوما تركي فقال حلاجبه ما قلت لك أعط هذا
حتضر ههنا فقال قد أعطيناه فقال عد وأعطه وقل له ال حتضر مث التفت إىل اجلماعة فقال هذا كان سجنه يف القرى 

  فقتل

  
شرف األنام معز الدول جمري امللة عماد األمة مصطفى اخلالفة تاج امللوك والسالطني صدر الشرق والغرب سيد 

قال يوما ال تقولوا يف ألقايب سيد الوزراء فان اهللا تعاىل مسى هارون وزيرا وجاء عن النيب صلى اهللا عليه الوزراء و
وسلم أن وزيريه من أهل السماء جربيل وميكائيل ومن أهل األرض أبو بكر وعمر وقال مرة يف وزارته واهللا لقد 

وكان سبب هذا انه ذكر يف جملسه مفردات األمام امحد كنت أسأل اهللا الدنيا ألخدم مبا يرزقنيه منها العلم وأهله 
اليت تفرج هبا عن الثى الثة فادعي أبو حممد االشريي املالكي إهنا رواية عن مالك ومل يوافقه على أحد وأحضر 

الوزير كتب مفردات أمحد وهي منها واملالكي مقيم على دعواه فقال له الوزير هبيمة أنت ما تسمع هؤالء يشهدون 
فراد أمحد هبا والكتب املصنفة وأنت تنازع وتفرق اجمللس فلما كان اجمللس الثاين وإجتمع اخللق للسماع أهذ ابن بان

شافع يف القراءة فمنعه الوزير وقال كان الفقيه أبو حممد جرى يف مسأله أمس على ما ال يليق به من العدول عن 
قوله أنت هبيمة وها أنا فليقل يل كما قلت له فلست  األدب واالحنراف عن هنج النظر حىت قلت تلك الكلمة أي

خبري منكم وال أنا إال كأحدكم فضج اجمللس بالبكاء وارتفعت األصوات بالدعاء والثناء وأخذ االشريي يعتذر 
ويقول أنا املذنب واالوىل باالعتذار من موالنا الوزير ويقول القصاص القصاص فقال يوسف الدمشقي إذا فالفداء 

ه الوزير له حكمه فقال االشريي نعمك على كثرية فأي حكم بقي يل فقال قد جعل اهللا لك احلكم علينا فقال ل
فقال علي بقية دين منذ كنت بالشام فقال الوزير يعطي مائة دينار ال براء ذمته وذكيت فأحضرت له وقال ابن 

قول نزلت يوما إىل دجلة وليس معي اجلوزى كان يتحدث بنعم اهللا عليه ويذكر يف منصبه شدة فقرة القدمي في
رغيف أعرب به ودخل عليه يوما تركي فقال حلاجبه ما فلت لك أعط هذا عشرين دينارا وكرا من الطعام وقل له ال 
حتضر ههنا فقال قد أعطيناه فقال عد وأعطه وقل له ال حتضر مث التفت إىل اجلماعة فقال هذا كان سجنه يف القرى 

  فقتل

يتنا فآخذ مشايخ القرى وآخذين مع اجلماعة وأمشاين مع الفرس وبالغ يف أذاي وأوثقين وضربين قتيل قريب من قر
على رأسي وهو مكشوف عدة مقارع مث أخذ من واحد شيئا وأطلقه مث قال يل شيء معك قلت ما معي شيء وما 

 وقال ابن اجلوزى كنا نقمت عليه إال أين سألته يف الطريق أن ميهلين حسبما أصلى الفرض فما أجابين وضربين
جنلس إىل ابن هبرية فيملى علينا كتابه االفصاح فبينا حنن كذلك إذ قدم علينا رجل ومعه رجل أدعى عليه انه قتل 

أخاه فقال له عون الدين أقتلته قال نعم جرى بيين وبينه كالم فقتلته فقال اخلصم سلمه إلينا حىت نقتله فقد أقر 
قوه وال تقتلوه قالوا كيف ذلك وقد قتل أخانا قال فتبيعونيه فاشتراه منهم بستمائة دينار بالقتل فقال عون الدين أطل

وسلم الذهب إليهم وذهبوا وقال للقاتل اقعد عندنا ال تربح قال فجلس عندهم وأعطاه الوزير مخسني دينارا قال 
ليه فقال الوزير منكم أحد يعلم أن فقلنا للوزير لقد أحسنت إىل هذا وعملت معه أمرا عظيما وبالغت يف اإلحسان إ

عيين اليمىن ال أبصر هبا شيئا فقلنا معاذ اهللا فقال بلى واهللا أتدرون ما سبب ذلك قلنا ال قال هذا الذي خلصته من 



القتل جاء إىل وأنا يف الدور ومعي كتاب من الفقه اقرأ فيه ومعه سلة فاكهة فقال أمحل هذه السلة قلت له ما هذا 
غريي فشاكلين ولكمين فقلع عيين ومضى ومل أره بعد ذلك إىل يومي هذا فذكرت ما صنع يب فأردت  شغلي فاطلب

  أن أقابل اساءته إىل باإلحسان مع القدرة وقال صاحب سريته كنا 
عنده يوما اجمللس غاص بوالة الدين والدنيا وأعيان االماثل وأبن شافع يقرأ عليه احلديث إذا فجأنا من باب السنر 

ء ظهر الوزير صراخ بشع وصياح مرتفع فاضطرب له اجمللس فارتاع احلاضرون والوزير ساكن ساكت حىت ورا
أهنى ابن شافع قراءة اإلسناد ومتنه مث أشار الوزير إىل اجلماعة أن على رسلكم وقام ودخل الستر ومل يلبث أن خرج 

  نا ذلك الصياح فإن رأى موالنا أنفجلس وتقدم بالقراءة فدعا له ابن شافع واحلاضرون وقالوا قد أزعج

  
قتيل من قريتنا فآخذ مشايخ القرى وآخذين مع اجلماعة وأمشاين مع الفرس وبالغ يف أذاي وأوثقين وضربين على 

رأسي وهو مكشوف عدة مقارع مث أخذ من واحد شيئا وأطلقته مث قال أي شيء معك قلت ما معي شيء وما 
أن ميهلين حسبما أصلى الفرض فما أجابين وضربين وقال ابن اجلوزى كنا  نقمت عليه إال أين سألته يف الطريق

جنلس إىل ابن هبرية فيملى علينا كتابه االفصاح فبينا حنن كذلك إذ قدم علينا رجل ومعه رجل أدعى عليه انه قتل 
ا حىت نقتله فقد أمر أخاه فقال له عون الدين أقتللته قال نعم جرى بيين وبينه كالم فقتلته فقال اخلصم سلمه إلين

بالقتل فقال عون الدين أطلقوه وال تقتلوه قالوا كيف ذلك وقد قتل أخانا قال فتبيعونيه فاشتراه منهم بسستمائة 
دينارا وسلم الذهب إليهم وذهبوا وقال للقاتل اقعد عندنا ال تربح قال فجلس عندهم وأعطاه الوزير مخسني دينرا 

 هذا وعملت معه أمرا عظيما وبالغت يف اإلحسان إليه فقال للوزير منكم أحد قال فقلنا للوزير لقد أحسنت إىل
يعلم أن عيين اليمىن ال أبصر هبا شيئا فقلنا معاذ اهللا فقال بلى واهللا أتدرون ما سبب ذلك قلنا ال قال هذا الذي 

ة فقال أمحل هذه السلة قلت خلصته من القتل جاء إىل وأنا يف الدور ومعي كتاب من الفقه اقرأ فيه ومعه لسة فاكه
له ما هذا شغلي فاطلب غريي فشاكلين ولكمين فقلع عيين ومضى ومل أره بعد ذلك إىل يومي هذا فذكرت ما صنع 

  يب فأردت أن أقابل اساءته إىل باإلحسان مع القدرة وقال صاحب سريته كنا 
فع يقرأ عليه احلديث إذا فجأنا من باب السنر عنده يوما اجمللس غاض بوالة الدين والدنيا وأعيان االماثل وأين شا

وراء ظهر الوزير صراخ بشع وصياح مرتفع فاضطرب له اجمللس فارتاع احلاضرون والوزير ساكن ساكت حىت 
أهنى ابن شافع قراءة اإلسناد ومتنه مث أشار الوزير إىل اجلماعة أن على رسلكم وقام ودخل الستر ومل يلبث أن خرج 

  راءة فدعا له ابن شافع واحلاضرون وقالوا قد أزعجنا ذلك الصياح فإن رأى موالنا أنفجلس وتقدم بالق

يعرفنا سببه فقال الوزير حىت ينتهي اجمللس وعاد ابن شافع إىل القراءة حىت غابت الشمس وقلوب اجلماعة متعلقة 
عني األمر علي باملعروف يف مبعرفة احلال فعاودوه فقال كان يل ابن صغري مات حني مسعتم الصياح عليه ولوال ت

اإلنكار عليهم ذلك الصياح ملا قمت عن جملس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فعجب احلاضرون من صربه وقال 
يف كتاب االفصاح يف اخلضر الذي لقيه موسى عليه السالم قيل كان ملكا وقيل بشرا وهو الصحيح مث قيل انه عبد 

حيح والصحيح عندنا انه حي وأنه جيوز أن يقف على باب أحدنا مستعطيا له صاحل ليس بنيب وقيل بل نيب هو الص
  أو غري ذلك وقال ابن اجلوزى أنشدنا لنفسه 

  ) ويزهد فيه االملعى احملصل ** يلذ هبذا العيش من ليس يعقل ( 
  ) نفس مقتضى الرأي تفعل ** ما عجب نفس أن ترى الرأي إمنا العجيبة ( 



  ) ترى النص إال إهنا تتأول ** يوية إىل اهللا أشكو مهة دن( 
  ) وخيدعها روح احلياة فتغفل ** ينهنهها موت الشباب فترعوى ( 
  ) من اجلسم جزء مثله يتحلل ** ويف كل جزء ينقضى من زماهنا ( 
  ) وجسم الفىت يف شغله وهو يعمل ** فنفس الفىت يف سهوها وهي تنقضى ( 
  قال وأنشدنا لنفسه ( 
  ) وأراه أسهل ما عليك يضيع ** عنيت حبفظه  والوقت أنفس ما( 
  قال وأنشدنا لنفسه أيضا ( 
  ) ما الذي باتباع احلق ينتظر ** احلمد هللا هذا العني ال األثر ( 
  ) وضعف عزم ودار شأهنا الغري ** وقت يفوت وأشغال معوقة ( 
  ) وليس عندهم من ركضهم خرب ** والناس ركضى إىل مهوى مصارعهم ( 
  ) فيبلغون إىل املهوى وما شعروا ** ا خادعات من سالمتهم تسعى هب( 
  ) واجلهل اصل عليه خيلق البشر ** واجلهل اصل فساد الناس كلهم ( 
  )كما عن الطفل يوما تطرح السرر ** إمنا العلم عن ذي الرشد يطرحه ( 

  
ابت الشمس وقلوب اجلماعة متعلقة يعرفنا سببه فقال الوزير حىت ينتهي اجمللس وعاد ابن شافع إىل القراءة حىت غ

مبعرفة احلال فعاودوه فقال كان يل ابن صغري مات حني مسعتم الصياح عليه ولوال تعني األمر علي باملعروف يف 
اإلنكار عليهم ذلك الصياح ملا قمت عن جملس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فعجب احلاضرون من صربه وقال 

ذي لقيه موسى عليه السالم قيل كان ملكا وقيل بشرا وهو الصحيح مث قيل انه عبد يف كتاب االفصاح يف اخلضر ال
صاحل ليس بين وقيل بل نيب هو الصحيح والصحيح عندنا انه حي وأنه جيوز أن يقف على باب أحدنا مستعطيا له 

  أو غري ذلك وقال ابن اجلوزى أنشدنا لنفسه 
  ) الملعى احملصل ويزهد فيه ا** بلد هبذا العيش من ليس يعقل ) 
  ) نفس مقتضى الرأي تفعل ** ما عجب نفس أن ترى الرأي إمنا العجيبة ) 
  ) ترى النص إال إهنا تتأول ** إىل اهللا أشكو مهة دنيوية ) 
  ) وخيدمها روح احلياة فتغفل ** ينهنهها موت الشباب فترعوى ) 
   )من اجلسم جزء مثله يتحلل ** وقي كل جزء ينقضى من زماهنا ) 
  ) وجسم الفىت يف شغله وهو يعمل ** فنفس الفىت يف سهوها وهي تنقضى ) 
  قال وأنشدنا لنفسه ) 
  ) وأراه أسهل ما عليك يضيع ** والوقت أنفس ما عنيت حبفظه ) 
  قال وأنشدنا لنفسه أيضا ) 
  ) مما الذي باتباع احلق ينتظر ** احلمد اهللا هذا العني ال األثر ) 
  ) وضعف عزم ودار شأهنا الغري ** معوقة وقت يفوت وأشغال ) 
  ) وليس عندهم من ركضهم خرب ** والناس ركضى إىل مهوى مصارعهم ) 
  ) فيبلغون إىل املهوى وما شعروا ** تسعى هبا خادعات من سالمتهم ) 



  ) واجلهل اصل عليه خياق البشر ** واجلهل اصل فساد الناس كلهم ) 
  )كما عن الطفل يوما تطرح السرر ** إمنا العلم عن ذي الرشد يطرحه ) 

  
  ) كالدق يضعف حسا وهو يستعر ** وأصعب الداء داء ال حيس به ( 
  ) ألن أجزاءه قد عمها الضرر ** وإمنا مل حتس النفس موبقها ( 

وذكر ياقوت احلموي يف معجمه بإسناد له أن الوزير عرضت عليه جارية فائقة احلسن وأظهر له يف اجمللس من أدهبا 
وحسن كتابتها وذكائها وظرفها ما أعجبه فأمر فاشتريت له مبائة ومخسني دينارا وأمر أن يهيأ هلا منزل وجارية وان 

حيمل هلا من الفرش واآلنية والثياب ما حتتاج إليه مث بعد ثالثة أيام جاءه الذي باعها وشكا له أمل فراقها فضحك 
 وهذا الثمن حباله مل أتصرف فيه وأبرزه فقال الوزير وال حنن تصرفنا وقال له لعلك تريد ارجتاع اجلارية قال إي واهللا

يف املثمن مث قال خلادمه ادفع إليه اجلارية وما عليها ومجيع ما يف حجرهتا ودفع إليه اخلرقة اليت فيها الثمن وقال 
ماط أكثر ما حيضر استعينا به على شأنكما فاكثرا من الدعاء له فأخذها وخرج وحكى عنه انه كان إذا مد الس

الفقراء والعميان فلما كان ذات يوم وأكل الناس وخرجوا بقي رجل ضرير يبكي ويقول سرقوا متاعي ومايل غريه 
وواهللا ما أقدر على مثن مداس فقام الوزير من جملسه ولبس مداسه وجاء إىل الضرير فوقف عنده وخلع مداسه 

رجلك فلبسه وقال نعم كأنه مداسي ومضى الضرير ورجع  والضرير ال يعرف وقال له البس هذا وابصره قدر
الوزير إىل جملسه وهو يقول سلمت منه أن يقول أنت سرقته وأخبار الوزير رمحه اهللا تعاىل ومناقبه كثرية جدا وقد 
 مدحه الشعراء فأكثروا منهم احليص بيص وابن خبتيار اإلبله وابن التعاويذي والعماد الكاتب وخلق كثري قال ابن
اجلوزى كان الوزير يتأسف على ما مضى من زمانه ويندم على ما دخل فيه مث صار يسأل اهللا عز وجل الشهادة 
ونام ليلة األحد ثالث عشر مجادي األوىل يف عافية فلما كان وقت السحر حضر طبيب كان خيدمه فسقاه شيئا 

  سقيت كما سقيت ومحلت جنازة فيقال أنه سم فمات وسقى الطبيب بعده بنحو ستة أشهر مسا فكان يقول

  
  ) كالدق يضعف حسا وهو يستعر ** وأصعب الداء ال حيس به ) 
  ) ألن أجزاءه قد عمها الضرر ** وإمنا مل حتس النفس موبقها ) 

وذكر ياقوت احلموي يف معجمه بإسناد له أن الوزير عرضت عليه جارية فائقة احلسن وأظهر له يف اجمللس من أدهبا 
ا وذكائها وظرفها ما أعجبه فأمر فاشتريت له مبائة ومخسني دينارا وأمر أن يهيأ هلا منزل وجارية وان وحسن كتابته

حيمل هلا من الفرش واآلنية والثياب ما حتتاج إليه بعد ثالثة أيام جاءه الذي بعها وشكا له أمل فراقها فضحك وقال له 
اله مل أتصرف فيه وأبرزه فقال الوزير وال حنن تصرفنا يف لعلك تريد ارجتاع اجلارية قال إي واهللا وهذا الثمن حب

املثمن مث قال خلادمه ادفع إليه اجلارية وما عليها ومجيع ما يف حجرهتا ودفع إليه اخلرفة اليت فيها الثمن وقال استعينا 
ر الفقراء به على شأنكما فاكثرا من الدعاء له فأخذها وخرج وحكى عنه انه كان إذا مد السماط أكثر ما حيض

والعميان فلما كان ذات يوم وأكل الناس وخرجوا بقي رجل ضرير يبكي ويقول سرقوا متاعي ومايل غريه وواهللا ما 
أقدر على مثن مداس فقام الوزير من جملسه ولبس مداسة وجاء إىل الضرير فوقف عنده وخلع مداسه والضرير ال 

ل نعم كأنه مداسي ومضى الضرير ورجع الوزير إىل جملسه يعرف وقال له البس هذا وابصره قدر رجلك فلبسه وقا
وهو يقول سلمت منه أن يقول أنت سرقته وأخبار الوزير رمحه اهللا تعاىل ومناقبه كثرية جدا وقد مدحه الشعراء 



فأكثروا منهم احليض بيض وابن خبتار اإلبله وابن التعاويذي والعماد الكاتب وخلق كثري قال ابن اجلوزى كان 
ير يتأسف على ما مضى من زمانه ويندم على ما دخل فيه مث صار يسأل اهللا عز وجل الشهادة ونام ليلة األحد الوز

ثالث عشر مجادي األوىل يف عافية فلما كان وقت السحر حضر طبيب كان خيدمه فسقاه شيئا فيقال أنه سم فمات 
  محلت جنازةوسقى الطبيب بعده بنحو ستة أشهر ميا فكان يقول سقيت كما سقيت و

الوزير إىل جامع القصر وصلى عليه مث محل إىل مدرسته اليت أنشأها بباب البصرة فدفن هبا وغلقت يومئذ أسواق 
  بغداد وخرج مجع مل نره ملخلوق قط وكثر البكاء عليه رمحه اهللا تعاىل رمحة واسعة 

  سنة إحدى وستني ومخسمائة

  
  وفيها ظهر ببغداد الرفض والسب وعظم اخلطب 

  فيها أخذ نور الدين من الفرنج حصن صافيتا و
وفيها تويف القاضي الرشيد أبو احلسن أمحد بن القاضي الرشيد أيب احلسن علي الغساين االسواين بضم اهلمزة على 

الصحيح الشافعي كان من ذوي الفضل والرياسة وأسوان قرية بصعيد مصر وله ديوان شعر ومصنفات وألخيه 
شعر أيضا واملهذب أشعر والرشيد أعلم بسائر الفنون قتله الوزير شاور ظلما وذلك أنه ملا القاضي املهذب ديوان 

  دخل اليمن رسوال مدح ملوكها فقال يف علي بن حامت اهلمداين قصيدته اليت يقول فيها 
  ) فقد عرفت فضلى غطاريف مهدان ** وإن جهلت حقى رعانف خندف ( 

  مصر فأخذ مجيع موجوده مث قتله شاور  فكتب بذلك داعي اإلمساعيلية إىل صاحب
  وفيها احلسن بن علي القاضي املهذب صنف كتاب األنساب يف عشرين جملدا ومن شعره 

  ) أوال فخذيل أمانا من ظيب املقل ** أقصر فديتك عن لومي وعن عذيل ( 
  ) يا رب رام بنجد من بين ثعل ** من كل طرف مريض اجلفن ينشد يل ( 
  ) فرمبا صحت األجساد بالعلل ** وهو السقيم شفا  أن كان فيه لنا( 
وفيها احلسن بن عبد اهللا األصفهاين الشيخ الصاحل كان كثري البكاء ومل يكن أصبهان أزهد منه قال وقفت على ( 

  علي بن شاده وهو يتكلم على الناس فلما كان

  
ب البصرة فدفن هبا وغلقت يومئذ أسواق الوزير إىل جامع القصر وصلى عليه مث محل إىل مدرسته اليت أنشأها ببا

  بغداد وخرج مجع مل نره ملخلوق قط وكثر البكاء عليه رمحه اهللا تعاىل واسعة 

  سنة إحدى وستني ومخسمائة

  
  وفيها ظهر ببغداد الرفض والسب وعظم اخلطب 

  وفيها أخذ نور الدين من الفرنج حصن صافيتا 



بن القاضي الرشيد أيب احلسن علي الغساين االسواين بضم اهلمزة على وفيها تويف القاضي الرشيد أبو احلسن أمحد 
الصحيح الشافعي كان من ذوي الفضل والرياسة وأسوان قرية بصعيد وله ديوان شعر ومصنفات وألخيه القاضي 

 املهذب ديوان شعر أيضا واملهذب أشع والرشيد أعلم بسائر الفنون قتله الوزير شاور ظلما وذلك أنه ملا دخل
  اليمن رسوال مدح ملوكها فقال يف علي بن حامت اهلمداين فصيدته إىل يقول فيها 

  ) فقد عرفت فضلى غطاريف مهدان ** وإن جهلت حقى رعانف خندف ) 
  فكتب بذلك داعي اإلمساعيلية إىل صاحب مصر فأخذ مجيع موجوده مث قتله شاور 

   عشرين جملدا ومن شعره وفيها احلسن بن علي القاضي املهذب صنف كتاب األنساب يف
  ) أوال فخذلين أمانا من ظيب املقل ** أقصر فديتك عن لومي وعن عذيل ) 
  ) يا رب رام بنجد من بين ثعل ** من كل طرف مريض اجلفن ينشد يل ) 
  ) فرمبا صحت األجساد بالعلل ** أن كان فيه لنا وهو السقيم شفا ) 
يخ الصاحل كان كثري البكاء ومل يكن أصبهان أزهد منه قال وقفت على وفيها احلسن بن عبد اهللا األصفهاين الش) 

  علي بن شاده وهو يتكلم على الناس فلما كان

  
الليل رأيت رب العزة يف املنام فقال يا أبا حسن وقفت على مبتدع ومسعت كالمه الحرمنك النظر يف الدنيا 

ميدي مسعت الفضيل بن عياض يقول من وقر صاحب فاستيقظ وعيناه مفتوحتان ال يبصر هبما شيئا ومات قال احل
  بدعة أورثه اهللا العمى قبل موته 

وفيها احلسن بن عباس االصبهاين الفقيه الشافعي مسند أصبهان مسع أبا عمرو ابن مندة وحممود الكوسج وطائفة 
  وتفرد ورحل إليه وكان زاهدا ورعا بكاء خاشعا فقيها مفتيا حمققا تفقه به مجاعة 

عبد اهللا بن رفاعة بن غدير الشافعي أبو حممد السعدي املصري قاضي احلرية كان فقيها ماهرا يف الفرائض وفيها 
واملقدرات صاحلا دينا تفقه على القاضي اخللعي والزمه وهو آخر من حدث عنه مث ترك القضاء واعتزل يف القرافة 

وتسعني سنة كاملة وقد وىل القضاء مبصر وطلب أن  مشتغال هبا بالعبادة قال يف العرب تويف يف ذي القعدة عن أربع
  يعفى فأعفى 

وفيها أبو حممد االشريي كالكرميي نسبة إىل أشري حصن باملغرب عبد اهللا ابن حممد املقرئ الصنهاجي الفقيه املالكي 
كثري  احلافظ روى عن أيب احلسن اجلدامى والقاضي عياض وكان عاملا باحلديث وطرقه وبالنحو واللغة والنسب

  الفضائل وقربه ظاهر ببعلبك 
وفيها أبو طالب ابن العجمي عبد الرمحن بن احلسن احلليب الفقيه الشافعي تفقه ببغداد على الشاشي وأسعد امليهين 

  ومسع من ابن بيان وله حبلب مدرسة كبرية عاش إحدى ومثانني سنة ومات يف شعبان 
بن جنكى دوست بن أيب عبد اهللا عبد اهللا بن حيىي بن حممد بن داود وفيها الشيخ عبد القادر بن أيب صاحل عبد اهللا 

بن موسى بن عبد اهللا بن موسى احلوزى ابن عبد اهللا احملصن بن احلسن املثىن بن احلسن بن علي بن أيب طالب 
  اجليالين نسبة إىل جيل وهي بالد متفرقة من وراء طربستان وهبا ولد ويقال هلا أيضا جيالن

  
رب العزة يف املنام فقال يا أبا حسن وقفت على مبتدع ومسعت كالمه ال حر منك النظر يف الدنيا  الليل رأيت



فاستيقظ وعيناه مفتوحان ال يبصر هبما شيئا ومات قال احلميدي مسعت الفضيل بن عياض يقول من وقر صاحب 
  بدعة أو رثه اهللا العمى قبل موته 

شافعي مسند أصبهان مسع أبا عمرو ابن مندة وحممود الكوسج وطائفة وفيها احلسن بن عباس االصبهاين الفقيه ال
  وتفرد ورحل إليه وكان زاهدا ورعا بكاء خاشعا فقيها مفتيا حمققا تفقه به مجاعة 

وفيها عبد اهللا بن رفاعة بن غدير الشافعي أبو حممد السعدي املصري قاضي احلرية كان فقيها ماهرا يف الفرائض 
ينا تفقه على القاضي اخللعي والزمه وهو آخر من حدث عنه مث ترك القضاء واعتزل يف القرافة واملقدرات صاحلا د

مشتغال هبا بالعبادة قال يف العرب تويف يف ذي القعدة عن أربع وتسعني سنة كاملة وقد وىل القضاء مبصر وطلب أن 
  يعفى فأعفى 

رب عبد اهللا ابن حممد املقرئ الصنهاجي الفقيه املالكي وفيها أبو حممد االشريي كالكرميي نسبة إىل أشري حصن باملغ
احلافظ روى عن أيب احلسن اجلدامى والقاضي عياض وكان عاملا باحلديث وطرقه وبالنحو واللغة والنسب كثري 

  الفضائل وقربه ظاهر ببعلبك 
على الشاشي وأسعد امليهين وفيها أبو طالب ابن العجمي عبد الرمحن بن احلسن احلليب الفقيه الشافعي تفقه ببغداد 

  ومسع من ابن بيان وله حبلب مدرسة كبرية عاش إحدى ومثانني سنة ومات يف شعبان 
وفيها الشيخ عبد القادر بن أيب صاحل بن عبد اهللا بن جنكى دوست بن أيب عبد اهللا عبد اهللا بن حيىي بن حممد بن 

ىن بن احلسن بن علي بن أيب طالب اجليالين يف نسبة إىل داود بن موسى احلوزى ابن عبد اهللا احملصن بن احلسن املث
  جبل وهي بالد متفرقة من وراء طربستان وهبا ولد ويقال هلا أيضا جيالين

وكيالن وهو سبط أيب عبد اهللا الصومعي من جلة مشايخ جيالن أمه أم اخلري بنت أيب عبد اهللا وأخوه الشيخ أبو 
علم واخلري ومات جبيالن شابا وعمته الصاحلة أم عائشة استسقى هبا أهل أمحد عبد اهللا أصغر منه سنا نشأ يف ال

جيالن فلم يسقوا فكنست رحبة بيتها وقالت يا رب كنست رحبه بييت فرش أنت فمطروا كأفواه القرب كان شيخ 
الشيوخ الشيخ عبد القادر حنيف اجلسم عريض الصدر عريض اللحية أمسر مدور احلاجبني ذا صوت جهوري 

هبي وملا ترعرع وعلم أن طلب العلم فريضة مشر ساق االجتهاد يف حتصيله وسارع يف حتقيق فروعه وأصوله  ومست
بعد أن اشتغل بالقرآن حىت أتقنه مث تفقه يف مذهب األمام أمحد بن حنبل علي أيب الوفاء بن عقيل وأيب اخلطاب وأيب 

حلديث من مجاعة وعلوم األدب من آخرين وصحب محاد احلسني حممد بن القاضي أيب يعلى واملبارك املخرمي ومسع ا
الدباس وأخذ عنه علم الطريقة بعد أن لبس اخلرقة من أيب سعد املبارك املخرمي وفاق أهل وقته يف علوم الديانة 

ووقع له القبول التام مع القدم الراسخ يف اجملاهدة وقطع دواعي اهلوى والنفس وملا أراد اهللا إظهاره أضف إىل 
ة أستاذه أيب سعد املخرمي فعمرها وما حوهلا وأعانه األغنياء بأمواهلم والفقراء بأنفسهم فكملت يف سنة مثان مدرس

وعشرين مث تصدر فيها للتدريس والوعظ والتذكري وقصد بالزيارات والنذور من اآلفاق وصنف وأملى وسارت 
ن ومعلم العراقني وتلمذ له أكثر الفقهاء يف بفضله الركبان ولقب مبجمع الفريقني وموضح الطريقني وكرمي اجلدي

زمنه ولبس منه اخلرقة املشايخ الكبار وصار قطب الوجود وأكرب شيوخ اليمن وغريها تنتسب إليه وكراماته خترج 
عن احلد وتفوت احلصر والعد وله نظم فائق رائق وتاب على يده معظم أهل بغداد وأسلم معظم اليهود والنصارى 

لشيخ موفق الدين وقد سئل عن الشيخ عبد القادر أدركناه يف آخر عمره فأسكننا مدرسته إىل أن على يديه قال ا
  قال ومل امسع عن أحد حيكي عنه من الكرامات أكثر مما حيكى عنه وال رأيت أحدا يعظمه الناس من أجل



  
بد اهللا وأخوه الشيخ أبو وكيالن وهو سبط أيب عبد اهللا الصومعي من جلة مشايخ جيالن أمه أم اخلري بنت أيب ع

أمحد عبد اهللا أصغر منه سنا نشأ يف العلم واخلري ومات جبيالن شابا وعمنه الصاحلة أم عائشة استسقى هبا أهل 
جيالن فلم يسقوا فكنست رحبة بيتها وقالت يا رب كنست رحبه بيت فرش أنت فمطروا كأفواه القرب كان شيخ 

عريض الصدر عريض اللحية أمسر مدور احلاجبني ذا صوت جهوري الشيوخ الشيخ عبد القادر حنيف اجلسم 
ومست هبي وملا ترعرع وعلم أن طلب العلم فريضة مشر ساق االجتهاد يف حتصيله وسازع يف حتقيق فروعه وأصوله 

وأيب بعد أن اشتغل بالقرآن حىت أتقنه مث تفقه يف مذهب األمام أمحد بن حنبل علي أيب الوفاء بن عقيل وأيب اخلطاب 
احلسني حممد بن القاضي أيب يعلي واملبارك املخرمي ومسع احلديث من مجاعة وعلوم األدب من آخرين وصحب محاد 

الدباس وأخذ عنه علم الطريقة بعد أن لبس اخلرقة من أيب سعد املبارك املخرمي وفاق أهل وقته يف علوم الديانة 
وقطع دواعي اهلوى والنفس وملا أراد اهللا إظهاره أضف إىل  ورقع له القبول التام مع القدم الراسخ يف اجملاهدة

مدرسة أستاذه أيب سعد املخرمي فعمرها وما حوهلا وأعانه األغنياء بأمواهلم والفقراء بأنفسهم فكملت يف سنة مثان 
وعشرين مث تصدر فيها للتدريس والوعظ والتذكري وقصد بالزيارات والنذور من اآلفاق وصنف وأملى وسارت 

فضله الركبان ولقب مبجمع الفريقني وموضح الطريقني وكرمي اجلدين ومعلم العراقني وتلمذ له أكثر الفقهاء يف ب
ومنه ولبس منه اخلرقة املشايخ الكبار وصار قطب الوجود وأكرب شيوخ اليمن وغريها تنسب إليه وكراماته خترج 

ه معظم أهل بغداد وأسلم معظم اليهود والنصارى عن احلد وتفوت احلصر والعد وله نظم فائق رائق وتاب على يد
على يديه قال الشيخ موفق الدين وقد سئل عن الشيخ عبد القادر أدركناه يف آخر عمره فأسكننا مدرسته إىل أن 

  قال ومل امسع عن أحد حيكي عنه من الكرامات أكثر مما حيكى عنه وال رأيت أحدا يعظمه الناس من أجل

الشيخ عز الدين بن عبد السالم ما نقلت إلينا كرامات أحد بالتواتر إال الشيخ عبد القادر الدين أكثر منه وقال 
وقال ابن النجار قال الشيخ عبد القادر فتشت األعمال كلها فما وجدت فيها أفضل من إطعام الطعام أو دلو 

ما دمت ترى اخللق كانت الدنيا بيدي فأطعمها اجلياع وقال اخللق حجابك عن نفسك ونفسك حجاب عن ربك 
ال ترى نفسك ومادمت ترى نفسك ال ترى ربك وقال ابن السمعاين هو إمام احلنابلة وشيخهم يف عصره فقيه 

صاحل دين خري كثري الذكر دائم الفكر سريع الدمعة كتبت عنه وكان يسكن بباب االزج يف املدرسة اليت بنيت له 
للوعظ بعد العشرين ومخسمائة وحصل له القبول التام من  وقال ابن رجب ظهر الشيخ عبد القادر للناس وجلس

الناس واعتقدوا ديانته وصالحه وانتفعوا بكالمه وانتصر أهل السنة بظهوره واشتهرت أحواله وأقواله وكراماته 
ومكاشفاته وهابه امللوك فمن دوهنم وصنف الشطنويف املصري يف أخبار عبد القادر ومناقبه ثالث جملدات ذكر فيه 

إسناده إىل موسى بن الشيخ عبد القادر قال مسعت والدي يقول خرجت يف بعض سياحايت اىل الربية ومكثت أياما ب
ال أجد ماء فاشتد ىب العطش فأظلتىن سحابة ونزل علي منها شيء يشبه الندى فرويت مث رأيت نورا أضاء به األفق 

ت لك احملرمات أو قال ما حرمت على غريك فقلت وبدت يل صورة ونوديت منها يا عبد القادر أنا ربك وقد أحلل
أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم اخسأ يالعني فإذا ذلك النور ظالم وتلك الصورة دخان مث خاطبين وقال يا عبد 

القادر جنوت مين بعلمك حبكم ربك وقوتك يف أحوال منازالتك ولقد أضللت هبذه الواقعة سبعني من أهل الطريق 
ل واملنة قال فقيل له كيف علمت انه شيطان قال بقوله قد حللت لك احملرمات وذكر فيه أيضا فقلت لريب الفض

احلكاية املعروفة عن الشيخ عبد القادر انه قال قدمي هذه على رقبة كل ويل هللا ساقها عنه من طرق متعددة قال ابن 



طحات الشيوخ اليت ال يقتدى هبم رجب أحسن ما قيل يف هذا الكالم ما ذكره السهروردي يف عوارفه انه من ش
  فيها وال تقدح يف مقاماهتم ومنازهلم فكل

  
الدين أكثر منه وقال الشيخ عز الدين بن عبد السالم ما نقلت إلينا كرامات أحد بالتواتر إال الشيخ عبد القادر 

الطعام أو دلو  وقال ابن النجار قال الشيخ عبد القادر فتشت األعمال كلها فما وجدت فيها أفضل من إطعام
كانت الدنيا بيدي فأطعمها اجلياع وقال اخللق حجابك عن نفسك ونفسك حجاب عن ربك ما دمت ترى اخللق 

ال ترى نفسك ومادمت ترى نفسك ال ترى ربك وقال ابن السمعاين هو إمام احلنابلة وشيخهم يف عصره فقيه 
وكان يسكن بباب االزج يف املدرسة اليت بنيت له صاحل دين خري كثري اذكر دائم الفكر سريع الدمعة كتبت عنه 

وقال ابن رجب ظهر الشيخ عبد القادر للناس وجلس للوعظ بعد العشرين ومخسمائة وحصل له القبول التام من 
الناس واعتقد واديانته وصالحه وانتفعوا بكالمه وانتصر أهل السنة بظهوره واشتهرت أحواله وأقواله وكراماته 

ه امللوك فمن دوهنم وصنف الشطنويف املصري يف أخبار عبد القادر ومناقبه ثالث جملدات ذكر فيه ومكاشفاته وهاب
بإسناده إىل موسى بن الشيخ عبد القادر ومناقبه ثالث جملدات ذكر فيه بإسناده إىل موسى بن الشيخ عبد القادر 

دى فرويت مث رأيت نورا أضاء به قال مسعت والدي يقول خرجت يف بعض سياحايت ونزل على منها شيء يشبه الن
األفق وبدت يل صورة ونوديت منها يا عبد القادر نان ربك وقد أحللت لك احملرمات أو قال ما حرمت على غريك 

فقلت أعوذ باهللا من الشياطان الرجيم اخسأ يالعني فإذا ذلك النور ظالم وتلك الصورة دخان مث خاطبين وقال يا 
حبكم ربك وقوتك يف أحوال منازالتك ولقد أضللت هبذه الواقعة سبعني من أهل  عبد القادر جنوت مين بعلمك

الطريق فلت لريب الفضل واملنة قال فقيل له كيف علمت انه شيطان قال بقوله قد حللت لك احملرمات وذكر فيه 
ه من طرق متعددة أيضا احلكاية املعروفة عن الشيخ عبد القادر انه قال قدمي هذه عى رقبة كل ويل هللا ساقها عن

قال ابن رجب أحسن ما قيل يف هذا الكالم ما ذكره السهرودي يف عوارفه انه من شطحات الشيوخ اليت ال يقتدى 
  هبم فيها وال تقدح يف مقاماهتم ومنازهلم فكل

أحد يؤخذ من قوله ويترك إال املعصوم وقال ابن رجب أيضا وكان الشيخ عبد القادر متمسكا يف مسائل الصفات 
والقدر وحنومها بالسنة مبالغا يف الرد على من خالفها قال يف كتابه الغنية املشهور وهو جبهة العلو مستو على العرش 

حمتو على امللك حييط علمه باألشياء إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصاحل يرفعه يدبر األمر من السماء إىل 
ا تعدون وال جيوز وصفه بأنه يف كل مكان بل يقال انه يف األرض مث يعرج إليه يف يوم كان مقداره ألف سنة مم

وذكر آيات وأحاديث إىل أن قال وينبغي إطالق صفة } الرمحن على العرش استوى { السماء على العرش كما قال 
االستواء من غري تأويل وأنه استواء الذات على العرش قال وكونه على العرش مذكور يف كل كتاب أنزل على كل 

رسل بال كيف وذكر كالما طويال وذكر حنو هذا يف سائر الصفات وذكر الشيخ أبو زكريا حيىي بن يوسف نيب أ
الصرصري الشاعر املشهور عن شيخه العارف علي بن إدريس أنه سأل الشيخ عبد القادر فقال يا سيدي هل كان 

د ابن رجب ونقل عن الشيخ عبد القادر هللا ويل على غري اعتقاد أمحد بن حنبل فقال ما كان وال يكون انتهى ما أور
انه قال كنت اقتات اخلرنوب والشوك وقامة البقل وورق اخلس من جانب النهر والشط وبلغت يب الضائقة يف 
غالء نزل ببغداد إىل أن بقيت أياما مل آكل فيها طعاما بل كنت أتتبع املنبوذات أطعمها فخرجت يوما من شدة 

ق اخلس أو البقل أو غري ذلك فأتقوت به فما ذهبت إىل موضع إال وغريي قد سبقين اجلوع إىل الشط لعلى أجد ور



إليه وإذا وجدت الفقراء يتزامحون عليه فأتركه حياء فرجعت أمشي وسط البلد فال أدرك منبوذا إال وقد سبقت إليه 
لت إليه وقعدت حىت وصلت إىل مسجد بسوق الرحيانيني ببغداد وقد أجهدين الضعف وعجزت عن التماسك فدخ

يف جانب منه وقد كدت أصافح املوت إذ دخل شاب أعجمي ومعه خبز رصايف وشواء وجلس يأكل فكنت أكاد 
  كلما رفع يده باللقمة أن افتح يف من شدة اجلوع حىت أنكرت ذلك على نفسي

  
 مسائل الصفات أحد يؤخذ من قوله ويترك إال املعصوم وقال ابن رجب أيضا وكان الشيخ عبد القادر متمسكا يف

والقدر وحنومها بالسنة مبالغا يف الرد على من خالفهما قال يف كتابه الغنيمة املشهورة وهو جبهة العلو مستو على 
العرش حمتو على امللك حييط علمه باآلشياء إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصاحل يرفعه يدبر األمر يف السماء إىل 

ن مقداره ألف سنة مما تعدون وال جيوز وصفه بأنه يف كل مكان بل يقال انه يف األرض مث يعرج إليه يف يوم كا
وذكر آيات وأحاديث إىل أن قال وينبغي إطالق ) } الرمحن على العرش استوى { ) السماء على العرض كما قال 

كتاب أنزل صفة االستواء من غري تأويل وأنه استواء الذات على العرش قال وكونه على العرش مذكور يف كل 
على كل نيب أرسل بال كيف وذكر كالما طويال وذكر حنو هذا يف سائر الصفات وذكر الشيخ أبو زكريا حيىي بن 
يوسف الصرصري الشاعر املشهور عن شيخه العارف علي بن إدريس أنه سأل الشيخ عبد القادر فقال يا سديي 

يكون انتهى ما أورد ابن رجب ونقل عن الشيخ عبد  هل كان هللا ويل غري اعتقاد أمحد بن حنبل فقال ما كان وال
القادر انه قال كنت اقتات اخلرنوب والشوك وما قامة البقل وورق اخلس من جانب النهر والشط وبلغت يب 

الضائقة يف غالء نزل ببغداد إىل أن بقيت أياما مل آكل فيها طعاما بل كنت أتتبع املنبوذات أطعمها فخرجت يوما من 
إىل الشط لعلى أجد ورق اخلس أو البقل أو غري ذلك فأتقوت به فما ذهبا إىل موضع إال وغريي قد  شدة اجلوع

سبقين إليه وإذا وجدت الفقراء يتزامحون عليه فأترك حياء فرجعت أمشي وسط البلد فال أدرك منبوذا إال وقد 
وعجزن عن التماسك فدخلت سبقت إليه حىت وصلت إىل مسجد بسوق الرحيانيني ببغداد وقد أجهدين الضعف 

إليه وقعدت يف جانب منه وقد كدت أصافح املوت إذا دخل شاب أعجمي ومعه خبز رصايف وشواء وجلس يأكل 
  فكنت أكاد كلما رفع يده بالقمة أن افتح يف من شدة اجلوع حىت أنكرت ذلك على نفسي

ت فأقسم علي فبادرت نفسي فخالفتها وأقسم وقلت ما هذا إذ التفت إىل العجمي فرآين فقال باسم اهللا يا أخي فأبي
أيضا فأجبته فأكلت فأخذ يسائلين من أين أنت ومبن تعرف فقلت أنا متفقه من جيالن فقال وأنا من جيالن فهل 
تعرف شابا جيالنيا يسمى عبد القادر يعرف بأيب عبد اهللا الصومعي الزاهد فقلت أنا هو فاضطرب وتغري وجهه 

إىل بغداد ومعي بقية ففقة يل فسألت عنك فلم يرشدين أحد ونفدت نفقيت ويل ثالثة أيام ال وقال واهللا لقد وصلت 
أجد مثن قويت إال مما كان لك معي وقد حلت يل امليتة وأخذت من وديعتك هذا اخلبز والشواء فكل طيبا فإمنا هو 

مثانية دنانري فاشتريت منها لك وأنا ضيفك اآلن بعد أن كنت ضيفي فقلت له وما ذاك فقال أمك وجهت لك معي 
هذا لالضطرار وانا معتذر إليك فسكنته وطيبت نفسه ودفعت إليه باقي الطعام وشيئا من الذهب برسم النفقة فقبله 

وانصرف قال وكنت أشتغل بالعلم فيطرقين احلال فأخرج إىل الصحاري ليال أو هنارا وأصرخ وأهج على وجهي 
وا فجاءوا فعرفوين فقالوا عبد القادر اجملنون افزعتنا وكان رمبا أغشى على فصرخت ليلة فسمعين العيارون ففزع

فيلفوين وحيسبون أين مت من احلال اليت تطرقين ورمبا أردت اخلروج من بغداد فيقال يل أرجع فان للناس فيك 
ولدا سبع وعشرون منفعة وقال ابن النجار مسعت عبد الرازق بن الشيخ عبد القادر يقول ولد والدي تسعا وأربعني 



ذكورا والباقي إناث ومات الشيخ عبد القادر رمحه اهللا تعاىل بعد عتمة ليلة السبت عاشر ربيع اآلخر وفرغ من 
جتهيزه ليال وصلى عليه ولده عبد الوهاب يف مجاعة من حضر من أوالده وأصحابه وتالمذته مث دفن يف رواق 

وأهرع الناس للصالة على قربه وزيارته وكان يوما مشهودا انتهى مدرسته ومل يفتح باب املدرسة حىت عال النهار 
  وبلغ تسعني سنة

  
وقلت ما هذا إذا التفت إىل العجمي فرآين فقال بأسم اهللا يا أخي فأبيت فأقسم علي فبادرت نفسي فخالفتها  ٠

فقال وأنا من جيالن  وأقسم أيضا فأجبته فأكلت فأخذ يسائلين من أين أنت ومبن تعرف فقلت أنا متفقه من جيالن
فهل تعرف شابا جيالنيا يسمى عبد القادر يعرف بأيب عبد اهللا الصومعي الزاهد فقلت أنا هو فاضطرب وتغري وجهه 

وقال واهللا لقد وصلت إىل بغداد ومعي بقية تفقه يل فسألت عنك فلم يرشدين أحد ونفدت نفقيت ويل ثالثة أيام ال 
وقد حلت يل امليتة وأخذت من وديعتك هذا اخلبز والشواء فكل طيبا فأمنا هو  أجد مثن قويت إال مما كان لك معي

لك وأنا ضيفك اآلن بعد أن كنت ضيفي فقلت له وما ذاك فقال أمك وجهت لك معي مثانية دنانري فاشتريت منها 
م النفقة فقبله هذا لالضرار واما معتذر إليك فسكنته وطيبت نفسه ودفعت إليه باقي الطعام وشيئا من الذهب برس

وانصرف قال وكنت أشتغل بالعلم فيطرقين احلال فأخرج إىل الصحاري ليال وهنارا وأصرخ وأهج على وجهي 
فصرخت ليلة فسمعين العيارون ففزعوا فجاءوا فعرفوين فقالوا عبد القادر اجملنون افزعتنا وكان رمبا أغشى على 

مبا أردت اخلروج من بغداد فياق يل أرجع فان للناس فيك منفعة فيلفوين وحيسبون أين مت من احلال اليت تطرقين ور
وقال ابن النجار مسعت عبد الرازق بن الشيخ عبد القادر يقول ولد والدي تسعا وأربعني ولدا سبع وعشرون 

ذكورا والباقي إناث ومات الشيخ عبد القادر رمحه اهللا تعاىل بعد عتمة ليلة السبت عاشر ربيع اآلخر وفرع من 
هيزه ليال وصلى عليه ولده عبد الوهاب يف مجاعة من حضر من أوالده وأصحابه وتالمذته مث دفن يف رواق جت

مدرسته ومل يتفح باب املدرسة حىت عال النهار وأهرع الناس للصالة على قربه وزيارته وكان يوما مشهودا انتهى 
  وبلغ تسعني سنة

  سنة اثنتني وستني ومخسمائة

  
ن شريكوه املسري الثاين إىل مصر مبعظم جيش نور الدين فنازل اجلزيرة شهرين و إستنجد وزير فيها سار أسد الدي

مصر شاور بالفرنج فدخلوا يف النيل من دمياط و إلتقوا فانتصر أسد الدين وقتل ألوف من الفرنج قال إبن األثري 
مث إستوىل أسد الدين على الصعيد هو من اعجب ما ورخ أن ألفي فارس هتزم عساكر مصر والفرنج وقال يف العرب 

وتقوى خبراجها وأقامت الفرنج بالقاهرة حىت إستراشوا مث قصدوا األسكندرية وقد أخذها صالح الدين فحاصروه 
أربعة أشهر مث كر أسد الدين منجدا له فترحلت املالعني وصاحل شاور أسد الدين على مخسني ألف دينار اخذها 

  ونزل اىل الشام 
لصحيح تويف أمحد بن علي الغساين األسواين عرف بالرشيد وتقدم الكالم عليه يف السنة املاضية وفيها على ا

والصحيح وفاته هنا الكاتب الشاعر الفقيه النحوي اللغوي املنطقي املهندس الطبيب املوسيقي املنجم كان مفتيا 
يشتمل على علوم كثرية ومنها املقامات على وألف تآليف التحق فيها باألوائل منها كتاب منية األملعي وبينة املدعي 



نسق مقامات احلريري وغري ذلك قال ابن شهبة يف تاريخ اإلسالم وكان مع جاللته أسود اجللد ذا شفة غليظة مسج 
اخللق قصريا حكى ياقوت عه انه انقطع عن أصحابه يوما فحكى هلم أنه مر مبوضع وإذا امرأة شابة حسنة نظرت 

يف نفسها فتوهم انه وقع منها مبوقع فأشارت إليه بطرفها فتبعها حىت دخلت دارا وأشارت إليه إليه نظر مطمع له 
فدخل وكشفت عن وجهها فإذا هي كالقمر ليلة متامه مث نادت ياست الدار فنزلت إليها طفلة كفلقة القمر فقالت 

اهللا فضلك يا سيدنا القاضي هلا أن عدت تبولني يف الفراش خليت سيدنا القاضي يأكلك مث قالت ال أعدمين 
  فخرجت وأنا خزيان قال فيه حممود بن قادوس 

  ** )أن قلت من نار خلقت وفقت كل الناس فهما ( 

  سنة اثنتني وستني ومخسمائة

  
فيها سار أسد الدين املسري الثاين إىل مصر مبعظم جيش نور الدين فنازل اجلزيرة شهرين و إستنجد وزير مصر ساور 

ا يف النيل من دمياط و إلتقوا فانتصر أسد الدين وقتل ألوف من الفرنج قال إبن األثري هو من اعجب بالفرنج فدخلو
ما ورخ أن ألفي فارس هتزم عساكر مصر والفرنج وقال يف العرب مث إستوىل أسد الدين على الصعيد وتقوى خبراجها 

ذها صالح الدين فحاصروه أربعة أشهر مث وأقامت الفرنج بالقاهرة حىت إستراشوا مث قصدوا األسكندرية وقد أخ
  كر أسد الدين منجدا له فترحلت املالعني وصاحل شاور أسد الدين على مخسني ألف دينار اخذها ونزل الشام 
وفيها على الصحيح تويف ألمحد بن علي الغساين األسواين عرف بالرشيد وتقدم الكالم عليه يف السنة املاضية 

ب الشاعر الفقيه النحوي اللغوي املنطقي املهندس الطبيب املوسيقي املنجم كان مفتيا والصحيح وفاته هنا الكات
وألف تآليف التحق فيها باألوائل منها كتاب منية األملعي وبينة املدعي يشتمل على علوم كثرية ومنها املقامات على 

ته أسود اجللد ذا شفة غليظة مسج نسق مقامات احلريري وغري ذلك قال ابن شبهة يف تاريخ اإلسالم وكان مع جالل
قصريا حكى ياقوتت عه انه انقطع عن أصحابه يوما فحكى هلم أنه مر مبوضع وإذا امرأة شابة حسنة نظرت إليه 

نظر مطمع له يف نفسها فتوهم انه وقع منها مبوقع فأشارت إليه بطرفها فتبعها حىت دخلت دارا وأشارت إليه فدخل 
القمر ليلة متامه مث نادت ياست الدار فنزلت إليها طفلة كفلقة القمر فقالت هلا أن وكشفت عن وجهها فإذا هي ك

عدت تبولني يف الفراش خليت سيدنا القاضي يأكلك مث قالت ال أعد مين اهللا فضلك يا سيدنا القاضي فخرجت 
  وأنا خزيان قال فيه حممود بن قادوس 

  ** )أن قلت من نار خلقت وقفت كل الناس فهما ) 

  
  ) أطفاك حىت صرت فحما ** قلنا صدقت فما الذي  (

ذهب رسوال إىل اليمن فأقام وتوىل القضاء هبا وضربت له السكة على الوجه الواحد قل هو اهللا أحد وعلى اآلخر 
األمام أبو اخلري أمحد مث قبض عليه وأنفذ مكبال يف احلديد إىل قوص فحبسه ابن طرخان يف املطبخ مث ورد كتاب 

اإلحسان إليه وأحضره مكرما فلما نزل شريكوه باألسكندرية خرج بني يدي صالح الدين وقاتل بني يديه الصاحل ب
  وبلغ ذلك شاور فطلبه فلما حضر أركبه على مجل وعلى رأسه طرطور ووراؤه نفاط ينادي عليه والرشيد ينشد 

  ) مما هتني به الكرام فهاهتا ** إن كان عندك يا زمان بقية ( 



لقرآن مث أمر به أن يصلب شنقا فلما أحضر للشنق جعل يقول للذي يوىل ذلك عجل فال رغبة لكرمي يف مث يتلو ا
حياة بعد هذه احلال فصلب مث بعد حني قتل شاور فلما أرادوا دفنه حفروا له قربا فوجدوا الرشيد مدفونا فيه فدفنا 

به الفقيه عمارة اليمىن وقال هذا أبو الفنت مث أن معا مث نقل كل واحد منهما إىل تربة بالقرافة وكان الساعي يف صل
الفقيه عمارة صلب كما سيأيت فأن اجملازاة من جنس العمل واملرء مقتول مبا قتل به وملا كان باليمن كتب إليه أخوه 

  املهذب 
  ) هل اجندوا من بعدنا أم اهتموا ** يا ربع أين ترى األحبة ميموا ( 
  ) ومن الفؤاد مكان ما أتكلم ** نأوا نزلوا من العني السواد وان ( 
  ) وجد على مر الزمان خميم ** رحلوا ويف القلب املعىن بعدهم ( 
  ) تسرى إذا جن الظالم األجنم ** رحلوا وقد الح الصباح وإمنا ( 

  وهي طويلة فأجابه الرشيد 
  ) ونأوا فال سلت اجلوانح عنهم ** رحلوا فال خلت املنازل منهم ( 
  ) وضياء نور الشمس ماال يكتم ** كتموا الغداة مسريهم وسروا وقد ( 
  )روت جفوين أي ارض ميموا ** وتبدلوا ارض العقيق عن احلمى ( 

  
  ) أطفاك حىت صرت فحما ** قلنا صدقت فما الذي ) 

خر ذهب رسوال إىل اليمن فأقام وتوىل القضاء هبا وضربت له السكة على الوجه الواحد قل هو اهللا أمحد وعلى اآل
األمام أبو اخلري أمحد مث قبض عليه وأنفذ مكبال يف احلديث إىل قوص فحسبه ابن طرخان يف املطبخ مث ورد كتاب 

الصاحل باإلحسان إليه وأحضره مكرما فلما نزل شريكوه باألسكندرية خرج بني يدي صالح الدين وقاتل بني يديه 
  ه طرطور ووراؤه نفاط ينادي عليه والرشيد ينشد وبلغ ذلك شاور فطلبه فلما حضر أركبه على مجل وعلى رأس

  ) مما هتني به الكرام فهاهتا ** إن كان عندك يا زمان بقية ) 
مث يتلو القرآن مث أمر به أن يصلب شنقا فلما أحضر للشنق جعل يقول للذي يوىل ذلك عجل فال رغبة لكرمي يف 

وا ودفنه حفروا له قربا فوجدوا الرشيد مدفونا فيه حياة بعد هذه احلال فصلب مث بعد حني قتل شاور فلما أراد
فدفنا معا مث نقل كل واحد منهما إىل تربة بالقرافة وكان الساعي يف صلبه الفقيه عمارة اليمىن وقال هذا أبو الفنت 

تب إليه مث أن الفقيه عمارة صلب كما سيأيت فأن اجملازاة من جنس العمل واملرء مقتول مبا قتل به وملا كان باليمن ك
  أخوه املهذب 

  ) هل اجندوا من بعدنا أم اهتموا ** يا ربع أين ترى األحبة ميموا ) 
  ) ومن الفؤاد مكان ما أتكلم ** نزلوا من العني السواد وان نأوا ) 
  ) وجد على مر الزمان خميم ** رحلوا ويف القلب املىن بعدهم ) 
  ) الم األجنم تسرى إذا جن الظ** رحلوا وقد الح الصباح وإمنا ) 

  وهي طويلة فأجابه الرشيد 
  ) ونأوا فال سلت اجلوانح عنهم ** رحلوا فال خلت املنازل منهم ) 
  ) وضياء نور الشمس ماال يكتم ** وسروا وقد كتموا الغداة مسريهم ) 
  )روت جفوين أي ارض ميموا ** وتبدلوا ارض العقيق عن احلمى ) 



  
  ) نزلوا ويف قليب املعىن خيموا  **نزلوا العذيب وإمنا هي مهجيت ( 
  ) نار الغرام وسلموا من أسلموا ** ما ضرهم لو ودعوا من أودعوا ( 
  ) أو أمينوا أو أجندوا أو أهتموا ** هم يف احلشا إن اعرقوا أو أشأموا ( 
  ) أين حفظت العهد ملا خنتم ** ال ذنب يل يف البعد أعرفه سوى ( 
  ) وسهرت ملا بنتم ** مت فأقمت حني ظعنتم وعدلت ملا جر( 

وفيها خطيب دمشق أبو الربكات اخلضر بن شبل بن عبد احلارثي الدمشقي الفقيه الشافعي درس بالغزالية 
واجملاهدية وبىن له نور الدين مدرسته اليت عند باب الفرج فدرس هبا وتعرف اآلن بالعمادية ألنه درس هبا بعده 

الوحش سبيع صاحب االهوازي ومسع من أيب احلسن بن املوازيين وأخذ  العماد الكاتب فاشتهرت به قرأ على أيب
عنه ابن عساكر وقال كان سديد الفتوى واسع احلفظ ثبتا يف الرواية ذا ثروة ظاهرة وكان عاملا باملذهب ويتكلم يف 

  األصول واخلالف مولده سنة ست ومثانني وأربعمائة وتويف يف ذي القعدة ودفن بباب الفراديس 
ا عبد اجلليل بن ايب أسعد اهلروي أبو حممد املعدل مسند هراة تفرد بالرواية عن عبد الرمحن كالر وغريه وعاش وفيه

  اثنتني وتسعني سنة وهو أكرب شيخ للحافظ عبد القادر الرهاوي 
ق وفيها احلافظ أبو سعد السمعاين تاج اإلسالم عبد الكرمي بن حممد بن منصور املروزي الشافعي حمدث املشر

وصاحب التصانيف الكثرية والفوائد الغزيرة والرحلة الواسعة عمل معجم شيوخه يف عشر جملدات كبار قال ابن 
النجار مسعت من يذكر أن عدد شيوخه سبعة آالف شيخ وهذا شيء مل يبلغه أحد قال وكان ظريفا واسع الرحلة 

  صدوقا ثقة دينا مجيل

  
  ) ويف قليب املعىن خيموا نزلوا ** نزلوا العذيب وإمنا هي مهجيت ) 
  ) نار الغرام وسلموا من أسلموا ** ما ضرهم لو ودعوا من أودعوا ) 
  ) أو أمينوا أو أجندوا أو أهتموا ** هم يف احلشا إن اعرقوا أو أشأموا ) 
  ) أين حفظت العهد ملا ختم ** ال ذنب يل يف البعد أعرفه سوى ) 
  ** ) ملا بنتم  فأقمت حني ظغنتم وعدلت ملا جرمت وسهرت) 

وفيها خطيب دمشق أبو الربكات اخلضر بن شبل بن عبد احلارثي الدمشقي الفقيه الشافعي درس بالغزالية 
واجملاهدية وبىن له نور الدين مدرسته اليت عند باب الفرج فدرس هبا وتعرف اآلن بالعمادية ألنه درس هبا بعده 

بيع صاحب االهوازي ومسع من أيب احلسن بن املوازيين وأخذ العماد الكاتب فاشتهرت به قرأ على أيب الوحش س
عنه ابن عساكر وقال كان سديد الفتوى واسع احلفظ ثبتا يف الرواية ذا ثروة ظاهرة وكان عاملا باملذهب ويتكلم يف 

  األصول واخلالف مولده سنة ست ومثانني وأربعمائة وتويف يف ذي القعدة ودفن بباب الفراديس 
ليل بن اب أسعد اهلروي أبو حممد املعدل مسند هراة تفرد بالرواية عن عبد الرمحن كال وغريه وعاش وفيها عبد اجل

  اثنتني وتسعني سنة وهو أكرب شيخ للحافظ عبد القادر الرهاوي 
وفيها احلافظ أبو سعد السمعاين تاج اإلسالم عبد الكرمي بن حممد بن منصور املروزي الشافعي حمدث املشرق 

تصانيف الكثرية والفوائد الغزيرة والرحلة الواسعة عمل معجم شيوخه يف عشر جملدات كبار قال ابن وصاحب ال



النجار مسعت من يذكر أن عدد شيوخه سبعة آالف شيخ وهذا شيء مل يبلغه أحد قال وكان ظريفا واسع الرحلة 
  صدوقا ثقة دينا مجيل

أنه وجدها خبطه فمنها الذيل على تاريخ اخلطيب أربعمائة السرية مليح التصانيف وسرد ابن النجار تصانيفه وذكر 
  طاقة تاريخ مرو مخسمائة طاقة طراز الذهب يف أدب الطلب مائة ومخسون طاقة وغري ذلك 

  انتهى ولد يف شعبان سنة ست ومخسمائة وتويف يف غرة ربيع األول مبرو 
سر الواعظ املفيت األديب املتفنن وله سبع ومثانون وفيها أبو شجاع البسطامي عمر بن حممد بن عبد اهللا احلافظ املف

سنة مسع أبا القسم امحد بن حممد اخلليلي ومجاعة وانتهت إليه مشيخة بلخ وتفقه عليه مجاعة مع الدين والورع تفرد 
  برواية الشمائل ومسند اهليثم وابن كليب ومن تصانيفه كتاب لقطات العقول 

االصبهاين املؤذن الصويف رحل ومسع ببغداد من أيب غالب بن الباقالين وابن  وفيها قيس بن حممد بن عاصم السويقي
  الطيوري ومجاعة 

وفيها ابن اللحاس أبو املعايل حممد بن حممد بن حممد بن احليان احلرميي العطار مسع من طراد وطائفة وهو آخر من 
  ويف يف ربيع اآلخر وله أربع وتسعون سنة روى باألجازة عن أيب القسم بن البسري وكان صاحلا ثقة ظريفا لطيفا ت

وفيها حممد بن احلسن بن محدون صاحب التذكرة احلمدونية واله املستنجد ديوان الزمام ووقف املستنجد على 
  كتابه فوجد فيه حكايات توهم غضاضة من الدولة فأخذ من دست منصبه وحبس إىل أن رمس 

دادي الصرييف احملدث كتب الكثري عن أيب احلسن بن العالف وطبقته وفيها أبو طالب بن خضري املبارك بن علي البغ
  وبدمشق عن هبة اهللا بن أالكفاين وعاش مثانني سنة وتويف يف ذي احلجة 

وفيها مسند اآلفاق مسعود الثقفي الرئيس املعمر أبو الفرج بن احلسن بن الرئيس املعتمد أيب عبد اهللا القسم بن 
  ر تويف يف رجب وله مائة سنة أجاز له عبد الصمد بن املأمون وأبو بكر اخلطيب ومسعالفضل االصبهاين رحلة العص

  
السرية مليح التصانيف وسرد ابن النجار تصانيفه وذكر أنه وجدها خبطه فمنها الذيل على تاريخ اخلطيب أربعمائة 

  ذلك طاقة تاريخ مرو ومخسمائة طاقة طراز الذهب يف أدب الطلب مائة ومخسون طاقة وغري 
  انتهى ولد يف شعبان سنة ست ومخسمائة وتويف يف غرة ربيع األول مبور 

وفيها أبو شجاع البسطامي عمر بن حممد بن عبد اهللا احلافظ املفسر الواعظ املفيت األديب املتفنن وله سبع ومثانون 
مجاعة مع الدين والورع تفرد سنة مسع أبا القسم امحد بن حممد اخلليلي ومجاعة وانتهت إليه مشيخة بلخ وتفقه عليه 

  براوية الشمائل ومسند اهليثم وابن كليب ومن تصانيفه كتاب لقطات العقول 
وفيها قيس بن حممد بن عاصم السويقي االصبهاين املؤذن الصويف رحل ومسع ببغداد من أيب غالب بن الباقالين وابن 

  الطيوري ومجاعة 
د بن حممد بن احليان احلرميي العطار مسع من طراد وطائفة وهو آخر من وفيها ابن اللحاس أبو املعايل حممد بن حمم

  روى باألجازة عن أيب القسم بن البسري وكان صاحلا ثقة ظريفا لطيفا تويف يف ربيع اآلخر وله أربع وتسعون سنة 
ستنجد على وفيها حممد بن احلسن بن محدون صاحب التذكرة واحلمدونية واله املستنجد ديوان الزمام ووقف امل

  كتابه فوجد فيه حكايات توهم غضاضة من الدولة فأخذ من دست منصبه وحبس إىل أن رمس 
وفيها أبو طالب نب خضري املبارك بن علي البغدادي الصري يف احملدث كتب الكثري عن أيب احلسن بن العالف 



  ة وطبقته وبدمشق عن هبة اهللا بن أال كفاين وعاش مثانني سنة وتويف يف ذي احلج
وفيها مسند اآلفاق مسعود الثقفي الرئيس املعمر أبو الفرج بن احلسن بن الرئيس املعتمد أيب عبد اهللا القسم بن 

  الفضل االصبهاين رحلة العصر تويف يف رجب وله مائة سنة أجاز له عبد الصمد بن املأمون وأبو بكر اخلطيب ومسع

  من جده وعبد الوهاب بن مندة وطبقتهما 
اهللا احلسن بن هالل الدقاق مسند العراق البغدادي مسع عاصم ابن احلسن وأبا احلسن االنباري وعمر وفيها هبة 

  حنوا من تسعني سنة تويف يف احملرم وكان شيخا ال بأس به متدنيا قاله يف العرب 
لفقيه الشافعي كان وفيها الصاين العساكري هبة اهللا بن احلسن بن هبة اهللا بن عبد اهللا بن احلسني الدمشقي احلافظ ا

  ثقة عمدة وجزم ابن ناصر الدين بوفاته يف اليت بعدها قال يف بديعته 
  ) ثناؤه ذا جامع املآثر ** ساد الفقيه الصاين العساكري ( 

  سنة ثالث وستني ومخسمائة

  
  فيها أعطى نور الدين محص وأعماهلا لنائبه أسد الدين فبقيت بيد أوالده مائة سنة 

جسرائي بكسر اجليم وسكون املهملة نسبة إىل باجسرا بلد بنواحي بغداد التاين مبثناة فوقية وبالنون وفيها تويف البا
نسبة إىل التنائية وهي الدهقنة ويقال لصاحب الضياع والعقار أمحد بن عبد الغين بن حممد بن حنيفة روى عن أيب 

  البطر وطائفة تويف يف رمضان وكان ثقة 
ن عمر بن احلسني بن خلف القطيعي الفقيه احلنبلي الواعظ ولد سنة اثنيت عشرة ومخسمائة وفيها أبو العباس أمحد ب

تقريبا ومسع احلديث بنفسه بعدما كرب من عبد اخلالق بن يوسف والفضل بن سهل االسفرائيين وابن ناصر احلافظ 
درس وأشغل الطلبة وأفاد وغريهم وتفقه على القاضي أيب حازم والزمه حىت برع يف الفقه وأفىت وناظر ووعظ و

وقال ابن النجار برع يف الفقه وتكلم يف مسائل اخلالف وكان حسن املناظرة جريئا يف اجلدل ويعظ الناس على 
  املنرب تويف يوم األربعاء ثامن عشر رمضان ودفن باحللة شرقي بغداد وهو والد أيب

  
  من جده وعبد الوهاب وعبد الوهاب بن مندة وطبقتهما 

ة اهللا احلسن بن هالل الدقاق مسند العراق البغدادي مسع عاصم ابن احلسن وأبا احلسن االنباري وعمر وفيها هب
  حنوا من تسعني سنة تويف يف احملرم وكان شيخا ال بأس به متدنيا قاله يف العرب 

الفقيه الشافعي كان  وفيها الصاين العساكري هية اهللا بن احلسن بن هبة اهللا بن عبد اهللا بن احلسني الدمشقي احلافظ
  ثقة عمدة وجزم ابن ناصر الدين وبوفاته يف اليت بعدها قال قي بديعته 

  ) ثناؤه ذا جامع املآثر ** ساد الفقيه الصاين العساكري ) 

  سنة ثالث وستني ومخسمائة



  
  فيها أعطى نور الدين محص وأعماهلا لنائبه أسد الدين فبقيت بيد أوالده مائة سنة 

لباجسرائي بكسر اجليم وسكون املهملة نسبة إىل باجسرا بلد بنواحي بغداد التاين مبثناة فوقية وبالنون وفيها تويف ا
نسبة إىل التنائية وهي الدهقنة ويقال لصاحب الضياع والعقار أمحد بن عبد الغين بن حممد بن حنيفة روى عن أيب 

  البطر وطائفة تويف يف رمضان وكان ثقة 
د بن عمر بن احلسني بن خلف القطيعي الفقيه احلنبلي الواعظ ولد سنة اثنيت عشرة ومخسمائة وفيها أبو العباس أمح

تقريبا ومسع احلديث بنفسه بعدما كرب من عبد اخلالق بن يوسف والفضل بن سهل االسفرائيين وابن ناصر احلافظ 
ظ ودرس وأشغل الطلبة وأفاد وغريهم وتفقه على القاضي أيب حازم والزمه حىت برع يف الفقه وأفىت وناظر ووع

وقال ابن النجار برع يف الفقه وتكلم يف مسائل اخلالف وكان حسن املناظرة جرئيا يف اجلدل ويعظ الناس على 
  املنرب تويف يف يوم األربعاء ثامن عشر رمضان ودفن باحللة شرقي بغداد وهو والد أيب

حديثا واحدا وذكر أن له مصنفات كثرية قال ابن  احلسن القطيعي صاحب التاريخ ومل يسمع من والده هذا إال
  رجب منها كتاب الشمول يف النزول 

وفيها أبو بكر أمحد بن املقرب الكرخي روى عن النعايل وطراد وطائفة وكان ثقة متوددا تويف يف ذي احلجة وله 
  ثالث ومثانون سنة 

بد الواحد بن أمحد الثقفي ويل قضاء العراق وفيها قاضي القضاة أبو الربكات جعفر بن قاضي القضاة أيب جعفر ع
سبع سنني وملا مات ابن هبرية ناب يف الوزارة مضافا إىل القضاء فاستفظع ذلك وقد روى عن أيب احلصني وعاش 

  ستا وأربعني سنة وتويف يف مجادي اآلخرة 
ومجاعة وتويف يف أواخر وفيها شاكر بن أيب الفضل االسواري االصبهاين مسع أبا الفتح السودرحاى وأبا مطيع 

  رمضان 
وفيها أبو حممد الطامذي عبد اهللا بن علي االصبهاين املقرئ العامل الزاهد املعمر روى عن طراد وجعفر بن حممد 

  العباداين والكبار وتويف يف شعبان والطامذي بفتح الطاء املهملة وامليم ومبعجمة نسبة إىل طامذ قرية بأصبهان 
هروردي عبد القاهر بن عبد اهللا بن حممد بن عموية والسهروردي بضم السني املهملة وفيها أبو النجيب الس

وسكون اهلاء وفتح الراء والواو وسكون الراء الثانية ومهملة نسبة إىل سهرورد بلد عند زجنان الصويف القدوة 
ن إماما يف الشافعية وعلما الواعظ العارف الفقيه الشافعي أحد األعالم قدم بغداد ومسع علي بن نبهان ومجاعة وكا

يف الصوفية قال ابن األهدل هو البكرى القرشي بينه وبني أيب بكر الصديق اثنا عشر رجال بلغ مبلغا يف العلم حىت 
لقب مفيت العراقني وقدوة الفريقني وكان شرح أحوال القوم ويتطيلس ويلبس لباس العلماء ويركب البغلة وترفع 

على جزار وقد علق شاة مسلوخة فوقف الشيخ وقال ان هذه الشاة تقول إهنا ميتة فغشى بني يديه الغاشية مر يوما 
  على اجلزار وتاب على يد الشيخ انتهى وقال ابن قاضي شهبة حرر املذهب وأفىت وناظر

  
احلسن القطيعي صاحب التاريخ ومل يسمع من والده هذا إال حديثا واحدا وذكر أن له مصنفات كثرية قال ابن 

  منها كتاب الشمول يف النزول رجب 
وفيها أبو بكر أمحد بن املقرب الكرخي روى عن النعايل وطراد وطائفة وكان ثقة متوددا تويف يف ذي احلجة وله 



  ثالث ومثانون سنة 
وفيها قاضي القضاة أبو الربكات جعفر بن قاضي القضاة أيب جعفر عبد الواحد بن أمحد الثقفي ويل قضاء العراق 

وملا مات ابن هبرية ناب يف الوزارة مضافا إىل القضاء فاستفظع ذلك وقد روى عن أيب احلصني وعاش  سبع سنني
  ستا وأربعني سنة وتويف يف مجادي اآلخرة 

وفيها شاكر بن أيب الفضل االسواري االصبهاين مسع أبا بالفتح السودرحاى وأبا مطيع ومجاعة وتويف يف أواخر 
  رمضان 

مذي عبد اهللا بن علي االصبهاين املقرئ العامل الزاهد املعمر روى عن طراد وجعفر بن حممد وفيها أبو حممد الطا
  البعاداين والكبار وتويف يف شعبان والطامذي بفتح الطاء املهملة وامليم ومبعجمة نسبة إىل طامذ قرية بأصبهان 

لسهرودي بضم السني املهملة وسكون وفيها أبو النجيب السهرودي عبد القاهر بن عبد اهللا بن حممد بن عموية وا
اهلاء وفتح الراء والواو وسكون الراء الثانية ومهملة نسبة إىل سهرود بلد عند زجنان الصويف القدوة الواعظ 
العارف الفقيه الشافعي أحد األعالم قدم بغداد ومسع علي بن نبهان ومجاعة وكان إماما يف الشافعية وعلما يف 

هو الكربى القرشي بنيه وبني أيب بكر الصديق اثنا عشر رجال بلغ مبلغا يف العلم حىت  الصوفية قال ابن األهدل
لقب مفيت العراقني وقدوة الفريقني وكان شرح أحوال القوم ويتطيلس ويلبس لباس العلماء ويركب البغلة وترفع 

الشاة تقول إهنا ميتة فغشى  بني يديه الغاشية مر يوما على جزار وقد علق شاة مسلوخة فوقف الشيخ وقال ابن هذه
  على اجلواز وتاب على يد الشيخ انتهى وقال ابن قاضي شبهة حرر املذهب وأفىت وناظر

وروى احلديث عن مجاعة مث مال إىل املعاملة فصحب الشيخ محاد الدباس وأمحد الغزايل وبين ببغداد رباطا ومدرسة 
تحذير ودرس بالنظامية سنتني وكانت له حمافيظ جيدة يف التفسري واشتغل بالوعظ والتذكري والدعاء إىل اهللا تعاىل وال

ويف الفقه واصوله وأصول الدين وأخذ عند خالئق مولده يف صفر سنة تسعني وأربعمائة تقريبا وتويف يف مجادي 
اآلخرة انتهى وقال األسنوي ظهرت بركته على أصحابه وصار شيخ العراق يف وقته وبىن اخلربة اليت كان يأوى 

إليها رباطا وسكنه مجاعة من صاحلى أصحابه وبىن إىل جانبه مدرسة وصار مالذا يعتصم به اخلائف من اخلليفة فمن 
دونه وتوجه إىل الشام سنة سبع ومخسني ومخسمائة لزيارة بيت املقدس فلم يتفق له ذلك ألنفساخ اهلدنة بني 

وعقد له جملس الوعظ وأكرم امللك العادل مورده وعاد  املسلمني والفرنج خذهلم اهللا تعاىل فأقام بدمشق مدة يسرية
  إىل بغداد فتويف هبا يوم اجلمعة وقت العصر سابع مجادي اآلخرة ودفن بكرة الغد يف مدرسته انتهى 

وفيها زين الدين صاحب اربل علي بن كوجك بن بكتكني التركماين الفارس املشهور والبطل املذكور ولقب 
يف القد والقصري وكان مع ذلك معروفا بالقوة املفرطة والشهامة وهو ممن حاصر املقتفي بكوجك وهو بالعريب اللط

  وخرج عليه مث حسنت طاعته وكان جوادا معطاء فيه عدل وحسن سرية ويقال إنه جتاوز املائة وتويف يف ذي احلجة 
يب عبد اهللا البانياسي ومجاعة وفيها أبو احلسن بن تاج القراء علي بن عبد الرمحن الطوسي مث البغدادي روى عن أ

  وكان صوفيا كبريا تويف يف صفر عن سن عالية 
البغدادي من بيت كتابة وأدب مسع ( ) وفيها أبو احلسن بن الصايب حممد بن إسحق بن حممد بن هالل بن احلسن 

  النعايل وغريه وكان ثقة تويف يف ربيع االول عن اثنتني ومثانني سنة

  
مث مال إىل املعاملة فصحب الشيخ محاد الدباس وأمحد الغزايل وبين ببغداد باطا ومدرسة وروى احلديث عن مجاعة 



واشتغل بالوعظ والتذكري والدعاء إىل اهللا تعاىل والتحذير ودرس بالنظامية سنتني وكانت له حمافيظ جيدة يف التفسري 
وأربعمائة تقريبا وتويف يف مجادي ويف الفقه واصوله وأصول الدين وأخذ عند خالئق مولده يف صفر سنة تسعني 

اآلخرة انتهى وقال األسنوي ظهرت بركته على أصحابه وصار شيخ العراق يف وقته وبىن اخلربة اليت كان يأوى 
إليها رابطا وسكنه مجاعة من صاحلى أصحابه وبىن إىل جانبه مدرسة وصار مالذا يعتصم به اخلائف من اخلليفة فمن 

ة سبع ومخسني ومخسمائة لزيارة بيت املقدس فلم يتفق له ذلك ألنفساح اهلدنة بني دونه وتوجه إىل الشام سن
املسلمني والفرنج خذ هلم اهللا تعاىل فأقام بدمشق مدة يسرية وعقد له جملس الوعظ وأكرم امللك العاجل مورده 

   مدرسته انتهى وعاد إىل بغداد فتويف هبا يوم اجلمعة وقت العصر سابع مجادي اآلخرة ودفن بكرة الغد يف
وفيها زين الدين صاحب اربل علب بن كوجك بن بكتكني التركماين الفارس املشهور والبطل املذكور ولقب 

بكوجك وهو بالعريب اللطيف القد والقصري وكان مع ذلك معروفا بالقوة املفرطة والشهامة وهو ممن حاصر املقتفي 
  عدل وحسن سرية ويقال إنه جتاوز املائة وتويف يف ذي احلجة وخرج عليه مث حسنت طاعته وكان جوادا معطاء فيه 

وفيها أبو احلسن بن تاج القراء علي بن عبد الرمحن الطوسي مث البغدادي روى عن أيب عبد اهللا البانياسي ومجاعة 
  وكان صوفيا كبريا تويف يف صفر عن سن عالية 

حلسن البغدادي من بيت كتابه وأدب مسع النعايل وفيها أبو احلسن بن الصايب بن إسحق بن حممد بن هالل بن ا
  وغريه وكان ثقة تويف يف ربيع االوى ل عن اثنتني ومثانني سنة

  
وفيها أبو الفتح حممد بن عبد اجمليد السمرقندي صاحب التعليقة واملعترض واملختلف على مذهب ايب حنيفة وكان 

لة وهو عامل جبواهبا فال يذكره شحا لئال يستفاد منه من فرسان الكالم شحيحا بكالمه كانوا يوردون عليه األسئ
  وينقطع وال يذكرها ترك املناظرة إىل أن مات 

وفيها اجلياين أبو بكر حممد بن علي بن عبد اهللا بن ياسر األنصاري االندلسي تفقه بدمشق على نصر اهللا املصيصي 
ني ومبرو من أيب منصور الكراعي وبنيسابور من وأدب هبا قال ابن عساكر مث زاملين إىل بغداد ومسع من ابن احلس

  سهل املسجدي وطائفة مث سكن يف اآلخر حلب وكان ذا معرفة جيدة باحلديث 
وفيها الشريف اخلطيب أبو الفتوح ناصر بن احلسني احلسيين املصري شيخ االقراء قرأ على أيب احلسني اخلشاب 

أيب داود الفارسي وتويف يوم عيد الفطر وله إحدى ومثانون  وغريه وتصدر لألقراء وحدث عن حممد بن عبد اهللا بن
  سنة 

  وفيها نفيسة البزازة وأمسها أيضا فاطمة بنت حممد بن علي البغدادية روت عن النعايل وطراد وتوفيت يف ذي احلجة 
ن بباب وفيها الصائن أبو احلسني هبة اهللا بن حمفوظ بن صصري الدمشقي التغليب مسع الكثري ومات بدمشق ودف

  توما عند أهله وكان صاحلا ثقة 
وفيها هبة اهللا بن أيب عبد اهللا بن كامل بن حبيش البغدادي الصويف الفقيه احلنبلي أبو علي مسع من القاضي أيب بكر 

بن عبد الباقي وغريه وتفقه علي أيب علي بن القاضي وتقدم على مجاعة من املتصوفة وكان من أهل الدين تويف يف 
  فن مبقربة األمام امحد قريبا من بشر احلايف ذكر ابن اجلوزى وغريهاحملرم ود

  
وفيها أبو الفتح حممد بن عبد اجمليد السمر قندي صاحب التعليقة واملعترض واملختلف على مذهب وكان من فرسان 



ه وينقطع وال الكالم شحيحا بكالمه كانوا يوردون عليه األسئلة وهو عامل جبواهبا فال يذكره شحا لئال يستفاد من
  يذكرها ترك املناظرة إىل أن مات 

وفيهت اجلياين أبو بكر حممد بن علي بن عبد اهللا بن ياسر األنصاري االندلسي تفقه بدمشق على نصر اهللا املصيصي 
وأدب هبا قال ابن عساكر مث زاملين إىل بغداد ومسع من ابن احلسني ومبرو من أيب منصور الكراعي وبنيسابور من 

  ملسجدي وطائفة مث سكن يف اآلخر حلب وكان ذا معرفة جيدة باحلديث سهل ا
وفيها الشريف اخلطيب أبو الفتوح ناصر بن احلسني احلسيين املصري شيخ االقراء علي أيب احلسني اخلشاب وغريه 

  نة وتصدر لألقراء وحدث من حممد بن عبد اهللا بن أيب داود الفارسي وتويف عيد الفطر وله إحدى ومثانون س
  وفيها نفيسة البزازة وأمسها أيضا فاطمة بنت حممد بن علي البغدادية روت عن النعايل وطراد وتوفيت يف ذي احلجة 

وفيها الصائن أبو احلسني هبة اهللا بن حمفوظ بن صصري الدمشقي التغليب مسع الكثري ومات بدمشق ودفن بباب 
  توما عند أهله وكان صاحلا ثقة 

يب عبد اهللا بن كامل بن حبيش البغدادي الصويف الفقيه احلنبلي أبو علي مسع من القاضي أيب بكر وفيها هبة اهللا بن أ
بن عبد الباقي وغريه وتفقه علي أيب علي بن القاضي وتقدم على مجاعة من املتصوفة وكان من أهل الدين تويف يف 

  هاحملمر ودفن مبقربة األمام قريبا من بشر احلايف ذكر ابن اجلوزى وغري

  سنة أربع وستني ومخسمائة

  
فيها سار أسد الدين سريه الثالث إىل مصر وذلك أن الفرنج قصدوا الديار املصرية وملكوا بلبيس واستباحوها مث 

حاصروا القاهرة وأخذوا كل ما كان خارج السور فبذل شاور مللك الفرنج مرى ألف ألف دينار ويعجل له بعضها 
ر وكاتب نور الدين واستصرخ به وسود كتابة وجعل يف طيه ذوائب نساء القصر فأجاب فحمل إليه مائة ألف دينا

وواصل الكتب يستحثه وكان حبلب فساق إليه أسد الدين من محص فأخذ جيمع العساكر مث توجه يف عسكر جلب 
لدين يف يقال كانوا سبعني الفا من بني فارس وراجل فتقهقر الفرنج ودخلوا القاهرة يف ربيع اآلخر وجلس أسد ا

دست احلكم وخلع عليه العاضد خلع السلطنة وعهد إليه بوزارته وقبض على شاور فأرسل إليه العاضد يطلب 
  رأس شاور فقطع وأرسل إليه فلم ينشب أسد الدين 

شريكوه ومعناه بالعريب اجلبل بن شادي بن مروان امللك املنصور بعد شهرين أقام يف الوزارة شهرين وأياما وكان 
بطال يضرب بشجاعته املثل وكان الفرنج يهابونه ولقد حاصروه وبلبيس وهلا سور فلم جيسروا أن يناجزوه أحد األ

خوفا منه وكان كثري األكل للحوم الغليظة فكانت تورث عليه التخم واخلوانيق فاعتراه خانوق فمات منه فجأة 
إىل مدينة النيب صلى اهللا عليه وسلم وقلد  ودفن بظاهر القاهرة إىل أن تويف أخوه جنم الدين أيوب فحمال مجيعا

  العاضد منصبه ابن أخيه صالح الدين بن يوسف بن جنم الدين ولقبه بامللك الناصر 
وفيها آبق امللك املظفر حمي الدين صاحب دمشق قبل نور الدين وابن صاحبها مجال الدين حممد بن تاج امللوك 

أبيه عليها ووىل دمشق بعد أبيه مخس عشرة سنة وملكوه وهو دون  بورى التركي مث الدمشقي ولد ببعلبك يف أمرة
  البلوغ وكان املدبر لدولته أنز فلما مان أنز انبسطت يد آبق ودبر األمور

  سنة أربع وستني ومخسمائة



  
فيها سار أسد الدين سريه الثالث إىل مصر وذلك أن الفرنج قصدوا الديار املصرية وملكوا بلبيس واستباحوها مث 

اصروا القاهرة وأخذوا كل ما كان خارج السور فبذل شاور مللك الفرنج مرى ألف ألف دينار ويعجل له بعضها ح
فأجاب فحمل إليه مائة ألف دينار وكاتب نور الدين واستصرخ به وسود كتابة وجعل يف طيه ذوائب نساء القصر 

جيمع العساكر مث توجه عسكر جلب وواصل الكتب يستحثه وكان جبلب فساق إليه أسد الدين من محص فأخذ 
يقال كانوا سبعني الفاا من بني فارس وراجل فتقهقر الفرنج ودخلوا القاهرة يف ربعي اآلخر وجلس أسد الدين يف 

دست احلكم وخلع عليه العاضد خلع السلطنة وعهد إليه بوزارته وقبض على شاور فأرسل إليه العاضد يطلب 
  نشب أسد الدين رأس شاور فقطع وأرسل إليه فلم ي

شريكوه ومعناه بالعريب اجلبل بن شادي بن مروان امللك املنصور بعد شهرين أقام يف الوزارة شهرين وأياما وكان 
أحد األبطال يضرب بشجاعته املثل وكان الفرنج يهابونه ولدق حاصروه وببلبيس وهلا سور فلم جيسروا أن 

ظة فكانت تورث عليه التخم واخلوانيق فاعتراه خانوق فمات منه يناجزوه خوفا منه وكان كثري األكل للحوم الغلي
فجأة ودفن بظاهر القاهرة إىل أن تويف أخوه جنم الدين أيوب فحمال مجيعا إىل مدينة النيب صلى اهللا عليه وسلم وقلد 

  العاضد منصبه ابن أخيه صالح الدين بن يوسف بن جنم الدين ولقبه بامللك الناصر 
املظفر حمي الدين صاحب دمشق قبل نور الدين وابن صاحبها مجال الدين حممد بن تاج امللوك  وفيها آبق امللك

بورى التركي مث الدمشقي ولد ببعلبك يف أمرة أبيه عليها ووىل دمشق بعد أبيه مخس عشرة سنة وملكوه وهو دون 
  البلوغ وكان املدبر لدولته أنز فلما مان أنز انبسطت يد آبق ودبر األمور

زير الرئيس أبو الفوارس املسيب بن علي بن الصويف مث غضب عليه وأبعده إىل صرخد واستوزر أخاه أبا البيان الو
حيدرة مدة مث أقدم عطاء بن حفاظ من بعلبك وقدمه على العسكر وقتل حيدرة مث قتل عطاء وملا انفصل عن دمشق 

   توجه إىل بالس مث إىل بغداد فأقطعه املقتفي خبزا وأكرم مورده
وفيها شاور بن جمري بن نزار السعدي أبو شجاع واله ابن رزبك أمرة الصعيد فتمكن وكان شهما شجاعا مقداما ذا 
هيبة فحشد ومجع وتوثب علي مملكة الديار املصرية وظفر بالعادل رزبك بن الصاحل طاليع من رزبك وزير العاضد 

مه نور الدين وأعانه على عوده إىل منصبه فاستعان فقتله ووزر بعده فلما خرج عليه ضرغام فر إىل الشام فأكر
بالفرنج على دفع أسد الدين عنه وجرت له أمور طويلة ويف اآلخر وثب عليه خرد بك النوري فقتله يف مجادي 

  األوىل ألن أسد الدين متارض فعاده شاور فقبضوا عليه وقتلوه كما تقدم 
في احملدث مدرس الصادرية واملعتبية روى عن عبد الكرمي بن محزة وفيها أبو حممد عبد اخلالق بن أسد الدمشقي احلن

  وإمساعيل بن السمرقندي وطبقتهما ورحل إىل بغداد وأصبهان وخرج لنفسه املعجم ومن شعره 
  ) أضىن فؤادك قلت أمحد ** قال العواذل ما أسم من ( 
  ) أضىن فؤادك قلت أمحد ** قالوا أحتمده وقد ( 

صر بن سعيد املعروف بابن الدجاجي وبابن احليواين الفقيه احلنبلي املقرئ الواعظ الصويف وفيها سعد اهللا بن ن
األديب أبو احلسن ويلقب مهذب الدين ولد يف رجب سنة اثنتني ومثانني وأربعمائة وقرأ بالروايات على أيب اخلطاب 

نتصار ألهل السنة قال ابن الكلوذاين وغريه وتفقه على أيب اخلطاب حىت برع وروى عن ابن عقيل كتاب اال
  اخلشاب هو فقيه واعظ حسن الطريقة مسعت منه وقال ابن اجلوزى تفقه ودرس وناظر ووعظ



  
الوزير الرئيس أبو الفوارس املسيب بن علي بن الصويف مث غضب عليه وأبعده إىل صرخد واستوزره أخاه أبا البيان 

ى العسكر وقتل حيدرة مث قتل عطاء وملا انفصل عن دمشق حيدرة مدة مث أقدم عطاء بن حفاظ من بعلبك وقدمه عل
  توجه إىل بالس مث إىل بغداد فأقطعه املقتفي خبزا وأكرم مورده 

وفيها شاور بن جمري بن نزار السعدي أبو شجعاع والده ابن رزبك أمرة الصعيد فتمكن وكان شهما شجاعا مقداما 
رية وظفر بالعادل رزبك بن الصاحل طاليع بنرزبك وزير العاضد ذا هيبة فحشد ومجع وتوثب علي مملكة الديار املص

فقتله ووزر بعده فلما خرج عليه ضرغام فر إىل الشام فأكرمه نور الدين وأعانه على عوده إىل منصبه فاستعان 
بالفرنج على دفع أسد الدين عنه وجرت له أمور طويلة ويف اآلخر وثب عليه خرد بك النوري فقتله يف مجادي 

  وىل ألن أسد الدين متارض فعاده شاور فقبضوا عليه وقتلوه كما تقدم األ
وفيها أبو حممد عبد اخلالق بن أسد الدمشقي احلنفي احملدث مدرس الصادرية واملعتبية روى عن عبد الكرمي بن محزة 

  وإمساعيل بن السمر قندي وطبقتهما ورحل إىل بغداد وأصبهان وخرج لنفسه املعجم ومن شعره 
  ) أضىن فؤادك قلت أمحد ** ال العواذل ما أسم من ق) 
  ) أضىن فؤادك قلت أمحد ** قالوا أحتمده وقد ) 

وفيها سعد اهللا بن نصر بن سعيد املعروف بابن الدجاجي وبابن واحليواين الفقيه احلنبلي املقرئ الواعظ الصويف 
ني وأربعمائة وقرأ بالروايات علي أيب اخلطاب األديب أبو احلسن ويلقب مهذب الدين ولد يف رجب سنة اثنتني ومثان

الكلوذاين وغريه وتفقه علي أيب اخلطاب حىت برع وروى عن ابن عقيل كتاب االنتصار ألهل السنة قال ابن 
  اخلشاب هو فقيه واعظ حسن الطريقة مسعت منه وقال ابن اجلوزى تفقه ودرس وناظر ووعظ

لعة العلم إىل أن مات وقال ابن نقطة حدثنا عنه مجاعة من شيوخنا وكان وكان لطيف الكالم حلو اإليراد مالزما ملطا
  ثقة وقال ابن اجلوزى سئل يف جملس وعظه وأنا أمسع عن أخبار الصفات فنهى عن التعرض وأمر بالتسليم وأنشد 

  ) وأنت اليت صريت طاعته فرضا ** أيب الغائب الغضبان يا نفس أن يرضي ( 
  ) وان هم باهلجران خديك واالرضا **  هجره فال هتجري من ال تطيقني( 

  ومن شعره 
  ) فأنتم اليوم أغاليل وأغلى يل ** ملكتم مهجيت بيعا ومقدرة ( 
  ) وأنتم اليوم أعاليل وأعال يل ** علوت فخرا ولكين ضنيت هوى ( 
  ) فقطع البني أوصايل وأوصى يل ** أوصى يل البني أن أسقي حببكم ( 

   عشر شعبان ودفن مبقربة الرباط مث نقل بعد مخسة أيام فدفن على والديه مبقربة األمام أمحد تويف يوم االثنني ثاين
وفيها أبو احلسن علي بن حممد بن علي بن هذيل البلنسي شيخ املقرئني باألندلس ولد سنة إحدى وسبعني وأربعمائة 

أكثر عنه وهو أثبت الناس فيه وروى وقرأ القراءات على ابن داود والزمه أكثر من عشر سنني وكان زوج أمه ف
الصحيحني وسنن أيب داود وغري ذلك قال األبار كان منقطع القرين يف الفضل والزهد والورع مع العدالة 

والتواضع واألعراض عن الدنيا والتقلل منها صواما قواما كثري الصدقة انتهت إليه الرياسة يف صناعة االقراء 
   رجب وحدث عن جلة ال حيصون وتويف يف

وفيها القاضي زكي الدين أبو احلسن علي بن القاضي املنتجب أيب املعايل حممد بن حيىي القرشي قاضي دمشق هو 



  وأبوه وجده واستعفى من القضاء فاعفى وسار فحج من بغداد وعاد إليها فتويف هبا وله سبع ومخسون سنة 
  محد بن سليمانوفيها أبو الفتح بن البطي احلاجب حممد بن عبد الباقي بن أ

  
وكان لطيف الكالم حلو اإليراد مالزما ملطالعة العلم إىل أن مات وقال ابن نقطة حدثنا عنه مجاعة من شيوخنا وكان 

  ثقة وقال ابن اجلوزى سئل يف جملس وعظه وأنا أمسغ عن أخبار الصفات فنهى عن التعرض وأمر بالتسليم وأنشد 
  ) وأنت اليت صريت طاعته فرضا ** أيب الغائب الغضبان يا نفس أن يرضي ) 
  ) وان هم باهلجران خديك واالرضا ** فال هتجري من ال تطيقني هجره ) 

  ومن شعره 
  ) فأنتم اليوم أغاليل وأغلى يل ** ملكتم مهجيت بيعا ومقدرة ) 
  ) وأنتم اليوم أعاليل وأعال يل ** علوت فخرا ولكين ضنيت هوى ) 
  ) فقطع البني أو صاىل وأوصى يل ** م أوصى يل البني أن أسقي حببك) 

  تويف يف يوم االثنني ثاين عشر شعبان ودفن مبقربة الرباط مث نقل بعد مخسة أيام فدفن على والديه مبقربة األمام أمحد 
وفيها أبو احلسن علي بن حممد بن علي بن هذيل البلنسي شيخ املقرئني باألندلس ولد سنة إحدى وسبعني وأربعمائة 

لقراءات علي ابن داود والزمه أكثر من عشر سنني وكان زوج أمه فأكثر عنه وهو أثبت الناس فيه وروى وقرأ ا
الصحيحني وسنن أيب داود وغري ذلك قال األبار كان منقطع القرين يف الفضل والزهد والورع مع العدالة 

إليه الرياسة يف صناعة االقراء  والتواضع واألعراض عن الدنيا والتقلل منها صواما قواما كثري الصدقة انتهت
  وحدث عن جلة ال حيصون وتويف يف رجب 

وفيها القاضي ذكي الدين أبو احلسن علي بن القاضي املنتجب أن املعايل حممد بن حيىي القرشي قاضي دمشق هو 
   أبوه وجده واستعفى من القضاء فاعفى وسار فحج من بغداد وعاد إليها فتويف هبا وله سبع ومخسون سنة

  وفيها أبو الفتح بن البطي احلاجب حممد بن عبد الباقي بن أمحد بن سليمان

البغدادي مسند العراق وله سبع ومثانون سنة أجاز له أبو نصر الزينيب وتفرد بذلك وبالرواية عن البانياسي وعاصم 
ة صحيح األصول تويف يف بن احلسن وعلي بن حممد بن حممد األنباري واحلميدي وخلق وكان دينا عفيفا حمبا للرواي

  مجادي األوىل 
وفيها أبو عبد اهللا الفارقي الزاهد حممد بن عبد امللك نزيل بغداد كان يعظ ويذكر من كلفه وللناس فيه اعتقاد 

  وكان صاحب أحوال وكرامات وجماهدات ومقامات عاش مثانني سنة 
 صاحب الفنون يف أنواع العلم هنأ صالح الدين وفيها القاضي أبو املعايل حممد بن علي بن احلسن القرشي العثماين

  بن أيوب بفتح حلب بقصيدة هائلة منها 
  ) مبشر بفتوح القدس يف رجب ** وفتحك القلعة الشهباء يف صفر ( 

  فكان كما قال قاله ابن األهدل 
املعروف بابن احلصرى وفيها حممد بن املبارك بن احلسني بن إمساعيل البغدادي الفقيه احلنبلي القاضي أبو الربكات 

ذكره ابن اجلوزى وقال صديقنا ولد سنة عشر ومخسمائة وقرأ القرآن ومسع احلديث من ابن البناء وغريه وتفقه 
  على القاضي أيب يعلى وناظر ووىل القضاء بقرية عبد اهللا من واسط تويف رمحه اهللا تعاىل فجأة يف رجب 



ن الفاخر القرشي العبشمي األصبهاين املعدل عاش سبعني سنة مسع من وفيها معمر بن عبد الواحد احلافظ أبو أمحد ب
أيب الفتح احلداد وأيب احملاسن الروياين وخلق وببغداد من أيب احلصني وعىن باحلديث ومجعه ووعظ بأصبهان وأملى 

  وقدم بغداد مرات يسمع أوالده وتويف يف ذي القعدة بطريق احلجاز وكان ذا قبول ووجاهة

  
مسند العراق وله سبع ومثانون سنة أجاز أبو نصر الزينيب وتفرد بذلك وبالرواية عن البانياسي وعاصم بن البغدادي 

احلسن وعلي بن حممد بن حممد األنباري واحلميدي وخلق وكان دينا عفيفا حمبا للرواية صحيح األصول تويف يف 
  مجادي األوىل 

مللك نزيل بغداد كان يعظ ويذكر من كلفه ولناس فيه اعتقاد وكان وفيها أبو عبد اهللا الفارقي الزاهد حممد بن عبد ا
  صاحب أحوال وكرامات وجماهدات ومقامات عاش مثانني سنة 

وفيها القاضي أبو املعايل حممد بن علي بن احلسن القرشي العثماين صاحب الفنون يف أنواع العلم هنأ صالح الدين 
  بن أيوب بفتح حلب بقصيدة هائلة منها 

  ) مبشر بفتوح القدس يف رجب ** تحك القلعة الشهباء يف صفر وف) 
  فكان كما قال 
  قاله ابن اهلدل 

وفيها حممد بن املبارك بن احلسني بن إمساعيل البغدادي الفقيه احلنبلي القاضي أبو الربكات املعروف وقرا القرآن 
ووىل القضاء بقرية عبد اهللا من واسط تويف ومسع احلديث من ابن البناء وغريه وتفقه علي القاضي أيب يعلى وناظر 

  رمحه اهللا تعاىل فجأة يف رجب 
وفيها معمر بن عبد الواحد احلافظ أبو احلافظ أبو أمحد بن الفخر القرشي العبشمي األصبهاين املعدل عاش سبعني 

حلديث ومجعه ووعظ سنة مسع من أيب الفتح احلداد وأيب احملاسن الروياين وخلق وببغداد من أيب احلصني وغىن با
  بأصبهان وأملى وقدم بغداد مرات يسمع أوالده وتويف يف ذي القعدة بطريق احلجاز وكان ذا قبول ووجاهة

  سنة مخس وستني ومخسمائة

  
يف شوال منها كانت الزلزلة العظمي بالشام وقع معظم دمشق وشرفات جامع بين أمية ووقع نصف قلعة حلب 

  ألفا ووقعت قلعة حصن االكراد ومل يبق لسورها أثر والبلد وهلك من أهلها مثانون 
وفيها تويف أبو الفضل أمحد بن صاحل بن شافع اجليلي مث البغدادي احلافظ الفقيه احلنبلي أحد العلماء املعدلني 

 والفضالء واحملدثني مسع قاضي املارستان وطبقته وقرأ القراءات على أيب حممد سبط اخلياط وغريه والزم أبا الفضل
احلافظ ابن ناصر وكان يقتفي أثره ويسلك مسلكه قال ابن النجار كان حافظا متقنا ضابطا حمققا حسن القراءة 

صحيح النقل ثبتا حجة نبيال ورعا متدينا تقيا متمسكا بالسنة على طريق السلف صنف تارخيا على السنني بدأ فيه 
   وأربعمائة إىل بعد الستني ومخسمائة انتهى بالسنة اليت تويف فيها أبو بكر اخلطيب وهي سنة ثالث وستني

  وتويف يوم األربعاء بعد الظهر ثالث أيام ودفن على أبيه يف دكة األمام أمحد وله مخس وأربعون سنة 
وفيها أبو بكر بن النقور عبد اهللا بن حممد بن أيب احلسني أمحد بن حممد البغدادي البزاز ثقة حمدث من أوالد الشيوخ 



وابن الطيوري وطائفة وطلب بنفسه مع الدين والورع والتحري وتويف يف شعبان وله اثنتان ومثانون مسع العالف 
  سنة 

وفيها أبو املكارم بن هالل عبد الواحد بن أيب طاهر حممد بن املسلم بن احلسن بن هالل االزدي مسع من عبد 
ة والرب وتويف يف مجادي اآلخرة وأجاز له الكرمي الكوطائي ومن النسيب وغريمها وكان رئيسا جليال كثري العباد

  الفقيه نصر

  سنة مخس وستني ومخسمائة

  
يف شوال منها كانت الزلزل ة العظمي بالشام وقع معظم دمشق وشرفات جامع بين أمية ووقع نصف قلعة حلب 

  والبلد وهلك من أهلها مثانون والفا ووقعت قلعة حصن االكراد ومل يبق لسورها أثر 
أبو الفضل أمحد بن صاحل بن شافع اجليلي مث البغدادي احلافظ الفقيه احلنبلي أحد العلماء املعدلني وفيها تويف 

والفضالء واحملدثني مسع قاضي املارستان وطبقته وقرأ القراءات علي أيب حممد سبط اخلياط وغريه والزم أبا الفضل 
كان حافظا متقنا ضابطا حمققا حسن القراءة  احلافظ ابن ناصر وكان يقتفي أثره ويسلك مسلكه قال ابن النجار

صحيح النقل ثبتا حجة نبيال ورعا متدينا تقيا متمسكا بالسنة على طريق السلف صنف تارخيا على السنني بدأ فيه 
  بالسنة اليت تويف فيها أبو بكر اخلطيب وهي سنة ثالث وستني وأربعمائة إىل بعد الستني ومخسمائة انتهى 

  اء بعد الظهر ثالث أيام ودفن على أبيه يف دكة األمام أمحد وله مخس وأربعون سنة وتويف يوم األربع
وفيها أبو بكر بن القنور عبد اهللا بن حممد بن أيب احلسني أمحد بن حممد البغدادي البزاز ثقة حمدث من أوالد الشيوخ 

 يف شعبان وله اثنتان ومثانون مسع العالف وابن الطيوري وطائفة وطلب بنفسه مع الدين والورع والتحري وتويف
  سنة 

وفيها أبو املكارم بن هالل عبد الواحد بن أيب طاهر حممد بن املسلم بن احلسن بن هالل االزدي مسع من عبد 
الكرمي الكوطائي ومن النسيب وغريمها وكان رئيسا جليال كثري العبادة والرب وتويف يف مجادي اآلخرة وأجاز له 

  الفقيه نصر

  
ي بن روان بن زيد بن احلسن بن سعيد بن عصمة بن محري الكندي البغدادي النحوي األديب احلنبلي مشس وفيها عل

الدين مسع أبا احلسن ابن عم الشيخ تاج الدين وقرأ وكتب الطباق خبطه على حيىي بن البنا وغريه وقرأ النحو و 
لي وصحبه وكان أعلم باللغة والنحو من إبن اللغة على إبن اجلواليقي مث قدم دمشق وأدرك شرف اإلسالم إبن اجلي

  عمه أيب اليمن ومن شعره 
  ) وال عفت منك آيات وآثار ** درت عليك غوادي املزن يا دار ( 
  ) وساعدهتا صبابات وتذكار ** دعاء من لعبت أيدي الغرام به ( 

وقته واليه املنتهى يف فنه خال وفيها على ما قاله إبن األهدل إبن عدي مصنف كتاب الكامل يف الضعفاء كان حافظ 
  أن فيه حلنا ألنه كان فيه عجمة وال يعرف العربية انتهى 

وفيها فورجة أبو القسم حممود بن عبد الكرمي األصبهاين التاجر روى عن أيب بكر بن ماجه وسليمان احلافظ وأيب 



  عبد اهللا الثقفي وغريهم وتويف بأصبهان يف صفر وبه ختم جزء لوين 
دود السلطان قطب الدين األعرج صاحب املوصل وابن صاحبها أتابك زنكي متلك بعد أخيه سيف الدين وفيها مو

غازي فعدل وأحسن السرية تويف يف شوال عن نيف وأربعني سنة وكانت دولته اثنتني وعشرين سنة وكان حمببا إىل 
  الرعية 

  سنة ست وستني ومخسمائة

  
سلمها إىل ابن أخيه عماد الدين زنكي مث سار وفتح املوصل وأعطى الشيخ فيها سار نور الدين إىل سنجار ففتحها و

  عمر ستني ألف دينار وأمره بعمارة اجلامع النوري وسط البلد 
  وفيها قتل الوزير أبو جعفر بن البلذي ألن املستضئ اخلليفة ملا وىل اخلالفة

  
كندي البغدادي النحوي األديب احلنبلي مشس وفيها علي بن روان بن زيد بن احلسن بن سعيد بن عصمة بن محري ال

الدين مسع أبا احلسن ابن عم الشيخ تاج الدين وقرأ وكتب الطباق خيطه على حيىي بن البنا وغريه وقرأ النحو اللغة 
على إبن اجلو اليقي مث قدم دمشق وأدرك شرف اإلسالم إبن اجليلي وصحبه وكان أعلم باللغة والنحو من إبن عمه 

  ومن شعره  أيب اليمن
  ) وال عفت منك آيات وآثار ** درت عليك غوادي املزن يا دارا ) 
  ) وساعدهتا صبابات وتذكار ** دعاء من لعبت أيدي الغرام به ) 

وفيها على ما قاله إبن األهدل إبن عدي مصنف كتاب الكامل يف الضعفاء كان حافظ وقته واليه املنتهى يف فنه خال 
  يه عجمة وال يعرف العربية انتهى أن فيه حلنا ألنه كان ف

وفيها فورجة أبو القسم حممود بن عبد الكرمي األصبهاين التاجر روى عن أيب بكر بن ماجه وسليمان احلافظ وأيب 
  عبد اهللا الثقفي وغريهم وتويف بأصبهان يف صفر وبه ختم جزء لوين 

أتابك زنكي متلك بعد أخيه سيف الدين  وفيها مودود السلطان قطب الدين األعرج صاحب املوصل وابن صاحبها
غازي فدعل وأحسن السرية تويف يف شوال عن نيف وأربعني سنة وكانت دولته اثنتني وعشرين سنة وكان حمببا إىل 

  الرعية 

  سنة ست وستني ومخسمائة

  
ل وأعطى الشيخ فيها سار نور الدين إىل سنجار ففتحها وسلمها إىل ابن أخيه عماد الدين زنكي مث سار وفتح املوص

  عمر ستني ألف دينار وأمره بعمارة اجلامع النوري وسط البلد 
  وفيها قتل الوزير أبو جعفر بن البلذي ألن املستضئ اخلليفة ملا وىل اخلالفة



  
  يف هذا العام استوزر أبا حممد بن عبد اهللا بن رئيس الرؤساء فانتقم من ابن البلدي وقتله وألقى يف دجلة ن 

رعة طاهر بن احلافظ حممد بن طاهر املقدسي مث اهلمذاين ولد بالري سنة إحدى ومثانني وأربعمائة ومسع وفيها أبو ز
هبا من املقومي وبالدون من عبد الرمحن بن أمحد الدوين وهبمذان من عبدوس وبالكرخ من السالرمكى وبساوه من 

   تويف هبمذان يف ربيع اآلخر الكاخمي وروى الكثري وكان رجال جيدا عريا من العلوم قاله يف العرب
وفيها أبو مسعود احلاجي عبد الرحيم بن أيب الوفاء علي بن أمحد األصبهاين احلافظ املعدل مسع من جده غامن الربجي 

  ورحل فسمع بنيسابور من السريوي وببغداد من ابن احلصني تويف يف شوال يف عشر الثمانني 
د بن علي بن أيب مسلم األصبهاين الواعظ احلنبلي أبو سعيد ويعرف وفيها حممد بن حامد بن محد بن عبد الواح

برمس مسع أبا مسعود السورحاين وحيىي ابن مندة وغريمها وحدث ببغداد وغريها وكان من أعيان الوعاظ وله 
  القبول التام عند العوام تويف يف سلخ شعبان 

ف بابن صعوة السالمي الفقيه احلنبلي أبو حممد قرأ وفيها النفيس بن مسعود بن أيب الفتح بن سعيد بن علي املعرو
القراءات وتفقه على أيب الفتح بن املىن ووعظ واحتضر يف شبابه فتويف يوم الثالثاء تاسع شوال ودفن مبقربة األمام 

أمحد قال املنذري تكلم يف مسائل اخلالف ومسع من غري واحد قال وصعوة بفتح الصاد وسكون العني املهملتني 
  دها تاء تأنيث لقب جلده وبع

وفيها فتيان بن مباح بن محد بن محد بن سليمان بن املبارك بن احلسني السلمي احلراين الضرير الفقيه احلنبلي أبو 
الكرم قدم بغداد ومسع احلديث من أيب الربكات االمناطي وصاحل بن شافع وغريمها وتفقه مبذهب األمام أمحد وعاد 

  إىل أن مات ومسع منه أبو احملاسن القاضي القرشي وفخرإىل بلده فأفىت ودرس به 

  
  يف هذا العام استوزر أبا حممد بن عبد اهللا بن رئيس الرؤاسء فانتقم من ابن البلدي وقتله وألفى يف دجلة ن 

هبا  وفها أبو زرعة طاهر بن احلافظ حممد بن طاهر املقدسي مث اهلمذاين ولد بالري سنة إحدى ومثانني وأربعمائة ومسع
من املقومي وبالدون من عبد الرمحن بن أمحد الدوين وهبمذان من عبدوس وبالكرخ من السالرمكى وبساوه من 

  الكاخمي وروى الكثري وكان رجال جيدا عربا من العلوم قاله يف العرب تويف هبمذان يف ربيع اآلخر 
 احلافظ املعدل مسع من جده غامن الربجي وفيها أبو مسعود احلاجي عبد الرحيم بن أيب الوفاء بن أمحد األصبهاين

  ورحل فسمع بنيسابور من السريوي وببغداد من ابن احلصني تويف يف شوال يف عشر الثمانني 
وفيها حممد بن حامد بن محد بن عبد الواحد بن علي بن أيب مسلم األصبهاين الواعظ احلنبلي أبو سعيد ويعرف 

بن مندة وغريمها وحدث ببغداد وغريها وكان من أعيان الوعاظ وله برمس مسع أبا مسعود السورحاين وحيىي ا
  القبول التام عند العوام تويف يف سلخ شعبان 

وفيها النفيس بن مسعود بن أيب الفتح بن سعيد ن علي املعروف بابن صعرة السالمي الفقيه احلنبلي أبو حممد قرأ 
يف شبابه فتويف يوم الثالثاء تاسع شوال ودفن مبقربة األمام  القراءات وتفقه علي أيب ا لفتح بن املىن ووعظ واحتضر

أمحد قال املنذري تكلم يف مسائل اخلالف ومسع من غري واحد قال وصعوة بفتح الصاد وسكون العني املهملتني 
  وبعدها تاء تأنيث لقب جلده 

حلراين الضرير الفقيه احلنبلي أبو وفيها فتيان بن مباح بن محد بن محد بن سليمان بن املبارك بن احلسني السلمي ا



الكرم قدم بغداد ومسع احلديث من أيب الربكات االمناطي وصاحل بن شافع وغريمها وتفقه مبذهب األمام أمحد وعاد 
  إىل بلده فأفىت ودرس به إىل أن مات ومسع منه أبو احملاسن القاضي القرشي وفخر

  
خه يف العلم فأول كنت برهة مع شيخنا األمام الورع أبو الكرم الدين بن متيمة وقال يف أول تفسريه وقد ذكر شيو

فتيان بن مباح وكان طويل الباع يف علم اللغة واإلعراب ال يشق غباره يف علم القرآن ومعاناة املعاين فهما يف 
  األحكام ومواقع احلالل واحلرام انتهى 

بن احلكيم البغدادي الواعظ درس بالطرخانية وفيها حممد بن أسعد بن حممد بن نصر الفقيه احلنفي املعروف با
  والصادرية وبىن له معني الدين مدرسة شرح املقامات ودفن بباب الصغري ومن شعره 

  ) فيال ويرفع قدر منلة ** الدهر يوضع عامدا ( 
  ) وقام للنوام من له ** فإذا تنبه للمنام ( 

شاطبة مكثر عن أيب علي الصويف واليه صارت عامة  وفيها أبو عبد اهللا حممد بن يوسف بن سعادة املرسي نزيل
أصوله ومسع أيضا من أيب حممد بن عتاب وحج فسمع من ابن غزال ورزين العبدري قال األبار كان عارفا باألثر 

مشاركا يف التفسري حافظا للفروع بصريا باللغة والكالم فصيحا مفوها مع الوقار والسمت والصيام واخلشوع ويل 
  وحدث وصنف ومات يف أول العام وله سبعون سنة  قضاء شاطبة

وفيها حيىي بن ثابت بن بندار أبو القسم البغدادي البقال مسع من طراد والنعايل ومجاعة وتويف يف ربيع األول وقد 
  نيف على الثمانني 

املقتدي العباسي خطب له  وفيها املستنجد باهللا أبو املظفر يوسف بن املقتفي ألمر اهللا حممد بن املستظهر باهللا أمحد بن
أبوه بوالية العهد سنة سبع وأربعني واستخلف سنة مخس ومخسني وعاش مثانيا وأربعني سنة وأمه طاووس الكرجية 

أدركت دولته قال السيوطي يف تاريخ اخللفاء كان موصوفا بالعدل والرفق أطلق من املكوس شيئا كثريا حبيث مل 
  املفسدين سجن رجال كان يسعى بالناس مدة فحضر رجل وبذل يترك بالعراق مكسا وكان شديدا على

  
الدين بن متيمة وقال يف أول تفسريه وقد ذكر شيوخه يف العلم فأول كنت برهة مع شخنا األمام الورع أبو اكرم 
 فتيان بن مباح وكان طويل الباع يف علم اللغة واإلعراب ال يشق غباره يف علم القرآن ومعاناة املعاين فهما يف

  األحكام مواقع احلالل واحلرام انتهى 
وفيها حممد بن أسعد بن حممد بن نصر الفقيه املعروف بابن احلكيم البغدادي الواعظ درس بالطرخانية والصادرية 

  وبىن له معني الدين مدرسة شرح املقامات ودفن بباب الصغري ومن شعره 
  ) فيال ويرفع قدر منلة ** الدهر يوضع عامدا ) 
  ) وقام للنوام من له ** تنبه للمنام  فإذا) 

وفيها أبو عبد اهللا بن حممد بن يسوف املرسي نزيل شاطبة مكثر عن أيب علي الصويف واليه صارت عامة أصوله 
ومسع أيضا من أيب حممد بن أيب عتاب وحج فسمع من ابن غزال ورزين البعدري قال األبار كان عارفا باألثر 

للفروع بصريا باللغة والكالم فصيحا مفوها مع الوقار والسمت والصيام واخلشوع ويل مشاركا يف التفسري حافظا 
  قضاء شاطبة وحدث وصنف ومات يف أول العام وله سبعون سنة 



وفيها حيىي بن ثابت بن بندار أبو القسم البغدادي البقال مسع من طراد والنعايل ومجاعة وتويف يف ربيع األول وقد 
  نيف على الثمانني 

فيها املستنجد باهللا أبو املظفر يوسف بن املقتفي ألمر اهللا حممد بن املستظهر باهللا أمحد بن املقتدي العباسي خطب له و
أبوه بوالية العهد سنة سبع وأربعني واستخلف سنة مخس ومخسني وعاش مثانيا وأربعني سنة وأمه طاووس الكرجبة 

موصوفا بالعدل والرفق أطلق من املكوس شيئا كثريا حبيث مل أدركت دولته قال السيوطي يف تاريخ اخللفاء كان 
  يترك بالعراق مكسا وكان شديدا على املفسدين سجن رجال كان يسعى بالناس مدة فحضر رجل وبذل

فيه عشرة آالف درهم فقال أنا أعطيك عشرة آالف دينارا ودلين على آخر مثله ألحبسه وألف شره وقال ابن 
وصوفا بالفهم الثاقب والرأي الصائب والذكاء الغالب والفضل الباهر والعدل الظاهر له النجار كان املستنجد م

  نظم بديع ونثر بليغ ومعرفة بعمل آالت الفلك واألسطرالب وغري ذلك ومن شعره يف خبيل 
  ) تكرمة منه لنا مشعه ** وباخل أشعل يف بيته ( 
  ) حىت جرت من عينه دمعة ** فما جرت من عينها دمعة ( 

  تويف يف ثامن ربيع اآلخر 
وفيها ابن اخلالل القاضي األديب موفق الدين يوسف بن حممد املصري صاحب دواوين االنشاء للخلفاء وهو شيخ 

  القاضي الفاضل ومن شعره 
  ) وحلت مواقف بالوصال حوال ** عذبت ليال بالعذيب خوال ( 
  )  تصيب اخللى وتستهيم السايل** ومضت لذاذات تقضي ذكرها ( 
  ) يف الصبوة اخلايل حبسن اخلال ** وجلت موردة اخلدود فأوثقت ( 
  ) صدقوا كذاك البدر فرع هالل ** قالوا سراة بين هالل أصلها ( 

  تويف يف مجادي اآلخرة وقد شاخ ووىل بعده القاضي الفاضل 

  سنة سبع وستني ومخسمائة

  
ي وكان قبل هذا كاملتحكم له وخطب للخليفة فيها جتاسر صالح الدين بن أيوب وقطع خطبة العاضد العبيد

العباسي املستضئ فمات العاضد عقيب ذلك قيل انه مات غبنا وأظهر صالح الدين احلزن عليه وجلس للعزاء مث 
تسلم القصر وما حوى مث حول أوالد املعتضد وخاصته إىل مكان آخر ورتب هلم كفايتهم وملا وصل أبو سعد بن 

ىل بغداد زينت وكان يوما مشهودا وكانت اخلطبة العباسية قد قطعت من مصر منذ أيب عصرون رسوال بذلك إ
  مائيت سنة

  
فيه عشرة آالف درهم فقال أنا أعطيك عشرة آالف دينارا ودلين على آخر مثله ألحبسه وألف شره وقال ابن 

لباهر والعدل الظاهر له النجار كان املستنجد موصوفا بالفهم الثاقب والرأي الصائب والذكاء الغالب والفضل ا
  نظم بديع ونثر بليغ ومعرفة بعمل آالت الفلك واألسطرالب وغري ذلك ومن شعره يف خبيل 

  ) تكرمة منه لنا مشعه ** وباخل أشعل يف بيته ) 



  ) حىت جرت من عينه دمعة ** فما جرت من عينها دمعة ) 
  تويف يف ثامن ربيع اآلخر 

موفق الدين يوسف بن حممد املصري صاحب دواوين االنشاء للخلفاء وهو شيخ وفيها ابن اخلالل القاضي األديب 
  القاضي الفاضل ومن شعره 

  ) وحلت مواقف بالوصال حوال ** عذبت ليال بالعذيب خوال ) 
  ) تصيب اخللى وتستهيم السايل ** ومضت لذاذات تقضي ذكرها ) 
  ) اخلال يف الصبوة اخلايل حبسن ** وجلت مووردة اخلدود فأوثقت ) 
  ) صدقوا كذاك البدر فرع هالل ** قالوا سراة بين هالل أصلها ) 

  تويف يف مجادي اآلخرة وقد شاخ ووىل بعده القاضي الفاضل 

  سنة سبع وستني ومخسمائة

  
فيها جتاسر صالح الدين بن أيوب وقطع خطبة العاضد العبيدي وكان قبل هذا كاملتحكم له وخطب للخليفة 

فمات العاضد عقيب ذلك قيل انه مات غبنا وأظهر صالح الدين احلزن احلزن عليه وجلس العباسي املستضئ 
للعزاء مث تسلم القصر وما حوى مث حول أوالد املعتضد وخاصته إىل مكان آخر ورتب هلم كفايتهم وملا وصل أبو 

ية قد قطعت من مصر سعد بن أيب عصرون رسوال بذلك إىل بغداد زينت وكان يوما مشهودا وكانت اخلطبة العباس
  منذ مائيت سنة

وتسع سنني خبطبة بين عبيد أهل املذهب الردئ مث أرسل اخلليفة باخللع الفائقة الرائقة لنور الدين حممود بن زنكي 
ولنائبه صالح الدين وكان فيما أرسل لنور الدين طوق ذهب وزنه ألف مثقال وحصانان وسيفان قلد هبما إشارة 

  والشام  إىل اجلمع له بني مصر
وفيها وقعت الوحشة بني نور الدين وصالح الدين وعزم على قصده فكتب إليه صالح الدين بالطاعة فزالت 

  الوحشة بينهما 
وفيها اختذ نور الدين احلمام اهلوادى يف مجيع البالد يف االبراج تنقل االخبار فكانت من بالد النوبة اىل مهذان وكان 

  سواحل اهم ما عنده قلع الفرنج من ال
  وفيها تويف أمحد بن حممد احلرميي العطار روى عن النعايل ومجاعة ومات يف صفر عن مخس ومثانني سنة 

وفيها حسان بن منري عرف بعرقلة كان شيخا خليعا مطبوعا أعور العني منادما اختص بصالح الدين وكان قد وعده 
  تب إليه صالح الدين أنه إذا أخذ مصر يعطيه ألف دينارا فلما أخذها ك

  ) يا ألف موالي أين األلف دينار ** قل للصالح معيين عند أعساري ( 
  ) وما تفي جنة الفردوس بالنار ** أخشى من األسر أن حاولت أرضكم ( 
  ) من بعض ما خلف الطاغي أخو العاري ** فجد هبا عاضديات موفرة ( 
  ) عتقا ثقاال كأعدائي وإطماري ** محرا كأسيافكم غرا كخيلكم ( 

  فجهز له ألفا وأخذ له من أخوته مثلها فجاءه املوت فجأة فلم ينتفع بفجأة الغناء ومن شعره 



  ) فقلت هلم إذا مات أهل املكارم ** يقولون مل أرخصت شعرك يف الورى ( 
  ) كثري إذا حصلته من هبائم ** أجازي على الشعر الشعري وأنه ( 

  بن أمحد بن أمحد بن عبد اهللا بن وفيها العالمة أبو حممد بن اخلشاب عبد هللا

  
وتسع سنني بين عبيد أهل املذهب الردئ مث أرسل اخلليفة باخللع الفائقة الرائقة لنور الدين حممود بن نزكي ولنائبه 

صالح الدين وكان فيما أرسل لنور الدين طوق ذهب وزنه ألف مثقال وحصانان وسيفان قلد هبما إشارة إىل اجلمع 
  ام له بني مصر والش

وفيها وقعت الوحشة بني نور الدين وصالح الدين وعزم على قصده فكتب إليه صالح الدين بالطاعة فزالت 
  الوحشة بينهما 

  وفيها تويف أمحد بن حممد احلرميي العطار روى عن النعايل ومجاعة ومات يف صفر عن مخس ومثانني سنة 
أعور العني منادما اختص بصالح الدين وكان قد وعده  وفيها حسان بن منري عرف بعرقلة كان شيخا خليعا مطبوعا

  صالح الدين أنه إذا أخذ مصر يعطيه ألف دينارا فلما أخذها كتب إليه 
  ) يا ألف موالي أين األلف دينار ** قل للصالح معيين عند أعساري ) 
  ) وما تفي جنة الفردوس بالنار ** أخشى من األسرار أن حاولت أرضكم ) 
  ) من بعض ما خلف الطاغي أخو العاري ** ضديات موفرة فجد هبا عا) 
  ) عتقا ثقاال كأعدائي وإطماري ** محرا كأسيافكم غرا كخيلكم ) 

  فجهز له ألفا وأخذ له من أخوته مثلها فجاءه املوت فجأة فلم ينتفع بفجأة الغناء ومن شعره 
  ) كارم فقلت هلم إذا مات أهل امل** يقولون مل أرخصت شعرك يف الورى ) ) 

  ) كثري إذا حصلته من هبائم ** أجازي على الشعر الشعري وأنه ) 
  وفيها العالمة أبو حممد بن اخلشاب عبد هللا بن أمحد بن أمحد بن عبد اهللا بن

نصر البغدادي النحوي احملدث الفقيه احلنبلي ولد سنة اثنتني وتسعني وأربعمائة ومسع من علي بن احلسني الربعي 
مث طلب بنفسه وأكثر عن أيب احلصني وطبقته وقرأ الكثري وكتب خبطه املليح املتقن وأخذ العربية عن وابن النرسي 

ابن الشجري وابن اجلواليقي وأتقن العربية واللغة واهلندسة وغري ذلك وصنف التصانيف وكان إليه املنتهى يف 
مة يف النحو وكان ظريفا مزاحا قذرا وسخ حسن القراءة وسرعتها وفصاحتها مع الفهم والعذوبة وانتهت إليه اإلما

الثياب يستقى يف جرة مكسورة وما تأهل قط وال تسرى تويف يف رمضان قاله يف العرب وقال ابن النجار كان أعلم 
أهل زمانه بالنحو حىت يقال انه كان يف درجة أيب علي الفارسي قال وكانت له معرفة باحلديث واللغة واملنطق 

واهلندسة وما من علم من العلوم إال كانت له فيه يد حسنة وقال ياقوت احلموي رأيت قوما والفلسفة واحلساب 
من حناة بغداد يفضلونه على أيب علي الفارسي قال ومسع احلديث الكثري وتفقه فيه وعرف صحيحه من سقيمه 

كتاب ينظر فيه  وحبث عن أحكامه وتبحر يف علومه وقال ابن األخضر دخلت عليه يوما وهو مريض وعلى صدره
قلت ما هذا قال ذكر ابن جين مسئلة يف النحو واجتهد أن يستشهد عليها ببيت من الشعر فلم حيضره وأين ألعرف 

على هذه املسئلة سبعني بيتا من الشعر كل بيت من قصيدة وكان عاملا بالتفسري واحلديث و الفرائض واحلساب 
علوم مجة أهناها وشرح الكثري من علومه وكان ضنينا هبا مع لطف  والقراءات وقال ابن القطيعي انتهى إليه معرفة



خمالطة وعدم تكرب واطراح تكلف مع تشدد يف السنة وتظاهر هبا يف حمافل علومه ينتصر ملذهب أمحد ويصرح 
برباهينه وحججه على ذلك وقال مسعود بن البادر كنت يوما بني يدى املستضى فقال ىل كل من تعرفه قد ذكرنا 

سه ووصل إليه برنا إال ابن اخلشاب فاعتذرت عنه بعذر اقتضاه احلال مث خرجت فعرفت ابن اخلشاب ذلك بنف
  فكتب إليه هذين البيتني

نصر البغدادي النحوي احملدث الفقيه احلنبلي ولد سنة اثنتني وتسعني وأربعمائة ومسع من علي بن احلسني الربعي 
احلصني وطبقته وقرأ الكثري وكتب خبطه املليح املتقن وأخذ العربية عن وابن النرسي مث طلب بنفسه وأكثر عن أيب 

ابن الشجري وابن اجلواليقي وأتقن العربية واللغة واهلندسة وغري ذلك وصنف التصانيف وكان إليه املنتهى يف 
حا قذرا وسخ حسن القراءة وسرعتها وفصاحتها مع الفهم والعذوبة وانتهت إليه اإلمامة يف النحو وكان ظريفا مزا

الثياب يستقى يف جرة مكسورة وما تأهل قط وال تسرى تويف يف رمضان قاله يف العرب وقال انب النجار كان أعلم 
أهل زمانه بالنحو حىت يقال انه كان يف درجة أيب علي الفارسي قال وكانت له معرفة باحلديث واللغة واملنطق 

لوم إال كانت له فيه يد حسنة وقال ياقوت احلموي رأيت قوما والفلسفة واحلساب واهلندسة وما من علم من الع
من حناة بغداد يفضلونه على أيب علي الفارسي قال ومسع احلديث الكثري وتفقه فيه وعرف صحيحه من سقيمه 

وحبث عن أحكامه وتبحر يف علومه وقال انب األخضر دخلت عليه يوما وهو مريض وعلى صدره كتاب ينظر فيه 
ذكر ابن جبىن مسئلة يف النحو واجتهد أن يستشهد عليها ببيت من الشعر فلم حيضره وأين ألعرف قلت ما هذا 

على هذه املسئلة سبعني بيتا من الشعر كل بيت من قصيدة وكان عاملا بالتفسري واحلديث الفرائض واحلساب 
علومه وكان ضنينا هبا مع لطف  والقراءات وقال ابن القطيعي انتهى إليه معرفة علوم مجة أهناها وشرح الكثري من

خمالطة وعدم تكرب واطراح تكلف مع تشدد يف السنة وتظاهر هبا يف حمافل علومه ينتصر ملذهب أمحد ويصرح 
برباهينه وحججه على ذلك وقال مسعود ووصل إليه برنا إال ابن اخلشاب فاعتذرت عنه بعذر اقتضاه احلال مث 

  هذين البيتني خرجت فعرفت ابن اخلشاب ذلك فكتب إليه

  
  ) فوقفت دون الورد وقفة حائم ** ورد الورى سلسال جودك فارتووا ( 
  ) والورد ال يزداد غري تزاحم ** ظمآن اطلب خفة من زمحة ( 
قال ابن البادر فعرضتهما على املستضئ فأرسل إليه مبائيت دينار وقال لو زادنا زدناه وقال ابن رجب ويقال انه ( 

لى نفسه وكان يعتم العمة فيبقي معتما أشهرا تتسخ أطرافها من عرقه فتسود وتتقطع من الوسخ كان خبيال مقترا ع
وترمي عليها العصافري ذرقها وكان إذا رفعها عن رأسه مث أراد لبسها تركها على رأسه كيف اتفق فتجئ عذبتها 

يف ذلك يقول ما استوت العمة على رأس  تارة من تلقاء وجهه وتارة عن ميينه وتارة عن مشاله وال يغريها فإذا قيل له
عاقل قط وكان رمحه اهللا تعاىل ظريفا مزاحا ذا نوادر فمن نوادره أن بعض أصحابه سأله يوما فقال القفا ميد أو 

  يقصر فقال ميد مث يقصر والبن اخلشاب شعر كثري حسن فمنه ما ألغزه يف كتاب 
  ) س يطهر بسر وذو الوجهني لي** وذي أوجه لكنه غري بائح ( 
  ) فتسمعها مادمت بالعني تبصر ** تناديك باألسرار أسرار وجهه ( 

  ومنه لغز يف مشعة 
  ) كيف وكانت أمها الشافيه ** صفراء ال من سقم مسها ( 



  ) فأعجب هلا عارية كاسية ** عارية باطنها مكتس ( 
ه بيومني وقد يئس من نفسه فقال قال ابن اجلوزى مرض ابن اخلشاب حنوا من عشرين يوما فدخلت عليه قبل موت

يل عند اهللا أحتسب نفسي وتويف يوم اجلمعة ثالث رمضان ودفن مبقربة األمام أمحد قريبا من بشر احلايف رضى اهللا 
  عنهما 

وفيها أبو حممد عبد اهللا بن منصور بن املوصلي البغدادي املعدل مسع من النعايل وتفرد بديوان املتنيب عن أيب 
  يل وعاش مثانني سنة الربكات الوك

  وفيها العاضد لدين اهللا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف بن احلافظ لدين اهللا عبد

اجمليد بن حممد بن املستنصر بن الظاهر بن احلاكم العبيدي املصري الرافضي خامتة خلفاء الباطنية ولد يف أول سنة 
ز ويف أيامه قدم حسني بن نزار بن املستنصر ست وأربعني ومخسمائة وأقامه الصاحل ابن رزبك بعد هالك الفائ

العبيدي يف مجوع من العرب فلما قرب غدر به أصحابه وقبضوا عليه ومحلوه إىل العاضد فذحبه صربا ورد أن موت 
العاضد كان بإسهال مفرط وقيل مات غما ملا مسع بقطع خطبته وقيل بل كان له خامت مسموم فامتصه وخسر نفسه 

  سنة وعاش إحدى وعشرين 
وفيها أبو احلسن بن النعمة علي بن عبد اهللا بن خلف األنصاري االندلسي املريي مث البلنسي أحد األعالم تويف يف 

رمضان وهو يف عشر الثمانني روى عن أيب علي بن سكرة وطبقته وتصدر ببلنسية ألقراء القراءات والفقه واحلديث 
اسري ومعاين اآلثار مقدما يف علم اللسان فصيحا مفوها ورعا فاضال والنحو قال األبار كان عاملا حافظا للفقه والتف

معظما دمث األخالق انتهت إليه رياسة الفتوى واالقراء وصنف كتابا كبريا يف شرح سنن النسائي بلغ فيه الغاية 
  وكان خامتة العلماء بشرق األندلس 

بهاين الصيدالين بفتح أوله وسكون الياء التحتية وفيها أبو املطهر القسم بن الفضل بن عبد الواحد بن الفضل األص
نسبة إىل بيع األدوية والعقاقري روى عن رزق اهللا التميمي والقسم بن الفضل الثقفي وتويف يف مجادي األوىل وقد 

  نيف على التسعني 
رأ عليه القراءات وفيها أبو عبد اهللا بن الفرس حممد بن عبد الرحيم االنصاري اخلزرجي الغرناطي تفقه على أبيه وق

ومسع أبا بكر بن عطية ومسع بقرطبة من أيب حممد بن عتاب وطبقته وصار رأسا يف الفقه واحلديث والقراءات تويف 
  يف شوال ببلنسية وله ست وستون سنة

  
 وفيها أبو حامد الربوي الطوسي الفقيه الشافعي حممد بن حممد تلميذ حممد ابن حيىي وصاحب التعليقة املشهورة يف
اخلالف كان إليه يف املنتهى يف معرفة الكالم والنظر والبالغة واجلدل بارعا يف معرفة مذهب األشعري قدم بغداد 

وشغب على احلنابلة وأثار الفتنة ووعظ بالنظامية وبعد صيته فأصبح ميتا فيقال أن احلنابلة أهدوا له مع امرأة صحن 
لوضعت على احلنابلة اجلزية قاله يف العرب والربوي بفتح  حلوى مسمومة وقيل أن الربوي قال لو كان يل أمر
  املوحدة وتشديد الراء املضمومة نسبة إىل بروية جد 

وفيها أبو املكارم الباوراى املبارك بن حممد بن املعمر الرجل الصاحل روى عن ابن البطر والطرثيثي وتويف يف مجادي 
  اآلخرة 

لبغدادي األديب احلنبلي كان فاضال عارفا باألدب نظم خمتصر اخلرقي وفيها أبو جعفر مكي بن حممد بن هبرية ا



وقرأ مرات بنواحي املوصل قال ابن رجب وأظنه أخو الوزير أيب املظفر وكان يلقب فخر الدولة وكأنه خرج من 
  بغداد بعد موت الوزير 

امللقب القاضي األعز كان سناطا وفيها أبو الفتح نصر اهللا بن عبد اهللا بن خملوف بن مالمس األزهري األسكندري 
ال حلية وكان شاعرا جميدا مدحه السلفي وصحب السلفي وانتفع بصحبته ودخل اليمن وامتدح أمري عدن فأجزل 

  عطيته مث غرق ما معه وعاد إليه عريانا فأنشده قصيدته اليت أوهلا 
  ) فعدنا إىل مغناك والعود أمجل ** فيصدرنا وقد نادي السماح ببادئ 

  سن إليه أيضا ومن شعره فأح
  ) شيء به تتعب القلوب ** الفكر يف الرزق كيف يأيت ( 
  ) يف علم ما حتجب الغيوب ** وحامل اهلم ذو دعاء ( 
  ) أو قرعت بابك اخلطوب ** فإن أملت بك الرزايا ( 
  )تكشف إال به الكروب ** فجنب الناس وادع من ال ( 

  
  ) ال خييب  وسائل اهللا** من يسأل الناس حيرموه ( 

وفيها األمام أبو بكر حيىي بن سعدون األزدي القرطيب املقرئ النحوي نزيل املوصل وشيخها قرأ القراءات على 
مجاعة منهم ابن الفحام باألسكندرية ومسع بقرطبة من أيب حممد بن عتاب ومبصر من أيب صادق املديين وببغداد من 

عربية والقراءات وتصدر فيهما وكان ثقة ثبتا صاحب عبادة وورع ابن احلصني وقد أخذ عن الزخمشري وبرع يف ال
  وتبحر يف العلوم تويف يوم الفطر عن اثنتني ومثانني سنة 

  سنة مثان وستني ومخسمائة

  
فيها دخل قراوش مملوك تقى الدين عمر بن شاه شاه ابن أخي السلطان صالح الدين بن أيوب املغرب فنازل 

  انت للفرنج طرابلس املغرب وافتتحها وك
وفيها سار مشس الدولة أخو صالح الدين فافتتح اليمن وقبض على املتغلب عليها عبد النيب الزنديق وقام صيت 
الدولة األيوبية قال يف السمط الغايل الثمن يف إخبار ملوك اليمن وهم أي بنو أيوب سبعة امللك املعظم توران بن 

ني بن أيوب وامللك املعز ولده إمسعيل وسيف اإلسالم أتابك سنقر أيوب وامللك العزيز أخوه سيف اإلسالم طغتك
حبكم االتابكية لولد سيده امللك الناصر أيوب مث امللك الناصر أيوب بعده مث امللك املعظم سليمان بن تقي الدين مث 

  لوكهم انتهى امللك املسعود صالح الدين يوسف بن امللك الكامل فهؤالء سبعة ستة منهم من بين أيوب والسابع مم
وفيها التقي قلج بن الون األرمين والروم فهزمهم وكان نور الدين قد استخدم ابن الون وأقطعه سيس وظهر له 

  نصحه وكان الكلب شديد النصح

لنور الدين معينا له على الفرنج وملا ليم نور الدين يف إعطائه سيس قال استعني به وأريح عسكري وأجعله سدا بيننا 
  القسطنطينية  وبني صاحب

  وفيها سار نور الدين فافتتح مرعش مث دخل املوصل قلج أرسالن 



وفيها تويف أبو الفضل أمحد بن حممد بن شنيف الدار قزي نسبة إىل دار القز حملة ببغداد احلنبلي املقرئ أسند من 
  وتسعني سنة بقى يف القراءات لكنه مل يكن ماهرا هبا قرأ علي ابن سوار وثابت بن بندار وعاش ستا 

وفيها أرسالن خوارزم شاه بن أنس خوارزم شاه ابن حممد رد من قتال اخلطا فمرض ومات فتملك بعده ابنه حممود 
فغضب ابنه األكرب خوارزم شاه عالء الدين تكس وقصد ملك اخلطا فبعث معه جيشا فهرب حممود واستوىل هو 

جده فالتقيا فاهنزم هؤالء وأسر املؤيد وذبح بني يدي تكس على خوارزم فالتجأ حممود إىل صاحب نيسابور املؤيد فن
  صربا وقتل أم أخيه وذهب حممود إىل غياث الدين صاحب الفور فأكرمه 

وفيها الدكز ملك أذريبجان ومهذان كان عاقال محيد السرية واسع اململكة وكان ابن امرأته أرسالن شاه بن طغرل 
  نه كان من حتت حكمه ووىل بعده ابنه حممد البهلوان السلجوقي هو السلطان والدكز أتا بكه لك

وفيها األمري جنم الدين أيوب بن شادي الدويين بضم الدال املهملة وكسر الواو وحتتية ونون نسبة إىل مدينة 
بأذربيجان وهو والد امللوك صالح الدين وسيف الدين ومشس الدولة وسيف اإلسالم وشاه شاه وتاج امللوك بورى 

م وربيعة خاتون وأخو امللك أسد الدين شب به فرسه فحمل إىل داره ومات بعد أيام يف ذي احلجة وست الشا
وكان يلقب باألجل األفضل وكان أول والية توالها قلم تكريت بتولية عتاب بن مسعود السلجوقي فقتل أخوه 

كي األتابك واألتابك اسم ملن أسد الدين رجال فأخرجا منها فخرجا إىل املوصل فأحسن أليهما عماد الدين بن زن
  يرىب امللك وهو والد نور الدين وهو يومئذ متحكم

  
السلجوقية فوىل جنم الدين قلعة بعلبك فبىن هبا جنم الدين خانقاه للصوفية وهي املعروفة اليوم باملنجمية وكان جنم 

أباه وكان بدمشق يف خدمة نور الدين صاحلا حسن السرية كرمي السريرة وملا توىل ولده صالح الدين مصر استدعى 
الدين حممود بن زنكي فاستأذنه فأذن له فلما قدم على ولده صالح الدين أراد أن خيلع األمر إليه فكره وملا مات 

  جنم الدين دفن عند أخيه بالقاهرة مث نقال سنة تسع وسبعني إىل املدينة النبوية 
  ابور قتل يف هذا العام وفيها املؤيد أيب به بن عبد اهللا السنجري صاحب نيس

وفيها جعفر بن عبد اهللا بن قاضي القضاة أيب عبد اهللا حممد بن علي الدامغاين احلنفي أبو منصور روى عن أيب مسلم 
  السمناين وابن الطيوري وتويف يف مجادي اآلخرة 

والنحو وفنون األدب وفيها ملك النحاة أبو نزار احلسن بن صايف البغدادي الفقيه االصويل املصنف يف األصلني 
استوطن دمشق آخرا وتويف هبا عن مثانني سنة وكان لقب نفسه ملك النحاة ويغضب على من ال يدعوه بذلك وله 

ديوان شعر ومدح النيب صلى اهللا عليه وسلم بقصيدة طنانة واتفق أهل عصره على فضله ومعرفته قال يف العرب كان 
ها كثري العجب والتيه قدم دمشق واشتغل هبا وصنف يف الفقه والنحو حنويا بارعا وأصوليا متكلما وفصيحا متفو

والكالم وعاش مثانني سنة وكان رئيسا ماجدا انتهى وكان شافعيا قال ابن شهبة تفقه على أمحد األشنهى تلميذ 
امليهين املتويل وقرأ أصول الفقه على ابن برهان وأصول الدين علي أيب عبد اهللا القريواين واخلالف على أسعد 

والنحو على الفصيحي وبرع فيه وسافر إىل خراسان واهلند مث سكن واسط مدة وأخذ عنه مجاعة من أهلها مث 
استوطن دمشق وصنف يف النحو كتبا كثرية وصنف يف الفقه كتابا مساه احلاكم وخمتصرين يف األصلني وتويف 

  بدمشق يف شوال



  
  ودفن بباب الصغري 

ن حممد بن أمحد بن محدان بن موسى األصبهاين أبو اخلري كان من األئمة احلفاظ االجماد وفيها احلافظ عبد الرحيم ب
  ومن حمفوظه فيما قيل الصحيحان باإلسناد تكلم فيه أبو موسى املديين وغريه من النقاد قاله ابن ناصر الدين 

تفرد هبا ومسع من شيخ اإلسالم  وفيها أبو جعفر الصيدالين حممد بن احلسن األصبهاين له إجازة من بيين اهلرمثية
  وطبقته هبراة ومن سليمان احلافظ وطبقته بأصبهان تويف يف ذي القعدة قاله يف العرب 

  سنة تسع وستني ومخسمائة

  
فيها ثارت الفرنج ملوت نور الدين امللك العادل أبو القسم حممود بن زنكي ابن أق سنقر متلك حلب بعد أبيه مث 

سنة وكان مولده يف شوال سنة إحدى عشرة ومخسمائة وكان أجل ملوك زمانه  أخذ دمشق فملكها عشرين
وأعدهلم وأدينهم وأكثرهم جهادا وأسعدهم يف دنياه وآخرته هزم الفرنج غري مرة وأخافهم وجرعهم املر وكان أوال 

ون ومن بالد الفرنج متحكما مللوك السالجقة مث استقل وكان يف اإلسالم زيادة ببقائه افتتح من بالد الروم عدة حص
ما يزيد على مخسني حصنا وكان أمسر طويال مليحا تركي اللحية نقي اخلد شديد املهابة حسن التواضع طاهر 

اللسان كامل العقل والرأي سليما من التكرب خائفا من اهللا قل أن يوجد يف الصلحاء مثله فضال عن امللوك ختم اهللا 
ادة وخطب له يف الدنيا وأزال األذان حبي على خري العمل وبىن املدارس له بالشهادة ونوله احلسىن أن شاء وزي

وسور دمشق وأسقط ما كان يؤخذ من مجيع املكوس وبىن املكاتب لأليتام ووقف عليها األوقاف وبىن الربط 
طالعة والبيمارستان واقطع العرب االقطاعات لئال يتعرضوا للحاج وبىن اخلانات والربط وكان حسن اخلط كثري امل

  مواظبا على الصلوات اخلمس كثري تالوة القرآن مل تسمع منه

كلمة فحش ذو عقل متني حيب الصاحلني ويزورهم يف أماكنهم قال ابن األثري طالعت تواريخ امللوك املتقدمني قبل 
وال أكثر حتريا  اإلسالم واىل يومنا هذا فلم أر فيها بعد اخللفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز ملكا أحسن سرية منه

للعدل واإلنصاف مث ذكر زهده وعدله وفضله وجهاده واجتهاده وكان ال يأكل وال يشرب وال يتصرف يف شيء 
خيصه إال من ملك اشتراه من سهمه من غنائم الكفار ومل يلبس حريرا قط وال ذهبا وال فضة كان كثري الصيام وله 

مني عليها مث يتمم وكان يلعب بالكرة يف ميدان دمشق فجاء رجل أوراد يف النهار والليل وكان يقدم أشغال املسل
فوقف بإزائه فقال للحاجب سله ما حاجته فقال يل مع نور الدين حكومة فرمى الصوجلان من يده وجاء إىل جملس 
القاضي كمال الدين الشهرزورى وقال له ال تنزعج وأسلك معي ما تسلكه مع آحاد الناس فلما حضر سوى بينه 

 خصمه وحتاكما فلم يثبت للرجل عليه حق وكان يدعى ملكا يف يد نور الدين فقال نور الدين للقاضي هل وبني
ثبت له على حق قال ال قال فاشهدوا أين قد وهبت امللك له وقد كنت أعلم انه ال حق له عندي وإمنا حضرت معه 

ن جيلس يف كل أسبوع أربعة أيام وحيضر لئال يقال عين أين طلبت إىل جملس الشرع فأبيت وبىن دار العدل وكا
عنده الفقهاء ويأمر بإزالة احلجاب والبواب حىت يصل اليه الشيخ الكبري والضعيف ويسأل الفقهاء عما أشكل وإذا 

حضر احلرب شد تركاشني ومحل قوسني وبىن جامعه باملوصل وفوض أمره إىل الشيخ عمر املال وكان من األخيار 
كان ميأل أتون اآلجر ويتقوت باألجرة وليس عليه غري قميص وال عمامة وال ميلك شيئا فقيل له  وإمنا قيل املال ألنه



أن هذا ال يصح ملثل هذا العمل فقال إذا وليت بعض األجناد ال خيلو من الظلم وهذا الشيخ ال يظلم فإن ظلم كان 
م بناؤه يف ثالث سنني فلما دخل نور الدين الظلم عليه فدفع إىل الشيخ ستني ألف دينار وقيل ثلثمائة ألف دينار فت
  إىل املوصل دخله وصلى فيه ووقف عليه قرية فدخل عليه املال وهو

جالس على دجلة وترك بني يديه دفاتر اخلرج وقال يا موالنا اشتهي أن تنظر فيها فقال نور الدين يا شيخ حنن عملنا 
ىل دجلة ووقع يف يده ملك من ملوك الفرنج فبذل يف نفسه هذا هللا تعاىل دع احلساب ليوم احلساب مث رمى الورق إ

ماال عظيما فشاور األمراء فأشاروا ببقائه يف األسر خوفا من شره فقال له نور الدين احضر املال فأحضر ثلثمائة 
اء ألف دينار فأطلقه فلما وصل إىل بلده مات وطلب األمراء سهمهم فقال ما تستحقون شيئا ألنكم أشرمت بغري الفد

وقد مجع اهللا تعاىل بني احلسنيني الفداء وموت اللعني فبىن بذلك الفداء املارستان الذي بدمشق واملدرسة ودار 
احلديث ووقف عليها األوقاف وذكر املطري يف كتابه تاريخ املدينة أن السلطان حممود رأى النيب صلى اهللا عليه 

احدة منها يا حممود انقذين من هذين الشخصني لشخصني وسلم يف ليلة واحدة ثالث مرات وهو يقول له يف كل و
أشقرين جتاهه فاستحضر وزيره قبل الصبح فأخربه فقال له هذا أمر حدث يف مدينة النيب صلى اهللا عليه وسلم ليس 

له غريك فتجهز وخرج على عجل مبقدار ألف راحلة وما يتبعها من خيل وغري ذلك حىت دخل املدينة على غفلة 
طلب الناس عامة للصدقة وقال ال يبقي باملدينة أحد إال جاء فلم يبق إال رجالن جماوران من أهل األندلس فلما زار 

نازالن يف الناحية اليت قبلة حجرة النيب صلى اهللا عليه وسلم من خارج املسجد عند دار آل عمر بن اخلطاب اليت 
جد يف طلبهما حىت جيء هبما فلما رآمها قال للوزير تعرف اليوم بدار العشرة رضي اهللا عنهم قاال حنن يف كفاية ف

مها هذان فسأهلما عليهما حىت أفضي إىل العقوبة فأقرا أهنما من النصاري وصال لكي ينقال النيب صلى اهللا عليه 
وسلم من هذه احلجرة الشريفة ووجدمها قد حفرا نقبا حتت األرض من حتت حائط املسجد القبلي جيعالن التراب 

  عندمها يف البيت فضرب أعناقهما عند الشباك الذي يف شرقي حجرةيف بئر 

النيب صلى اهللا عليه وسلم خارج املسجد مث أحرقا وركب متوجها إىل الشام راجعا فصاح به من كان نازال خارج 
ي إال على السور واستغاثوا وطلبوا أن يبىن هلم سورا حيفظهم فأمر ببناء هذا السور املوجود اليوم ومثل هذا ال جير

يد ويل اهللا تعاىل تويف رمحه اهللا تعاىل بعلة اخلوانيق وأشار عليه األطباء بالفصد فامتنع وكان مهيبا فما روجع ودفن يف 
بيت كان خيلو فيه بقلعة دمشق مث نقل إىل مدرسته اليت عند سوق اخلواصني وروى أن الدعاء عند قربه مستجاب 

عر حليته صلى اهللا عليه وسلم فينبغي ملن زاره أن يقصد زيارة شيء منه ويقال انه دفن معه ثالث شعرات من ش
صلى اهللا عليه وسلم وملا مات كان عمره نيفا ومخسني سنة وقام بعده بامللك ولده الصاحل إمساعيل وملا استظهر 

ملوته وقع السلطان صالح الدين بن أيوب على بالد الشام كلها تركه يف حلب حىت تويف سنة سبع وسبعني وكان 
  عظيم يف قلوب الناس لصالحه أيضا 

وفيها النقيب أبو عبد اهللا أمحد بن علي احلسيين األديب نقيب الطالبيني روى عن أيب احلسني بن الطيوري ومجاعة 
  وتويف يف مجادي األوىل 

ري وعاش أربعا وفيها أبو اسحق بن قرقول احلافظ إبراهيم بن يوسف الوهراين اجلمري ومجرة اسم قريته مسع الكث
وستني سنة وكان من أئمة أهل املغرب فقيها مناظرا متفننا حافظا للحديث بصريا بالرجال قال ابن ناصر الدين كان 

  ثقة مأمونا 
وفيها احلافظ أبو العالء العطار احلسن بن أمحد اهلمذاين املقرئ احلنبلي األستاذ شيخ مهذان وقارئها وحافظها رحل 



يث عن احلداد وقرأ بواسط على القالنسي وببغداد على مجاعة ومسع من ابن بيان وطبقته ومحل القراءات واحلد
وخبراسان من الفراوي وطبقته قال احلافظ عبد القادر الرهاوي شيخنا أبو العالء أشهر من أن يعرف بل يتعذر 

  وجود مثله يف أعصار كثرية

على حفاظ زمانه يف حفظ ما يتعلق باحلديث من وأول مساعه من الدوىن يف سنة مخس وتسعني وأربعمائة برع 
األنساب والتواريخ واألمساء والكىن والقصص والسري وله التصانيف يف احلديث والرقائق وله يف ذلك جملدات 

كبرية منها كتاب زاد املسافر يف احلديث والقراءات مخسون جملدا قال وكان إماما يف العربية مسعت أن من مجلة ما 
ة كتاب اجلمهرة وخرج له تالمذة يف العربية أئمة منهم إنسان كان حيفظ كتاب الغريبني للهروي مث حفظ يف اللغ

أخذ عبد القادر يصف مناقب أيب العالء ودينه وكرمه وجاللته وأنه أخرج مجيع ما ورثه وكان أبوه تاجرا وانه سافر 
ن إىل أن نشر اهللا ذكره يف اآلفاق وقال ابن مرات ماشيا حيمل كتبه على ظهره ويبيت يف املساجد ويأكل خبز الدخ

رجب ولد بكرة يوم السبت رابع عشر ذي احلجة سنة مثان ومثانني وأربعمائة وقال ابن السمعاين يف حقه حافظ 
متقن مقرئ فاضل حسن السرية مرضى الطريقة عزيز النفس سخي مبا ميلك مكرم للغرباء يعرف القراءات 

مسعت منه وذكره ابن اجلوزى يف طبقات األصحاب وذكر يف آخر كتابه التلقيح أن واحلديث واألدب معرفة حسنة 
أبا العالء كان هو حمدث عصره ومقرئه وكان ال يغشى السالطني وال تأخذه يف اهللا لومة الئم وال ميكن أحدا أن 

  داد يعمل يف حملته منكرا وال مشاعا وتويف ليلة اخلميس لسبع عشرة بقيت من مجادي األوىل ببغ
وفيها دهبل بن علي بن منصور بن إبراهيم بن عبد اهللا املعروف بابن كاره البغدادي احلرميي اخلباز أبو احلسن 

احلنبلي ولد سنة مخس وتسعني وأربعمائة ومسع من ابن البسرى وابن نبهان وغريمها قال الشيخ موفق الدين كان 
حملاسن العرسي كان فقيها حسنا فاضال زاهدا صادقا ثقة فقيها من فقهاء أصحابنا وكان شيخا صاحلا وقال أبو ا

وذكر غريه أنه أضر بآخره وقال ابن رجب روى عنه ابن األخضر ومجاعة وتويف ليلة الثالثاء لليلتني خلتا من احملرم 
  ودفن مبقربة باب حرب

  
نيف الكثرية ألف شرحا وفيها أبو حممد بن الدهان سعيد بن املبارك البغدادي النحوي ناصح الدين صاحب التصا

لإليضاح يف ثالث وأربعني جملدة وسكن املوصل وأضر بآخره وكان سيبويه زمانه تصدر لالشتغال مخسني سنة 
  وعاش بضعا وسبعني سنة 

وفيها أبو حممد عبد الصمد بن بديل بن اخلليل اجليلي املقرئ احلنبلي قال ابن القطيعي قدم بغداد ونزل باب االزج 
قرآن بالروايات الكثرية ورواها عن أيب العالء اهلمداين وكان عاملا ثقة ثبتا فقيها مفتيا وكان اشتغاله وقرئ عليه ال

بالفقه على والدي رمحه اهللا وناظر ودرس وأفىت وكتب إيل وأنا مسافر كتابا ذكر يل فيه ما أحببت ذكره لربكته اهللا 
وال تكن مضيعا أنفاسا معدودة وأعمارا حمسوبة واجعل اهللا كن مقبال مدميا على شئونك مشتغال مبا أنت بصدده 

ماال يعنيك دبر أذنك وأغمض عينك عما ليس من حظها وأطلب من رحيانه ما حل لك ودع ما حرم عليك وبذلك 
تغلب شيطانك وحتوز مطالبك والسالم تويف رمحه اهللا سنة تسع وستني ومخسمائة ودفن مبقربة أمحد بالقرب من بشر 

  اهللا عنهما انتهى احلايف رضي 
وقال ابن النجار صحب القاضي أبا يعلى وتفقه عليه وكان خصيصا به وأنه تويف يوم السبت سلخ ربيع األول سنة 

  إحدى وسبعني ومخسمائة 



وفيها أبو بكر عبد الرمحن املقرئ بن األسعد الغياثي الفقيه احلنبلي ويعرف باألعز البغدادي كان يف ابتداء أمره يغين 
وت حسن مث تاب وحسنت توبته وقرأ القرآن يف زمن يسري وتعلم اخلط يف أيام قالئل وحفظ كتاب اخلرقي وله ص

وأتقنه وقرأ مسائل اخلالف على مجاعة من الفقهاء وكان ذكيا جدا حيفظ يف يوم واحد ماال حيفظ غريه يف شهر 
الف وسافر إىل الشام وسكن دمشق مدة ومسع من عبد الوهاب االمناطي وسعد اخلري االمناطي وتكلم يف مسائل اخل

  وأم باحلنابلة يف جامعها مث توجه إىل ديار مصر فاستوطنها إىل
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أخبار من ذهب:كتاب  الذهب يف    شذرات 
لي :املؤلف احلنب لعكري  ا بن حممد  بن أمحد   عبد احلي 

حني وفاته وكان فقيها فاضال قارئا جمودا طيب النغمة قال ابن الليثي كان قويا يف دين اهللا متمسكا باآلثار ال يرى 
  عت عليه معتقدا يف السنة قاله ابن رجب منكرا أو يسمع به إال غريه ال حيايب يف قول احلق أحدا قال وصحبته ومس

وفيها عبد النيب بن املهدي الذي كان تغلب على اليمن ويلقب باملهدي وكان أبوه أيضا قد استوىل على اليمن فظلم 
وغشم وذبح االطفال وكان باطنيا من دعاة املصريني فهلك سنة ست وستني وقام بعده ولده هذا فاستباح احلرائر 

  فقتله مشس الدولة كما ذكرنا  ومترد على اهللا
وفيها أبو احلسن علي بن أمحد بن حنني الكناين القرطيب نزيل فاس مسع املوطأ من أيب عبد اهللا بن الطالع وأخذ 

القراءات عن أيب احلسن العبسي ومسع من حازم بن حممد والكبار وحج سنة مخسمائة ولقي الكبار وعمر دهرا ولد 
  وتصدر لإلقراء مدة سنة ست وسبعني وأربعمائة 

وفيها الفقيه عمارة بن علي بن زيدان أبو حممد احلكمي املذحجي اليمين الشافعي الفرضي جنم الدين نزيل مصر 
وشاعر العصر قال ابن خلكان كان شديد التعصب للسنة أديبا ماهرا مل يزل ماشي احلال يف دولة املصريني إىل أن 

أمور وأخذ يف اتفاق مع الرؤساء يف التعصب للعبيديني وإعادة دولتهم ملك صالح الدين فمدحه مث انه شرع يف 
  فنقل أمرهم وكانوا مثانية إىل صالح الدين فشنقهم يف رمضان انتهى 

وقال االسنوي حج سنة تسع وأربعني وسريه قاسم ابن هاشم أمري مكة شرفها اهللا تعاىل رسوال إىل ديار املصرية 
ني ومخسمائة واخلليفة يومئذ الفائز بن الظافر والوزير الصاحل بن رزيك فمدحهما فدخلها يف ربيع األول سنة مخس

  بقصيدة منها 
  ) محدا يقوم مبا أولت من النعم ** احلمد للعيس بعد العزم واهلمم ( 
  ) متنت اللجم فيها رتبة اخلطم ** ال أجحد احلق عندي للركاب يد ( 
  )إمام العصر من أمم  حىت رأيت** قربن بعد مزار العز من نظري ( 

  
  ) وفدا إىل كعبة املعروف والكرم ** ورحن من كعبة البطحاء جمتهدا ( 
  ) بني النقيضني من عفو ومن نقم ** حيث اخلالفة مضروب سرادقها ( 

فاستحسنا قصيدته وأجزال صلته وأقام إىل شوال من سنة مخسني يف أرغد عيش وأعز جانب مث فارق مصر وتوجه 
ها اهللا تعاىل مث إىل زبيد يف صفر سنة إحدى ومخسني مث حج من عامه فأرسله قاسم صاحب مكة إىل إىل مكة حرس

مصر يف رسالة ثانية فاستوطنها ومل يفارقها بعد فأحسن إليه الصاحل ومن يتعلق به كل اإلحسان وصحبوه مع 
ارة مقيما هبا فرثاهم بقصيدة المية اختالف العقيدة وشدة التعصب للسنة وملا لطف اهللا بإزالة ملك الدولة كان عم

طنانة مث شرع يف االتفاق مع مجاعة من رؤساء البلد على إعادة الدولة املصرية فعلم هبم السلطان وكانوا مثانية من 
األعيان ومن مجلتهم الفقيه عمارة املذكور فأمر بشنق اجلميع فشنقوا يف يوم السبت ثاين شهر رمضان وكفى اهللا 

على املذكور وأخذ للشنق حتيل على املرور على باب القاضي الفاضل فغيب عنه وامتنع من رؤيته  شرهم وملا قبض
  فأنشد 



  ) أن اخلالص من العجب ** عبد الرحيم قد احتجب ( 
  وكان ذلك آخر شيء نظمه انتهى ما ذكره االسنوي وقيل انه صلب منكسا وانه أنشد يف هذه احلالة 

  ) لعلة أوجبت تعذيب ناسويت **  وما تعلقت بالسرياق منتكسا( 
  ) عذبت تعذيب هاروت وماروت ** لكنين مذ نفثت السحر من كلمى ( 

  فاهللا أعلم 
وفيها هبة اهللا بن كامل املصري التنوخي قاضي القضاة وداعي الدعاة أبو القسم قاضي اخلليفة العاضد كان أحد 

  ح الدين رمحه اهللا تعاىلالثمانية الذين سعوا يف إعادة دولة بين عبيد فشنقهم صال

  
وفيها أبو الربكات حيىي بن جناح بن مسعود بن عبد اهللا اليوسفي املؤدب األديب الشاعر احلنبلي مسع من أيب العز 

بن كادش وغريه وقال ابن اجلوزى مسع احلديث الكثري مث قرأ النحو واللغة وكان غزير الفضل يقول الشعر احلسن 
أهل األدب والعلم له خط حسن وشعر رقيق مسع منه مجاعة من الطلبة وكان حنبلي وقال ابن القطيعي كان من 

  املذهب حسن االعتقاد ومن شعره 
  ) كل يوم يروعين منك حال ** أقلى منك ذا اجلفا أم دالل ( 
  ) أم هكذا يتيه اجلمال ** أعذول يغريك أم عزة املعشوق ( 
  ) ة ال تقال صرت يف القلب عثر** نظرة كنت يوم ذاك فأين ( 
  ) للهوى فالغرام داء عضال ** أنا عرضت يوم سلع بنفسي ( 
  ) إال أن الدماء حالل ** عبثا تقتل النفوس وال حتسب ( 
  ) ومل تدر قط كيف النضال ** من عجيب أن ال يطيش هلا سهم ( 

  قربة األمام أمحد وهي طويلة تويف رمحه اهللا تعاىل يوم السبت إلحدى عشرة مضت من شوال ودفن من الغد مب

  سنة سبعني ومخسمائة

  
فيها قدم صالح الدين فأخذ دمشق بال ضربة وال طعنة وسار الصاحل و امسعيل بن نور الدين الشهيد يف حاشيته إىل 
حلب مث سار صالح الدين فحاصر محص باجملانيق مث سار فأخذ محاة يف مجادى اآلخرة مث سار فحاصر حلب وأساء 

ور الدين مث رد وتسلم محص مث عطف إىل بعلبك فتسلمها مث كر فالتقى عز الدين مسعود بن العشرة يف حق آل ن
مودود بن صاحب املوصل وأخو صاحبها فاهنزم املواصلة على قرون مجاة أسوأ هزمية مث استناب أخاه بدمشق سيف 

  اإلسالم وكان مبصر أخوه العادل

  
ده ألمه ثابت بن بندار وكان يبسط املرقعة للشيخ عبد القادر على وفيها تويف أمحد بن املبارك املرقعايت روى عن ج

  الكرسي تويف يف صفر 
  وفيها خدجية بنت أمحد بن احلسيىن النهرواين روت عن أيب عبد اهللا النعايل وكانت صاحلة توفيت يف رمضان 

الزاهد أبو الفضل املعروف  وفيها حامد بن حممود بن حامد بن حممد بن أيب عمرو احلراين اخلطيب الفقيه احلنبلي



بابن أيب احلجر ويلقب تقي الدين شيخ حران وخطيبها ومدرسها ومفتيها ولد سنة ثالث عشرة ومخسمائة حبران 
كما قال ابن تيمية ورحل إىل بغداد ومسع هبا من عبد الوهاب االمناطي احلافظ وغريه وتفقه هبا وبرع وناظر ولقى هبا 

رآه الشيخ يوما ميشى على سجادته على بساط الشيخ فقال الشيخ عبد القادر كأين بك الشيخ عبد القادر والذمه ف
وقد دست على بساط السلطان فكان كما قال وقال ابن اجلوزى صديقنا قدم بغداد وتفقه وناظر وعاد إىل حران 

ا للقرآن كتبت عنه وأفىت ودرس وكان ورعا به وسوسة يف الطهارة وذكر ابن القطيعي حنوا من ذلك وقال كان تالي
  وكان ثقة انتهى 

وقال ابن احلنبلي كان شيخ حران يف وقته بين نور الدين حممود املدرسة يف حران ألجله ودفعها إليه ودرس هبا 
وتوىل عمارة جامع حران فما قصر فيه وقال ابن رجب أخذ عنه العلم مجاعة من أهل حران منهم اخلطيب فخر 

وغريمها ومسع منه احلديث حبران مجاعة منهم أبو احملاسن القرشي الدمشقي وابن الدين بن تيمية وابن عبدوس 
  القطيعي وروى عنه يف تارخيه وقال تويف لسبع خلون من شوال حبران 

وفيها سلمة التركماين متلك بالد فارس وجدد قالعا وحارب امللوك وهنب املسلمني وكان خيطب للخليفة التقاه 
التركمان هلم ثأر على مسلة فاهنزم جيشه وأصابه سهم وأسر فمات وكان ظاملا جبارا فرح البهلوان ومعه عسكر من 

  الناس مبصرعه وكانت أيامه عشرين سنة 
  قاله يف العرب

  
وفيها قامياز امللك قطب الدين املستنجدي عظم يف دولة مواله وصار مقدم اجليش يف دولة املستضئ واستبد باألمور 

  ر بعسكره حنو املوصل فمات يف ذي احلجة وكان فيه كرم وقلة ظلم إىل أن هم باخلروج فسا
وفيها أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن خليل القيسي الليلي نزيل فاس مث مراكش روى عن ابن الطالح وحازم بن 

  يب مدة حممد ومسع صحيح مسلم من أيب على الغساين قال األبار كان من أهل الرواية والدراية الزم مالك بن وه
  وفيها أبو شجاع عمر بن حممد البسطامي البلخي كان فقيها فاضال ومن شعره 

  ) فأيقنت أن القل يف عدهم كثر ** وجربت أبناء الزمان بأسرهم ( 
  ) فلما التقينا صغر اخلرب اخلرب ** وخربت طغواهم ولوم فعاهلم ) 

كان حافظا للقرآن فاضال عادال حمبا للصاحلني وفيها أبو الفضل حيىي بن جعفر صاحب املخزن ونائب الوزارة و
  والعلماء وذكره مأوى هلم مسع احلديث الكثري قام إليه احليص بيص وهو يف نيابة الوزارة فقال 

  ) برامكة ميتارهم كل معشر ** لكل زمان من أماثل أهله ( 
  ) ندى وأبوه جعفر مثل جعفر ** أبو الفضل حيىي مثل حيىي بن خالد ( 

  شب الواعظ فأنشد فقام نا
  ) ويف اجلانب الغريب موسى بن جعفر ** ويف اجلانب الشرقي حيىي بن جعفر ( 
  ) وهذا إىل املوىل الكرمي املطهر ** فذاك إىل اهللا الكرمي شفيعنا ( 

  أراد جعفر الصادق 

  سنة إحدى وسبعني ومخسمائة



  
  ىفيها سار صالح الدين فأخذ منبج مث نازل قلعة عزاز مدة وقفز عل

  اإلمسعيلية فجرحوه يف فخذه وأخذوا فقتلوا وافتتح القلعة 
وفيها تويف احلافظ ابن عساكر صاحب التاريخ الثمانني جملدة أبو القسم علي ابن احلسن بن هبة اهللا الدمشقي 
حمدث الشام ثقة الدين قال ابن شهبة فخر الشافعية وإمام أهل احلديث يف زمانه وحامل لوائهم صاحب تاريخ 

شق وغريه من املؤلفات املفيدة املشهورة مولده يف مستهل سنة تسع وتسعني وأربعمائة رحل إىل بالد كثرية ومسع دم
الكثري من حنو ألف وثلثمائة شيخ وثامنني امرأة وتفقه بدمشق وبغداد وكان دينا خريا خيتم يف كل مجعة وأما يف 

ري األمر باملعروف والنهي عن املنكر قليل االلتفات رمضان ففي كل يوم معرضا عن املناصب بعد عرضها عليه كث
إىل األمراء وأبناء الدنيا قال احلافظ أبو سعد السمعاين يف تارخيه هو كثري العلم غزير الفضل حافظ ثقة متقن دين 

خري حسن السمت مجع بني معرفة املتون واألسانيد صحيح القراءة متثبت حمتاط رحل وبالغ يف الطلب إىل أن مجع 
ما مل جيمع غريه وصنف التصانيف وخرج التخاريج وقال أبو حممد عبد القادر الرهاوي رأيت احلافظ السلفي 

واحلافظ أبا العالء اهلمداين واحلافظ أبا موسى املديين ما رأيت فيهم مثل ابن عساكر تويف يف رجب ودفن مبقربة 
تصانيفه املشهورة التاريخ الكبري مثامنائة جزء يف  باب الصغري شرقي احلجرة اليت فيها معاوية رضي اهللا عنه ومن

مثانني جملدا املوافقات اثنان وسبعون جزءا األطراف للسنن األربعة مثانية وأربعون جزءا معجم شيوخه اثنا عشر 
جزءا مناقب الشبان مخسة عشر جزءا فضل أصحاب احلديث أحد عشر جزءا تبيني كذب املفتري على الشيخ أيب 

  عري جملدة وقال الذهيب ومن تصفح تارخيه عرف منزلة الرجل يف احلفظ وله شعر حسن منه احلسن األش
  ) وأشرفه األحاديث العوايل ** إال أن احلديث اجل علم ( 
  )وأحسنه الفوائد واألمايل ** وانفع كل يوم منه عندي ( 

  
  ) حيققه كأفواه الرجال ** وأنك لن ترى للعلم شيئا ( 
  ) وخذه من الرجال بال مالل ** رص عليه فكن يا صاح ذا ح( 
  ) من التصحيف بالداء العضال ** وال تأخذه من صحف فترمي ( 

وفيها حفدة العطاردي األمام جمد الدين أبو منصور حممد بن أسعد بن حممد الطوسي الفقيه الشافعي االصويل 
زيل وقد دخل إىل خباري وتفقه هبا مث عاد إىل الواعظ تلميذ حمي السنة البغوي وراوي كتابيه شرح السنة ومعامل التن

  أذربيجان واجلزيرة وبعد صيته يف الوعظ أنشد يوما على الكرسي من مجلة أبيات 
  ) على منزل كانت حتل به هند ** حتية صوت املزن يقرؤها الرعد ( 
  ) وعارية العشاق ليس هلا رد ** نأت فأعارهتا القلوب صبابة ( 

   ربيع اآلخر مث قال وقيل سنة ثالث وسبعني قال ابن خلكان تويف يف
وفيها أبو النجم املبارك بن احلسن بن طراد الباماوردي الفرضي احلنبلي املعروف بابن القابلة ولد سنة مخس 

ومخسمائة تقريبا ومسع من طلحة العاقويل سنة عشر وهو أقدم مساع وجدله ومن القاضي أيب احلسني بن الفراء وأيب 
دي وغريهم قال ابن اجلوزى كان عارفا بعلم الفرائض واحلساب والدور حسن العلم باجلرب واملقابلة غالب املاور

وغامض الوصايا واملناسخات امارا باملعروف شديدا على أهل البدع عارفا مبواقيت الشمس والقمر تويف ليلة 



  ر بغداد السبت لعشر بقني من مجادي األوىل ودفن مبقربة الطربي بقرية الزادمان ظاه
وفيها أبو احملاسن اجملمعي حممد بن عبد الباقي بن هبة اهللا بن حسني بن شريف اجملمعي املوصلي احلنبلي ذكره ابن 
  القطيعي فقال أحد فقهاء احلنابلة املواصلة ورد بغداد وتفقه على القاضي أيب يعلى ومسع هبا احلديث واألدب وكان

  
شتمل على طبقات الفقهاء من أصحاب األمام أمحد قال وكان باملوصل عمر املال تاليا لكتاب اهللا تعاىل ومجع كتابا ا

مقدما يف بلده فاهتم بشيء من ماله وكان خصيصها به فضربه إىل أن أشفى على التلف مث أخرجه إىل بيته وبقى أياما 
يل إىل املبتدعة وقد تبني يسرية وتويف يف رجب أو شعبان باملوصل وهذا عمر كان يظهر الزهد والديانة وأظنه كان مي

  هبذه احلكاية أيضا ظلمه وتعديه قاله ابن رجب 

  سنة اثنتني وسبعني ومخسمائة

  
فيها أمر صالح الدين ببناء السور الكبري احمليط مبصر والقاهرة من الرب وطوله تسعة وعشرون ألف ذراع وثلثمائة 

وأنفق عليه أمواال ال حتصى وكان مشيد بنائه قرافوش ذراع بالقامسي فلم يزل العمل فيه إىل أن مات صالح الدين 
  وأمر أيضا بإنشاء قلعة اجلبل مث توجه إىل اإلسكندرية ومسع احلديث من السلفي قاله يف العرب 

وفيها كانت وقعة الكنز مجع الكنز األسود مقدم السودان خلقا وجيش بالصعيد ليعيد دولة العبيديني وسار إىل 
فخرج حلربه نائب مصر سيف الدين أبو بكر العادل فالتقوا فانكسر الكنز وقتل يف املصاف  القاهرة يف مائة ألف

  قال أبو املظفر بن اجلوزي قيل انه قتل منهم مثانون آلفا يعين من السودان 
  وفيها تويف أبو حممد صاحل ابن املبارك بن الرخلة الكرخي املقرئ القزاز مسع النعايل وغريه وتويف يف صفر 

ها العثماين أبو حممد عبد اهللا بن عبد الرمحن بن حيىي األموي الديباجي حمدث اإلسكندرية بعد السلفي يف الرتبة وفي
  روى عن أيب القسم بن الفحام وغريه ويعرف بابن أيب اليابس كان ثقة صاحلا يقرئ النحو واللغة وكان السلفي

هو يف حل إال السلفي فبيين وبينه وقفة بني يدي اهللا يؤذيه ويرميه بالكذب فكان يقول كل من بيين وبينه شيء ف
  تعاىل تويف يف شوال عن مثان ومثانني سنة قاله يف العرب 

وفيها أبو احلسن علي بن عساكر بن املرحب بن العوام البطائحي الضرير املقرئ احلنبلي األستاذ قرأ القراءات على 
تصدر لالقراء وأتقن الفن وحدث عن أيب طالب بن يوسف وطائفة أيب العز القالنسي وأيب عبد اهللا البارع وطائفة و

قال الشيخ موفق الدين بن قدامة كان مقرئ أهل بغداد يف وقته وكان عاملا بالعربية إماما يف السنة قرا عليه 
القراءات مجاعه من الكبار منهم عبد العزيز بن دلف وابن احلمريي وحدث عنه مجاعة منهم ابن األخضر وعبد 

غين املقدسي وعبد القادر الرهاوي وغريهم تويف ليلة الثالثاء ثامن عشرى شعبان وصلى عليه من الغد اجلواليقي ال
  ودفن بباب حرب 

وفيها حممد بن أمحد بن ما ساده أبو بكر االصبهاين املقرئ احملقق قرأ القراءات وتفرد بالسماع من سليمان بن 
  إبراهيم احلافظ ومات يف عشر املائة 

يها األديب الرفاء أبو عبد اهللا حممد بن غالب االندلسي الشاعر املشهور ديوانه كله ملح ومن شعره يف غالم وف
  نساج 



  ) مل ذا هتيم مبذال ومبتذل ** قالوا وقد أكثروا يف حبه عذيل ( 
  ) ال خترت ذاك ولكن ليس ذلك ىل ** فقلت لو كان أمرى يف الصبابة يل ( 
  ) حلو اللمى ساحر االجفان واملقل ** ره أحببته حيب الثغر عاط( 
  ) بنانه جوالن الفكر يف الغزل ** غزيل مل يزل يف الغزل جائلة ( 
  ) على السدي لعب األيام بالدول ** جذالن تلعب باحملراك أمنله ( 
  ) ختبط الظيب يف إشراك حمتبل ** جذبا بكفيه أو فحصا بأمخصه ( 

  رج إىل احلج فمات ومن شعرهوفيها أبو املعايل حممد بن مسعود خ

قال ابن العدمي تفقه وبرع يف املذهب وافىت وكان جميدا يف مناظرته فريدا يف حماورته ناظر الفحول الواردين من وراء 
  النهر وخراسان قدم القاهرة ودرس بالسيوفية ومات هبا قاله يف حسن احملاضرة 

  باب النويب حدث مبصر عن ابن احلصني وتويف يف شعبان وفيها على بن محزة أبو احلسن البغدادي الكاتب حاجب 
وفيها غياث الدين الغوري سلطان غزنة أبو الفتح حممد بن سام بن حسني ملك جليل غال حمبب إىل رعيته كثري 

  املعروف والصدقات تفرد باملمالك بعده أخوه السلطان شهاب الدين 
قسم بن حيىي ابن أخي قاضي الشام كمال الدين وىل قضاء وفيها ابن الشهر زوري قاضي القضاة أبو الفضائل ال

الشام بعد عمه قليال مث ملا متلك العادل سار إىل بغداد فويل هبا القضاء واملدارس واالوقاف وارتفع شأنه عند الناصر 
ليه ذلك وكان لدين اهللا إىل الغاية مث انه خاف الدوائر فاستعفي وتوجه إىل املوصل مث قدم محاة فوىل قضاءها فعيب ع

  جوادا ممدحا له شعر جيد ورواية عن السلفي تويف حبماة يف رجب عن مخس وستني سنة ومحل إىل دمشق فدفن هبا 
وفيها الزاهد أبو عبد اهللا القرشي حممد بن امحد بن إبراهيم االندلسي الصويف أحد العارفني واصحاب الكرامات 

  سني سنة وقربه مقصود بالزيارة واالحوال نزل بيت املقدس وبه تويف عن مخس ومخ
وفيها أبو بكر بن أيب مجرة حممد بن امحد بن عبد امللك األموي موالهم القرشي املالكي القاضي أحد ائمة املذهب 

عرض املدونة على والده وله منه إجازة كما ألبيه إجازة من أيب عمرو الداين واجاز له أبو حبر بن العاص وافىت 
  مرسية وشاطبة دفعات وصنف التصانيف وكان اسند من بقى باألندلس تويف يف احملرم ستني سنة ووىل قضاء

  
  ) وفاض اجلور من كفيك فيضا ** وملا أن توليت القضايا ( 
  ) ألرجو الذبح بالسكني أيضا ** ذحبت بغري سكني وأين ( 

القسم بن املظفر املوصلي وفيها أبو الضفل بن الشهرزورى قاضي القضاة كمال الدين حممد بن عبد اهللا ابن 
الشافعي ولد سنة إحدى وتسعني وأربعمائة وتفقه ببغداد على أسعد املهيين ومسع من نور اهلدى الزينيب وباملوصل 

من جده ألمه على بن طوق ووىل قضاء بلده ال تابك زنكي مث وفد علي نور الدين فبالغ يف تبجيله وركن إليه 
لته أن السلطان صالح الدين ملا أخذ دمشق ومتنعت عليه القلعة أياما مشى وصار قاضيه ووزيره ومشريه ومن جال

إىل دار القاضي كمال الدين فانزعج وخرج لتلقيه فدخل وجلس وقال طب نفسا فاألمر أمرك والبلد بلدك قال ابن 
ي فيه قاضي شهبه واله نور الدين قضاء دمشق سنة مخس ومخسني وهو الذي أحدث الشباك الكمايل الذي يصل

نواب السلطنة اليوم وبىن مدرسة بالوصل ومدرستني بنصيبني ورباطا باملدينة املنورة ووقف اهلامة على احلنابلة 
وحكم يف البالد الشامية واستناب ولده حمي الدين حبلب وابن أخيه أيب القسم يف قضاء محاة وابن أخيه اآلخر يف 



كالما حسنا وكان أديبا شاعرا فكه اجملالسة وقال صاحب قضاء محص قال ابن عساكر وكان يتكلم يف األصول 
املرآة ملا قدم أمحد بن قدامة والد الشيخ أيب عمر إىل دمشق خرج إليه القاضي كمال الدين ومعه ألف دينار فعرضها 

   عليه فلم يقبلها فاشترى هبا قرية اهلامة ووقف نصفها على الشيخ أمحد واملقادسة ونصفها على األساري انتهى
  ومن شعر الشهرزورى 

  ) جبسمي من داء الصبابة ألوان ** وجاءوا عشاء يهرعون وقد بدا ( 
  ) أصابتك عني قل أن وأجفان ** فقالوا وكل معظم بعض ما يرى ( 
وفيها مسلم بن ثابت بن زيد بن القسم بن أمحد بن النحاس البزار البغدادي املأموين الفقيه احلنبلي أبو عبد اهللا بن ( 
  الربكات ويعرف بابن جوالق بضم أيب

اجليم ولد سنة أربع وتسعني وأربعمائة ومسع من أيب علي بن نبهان وتفقه على أيب اخلطاب الكلوذاين وناظر وروى 
  عنه ابن األخضر تويف يف يوم األحد عشر ذي احلجة ودفن مبقربة باب حرب 

وي احلنفي القاضي شرف الدين كان بصريا باملذهب وفيها أبو الفتح نصر بن سيار بن صاعد بن سيار الكتاين اهلر
مناظرا دينا متواضعا مسع الكثري من جده القاضي أيب العالء والقاضي أيب عامر االزدي وحممد بن علي العمريي 

والكبار وتفرد يف زمانه وعاش سبعا وتسعني سنة وتويف يوم عاشوراء وهو آخر من روى جامع الترمذى على اىب 
  العرب  عامر قاله يف

  سنة ثالث وسبعني ومخسمائة

  
فيها كانت وقعة الرملة سار صالح الدين من مصر فسىب وغنم ببالد عسقالن وسار إىل الرملة فالتقى الفرنج 

فحملوا على املسلمني وهزموهم وثبت السلطان وابن أخيه تقي الدين عمر ودخل الليل واحتوت الفرنج على 
طشوا يف الرمال واستشهد مجاعة وجنا واهللا احلمد وقتل ولد لتقي الدين عمر وله املعسكر مبا فيه ومتزق العسكر وع

عشرون سنة وأسر األمري الفقيه عيسى اهلكاري وكانت نوبة صعبة ونزلت الفرنج على محاة وحاصرهتا أربعة أشهر 
  الشتغال السلطان بلم شعث العسكر 

جوقي سلطان أذربيجان كان له السكة واخلطبة والقائم وفيها تويف أرسالن بن طغر بك بن حممد بن ملكشاه السل
  بدولته زوج أمه الزكر مث ابنه البهلوان فلما تويف خطبوا لولده طغر بك الذي قتله خوارزم شاه 

وفيها أبو العباس أمحد بن حممد بن املبارك بن أمحد بن بكروس بن سيف الدينوري مث البغدادي ويعرف بابن أيب العز 
  ي الفقيه احلنبلي الزاهد العابد قرأ بالروايات على مجاعة ومسع من ابن كادش وغريه وتفقهوبابن احلمام

علي أيب بكر الدينوري وكان رفيق ناصح اإلسالم بن املىن وبىن مدرسة ببغداد ودرس هبا وتفقه عليه مجاعة منهم 
بن اجلوزى وتويف يوم الثالثاء خامس الشيخ فخر الدين بن تيمية وروى عنه الشيخ موفق الدين وكان متزوجا بابنة ا

  صفر وكان له يوم مشهود وتويف شابا 
وفيها صدقة بن احلسني بن خبتيار بن احلداد البغدادي الفقيه احلنبلي األديب الشاعر املتكلم الكاتب املؤرخ أبو 

كل وغريه وتفقه على الفرج ولد سنة سبع وسبعني وأربعمائة وقرأ بالروايات ومسع احلديث من أيب السعادات املتو
ابن عقيل وابن الزاغوين وبرع يف الفقه وفروعه وأصوله وقرأ علم الكالم واملنطق والفلسفة واحلساب ومتعلقاته من 



الفرائض وغريها وكتب خطا حسنا صحيحا وقال الشعر احلسن وأفىت وتردد إليه الطلبة يف فنون العلم وروى عنه 
بن النجار وله مصنفات حسنة يف األصول ومجع تارخيا على السنني بدأ فيه من ابن شافع وابن رحيان وغريمها قال ا

وفاة شيخه ابن الزاغوىن سنة سبع وعشرين ومخسمائة مذيال به على تاريخ شيخه ومل يزل يكتب فيه إىل قريب وفاته 
نسبه إىل احلرية وكان قوته من أجرة نسخه ومل يزل قليل احلظ منغص العيش وحط عليه ابن اجلوزى يف تارخيه و

  والشك 
وفيها الوزير أبو الفرج حممد بن عبد اهللا بن هبة اهللا بن املظفر بن رئيس الرؤساء الوزير أيب القسم علي بن املسلمة 
روى عن ابن احلصني ومجاعة ووزر للمستضئ ولقب عضد الدين وكان جوادا سريا معظما مهيبا خرج للحج يف 

  باطنية فقتله يف أوائل ذي القعدة عن تسع ومخسني سنة جتمل عظيم فوثب عليه واحد من ال
وفيها أبو حممد بن املأمون األديب صاحب التاريخ هرون بن العباس ابن حممد العباسي املأموين البغدادي األديب 

  روى عن قاضي املارستان

  وشرح مقامات احلريري تويف يف ذي احلجة كهال 
بغدادي روى عن أيب القسم ابن بيان وغريه وتويف يف نصف شعبان عن وفيها الحق بن علي بن كاره أخو دهبل ال

  مثان وسبعني سنة 
وفيها أبو شاكر السفالطوين حيىي بن يوسف بن باالن اخلباز روى عن ثابت بن بندار واحلسني بن البسرى ومجاعة 

  وتويف يف شعبان 

  سنة أربع وسبعني ومخسمائة

  
د يف األسواق ببغداد فوجدوا يف بيته سب الصحابة فقطعت يده ولسانه فيها أخذ ابن قرايا الرافضي الذي ينش

ورمجته العامة فهرب وسبح فأحلوا عليه باألجر فغرق فأخرجوه وحرقوه مث وقع التقبح على الرافضة وأحرقت 
  كتبهم وانقمعوا حىت صاروا يف ذلة اليهود وهذا شيء مل يتهيأ ببغداد من حنو مائتني ومخسني سنة 

رج نائب دمشق فرخ شاه ابن أخي السلطان فالتقى الفرنج فهزمهم وقتل مقدمهم هنقري الذي كان وفيها خ
  يضرب به املثل يف الشجاعة 

وفيها تويف أمحد بن أسعد بن بلدرك البغدادي البواب املعمر يف ربيع األول عن مائة وأربع سنني ولو مسع يف صغره 
  راح وأيب احلسني بن العالف لبقى مسند العامل مسع من أيب اخلطاب بن اجل

وفيها أبو العباس أمحد بن أيب غالب بن أيب عيسى بن شيخون االبرودي اجلبابيين نسبة إىل اجلبابني بكسر املوحدة 
الثانية وحتتية ونون قرية ببغداد الفقيه احلنبلي الضرير دخل بغداد يف صباه وحفظ القرآن وقرأ بالروايات علي أيب 

ومسع منه احلديث ومن سعد اخلري األنصاري ومن مجاعة دوهنما وقرأ الفقه وحصل منه طرفا حممد سبط اخلياط 
صاحلا وكان صاحلا صدوقا تويف يوم اجلمعة عاشر رجب وصلى عليه يومئذ ودفن مبقربة األمام أمحد عن نيف 

  وأربعني سنة

  
التميمي الشاعر املشهور وله ديوان وفيها احليص بيص شهاب الدين أبو الفوارس سعد بن حممد بن سعد ابن صيفي 



معروف كان وافر األدب متضلعا من اللغة بصريا بفقه الشافعية واملناظرة قال ابن خلكان كان ال خياطب أحدا إال 
باللغة العربية ويلبس على زي العرب ويتقلد سيفا فرأى الناس يف حركة مزعجة فقال ما للناس حيص بيص فلقب 

لى القاضي حممد بن عبد الكرمي املعروف بالوزان ومتيز فيه وتكلم يف اخلالف إال انه غلب بذلك وقال تفقه بالري ع
  عليه الشعر مسع احلديث وحدث وقال تويف يف سادس شعبان ودفن من الغد غريب بغداد مبقابر قريش انتهى 

ى وكان من أهل السنة وقال ابن شهبة يف تاريخ اإلسالم ومسوا ابنه هرج مرج وابنته دخل خرج حكى نصر بن جمل
انه رأى علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه يف النوم فقال له يا أمري املؤمنني تفتحون مكة فتقولون من دخل دار أيب 
سفيان فهو آمن مث يتم على ولدك احلسني يوم الطف ما مت فقال أما مسعت أبيات ابن صيفي يف هذا املعىن فقلت ال 

يت إىل دار احليص بيص فذكرت له املنام فشهق وبكى وحلف إهنا ما خرجت من فمه قال امسعها منه فاستيقظت فأت
  ألحد ومل ينظمها إال يف ليلته مث أنشدين 

  ) فلما ملكتم سال بالدم أبطح ** ملكنا فكان العفو منا سجية ( 
  ) غدونا على األسرى منن ونصفح ** وحللتم قتل األساري وطاملا ( 
  ) وكل وعاء بالذي فيه وينضح ** ننا وحسبكم هذا التفاوت بي( 

وقال غريه خرج حيص بيص ليلة مثال فرأى يف طريقه جرو كلب فضربه بسيفه فقتله فعمد بعض الظرفاء إىل أبيات 
  وعلقها يف عنق أمه وأدخلها ديوان الوزير هيئة مثتكية ففضت الورقة فإذا فيها

  
  ) العار يف البلد خبزية أكسبته ** يا أهل بغداد أن احليص بيص أتى ( 
  ) على جرى ضعيف البطش واجللد ** أبدى شجاعته يف الليل جمترئا ( 
  ) دم اإلبيلق عند الواحد الصمد ** فأنشدت أمه من بعد ما احتسبت ( 
  ) كلتا يدي أصابتين ومل أرد ** ال أعتب الدهر وااليام ما صنعت ( 
  ) ا ولدي هذا أخي حني أدعوه وذ** كالمها خلف من فقد صاحبه ( 

  يشري إىل قتل أعرابية قتل أخوها ولدها واهللا أعلم 
وفيها شهدة بنت أيب نصر أمحد بن الفرج الدينوري مث البغدادي الكاتبة املسندة فخر النساء كانت دينة عابدة 

ت صاحلة مسعها ابوها الكثري وصارت مسندة العراق وروت عن طراد وابن البطر وطائفة وكانت ذات بروخري توفي
  يف رابع عشر احملرم عن نيف وتسعني سنة 

  وفيها أبو رشيد عبد اهللا بن عمر األصبهاين آخر من بقي بأصبهان من أصحاب الرئيس الثقفي 
وفيها أبو نصر عبد الرحيم بن عبد اخلالق بن أمحد اليوسفي أخو عبد احلق روى عن ابن بيان ومجاعة وكان خياطا 

  دينا تويف مبكة وله سبعون سنة 
وفيها أبو اخلطاب العليمي عمر بن حممد بن عبد اهللا الدمشقي التاجر السفار طلب بنفسه وكتب الكثري يف جتارته 

بالشام ومصر والعراق وما وراء النهر روى عن نصر اهللا املصيصي وعبد اهللا بن الفراوي وطبقتهما وتويف يف شوال 
  عن أربع ومخسني سنة 

الزاهد القدوة حممد بن أمحد بن عبد اهللا األنصاري االندلسي عن بضع ومثانني سنة قرأ وفيها أبو عبد اهللا بن اجملاهد 
العربية ولزم أبا بكر بن العريب مدة قال اآلبار كان املشار إليه يف زمانه بالصالح والورع والعبادة وإجابة الدعوة 

  وفة مع احلظ الوافر من الفقه والقراءاتوكان أحد أولياء اهللا الذين تذكر به رؤيتهم آثاره مشهورة وكراماته معر



  
وفيها حممد بن عبد نسيم العيشوين روى عن ابن العالف وابن نبهان وقع من سلم فمات يف احلال يف مجادي اآلخرة 

  قاله يف العرب 

  سنة مخس وسبعني ومخسمائة

  
اك هنر أمحر ماؤه من دماء فيها كما قال يف الشذور وقعت زلزلة فوق بالد اربل فتصادمت منها اجلبال وكان هن

  اهلالكني 
وفيها نزل صالح الدين على بانياس وأغارت سراياه على الفرنج مث أخرب مبجيء الفرنج فبادر يف احلال وكبسهم 

فإذا هم يف ألف قنطارية وعشرة آالف راجل فحملوا على املسلمني فثبتوا هلم مث محل املسلمون فهزموهم ووضعوا 
مائتني وسبعني أسريا منهم مقدم الديويه فاستفك نفسه بألف أسري وجبملة من املال واما فيهم السيف مث أسروا 

  ملكهم فاهنزم جرحيا 
وفيها تويف أمحد بن أيب الوفاء عبد اهللا بن عبد الرمحن بن عبد الصمد بن حممد ابن الصائغ البغدادي الفقيه احلنبلي 

 وأربعمائة ولزم أبا اخلطاب الكلوذاين وخدمه وتفقه عليه ومسع األمام أبو الفتح نزيل حران ولد ببغداد سنة تسعني
منه ومن ابن بيان وسافر إىل حلب وسكنها مث استوطن حران إىل حني وفاته وكان هو املفيت واملدرس هبا وقرأ عليه 

و احلسن ابن الفقه مجاعة منهم الشيخ فخر الدين ابن تيمية ومسع منه مجاعة منهم ابن عبدوس والعماد املقدسي وأب
  القطيعي وروى عنه يف تارخيه قال وأنشدين أبو اخلطاب الكلوذاين لنفسه 

  ) علم خيفى على الشبان ** أنا شيخ وللمشايخ باآلداب ( 
  ) فهو فرض يرد بامليزان ** فإذا ما ذكرتين فتأدب ( 

يقي األديب بن األديب أبو حممد وفيها إمسعيل بن موهوب بن أمحد بن حممد بن اخلضر بن احلسن بن حممد ابن اجلوال
  بن أيب منصور احلنبلي ولد يف شعبان سنة اثنيت عشرة ومخسمائة ومسع من أيب احلصني وأيب احلسني بن الفراء

  
وغريمها وقرأ القرآن واألدب على أبيه وكان عاملا باللغة والعربية واألدب وله مست حسن وقام مقام أبيه يف دار 

ما رأينا ولدا أشبه إباه مثله حىت يف مشيه وافعاله وتويف يوم اجلمعة منتصف شوال ودفن  اخلالفة قال ابن اجلوزى
مبقربة األمام أمحد وقال ابن النجار كان من أعيان العلماء باألدب صحيح النقل كثري احملفوظ حجة ثقة نبيال مليح 

  اخلط 
ات عن أبيه وأيب احلسن شريح وطائفة وأقرأ وفيها أبو حيىي اليسع بن عيسى بن حزم الغافقي املقرئ أخذ القراء

باالسكندرية والقاهرة واستملى عليه السلطان صالح الدين وقربه وإحترمه وكان فقيها مفتيا حمدثا مقرئا نسابة 
  أخباريا بديع اخلط وقيل هو أول من خطب بالدعوة العباسية مبصر تويف يف رجب 

  الدنيا بالسماع عن طراد والنعايل توفيت يف شوال وفيها جتين الوهبانية أم عتب آخر من روى يف 
وفيها املستضئ بأمر اهللا أبو حممد احلسن بن املستنجد باهللا يوسف بن املقتفي حممد بن املستظهر أمحد بن املقتدي 

العباسي بويع بعد أبيه يف ربيع اآلخر سنة ست وستني وهنض خبالفته الوزير عضد الدين بن رئيس الرؤساء 



وكان ذا دين وحلم واناة ورأفة ومعروف زائد وأمه أرمنية عاش مخسا وأربعني سنة وخلف ولدين أمحد  فاستوزره
الناصر وهامشا قال ابن اجلوزى يف املنتظم أظهر من العدل والكرم ما مل نره يف أعمارنا وفرق ماال عظيما يف اهلامشيني 

لب ابن اجلوزى ويأمر بعقد جملس الوعظ وجيلس ويف املدارس وكان ليس للمال عنده وقع وقال الذهيب كان يط
حبيث يسمع وال يرى ويف أيامه اختفى الرفض ببغداد ووهي وأما مبصر والشام فتالشى وزالت دولة العبيديني أوىل 

الرفض وخطب له بديار مصر وبعض املغرب واليمن وقال السيوطي يف تاريخ اخللفاء وملا استخلف خلع على 
  أرباب الدولة وغريهم

فحكى خياط املخزن انه فصل ألفا وثلثمائة قباء ابريسم وخطب له على منابر بغداد ونثرت الدنانري كما جرت 
  العادة ووىل روح احلديثي القضاء وأمر سبعة عشر مملوكا وللحيص بيص فيه 

  ) مبال وفضة ونضار ** يا إمام اهلدى علوت عن اجلود ( 
  ) ساعة مضت من هنار  يف** فوهبت االعمار واالمن والبلدان ( 
  ) فضل البحور واألمطار ** فماذا نثين عليك وقد جاوزت ( 
  ) خارق للعقول واألفكار ** إمنا أنت معجز مستقل ( 
  ) وباجلود بني ماء ونار ** مجعت نفسك الشريفة بالبأس ( 

ه غري قيماز ويف خالفته قال ابن اجلوزى واحتجب املستضئ عن اكثر الناس فلم يركب إال مع اخلدم ومل يدخل علي
انقضت دولة بين عبيد وخطب له مبصر وضربت السكة بأمسه وجاء البشري بذلك فغلقت األسواق ببغداد وعملت 

  القباب وصنفت كتابا مسيته النصر على مصر هذا كالم ابن اجلوزى وللعماد الكاتب قصيدة يف ذلك منها 
  ) العصر نائب املصطفى إمام ** قد خطبنا للمستضئ مبصر ( 
  ) ضد والقاصر الذي بالقصر ** وخذ لنا لنصره العضد العاضد ( 
  ) وهو بالذل حتت حجر وحصر ** وتركنا الدعي يدعو ثبورا ( 

  وتويف املستضئ يف ذي القعدة عن ست و ثالثني سنة 
أمسعه أبوه الكثري  وفيها أبو احلسني عبد احلق بن عبد اخلالق بن أمحد اليوسفي الشيخ الثقة عن إحدى ومثانني سنة

من أيب القسم الربعي وابن الطيوري وجعفر السراج وطائفة ومل حيدث مبا مسعه حضورا تورعا وكان فقريا صاحلا 
  متعففا كثري التالوة جدا تويف يف مجادي األوىل 

  وفيها أبو الفضل عبد احملسن بن نزيك االزجي البيع روى عن ابن بيان

  ومجاعة تويف يوم عرفة 
أبو احملاسن عمر بن علي بن اخلضر بن عبد اهللا بن علي القرشي الزبريي الدمشقي القاضي احلافظ نزيل بغداد  وفيها

ومسع من أيب الدر ياقوت الرومي وطائفة بدمشق ومن أيب القوت والناس ببغداد وصحب أبا التجيب السهروردي 
  ر الدين هو حافظ رحال ثقة مأمون ووىل قضاء احلرمي تويف يف ذي احلجة وله مخسون سنة قال ابن ناص

وفيها أبو هاشم الدوشايب بضم الدال املهملة ومعجمة وباء موحدة نسبة إىل الدوشاب وهو الدبس عيسى بن أمحد 
  اهلامشي العباسي البغدادي اهلراس روى عن احلسني بن البسرى وغريه وتويف يف رجب 

ين االشبيلي املقرئ احلافظ صاحب شريح فاق األقران يف ضبط وفيها أبو بكر حممد بن خري بن عمر بن خليفة اللمتو
القراءات ومسع الكثري من أيب مروان الباجي وابن العريب وخلق وبرع أيضا يف احلديث واشتهر باإلتقان وسعة 



  املعرفة بالعربية تويف يف ربيع األول عن ثالث وسبعني سنة قال ابن ناصر الدين مل يكن له نظري يف اإلتقان 
فيها أبو بكر الباقداري بكسر القاف بعد املوحدة واأللف وبإمهال الدال والراء نسبة إىل باقدارى بالقصر من قرى و

بغداد حممد بن أيب غالب بن أمحد بن أمحد بن مرزوق بن أمحد الضرير احلافظ مسع أبا حممد سبط اخلياط فمن بعده 
قوله وكان حنبلي املذهب قال ابن الزينيب انتهى إليه معرفة وبرع يف احلديث حىت صار ابن ناصر يسأله ويرجع إىل 

  رجال احلديث وحفظه وعليه كان املعتمد فيه تويف كهال اخلمس بقني من ذي احلجة ببغداد 
وفيها أبو عبد اهللا الوهراين حممد بن حمرز ركن الدين وقيل مجال الدين املقرئ األديب الكاتب صاحب املزاح 

  طويل الذي مجع أنواعا من اجملون واألدب مات يف رجب بدمشق قاله يف العرب وقال ابنوالدعابة واملنام ال

خلكان هو أحد الفضالء الظرفاء قدم من بالده إىل البالد املصرية يف أيام السلطان صالح الدين رمحه اهللا تعاىل وفنه 
الدين االصبهاين الكاتب وتلك احللبة  الذي ميت به صناعة اإلنشاء فلما دخل البالد رأى هبا القاضي الفاضل وعماد

علم من نفسه انه ليس يف طبقتهم وال تنفق سلعته مع وجودهم فعدل عن طريق اجلد وسلك طريق اهلزل وعمل 
املنامات والرسائل املشهورة واملنسوبة إليه وهي كثرية بأيدي الناس وفيها داللة على خفة روحه ورقة حاشيته 

ا إال املنام الكبري لكفاه فأنه أتى فيه بكل حالوة ولوال طوله لذكرته مث أن الوهراين وكمال ظرفه ولو مل يكن فيه
املذكور تنقل يف البالد واقام بدمشق زمانا وتويف يف رجب ونقلت من خط القاضي الفاضل وردت األخبار من 

اهلاء وفتح الراء وبعد  دمشق يف سابع عشر رجب بوفاة الوهراين رمحه اهللا تعاىل والوهراين بفتح الواو وسكون
األلف نون هذه النسبة إىل وهران مدينة كبرية على أرض القريوان بينها وبني تلمسان مسافة يوم وهي على البحر 

الشامي خرج منها مجاعة من العلماء وغريهم ويف بعض نسخ ابن خلكان مث أن الوهراين املذكور تنقل يف البالد 
بداريا وهى قرية على باب دمشق يف الغوطة وتوىف سنة مخس وسبعني ومخسمائة  وأقام بدمشق زمانا وتوىل اخلطابة

  بداريا ودفن على باب تربة الشيخ أيب سليمان الداراين رمحه اهللا تعاىل 
  انتهى ما أورده ابن خلكان 

كة وإمام احلنابلة وفيها أبو حممد بن الطباخ املبارك بن علي بن احلسني بن عبد اهللا بن حممد الطباخ البغدادي نزيل م
باحلرم احملدث احلافظ مسع الكثري ببغداد من ابن الطيوري وابن كادس وغريمها وتفقه بالقاضي أيب احلسني وابن 

الزاغوين وكان صاحلا دينا ثقة حافظ مكة يف زمانه واملشار إليه بالعلم هبا وأخذ عنه ابن عبدوس وغريه وتويف يف 
  مشهودا رمحه اهللا تعاىلثاين شوال مبكة وكان يوم جنازته 

  
وفيها أبو الفضل متوجهر بن حممد بن تركانشاه الكاتب كان أديبا فاضال مليح االنشاء حسن الطريقة كتب لألمري 

قامياز املستنجدي وروى املقامات عن احلريري مرارا وروى عن هبة اهللا بن أمحد املوصلي ومجاعة وتويف يف مجادي 
  األوىل وله ست ومثانون سنة 

وفها أبو منصور املظفر بن حممد بن حممد بن حممد بن احلسني بن حممد ابن خلف بن الفراء ولد سنة ست وثالثني 
  ومخسمائة ومسع احلديث وبرع يف مذهب احلنابلة أصوال وفروعا وناظر وتأدب وقال الشعر اجليد ومن شعره 

  ) يوم جد البني مين وبكت ** لست أنسى من سليمى قوهلا ( 
  ) قرطست إذ بالنوى مشلى رمت ** اهللا بد الدهر لقد قطع ( 
  ) ووعت أذناي منها ما وعت ** فجرى دمعي ملا قد مسعت ( 



  ) نومه طول حيايت قد نفت ** يا هلا من قولة عن ناظري ( 
  تويف يف عنفوان شبابه يوم اجلمعة خلمس عشرة خلت من شوال ودفن مبقربة األمام أمحد 

األستاذ املقرئ احملقق يوسف بن عبد اهللا بن سعد االندلسي احلافظ قدم بلنسية وأخذ  وفيها أبو عمر بن عباد
القراءات عن أيب مروان بن الصقيل وابن هذيل ومسع من طارق بن يعيش ومجاعة وعىن بصناعة احلديث وكتب 

  العايل والنازل وبرع يف معرفة الرجال وصنف التصانيف الكثرية وعاش سبعني سنة 

  بعني ومخسمائةسنة ست وس

  
فيها نزل السلطان صالح الدين على حصن من بالد األرمن فافتتحه وهدمه مث رجع فوافاه التقليد وخلع السلطنة 

  حبمص من الناصر لدين اهللا فركب

  هبا هناك وكان يوما مشهودا 
أمحد بن حممد بن إبراهيم  وفيها أبو طاهر السلفي احلافظ العالمة الكبري مسند الدنيا ومعمر احلفاظ أمحد بن حممد بن

االصبهاين احلرواين وحروان حملة بأصبهان وسلفة بكسر املهملة لقب جده أمحد ومعناه غليظ الشفة مسع من أيب عبد 
اهللا الثقفي وأمحد بن عبد الغفار بن أشته ومكي السالر وخلق كثري بأصبهان خرج عنهم يف معجم وحدث بأصبهان 

نت ابن سبع عشرة سنة أكثر أو اقل ورحل سنة ثالث فأدرك ابا اخلطاب بن البطر يف سنة اثنتني وتسعني قال وك
ببغداد وتفقه هبا بالكيا اهلراسي وأيب بكر الشاشي وغريمها وعمل معجما لشيوخ بغداد مث حج ومسع باحلرمني 

ر وأطاب وتفقه والكوفة والبصرة ومهذان وزجنان والري والدينور وقزوين وأذربيجان وزجنان والشام ومصر فأكث
فأتقن مذهب الشافعى وبرع ىف األدب وجود القرآن بالروايات واستوطن اإلسكندرية بضعا وستني سنة مكبا على 
االشتغال واملطالعة والنسخ وحتصيل الكتب وقد أفردت أخباره يف جزء وجاوز املائة بال ريب وإمنا النزاع يف مقدار 

ه قال الذهىب وال أعلم أحدا مثله يف هذا وقال ابن عساكر مسع السلفى الزيادة ومكث نيفا ومثانني سنة يسمع علي
  ممن ال حيصى ومات يوم اجلمعة بكرة خامس ربيع اآلخر 

وتزوج باإلسكندرية امرأة ذات يسار وحصلت له ثروة بعد فقر وصارت له باإلسكندرية وجاهة وبىن له العادل 
درية وقال ابن السمعاين هو ثقة ورع متقن متثبت حافظ فهم علي بن اسحق بن السالر أمري مصر مدرسة باإلسكن

  له حظ من العربية 
وفيها مشس الدولة امللك املعظم توران شاه ومعناه ملك املشرق بن أيوب بن شادي وكان أسن من أخيه السلطان 

  نت بيدصالح الدين وكان حيترمه ويتأدب معه سريه فغزا النوبة فسىب وغنم مث بعثه فافتتح اليمن وكا

اخلوارج الباطنية وأقام هبا ثالث سنني مث اشتاق إىل طيب الشام ونضارهتا فقدم وناب بدمشق ألخيه وكان أرسله 
أخوه قبل فتحه اليمن إىل بالد الروم ليفتحها فوجدها ال تساوي التعب فرجع عنها بغنائم كثرية ورقيق كثري وحتول 

باإلسكندرية يف صفر هذه السنة فنقلته أخته ست الشام ودفنته يف  من الشام إىل مصر يف سنة أربع وسبعني مث مات
مدرستها املعروفة هبا مبحلة العونية ودفنت هي معه وولدها وكان توران من أجود الناس وأسخاهم غارقا يف اللذات 

علي  مات وعليه مائتا ألف دينار فوفاها عنه أخوه صالح الدين قال الفاضل مهذب الدين أبو طالب حممد بن
  اخليمي نزيل مصر رأيته يف النوم فمدحته وهو يف القرب فلف كفنه ورماه إىل وقال 



  ) ميتا وأصبحت منه عاري البدن ** ال تستقلن معروفا مسحت به ( 
  ) من بعد بذىل ملك الشام واليمن ** وال تظنن جودى شانه خبل ( 
  ) كفين من كل ما ملكت كفى سوى ** إين خرجت من الدنيا وليس معي ( 

وفيها أبو احلسن عبد اهللا بن حممد بن املبارك بن أمحد بن بكروس احلنبلي البغدادي الفقيه أخو أيب العباس أمحد ولد 
يوم االثنني ثالث رجب سنة أربع ومخسمائة ومسع احلديث من ابن احلصني وابن السمرقندي وغريمها وتفقه يف 

خرا وصنف يف املذهب وله كتاب رءوس املسائل و كتاب األعالم املذهب وبرع وأفىت وناظر ودرس مبدرسة أخيه آ
وحدث ومسع منه مجاعة منهم ابن القطيعي وروى عنه يف تارخيه ولزم بيته يف آخر عمره ملرض حصل له إىل أن تويف 

  يوم االثنني ثالث ذي احلجة ودفن مبقربة األمام أمحد 
د بن علي بن صابر الدمشقي ولد سنة تسع وتسعني وأربعمائة وعىن وفيها أبو املعايل عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أمح

  باحلديث أمسعه أبوه الكثري من النسيب وأيب طاهر احلسباين وطبقتهما ولعب يف شبابه وباع أصول

  أبيه يف شبابه باهلوان تويف يف رجب على طريقة سنة 
 بن سعيد العباسي روى احلديث هو وأبنه وفيها أبو املفاخر املأموين راوي صحيح مسلم مبصر سعيد بن احلسني

  وحفيده ونافلته 
وفيها أبو الفهم بن أيب العجايز االزدي الدمشقي وامسه عبد الرمحن بن عبد العزيز بن حممد وهو راوي حديث 

  سختام عن أيب طاهر احلنائي 
كان عالمة يف اللغة حجة يف وفيها أبو احلسن بن العصار النحوي علي بن عبد الرحيم السلمي الرقي مث البغدادي 

العربية اخذ عن ابن اجلواليقي وكتب الكثري خبطه األنيق وروى عن أيب الغنائم بن املهتدي باهللا وغريه وخلف ماال 
  طائال واليه انتهى علم اللغة تويف يف احملرم عن مثان وستني سنة 

مودود بن اتابك زنكى التركى  وفيها السلطان غازي سيف الدين صاحب املوصل وابن صاحبها قطب الدين
االتابكى توىف يف صفر بعلة السل وله ثالثون سنة وكان شابا مليحا أبيض طويال عاقال وقورا قليل الظلم قال ابن 

شهبة يف تاريخ اإلسالم كان من أحسن الناس صورة غيورا ما يدع خادما بالغا يدخل على حرميه طاهر اللسان 
لسفك للدماء استسقى الناس وهو معهم واستعانوا عليه وقالوا كيف يستجاب لنا عفيفا عن أموال الناس قليل ا

وفينا اخلمور واحلواطني بيننا فقال قد ابطلتها فرجعوا اىل البلد وفيهم أبو الفرج الدقاق الرجل الصاحل فأراق 
علي وضربه على رأسه  اخلمور وهنب العامة دكاكني اخلمارين فاستدعى الدقاق إىل القلعة وقال أنت جرأت العامة

فانكشف فنزل مكشوف الرأس فقيل له غطه فقال ال أغطيه حىت ينتقم اهللا يل فمن ظلمين فمات الدوادار الذي 
  ضربه بعد قليل ومرض سيف الدين 

  وتويف 
  انتهى 

  وفيها حممد بن حممد بن مواهب أبو العز بن اخلراساين البغدادي األديب

الشعر الذي هو يف جملدات كان صاحب ظرف وجمون وذكاء مفرط وتفنن يف  صاحب النوادر والعروض والديوان
األدب روى عن أيب احلسن بن الطيوري وأيب سعد بن حشيش ومجاعة وتغري ذهنه قبل موته بيسري تويف يف رمضان 



  وله اثنتان ومثانون سنة 
  قاله يف العرب 

  سنة سبع وسبعني ومخسمائة

  
تح امسعيل بن السلطان نور الدين حممود ابن زنكي ختنه أبوه وقتا باهرا وزينت فيها تويف امللك الصاحل أبو الف

دمشق خلتانه مث مات أبوه بعد ختانه بأيام وأوصى له بالسلطنة فلم تتم له وبقيت له حلب وكان شابا دينا عاقال 
تركوا شيئا من جمهودهم وملا حمببا إىل احللبيني إىل الغاية حبيث اهنم قاتلوا عن حلب صالح الدين قتال املوت وما 

مرض بالقولنج يف رجب ومات أقاموا عليه املأمت وبالغوا يف النوح والبكاء وفرشوا الرماد يف الطرق وكان له تسع 
عشرة سنة وأوصى حبلب البن عمه عز الدين مسعود بن مودود فجاء ومتلكها وملا كان امسعيل بالقولنج وصف له 

عل حىت أسأل الفقهاء فسأل الشافعية فأفتوه باجلواز وسأل العالء الكاساين فأفتاه باجلواز األطباء قليل مخر فقال ال أف
أيضا فقال له أن كان اهللا قرب أجلي يؤخره شرب اخلمر فقال ال فقال واهللا ال لقيت اهللا وقد فعلت ما حرم علي 

  ومات ومل يشربه رمحه اهللا تعاىل 
الصاحل أبو الربكات عبد الرمحن ابن حممد بن عبيد اهللا الشافعي تفقه  وفيها الكمال بن األنباري النحوي العبد

بالنظامية علي ابن الرزاز وأخذ النحو عن ابن الشجرى واللغة عن ابن اجلواليقي وبرع يف األدب حىت صار شيخ 
وثالثون مصنفا يف العراق تويف يف شعبان وله أربع وستون سنة وكان زاهدا عابدا خملصا ناسكا تاركا للدنيا له مائة 

  اللغة واألصول والزهد وأكثرها يف فنون العربية منها كتاب أسرار العربية وهو سهل املأخذ كثري الفائدة و كتاب

  امليزان يف النحو 
أيضا و كتاب طبقات األدباء املتقدمني واملتأخرين مع صغر حجمه مث انقطع يف آخر عمره يف بيته واشتغل بالعلم 

لدنيا وجمالسة أهلها وكان ال يسرج يف بيته مع خشونة امللبس والفراش وال خيرج إال يوم اجلمعة والعبادة وترك ا
ومحل إليه املستضئ مخسمائة دينار فردها فقال أتركها لولدك فقال أن كنت خلقته فأنا أرزقه وأجنب كل من اشتغل 

  ات بينها وبني بغداد عشرة فراسخ عليه ودفن يف تربة أيب اسحق الشريازي واالنبار قرية قدمية على الفر
وفيها شيخ الشيوخ أبو الفتح عمر بن علي بن الزاهد حممد بن علي بن محويه اجلويين الصويف وله أربع وستون سنة 

  روى عن جده والفراوي وواله نور الدين مشيخة الشيوخ بالشام وكان وافر احلرمة 

  سنة مثان وسبعني ومخسمائة

  
افتتح حران وسروج وسنجار ونصيبني والرقة ونازل املوصل فحاصرها وحتري من حصانتها فيها سار صالح الدين ف

مث جاءه رسول اخلليفة بأمره بالترحل عنها فرحل ورجع فأخذ حلب من عز الدين مسعود األتابكي وعوضه 
  بسنجار 

  وفيها مات نائب دمشق فرخشاه ووىل بعده مشس الدين حممد ابن املقدم 
خ الزاهد القدوة أبو العباس أمحد بن علي بن أمحد بن حيىي ابن حازم بن علي بن رفاعة الشيخ الكبري وفيها تويف الشي



الرفاعي البطائحي والبطائح عدة قرى جمتمعة يف وسط املاء بني واسط والبصرة كان شافعي املذهب فقيها قال ابن 
وخترج خباله الشيخ الزاهد منصور قال ابن  قاضي شهبة يف طبقاته وهو مغريب األصل ولد يف احملرم سنة مخسمائة

  خلكان كان رجال صاحلا شافعيا

فقيها انضم إليه خلق من الفقراء وأحسنوا فيه االعتقاد وهم الطائفة الرفاعية ويقال هلم األمحدية والبطائحية وهلم 
فرنة وينام الواحد منهم يف أحوال عجيبة من أكل احليات حية والنزول إىل التنانري وهي تضرم نارا والدخول إىل األ

جانب الفرن واخلباز خيبز يف اجلانب اآلخر وتوقد هلم النار العظيمة ويقام السماع فريقصون عليها أن تنطفئ النار 
  وياقل أهنم يف بالدهم يركبون األسود وحنو ذلك وأشباهه انتهى 

هل وال اصلح من االفتقار والذل وعن الشيخ أمحد انه قال سلكت كل الطرق املوصلة فما رأيت اقرب وال اس
واالنكسار فقيل له يا سيدي فكيف يكون قال تعظم أمر اهللا وتشفق على خلق اهللا وتقتدي بسنة سيدك رسول اهللا 

وقد صنف الناس يف مناقب الشيخ أمحد رمحه اهللا تعاىل وأفردوا ترمجته وذكروا من كراماته ومقاماته أشياء حسنة 
لتنبيه وله شعر حسن تويف يف مجادي األوىل قال ابن كثري ومل يعقب وامنا املشيخة يف ابىن وكان فقيها شافعيا قرأ ا

  أخيه 
  انتهى كالم ابن قاضي شهبة 

وقال يف العرب وقد كثر الزغل يف أصحابه وجتددت هلم أحوال شيطانية منذ أخذت التتار العراق من دخول النريان 
  رفه الشيخ وال صلحاء أصحابه فنعوذ باهللا من الشيطان الرجيم انتهى وركوب السباع واللعب باحليات وهذا ال يع

وقال سبط ابن اجلوزى حضرت عنده ليلة نصف شعبان وعنده حنو مائة ألف إنسان فقلت له هذا مجع عظيم فقال 
شيئا حشرت حمشر هامان أن خطر ببايل أين مقدم هذا اجلمع وكان متواضعا سليم الصدر جمردا من الدنيا ما ادخر 
قط رآه بعض أصحابه يف املنام مرارا يف مقعد صدق ومل خيربه وكان للشيخ امحد امرأة بذيئة اللسان تسفه عليه 

وتؤذيه فدخل عليه الذي رآه يف مقعد صدق يوما فرآه ويف يد امرأته حمراك التنور وهي تضربه على أكتافه فاسود 
قوم جيري على الشيخ من هذه االمرأة هذا وأنتم سكوت ثوبه وهو ساكت فانزعج الرجل وخرج من عنده وقال يا 

  فقال بعضهم مهرها مخسمائة

دينار وهو فقري فمضى الرجل ومجع مخسمائة دينار وجاء هبا إىل الشيخ فقال ما هذا قال مهر هذه االمرأة السفيهة 
صدق وعن يعقوب ابن  اليت فعلت بك كذا وكذا فتبسم وقال لوال صربي على ضرهبا ولساهنا ما رأيتين يف مقعد

  كرازان الشيخ كان ال يقوم ألحد من أبناء الدنيا ويقول النظر يف وجوههم يقسي القلب وكان يترمن هبذا البيت 
  ) فال أبايل ما يقول العذول ** إن كان يل عند سليمى قبول ( 

  وكان يقول 
  ) بعمياء من ليلى بغري يقني ** ومستخربي عن سر ليلى تركته ( 
  ) وما أنا أن خربهتم بأمني ** ن خربنا فأنت أمينها يقولو( 

وذكر ابن اجلوزى أن سبب وفاته رضي اهللا عنه آبيات أنشدت بني يديه تواجد عند مساعها تواجدا كان سبب 
  مرضه الذي مات فيه وكان املنشد هلا الشيخ عبد الغين بن نقطة حني زاره وهي 

  ) ما ناج احلمام املطوق أنوح ك** إذا جن ليلى هام قليب بذكركم ( 
  ) وحتىت حبار باألسى تتدفق ** وفوقي سحاب ميطر اهلم واألسى ( 



  ) تفك األساري دونه وهو موثق ** سلوا أم عمرو كيف بات أسريها ( 
  ) وال هو مأسور يفك فيطلق ** فال هو مقتول ففي القتل راحة ( 

  لكان ذكر إهنا من نظمه فمفهوم كالم ابن اجلوزى أن األبيات لغريه مع أن ابن خ
وفيها أبو طالب اخلضر بن هبة اهللا بن أمحد بن طاووس الدمشقي املقرئ آخر من قرأ على أيب الوحش سبيع وآخر 

  من مسع على الشريف النسيب تويف يف شوال وله ست ومثانون سنة 
 احلافظ حمدث األندلس وفيها أبو القسم بن بشكوال خلف بن عبد امللك بن مسعود بن موسى األنصاري القرطيب

  ومؤرخها ومسندها مسع أبا حممد

ابن عتاب وأبا حبر بن العاص وطبقتهما وأجاز له أبو علي الصديف ومسع العايل والنازل وكان سليم الباطن كثري 
التواضع ألف مخسني تأليفا يف أنواع العلوم منها احلكايات املستغربة وغوامض األمساء املبهمة ومعرفة العلماء 

األفاضل والقربة إىل اهللا بالصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم وجزء ذكر فيه من روى املوطأ عن مالك رتبهم 
على حروف املعجم فبلغوا ثالثة وسبعني رجال و كتاب املستعينني عند املهمات واحلاجات وما يسر اهللا هلم من 

على إمساع العلم وتويف يف ثامن رمضان وله أربع  االجابات وغري ذلك ووىل قضاء بعض جهات إشبيلية مث اقتصر
  ومثانون سنة 

وفيها خطيب املوصل أبو الفضل عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن عبد القادر الطوسي مث البغدادي ولد يف صفر سنة 
يف  سبع ومثانني ومسع حضورا من طراد والنعايل وغريمها ومسع من ابن البطرواين بكر الطرثيثي وخلق وكان ثقة

نفسه تويف يف رمضان قال ابن النجار وقرأ الفقه أي فقه الشافعي واألصول على الكيا اهلراسي وأيب بكر الشاشي 
  واألدب علي أيب زكريا التربيزي ووىل خطابة املوصل زمانا وتفرد يف الدنيا وقصده الرحالون 

السراج مسع أبا احلسن بن العالف وأبا سعد  وفيها أبو حممد عبد اهللا بن امحد بن حممد بن علي بن محنيس البغدادي
  بن حشيش ومجاعة قال ابن األخضر كان ال حيسن يصلي وال أن يقول التحيات وتويف يف رجب قاله يف العرب 

وفيها عز الدين فروخشاه بن شاهنشاه بن أيوب بن شادي صاحب بعلبك وأبو صاحبها امللك األجمد ونائب دمشق 
معروف وبر وتواضع وأدب وكان للتاج الكندي به اختصاص تويف بدمشق ودفن يف  لعمه صالح الدين وكان ذا

قبته اليت مبدرسته املطلة على امليدان يف الشرق الشمايل يف مجادي األوىل وهو أخو صاحب محاة تقي الدين وله شعر 
  حسن منه 

  )وتوقع حكم العدل أحسن موقعه ** إذا شئت أن تعطي األمور حقوقها ( 

  
  ) فظلمك وضع الشيء يف غري موضعه ** ع املعروف مع غري أهله فال تض

وفيها القطب النيسابوري الفقيه العالمة أبو املعايل مسعود بن حممد ابن مسعود الطريثيثي بضم الطاء املهملة وفتح 
على حممد  الراء وسكون التحتية ومثلثة نسبة إىل طريثيث ناحية بنيسابور الشافعي ولد سنة مخس ومخسمائة وتفقه

بن حيىي صاحب الغزايل وتأدب على أبيه ومسع من هبة اهللا السيدي ومجاعة وبرع يف الوعظ وحصل له القبول 
ببغداد مث قدم دمشق سنة أربعني وأقبلوا عليه ودرس باجملاهدية والغزالية مث خرج إىل حلب ودرس باملدرستني اللتني 

ن فدرس هبا مث عاد بعد مدة إىل دمشق ودرس بالغزالية وانتهت إليه بنامها نور الدين وأسد الدين مث ذهب إىل مهذا
رياسة املذهب بدمشق وكان حسن األخالق قليل التصنع مطرحا للتكلف صنف خمتصرا يف الفقه مساه اهلادي وتويف 



  بدمشق يف شهر رمضان ودفن مبقابر الصوفية 
بن مجيل البغدادي املعدل الصويف الواعظ مسع أبا علي بن  وفيها أبو حممد بن الشريازي هبة اهللا بن حممد بن هبة اهللا

نبهان وغريه وقدم دمشق سنة ثالثني ومخسمائة وهو شاب فسكنها وأم مبشهد على وفوض إليه عقد األنكحة تويف 
  يف ربيع األول وهو يف عشر الثمانني وأم بعده يف املشهد ابنه القاضي مشس الدين أبو نصر حممد 

وفا بن اسعد التركي اخلباز روى عن أيب القسم بن بيان ومجاعة وتويف يف ربيع اآلخر وكان شيخا  وفيها أبو الفضل
  صاحلا 

وفيها ممدود الذهيب البغدادي اجملاب الدعوة اهتم بسرقة فأتى به إىل باب النويب ومد ليضرب فرفع النقيب يده 
رفعوه عن األرض فعادت يده صحيحة فعاد ليضربه فيبست يده فقال له صاحب الباب مالك قال قد يبست يدي ف

  النقيب ليضربه فيبست يده فعل ذلك ثالث مرات فبكى صاحب الباب وقام إليه وأجلسه إىل جانبه واعتذر إليه

  
وفيها أبو يعقوب يوسف بن عبد املؤمن صاحب املغرب كان حسن السرية جماهدا يف سبيل اهللا تعاىل أغار الفنش 

ندلس فعدا إليه يوسف يف مائيت ألف فارس ومثانني ألفا فنزل على بالد الفنش فخامر عليه ملك طليطلة على بالد األ
وزيره ابن املالقي وقال للعساكر أن أمري املؤمنني يأمركم أن تعدوا إىل مراكش فبقي يف نفر يسري وأرسل إىل الفنش 

ات بعد يومني ومحل إىل إشبيلية يقول له ادمهه فليس معه عسكر فجاء الفنش فالتقاه يوسف فطعن يف جنبه فم
وكانت إمارته اثنتني وعشرين سنة وقدموا ولده يعقوب وبايعوه وللقب باملنصور ومل يكن يف بىن عبد املؤمن مثل 

  يعقوب 
وفيها أبو احلسن علي بن أيب املعايل املبارك وقيل أمحد بن أيب الفضل بن أيب القسم بن األديب الوراق الدارقزى 

يه احلنبلي املعروف بابن غريبة ولد يف منتصف رمضان سنة ست ومخسمائة ومسع الكثري من أيب القسم بن احملوىل الفق
احلصني وغريه ببغداد وغريها من البالد وتفقه يف املذهب سيف علي ابن سيف وغريه وقرأ الفرائض على القاضي 

رفع املظامل وانقطع يف آخر عمره باحملول  أيب بكر وكان ثقة صحيح السماع ذا عقل وجتربة واله الوزير ابن هبرية
اىل ان مات وافلج قبل موته بشهور ومسع منه مجاعة منهم ابن احلنبلى وابن القطيعى وغريمها وروى عنه ابن اجلوزى 

  وتوىف يوم األحد حادى عشر مجادى األول باحملول ومحل على أعناق الرجال فدفن مبقربة األمام أمحد 
د اهللا بن علي بن حممد بن حممد بن احلسني بن حممد بن خلف الفراء القاضي ابن القاضي ابن وفيها أبو القسم عبي

القاضي أيب يعلى حولد ولد ليلة ليلة االثنني رابع عشر ذى احلجة سنة سبع وعشرين ومخسمائة وأمسعه أبوه الكثري 
الزاغوين وغريمها وبالغ يف السماع يف صباه من مجاعه أعيان ومسع هو بنفسه من ابن ناصر احلافظ وأيب بكر بن 

  واإلكثار وتفقه وكتب وكانت داره جممعا ألهل

العلم وينفق عليهم بسخاء نفس وسعة صدر ومسع منه مجاعة منهم ابن القطيعي ومجع وصنف انواعا من العلوم 
وخرج عن يده أكثر ومحله بذل يده وكرم طبعه على أن استدان ماال ميكنه وفاؤه فغلبه األمر حىت باع معظم كتبه 

أمالكه واختفى يف بيته من الديون وبلغ به احلال إىل أن اغتيل يف شهادة على امرأة بتصريف بعض احلاضرين 
فأنكرت املرأة املشهود عليها ذلك األشهاد فكان سببا لعزله من الشهادة فهو عدل يف روايته ضعيف يف شهادته 

  سنة أو يف سنة مثانني كما صححه بل جزم به ابن رجب وتويف يوم اجلمعة يوم عيد األضحى يف هذه ال



  سنة تسع وسبعني ومخسمائة

  
فيها تويف تاج امللوك جمد الدين بورى أخو السلطان صالح الدين وله ثالث وعشرون سنة كان أديبا شاعرا له 

  ديوان صغري ومجع اهللا فيه حماسن األخالق ومكارمها مع الشجاعة والفصاحة ومن شعره 
  ) من جانب الغرب على أشهب ** من أعشقه راكبا  أقبل( 
  ) أشرقت الشمس من املغرب ** فقلت سبحانك يا ذا العلي ( 

  ومنه أيضا 
  ) ويا شاهرا سيفا على حلظه غضبا ** أيا حامل الرمح الشبيه بقده ( 
  ) قتلت وما حاولت طعنا وال ضربا ** ذر الرمح واغمد ما سللت فرمبا ( 

  على حلب مات منها بعد أيام  أصابت ركبته طعنة
وفيها تقية بنت غيث بن علي االرمنازي الشاعرة احملسنة هلا شعر سائر وكانت امرأة برزة جلدة مدحت تقي عمر 

صاحب محاة والكبار وعاشت أربعا وسبعني سنة وهلا ابن حمدث معروف عثرت يوما فاجنرحت فشقت وليدة يف 
  فقالت  الدار خرقة من مخارها وعصبت به جرحها

  )عوضا عن مخار تلك الوليدة ** لو وجدت السبيل جدت خبدى ( 

  
  ) سلكت دهرها الطريق احلميدة ** كيف يل أن اقبل اليوم رجال ( 

وفيها أبو الفتح اخلرقي عبد اهللا بن أمحد بن أيب االصبهاين مسند أصبهان مسع أبا مطيع املصري وأمحد بن عبد اهللا 
  ية عن مجاعة تويف يف رجب وله تسع ومثانون سنة وكان رجال صاحلا السوذرجاين وانفرد بالروا

وفيها االبله الشاعر صاحب الديوان أبو عبد اهللا حممد بن خبتيار البغدادي شاب ظريف وشاعر مفلق مجع شعره بني 
البن الدوامى الصناعة والرقة ومسى األبله لذكائه من باب تسمية الشيء بضده كما يقال لألسود كافور أنشد األبله 

  احلاجب يوما قوله 
  ) والدجى يف لون طرته ** زار من أحيا بزورته ( 
  ) بانة يف طي بردته ** قمر يثىن معاطفه ( 
  ) غرة الواشي وغرته ** بت استجلي املدام على ( 
  ) رشفة من ترد ريقته ** آه من خصر له وعلى ( 
  ) كلنا من جاهليته ** ياله يف احلسن من صم ( 

هل ابن الدوامي يا حجة العرب هي لك قال نعم فصاح صائح يكذب ما هي له ففتشوا فلم جيدوا أحدا فقال  فقال
أنشدين غريها فانشده غريها كل ذلك والقائل يقول له تكذب ثالث مرات فقال األبله يف الثالثة فما هي يل فهي 

لشعر قال له صدقت اهللا حيفظك علي قال ملن فقال القائل هي يل قال ومن أنت قال شيطانك الذي أعلمك قول ا
  أبو الدر الرومي الشاعر مرض األبله فعدته فقال ما بقيت أقدر أنظم قلت فما سببه قال مات تابعي وتويف بعد ذلك



  
  ومن شعره أيضا 

  ) بغريها نفسي ما تلهو ** دارك يا بدر الدجى جنة ( 
  ) أكثر أهل اجلنة البله ** وقد روى يف خربانه ( 
   وله
  ** ) يا ذا الذي كفل اليتيم وقصده كفل اليتيم ( 
  ** ) أن كنت ترغب يف النعيم فقد حصل على اجلحيم ( 

  قال الذهيب مات وخلف مثانية آالف دينار ومل يكن له وارث وتويف يف مجادي اآلخرة 
اخلري العسال ومسع من ابن  وفيها أبو العالء البصري حممد بن جعفر البصري مث البغدادي املقرئ قرأ القرآن علي أيب

  بيان وأيب النرسي وعاش ثالثا وتسعني سنة 
وفيها قاضي زبيد األمام الفاضل البارع احملمود السرية علي بن احلسني السري بفتح السني وبالراء املهملتني تويف 

ألف مسئلة امتحنه مبخالف الساعد قافال من مكة وكان ممن أمجع على فضله املوافق واملخالف يقال انه أجاب عن 
  هبا أهل زبيد وفضائله يتعجب منها السامع كما قال ابن مسرة 

وفيها أبو طالب الكتاين حممد بن علي بن أمحد الواسطي احملتسب تويف يف احملرم وله أربع وتسعون سنة مسع من أيب 
كرجي الباقالين ومجاعة ورحل الصقر الشاعر وأيب نعيم اجلماري وطائفة وانفرد بإجازة أيب طاهر أمحد بن احلسن ال

  إىل بغداد فلحق هبا أبا احلسن بن العالف وكان ثقة دينا 
وفيها يونس بن حممد بن منعة األمام رضي الدين املوصلي الشافعي والد العالمة كمال الدين موسى وعماد الدين 

 وناظر وتفقه به مجاعة وكان حممد تفقه علي احلسني بن نصر بن مخيس وببغداد علي أيب منصور الرزاز ودرس وأفىت
  مولده بإربل سنة إحدى عشرة ومخسمائة وتويف يف احملرم

  سنة مثانني ومخسمائة

  
فيها تويف ايلغازي بن املىن بن مترتاش بن ايلغازي بن ارتق امللك قطب الدين التركماين صاحب ماردين وليها بعد 

  آلخرة أبيه مدة وكان موصوفا بالشجاعة والعدل تويف يف مجادي ا
وفيها حممد بن محزة بن أيب الصقر أبو عبد اهللا القرشي الدمشقي الشروطي املعدل تويف يف صفر وله إحدى ومثانون 

سنة وكان ثقة صاحب حديث مسع من هبة اهللا بن األكفاين وطائفة ورحل فسمع من ابن الطرب وقاضي املارستان 
  وكتب الكثري وأفاد وكان شروطي البلد 

  انني ومخسمائةسنة إحدى ومث

  
فيها نازل صالح الدين املوصل وقد سارت إىل خدمته ابنة امللك نور الدين حممود زوجة عز الدين صاحب البلد 

وخضعت له فردها خائبة وحصر املوصل فبذل أهلها نفوسهم وقاتلوا أشد قتال فندم وترحل عنهم حلصانتها مث نزل 
صل وحاصرها أيضا مث وقع الصلح على أن خيطبوا له وأن يكون على ميافارقني فأخذها األمان مث رد إىل املو



صاحبها طوعه وان يكون لصالح الدين شهرزور وحصوهنا مث رحل فمرض واشتد مرضه حبران حىت ارجفوا مبوته 
  وسقط شعر حليته ورأسه 

  لب التقليد بالسلطنة وفيها استوىل ابن عاينة امللثم على أكثر بالد إفريقية وخطب للناصر العباسي وبعث رسوله يط
وفيها تويف صدر اإلسالم أبو الطاهر بن عوف امسعيل بن مكي بن امسعيل بن عيسى بن عوف الزهري االسكندراين 
املالكي يف شعبان وله ست وتسعون سنة تفقه على أيب بكر الطرطوشي ومسع منه ومن أيب عبد اهللا الرازي وبرع يف 

  طان صالح الديناملذهب وخترج به األصحاب وقصده السل

  ومسع منه املوطأ 
وفيها حممد بن البهلوان بن الزكر األتابك مشس الدين صاحب أذربيجان وعراق العجم تويف يف هذه السنة وقام 

بعده أخوه قزل وكان السلطان طغر بك السلجوقي من حتت حكم البهلوان كما كان أبوه أرسالن شاه من حتت 
  ف مملوك حكم أبيه الزكر وكان له مخسة آال

وفيها الشيخ الكبري الويل الشهري حياة بن قيس احلراين أحد األربعة الذين قال فيهم أبو عبد اهللا القرشي رأيت أربعة 
من املشايخ يتصرفون يف قبورهم كحياهتم الشيخ معروف الكرخي والشيخ عبد القادر اجليالين والشيخ عقيل 

 عنهم خترج بالشيخ حياة كثري من املريدين واجنبوا وله من املنبجي والشيخ حياة بن قيس احلراين رضي اهللا
الكرامات أحوال تذهل العقول منها ما حكاه الشيخ الصاحل غامن بن يعلى قال انكسرت بنا سفينة يف حبر اهلند 

فنجوت إىل جزيرة فوجدت فيها مسجدا فيه أربعة نفر متوجهون إىل اهللا تعاىل فلما كان وقت العشاء دخل الشيخ 
حياة احلراين فتبادروا للسالم وتقدم فصلى هبم مث صلوا الفجر ومسعته يقول يف مناجاته يا حبيب التائبني ويا سرور 

العارفني ويا قرة عني العابدين ويا أنس املنفردين وياحرز الالجئني ويا ظهري املنقطعني يا من حنت إليه قلوب 
اخلائفني مث بكى فرأيت األنوار قد حفت هبم مث خرج من  الصديقني وآنست به أفئدة احملبني وعلقت عليه مهة

  املسجد وهو يقول 
  ) والقلب فيه من االهوال بلبال ** سري احملب إىل احملبوب زلزال ( 
  ) إليك تدفعين سهل وأجبال ** أطوى املهامه من قفر على قدم ( 

م يصلون الصبح سكن رمحه اهللا تعاىل حران فقالوا يل اتبع الشيخ فتبعته فكانت األرض تطوي لنا فوافينا حران وه
  إىل أن تويف قاله ابن األهدل

  
وفيها أبو اليسر شاكر بن عبد اهللا بن حممد التنوخي املعرى مث الدمشقي صاحب ديوان اإلنشاء يف الدولة النورية 

  عاش مخسا ومثانني سنة 
الشافعي األديب الشاعر النحوي ذو الفنون وفيها املهذب بن الدهان عبد اهللا بن أسعد بن علي املوصلي الفقيه 

دخل يوما على نور الدين الشهيد فقال له كيف أصبحت فقال أصبحت كما ال يريد اهللا وال رسوله وال أنت وال 
أنا وال ابن عصرون فقال نور الدين كيف ذلك فقال الن اهللا ورسوله يريدان مين األعراض عن الدنيا واإلقبال على 

ك وأنت تريد مين أن ال أسألك شيئا ولست كذلك وأنا أريد من نفسي أن أكون أسعد الناس اآلخرة ولست كذل
ولست كذلك وابن عصرون يريد مىن أن اكون مقطعا اربا اربا ولست كذلك فضحك منه وأمر له بصلة وقال 

الذي يقول يف  العماد الكاتب ملا وصل السلطان صالح الدين إىل محص خرج إلينا ابن الدهان فقدمته وقلت هذا



  قصيدة ميدح هبا ابن رزبك 
  ) والشعر ما زال عند الترك متروكا ** أأمدح الترك أبغي الفضل عندهم ( 

  فأعطاه السلطان مائة دينار وقال حىت ال يقول انه متروك عند الترك فامتدحه بقصيدته العينية اليت يقول فيها 
  ) وعي اهلمع ورضا طلولك عن دم** أعلمت بعدك وقفيت باألجرع ( 
  ) أودعته باألمس عند مودعي ** ال قلب يل فأعي الكالم فأنين ( 
  ) كيف استبحت دمي ومل تتورعي ** قل للبخيلة بالسالم تورعا ( 
  ) أن اشتكى وجدي إليك وتسمعي ** هل تسمحني ببذل أيسر نائل ( 
  ) أو فاسأيل أن شئت شاهد أدمعي ** أو سائلي جسدي ترى أين العنا ( 
  ) والدمع بينة على ما أدعي ** فالسقم آية ما أجن من اجلوى  (

  وله يف غالم لسبته حنلة يف شفته

  
  ) آملت أكرم شيء واجل ** بأيب من لسبته حنلة ( 
  ) ما براها اهللا إال للقبل ** أثرت لسبتها يف شفة ) 
  ) إذ رأت ريقته مثل العسل ** حسبت أن بفيه بيتها ( 

  وكان مدرسا هبا تويف حبمص يف شعبان 
وفيها عبد احلق بن عبد الرمحن بن عبد اهللا أبو حممد األزدي األشبيلي احلافظ ويعرف بابن اخلراط أحد األعالم 
ومؤلف األحكام الكربى والصغرى واجلمع بني الصحيحني و كتاب الغريبني يف اللغة و كتاب اجلمع بني السنة 

ل جباية ووىل خطابتها وهبا تويف بعد حمنة حلقته من الدولة يف ربيع وغري ذلك روى عن أيب احلسن شريح ومجاعة نز
  اآلخر عن إحدى وسبعني سنة وكان مع جاللته يف العلم قانعا متعففا موصوفا بالصالح والورع ولزوم السنة 

لسي املالقي وفيها األمام السهيلي أبو زيد وأبو القسم وأبو احلسن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن أمحد العالمة االند
النحوي احلافظ العلم صاحب التصانيف منها الروض األنف يف شرح سرية ابن هشام واألعالم مبا أهبم القرآن من 
األمساء األعالم و كتاب نتائج النظر ومسئلة رؤية اهللا عز وجل يف املنام وروية النيب صلى اهللا عليه وسلم ومسئلة 

بيات الفرج املشهورة قال ابن دحية أنشدنيها وقال ما يسأل اهللا هبا أحد السر يف عور الدجال ومسائل كثرية وله آ
  حاجة إال أعطاه أياها وهي 

  ) أنت املعد لكل ما يتوقع ** يا من يرى ما يف الضمري ويسمع ( 
  ) يا من إليه املشتكي واملفزع ** يا من يرجى للشدائد كلها ( 
  ) ري عندك أمجع أمنن فإن اخل** يا من خزائن رزقه يف قول كن ( 
  ) فلئن رددت فأي باب أقرع ** مايل سوى قرعى لبابك حيلة ( 
  )وباإلفتقار إليك فقري أدفع ** ما يل سوى فقري إليك وسيلة ( 

  
  ) أن كان فضلك عن فقريك مينع ** من ذا الذي أدعو واهتف بامسه ( 
  ) الفضل أجزل واملواهب أوسع ** حاشا جملدك أن تقنط عاصيا ( 



أشعار كثرية نافعة وكان مالكيا ضريرا أخذ القراءات عن مجاعة وروى عن أيب العريب والكبار وبرع يف العربية  وله
واللغات واألخبار واألثر وتصدر لإلفادة وكان مشهورا بالصالح والورع والعفاف والقناعة بالكفاف وأقام ببلده 

قبل عليه وأقام هبا حنو ثالثة أعوام وهو منسوب إىل السهيل إىل أن منى خربه إىل مراكش فطلبه واليها وأحسن إليه وأ
قرية بالقرب من مالقة باألندلس وتويف يف شعبان يف اليوم الذي تويف فيه شيخ األسكندرية أبو الطاهر بن عوف 

  وعاش اثنتني وسبعني سنة 
وتويف يف ربيع اآلخر عن أربع  وفيها عبد الرزاق بن نصر بن املسلم الدمشقي النجار روى عن ابن املوازيين وغريه

  ومثانني سنة 
وفيها ابن شابيل أبو الفتح عبيد اهللا بن عبد اهللا بن حممد بن جنا الدباس مسند بغداد مسع احلسني بن البسري وأبا 

  غالب بن الباقالين ومجاعة وتفرد بالرواية عن بعضهم ووهم من قال انه مسع من البطر تويف يف رجب عن تسعني سنة 
ها عصمة الدين اخلاتون بنت األمري معني الدين انز زوجة نور الدين مث صالح الدين وواقفة املدرسة اليت بدمشق وفي

للحنفية وبنت خانقاه للصوفية على الشرف القبلي خارج باب النصر وبنت تربة بقاسيون على هنر يزيد جتاه قبة 
  احلية وأوقفت على هذه األماكن أوقافا كثرية جركس ودفنت هبا وهي يف يومنا هذا داخل جامع اجلديد بالص

وفيها املاشي أبو حفص عمر بن عبد اجمليد القرشي شيخ احلرم تناول من أيب عبد اهللا الرازي ومسع من مجاعة وله 
  كراس يف علم احلديث تويف مبكة

  
القسم الكاليب وأيب احلسن وفيها أبو اجملد البانياسي الفضل بن احلسني احلمريي عفيف الدين الدمشقي روى عن أيب 

  بن املوازيين تويف يف شوال وله ست ومثانون سنة 
وفيها صاحب محص امللك ناصر الدين حممد بن امللك أسد الدين شريكوه وابن عم السلطان صالح الدين كان 

  فارسا شجاعا جريئا متطلعا إىل السلطنة قلي انه قتله اخلمر وقيل بل سقي لبسم مات يوم عرفة 
  ا أبو سعد الصائغ حممد بن عبد الواحد األصبهاين احملدث روى عن غامن الربجي واحلداد وخلق وفيه

وفيها أبو موسى املديين حممد بن أيب بكر عمر بن أمحد احلافظ صاحب التصانيف وله مثانون سنة مسع من غامن 
وكان مع براعته يف احلفظ والرجال الربجي ومجاعة من أصحاب أيب نعيم ومل خيلف بعده مثله مات يف مجادى األوىل 

  صاحب ورع وعبادة وجاللة وتقي 

  سنة اثنتني ومثانني ومخسمائة

  
قال العماد الكاتب أمجع املنجمون يف هذا العام يف مجيع البالد على خراب العامل يف شعبان عند اجتماع الكوكب 

يف حفر مغارات ونقلوا إليها املاء والزاد  الستة يف امليزان بطوفان الريح وخوفوا بذلك األعاجم والروم فشرعوا
وهتيأوا فلما كانت الليلة اليت عينها املنجمون ملثل ريح عاد وحنن جلوس عند السلطان والشموع توقد فال تتحرك 

  ومل نر ليلة مثل ركودها 
الث ومثانون سنة وفيها تويف العالمة عبد اهللا بن برى أبو حممد املقدسي مث املصري النحوي صاحب التصانيف وله ث



روى عن أيب صادق املديين وطائفة وانتهى إليه علم العربية يف زمانه وقصد من البالد لتحقيقه وتبحره ومع ذلك فله 
  حكايات يف الفضل وسذاجة الطبع كان يلبس الثياب

طر مع الصحو الفاخرة ويأخذ يف كمه العنب والبيض فيقطر على رجله ماء العنب فريفع رأسه ويقول العجب إمنا مت
  وكان يتحدث ملحونا ويتربم مبن خياطبه بإعراب وهو شيخ اجلزويل 

وفيها أبو السعود أمحد بن املبارك الزاهد احلرميي كان عطارا فأقامه اهللا فانقطع إليه وصحب الشيخ عبد القادر 
جيعل يف عنقه وال  الكيالين وله كرامات وكان ال يأكل حىت يطعم وال ال يشرب حىت يسقي وال يلبس ثوبا حىت

يتكلم إال جوابا وال يزال على طهارة مستقبل القبلة وقع عليه سقف فجاء جذع فكسر رؤوس أضالعه فلم يتحرك 
حىت جاء أصحابه فأزالوا السقف عنه فأقام عشرين سنة ال يعلم أحد أن أضالعه مكسرة حىت مات فوجدوها على 

  املغتسل مكسرة 
غنيمة بن البناء البغدادي األزجي امليداين الفقيه احلنبلي الزاهد أبو الغنائم ويسمى وفيها عبد الرمحن بن جامع بن 

أيضا غنيمة ولد سنة مخسمائة تقريبا ومسع احلديث من أيب طالب اليوسفي وغريه وتفقه على أيب بكر الدينوري وقرأ 
صاحلا تقيا قال ابن النجار كان  اخلالف على أسعد امليهين وبرع وأفىت وناظر ودرس مبسجده وكان عارفا باملذهب

فقيها فاضال ورعا زاهدا مليح املناظرة حسن املعرفة باملذهب واخلالف وحدث عنه الشيخ موفق الدين وغريه وتويف 
  ليلة االثنني ثامن شوال ودفن مبقربة باب حرب 

أ القرآن ومسع احلديث الكثري وفيها علي بن مكي بن عبد اهللا أبو احلسن الضرير املقرىء الفقيه احلنبلي األزجي قر
من ابن ناصر وابن البطي وغريمها وتفقه على أيب حكيم النهرواين وكان من أهل الدين والصالح تويف ليلة األربعاء 

  عاشر شوال ودفن بباب حرب إىل جانب شيخه أيب حكيم 

  سنة ثالث ومثانني ومخسمائة

  
  ا متينا وهزم الفرنجفيها افتتح صالح الدين بالشام فتحا مبينا ورزق نصر

وأسر ملوكهم وكانوا أربعني ألفا ونازل القدس وأخذه وكان املنجمون قد قالوا له تفتح القدس وتذهب عينك 
الواحدة فقال رضيت أن أفتحه وأعمى فافتتحها بعد أن كانت بأيدي الفرنج أكثر من تسعني سنة مث أخذ عكا مث 

  ور ال يعلمه إال اهللا تعاىل جال فافتتح عدة حصون ودخل على املسلمني سر
  وفيها قتل ابن الصاحب ببغداد وهللا احلمد فذلت الرافضة 

وفيها تويف عبد اجلبار بن يوسف البغدادي شيخ الفتوة وحامل لوائها كان قد عال شأنه بكون الناصر اخلليفة ميضي 
  إليه تويف حاجا مبكة 

اهد أبو العزيز ابن حرب احلنبلي حمدث بغداد ولد سنة وفيها عبد املغيث بن زهري بن علوي احلريب احملدث الز
مخسمائة تقريبا ومسع من أيب القسم بن احلصني وابن كادش وغريمها وعىن هبذا الشأن وحصل األصول ومل يزل 

يسمع حىت مسع من أقرانه وتفقه على القاضي أيب احلسني ابن الفراء وكان صاحلا متدينا صدوقا أمينا حسن الطريقة 
السرية محيد األخالق جمتهدا يف اتباع السنة واآلثار منظورا إليه بعني الديانة واألمانة ومجع وصنف وحدث ومل مجيل 

يزل يفيد الناس إىل حني وفاته وبورك له حىت حدث جبميع مروياته ومسع منه الكبار قال الدبيثي عىن بطلب احلديث 



حب طريقة محيدة وكتبنا عنه ونعم الشيخ كان وروى ومساعه ومجعه من مظانه وخرج وصنف وكان ثقة صاحلا صا
عنه الشيخ موفق الدين واحلافظ عبد الغين وغريمها وقدم دمشق وحدث هبا وقال ابن احلنبلي مسعت من عبد املغيث 

وكان حافظا زاهدا ورعا كنت إذا رايته خيل إىل انه أمحد ابن حنبل غري انه كان قصريا وتويف ليلة األحد ثالث 
  حملرم ودفنعشرى ا

  بتكة قرب األمام أمحد قال الذهيب صنف جزءا يف فضائل يزيد أتى فيه باملوضوعات 
وفيها قاضي القضاة ابن الدامغاين أبو احلسن علي بن أمحد بن قاضي القضاة أيب عبد اهللا حممد بن علي احلنفي وله 

لقضاء بعد موت قاضي القضاة أيب سبعون سنة وكان ساكنا وقورا حمتشما حدث عن ابن احلصني وطائفة ووىل ا
  القسم الزينيب مث عزل عند موت املقتفي فبقى معزوال إىل سنة سبعني مث وىل إىل أن مات 

وفيها ابن املقدم األمري الكبري مشس الدين حممد بن عبد امللك كان من أعيان أمراء الدولتني وهو الذي سلم سنجار 
الح الدين مدة فحاصره مث صاحله وناب له بدمشق وكان بطال شجاعا إىل نور الدين مث متلك بعلبك وعصى على ص

حمتشما عاقال شهد يف هذا العام الفتوحات وحج فلما حل بعرفات رفع علم السلطان صالح الدين وضرب 
الكوسات فأنكر عليه أمري ركب العراق طاشتكني فلم يلتفت وركب يف طلبه وركب طاشتكني فالتقوا وقتل مجاعة 

قني وأصاب ابن املقدم سهم يف عينه فخر صريعا وأخذ طاشتكني ابن املقدم فمات من الغد مبىن وهو باين من الفري
  املدرسة املقدمية والتربة واخلان داخل باب الفراديس 

  وفيها خملوف بن علي بن جاره أبو القسم املغريب مث االسكندراين املالكي أحد األئمة الكبار تفقه به أهل الثغر زمانا 
وفيها أبو السعادات القزاز نصر اهللا بن عبد الرمحن بن حممد الشيباين احلرميي مسند بغداد مسع جده أبا غالب القزاز 

  وأبا القسم الربعي وطائفة وتويف يف ربيع اآلخر عن اثنتني وتسعني سنة 
  ناصر الدين  وفيها أبو بكر حممد بن نصر اخلرقي القاشاين احلافظ الثقة الناقد النبيل كما قال ابن

  وفيها أبو الفتح بن املىن ناصح اإلسالم نصر بن فتيان بن مطر النهراوين

مث البغدادي احلنبلي فقيه العراق وشيخ احلنابلة على اإلطالق روى عن أيب احلسن بن الزاغوين وطبقته وتفقه على 
أئمة قال الشيخ ناصح الدين بن أيب بكر الدينوري وكان ورعا زاهدا متعبدا على منهاج السلف الصاحل خترج به 

احلنبلي رحلت اليه فوجدت مسجده بالفقهاء والقراء معمورا وكل فقيه عنده من فضله وافضاله مغمورا فأخنت 
راحليت بربعه وحططت زاملة بغييت على شرعة شرعه فوجدت الفضل الغزير والدين القومي املنري فتلقاين بصدر 

د ذكر ومدح وبباب اىل كل باب من اخلريات قد شرع وفتح فتح اهللا تعاىل باألنوار قد شرح ومنطق باألذكار ق
عليه حفظ القرآن العظيم وهو يف حداثة من سنه والحت عليه أعالم املشيخة فرجح منه على كل من بفضل اهللا 

ىن تقدمت ومنه مث قال مل ننقل انه لعب وال هلا وال طرق باب طرب وال مشى إىل لذة ومشتهى وقال قال يل ابن امل
يف زمن أقوام ما كنت أصلح أن أقدم مداسهم وقال يل رمحه اهللا تعاىل ما أذكر أحدا قرأ على القرآن إال حفظه وال 

مسع درس الفقه إال انتفع مث قال هذا حظي من الدنيا قال ابن احلنبلي وما تزوج وال تسرى وال ركب بغلة وال فرسا 
ة إال لباس التقوى وكان أكثر طعامه يشرب يف قدح ماء الباقالء وكان إذا وال ملك مملوكا وال لبس الثياب الفاخر

فتح عليه بشيء فرقه بني أصحابه وكان ال يتكلم يف األصول ويكره من يتكلم فيه سليم االعتقاد صحيح االنتقاد 
اشغاال واشتغاال يف األدلة الفروعية وقال ابن رجب صرف مهته طول عمره إىل الفقه أصوال وفروعا مذهبا وخالفا و

ومناظرة وتصدر للدرس واألشغال واإلفادة وطال عمره وبعد صيته وقصده الطلبة من البالد وشدت إليه الرحال 



يف طلب الفقه وخترج به أئمة كثري منهم ابن اجلوزى وفقهاء احلنابلة اليوم يف سائر البالد يرجعون إليه واىل أصحابه 
لفقه من جهة الكتب إىل الشيخني موفق الدين املقدسي وجمد الدين بن تيمية ألن فقهاء زماننا إمنا يرجعون يف ا

  احلراين فأما الشيخ

املوفق فهو تلميذ ابن املىن وعنه أخذ الفقه وأما ابن تيمية فهو تلميذ تلميذه أيب بكر بن احلالوي وكان مرض ابن 
ه يوم السبت رابع شهر رمضان ودفن يوم املىن االسهال وذلك من متام السعادة ألن مرض البطن شهادة وتويف ب

األحد ونودى يف الناس مبوته فانثال من اخلالئق واألمم عدد ال حيصى وازدحم الناس وخيف من الفنت فنفذ الوالة 
  األجناد واألتراك بالسالح ومات عن اثنتني ومثانني سنة ومل خيلف مثله 

نبلي املعروف بابن نقطة قال السخاوي هو مشهور بالتقلل وفيها الزاهد عبد الغين بن شجاع أبو بكر البغدادي احل
واإليثار والزهد وكان له ببغداد زاوية يأوي إليها الفقراء ومل يكن يف عصره من يقاومه يف التجريد كان يفتح عليه 

عين ال قبل غروب الشمس بألف دينار فيفرقها والفقراء صيام فال يدخر هلم منها شيئا ويقول حنن ال نعمل بأجرة ي
نصوم وندخر ما نفطر عليه وزوجته أم اخلليفة الناصر جبارية من خواصها وجهزهتا بعشرة آالف دينار فما حال 

احلول وعنده سوى هاون فجاء فقري فوقف على الباب وقال يل ثالثة أيام ما أكلت شيئا فأخرج إليه اهلاون وقال ال 
ة يف تارخيه وكان له أخ مزكلش ينشدكان وكان ومواليا يف تشنع على اهللا كل هبذا ثالثني يوما وقال ابن شهب

  األسواق ويسحر الناس يف رمضان فقيل له أخوك زاهد العراق وأنت هكذا فأنشد مواليا 
  ) وسام قحبه إىل مستحسنه حره ** قد خاب من شبه اجلزعه إىل دره ( 
  ) بريين يف دار ذي حلوه وذي مره ** أنا مغين وخي زاهد إىل مره ( 

  انتهى 
  وتويف يف رابع مجادي اآلخرة ببغداد ويأيت ذكر ولده حممد يف سنة

  مثان وعشرين وستمائة أن شاء اهللا تعاىل 
وفيها جمد الدين بن الصاحب هبة اهللا بن علي ويل اسناد راية املستضئ وملا وىل الناصر رفع منزلته وبسط يده وكان 

كل قبيح إىل أن طلب إىل الديوان فقتل وأخذت حواصله فمن ذلك  رافضيا سبابا متكن وأحيا شعار األمامية وعمل
  ألف ألف دينار وعاش إحدى وأربعني سنة قاله يف العرب 

  سنة أربع ومثانني ومخسمائة

  
دخلت وصالح الدين يصول وجيول جبنوده على الفرنج حىت دوخ بالدهم وبث سراياه وافتتح أخوه امللك العادل 

  وسلموها لفرط القحط الكرك باألمان يف رمضان 
وفيها تويف أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ األمري الكبري مؤيد الدولة أبو املظفر الكناين 

الشريازي كان من أكابر بين منقذ أصحاب قلعة شيزر وعلمائهم وشجعاهنم له تصانيف عديدة يف فنون األدب 
تب يف اخلريدة سكن دمشق مث نبت به كما تنبو الدار بالكرمي فانتقل إىل واألخبار والنظم وفيه تشيع قال العماد الكا

مصر فبقى فيها مؤمرا مشارا إليه بالتعظيم إىل أيام الصاحل بن رزبك مث عاد إىل الشام وسكن دمشق مث رماه الزمان 
انني وقال ابن إىل حصن كيفا فأقام به حىت ملك السلطان صالح الدين دمشق فاستدعاه وهو شيخ قد جاوز الثم



  خلكان له ديوان شعر يف جزءين موجود بأيدي الناس ورأيته ونقلت منه 
  ) فقواك تضعف عن صدود دائم ** ال تستعر جلدا على هجراهنم ( 
  ) طوعا وأال عدت عودة راغم ** وأعلم بأنك أن رجعت إليهم ( 

  وله جواب عن آبيات كتبها أبوه إليه 
  )لو أجدت شكيتهم شكوت و** وما أشكو تلون أهل ودي ( 

  
  ) فما أرجوهم فيمن رجوت ** ملكت عتاهبم ويئست منهم ( 
  ) كظمت على أذاهم وانطويت ** إذا أدمت قوارضهم فؤادي ( 
  ) كأين ما مسعت وال رأيت ** ورحت عليهم طلق احمليا ( 
  ) يداي وال أمرت وال هنيت ** جتنوا يل ذنوبا ما جنتها ( 
  ) كما قد أظهروه وال نويت ** غدرا  وال واهللا ما أضمرت( 
  ) صحيفة ما جنوه وما جنيت ** ويوم احلشر موعدنا فتبدو ( 

  وله وقد قلع ضرسه وقال عملتهما وحنن بظاهر خالط وهو معىن غريب ويصلح أن يكون لغزا يف الضرس 
  ) يشقى لنفعي ويسعى سعى جمتهد ** وصاحب ال أمل الدهر صحبته ( 
  ) عيين عليه افترقنا فرقة األبد ** بنا فمذ وقعت مل ألقه مذ تصاح( 

  تويف يوم الثالثاء الثالث والعشرين من شهر رمضان ودفن من الغد شرقي جبل قاسيون 
وفيها عبد الرمحن بن حممد بن حبيش القاضي أبو القسم األنصاري املرى نزيل مرسية عاش مثانني سنة وقرأ 

ع بقرطبة من يونس بن حممد بن مغيث والكبار وكان من أئمة احلديث القراءات على مجاعة ورحل بعد ذلك فسم
والقراءات والنحو واللغة ويل خطابة مرسية وقضاءها مدة واشتهر ذكره وبعد صيته وكانت الرحلة إليه يف زمانه 

  وقد صنف كتاب املغازي يف عدة جملدات 
م مشس األئمة اخلابوري الزرجنري بفتح الزاي وفيها عمر بن بكر بن حممد بن على القاضي عماد الدين بن اإلما

والراء األوىل واجليم وسكون النون نسبة إىل زرجنرا قرية ببخارا شيخ احلنفية يف زمانه مبا وراء النهر ومن انتهت 
  إليه رياسة الفقه تويف يف شوال عن حنو تسعني سنة 

  حدة وسكونوفيها التاج املسعودي حممد بن عبد الرمحن البنجديهي بفتح املو

النون وفتح اجليم وبعد الدال املهملة حتتية نسبة إىل بخ ديه مخس وقرى مبرو الروذ اخلراساين الصويف الشافعي 
الرحال األديب مات عن اثنتني ومثانني سنة بدمشق ومسع من أيب الوقت وطبقته وأملى مبصر جمالس وعىن هبذا 

مقامات قال يوسف ابن خليل احلافظ مل يكن يف نقله بثقة الشأن وكتب وسعى ومجع فأوعى وصنف شرحا طويال لل
  وقال ابن النجار كان من الفضالء يف كل فن يف الفقه واحلديث واألدب وكان من أظرف املشايخ وأمجلهم 

وفيها أبو الفتح بن التعاويذي حممد بن عبد اهللا بن الكاتب الشاعر املشهور نسب إىل التعاويذي ألنه نشأ يف حجره 
جده ألمه كان شاعرا لطيفا عذب الكالم سهل األلفاظ سار نظمه يف اآلفاق وتقدم على شعراء العراق وعمى وهو 

ىف آخر عمره ومجع ديوانه بنفسه قال ابن خلكان كان شاعر وقته مل يكن فيه مثله مجع شعره بني جزالة األلفاظ 
ا أعتقده مل يكن قبله مبائيت سنة من يضاهيه وله يف وعذوبتها ورقة املعاين ودقتها وهو يف غاية احلسن واحلالوة وفيم



عماه أشياء كثرية يرثي عينيه وزمان شبابه ونضرته وكان قد مجع ديوانه بنفسه قبل العمى وعمل له خطبة ظريفة 
ورتبه أربعة فصول وكل ما جدده بعد ذلك مساه الزيادات فلهذا يوجد ديوانه خاليا من الزيادات ويف بعضها مكمال 

زيادات وملا عمى كان بامسه راتب يف الديوان فالتمس أن ينقل باسم أوالده فنقل وكان وزير الديوان ابن البلدي بال
  قد عزل أرباب الدواوين وحبسهم وحاسبهم وصادرهم وعاقبهم فقال فيه ابن التعاويذي 

  ) أنت على كشفه قدير ** يا رب أشكو إليك ضرا ( 
  ) و جعفر وزير فيه أب** أليس صرنا إىل زمان ( 

وكانت والدة ابن التعاويذي يف العاشر من رجب يوم اجلمعة سنة تسع عشرة ومخسمائة وتوىف يف ثاىن شوال 
  والتعاويذى نسبة إىل كتب التعاويذ

  وهي احلروز 
افعي وفيها أبو بكر حممد بن موسى بن عثمان بن حازم املعروف باحلازمي باحلاء املهملة نسبة إىل جده اهلمذاين الش

امللقب زين الدين كان فقيها حافظا زاهدا ورعا متقشفا حافظا للمتون واالسانيد غلب عليه علم احلديث وصنف 
فيه تصانيفه املشهورة منها الناسخ واملنسوخ يف احلديث مل يصنف يف فنه مثله و كتاب املشتبه و كتاب سلسلة 

ة وغريها من التصانيف النافعة واستوطن بغداد والزم الذهب فيما روى األمام أمحد عن الشافعي ويف شروط األئم
االشتغال والتعبد إىل أن مات ليلة االثنني الثامن والعشرين من مجادي األوىل ودفن يف الشونيزية مقابل اجلنيد وكان 

قد فرق كتبه على أصحاب احلديث قال االسنوي وال نعلم أحدا ممن ترمجنا له تويف أصغر سنا منه عكس القاضي 
أيب الطيب وأيب طاهر الزيادي نقل عنه يف الروضة يف أثناء كتاب القضاء أن الذين أدركتهم من احلفاظ كانوا 

  مييلون إىل جواز إجازة غري املعني بوصف العموم كأجرت للمسلمني وحنوه مث صححه النووي انتهى 
صدقة التاجر السفار راوي صحيح مسلم وفيها ابن صدقة احلراين أبو عبد اهللا حممد بن علي بن حممد بن احلسن بن 

عن الفراوي شيخ صاحل صدوق كثري األسفار مسع يف كهولته الكتاب املذكور وعمر سبعا وتسعني سنة تويف يف 
  ربيع األول بدمشق وله هبا أوقاف وبر 

اعة ومسع من وفيها حيىي بن حممود بن سعد الثقفي أبو الفرج االصبهاين الصويف حضر يف أول عمره على احلداد ومج
جعفر بن عبد الواحد الثقفي وفاطمة اجلوزدانية وجده ألمه أيب القسم صاحب الترغيب والترهيب وروى الكثري 

  بأصبهان واملوصل وحلب ودمشق وتويف بنواحي مهذان وله سبعون سنة

  سنة مخس ومثانني ومخسمائة

  
شيخ صوفية بلده ومسندها مسع أبا مطيع وعبد  فيها تويف أبو العباس أمحد بن أمحد بن حممد بن ينال األصبهاين

  الرمحن الدوين وببغداد أبا علي ابن نبهان وتويف يف شعبان يف عشر املائة 
وفيها ابن املوازيين أبو احلسني أمحد بن محزة بن أيب احلسني علي بن احلسن السلمي مسع من جده ورحل إىل بغداد 

  طبقته وكان صاحلا خريا حمدثا فهما تويف يف احملرم وهو يف عشر التسعني يف الكهولة فسمع من أيب بكر بن الزاغوين و
وفيها ابن أيب عصرون قاضي القضاة فقيه الشام شرف الدين أبو سعد عبد اهللا بن حممد بن هبة اهللا بن املطهر بن 

تني وقيل ثالث علي بن أيب عصرون التميمي احلديثي مث املوصلي أحد األعالم و مولده يف ربيع األول سنة اثن



وتسعني وأربعمائة تفقه باملوصل ومسع هبا من أىب احلسن بن طوق مث رحل إىل بغداد فقرأ القراءات على أيب عبد اهللا 
البارع وسبط اخلياط ومسع من أيب احلصني وطائفة ودرس النحو واألصلني ودخل واسط وتفقه هبا ورجع إىل 

جار مدة مث قدم حلب ودرس هبا وأقبل عليه نور الدين فقدم معه املوصل بعلوم مجة ودرس هبا وأفىت مث سكن سن
عندما افتتح دمشق ووىل القضاء لصالح الدين سنة ثالث وسبعني وله مصنفات كثرية منها االنتصار يف أربع 

جملدات وصفوة املذهب يف هناية اختصار هناية املطلب يف سبع جملدات وغري ذلك قال الشيخ موفق الدين بن قدامة 
كان ابن أيب عصرون إمام أصحاب الشافعي وقال ابن الصالح يف طبقاته كان من أفقه أهل عصره واليه املنتهى يف 

الفتاوي واألحكام وتفقه به خلق كثري انتهى وبىن له نور الدين املدارس حبلب ومحاه ومحص وبعلبك وبىن هو لنفسه 
  مدرسة حبلب وأخرى بدمشق

  وتسعون سنة وتويف يف شهر رمضان وله ثالث 
وفيها أبو طالب الكرخي صاحب ابن اخلل وأمسه املبارك بن املبارك شيخ الشافعية بوقته يف بغداد وصاحب اخلط 

املنسوب ومؤدب أوالد الناصر لدين اهللا درس بالنظامية بعد أيب اخلري القزويين وتفقه به مجاعة وحدث عن ابن 
مغنيا فتشاغل االبن بضرب العود حىت شهدوا له أنه يف  احلصني وكان رب علم وعمل ونسك وورع وكان أبوه

طبقة معبد مث أنف من ذلك فجود الكتابة حىت زاد بعضهم وقال هو أكتب من ابن البواب مث اشتغل بالفقه فبلغ يف 
  العلم الغاية 

محد بن حيىي وفيها حممود بن علي بن أيب طالب أبو طالب التميمي األصفهاين الشافعي قال ابن خلكان تفقه على 
وبرع يف علم اخلالف وصنف فيه طريقة مشهورة وكانت عمدة املدرسني يف إلقاء الدروس ويعدون تاركها قاصر 

الفهم عن إدراكها واشتغل عليه خلق كثري فصاروا أئمة وكان خطيبا واعظا له اليد الطوىل يف الوعظ ودرس 
  ليقة مجة املعارف وتويف يف شوال بأصبهان مدة وقال الذهيب كان ذا يقني يف العلوم وله تع

  وفيها كما قال ابن ناصر الدين يوسف بن أمحد الشريازي كان حافظا نقادا بارعا شيخ الصوفية ببغداد انتهى 
وفيها البحراين الشاعر املشهور تفنن يف األدب واشتغل بكتب األوائل وحل كتاب اقليدس وهو منسوب إىل 

حية قراها حبرية على باب االحساء قدرها ثالثة أميال وكرهوا أن يقولوا البحري البحرين بليدة فوق هجر ألن يف نا
  فيشتبه بالنسبة إىل البحر قاله ابن األهدل يف تارخيه 

  سنة ست ومثانني ومخسمائة

  
  دخلت والفرنج حمدقون بعكا والسلطان يف مقاتلتهم واحلرب مستعر فتارة

األطراف مددا لصالح الدين وكذلك الفرنج أقبلت يف البحر من يظهر هؤالء وتارة يظهر هؤالء وقدمت عساكر 
  اجلزائر البعيدة وفرغت السنة والناس كذلك 

وفيها تويف أبو املواهب احلسن بن هبة اهللا بن حمفوظ احلافظ الكبري ابن صصري التغليب الدمشقي مسع من جده 
 رحل ومسع بالعراق من ابن البطى وطبقته ونصر اهللا املصيصي وطبقتهما ولزم احلافظ ابن عساكر وخترج به مث

وهبمذان من أيب العالء احلافظ وعدة وأصبهان من ابن ما شاده وطبقته وباجلزيرة والنواحي وبرع يف هذا الشأن 
  ومجع وصنف مع الثقة واجلاللة والكرم والرياسة عاش تسعا وأربعني سنة وكان ثبتا 



ر بن أيب بكر الفقيه احلنبلي األمام ولد سنة تسع ومخسني ومخسمائة وفيها أبو القسم سيف الدين عبد اهللا بن عم
بقاسيون ورحل إىل بغداد فسمع هبا من مجاعة وتفقه وبرع يف معرفة املذهب واخلالف واملناظرة وقرأ النحو على أيب 

خلالف البقاء وحفظ اإلفصاح أليب علي وقرأ العروض وله فيه تصنيف قال احلافظ الضياء اشتغل بالفقه وا
والفرائض والنحو وصار إماما عاملا ذكيا فطنا فصيحا مليح اإليراد حىت أنين مسعت بعض الناس يقول عن بعض 
الفقهاء ما اعترض السيف على دليل األثلم دليله قاله ابن رجب وكان حسن اخللق واخللق أنكر منكرا ببغداد 

ل فلم يقتص منه وغزا مع صالح الدين وسافر إىل فضربه الذي أنكر عليه فكسر ثنيته مث انه مكن من ذلك الرج
  حران فتويف هبا شابا يف حياة أبيه وتويف يف شوال رمحه اهللا تعاىل 

وفيها أبو العالء جنم الدين عبد الوهاب بن شرف اإلسالم عبد الواحد ابن حممد بن على الشريازي األصل 
  األنصاري شيخ احلنابلة بالشام يف وقته

دين عبد الرمحن ولد والدي سنة مثان وتسعني وأربعمائة وأفىت ودرس وهو ابن نيف وعشرين قال ولده ناصح ال
سنة إىل أن مات وما زال حمترما معظما قويا وملا مرض مرض املوت رآين وقد بكيت فقال إيش بك قلت خريا قال 

اس وال ظلمت أحدا فإن ال حتزن علي أنا ما توليت قضاءا وال شحنكية وال حبست وال ضربت وال دخلت بني الن
كان يل ذنوب فبيين وبني اهللا عز وجل وىل ستون سنة أفىت الناس واهللا ما حابيت يف دين اهللا تعاىل وكان الشيخ 
  املوفق وأخوه أبو عمر إذا أشكل عليهما شيء سأال والدي وتويف ثاين عشرى ربيع اآلخر ودفن بسفح قاسيون 

سالم احلنبلي كان فقيها واعظا شجاعا حسن الصوت بالقرآن شديد وفيها عز الدين عبد اهلادي بن شرف اإل
القوى شديدا يف السنة حتكى عنه حكايات عجيبة يف شدة قوته منها انه بارز فارسا من الفرنج فضربه بدبوس فقطع 

لى ظهره وظهر الفرس فوقعا مجيعا وكان يف صحبة أسد الدين شريكوه إىل مصر وشاهده مجاعة رفع احلجر الذي ع
بر جامع دمشق فمشى به خطوات مث رده إىل مكانه وبىن مدرسة مبصر ومات قبل متامها وتويف مبصر وهو أخو جنم 

  الدين املذكور قبله 
وفيها علي بن حممد بن علي بن الزيتوين الفقيه احلنبلي املقرئ الضرير أبو احلسن املعروف بالربابدسي وبرابدس قرية 

عي سألته عن مولده فقال ما اعلم ولكين ختمت القرآن سنة مثان ومخسمائة قال ومسع من قرى بغداد قال ابن القطي
  من ابن احلصني وغريه وتفقه وناظر وأفىت ودرس وقال املنذري يف وفياته مولده سنة مثانني وأربعمائة انتهى 

كتاب سيبويه علي أيب  وفيها أبو بكر بن اجلد حممد بن عبد اهللا بن حيىي الفهري اإلشبيلي احلافظ النحوي ختم
احلسن بن األخضر ومسع صحيح مسلم من أيب القسم اهلوازين ولقي بقرطبة أبا حممد بن عتاب وطائفة وبرع يف 

  الفقه

والعربية وانتهت إليه الرياسة يف احلفظ وقدم للستوري يف سنة إحدى وعشرين ومخسمائة وعظم جاهه وحرمته 
  وتويف يف شوال وله تسعون سنة 

ي الدين قاضي القضاة أبو حامد حممد بن قاضي القضاة كمال الدين أيب الفضل حممد بن عبد اهللا بن وفيها حم
الشهرزوري الشافعي تفقه ببغداد على أيب منصور بن الرزاز وناب بدمشق عن أبيه مث وىل قضاء حلب مث املوصل 

عم يف ترسله مرة إىل بغداد بعشرة آالف ومتكن من صاحبها عز الدين مسعود إىل الغاية قال ابن خلكان قيل أنه أن
دينار على الفقهاء واالدباء والشعراء ويقال انه يف مدة حكمه باملوصل مل يعتقل غرميا على دينارين فما دوهنا بل 

  يويف ذلك عنه وحتكي عنه رياسة ضخمة ومكارم كثرية ومن شعره يف وصف جرادة 



  ) جؤجؤ ضيغم وقادمتا نسر و** هلا فخذا بكر وساقا نعامة ( 
  ) عليها جياد اخليل بالرأس والفم ** حبتها أفاعي الرمل بطنا وأنعمت ( 

  وتويف باملوصل يف مجادى األوىل وله اثنتان وستون سنة 
وفيها حممد بن املبارك بن احلسني بن عبد اهللا بن أيب السعود احلالوى احلريب املقرئ روى باالجازة عن أيب احلسني 

  ة مث ظهر مساعه بعد موته من جعفر السراج وغريه وعاش ثالثا وتسعني سنة بن الطيوري ومجاع
وفيها أبو الفضل مسعود بن علي بن النادر البغدادي قرأ على أيب بكر املزريف وسبط اخلياط وكتب عن قاضي 

  املارستان فمن بعده فأكثر ونسخ مائة واحدى وعشرين ختمة وعاش ستني سنة وتويف يف احملرم 
بن الكيال أبو الفتح نصر اهللا بن علي الفقيه احلنفي مقرئ واسط أخذ العشرة عن علي بن علي بن بشران وفيها ا

  وأيب عبد اهللا البارع وأخذ العربية

عن ابن الشجري وابن اجلواليقي وتفقه ودرس وناظر ووىل قضاء واسط تويف يف مجادى اآلخرة عن أربع ومثانني 
  سنة وحدث عن ابن احلصني 

زين الدين يوسف بن زين الدين علي بن كوجك صاحب اربل وابن صاحبها مظفر الدين مات مرابطا على وفيها 
  عكا 

وفيها الفقيه جنم الدين حممد بن املوفق الصويف الزاهد الشافعي اخلبوشاين تفقه على حممد تلميذ الغزايل وكان 
احمليط ستة عشر جملدا وكان صالح الدين  يستحضر كتابه احمليط يف شرح الوسيط وصنف عليه كتابا مساه حتقيق

يعتقده وعمر له مدرسة الشافعي فعمد إىل قرب ابن الكرياين الظاهري وهو من غالة أهل السنة فنبشه من عند 
الشافعي وقال ال يكون صديق وزنديق يف موضع واحد فثارت عليه احلنابلة مبصر ووقع فتنة بسبب ذلك ودفن جنم 

ي بينهما شباك وكان يوصف بسالمة الباطن وقلة املعرفة بأحوال أهل الدنيا قاله ابن الدين حتت رجلي الشافع
  األهدل 

  سنة سبع ومثانني ومخسمائة

  
فيها تويف املوفق أسعد بن املطران الطبيب كان نصرانيا فأسلم وكان عزير املروءة حسن األخالق متعصبا للناس عند 

  صبيا امسه عمر فقال ابن عنني السلطان وكان يتواىل أهل البيت وكان حيب 
  ) هذا خالف الذي للناس منه ظهر ** قالوا املوفق شيعى فقلت هلم ( 
  ) وما دعاه إىل اإلسالم غري عمر ** وكيف يصبح دين الرفض مذهبه ( 

وكان يعود املرضى من الفقراء وحيمل إليهم األشربة من عنده واألدوية حىت أجره احلمام وكان مليح الصورة 
  ت بدمشق ودفن بقاسيون على قارعة الطريق عند دار زوجته وامسها جوزه وبنت إىل جانب تربته مسجداوما

  ويعرف بدار جوزه 
وفيها الفقيه أبو حممد عبد الرمحن بن علي بن املسلم اللخمي الدمشقي اخلرقي الشافعي روى عن ابن املوازيين وعبد 

و كل يوم وليلة ختمة أعاد مدة باألمينية وتويف يف ذي القعدة وسنة الكرمي بن محزة ومجاعة وكان فقيها متعبدا يتل
  مثان ومثانون سنة 



وفيها الفقيه أبو بكر عبد الرمحن بن حممد بن مفاوز الشاطيب الكاتب وهو آخر من مسع من أيب علي بن سكرة ومسع 
  أيضا من مجاعة وكان منشئا بليغا مفوها شاعرا تويف يف صفر 

بد اهللا بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن عبيد اهللا احلجري األندلسي املري أبو حممد بن عبد اهللا وفيها أبو حممد ع
  املقرئ الصاحل كان حافظا غاية يف الورع والصالح والعدالة برع يف هذا الشأن قاله ابن ناصر الدين 

ابوري مسند خراسان مسع من جده وأيب وفيها أبو املعايل عبد املنعم بن عبد اهللا بن حممد بن املظفر الفراوي النيس
  بكر الشريوى ومجاعة وتفرد يف عصره وتويف يف أواخر شعبان عن سن عالية 

وفيها تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب امللك املظفر صاحب محاة وأحد األبطال املوصوفني كان عمه صالح 
رض صالح الدين فإنه كان نائبه على مصر سار إىل الدين حيبه ويعتمد عليه وكان يتطاول للسلطنة وال سيما ملا م

ميافارقني واىل خالط فأخذمها وحاصر مناز كرد فمرض يف رمضان ومات يوم اجلمعة وكان معه ولده املنصور حممد 
  فكتم موته إىل ميافارقني وبنيت له مدرسة بظاهر محاة ودفن هبا واستقر ولده حممد املنصور حبماة 

  الزكر ملك أذربيجان واران ومهذان واصبهانوفيها قزل ارسالن بن 

  والرى بعد أخيه البهلوان حممد قتل غيلة على فراشه يف شعبان 
وفيها السهروردي الفيلسوف املقتول شهاب الدين حيىي بن حبش بن أمريك أحد أذكياء بين آدم كان رأسا يف 

د مردكة وفراغ مزدريا للعلماء مستهزئا رقيق معرفة علوم األوائل بارعا يف علم الكالم مناظرا حمجاجا متزهدا زه
الدين قدم حلب واشتهر امسه فعقد له امللك الظاهر غازي ولد السلطان صالح الدين جملسا فبان فضله وهبر علمه 

فارتبط عليه الظاهر واختص به وظهر للعلماء منه زندقة واحنالل فعملوا حمضرا بكفره وسريوه إىل صالح الدين 
يفسد عقيدة ولده فبعث إىل ولده بأن يقتله بال مراجعة فخريه السلطان فاختار أن ميوت جوعا ألنه وخوفوه من أن 

كان له عادة بالرياضة فمنع من الطعام حىت تلف وعاش ستا وثالثني سنة قاله يف العرب وقال السيف اآلمدي رأيته 
كان هو حيىي بن حبش وقيل امسه امحد وقيل كثري العلم قليل العقل قال يل ال بد يل أن أملك األرض وقال ابن خل

امسه كنيته أبو الفتوح وقيل عمر واألول أصح كان من علماء عصره قرأ احلكمة وأصول الفقه على الشيخ جمد 
الدين اجليلي مبدينة مراغة من أعمال أذربيجان إىل أن برع فيهما وهذا جمد الدين اجليلي هو شيخ فخر الدين 

صحبته انتفع وكان اماما يف فنونه قال يف طبقات األطباء كان السهروردى اوحد أهل زمانه الرازي وعليه خترج وب
يف علوم احلقيقة والفلسفة بارعا يف أصول الفقه مفرط الذكاء وكان علمه أكرب من عقله قال ويقال عنه انه كان 

قال فلما وصلنا إىل  يعرف علم السيمياء حكى بعض فقهاء العجم أنه كان يف صحبته وقد خرجوا من دمشق
القابون الذي هو على باب دمشق يف طريق من يتوجه إىل حلب لقينا قطيع غنم مع تركماين فقلنا للشيخ يا موالنا 

نريد من هذا الغنم رأسا نأكله فقال هذه عشرة دراهم خذوها واشتروا هبا رأس غنم فاشترينا من أحدهم رأسا 
  قال ردوا هذا الرأس وخذوا أصغرومشينا قليال فلحقنا رفيق ملن باعنا و

منه فإن هذا ما عرف يبيعكم وتقاولنا حنن واياه فلما عرف الشيخ ذلك قال لنا خذوا الرأس وامشوا وأنا أقف معه 
وأضيعه فتقدمنا حنن وبقي الشيخ يتحدث معه ويطيب قلبه فلما مضينا قليال تركه وتبعنا وبقى التركماين ميشي 

تفت إليه وملا مل يكلمه حلقه بغيظ وجذب يده اليسرى وإذا بيد الشيخ اخنلعت من عند خلفه ويصيح به وهو ال يل
كتفه وبقيت بيد التركماين ودمها جيري فبهت التركماين وحتري يف أمره ورمى اليد وخاف فأخذ الشيخ اليد بيده 

ء مثل هذه كثرية واهللا أعلم بصحتها اليمىن وحلقنا فلما وصل إلينا رأينا يف يده اليمىن منديال ال غري وحيكى عنه أشيا



وله تصانيف فمن ذلك التنقيحات يف أصول الفقه والتلوحيات واهلياكل وغري ذلك وله أشعار فمن ذلك ما قاله يف 
  النفس على مثال أبيات ابن سينا 

  ) وصبت ملغناها القدمي تشوقا ** خلعت هياكلها جبرعاء احلمى ( 
  ) ربع عفت اطالله فتمزقا ** وتلفتت حنو الديار فشاقها ( 
  ) رجع الصدى أن ال سبيل إىل اللقا ** وقفت تسائله فرد جواهبا ( 
  ) مث انطفى فكأنه ما أبرقا ** فإذا هبا برق تألق باحلمى ( 

  ومن شعره املشهور أيضا 
  ) ووصالكم رحياهنا والراح ** أبدا حتن إليكم األرواح ( 
  ) لذيذ لقائكم ترتاح وإىل ** وقلوب أهل ودادكم تشتاقكم ( 
  ) ستر احملبة واهلوى فضاح ** وارمحتا للعاشقني تكلفوا ( 

وهي طويلة وله يف النظم والنثر أشياء لطيفة وكان شافعي املذهب وكان يتهم باحنالل العقيدة والتعطيل ويعتمد 
شهبة يف تاريخ اإلسالم مذهب احلكماء املتقدمني واشتهر ذلك عنه انتهى ما اورده ابن خلكان ملخصا وقال ابن 

  كان دنئ اهلمة زرى اخللقة دنس الثياب وسخ البدن ال يغسل له ثوبا وال جسما

وال يدا وال يقص ظفرا وال شعرا وكان القمل يتناثر على وجهه ويسعى على ثيابه وكل من يراه يهرب منه وهذه 
أياما وقيل خري يف أنواع القتل فاختار االشياء تنايف احلكمة والعقل والشرع وقال ابن األهدل قيل قتل وصلب 

القتل باجلوع العتياده الرياضات فمنع من الطعام حىت تلف وقال ابن شداد أقمت حبلب فرأيت أهلها خمتلفني فيه 
  منهم من يصدقه ومنهم من يزندقه واهللا أعلم 

ميي البغدادي احلنبلي املعروف بابن وفيها أبو طاهر حيىي بن مقبل بن امحد بن بركة بن عبد امللك التيمي القرشي احلر
الصدر وهو لقب جده عبد الواحد ويعرف أيضا بابن األبيض ولد يف شعبان سنة سبع عشرة ومخسمائة ومسع من 
ابن احلصني وأيب بكر األنصاري وغريمها وتفقه يف املذهب وناظر يف حلق الفقهاء وحدث قال ابن القطيعي كتبت 

  االثنني يف شهر شوال ودفن مبقربه األمام امحد عنه وكان ثقة قال وتويف يوم 

  سة مثان ومثانني ومخسمائة

  
  فيها أخذ سيف الدين يافا بالسيف مث هادن الفرنج ثالثة أعوام ومثانية أشهر 

وفيها تويف امحد بن احلسني بن أمحد بن حممد البغدادي املقرئ أبو العباس املعروف بالعراقي نزيل دمشق قرأ القرآن 
 حممد سبط اخلياط ومسع احلديث من ابن سهلون وغريه ومهر يف علم القراءات ولقى املهذب بن منري على أيب

الشاعر حبلب وروى عنه وقدم دمشق فسكنها من سنة أربعني إىل أن مات وقعد لالقراء حتت قبة النسر وكان 
راءة وكان دينا يقول الشعر احلسن وروى حنبليا قال الشيخ موفق الدين كان إماما يف السنة داعيا إليها إماما يف الق

  عنه الشيخ موفق الدين وغريه وتويف يف شعبان

  
وفيها اخلبزوى أبو الفضل إمساعيل بن علي الشافعي الشروطي الفرضي من أعيان احملدثني بدمشق وهبا ولد تفقه 



 بغداد فسمع أبا علي بن على مجال اإلسالم بن املسلم وغريه ومسع من هبة اهللا بن االكفاين وطبقته ورحل إىل
الباقرحي وابن مرزوق الزعفراين والكبار وكتب الكثري وكان بصريا بعقد الوثائق والسجالت وتويف يف مجادى 

  األوىل عن تسعني سنة 
وفيها موفق الدين خالد بن الوليد البارع حممد بن نصر القيسراين أبو البقإ الكاتب صاحب اخلط املنسوب كان 

  فر احلشمة وزر للسلطان نور الدين الشهيد ومسع مبصر من عبد اهللا بن رفاعة وتويف حبلب صدرا نبيال وا
وفيها أبو جعفر بن السمني عبيد اهللا بن امحد بن علي البغدادي الوراق احلنبلي املقرئ احملدث الزاهد نزيل املوصل 

وتفقه على أيب احلسن وأيب بكر ابين ولد سنة ثالث وعشرين ومخسمائة ومسع الكثري من أيب منصور القزاز وغريه 
الزاغوين وغريمها وحدث بالكثري ببغداد واملوصل وكان صاحلا ثقة دينا صدوقا من أهل التقشف والصالح والنسك 

  يأكل من كسب يده تويف يف العشر األخري من شهر رمضان باملوصل ودفن بتل توبه 
البغدادي الطحان روى عن ابن احلصني وزاهر وقدم حران وفيها أبو ياسر عبد الوهاب بن هبة اهللا بن أيب حبه 

  فروى هبا املسند وكان فقريا صبورا تويف يف ربيع األول عن اثنتني وسبعني سنة وحبه بباء موحدة 
وفيها على بن مكي بن جراح بن علي البغدادي الفقيه احلنبلي الزاهد أبو احلسن تفقه على أيب الفتح بن املين وأيب 

 خازم وبرع يف الفقه وأفىت وناظر وكان زاهدا عابدا تويف يف حادي عشرى صفر ببغداد ودفن مبقربة يعلي بن أيب
  باب حرب 

  وفيها أبو احلسن علي بن أيب العز بن عبد اهللا الباجراي بفتح املوحدة

يخ عبد القادر واجليم وتشديد الراء نسبة إىل باجرا قرية باجلزيرة الفقيه احلنبلي الزاهد كان يسكن مبدرسة الش
ومسع الكثري من أيب الوقت وابن البطي وغريمها وحدث باليسري ومسع منه مجاعة من الفقهاء وكان صاحلا ورعا 
متدينا ذا عبادة وزهد ومجع كتابا يف تفسري القرآن الكرمي يف أربع جملدات وتويف ليلة اخلميس حادي عشر ذي 

  القعدة ودفن بباب حرب 
ن املشطوب مقدم اجليوش على بن امحد ابن صاحب قالع اهلكارية أيب اهليجاء اهلكاري نائب وفيها األمري سيف الدي

عكا ملا أخذت الفرنج عكا اسروه مث اشترى مببلغ عظيم وكان شجاعا صابرا يف احلرب مطاعا يف قبيلته دخل مع 
ها فشكوا إىل السلطان وهو أسد الدين شريكوه إىل مصر وشهد فتحها وأقطعه السلطان نابلس فجار نوابه على أهل

مأرهبم واستغاثوا فقال ما هلؤالء قالوا يتظلمون من ابن املشطوب واصحابه وهو راكب بني يديه فقال له السلطان 
لو كان هؤالء يدعون لك هيهات أن يسمع اهللا فكيف وهم يدعون عليك مث اقطعه صالح الدين القدس فتويف هبا 

  املشطوب من كرباء األمراء مبصر  يف شوال وكان ابنه عماد الدين بن
وفيها راشد الدين أبو احلسن سنان بن سلمان مقدم االمسعيلية وصاحب الدعوة بقالع الشام وأصله من البصرة 
قدم إىل الشام يف أيام نور الدين الشهيد وأقام يف القالع ثالثني سنة وجرت له مع السلطان صالح الدين وقائع 

م السلطان على قصده بعد صلح الفرنج وكان قد قرأ كتب الفلسفة واجلدل قال وقصص ومل يعط طاعة قط وعز
املنتجب أرسلين السلطان إىل سنان مقدم االمسعيلية ومعي القطب النيسابوري وأرسل معنا ختويفا وهتديدا فلم جيبه 

  بل كتب على طرة كتاب السلطان 
  ) تصرعه  ألقام مصرع جنيب حني** يا ذا الذي بقراع السيف هددين ( 
  )وكشرت ألسود الغاب أضبعه ** قام احلمام على البازي يهدده ( 



  
  ) فإن رضيت وأال سوف ننزعه ** إنا منحناك عمرا كي تعيش به ( 
  ) يكفيه ماذا تالقى منه أصبعه ** اضحى يسد فم االفعى بأصبعه ( 

الح الدين منه جنح إىل صلحه فصاحله مث كتب بعد األبيات خطبة بليغة مضموهنا عدم اخلوف والطاعة فلما يئس ص
ودخل يف مرضاته قال اليونيين يف تارخيه أن سنانا سري رسوال وأمره أن ال يؤدي رسالته إال خلوة ففتشه السلطان 

صالح الدين فلم جيد معه ما خيافه فأخلى له اجمللس إال نفرا يسريا فامتنع من أداء الرسالة حىت خيرجوا فخرجوا 
ني صغريين فقال هات رسالتك فقال أمرت أن ال أقوهلا إال يف خلوة فقال هذان ما خيرجان قال ومل كلهم غري مملوك

قال ألهنما مثل أوالدي فالتفت الرسول إليهما وقال إذا أمرتكما عن خمدومي بقتل هذا السلطان تقتالنه قاال نعم 
ين إىل الصلح وصاحله ودخل يف وجذبا سيفهما فبهت السلطان وخرج الرسول وأخذمها معه فجنح صالح الد

  مرضاته انتهى 
وفيها قلج ارسالن بن مسعود بن قلج ارسالن بن سليمان بن قتلمش بن إسرائيل بن سلجوق بن دقاق التركي 
السلجوقي صاحب الروم ومحو الناصر لدين اهللا امتدت أيامه وشاخ وقويت عليه أوالده وتصرفوا يف ممالكه يف 

  وسيواس وملطية وعاش سلطانا أكثر من ثالثني سنة ومتلك بعده ابنه غياث الدين حياته وهي قونية واقسر 
وفيها ابن جمري الشاعر أبو بكر بن حيىي بن عبد اجلليل الفهري مث االشبيلي صاحب األندلس يف عصره وهو كثري 

  القول يف يعقوب بن يوسف ابن عبد املؤمن 
  ور بن احلسن النمرييوفيها أبو املرهف وأبو الفتح أيضا نصر بن منص

األديب الشاعر احلنبلي ولد يوم الثالثاء ثالث عشر مجادى اآلخرة سنة إحدى ومخسمائة بالرافقة بقرب رفة الشام 
وكان من أوالد أمراء العرب نشأ بالشام وخالط أهل األدب وقال الشعر الفائق وهو مراهق وأصابه جدرى وله 

بصر إال ما قرب منه مث قدم بغداد ملعاجلة بصره فأيس األطباء منه فعمي أربع عشرة سنة فضعف بصره حىت كان ال ي
وأقام ببغداد وسكن باب االزج فحفظ القرآن العظيم ومسع احلديث من أيب احلصني والقاضي أيب بكر وابن ناضر 

ر وغريه وغريهم وتفقه وقرأ العربية واألدب على ابن اجلواليقي وصحب العلماء والصاحلني كالشيخ عبد القاد
ومدح اخللفاء والوزراء وله ديوان شعر حدث به وكان فصيح القول حسن املعاين ذا دين وصالح وتصلب يف 

  السنة ومسع منه القطيعي وغريه وروى عنه مجاعة ومن شعره وقد سئل عن مذهبه واعتقاده 
  ) وال أجحد الشيخني حق التقدم ** أحب عليا والبتول وولدها ( 
  ) كما كنت أبرا من والء ابن ملجم ** عثمان باألذى وأبرأ ممن نال ( 
  ) فلست إىل قوم سواهم مبنتم ** وتعجبين أهل احلديث بصدقهم ( 

  ومن شعره أيضا 
  
  ) فلم أر كاعتقاد احلنبلى ** سربت شرائع العلماء طرا ( 
  ) تكن أبدا على النهج السوى ** فكن من أهله سرا وجهرا ( 
  ومنه أيضا ) سوى القرآن والنص اجللى ** نا هم أهل احلديث وما عرف( 
  ) قلة انصاف من يصحب ** وزهدين يف مجيع األنام ( 
  )وطلس الذئاب إذا جربوا ** هم الناس مامل جترهبم ( 



  
  ) منهم فكيف إذا تقرب ** ومل تك تسلم عند البعاد ( 

  امحد  تويف يوم الثالثاء ثامن عشرى ربيع اآلخر ودفن من الغد مبقربة األمام

  سنة تسع ومثانني ومخسمائة

  
  وتسمى سنة امللوك 

فيها تويف بكتمر السلطان سيف الدين صاحب خالط تويف يف مجادى األوىل وكان فيه دين واحسان إىل الرعية وله 
  مهة عالية ضرب لنفسه الطبل يف أوقات الصلوات اخلمس قتله بعض االمسعيلية قاله يف العرب 

ن عيسى بن فليتة بن أيب هاشم العلوي احلسىن وكانت مكة تكون له تارة وألخيه مكثر وفيها صاحب مكة داود ب
  تارة 

وفيها حممود سلطان شاه أخو امللك عالء الدين خوارزم شاه ابنا ارسالن ابن حممد اخلوارزمي تلك بعد أبيه سنة 
رو وكان نظريا ألخيه يف اجلاللة مثان وسبعني مث قوى على أخوه وحاربه وتنقلت به األحوال مث وثب على مدينة م

والشجاعة دفع الغز عن مرو مث جتمعوا له وحاربوه وقتلوا رجاله وهنبوا خزائنه فاستعان على حرهبم باخلطا وجاء 
جبيش عرمرم واستوىل على مملكة مرو وسرخس ونسا وابيورد ووردت اخلطا مبكاسب عظيمة من مال املسلمني مث 

وعسف مث التقى هو والغورية فهزموه ووصل إىل مرو يف عشرين فارسا وجرت له أغار على بالد الغوري وظلم 
  أمور طويلة وتويف يف سلخ رمضان 

وفيها احلضرمي قاضي اإلسكندرية أبو عبد اهللا حممد بن عبد الرمحن بن حممد املالكي روى عن حممد بن امحد 
  الرازي وغريه 

مودود بن اتابك زنكي بن اقسنقر قال ابن االثري بقى عشرة وفيها صاحب املوصل السلطان عز الدين مسعود بن 
  أيام ال يتكلم إال بالشهادتني

  
وبالتالوة ورزق خامتة خري وكان كثري اخلري واالحسان يزور الصاحلني ويقرهبم ويشفعهم وفيه حلم وحياء ودين 

  انتهى 
  نور الدين  ودفن مبدرسته اليت أنشأها باملوصل جتاه دار السلطنة ومتكن بعده ولده

وفيها السلطان صالح الدين امللك الناصر أبو املظفر يوسف بن أيوب ابن شادي بن مروان بن يعقوب الدويين 
األصل أول دولة االكراد وملوكهم قال ابن خلكان اتفق أهل التاريخ على أن أباه وأهله من دوين بضم الدال 

بعدها نون وهي بلدة يف آخر عمل أذربيجان من جهة أران املهملة وكسر الواو وسكون الياء املثناة من حتتها و
وبالد الكرد وأهنم أكراد روادية بفتح الراء والواو وبعد األلف دال مهملة مث ياء مثناة من حتتها مشددة وبعدها ماء 

حتتها والروادية بطن من الفذانية بفتح الفاء والذال املعجمة وبعد األلف نون مكسورة مث ياء مشددة مثناة من 
وبعدها هاء قبيلة كبرية من االكراد انتهى وقال الذهيب هو تكرييت املولد ولد سنة اثنتني وثالثني ومخسمائة وكان 

أبوه شحنة تكريت ملك البالد ودانت له العباد وأكثر من الغزو وأطاب وكسر الفرنج مرات وكان خليقا بامللك 



لسؤدد جم املناقب وىل السلطنة عشرين سنة وتويف بقلعة دمشق يف شديد اهليبة حمببا إىل األمة عايل اهلمة كامل ا
السابع والعشرين من صفر وارتفعت األصوات يف البلد بالبكاء وعظم الضجيج حىت أن العاقل يتخيل أن الدنيا 

  كلها تصيح صوتا واحدا وكان أمرا عجيبا فرمحه اهللا ورضى عنه انتهى 
شجاعا مسحا جوادا جماهدا يف سبيل اهللا جيود باملال قبل الوصول إليه وكان وقال ابن شهبة يف تاريخ اإلسالم كان 

  مغرما باالنفاق يف سبيل اهللا وما كان يلبس إال ما حيل له لبسه وم جالسه ال يعلم انه جليس سلطان 
  كان شديد الرغبة يف مساع احلديث ادعى رجل عليه أن

  
احته وساواه يف اجللوس وادعى الرجل فرفع السلطان رأسه سنقر اخلالطى مملوكه مات على رقه فتزحزح عن طر

وقال ملن تعرفون سنقر قالوا نشهد أنه مملوكك مات على رقك ومل يكن للرجل بينة فأسقط يف يده مث إن السلطان 
وهب له خلعة ونفقة وبغلة وما شتم أحدا قط وال كتب بيده ما فيه آذى مسلم وكان احلجاب يزدمحون على 

ء سنقر اخلالطى وقدم له رقعة يعلم عليها وكان السلطان قد مد يده اليمىن على األرض ليستريح طراحته فجا
فداس عليها سنقر ومل يعلم وقال له علم يل على هذا القصة وكرر القول والسلطان ال يرد عليه فقال له السلطان 

اضرون من حلمه وأول ما فتح اعلم بيدي أو برجلي فنظر سنقر فرأى يد السلطان حتت رجله فخجل وتعجب احل
الديار املصرية واحلجاز ومكة واملدينة واليمن من زبيد إىل حضرموت متصال باهلند ومن الشام دمشق وبعلبك 

ومحص وبانياس وحلب ومحاة ومن الساحل بالد القدس وغزة وتل الصافية وعسقالن ويافا وقيسارية وحيفا وعكا 
الشوبك وصيدا وبريوت وجبلة والالذقية والشغر وصهيون وبال طنس وطربية والشقيق وصفد وكوكب والكرك و

ومن الشرق حران والرها والرقة ورأس عني وسنجار ونصيبني وسروج وديار بكر وميافارقني وأمد وحصوهنا 
وشهرزور ويقال انه فتح ستني حصنا وزاد على نور الدين مبصر واملغرب واحلجاز واليمن والقدس والساحل وبالد 

نج وديار بكر ولو عاش لفتح الدنيا شرقا وغربا وبعدا وقربا ومل يبلغ ستني سنة وكذا نور الدين وكان له ستة الفر
عشر ولدا ذكرا وبنت واحدة واكربهم األفضل علي وابنته مونسة خاتون تزوج هبا الكامل بن العادل وبىن امللك 

ونقله إليها يف يوم عاشوراء سنة اثنتني وتسعني ومشى  األفضل قبة مشايل اجلامع األموي يف جواره شباك إىل اجلامع
األفضل بني يدي تابوته وأراد العلماء والفقهاء محله على اعنقاهم فقال األفضل تكفي أدعيتكم الصاحلة ومحله 

  مماليكه وأخرج من القلعة وأدخل إىل اجلامع

على الرؤس إىل بطن ملحدة مث حلده ووضع قدام باب النسر وصلى عليه القاضي حمي الدين بن الزكي مث محل 
األفضل وجلس ثالثة أيام للعزاء وأنفقت ست الشام أخت السلطان يف هذه األيام أمواال عظيمة وقد رأى بعض 
الصاحلني النيب صلى اهللا عليه وسلم يف مجاعة من أصحابه رضي اهللا عنهم وقد زاروا قرب صالح الدين وملا مات 

  أخذوا جبيال حاصروها وهبا مجاعة من االكراد فباعوها للفرنج اختلفت اخوته وطمع الفرنج ف
  انتهى ما أورده ابن شهبة ملخصا 

وفيها أبو املظفر منصور بن املبارك الواعظ امللقب جرادة كان ظريفا كيسا ذكر يوما يف وعظه حديث من قتل حية 
يا سيدي ومن قتل جرداة قال صلب على كان له قرياطان من األجر ومن قتل عقربا كان له قرياط فقام رجل فقال 

  باب املسجد 



  سنة تسعني ومخسمائة

  
فيها سار بنارس أكرب ملوك اهلند وقصد اإلسالم فطلبه شهاب الدين الغوري فالتقي اجلمعان على هنر ماحون قال 

ن النصر ابن االثري وكان مع اهلندي سبعمائة فيل ومن العسكر على ما قيل ألف ألف نفس فصرب الفريقان وكا
لشهاب الدين وكثر القتل يف اهلنود حىت جافت منهم األرض وأخذ شهاب الدين تسعني فيال وقتل بنارس ملك 
اهلند وكان قد شد أسنانه بالذهب فما عرف إال بذلك ودخل شهاب الدين بالد بنارس وأخذ من خزانته ألف 

  واربعمائة محل ومن مجلة الفيلة فيل أبيض حدثين من رآه 
تويف القزويين العالمة رضي الدين أبو اخلري أمحد بن امسعيل بن يوسف الطالقاين الفقيه الشافعي الواعظ ولد وفيها 

  سنة اثنيت عشرة ومخسمائة وتفقه على

الفقيه ملكدار القزويين وقرأ بالروايات على إبراهيم بن عبد امللك القزويين وفاق األقران ومسع من الفراوي وزاهر 
داد قبل الستني ودرس هبا ووعظ مث قدمها قبل السبعني ودرس بالنظامية وكان إماما يف املذهب وخلق مث قدم بغ

واخلالف واألصول والتفسري والوعظ وروى كتبا كبارا ونفق كالمه على الناس حلسن مسته وحالوة منطقه وكثر 
ين سنة مثانني ولزم العبادة إىل أن حمفوظاته وكان صاحب قدم راسخ يف العبادة عدمي النظري كبري الشأن رجع إىل قزو

مات يف احملرم قال ابن شهبة صنف كتاب البيان يف مسائل القرآن ردا على احللولية واجلهمية وصار رئيس 
  األصحاب وكان يتكلم يوما وابن اجلوزى يوما وحيضر اخلليفة من وراء األستار وحتضر اخلالئق واألمم انتهى 

اه بن طغر لبك بن حممد شاه السجلوقي السلطان صاحب أذربيجان طلب وفيها طغر بك شاه بن أرسالن ش
السلطنة من اخلليفة وان يأيت بغداد ويكون على قاعدة امللوك السلجوقية سوى صاحب الروم وكان سفاكا للدماء 

لتقيا قتل خلقا كثريا قال السبط رأيته وكأن وجهه القمر ومل ير يف زمانه أحسن صورة منه قصده خوارزم شاه وا
على الري فجاءته نشابة يف عينه فضربه مملوك له بالسيف فقتله وقطع رأسه ومحله إىل خوارزم شاه وهو آخر 

  السجلوقية وعدهتم نيف وعشرون ملكا ومدة ملكهم مائة وستون سنة 
ومل يكن  وفيها عبد اخلالق بن فريوز و اجلوهري اهلمداين الواعظ أكثر الترحال وروى عن زاهر والفراوي وطائفة

  ثقة وال مأمونا قاله يف العرب 
وفيها عبد الوهاب بن علي القرشي الزبريي الدمشقي الشروطي ويعرف باحلبقبق والد كرمية روى عن مجال 

  اإلسالم أيب احلسن السلمي ومجاعة وتويف يف صفر 
  وفيها الشاطيب أبو حممد القسم بن فريه بكسر الفاء وسكون التحتية وتشديد

ضمومة معناه بالعريب احلديد بن أيب القسم خلف بن أمحد الرعيين بضم الراء وفتح العني املهملة وسكون الراء امل
املثناة التحتية وبعدها نون نسبة إىل ذي رعني أحد أقيال اليمن الشاطيب الضرير املقرئ صاحب القصيدة اليت مساها 

ثالثة وسبعون بيتا ولقد أبدع فيها كل اإلبداع وهي حرز األماين ووجه التهاين يف القراءات وعدهتا ألف ومائة و
عمدة قراء هذا الزمان يف نقلهم ومل يسبق إىل أسلوهبا روى عنه انه كان يقول ال يقرأ أحد قصيديت هذه إال وينفعه 
اهللا عز وجل ألنين نظمتها هللا تعاىل خملصا يف ذلك ونظم قصيدة دالية مخسمائة بيت من حفظها أحاط علما بكتاب 

التمهيد البن عبد الرب وكان عاملا بكتاب اهللا تعاىل قراءة وتفسريا وحبديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مربزا فيه 



وكان إذا قرئ عليه صحيح البخاري ومسلم واملوطأ يصحح النسخ من حفظه وميلى النكت على املواضع احملتاج 
ؤيا حسن املقاصد خملصا فيما يقول ويفعل قرأ القرآن العظيم إليها وكان أوحد يف علم النحو واللغة عارفا بعمل الر

بالروايات على ابن هذيل االندلسي وغريه ومسع احلديث من ابن سعادة وغريه وانتفع به خلق كثري وكان يتجنب 
سنة فضول الكالم وال ينطق يف سائر أوقاته إال مبا تدعو إليه ضرورة وال جيلس لالقراء إال على طهارة يف هيئته ح

وختشع واستكانة وكان يعتل العلة الشديدة فال يشتكى وال يتأوه وإذا سئل عن حاله قال العافية ال يزيد على ذلك 
  وكان كثريا ما ينشد هذا اللغز يف نعش املوتى 

  ) إذا سار صاح الناس حيث يسري ** أتعرف شيئا يف السماء نظريه ( 
  ) عتليه أسري وكل أمري ي** فتلقاه مركوبا وتلقاه راكبا ( 
  ) وتنفر منه النفس وهو نذير ** حيض على التقوى ويكره قربه ( 
  ) ولكن على رغم املزور يزور ** ومل يستزر عن رغبة يف زيارة ( 

  وكانت والدته سنة مثان وثالثني ومخسمائة وكان ثقة يف نفسه وتويف يف

القرافة وقربه مشهور مزور وكان شافعي املذهب الثامن والعشرين من مجادي اآلخرة ودفن بتربة القاضي الفاضل ب
  كما ذكره ابن شبهة يف طبقاته 

وفيها أبو مدين االندلسي الزاهد العارف شيخ أهل املغرب شعيب بن احلسني سكن تلسمان وكان من أهل العمل 
الشيوخ ونشر  واالجتهاد منقطع القرين يف العبادة والنسك بعيد الصيت ويسميه الشيخ حمي الدين بن عريب بشيخ

اهللا ذكره وخترج به مجاعة من الفضالء كأيب عبد اهللا القرشي وغريه وانتهى إليه كثري من العلماء احملققني وفضالء 
  الصاحلني كابن عريب وله يف احلقائق كالم واسع ومن شعره 

  ) حتت الثرى وظالم الليل منسدل ** يا من عال فرأى ما يف الغيوب وما ( 
  ) أنت الدليل ملن حارت به احليل ** ن ضاقت مذاهبه أنت الغياث مل( 
  ) والكل يدعوك ملهوف ومبتهل ** أنا قصدناك واآلمال واثقة ( 
  ) وان سطوت فأنت احلاكم العدل ** فإن عفوت فذو فضل وذو كرم ( 

بلة وتشهد وقال طلبه سلطان املغرب فلما وصل اىل تلمسان قال مالنا وللسلطان نزور االخوان مث نزل واستقبل الق
ها قد جئت ها قد جئت وعجلت إليك رب لترضي فمات ودفن يف جبانة العباد وقد قارب الثمانني وقربه هبا 

  مشهور مزور 
وفيها ابن الفخار أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم بن خلف األنصاري املالقي احلافظ صاحب أيب بكر بن العريب أكثر 

قة مأمونا معروفا يسرد املتون واألسانيد عارفا بالرجال واللغة جليل القدر طلبه عنه وعن شريح وخلق وكان إماما ث
  السلطان ليسمع منه مبراكش فمات هبا يف شعبان وله مثانون سنة 

  وفيها حممد بن عبد امللك بن بويه الغندري املالقي بن البيطار نزيل غرناطة

  مد بن عتاب وأبا حبر بن العاص وعاش أربعا ومثانني سنة وآخر من روى باإلجازة عن أيب علي بن سكرة مسع أبا حم
وفيها فخر الدين بن الدهان حممد بن علي بن شعيب البغدادي الفرضي احلاسب األديب النحوي الشاعر جال يف 

اجلزيرة والشام ومصر وصنف الفرائض على شكل املنرب فكان أول من اخترع ذلك وله تاريخ وألف كتاب غريب 
  لدات وصنف يف النجوم والزيج وكان أحد أذكياء العامل مات فجأة باحللة احلديث يف جم



وفيها مصلح الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن علي بن حممد بن عبد اهللا ابن عبد امللك األصبهاين احلمامي 
مسع من أيب علي احلنبلي العابد األديب اجلورتاين نسبة إىل جورتان من قرى أصبهان ولد سنة مخسمائة يف رجب و

احلداد وغريه قال ابن النجار كان فقيها فاضال كامل املعرفة باألدب وأكثر أدباء أصبهان من تالمذته وكان متدينا 
  حسن الطريقة صدوقا انتهى 

وكان يقول ملا بلغ عقد الثمانني أسأل اهللا تعاىل أن ميهلين إىل التسعني وان يوفقين كل يوم خلتمه فاستجيبت دعوته 
ال ابن النجار مسعت أبا الربكات الدويدسى بأصبهان يقول تويف حممد بن أمحد احلنبلي يعرف باحلمامي أستاذ وق

  األئمة يوم األربعاء ثالث عشر شهر ربيع اآلخر 
وقال ابن رجب تويف قبله بيسري ولده أبو بكر أمحد وكان مسع سعيد بن أيب الرجاء وغريه وكان يلقب أمني الدين 

  انتهى 
ها أبو عبد اهللا ويقال أبو الفتح حممد بن عبد اهللا بن احلسني بن علي أبن أيب طلحة نصر بن أمحد بن حممد بن وفي

جعفر الربمكي اهلروي األشكيبذاين بكسر اهلمزة وسكون الشني املعجمة وكسر الكاف وسكون الياء التحتية وفتح 
  الهالدال املعجمة وبعدها باء موحدة مفتوحة وبعد األلف نون ق

املنذري كان حنبليا حمدثا نزل مكة فكان عظيم احلنابلة هبا ولد سنة مثان وعشرين ومخسمائة ومسع هبمذان من أيب 
الوقت وأيب الفضل بن مجاز وغريمها وببغداد من ابن النحاس وغريه ومبصر من أيب الطاهر الزيات وباإلسكندرية من 

ام مبكة يف آخر عمره وأم هبا يف موضع احلنابلة قال ابن احلافظ السلفي وحدث مبكة ومصر واإلسكندرية وأق
احلنبلي ناصح الدين مسعت منه بقراءته جزءا مبكة وكان يف عزمي أنين أدخل اليمن وقد هيأت هدية لصاحبها من 

طرف دمشق فاستشرته فقال أنت أعلم مث قال قرأنا ههنا جزءا من أيام فجاء فيه عن بعض السلف عالمة قبول 
  اإلنسان ال ينصرف عن مكة طالبا للدنيا فزهدت يف اليمن ورجعت عن ذلك العزم  احلج أن

وفيها الشيخ األجل إمام احلرم مكي بن نابت بالنون بن أيب زهرة احلنبلي مبصر ليلة السادس من شهر ربيع اآلخر 
  وذكره املنذري ومل يزد عليه 

لعباسي اهلمذاين مسند مهذان حدث سنة مخس ومثانني عن أيب وفيها أبو الكرم بن عبد الكرمي بن أيب العالء العطار ا
  غالب العدل وقيل الشعراين 

وفيها جاكري الزاهد القدوة أحد شيوخ العراق وأمسه حممد بن دشم الكردي احلنبلي له أصحاب واتباع وأحوال 
ومهع على بريد من سامرا وكرامات قاله يف العرب وقال السخاوي له كرامات ومل يتزوج وله زاوية وضريح براذان 

وان أخاه الشيخ أمحد قعد بعده يف املشيخة وقال ابن األهدل ملا شاع ذكره بعث إليه تاج العارفني أبو الوفاء طاقيته 
من الشيخ علي اهلييت ومل يكلفه احلضور فقال الشيخ على اهلييت سألت اهللا أن يكون جاكري من مريده فوهبه يل 

ره وكان رمبا عرف ما يف بطون البهائم املنذورة له ومن يذحبها ومن يأكلها سكن صحراء وكان يفتخر به وينوه بذك
  من صحاري العراق على

  يوم من سامرا ومات هبا فبىن إىل جانبه قرية بنيت للتربك به انتهى 

  سنة إحدى وتسعني ومخسمائة



  
ني الفيش املتغلب على أكثر جزيرة فيها كانت وقعة الزالقة باألندلس بني يعقوب بن يوسف بن عبد املؤمن وب

األندلس فدخل يعقوب وعدي من زقاق سبتة يف مائة ألف وأما املطوعة فقل ما شئت وأقبل الفيش يف مائيت ألف 
وأربعني ألفا فانتصر اإلسالم واهنزم الكلب يف عدد يسري وقتل من الفرنج كما أرخ أبو شامة وغريه مائة ألف وستة 

ثون ألفا وغنم املسلمون غنيمة مل يسمع مبثلها حىت أبيع السيف بنصف درهم واحلصان وأربعون ألفا وأسر ثال
  خبمسة دراهم واحلمار بدرهم وذلك يف شعبان 

وفيها تويف أبو احلسن امسعيل بن أيب سعد بن علي بن إبراهيم بن حممد االصبهاين احملدث ويعرف بطاهرنيه احلنبلي 
د قدمها حاجا عن فاطمة اجلوزدانية وفاطمة بنت حممد ابن أمحد بن مسع الكثري وحصل األصول وحدث ببغدا

  البغدادي ومسع منه أبو الفتوح بن احلصري وغريه وكان شيخا صاحلا صدوقا تويف يف صفر 
وفيها ذاكر بن كامل اخلفاف البغدادي أخو املبارك مسعه أخوه من أيب علي الباقرحي وأيب علي بن املهدي وأيب 

  ي والكبار وكان صاحلا خريا صواما تويف يف رجب سعيد بن الطيور
وفيها أبو احلسن شجاع بن حممد بن سيدهم املدجلي املصري املقريء الفقيه املالكي النحوي قرأ القراءات على ابن 

  اخلطية ومسع من مجاعة

  وتصدر جبامع مصر وتويف يف ربيع اآلخر وآخر أصحابه الكمال الضرير 
بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن عبيد اهللا احلجري االندلسي املري احلافظ الزاهد القدوة  وفيها أبو حممد عبد اهللا

أحد األعالم ولد سنة مخس ومخسمائة وقرأ صحيح البخاري على شريح ومسع فأكثر عن أيب احلسن ابن مغيث وابن 
سكن سبتة فدعاه السلطان إىل العريب والكبار وتفنن يف العلوم وبرع يف احلديث وطال عمره وشاع ذكره وكان قد 

  مراكش ليسمع منه وكان غاية يف العدالة يف هذا الشأن تويف يف أول صفر 
وفيها أبو حممد عبد الؤمن بن عبد الغالب بن حممد بن طاهر بن خليفة ابن حممد بن محدان الشيباين البغدادي 

ائة ومسع ببغداد من القاضي أيب بكر ابن عبد الوراق الفقيه احلنبلي ولد يف شهر ربيع االخر سنة سبع عشرة ومخسم
الباقي وابن الطالية وابن الزاغوين وغريهم وهبمذان من أيب اخلري الباغبان وغريه وحدث ومسع منه ابن القطيعي 

  وقال كان له صالح ودين زائد وروى عنه ابن خليل احلافظ وغريه وتويف يوم عرفة ودفن بباب حرب 
هالل بن مخيس الواسطي الفاخراين نسبة إىل بيع الفخار الضرير ويلقب معني الدين ذكره وفيها أبو احلسن علي بن 

املنذري فقال تفقه على مذهب األمام أمحد ومسع من أيب احلسني بن عبد اخلالق وأيب الفرج بن صدقة وخدجية بنت 
يف حادي عشرى ذي احلجة أمحد النهرواين وغريهم وحدث وهو منسوب إىل الفخرانية قرية من سواد واسط تويف 

  انتهى 

  سنة اثنتني وتسعني ومخسمائة

  
فيها التقى يعقوب صاحب املغرب والفيش فهزمه أيضا يعقوب وهللا احلمد وساق وراءه إىل طليطلة وحاصره وضرهبا 

  باجملانيق فخرجت والدة الفيش



جه ببالد املغرب الفتتح يعقوب عدة وحرمية وبكني بني يدي يعقوب فرق هلن ومن عليهن ولوال ابن عانية امللثم وهي
  مدن للفرنج لكنه رجع حلرب عانية 

وفيها هبت ريح سوداء عمت الدنيا وذلك بعد خروج الناس من مكة ووقع على الناس رمل أمحر ووقع من الركن 
  اليماين قطعه وحترك البيت احلرام وهذا شيء مل يعهد 
م وفيه أمثلة كباش وضفادع وقوارير كلها كأس وفيه وفيها ظهر ببوصر قرية بصعيد مصر بيت هرمس احلكي

  أموات مل تبل ثياهبم 
وفيها تويف أبو الرضا أمحد بن طارق الكركي مث البغدادي التاجر احملدث مسع من ابن ناصر وأيب الفضل األرموي 

  وطبقتهما فأكثر ورحل إىل دمشق ومصر وهو من كرك نوح وكان شيعيا جلدا قاله يف العرب 
جنيب الدين أبو عبد اهللا حامد بن حممد بن حامد الصفار األصفهاين الفقيه احلنبلي احملدث اإلمام مسع أباه أبا وفيها 

جعفر حممد وأبا طاهر بن نصر ومجاعة بأصبهان وهبمذان أبا زرعة املقدسي وأبا العالء القطان وقدم بغداد حاجا سنة 
وزى مناقب اإلمام أمحد وحدث هبا اليسري وكتب عنه ابن النفيس مثان ومثانني ومسع هبا من مجاعة وقرأ على ابن اجل

  قال ابن النجار كان فقيها حنبليا فاضال له معرفة باحلديث انتهى 
وفيها األمام فخر الدين قاضي خان احلسن بن منصور بن حممود بن عبد العزيز األوزجندي اإلمام الكبري بقية 

 املسائل أخذ عن اإلمام ظهري الدين املرغيناين وإبراهيم بن امسعيل الصغار السلف مفىت الشرق من طبقة اجملتهدين يف
  وتفقه عليه مشس األئمة الكردري وله الفتاوي وشرح اجلامع الصغري قاله ابن كمال باشا يف طبقاته

  
احلنبلي  وفيها تقي الدين أبو الفضل اليأس بن حامد بن حممود بن حامد بن حممد ابن أيب احلجر احلراين الفقيه

احملدث مسع ببغداد من شهدة وغريها قال ناصح الدين بن احلنبلي وكان رفيقي يف درس شيخنا ابن املىن وسكن 
  املوصل إىل أن تويف هبا يف سلخ شوال ووىل مشيخة دار احلديث هبا وكان حسن الطريقة ومسع منه بدل التربيزي 

إىل نيل بلد على الفرات املؤدب الشاعر أكثر شعره مديح يف وفيها سعد بن أمحد بن مكي النيلي بكسر النون نسبة 
  أهل البيت قال العماد كان غاليا يف التشيع حاليا بالتورع عاملا باألدب ومن شعره 

  ) مل ال جيود ملهجيت بذمامه ** قمر قرأ أقام قياميت بقوامه ( 
  ) جبمال هبجته وحسن كالمه ** ملكته كبدي فأتلف مهجيت ) 
  ) شهد مذاب يف عتيق مدامه ** عذب كأن رضابه ومببسم ) 

  وهي طويلة 
وفيها الشيخ السديد شيخ الطب بالديار املصرية شرف الدين عبد اهللا ابن علي أخذ الصناعة عن املوفق بن املعني 

وخدم العاضد صاحب مصر ونال احلرمة واجلاه العريض وعمر دهرا وأخذ عنه نفيس الدين بن الزبري وحكى 
ن الشيخ السديد حصل له يف يوم ثالثون ألف دينار وحكى عنه ابن الزبري تلميذه انه طهر ولدي احلافظ بعضهم أ

  لدين اهللا فحصل له من الذهب حنو مخسني ألف دينار 
وفيها عبد اخلالق بن عبد الوهاب بن حممد الصابوين املالكي اخلفاف احلنبلي أبو حممد الضرير مسعه أبوه من أيب علي 

  ي وعلي بن عبد الواحد الدينوري وطائفة وتويف يف ذي احلجة قاله يف العرب ومن شعره الباقرح
  ) إذا كنت يف أخالقهم ال تسامح ** دع الناس طرا واصرف الود عنهم ( 
  )حالل وخل يف احلقيقة ناصح ** فشيآن معدومان يف األرض درهم ) 



  
بن فارس بن علي ابن عبد اهللا بن احلسني بن القسم الواسطي  وفيها أبو الغنائم بن املعلم شاعر العراق حممد بن علي

اهلذيل امللقب جنم الدين الشاعر املشهور كان شاعرا رقيق الشعر لطيف حاشية الطبع يكاد شعره يذوب من رقته 
وهو أحد من سار شعره وانتشر ذكره ونبه بالشعر قدره وحسن به حاله وأمره وطال يف نظم القريض عمره 

لى قوله زمانه ودهره يغلب على شعره وصف الشوق واحلب وذكر الصبابة والغرام وذكر بعضهم أن وساعده ع
سبب لطافة شعر ابن املعلم حفظ املنتسبني للشيخ أمحد بن الرفاعي لشعره واعتناؤهم به يف مساعاهتم فعادت عليه 

ده أدىن هوى إال فتنة وهاج غرامه بركة أنفاسهم قال ابن خلكان وباجللمة فتشعره يشبه النوح ال يسمعه من عن
  وكان بينه وبني ابن التعاويذي تنافس ومن شعر ابن املعلم قوله من قصيدة 

  ) ما الدار إن مل تغن من أوطاين ** ردوا على شوارد األظعان ( 
  ) هزأت معاطفه بغصن البان ** ولكن بذاك اجلذع من متمنع ( 

  وقوله 
  ) ت جآذره بصيد أسوده ضرب** كم قلت إياك العقيق فأنه ( 
  ) القضاء فرحت بعض صيوده ** وأردت صيد مها احلجاز فلم يساعدك ( 

  وله من قصيدة 
  ) رخاصا على أيدي النوى لغوال ** أجريتنا أن الدموع اليت جرت ) 
  ) كاوث أزار أو كحل عقال ** أقيموا على الوادي ولو عمر ساعة ) 

  ) ي مل أغنب فكيف مبايل بنفس** فكم مث يل من وقفة لو شريتها 
وكانت والدته يف ليلة سابع عشر مجادي اآلخرة سنة إحدى ومخسمائة وتويف رابع رجب باهلرث بضم اهلاء وسكون 

  الراء وبعدها ثاء مثلثة قرية من أعمال هنر جعفر بينها وبني واسط جنو عشرة فراسخ وكانت وطنه ومسكنه

  
  إىل أن تويف هبا 

زير الكبري مؤيد الدين أبو الفضل حممد بن علي البغدادي املنشئ البليغ وزر بظاهر مهذان يف وفيها ابن القصاب الو
  شعبان وقد نيف على التسعني ورد املعسكر فلما جاء خوارزم شاه نبشه وحزر رأسه وطوف به خبراسان 

ي أحد األذكياء واملناظرين ولد وفيها اجملري األمام أبو القسم حممود بن املبارك الواسطي مث البغدادي الفقيه الشافع
سنة سبع عشرة ومخسمائة وتفقه بالنظامية على أيب منصور بن الرزاز وغريه وأخذ علم الكالم عن أيب الفتوح حممد 
بن الفضل االسفراييين وصار املشار إليه يف زمانه واملقدم على أقرانه حدث عن أيب احلسني ومجاعة ودرس بالنظامية 

واصا على املعاين قدم دمشق وبنيت له مدرسة جاروخ مث توجه إىل شرياز وبىن له ملكها مدرسة وكان ذكيا طواال غ
مث أحضره ابن القصاب وقدمه قال ابن شهبه قال ابن الدبيثى ما رأينا أمجع لفنون العلم منه مع حسن العبارة قال 

  وخرج رسوال إىل خوارزم شاه إىل أصبهان فمات هبمذان يف ذي القعدة 
ا يوسف معايل االطرابلسي مث الدمشقي الكتاين البزار املقرئ روى عن هبة اهللا بن األكفاين ومجاعة وتويف يف وفيه

  شعبان 

  سنة ثالث وتسعني ومخسمائة



  
  يف شوال افتتح العادل باقاعنوة كانت له يف يد الفرنج 

   وفيها أخذت الفرنج من املسلمني بريوت وهرب أمريها عز الدين شامة إىل صيدا
وفيها تويف سيف اإلسالم امللك العزيز طغتكني بن أيوب بن شادي أرسله أخوه صالح الدين فتملك اليمن وكان 

  هبا نواب أخيهما مشس الدولة وبقي هبا بضع عشرة سنة وكان شجاعا سايسا فيه ظلم رحل إليه ابن عنني

  
  ومدح فيها دمشق أوهلا إىل اليمن ملا نفاه صالح الدين هلجوه للناس فامتدحه بقصيدة المية 

  ) وقلب عن األشواق ليس حيول ** حنني إىل األوطان ليس يزول ( 
  ) وظلك يف مقرى على ظليل ** إال ليت شعري هل أبينت ليلة ( 
  ) وان جل واش أو أحل عذول ** دمشق يف شوق إليها مربح ( 
  ) عبري وأنفاس الشمال مشول ** بالد هبا احلصباء در وترهبا ( 
  ) وصح نسيم الروض وهو عليل ** سل فيها ماؤها وهو مطلق تسل( 
  ) تزول رواسية وليس تزول ** ويف كبدي من قاسيون حرارة ( 
  ) سواي عن العهد القدمي حيول ** وواهللا ما فارقتها على ماللة ( 
  ) ونفس هلا فوق السماك حلول ** ولكن أبت أن حتمل الضيم مهيت ( 
  ) ويكره طول العمر وهو ظليل ** مكرما فأن الفىت يلقي املنايا ( 
  ) ورأى ظهري الدين يف مجيل ** وكيف أخاف الدهر أوأحرم الغين ( 
  ) عزيز وأما ضده فذليل ** فىت اجلد أما جاره فمكرم ( 
  ) لديه وأما حامت فبخيل ** من القوم أما أحنف فمسفه ( 
  ) عذاب وأما ظله فظليل ** واما عطايا كفه فسوابغ ( 
زل صلته واكتسب من جهته ماال وافرا وخرج به من اليمن وسلطاهنا يومئذ امللك العزيز عثمان بن صالح فأج

  الدين فألزمه بدفع الزكاة من املتاجر اليت وصلت معه من اليمن فقال 
  ) أهل وال كل سحب يف الورى غدقه ** ما كل من يتسمى بالعزيز هلا ) 
  ) ذاك يعطى وهذا يأخذ الصدقه ه** بني العزيزين بون يف فعاهلما ) 

وكان طغتكني صاحب الترمجة حممود السرية مع ظلم وعسف وملا كثر عليه الذهب سبكة وجعله مثل الطواحني 
  ومات باملدينة اليت أنشأها باليمن يقال هلا املنصورة وقام من بعده ولد امسعيل الذي سفك الدماء وقال انه

  
  أموي وادعي اخلالفة 

دين أبو حممد طلحة بن عبد بن مظفر بن غامن بن حممد العلثي بفتح العني املهملة وسكون الالم ومثلثة وفيها تقي ال
نسبة إىل علث قرية بني عكربا وسامرا الفقيه احلنبلي اخلطيب احملدث الفرضي النظار املفسر الزاهد الورف العارف 

ن ابن احلضري وغريمها وقرأ الفقه علي ابن املىن نشأ يف العلث وحفظ الكتاب العزيز وقرأ على البطائحي والربها
ومسع احلديث الكثري وقرأ صحيح مسلم وكان متواضعا لطيفا أديبا يف مناظرته ال يسفه على أحد فقريا جمردا 



ويرحم الفقراء وال خيالط األغنياء وروى عن ابن اجلوزى والزمه وقرأ عليه كثريا من تصانيفه وكان أديبا شاعرا 
تهر امسه ورزق القبول من اخللق وكثر اتباعه وانتفع به الناس وروى عن ابن اجلوزى يف تارخيه حكاية فصيحا واش

فقال حدثين طلحة بن مظفر الفقيه انه ولد عندهم بالعلث مولود لستة أشهر فخرج وله أربعة أضراس قال املنذري 
  تويف يف ثالث عشر ذي احلجة بالعلث ودفن بزاويته هناك 

ير جالل الدين عبد اهللا بن يونس مسعود بن أمحد بن عبيد اهللا ابن هبة اهللا البغدادي االزجي الفقيه وفيها الوز
احلنبلي الفرضي األصويل املتكلم وزير اخلليفة الناصر جالل الدين تفقه يف األصلني واحلساب واهلندسة واجلرب 

رائض واحلساب ومسع ممن ال حيصى ومسع منه واملقابلة ورحل يف طلب العلم إىل مهذان وصنف وعىن باحلديث والف
مجاعة ال حتصر منهم ابن دلف وابن القطيعي وبالغ يف مدحه والثناء عليه وذكر ابن النجار انه مل يكن يف واليته 

حممودا وقد علمت أن الناس ال جيتمعون على محد شخص وال ذمه وأما أبو شامة فأنه بالغ يف ذمه واحلط عليه بأمور 
يها حجة وكذلك ابن شهبه يف تاريخ اإلسالم قال بعد أن أثىن عليه غري انه شان فضيلته برأيه الفاسد مل يقم عل

  وأفعاله السيئة فأنه خرب بيت الشيخ عبد القادر الكيالين وشتت أوالده ويقال

ل أن يدفن انه بعث يف الليل من نبش قرب الشيخ عبد القادر الكيالين ورمى عظامه يف دجلة وقال هذا وقف ما حي
فيه أحد وملا اعتقله اخلليفة كتبوا فيه فتاوي انه كان سبب هزمية العسكر فذكروا أشياء فأفتوا باباحة دمه فسلم إىل 

  الوزير ابن القصاب واعتقله يف بيت للسالح فأخرج منه ميتا انتهى 
واسطي تلميذ أيب العز القالنسي وفيها أبو بكر بن الباقالين مقرئ العراق عبد اهللا بن منصور بن عمران الربعي ال

وآخر أصحابه روى احلديث عن مخيس اجلوزى وأيب عبد اهللا البارع وطائفة وتويف يف سلخ ربيع األول وله ثالث 
  وتسعون سنة وثالثة أشهر 

عظ وفيها أبو حممد عبد الوهاب بن الشيخ عبد القادر بن أيب صاحل اجليلي مث البغدادي األزجي الفقيه احلنبلي الوا
ولد يف ثاين شعبان سنة اثنتني وعشرين ومخسمائة ذكر أبو شامة انه مسع من ابن احلصني وابن السمرقندي وذكر 

ابن القادسي انه مسع من ابن احلصني وابن الزاغوين وابن البنا وغريهم وامسعه والده يف صباه من أيب غالب بن البنا 
عن والده مبدرسته وهو حي وقد نيف على العشرين من عمره  وغريه وقرأ الفقه على والده حىت برع ودرس نيابة

مث استقل بالتدريس هبا بعده مث نزعت منه البن اجلوزى مث ردت إليه وتويل املظامل للناصر سنة ثالث ومثانني وكان 
اخلالف  كيسا ظريفا من ظرفاء أهل بغداد ومل يكن يف أوالد أبيه أفقه منه كان فقيها فاضال له كالم حسن يف مسائل

فصيحا يف الوعظ وإيراد امللح مع عذوبة األلفاظ مليح النادرة ذا مزح ودعابة وكياسة قال أبو شامة قيل له يوما 
على جملس وعظه ما تقول يف أهل البيت فقال قد أعموين وكان أعمش أجاب عن بيت نفسه وروى عنه ابن الديثي 

  وب وتويف ليلة األربعاء خامس عشرى شوال وابن الغزال الواعظ وابن خليل وأجاز حملمد بن يعق
  وفيها قاضي القضاة أبو طالب علي بن علي بن هبة اهللا بن حممد بن النجاري

  البغدادي الشافعي مسع من أيب الوقت وويل القضاء سنة اثنتني ومثانني مث عزل مث أعيد سنة تسع ومثانني 
املعمر احلسيين الزيدي الكويف مسع من جده  ن حممد أبووفيها حممد بن حيدرة بن أيب الربكات عمر بن إبراهيم ب

  وهو آخر من حدث عن أيب النرسي وكان رافضيا 
وفيها أبو الربكات ويقال أبو الثناء حممود بن أمحد بن ناصر البغدادي احلريب احلذاء مسع من ابن الطالية وعبد 

  هر ربيع اآلخر ببغداد اخلالق بن يوسف وغريمها وتفقه يف مذهب أمحد وأقرأ الفقه وحدث وتويف يف ش



وفيها أبو اسحق ويقال أبو احلزم مكي بن أيب القسم بن عبد اهللا بن معايل ابن عبد الباقي بن العراد البغدادي 
املأموين الفقيه احلنبلي احملدث ولد سنة تسع وعشرين ومخسمائة ومسع من ابن ناصر واألرموي وابن البنا وغريهم 

رأ ويسمع إىل آخر عمره وهو ثقة صحيح السماع وقد نسبه القطيعي إىل التساهل واعتىن هبذا الشأن ومل يزل يق
والتسامح وروى عنه ابن خليل والبلداين وغريمها وتويف ليلة اجلمعة سادس احملرم ببغداد ودفن بباب حرب جماورا 

  قرب بشر احلايف 
لثقفي وامسعيل بن األخشيد وخلق وتويف وفيها ناصر بن حممد أبو الفتح األصبهاين القطان روى الكثري عن جعفر ا

  يف ذي احلجة وأكثر عنه احلافظ ابن خليل 
وفيها أبو القسم حيىي بن أسعد بن بوش األزجي احلنبلي اخلباز مسع الكثري من أيب طالب اليوسفي وأيب سعد بن 

عن بضع ومثانني سنة  الطيوري وأيب علي الباقرحي وطائفة وكان عاميا مات شهيدا غص بلقمة فمات يف ذي القعدة
  وله إجازة ابن بيان قاله يف العرب

  سنة أربع وتسعني ومخسمائة

  
فيها استوىل عالء الدين بن خوارزم شاه تكش على خباري وكانت لصاحب اخلطا لعنه اهللا وجرى له معه حروب 

  وخطوب مث انتصر تكش وقتل خلق من اخلطا 
سن بن مسلم احلنبلي الفارسي من قرية بنهر عيسى يقال هلا الفارسية وفيها تويف أبو علي الفارسي الزاهد وامسه احل

كان أحد األبدال وزاهد العراق مسع وتفقه بأيب ذر الكرخي وكان متبتال أقام أربعني سنة ال يكلم أحدا من الناس 
الدولة ميشون إىل  صائم الدهر قائم الليل يقرأ كل يوم وليلة ختمة وكانت السباع تأوي إىل زاويته واخلليفة وأرباب

زيارته حكى أن فقريا احتلم بزاويته يف ليلة باردة فنزل إىل النهر ليغتسل فجاء السبع فنام على جبته وكاد الفقري 
ميوت من الربد واخلوف فخرج الشيخ حسن وجاء إىل السبع فضربه بكمه وقال يا مبارك مل تتعرض لضيفنا فقام 

  رم وقد بلغ التسعني السبع يهرول وتويف بالفارسية يف احمل
وفيها جرد بك أحد أكابر أمراء الدولتني النورية والصالحية حضر مجيع الفتوحات وهو الذي قتل شاور مبصر وابن 

  اخلشاب حبلب وكان فارس اإلسالم 
وفيها صاحب سنجار امللك عماد الدين زنكي بن قطب الدين مودود ابن أتابك زنكي متلك حلب بعد ابن عمه 

مساعيل فسار السلطان صالح الدين فنازله مث أخذ منه حلب وعوضه بسنجار فملكها إىل هذا الوقت وجند الصاحل إ
  صالح الدين على عكا وكان عادال متواضعا موصوفا بالبخل ومتلك بعده ابنه قطب الدين حممد 

  وفيها تقي الدين أبو احلسني وأبو اخلري سالمة بن إبراهيم بن سالمة

لدمشقي احملدث الفقيه احلنبلي مسع من ابن هالل وابن املوازيين وغريمها من مشايخ دمشق وعين احلذاء القبايب ا
باحلديث وأم حبلقة احلنابلة جبامع دمشق وكان ثقة صاحلا وابن نقطة احلافظ يعتمد على خطه وينقل عنه يف 

يده ويعمل القبابني  استدراكه قال ابن احلنبلي كان حسن السمت حيف شاربه ويقصر ثوبه ويأكل من كسب
  ويعتمد عليه يف تصحيحها وروى عنه ابن خليل يف معجمه وتويف سابع عشرى ربيع اآلخر 

وفيها أبو الفضائل الكاغدي اخلطيب عبد الرحيم بن حممد األصبهاين املعدل روى عن أيب علي احلداد وعدة وتويف 



  يف ذي القعدة 
  دشاة روى عن احلداد أيضا ومات يف ربيع األول وفيها أبو طاهر األصبهاين على بن سعيد بن فا

وفيها أبو اهليجاء مقدم االكراد ويعرف بالسمني بعثه اخلليفة إىل مهذان فلم يتم أمره وتفرق عنه أصحابه فاستحيا 
أن يعود إىل بغداد فطلب الشام فلما وصل إليها مرض وكان نازال على تل فقال ادفنوين فيه فلما مات حفر له قرب 

  رأس التل فظهرت بالطة عليها اسم أبيه فدفنوه عليه  على
وفيها أبو احلسن علي بن موسى بن حممد بن خلف األنصاري نزيل فاس وخطيبها ومصنف شذور الذهب يف صنعة 
الكيمياء الذي مل ينظم أحد يف الكيمياء مثل نظمه حىت قيل انه أن مل يعلمك صنعة الذهب علمك صنعة األدب وإن 

  مل يفتك أدبه ويعرف بابن ارفع رأس ويقال هو شاعر احلظ حكيم الشعر فاتك ذهبه 
وفيها جماهد الدين قامياز اخلادم الرومي احلاكم على املوصل وهو الذي بىن اجلامع اجملاهدي واملدرسة والرباط 

  املوصلواملارستان بظاهر املوصل على دجلة وأوقف عليه األوقاف وكان عليه رواتب كثرية حبيث مل يدع يف 

بيت فقري إال وأغىن أهله وكان دينا صاحلا يتصدق كل يوم خارجا عن الرواتب مبائة دينار وكان يصوم يف السنة 
  ستة أشهر ومدحته الشعراء منهم ابن التعاويذي بقصيدة أوهلا 

  ) وسكران خببل كيف يصحو ** عليل الشوق فيك مىت يصح ( 
  فأعطاه ألف دينار 

يادة حيىي بن سعيد بن هبة اهللا الواسطي مث البغدادي صاحب ديوان اإلنشاء ببغداد ومن وفيها قوام الدين بن ز
انتهت إليه صناعة الترسل مع معرفته بالفقه واألصول والكالم والنحو والشعر أخذ عن ابن اجلواليقي وحدث عن 

ويف يف ذي احلجة ومن علي بن الصباغ والقاضي االرجايت ووىل نظر واسط مث وىل حجابة احلجاب وغري ذلك وت
  شعره 

  ) االنذال فيه حىت يعم البالء ** باضطراب الزمان ترتفع ( 
  ) ثارت من قعره االقذاء ** وكذا املاء ساكنا فإذا حرك ( 

  وله أيضا 
  ) أناله الدهر منهم فوق مهته ** ال تغبطن وزيرا للملوك وان ( 
  ) ارت هليبته األرض الوقور كما م** واعلم بأن له يوما متور به ( 
  ) لوال الوزارة مل يأخذ بلحيته ** هرون وهو أخو موسى الشقيق له ( 

  سنة مخس وتسعني ومخسمائة

  
فيها كانت فتنة فخر الدين الرازي صاحب التصانيف وذلك انه قدم هراة ونال إكراما عظيما من الدولة فاشتد 

قدوة فاستطال فخر الدين على ابن القدوة وشتمه ذلك على الكرامية فاجتمع يوما هو والزاهد جمد الدين بن ال
ربنا آمنا مبا أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا { وأهانه فلما كان من الغد جلس ابن عم جمد الدين فوعظ الناس وقال 

  أيها الناس ال نقول} مع الشاهدين 



وفلسفة الفارايب فال نعلمها  إال ما صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأما قول ارسطو وكفريات ابن سينا
فألي شيء يشتم باألمس شيخ من شيوخ اإلسالم يذب عن دين اهللا وبكى فأبكى الناس وضجت الكرامية وثاروا 

  من كل ناحية ومحيت الفتنة فأرسل السلطان اجلند فسكنهم وأمر الرازي باخلروج قاله يف العرب 
ارا باملعروف داعية إىل السنة فقام عليه األشعرية وأفتوا بقتله وفيها كانت بدمشق فتنة احلافظ عبد الغين وكان ام

  فأخرج من دمشق طريدا قاله يف العرب أيضا 
وفيها مات العزيز صاحب مصر أو الفتح عثمان بن السلطان صالح الدين يوسف بن أيوب تويف يف احملرم عن مثان 

وكرم وحياء وعفة بلغ من كرمه انه مل تبق له  وعشرين سنة وكان شابا مليحا ظريف الشمائل قويا ذا بطش وأيد
خزانة وبلغ من عفته انه كان له غالم بألف دينار فحل لباسه مث وفق فتركه وأسرع إىل سرية له فافتضها وأمر 

الغالم بالتستر وأقيم بعده ولده على فاختلفت األمراء وكاتب بعضهم األفضل فصار من صرخد إىل مصر وعمل 
سار باجليوش ليأخذ دمشق من عمه فأحرق العادل احلواضر والسرب ووقع احلصار مث دخل نيابة السلطنة مث 

األفضل من باب السالمة وفرحت به العامة وحوصرت القلعة مدة وكان سبب موت العزيز انه خرج إىل الفيوم 
ان عمره سبعا يتصيد فتقنطرت به فرسه فأصابته محى فمات بعد يومني ودفن بالقرافة قرب األمام الشافعي وك

  وعشرين سنة وخلف عشرة أوالد أكربهم ناصر الدين حممد 
  وفيها صلب بدمشق الذي زعم انه عيسى بن مرمي وأضل طائفة فأفىت العلماء بقتله 

  وفيها عبد اخلالق بن هبة اهللا أبو حممد احلرميي بن البندار الزاهد روى

  بة ما رأيت مثله تويف يف ذي القعدة عن ابن احلصني ومجاعة قال ابن النجار كان يشبه الصحا
وفيها ابن رشد احلفيد هو العالمة أبو الوليد حممد بن امحد بن العالمة املفىت أبو الوليد حممد بن امحد بن رشد 

القرطيب املالكي أدرك من حياة جده شهرا سنة عشرين وتفقه وبرع ومسع احلديث وأتقن الطب وأقبل على الكالم 
يضرب به املثل فيها وصنف التصانيف مع الذكاء املفرط واملالزمة لالشتغال ليال وهنارا وتآليفه والفلسفة حىت صار 

  كثرية نافعة يف الفقه والطب واملنطق والرياضي واآلهلي وتويف يف صفر مبراكش 
احلنبلي ولد  وفيه أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن إمساعيل بن عبد امللك بن إمساعيل ابن علي االصبهاين الواعظ

سنة إحدى أو اثنتني وثالثني ومخسمائة ومسع من أيب على احلمامي والباغبان وغريمها وببغداد من هبة اهللا بن الشبلي 
وخلق وكان له قبول كثري عند أهل بلده وقدم بغداد غري مرة وأملى هبا ومسع منه ابن القطيعي وابن النجار وقال 

  ع والعشرين من ذي احلجة كان فاضال صدوقا وتويف ليلة الراب
وفيها أبو بكر بن خريون بن زهر حممد بن عبد امللك بن زهر االيادي االشبيلي شيخ الطب وجالينوس العصر ولد 
سنة سبع ومخسمائة وأخذ الصناعة عن جده أيب العالء زهر بن عبد امللك وبرع ونال تقدما وحظوة عند السالطني 

ا ممدحا حمتشما كثري العلوم قيل انه حفظ صحيح البخاري كله قال ابن دحية ومحل الناس عنه تصانيفه وكان جواد
كان شيخنا أبو بكر حيفظ شعر ذي الرمة وهو ثلث لغة العرب مع األشراف على مجيع أقوال أهل الطب تويف 

  مبراكش يف ذي احلجة 
داد وحيىي بن منده وابن طاهر وفيها أبو جعفر الطرسوسي حممد بن إمساعيل االصبهاين احلنبلي مسع أبا علي احل

  وطائفة وتفرد يف عصره وتويف يف مجادى



  اآلخرة عن أربع وتسعني سنة 
وفيها أبو احلسن اجلمال مسعود بن أيب منصور بن حممد األصبهاين اخلياط روى عن احلداد وحممود الصرييف وحضر 

  غامنا الربجي وأجاز له عبد الغفار الشريوي وتويف يف شوال 
و الفضل الصويف منصور بن أيب احلسن الطربي الواعظ تفقه وتفنن ومسع من زاهر الشحامي وغريه وهو وفيها أب

  ضعيف يف رواية ملسلم عن الفراوي تويف بدمشق يف ربيع اآلخر 
وفيها مجال الدين أبو القسم حيىي بن علي بن الفضل بن هبة اهللا العالمة البغدادي شيخ الشافعية هبا ويعرف بابن 

ن ولد سنة مخس عشرة ومخسمائة وتفقه على أيب منصور بن الرزاز ببغداد وبنيسابور على حممد ابن حيىي فضال
تلميذ الغزايل ومسع مجاعة وانتفع به خلق كثري واشتهر امسه وطار صيته وكان إماما يف الفقه واألصول واخلالف 

حمافل ويشنع كل منهما على اآلخر وتويف يف واجلدل مشارا إليه يف ذلك وكان جيري له وللمجري البغدادي حبوث و
  شعبان 

وفيها املنصور أبو يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد املؤمن بن علي القيسي امللقب بأمري املؤمنني بويع سنة مثانني 
ومخسمائة بعد أبيه وسنه اثنتان وثالثون سنة وكان صايف اللون مجيال أعني أفوه أقىن أكحل مستدير اللحية ضخما 

ري الصوت جزل األلفاظ كثري اإلصابة بالظن والفراسة خبريا ذكيا شجاعا مقداما حمبا للعلوم كثري اجلهاد جهو
ميمون التقية ظاهري املذهب معاديا لكتب الفقه والفقه اباد منها شيئا كثريا باحلريق ومحل الناس على التشاغل 

ملك عبد املؤمن وتنصل للجهاد وأجرى األحكام على  باألثر قاله يف العرب وقال ابن األهدل طاب حاله واظهر هبجة
  قانون الشرع ولقب أمري املؤمنني كأبيه وجده رحل إىل األندلس ورتب قواعدها وعزم

عليهم يف اجلهر بالتسمية يف أول الفاحتة مث عاد إىل مراكش وهي كرسي ملكهم فجاءه كتاب ملك الفرنج يتهدده 
سموات واألرض وصلى اهللا على السيد املسيح روح اهللا وكلمته فمزق يعقوب من مجلة كتابه بامسك اللهم فاطر ال

الكتاب وكتب على ظهر قطعة منه ارجع إليهم فلنأتينهم جبنود ال قبل هلم هبا ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون 
  اجلواب ما ترى ال ما تسمع وأنشد 

  ) مرم وال رسل إال اخلميس العر** وال كتب إال املشرفية عندنا ( 
مث سار إليهم وعرب حبرسبتة إىل األندلس مث رحل منها فدخل بالدهم وأوقع هبم وقعة مل يسمع مبثلها ومل ينج منهم إال 
ملكهم يف عدد يسري وبلغت الدروع من املغنم ستني ألف درع ومل حيص عدد الدواب وكان من عادة املوحدين ال 

ة والتمس الفرنج صلحهم فصاحلهم ولو طالت أيامه مل يترك يف يدهم يأسرون مشركا بل يقتلوهنم مث عاد إىل أشبيلي
مدينة وبىن بالقرب من سال مدينة على هيئة اإلسكندرية يف اتساع الشوارع وحسن التقسيم والتحسني بناها على 

ويلبس جانب البحر احمليط ومساها دار الفتح مث رجع إىل مراكش وكان حمبا للعلم والعلماء يصلي بالناس اخلمس 
الصوف وكان على قدم التواضع وإليه تنسب الدنانري اليعقوبية وكان قد عزم على علماء زمانه أن ال يقلدوا أحدا 
من األئمة املاضني بل تكون أحكامهم مبا ينتهي إليه اجتهادهم قال ابن خلكان أدركنا مجاعة منهم على هذا املنهج 

الدين بن عريب الطائي نزيل دمشق وغريهم وتويف يعقوب مبراكش مثل أيب اخلطاب بن دحية وأخيه أيب عمر وحمي 
وأوصى أن يدفن على قارعة الطريق لتترحم عليه املارة وقيل انه جترد من امللك وذهب إىل املشرق فمات خامال 
ع قال اليافعي مسعت من ال أشك يف صالحه من املغاربة أن شيوخ املغرب راموا أن يعارضوا رسالة القشريي وما مج

  فيها من املشايخ املشارقة فذكروا إبراهيم بن أدهم وقالوا ال تتم لنا



املعارضة إال مبلك مثله فلما تزهد يعقوب وانسلخ عن امللك مت هلم ذلك وبويع بعد يعقوب لوالده حممد الناصر 
  فاسترجع املهدية من امللثم 

  سنة ست وتسعني ومخسمائة

  
ها كان بديار مصر غالء شديد فهلك الغين والفقري وعم اجلليل واحلقري قال ابن كثري يف هذه السنة واليت بعد

وهرب الناس منها حنو الشام ومل يصل منهم إال القليل من الفئام وختطفتهم الفرنج من الطرقات وعزوهم يف أنفسهم 
  واغتالوهم بالقليل من األقوات 

الشافعي إمام الكالسة وأبو إمامها ولد سنة مثان  وفيها تويف أبو جعفر القرطيب أمحد بن علي بن أيب بكر املقرئ
وعشرين بقرطبة ومسع هبا من أيب الوليد بن الدباغ وقرأ القراءات على أيب بكر بن صيف مث حج وقرأ القراءات 

على ابن سعدون القرطيب مث قدم دمشق فأكثر عن احلافظ ابن عساكر وكتب الكثري وكان عبدا صاحلا خبريا 
  بالقراءات 

ا أبو اسحق العراقي العالمة إبراهيم بن منصور بن املسلم الفقيه الشافعي املصري املعروف بالعراقي ولد مبصر وفيه
سنة عشر ومخسمائة ولقب بالعراقي الشتغاله ببغداد وتفقه هبا على أيب بكر األرموي تلميذ أيب إسحق الشريازي 

شر جزءا متوسطة وخترج به مجاعة وتويف يف مجادي وغريه ومبصر على القاضي جملى وشرح املهذب يف حنو مخسة ع
  األوىل 

وفيها امسعيل بن صاحل ابن ياسني أبو الطاهر الساعي املقرئ الصاحل روى عن أيب عبد اهللا الرزاز مشيخته وسداسياته 
  وتويف يف ذي احلجة 

  وفيها أبو سعيد الراراين براءين مهملتني نسبة إىل راران قرية بأصبهان

 الرجاء بدر بن ثابت االصبهاين الصويف ولد سنة مخسمائة وروى عن احلداد وحممود الصرييف وطائفة خليل بن أيب
  وتويف يف ربيع اآلخر وتفرد بعدة أجزاء 

وفيها عالء الدين خوارزم شاه تكش بن خوارزم شاه أرسالن بن أطر ابن حممد بن بوستكني سلطان الوقت ملك 
إىل خراسان إىل بغداد وكان جيشه مائة ألف فارس وهو الذي أزال دولة بين من السند واهلند وما وراء النهر 

سلجوق وكان حاذقا بلعب العود ذهبت عينه يف بعض حروبه وكان شجاعا فارسا عايل اهلمة تغريت نيته للخليفة 
عرفة وعزم على قصد العراق فجاءه املوت فجأة بدهستان يف رمضان ومحل إىل خوارزم وقيل كان عنده أدب وم

  مبذهب األمام أيب حنيفة مات باخلوانيق وقام بعده ولده قطب الدين حممد ولقبوه بلقب أبيه 
وفيها جمد الدين طاهر بن نصر اهللا بن جهبل الكاليب احلليب الشافعي الفرضي مدرس مدرسة صالح الدين بالقدس 

ل اجلهاد وهو والد بين جهبل مسع احلديث من مجاعة وحدث وصنف للسلطان نور الدين الشهيد كتابا يف فض
  الفقهاء الدمشقيون وأحد من قام على السهروردي الفيلسوف وأفىت بقتله مات بالقدس عن أربع وستني سنة 

وفيها القاضي الفاضل أبو علي عبد الرحيم بن علي بن احلسن اللخمي البيساين مث العسقالين مث املصري حمي الدين 
ة ولد سنة تسع وعشرين ومخسمائة قيل أن مسودات رسائله لو مجعت لبلغت صاحب ديوان اإلنشاء وشيخ البالغ

مائة جملد قال عبد اللطيف البغدادي يف تارخيه كان ثالثة أخوة أصلهم من بيسان وكان أحدهم باإلسكندرية وهبا 



ع به اجتهد مات وخلف من اخلوامت صناديق ومن احلصر والقدور واخلزف بيوتا مملوءة وكان مىت رأى خامتا أو مس
  يف حتصيله واشتراه واما األخ الثاين فكان له هوس مفرط

يف حتصيل الكتب وكان عنده مائتا ألف كتاب ومن كل كتاب نسخ كثرية حىت من الصحاح مثان عشرة نسخة 
وأما الثالث فالقاضي الفاضل وكان حيب الكتابة فقصد مصر ليشتغل باألدب فاشتغل به وحفظ القرآن وقال الشعر 

ملراسالت وخدم األكابر فلما ملك أسد الدين احتاج إىل كاتب فأحضر إليه فأعجبه نفاده ومسته ودينه ونصحه وا
فلما متلك صالح الدين استخلصه لنفسه وحسن اعتقاده فيه ووجد الربكة يف رأيه ولذلك مل يكن أحد يف منزلته 

مالزم القرآن واالشتغال بعلوم األدب غري انه وكان نزها عفيفا نظيفا قليل اللذات كثري احلسنات دائم التهجد 
كان خفيف البضاعة من النحو ال عريا منه لكن قوة الدربة توجب له عدم اللحن وكتب ما مل يكتبه أحد وملا عظم 

شأنه أنف من قول الشعر وكان لباسه ال يساوي دينارين وثيابه البياض وال يركب معه أحد وال يصحبه سوى غالم 
رة القبور ويشيع اجلنائز ويعود املرضى وكان له صدقات ومعروف كثري يف الباطن وكان ضعيف البنية له ويكثر زيا

رقيق الصورة له حدبة يسترها الطيلسان وفيه سوء خلق ال يضر أحدا وألصحاب الفضائل عنده موقع حيسن إليهم 
غرباء ومل يكن له انتقام من أعدائه بل وال مين عليهم ويؤثر أرباب البيوت ومن كان مخال من ذوي النباهة وحيب ال

حيسن إليهم وكان دخله كل سنة من إقطاعه ورباعه وضياعه مخسون ألف دينار هذا سوى التجارات من اهلند 
واملغرب وغري ذلك وسوى ضيعة من السلطان تسمى ترجنه تعمل أثىن عشر ألف دينار وكان يقتين الكتب من كل 

خ ال يفترون وجملدون ال يسأمون قال يل بعض من خيدمه يف الكتب أن عدد كتبه فن وجيتلبها من كل جهة وله نسا
قد بلغ مائة ألف كتاب وأربعة عشر ألف كتاب هذا قبل أن ميوت بعشرين سنة وحكى يل ابن صورة الكتيب قال 

  أن ابنه التمس من نسخة محاسة ليقرأها فقلت

حضر مخسا وثالثني نسخة يقول هذه خبط فالن وهذه خبط للفاضل فاستدعى من اخلادم أن حيضر شدات احلماسة فا
فالن حىت أتى على اجلميع مث قال ليس فيها ما تبتذله الصبيان فاشترى له نسخة ومل يزل معظما بعد موت صالح 

الدين عند ولده العزيز مث األفضل ومات فجأة أحوج ما كان إىل املوت عند تويل اإلقبال واستيالء األدبار كان أمر 
إصالح احلمام وقت السحر فأصلح وجاءت ابنته ختربه بذلك فوجدته جالسا ساكتا فهابته ألنه كان مهابا فطال ب

سكوته حىت ارتابت فقدمت قليال فلم تر عليه أثر حركة فوضعت يدها عليه فخر صريعا وأخذ يف النزع وقبض 
ودفن بالقرافة وكان له يوم وقت الظهر وقت رجوع عسكر مصر مهزوما ودخل امللك األفضل فصلى عليه 

  مشهود ويف حدبة القاضي الفاضل يقول ابن سناء امللك 
  ) ما تقوله السفل ** حاشا لعبد الرحيم سيدنا الفاضل ( 
  ) يف ظهره من عبيده حبل ** يكذب من قال أن حدبته ( 
  ) يصح لو كان حيبل الرجل ** هذا قياس يف غري سيدنا ( 

ل دخل مع أبيه مصر لطلب اإلنشاء وكان إذ ذاك املقدم هبا فيه ابن عبد الظاهر فقصده وحدثين من أثق به أن الفاض
وطلب منه االشتغال عليه بذلك فقال له ما أعددت لإلنشاء قال ديواين الطائيني يعين أبا متام الطائي والبحتري 

ا عليه فقال له يقرب أن تصري الطائي فقال خمتربا لقابليته اذهب فانثرمها ذهب ونثرمها يف ليلة واحدة وعرضهم
  كاتب إنشاء انتهى 

وقال ابن شهبة يف تارخيه كان له مبصر ربع عظيم يؤجر مببلغ كثري فلما عزم على احلج ركب ومر به ووقف وقال 



اللهم انك تعلم أن هذا الربع ليس شيء أحب إىل منه اللهم فاشهد أين وقفته على فكاك األسرى وهو إىل يومنا 
و الذي زاد يف الكالسة بدمشق مثلها وملا حفرها وجد حتت األرض أعمدة رخام قائمة على قواعد هذا وقف وه

  رخام وفوقها مثلها وأثر العمارة متصل حتت األرض ليس له

هناية وكأنه كان معبدا ووجد فيه قبلة حنو الشمال وله مدرسة بالقاهرة هي أول مدرسة بنيت بالقاهرة وكان صالح 
فتحت البالد بالعساكر إمنا فتحتها بكالم الفاضل وله مائتان ومخسون ألف بيت من الشعر انتهى الدين يقول ما 

  ملخصا 
وفيها تاج الدين أبو منصور عبد العزيز بن ثابت بن طاهر البغدادي املأموين السمعي بكسر السني املهملة والسكون 

ه احلنبلي الزاهد قال أبو الفرج بن احلنبلي كان نسبة إىل السمع بن مالك بطن من األنصار اخلياط املقرئ الفقي
رفيقنا يف مساع درس ابن املىن من الزهد والعبادة إىل حد يقال به متسك بغداد وكان لطيفا يف صحبته تويف يوم 

  األربعاء تاسع عشرى شعبان ودفن بباب حرب 
دادي ابن شيخ الشيوخ كان صوفيا عاميا وفيها عبد اللطيف بن أيب الربكات امسعيل بن أيب سعد النيسابوري مث البغ

  روى عن قاضي املارستان وابن السمرقندي وحج فقدم دمشق فمات هبا يف ذي احلجة 
وفيها ابن كليب مسند العراق أبو الفرج عبد املنعم بن عبد الوهاب بن سعد احلراين مث البغدادي احلنبلي التاجر 

ن نبهان وابن زيدان احللواين وطائفة ومات يف ربيع األول ممتعا ولد يف صفر سنة مخسمائة ومسع من ابن بيان واب
  حبواسه قاله يف العرب 

وفيها األثري حممد بن حممد بن أيب الطاهر بن حممد بن بيان االنباري مث املصري الكاتب روى عن أيب صادق ومرشد 
لت رياسته وتويف يف ربيع اآلخر املديين وغريه وروى ببغداد صحاح اجلوهري عن أيب الربكات العراقي وعمر وزا

  وله تسع ومثانون سنة 
وفيها الشهاب الطوسي أبو الفتح حممد بن حممود بن حممد بن شهاب الدين نزيل مصر وشيخ الشافعية تويف مبصر 

  عن أربع وسبعني سنة ودرس وأفىت

ا ملك العلماء وبىن له ووعظ وخترج به األصحاب وكان يركب بالغاشية والسيوف املسلولة وبني يديه ينادي هذ
امللك عمر بن شاهنشاه املدرسة املعروفة مبنال العز وانتفع به مجاعة كثرية وكان جامعا لفنون كثرية معظما للعلم 

وأهله غري ملتفت إىل أبناء الدنيا ووعظ جبامع مصر مدة ذكر أبو شامة انه ملا قدم بغداد كان يركب بسنجق 
ه والطوق يف عنق بغلته فمنع من ذلك فذهب إىل مصر ووعظ وأظهر مذهب والسيوف مسللة والغاشية على رأس

أالشعري ووقع بينه وبني احلنابلة أمور وقال غريه وكان معظما عند اخلاص والعام طويال مهيبا مقداما يرتاع منه كل 
  أحد ويرتاع هو من اخلبوشاين وعليه مدار الفتوى يف مذهب الشافعي وتويف يف ذي القعدة 

ابن رزيق احلداد أبو جعفر املبارك بن املبارك بن أمحد الواسطي شيخ االقراء ولد سنة تسع ومخسمائة وقرأ  وفيها
على أبيه وعلى سبط اخلياط ومسع من أيب علي الفارقي وعلي بن علي بن شريان وأجاز له مخيس اجلوزى وطائفة 

  وتويف يف رمضان 

  سنة سبع وتسعني ومخسمائة



  
فرط واملوت بالديار املصرية وجرت أمور تتجاوز الوصف ودام ذلك إىل نصف العام اآليت فلو فيها كان اجلوع امل

  قال قائل مات ثالثة أرباع أهل األقليم ملا أبعد وأكلت حلوم اآلدميني 
ويف شعبان كانت الزلزلة العظمى اليت عمت أكثر الدنيا قال أبو شامة مات مبصر خلق حتت اهلدم قال مث هتدمت 

  وذكر خسفا عظيما إىل أن قال وأحصى من هلك يف هذه السنة فكان ألف ألف ومائة ألفنابلس 

  
وفيها تويف اللبان القاضي العدل أبو املكارم أمحد بن حممد بن حممد التميمي األصبهاين مسند العجم مكثر عن أيب 

  علي احلداد وله إجازة من عبد الغفار السروي تويف يف آخر العام 
اسم متيم بن أمحد بن أمحد البندنيجي األزجي احلنبلي مفيد بغداد وحمدثها كتب الكثري وعىن هبذا الشأن وفيها أبو الق

وحدث عن أيب بكر بن الزاغوين وطبقته ومسع منه ابن النجار وتكلم فيه هو وشيخه ابن األخضر وأجاز للحافظ 
  دفن مبقربة باب حرب املنذري وتويف يوم السبت ثالث مجادي اآلخرة عن أربع ومخسني سنة و

وفيها ظافر بن احلسني أبو منصور االزدي املصري شيخ املالكية كان منتصبا لإلفادة والفتيا وانتفع به بشر كثري 
  وتويف مبصر يف مجادي األخرة 

 يف وفيها أبو حممد بن الطويلة عبد اهللا بن أيب بكر املبارك بن هبة اهللا البغدادي روى عن ابن احلصني وطائفة وتويف
  رمضان 

وفيها أبو الفرج بن اجلوزى عبد الرمحن بن علي بن حممد بن علي بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن مجادي بن أمحد بن 
حممد بن جعفر بن عبد اهللا بن القسم ابن النضر بن القسم بن حممد بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن القسم بن حممد 

شي التيمي البكري البغدادي احلنبلي الواعظ املتفنن صاحب التصانيف ابن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه القر
الكثرية الشهرية يف أنواع العلم من التفسري واحلديث والفقه والزهد والوعظ واألخبار والتاريخ والطب وغري ذلك 

 البارع وتتمة ولد سنة عشر ومخسمائة أو قبلها ومسع من علي بن عبد الواحد الدينوري وابن احلصني وأيب عبد اهللا
سبعة ومثانني نفسا ووعظ من صغره وفاق فيه األقران ونظم الشعر امللح وكتب خبطه ماال يوصف ورأى من القبول 

  واالحترام ماال مزيد عليه وحكى غري مرة أن جملسه حزر مبائة

تسمى حملة اجلوز  ألف وحضر جملسه اخلليفة املستضئ مرات من وراء الستر وذكر هو انه منسوب إىل حملة بالبصرة
وملا ترعرع محلته عمته إىل مسجد أيب الفضل بن ناصر وهو خاله فاعتىن به وأمسعه احلديث وحفظ القرآن وقرأه 

على مجاعة من القراء بالروايات ومسع بنفسه الكثري وعىن بالطلب ونظر يف مجيع الفنون والف فيها وعظم شأنه يف 
اص واملذكرين له مازلت أعظ الناس وأحرضهم على التوبة والتقوى فقد والية ابن هبرية قال يف آخر كتاب القص

تاب على يدي إىل أن مجعت هذا الكتاب أكثر من مائة ألف رجل وقد قطعت من شعور الصبيان الالهني أكثر من 
و عشرة آالف طائلة وأسلم على يدي أكثر من مائة ألف قال وال يكاد يذكر يل حديث إال وميكنين أقول صحيح أ

حسن أو حمال ولقد أقدرين اهللا على أن ارجتل اجمللس كله من غري ذكر حمفوظ وقال سبطه أبو املظفر كان زاهدا يف 
الدنيا متقلال منها وما مازح أحدا قط وال لعب مع صيب وال أكل من جهة ال يتيقن حلها وما زال على ذلك 

كان ابن اجلوزى لطيف الصوت حلو الشمائل رخيم  األسلوب إىل أن توفاه اهللا تعاىل وقال املوفق عبد اللطيف
النغمة موزون احلركات لذيذ املفاكهة حيضر جملسه مائة ألف أو يزيدون ال يضيع من زمانه شيئا يكتب يف اليوم 



أربع كراريس ويرتفع له كل سنة من كتابته ما بني مخسني جملدا إىل ستني وله يف كل علم مشاركة وكان يراعي 
طيف مزاجه وما يفيد عقله قوة وذهنه حدة يعتاض عن الفاكهة باملفاكهة لباسه األبيض الناعم حفظ صحته وتل

املطيب ونشأ يتيما على العفاف والصالح وله جمون لطيف ومداعبات حلوة وال ينفك من جارية حسناء وذكر غري 
ىل أن مات وصنف يف واحد انه شرب حب البالدر فسقطت حليته فكانت قصرية جدا وكان خيضبها بالسواد إ

  جواز اخلضاب بالسواد جملدا

وسئل عن عدد تصانيفه فقال زيادة على ثالمثائة وأربعني مصنفا منها ما هو عشرون جملدا وأقل وقال احلافظ الذهيب 
ما علمت أن أحدا من العلماء صنف ما صنف هذا الرجل وقال يوما يف مناجاته اهلي ال تعذب لسانا خيرب عنك وال 

نظر إىل علوم تدل عليك وال قدما متشي إىل خدمتك وال يدا تكتب حديث رسولك فبعزتك ال تدخلين النار عينا ت
فقد علم أهلها أين كنت أذب عن دينك وقال ابن رجب نقم عليه مجاعة من مشايخ أصحابنا وأئمتهم ميله إىل 

لك مضطرب خمتلف وهو وأن كان التأويل يف بعض كالمه واشتد نكريهم عليه يف ذلك وال ريب أن كالمه يف ذ
مطلعا على األحاديث واآلثار فلم يكن حيل شبه املتكلمني وبيان فسادها وكان معظما أليب الوفاء بن عقيل متابعا 

ألكثر ما جيده من كالمه وان كان قد رد عليه يف بعض املسائل وكان ابن عقيل بارعا يف الكالم ومل يكن تام اخلربة 
ذا يضطرب يف هذا الباب ويتلون فيه أراؤه وأبو الفرج تابع له يف هذا التلون قال الشيخ موفق باحلديث واآلثار فله

الدين املقدسي كان ابن اجلوزى أمام أهل عصره يف الوعظ وصنف يف فنون العلم تصانيف حسنة وكان صاحب 
صانيفه يف السنة وال فنون وكان يدرس الفقيه ويصنف فيه وكان حافظا للحديث وصنف فيه إال أننا مل نرض ت

طريقته فيها انتهى تويف ليلة اجلمعة بني العشاءين من شهر رمضان وكان يف متوز فأفطر بعض من حضر جنازته لشدة 
  الزحام واحلر 

وفيها ابن مالح الشط عبد الرمحن بن حممد بن أيب ياسر البغدادي روى عن ابن احلصني وطبقته ومات يف عشر 
  املائة 

  لي احلريب الواعظ أبو علي البغدادي روى عن ابن احلصني أيضا والكبار وتويف يف شوال وفيها عمر بن ع
وفيها قراقوش األمري الكبري اخلادم هباء الدين األبيض فىت امللك أسد الدين شريكوه وقد وضعوا عليه خرافات ال 

  تصح ولوال وثوق صالح الدين

اخلري وآثار حسنة قال ابن شهبة أسر يف عكا ففداه السلطان  بعقله ملا سلم إليه عكا وغريها وكانت له رغبة يف
بستني ألف دينار وهو الذي بىن قلعة القاهرة والسور على مصر والقاهرة والقنطرة اليت عند األهرام وله مع 

  املصريني وقعات عجيبة حىت صنفوا له كتاب الفافوش يف أحكام قراقوش انتهى 
بن أيب زيد بن أمحد األصبهاين اخلباز املعمر تويف يف شوال وقد استكمل مائة عام  وفيها الكراين أبو عبد اهللا حممد

  ومسع الكثري من احلداد وحممود الصرييف وغريمها وكران حملة معروفة بأصبهان 
وفيها العماد الكاتب الوزير العالمة أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن حامد األصبهاين ويعرف بابن أخي العزيز ولد 

ة تسع عشرة بأصبهان وتفقه ببغداد يف مذهب الشافعي علي ابن الرزاز واتقن الفقه واخلالف والعربية ومسع من سن
علي بن الصباغ وطبقته وأجاز له ابن احلصني والفراوي مث تعاين الكتابة والترسل والنظم ففاق األقران وحاز قصب 

د الستني ومخسمائة وخدم يف ديوان اإلنشاء فبهر الدولة السبق وواله ابن هبرية نظر واسط وغريها مث قدم دمشق بع
ببديع نثره ونظمه وترقي إىل أعلى املراتب مث عظمت رتبته يف الدوالت الصالحية وما بعدها وصنف التصانيف 



األدبية وختم به هذا الشأن وكانت بينه وبني القاضي الفاضل مطارحات ومداعبات قال يوما للقاضي الفاضل سر 
بك الفرس وكانا تالقيا يف الطريق وإمنا أراد انه يقرأ طردا وعكسا فأجابه الفاضل يف احلال دام عال العماد فال كبا

  وهو أيضا يقرأ طردا وعكسا واجتمعا يوما يف جملس السلطان وقد انتشر الغبار لكثرة الفرسان فأنشد العماد 
  )مما أثارته السنابك ** أما الغبار فإنه ( 

  
  ) لكن أنار به السنابك ** ظلم واجلو منه م( 
  ) فلست أخشى مس نابك ** يا دهر يل عبد الرحيم ( 

وملا صنف خريدة القصر أرسلها إىل الفاضل فوقف عليها فلم تعجبه وكانت يف مثانية أجزاء فقال اين اآلخران ألنه 
  سناء امللك قوله مساها خريدة يعين خرى عشرة وهذه مثانية ألن ده بالعجمي عشرة ومن ههنا أخذ ابن 

  ) كأهنا من بعض أنفاسه ** خريدة أفيه من نتنها ( 
  ) ونصفها اآلخر يف رأسه ** فنصفها األول يف ذقنه ( 

  تويف العماد رمحه اهللا تعاىل يف أول رمضان ودفن مبقابر الصوفية 
القراء األعيان ولد سنة مخس  وفيها ابن الكيال أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن هرون البغدادي مث احللي البزار أحد

  عشرة ومخسمائة وقرأ القراءات على سبط اخلياط وأيب الكرم الشهرزوري وأقرأ باحللة زمانا وتويف يف ذي احلجة 
وفيها أبو شجاع بن املقرون حممد بن أيب حممد بن أيب املعايل البغدادي أحد ائمة القراء قرأ على سبط اخلياط وأيب 

لفتح بن البيضاوي وطائفة ولقن خلقا ال حيصون وكان صاحلا عابدا ورعا جماب الدعوة يتقوت الكرم ومسع من أيب ا
  من كسب يده وكان من اآلمرين باملعروف الناهني عن املنكر تويف يف ربيع اآلخر 

وفيها أبو احلجاج يوسف بن عبد الرمحن بن غصن اإلشبيلي أخذ القراءات عن شريح ومجاعة وحدث عن ابن 
  وتصدر لألقراء وكان آخر من قرأ القراءات على شريح تويف يف هذا العام أو يف حدوده قاله يف العرب العريب 

  سنة مثان وتسعني ومخسمائة

  
  فيها تغلب قتادة بن إدريس احلسيين على مكة وزالت دولة بين فليتة

  
  وأخرجت ما بقي من نابلس وفيها جاءت زلزلة عظيمة يف شعبان شقت قلعة محص ورمت املنطرة اليت على القلعة 

وفيها شرع الشيخ أبو عمر شيخ املقادسة يف بناء اجلامع باجلبل وكان بقاسيون رجل فامي يقال له أبو داود حماسن 
فوضع أساسه وبقي قامة وأنفق عليه ما كان ميلكه وبلغ مظفر الدين كوكبوري صاحب إربل فبعث إىل الشيخ أيب 

وبعد ذلك أراد مظفر الدين يسوق إليه ماء من برزة وبعث إليه املاء فقال املعظم  عمر ماال فتممه وأوقف عليه وقفا
عيسى طريق املاء كلها قبور كيف جيوز نبش عظام املسلمني أعملوا مدارا عل بغل وال تؤذوا أحدا واشتروا بالباقي 

  وقفا ففعلوا ذلك 
  قاضي املارستان والكروخي ومجاعة وتويف حبلب وفيها تويف أمحد بن ترمش اخلياط البغدادي نقيب القاضي روى عن 

وفيها أسعد بن أمحد بن أيب غامن الثقفي األصبهاين الضرير مسع هو وأخوه زاهر الثقفي مسند أيب يعلى من أيب عبد 



  اهللا اخلالل ومسع هو من جعفر بن عبد الواحد الثقفي وجامعة وكان فقيها معدال 
عميد بن أيب يعلى بن القالنسي التميمي الدمشقي الوزير روى عن نصر اهللا وفيها ملؤيد أبو املعايل أسعد بن ال

  املصيصي وغريه ومات يف ربيع األول وكان صدر البلد 
وفيها امللك املعز إمساعيل بن سيف اإلسالم طغتكني بن جنم الدين أيوب صاحب اليمن وابن صاحبها كان جمرما 

وعزم على اخلالفة فوثب عليه إخوان من امرائه فقتاله ويقال انه  مصرا على اخلمر والظلم أدعى انه أموي وخرج
  ادعى النبوة ومل يصح ووىل بعده أخ له صيب امسه الناصر أيوب قاله يف العرب

  
وفيها اخلشوعي مسند الشام أبو طاهر بركات بن إبراهيم بن طاهر الدمشقي االمناطي ولد يف صفر سنة عشروا 

 ومجاعة وأجاز له احلريري وأبو صادق املديين وخلق من العراقيني واملصريني كثر عن هبة اهللا بن األكفاين
  واألصبهانيني وعمر وبعد صيته ورحل إليه وكان صدوقا تويف يف سابع صفر 

وفيها أبو الثناء محاد بن هبة اهللا بن محاد بن الفضل بن الفضلي احلراين التاجر السفار احملدث احلافظ احلنبلي املؤرخ 
 ربيع األول سنة إحدى عشرة حبران ومسع ببغداد من أيب القسم بن السمر قندي وأيب بكر بن الزاغوين ولد يف

ومجاعة وهبراة ومصر واإلسكندرية من احلافظ السلفي وغريه ومجع تارخيا حبران وحدث به ومجع جزءا فيمن امسه 
ه الشيخ موفق الدين وعبد القادر محاد وله شعر جيد وحدث مبصر واإلسكندرية وبغداد وحران وممن روى عن

  الرهاوي والعلم السخاوي املقرئ واحلافظ الضياء وغريهم وتويف يوم األربعاء ثاين عشرى ذي احلجة حبران 
وفيها أبو حممد احلريب عبد اهللا بن أمحد بن أيب اجملد االسكاف روى املسند عن ابن احلصني ببغداد وباملوصل واشتهر 

   ذكره وتويف يف احملرم
وفيها أبو بكر عبد اهللا بن طلحة بن أمحد بن عطية احملاريب الغرناطي املالكي املفيت تفرد بإجازة غالب بن عطية أخو 

  جدهم وأيب حممد بن عتاب ومسع من القاضي عياض والكبار وهو من بيت علم ورواية 
له أبو عبد اهللا البارع ومسع من ابن وفيها أبو احلسن العمري عبد الرمحن بن أمحد بن حممد البغدادي القاضي أجاز 

  احلصني وطائفة وناب يف احلكم وتويف يف رمضان 
  وفيها زين القضاة أبو بكر عبد الرمحن بن سلطان بن حيىي القرشي الدمشقي

  
الشافعي مسع من جده أيب الفضل حيىي الزكى ومجاعة وأجاز له زاهر الشحامي ومجاعة وكان نعم الرجل فقها 

  وصالحا تويف يف ذي احلجة رمحه اهللا  وفضال ورياسة
وفيها عبد الرحيم بن أيب القسم اجلرجاين أبو احلسن أخو زينب الشعرية ثقة صاحل مكثر روى مسلما عن الفراوي 
  والسنن واآلثار عن عبد اجلبار احلواري واملوطأ عن السيدي والسنن الكبري عن عبد اجلبار الدهان وتويف يف احملرم 

ي نسبة إىل الدولعية قرية باملوصل خطيب دمشق ضياء الدين عبد امللك بن زيد بن يس التغليب وفيها الدولع
املوصلي الشافعي وله إحدى وتسعون سنة تفقه بدمشق ومسع من الفقيه نصر اهللا املصيصي وببغداد من الكروخي 

ثالثني سنة ابن أخيه قال النووي وكان مفتيا خبريا باملذهب خطب دهرا ودرس بالغزالية ووىل اخلطابة بعده سبعا و
يف طبقاته كان عبد امللك شيخ شيوخنا وكان أحد الفقهاء املشهورين والصلحاء الورعني تويف يف ربيع األول ودفن 

  بباب الصغري ونقل عنه يف الروضة 



ان متميزا وفيها على بن حممد بن على بن يعيش سبط ابن الدامغاين روى عن ابن احلصني وزاهر وتويف يف صفر وك
  جليال لقيه ابن عبد الدائم 

وفيها لولو احلاجب العاديل من كبار الدولة له مواقف محيدة بالسواحل وكان مقدم اجملاهدين املؤيدين الذين ساروا 
احلرب الفرنج الذين قصدوا احلرم النبوي يف البحر وظفروا هبم قيل أن لولو سار جازما بالنصر وأخذ معه قيودا 

ني وكانوا ثلثمائة وشيء كلهم من األبطال من كرك الشوبك مع طائفة من العرب املرتدة فلما بقى بعدد املالع
  بينهم وبني املدينة يوم ادركهم لؤلؤ وبذل األموال للعرب فخامروا معه وذلت الفرنج واعتصموا

  
فصفدهم وقيدهم جببل فترجل لؤلؤ وصعد إليهم بالناس وقيل بل صعد يف تسعة أنفس فهابوه وسلموا أنفسهم 

كلهم وقدم هبم مصر وكان يوم دخوهلم يوما مشهودا وكان لولو شيخا أرمنيا من غلمان القصر فخدم مع صالح 
الدين فكان أينما توجه فتح ونصر مث كرب وترك وكان يتصدق كل يوم بعدة قدور طعام وباثين عشر ألف رغيف 

  ويضعف ذلك يف رمضان تويف يف صفر رمحه اهللا تعاىل 
يها ابن الوزان عماد الدين حممد بن األمام أيب سعد عبد الكرمي بن أمحد الرازي شيخ الشافعية بالري وصاحب وف

  شرح الوجيز قال ابن السمعاين عامل حمقق مدقق تفقه على والده مث علي أيب بكر اخلجندي وجالس الشيخ أبا اسحق 
بن قاضي القضاة منتخب الدين حممد بن حيىي القرشي من  وفيها ابن الزكي قاضي الشام حمي الدين أبو املعايل حممد

ذرية عثمان بن عفان رضي اهللا عنه الشافعي ولد سنة مخسني ومخسمائة وروى عن الوزير الفلكي ومجاعة وكان 
فقيها إماما طويل الباع يف اإلنشاء والبالغة فصيحا مفوها كامل السؤدد قال ابن خلكان كان ذا فضائل عديدة من 

واألدب وغريمها وله النظم املليح واخلطب والرسائل وتوىل القضاء بدمشق وكذلك أبوه زكي الدين وجده  الفقه
جمد الدين وجد أبيه زكي الدين وهو أول من وىل من بيتهم وولده زكي الدين أبو العباس الطاهر وحمي الدين أبو 

زلة العالية وملا فتح السلطان املذكور حلب ثامن الفضل حيىي كانوا قضاهتا وكانت له عند السلطان صالح الدين املن
  صفر سنة تسع وسبعني ومخسمائة أنشده القاضي حمي الدين قصيدة بائية من مجلة أبياهتا 

  ) مبشر بفتوح القدس يف رجب ** وفتحك القلعة الشهباء يف صفر ( 
ئة فقيل حملي الدين من اين لك فكان كما قال فأن القدسي فتحت لثالث يقني من رجب سنة ثالث ومثانني ومخسما

  هذا قال أخذته

  
} امل غلبت الروم يف أدىن األرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون يف بضع سنني { من تفسري ابن برجان يف قوله تعاىل 

وذكر له حسابا طويال وطريقا يف استخراج ذلك وخطبته يوم فتح املقدس من أبلغ اخلطب وأشهرها فال نطول 
  .  سابع شعبان بدمشق ودفن من يومه بسفح قاسيون بذكرها وتويف يف

  . وفيها حممود بن عبد املنعم التميمي الدمشقي روى معجم ابن مجيع عن مجال اإلسالم وتويف يف مجادى األوىل 
وفيها السبط أبو القسم هبة اهللا بن احلسن بن أيب سعيد اهلمداين سبط ابن آلل روى عن أبيه وابن احلصني وخلق 

   احملرم تويف يف
وفيها البوصريي أبو القسم هبة اهللا بن علي بن مسعود األنصاري الكاتب األديب مسند الديار املصرية ولد سنة 

ست ومخسمائة ومسع من أيب صادق املديين وحممد بن بركات السعيدي وطائفة وتفرد يف زمانه ورحل إليه تويف يف 



  ثاين صفر 
بن هبة اهللا بن حممد السامري مث البغدادي احلرميي مث اآلزجي الفقيه احلنبلي  وفيها أبو غالب هبة اهللا بن عبد اهللا

الواعظ مسع من أيب البدر الكرخي وغريه والزم أبا الفرج بن اجلوزي وتفقه وتكلم وافىت ووعظ قال القادسي كان 
ليلة اخلميس ثامن عشر  فقيها جمودا واعظا دينا خريا مسع منه ابن القطيعي وروى عنه ابن خليل يف معجمه وتويف

  احملرم ودفن من الغد مبقربة األمام امحد قريبا من بشر اجلايف رضي اهللا عنهم أمجعني 

  سنة تسع وتسعني ومخسمائة

  
يف ليلة السبت سلخ احملرم هاجت النجوم يف السماء شرقا وغربا وتطايرت كاجلراد املنتشر ميينا ومشاال وأقام ذلك 

  وضجوا بالدعاء ومل يعهد مثل ذلك االعام البعث قاله السيوطي يف حسن احملاضرةإىل الفجر وانزعج اخللق 

  
وفيها تويف أبو علي بن شنانة احلسن بن إبراهيم بن منصور الفرغاين مث البغدادي الصويف روى عن ابن احلصني 

  وغريه وتويف يف صفر 
روى عن ابن احلصني ومجاعة وتغري من السوداء يف وفيها أبو حممد بن عليان عبد اهللا بن حممد بن عبد القاهر احلريب 

  آخر عمره مديدة 
وفيها أبو الفتح القاشاين إمساعيل بن حممد بن حممد بن يوسف بن حممد بن اخلليل املروذي احلافظ ابن أيب نصر كان 

  عاملا فاضال حافظا من املكثرين قال ابن ناصر الدين يف بديعته 
  ) ثبت صدوق طيب اللسان **  مث الفىت إمساعيل ذا القاشاين( 

وفيها أبو اسحق إبراهيم بن امحد بن حممد بن امحد بن الصقال الطييب مث البغدادي االزجي الفقيه احلنبلي مفيت 
العراق ويلقب موفق الدين ولد يف خامس عشرى شوال سنة مخس وعشرين ومخسمائة ومسع من ابن الطالية وابن 

هم وقرأ الفقه على القاضي أيب يعلي الصغري وأيب حكيم النهرواين وقيل وعلى ابن ناصر وأيب بكر بن الزاغوين وغري
املىن أيضا وبرع يف الفقه مذهبا وخالفا وجدال واتقن علم الفرائض واحلساب وكتب خطا حسنا وافىت ودرس 

واجملالس متني الديانة وناظر وكان من أكابر العدول وشهود احلضرة واعيان املفتني املعتمد على اقواهلم يف احملافل 
حسن املعاشرة طيب املفاكهة ومسع منه القطيعي وروى عنه ابن الدبيثي واحلافظ الضياء وابن النجار وتويف يوم 
االثنني ثاين ذي احلجة ودفن بباب حرب وهو منسوب إىل الطيب بلدة قدمية بني واسط واالهواز وينسب إليها 

  الطييب شارح الكشاف أيضا 
كر جمد الدين عبيد اهللا بن علي بن نصر بن محرة بن علي ابن عبيد اهللا البغدادي التميمي املعروف بابن وفيها أبو ب

  املرستانية الفقيه احلنبلي األديب احملدث املؤرخ كان يذكر انه من ولد أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه ويذكر

  
احلديث من أيب املظفر بن الشبلي وابن البطي  نسبا متصال إليه وذكرانه ولد سنة إحدى وأربعني ومخسمائة ومسع

وابن بندار وشهدة وغريهم وقرأ كثريا على املشايخ املتأخرين بعدهم وحصل األصول وعين هبذا الفن وتفقه يف 
املذهب وصنف كتابا مساه ديوان اإلسالم يف تاريخ دار السالم قسمه ثلثمائة وستني كتابا وله غري ذلك قال ابن 



د قرأ كثريا من علم الطب واملنطق والفلسفة وكانت بينه وبني عبيد اهللا بن يونس صداقة فلما أفضيت النجار كان ق
إليه الوزارة اختص به وقوى جاهه وبىن دارا بدرب الشاكرية ومساها دار العلم وحصل فيه خزانة كتب وأوقفها 

ته فقبض عليه وسجن يف املارستان مدة على طالب العلم ورتب ناظرا على أوقاف املارستان العضدي فلم حتمد سري
مع اجملانني مسلسال وبيعت داره دار العلم مبا فيها من الكتب مع سائر أمواله واطلق فصار يطبب الناس ويدور على 

املرضى يف منازهلم وصادف قبوال يف ذلك فأثرى وعاد إىل حالة حسنة وحصل كتبا كثرية وكان القبض عليه بعد 
ض عليه وتتبع أصحابه ويف تلك الفتنة كانت حمنة ابن اجلوزي أيضا وبالغ ابن النجار يف احلط عزل ابن يونس والقب

عليه بسبب ادعائه النسب إىل أيب بكر الصديق ونسبه إىل انه روى عن مشايخ مل يدركهم واختلق طباقا على 
  الكتب خبطوط جمهولة تشهد بكذبه وتزويره قاله ابن رجب مث انتصر له 

الدين أبو احلسن على بن إبراهيم بن جنا بن غنامي األنصاري الدمشقي الفقيه احلنبلي الواعظ املفسر وفيها زين 
املعروف بابن جنية نزيل مصر سبط الشيخ أيب الفرج الشريازي اجليلي ولد بدمشق سنة مثان ومخسمائة فيما ذكره 

من أيب احلسن علي بن امحد بن قيس ومسع ابن نقطة واملنذرى وغريمها وقال ابن احلنبلى سنة عشر ومسع بدمشق 
  درس خاله شرف اإلسالم عبد الوهاب وتفقه ومسع التفسري واحب الوعظ وغلب عليه واشتغل به قال

ناصح الدين قال يل حفظين خايل جملس وعظ وعمري يومئذ عشر سنني مث نصب يل كرسيا يف داره واحضر يل 
اجمللس يذكره وهو ابن تسعني سنة وكان بطيء النسيان يعظ مجاعة وقال تكلم فتكلمت فبكى قال وكان ذلك 

بالعربية وغريها بعثه نور الدين الشهيد رسوال إىل بغداد سنة أربع وستني وخلع عليه خلعة سوداء فكان يلبسها يف 
ومسع االعياد ومسع هناك احلديث من سعد اخلري ابن حممد األنصاري وصاهره على ابنته فاطمة ونقلها معه إىل مصر 

من غريه ببغداد واجتمع بالشيخ عبد القادر وغريه من االكابر وقال سبط ابن اجلوزي كان ابن جنية قد اقتىن أمواال 
عظيمة وتنعم تنعما زائدا حبيث انه كان يف داره عشرون جارية للفراش تساوي كل جارية ألف دينار واما األطعمة 

تعطيه امللوك واخللفاء أمواال عظيمة كثرية قال ومع هذا مات فقريا فكان يعمل يف داره ماال يعمل يف دور امللوك و
كفنه بعض أصحابه وذكر ابن احلنبلي أن ابن جنا املذكور ضاق صدره يف عمره من دين عليه وان امللك العزيز 
ني عثمان ملا عرف ذلك أعطاه ما يزيد على أربعة آالف دينار مصرية قال وقال يل ما احتجت يف عمري إال مرت

وقال ناصح الدين قال يل والدي زين الدين أي صاحب الترمجة أنا اسعد بدعاء والديت كانت صاحلة حافظة تعرف 
التفسري قال زين الدين كنا نسمع من خايل التفسري مث اجيء إليها فتقول ايش فسر أخي اليوم فأقول سورة كذا 

ول ترك هذا وكانت حتفظ كتاب اجلواهر جملدة تأليف وكذا فتقول ذكر قول فالن ذكر الشيء الفالين فأقول ال فتق
والدها ومسع من ابن جنية خلق منهم احلافظ عبد الغين وابن خليل والضياء املقدسي ومجاعات واجاز للمنذري 

  وغريه وتويف يف شهر رمضان ودفن يف سفح املقطم 
  وفيها عبد الوهاب احلنفي أبو حممد بن النحاس املعروف بالبدر اجملرد

فيها الغزنوى الفقيه هباء الدين أبو الفضل حممد بن يوسف احلنفي املقرئ روى عن قاضي املارستان وطائفة وقرأ و
  القراءات على سبط اخلياط قرأ عليه بطرق املنهج للسخاوي وغريه ودرس املذهب وتويف بالقاهرة يف ربيع األول 

ن عبد الباقي بن العكربي البغدادي الظفري نسبة إىل وفيها أبو عبد اهللا حممد بن عثمان بن عبد اهللا بن عمر ب
الظفرية حملة ببغداد الفقيه احلنبلي احملدث الواعظ قال ابن النجار جارنا بالظفرية حفظ القرآن يف صباه وقرأه 

 بالروايات على أيب بكر بن الباقالين الواسطي وغريه وتفقه على مذهب األمام امحد بن حنبل وقرأ العربية على أيب



الربكات االنباري وابن اخلشاب وصحب شيخنا أبا الفرج ابن اجلوزي وقرأ عليه شيئا من مصنفاته يف الوعظ 
وغريه ومسع احلديث من أيب العباس امحد بن حممد بن املرقعاين وشهدة الكاتبة وخلق كثري وكان جيلس للوعظ مث 

لوس يف املقابر مسعت منه وكان يسمع بقراءيت على انقطع ببيته ال خيرج إال إىل اجلمعة واجلماعة وكان يكثر اجل
مشاخينا وكان صدوقا متدينا عفيفا قليل املخالطة للناس حمبا للخلوة وقال ذكران مولده يف سنة مثان وثالثني 

  ومخسمائة وتويف ليلة االثنني ثامن عشر مجادى األوىل 
بن هبة اهللا احلرميي العطار ولد سنة سبع ومخسمائة وفيها أبو املعطوس مسند العراق أبو طاهر املبارك بن املبارك 

ومسع من أيب علي بن املهدي وأيب الغنامي بن املهتدي باهللا وبه ختم حديثهما ومسع املسند كله ورواه وتويف يف عاشر 
  مجادى األوىل 

قاضي العسكر كان وفيها الربهان احلنفي أبو املوفق مسعود بن شجاع األموي الدمشقي مدرس النورية واخلاتونية و
صدرا عظما مفتيا رأسا يف املذهب وارحتل إىل خبارى وتفقه هناك وعمر دهرا تويف يف مجادى اآلخرة وله تسع 

  ومثانون سنة وكان ال تغسل له فرجية بل يهبها ويلبس جديدة

  
الرواية رحل إىل وفيها ابن الطفيل أبو يعقوب يوسف بن هبة اهللا بن حممد الدمشقي الصويف شيخ صاحل له عناية ب

  بغداد ومسع من أيب الفضل االرموي وابن ناصر وطبقتهما وامسع ابنه عبد الرحيم من السلفي 
وفيها أبو بكر مجال الدين حممد بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن منصور املقدسي الزاهد أخو البهاء عبد الرمحن االيت 

ة ومسع احلديث بدمشق ودخل مع أخيه بغداد ومسع هبا وأقام ذكره إن شاء اهللا تعاىل ولد سنة ثالث وستني ومخسمائ
هبا مدة واشتغل وحصل فنونا من العلم مث عاد وكان فقيها ورعا زاهدا كثري اخلشية واخلوف من اهللا تعاىل حىت كان 

يعرف بالزاهد وكان يبالغ يف الطهارة وأم بدمشق مبسجد دار البطيخ وهو مسجد السالطني وحج يف آخر عمره 
   توجه إىل القدس فأدركه اجله بنابلس قاله ابن رجب مث

  سنة ستمائة

  
  فيها أخذت الفرنج فوة عنوة واستباحوها دخلوا من فم رشيد يف النيل فال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم 

الشافعي  وفيها تويف العالمة أبو الفتوح العجلي منتخب الدين اسعد بن أيب الفضائل حممود بن خلف االصبهاين
الواعظ شيخ الشافعية عاش مخسا ومثانني سنة وروى عن مجاعة وكان يقنع وينسخ وله كتاب مشكالت الوجيز 

وتتمة التتمة وترك الوعظ وألف كتابا مساه آفات الوعاظ قال ابن شهبة ولد بإصبهان يف إحدى الربيعني سنة مخس 
ا يأكل من كسب يده يكتب ويبيع يتقوت به ال غري عشرة ومخسمائة وكان فقيها مكثرا من الرواية زاهدا ورع

  وكان عليه املعتمد بإصبهان يف الفتوى وتويف يف صفر بأصبهان 
وفيها بقا بن عمر بن جند أبو املعمر االزجي الدقاق ويسمى أيضا املبارك روى عن ابن احلصني ومجاعة وتويف يف 

  ربيع اآلخر

  
بن يونس احلموي مث الدمشقي التاجر روى عن الفقيه نصر املصيصي وفيها أبو الفرج بن اللحية جابر بن حممد 



  وغريه 
وفيها ابن شرقيين أبو القسم شجاع بن معايل البغدادي العراد القصنايت روى عن ابن احلصني ومجاعة وتويف يف ربيع 

  اآلخر 
ابوري الشافعي فقيه متبحر وفيها أبو سعد بن الصفار عبد اهللا بن العالمة أيب حفص عمر بن أمحد بن منصور النيس

أصويل عامل بعلمه ولد سنة مثان ومخسمائة ومسع من جده ألمه أيب نصر بن القشريي ومسع سنن الدارقطين بفوت 
من أيب القسم االبيوردي ومسع سنن أيب داود من عبد الغافر بن إمساعيل ومسع من طائفة كتبا كبارا تويف يف شعبان 

  سنة أو رمضان وله اثنتان وتسعون 
وفيها اإلمام تقي الدين أبو حممد احلافظ عبد الغين بن عبد الواحد بن علي ابن سرور املقدسي اجلماعيلي احلنبلي 
ولد سنة إحدى وأربعني ومخسمائة وهاجر صغريا إىل دمشق بعد اخلمسني فسمع أبا املكارم بن هالل وببغداد أبا 

هذه الطبقة ورحل إىل أصبهان فأكثر هبا سنة نيف وسبعني الفتح ابن البطي وغريه وباإلسكندرية من السلفي و
وصنف التصانيف الكثرية الكبرية الشهرية ومل يزل يسمع ويكتب إىل أن مات واليه انتهى حفظ احلديث متنا 

وإسنادا ومعرفة بفنونه مع الورع والعبادة والتمسك باألثر واألمر باملعروف والنهي عن املنكر وسريته يف جزءين 
ا احلافظ الضياء ابن ناصر الدين هو حمدث اإلسالم وأحد األئمة املربزين األعالم ذو ورع وعبادة ومتسك ألفه

باآلثار وأمر باملعروف وهني عن املنكر له كتاب املصباح يف مثانية وأربعني جزءا وغريه من املصنفات وقال ابن رجب 
فمنع من التحديث وأفىت أصحاب التأويل بإراقة دمه امتحن الشيخ ودعى إىل أن يقول لفظي بالقرآن خملوق فأىب 

  فسافر إىل مصر وأقام هبا إىل أن مات وقال فيه أبو نزار ربيعة بن احلسن 
  )واحفظ الناس فيما قالت الرسل ** يا أصدق الناس يف بدو ويف حضر ( 

  
  ) هم الغثاء وأنت السيد البطل ** أن حيسدوك فال تعبأ بقائلهم ( 

ا أعرف أحدا من أهل السنة رأى احلافظ عبد الغين إال أحبه حبا شديدا ومدحه مدحا كثريا وكان وقال الضياء م
إذا مر بأصبهان يعطف الناس يف السوق فينظرون اليه ولو أقام بأصبهان مدة وأراد أن ميلكها مللكها من حبهم له 

مع ال يقدر ميشي من كثرة اخللق يتربكون ورغبتهم فيه وملا وصل إىل مصر أخريا كان إذا خرج يوم اجلمعة إىل اجلا
به وجيتمعون حوله وقال الشيخ موفق الدين كان جوادا يؤثر مبا تصل إليه يده سرا وعالنية وقال ولده احلافظ أبو 

موسى ابن بنت الشيخ أيب عمر بن قدامة زوجة احلافظ عبد الغين قال يل والدي يف مرضه الذي مات فيه يا بين 
 واحملافظة على طاعته فجاء مجاعة يعودونه فسلموا عليه فرد عليهم السالم وجعلوا يتحدثون أوصيك بتقوى اهللا

ففتح عينيه وقال ما هذا احلديث اذكروا اهللا وقولوا ال اله إال اهللا فقالوها مث قاموا فجعل يذكر اهللا وحيرك شفتيه 
فقال بلى فقمت ألناوله كتابا من جانب  بذكره ويشري بعينه فدخل رجل فسلم عليه وقال له ما تعرفين يا سيدي

املسجد فرجعت وقد خرجت روحه وذلك يوم االثنني الثالث والعشرون من ربيع األول ودفناه يوم الثالثاء بالقرافة 
  مقابلة قرب الشيخ أيب عمرو بن مرزوق 

وسي كان إماما فاضال وفيها أبو الفضل ركن الدين عزيز بن حممد بن احلراق القزويين الشافعي املعروف بالطاو
مناظرا حمجاجا قيما يف علم اخلالف ماهرا فيه اشتغل فيه على الشيخ رضى الدين النيسابوري احلنفي صاحب 

الطريقة يف اخلالف وبرز فيه وصنف ثالث تعاليق خمتصرة يف اخلالف وثانية وثالثة مبسوطة واجتمع عليه الطلبة 



علقوا تعاليقه وبىن له احلاجب مجال الدين هبمذان مدرسة تعرف باحلاجبية مبدينة مهذان وقصدوه من البالد البعيدة و
  وطريقته الوسطى أحسن من طريقتيه األخريني ألن فقهها كثري وفوائدها غزيرة مجة

وأكثر اشتغال الناس يف هذا الزمان هبا واشتهر صيته يف البالد ومحلت طرائقه إليها وتويف هبمذان رابع عشر مجادي 
  لعله منسوب إىل طاووس بن كيسان التابعي قاله ابن خلكان اآلخرة و

وفيها فاطمة بنت سعد اخلري بن حممد بن عبد الكرمي ولدت بأصبهان سنة اثنتني وعشرين ومخسمائة ومسعت 
حضورا من فاطمة اجلوزدانية ومن ابن احلصني وزاهر الشحامي مث مسعت من هبة اهللا بن الطري وخلق وتزوج هبا أبو 

  بن جنا الواعظ روت الكثري مبصر توفيت يف ربيع األول عن مثان وسبعني سنة  احلسن
وفيها القسم بن احلافظ أيب القسم علي بن احلسن احملدث أبو حممد بن عساكر الدمشقي الشافعي قال ابن شهبة 

كان كثري ولد يف مجادى األوىل سنة سبع وعشرين ومخسمائة وكان حمدثا حسن املعرفة شديد الورع ومع ذلك 
املزاح وتوىل مشيخة دار احلديث النورية بعد والده فلم يتناول من معلومها شيئا بل كان يرصده للواردين من 

الطلبة حىت قيل مل يشرب من مائها وال توضأ وقال الذهيب مسع من جد أبويه القاضي الزكي حيىي بن علي القرشي 
ي وقاضي املارستان وطبقتهما وكان حمدثا فهما كثري املعرفة ومجال اإلسالم بن مسلم وطبقتهما وأجاز له الفراو

  شديد الورع صاحب مزاح وفكاهة وخطه ضعيف عدمي اإلتقان وتويف يف صفر 
  وفيها حممد بن صايف أبو املعايل البغدادي النقاش روى عن أيب بكر املررزيب ومجاعة وتويف يف ربيع اآلخر 

ييت األديب يعرف باملؤيد كان يف زمنه شخص حنوي يعرف بالوجيه النحوي وفيها أبو الربكات حممد بن أمحد التكر
  حنبلي املذهب فآذاه احلنابلة فتحنف فآذاه احلنفية فانتقل إىل املذهب الشافعي فجعلوه مدرس النظامية يف النحو

  
  فعمل فيه املؤيد التكرييت ( 
  ) ل وان كان ال جتدي إليه الرسائ** إال مبلغ عىن الوجيه رسالة ( 
  ) وذلك ملا أعوزتك املآكل ** متذهبت للنعمان بعد ابن حنبل ( 
  ) ولكنما هتوي الذي هو حاصل ** وما اخترت رأى الشافعي تدينا ( 
  ) اىل مالك فافهم ملا أنا قائل ** وعما قليل أنت الشك صائر ( 

  ن ابن احلصني ومجاعة وتويف يف شوال وفيها املبارك بن إبراهيم بن خمتار بن تغلب األزجي الطحان بن الشبيي روى ع
وفيها صنيعة امللك القاضي أبو حممد هبة اهللا بن حيىي بن علي بن حيدرة املصري ويعرف بابن مشري املعدل راوي 

  كتاب السرية تويف يف ذي احلجة 
الكرمي القرشي  وفيها وجزم السيوطي انه يف اليت قبلها قال يف حسن احملاضرة أبو القسم هبة اهللا بن معد بن عبد

الدمياطي الشافعي املعروف بابن البوري نسبة إىل بوره بلد قرب دمياط ينسب إليها السمك البورى تفقه علي ابن 
  أيب عصرون وابن اخلل مث استقر باإلسكندرية ودرس مبدرسة السلفي انتهى 

يف يف احملرم عن مثان ومثانني سنة وفيها الحق بن أيب الفضل بن علي بن حيدرة روى املسند كله عن ابن احلصني وتو
  واهللا سبحانه وتعاىل أعلم

  ٣شذرات الذهب ج 



٥   

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  سنة إحدى وستمائة

  
فيها تغلبت الفرنج على مملكة القسطنطينية وأخرجوا الروم منها بعد حصار طويل وحروب كثرية قاله يف العرب 

وقتلوا وسبوا ووصلت زعازعهم إىل عمل خالط فانتدب حلرهبم  وفيها خرجت الكرج فعاثوا ببالد أذربيجان
عسكر خالط وعسكر أردن الروم فالتقوهم ونصر اهللا اإلسالم وقتل يف املصاف ملك الكرج وفيها جاءت الفرنج 
إىل محاة بغتة وأخذوا النساء الغساالت من باب البلد وخرج إليهم امللك املنصور وقاتل قتاال حسنا وكسر الفرنج 
عسكره ووقف يف الساقة من الرقيطا إىل باب محاة ولوال وقوفه ما أبقوا من املسلمني أحدا وفيها ولدت امرأة ولدا 

  له رأسان وأربعة أرجل وأيد ومات من يومه قاله ابن شهبة يف تاريخ اإلسالم 
 سنة قرأ القراءات على وفيها تويف السكر احملدث أمحد بن سليمان بن أمحد احلريب املقرىء املفيد عن نيف وستني

أمحد بن حممد بن سيف ومجاعة ومسع من سعيد بن البنا وابن البطى فمن بعدمها وكان ثقة مكثرا صاحب قرآن 
وهتجد وإفادة للطلبة تويف يف صفر ويف حدودها وما يقرب أبو اآلثار وأبو األمانة جربيل بن صارم بن علي بن 

  سنة أربع ومثانني ومخسمائة وهو فقري فتفقه يف املذهب وقرأ اخلالف سالمة الصعيب األديب احلنبلي قدم بغداد

وجالس النحاة وحصر طرفا صاحلا من األدب ومسع احلديث من ابن اجلوزي وغريه ومدح اخلليفة الناصر بعدة 
قصائد وأثرى ونبل مقداره واشتهر ذكره فنفذ من الديوان يف رسالة إىل خوارزم شاه ومسع احلديث من مشايخ 

خراسان وحصل نسخا مبا مسع مث عاد إىل بغداد وقد صار له الغلمان الترك واملراكب ومل يزل يرسل من الديوان إىل 
خوارزم شاه إىل أن قبض عليه لسبب ظهر منه فسجن بدار اخلالفة وانقطع خربه عن الناس ومما أنشد له ابن 

  القطيعي 
  ) ثراء موسوم فقرا وغريي باال** الغروان أضحت األيام توسعين ( 
  ) ويدخل االسم تصغري وترخيم ** فاحلرف يف كل حال غري منتقص ( 

وفيها عبد الرحيم بن حممد بن أمحد بن محويه األصبهاين الرجل الصاحل نزيل مهذان روى باحلضور معجم الطرباين 
حلريب الفالح آخر من مسع عن عبد الصمد العنربي عن ابن ريذة وفيها أبو حممد عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيوب ا

من أيب العز بن كادش ومسع أيضا من ابن احلصني تويف يف ربيع األول وفيها جنم الدين أبو حممد عبد املنعم بن علي 
بن نصر بن منصور ابن هبة اهللا النهري احلراين الفقيه احلنبلي الواعظ من أهل حران رحل إىل بغداد يف صباه سنة 

فسمع من أيب السعادات القزاز وغريه وتفقه على أيب الفتح بن املىن حىت حصل طرفا  مثان وسبعني لطلب العلم
صاحلا من املذهب واخلالف مث عاد إىل حران مث قدم بغداد مرة أخرى سنة ست وتسعني ومعه ولداه النجيب عبد 

الس الفقهاء وحلق اللطيف والعز عبد العزيز فسمع وأمسعهما الكثري وقرأ على الشيوخ وكتب وحصل وناظر يف جم
املناظرين ودرس وأفاد الطلبة واستوطن بغداد وعقد هبا جملس الوعظ بعدة أماكن ذكره ابن النجار وقال كان مليح 

الكالم يف الوعظ رشيق األلفاظ حلو العبارة كتبنا عنه شيئا يسريا وكان ثقة صدوقا متحريا حسن الطريقة متدينا 
  متورعا نزها



فقر شديد وله مصنفات حسنة وشعر جيد وكالم يف الوعظ بليغ وكان حسن األخالق عفيفا عزيز النفس مع 
لطيف الطبع متواضعا وقال سبط ابن اجلوزى كان كثري احلياء يزور جدى ويسمع معنا احلديث وذكر أنه استوطن 

انس يف كالمه بغداد لوحشة جرت بينه وبني خطيب حران ابن تيمية فإنه خشى منه أن يتقدم عليه وكان يقصد التج
  ومسعته ينشد 

  ) كما زعم البني املشت فراسخ ** واشتاقكم يا أهل ودى وبيننا ( 
  ) وأما هواكم يف فؤادي فراسخ ** فأما الكرى عن ناظري فمشرد ( 

  وقال ابن النجار أيضا تويف يوم اخلميس سادس عشر ربيع األول 
حوي اللغوي الشاعر تأدب بابن اخلشاب وكان ذا تيه ومحق وفيها مشيم احللى أبو احلسن علي بن احلسن بن عنرب الن

ودعاو كثرية تزرى بكثرة فضائله قاله يف العرب وقال ابن خلكان كان أديبا فاضال خبريا بالنحو واللغة وأشعار 
العرب حسن الشعر وكان اشتغاله ببغداد على ابن اخلشاب ومن يف طبقته من أدباء ذلك الوقت مث سار إىل ديار 

والشام ومدح األكابر وأخذ جوائزهم واستوطن املوصل وله عدة تصانيف ومجع من نظمه كتابا مساه احلماسة  بكر
ورتبه على عشرة أبواب وضاهى به كتاب احلماسة أليب متام وكان جم الفضيلة إال أنه كان بذيء اللسان كثري 

وسئل مل مسى مشيما قال أقمت مدة آكل  الوقوع يف الناس متعرضا لثلب أعراضهم ال يثبت ألحد يف الفضل شيئا
كل يوم شيئا من الطني فإذا وضعته عند قضاء احلاجة مشمته فال أجد له رائحة فسمى بذلك مشيما ومشيم بضم 
الشني املعجمة وفتح امليم وسكون الياء املثناة من حتتها وبعدها ميم وهو من الشم انتهى ملخصا وقال ياقوت 

فوجدته شيخا كبريا حنيف اجلسم وبني يديه مجدان مملوء كتبا من تصانيفه فقال من أين احلموي قدمت آمد فقصدته 
  قدمت قلت من بغداد فهش يل وأقبل يسألين عنها

وقلت له إمنا جئت ألقتبس من علومك شيئا فقال وأي علم حتب قلت األدب فقال أن تصانيفي يف األدب كثرية 
فكريت من جنسه ما أدحض به املتقدمني ورأيت الناس جممعني على  وكلما أمجع الناس على استحسان شيء أنشأت

مخريات أيب نواس فعملت كتاب اخلمريات من نظمى لو عاش أبو نواس الستحيا أن يذكر شعر نفسه ورأيتهم 
جممعني على خطب ابن نباتة فصنفت كتاب اخلطب وليس للناس اليوم إال االشتغال خبطىب وجعل يزرى على 

  دح نفسه وجيهل األوائل فعجبت منه وقلت أنشدين شيئا من شعرك فأنشدين املتقدمني ومي
  ) ذهبا حكته دموع عيين ** أمزج مبسبوك اللجني ( 
  ) ببني من أهوى وبيين ** ملا نعى ناعى الفراق ( 
  ) قبلها إجياب كوين ** كانت ومل تقدر لشيء ( 
  ) شبهت بدم احلسني ** فأخاهلا التحرمي ملا ( 
  ) ألالئها يف اخلافقني ** لنا مشسان من خفقت ( 
  ) من لوهنا يف حلتني ** وبدت لنا يف كأسها ( 
  ) كون اتفاق الضرتني ** فأعجب هداك اهللا من ( 
  ) هبا يطالبنا بدين ** يف ليلة جاء السرور ( 
  ) قد كان مغلول اليدين ** ومضى طليق الراح من ( 
  ) كل زين وزينة ** هي زينة األحياء يف الدنيا ( 

فاستحسنت ذلك فقال ويلك يا جاهل ما عندك غري االستحسان قلت فما أصنع قال اصنع هكذا مث قام يرقص 



ويصفق إىل أن تعب مث جلس وقال ما أصنع هبؤالء الذين ال يفرقون بني الدر والبعر والياقوت واحلجر فاعتذرت 
د منهم فسألته عن أيب العالء املعرى فغضب وقال ويلكم إليه وسألته عمن تقدم من العلماء فلم حيسن الثناء على أح

  كم تسيئون األدب بني يدي من هو ذاك الكلب األعمى حىت يذكر حبضريت فقلت يا سيدي أنا رجل حمدث وأحب

أن أسألك عن شيء فقال هات مسألتك فقلت مل مسيت مشيما فشتمين مث ضحك وقال بقيت مدة من عمري ال 
شفت الرطوبة فإذا جاءين الغائط كان مثل البندقة فكنت آخذه وأقول ملن أنبسط إليه مشه آكل إال الطني حبيث تن

  فإنه ال رائحة له فكثر ذلك مين فلقبت بذلك انتهى تويف باملوصل يف رجب عن سن عالية 
 وفيها أبو حممد حممد بن محد بن حامد بن مفرج بن غياث األنصاري األرتاحي املصري احلنبلي ولد سنة سبع

ومخسمائة ختمينا ومسع مبصر من أيب احلسن بن علي بن نصر بن حممد بن عفري األرتاحي العابد وغريه ومبكة من 
املبارك بن الطباخ وأجاز له أبو احلسن علي بن احلسني بن عمر الفراء املوصلي وتفرد بإجازته قال املنذري كتب 

يها وحدثوا عنه وهو أول شيخ مسعت منه احلديث ونعته عنه مجاعة من احلفاظ وغريهم من أهل البلد والواردين عل
بالشيخ األجل الصاحل أيب عبد اهللا حممد بن الشيخ األجل الصاحل أيب الثناء محد وقال وهو من بيت القرآن واحلديث 

والصالح حدث من بيته غري واحد وروى عنه ابن خليل يف معجمه ونعته بالصاحل وباإلمام تويف يف عشرى شعبان 
ر ودفن بسفح املقطم وفيها ابن احلصيب أبو املفضل حممد بن احلسن بن أيب الرضا القرشي الدمشقي روى عن مبص

مجال اإلسالم وعلي بن عقيل الصوري وضعفه ابن خليل وفيها يوسف بن سعيد البنا األزجي البعلي الفقيه احلنبلي 
وم األحد مستهل السنة اليت بعدها وفيها أبو احملدث مسع كثريا وكتب خبطه تويف يوم السبت سلخ السنة ودفن ي

الفتوح يوسف بن املبارك بن كامل اخلفاف البغدادي مسعه أبوه احلافظ أبو بكر الكبري من القاضي أيب بكر 
  األنصاري وابن زريق القزاز وطائفة وكان عاميا ال يكتب تويف يف ربيع األول 

  سنة اثنتني وستمائة

  
  باربل خروف وجهه وجه آدمي فيها كما قال يف العرب وجد

  
وفيها كثرت الغارات من الكلب ابن ليون صاحب سيس على بالد حلب يسىب وحيرق فسار حلربه عسكر حلب 

فهزمهم انتهى وفيها وجد التقى األعمى مدرس األمينية مشنوقا يف املنارة الغربية ابتلى بأخذ ماله من بيته فاهتم 
مع إىل بيته ومن بيته إىل اجلامع فأنكر املتهم ذلك وتعصب له أقوام عند وايل شخصا كان يقرأ عليه ويقوده من اجلا

البلد فوقع الناس يف عرض التقى لكونه اهتم من ليس من أهل التهم ولكونه مجع املال وهو وحيد غريب وأنه ليس 
ناس من الصالة عليه بصادق فيما ادعاه فغلب عليه هم من ضياع ماله والوقع يف عرضه ففعل بنفسه ذلك وامتنع ال

وقالوا قتل نفسه فتقدم الشيخ فخر الدين ابن عساكر وصلى عليه فاقتدى الناس به ودرس بعده يف األمينية اجلمال 
املصري وكيل بيت املال وفيها تويف أبو يعلى محزة بن علي بن محزة ابن فارس بن القسطي البغدادي املقرىء قرأ 

ري ومسع منهما ومن أيب عبد اهللا السالر وطائفة وكان خريا زاهدا بصريا القراءات على سبط اخلياط والشهرزو
  بالقراءات حاذقا هبا تويف يف ذي احلجة 

وفيها عثمان بن عيسى بن درباس القاضي العالمة ضياء الدين أبو عمرو الكردي اهلدباين احلاراين مث املصري تفقه 



بن أيب عصرون واخلضر بن شبل وساد وبرع وتقدم يف يف مذهب الشافعي على أيب العباس اخلضر بن عقيل وا
املذهب وشرح املهذب يف عشرين جملدا إىل كتاب الشهادات وشرح اللمع يف جملدين وناب عن أخيه صدر الدين 
عبد امللك قال ابن خلكان كان من أعلم الفقهاء يف وقته مبذهب الشافعي ماهرا يف أصول الفقه تويف بالقاهرة يف 

قد قارب تسعني سنة ودفن بالقرافة الصغرى قاله ابن قاضي شهبه يف طبقاته وفيها حممد بن سام ذي القعدة و
صاحب غزنه قتلته اإلمسعيلية يف شعبان بعد قفوله من غزو اهلند وكان ملكا جليال جماهدا واسع املمالك حسن 

  السرية

سلطانك يبقى وال تلبيس الرازي يبقى  وهو الذي حضر عنده فخر الدين الرازي فوعظه وقال يا سلطان العامل ال
  وإن مردنا إىل اهللا فانتحب السلطان بالبكاء 

وفيها ضياء بن أيب القسم بن أمحد بن علي بن اخلريف البغدادي النجار مسع الكثري من قاضي املارستان وأيب احلسني 
اهلمداين الصويف روى عن زاهر  حممد بن الفراء وكان أميا تويف يف شوال وفيها أبو العز عبد الباقي بن عثمان

الشحامي ومجاعة وكان ذا علم وصالح وفيها أبو زرعة اللفتواين بفتح الالم وسكون الفاء وضم الفوقية نسبة إىل 
لفتوان قرية بأصبهان عبيد اهللا بن حممد بن أيب نصر األصبهاين امسعه أبوه الكثري من احلسني اخلالل وحضر على ابن 

  بقي إىل هذه السنة وانقطع خربه بعدها أيب ذر الصاحلاين و
وفيها طاشتكني أمري احلاج العراقي ويلقب مبجري الدين حج بالناس ستا وعشرين سنة وكان سجاعا مسحا قليل 

الكالم حليما ميضي عليه األسبوع وال يتكلم استغاث إليه رجل فلم يكلمه فقال له الرجل اهللا كلم موسى فقال له 
لرجل وأنت اهللا فقضى حاجته وكان قد جاوز التسعني واستأجر وقفا مدة ثلثمائة سنة على وأنت موسى فقال له ا

جانب دجلة ليعمره دارا وكان ببغداد رجل حمدث يقال له فتيحة فقال يا أصحابنا هننيكم مات ملك املوت فقالوا 
ن ملك املوت قد مات مل وكيف ذلك فقال طاشتكني عمره تسعون سنة واستأجر أرضا ثلثمائة سنة فلو مل يعرف أ

  يفعل ذلك فضحك الناس قاله ابن شهبة يف تارخيه 

  سنة ثالث وستمائة

  
فيها متت عدة حروب خبراسان قوى فيها خوارزم شاه واتسع ملكه وافتتح بلخ وغريها وفيها قبض اخلليفة على 

  على الشيخ أيب الفرجالركىن عبد السالم بن الشيخ عبد القادر وأحرقت كتبه وحكم بفسقه وهو الذي وشى 

ابن اجلوزي حىت نكب فلقاه اهللا تعاىل وفيها تويف مجال الدولة واقف االقباليتني اقبال اخلادم بالقدس بعد أن وقف 
  داره بدمشق مدرستني شافعية وحنفية ووقف عليها مواضع الثلثان على الشافعية والثلث على احلنفية 

أقطعه اخلليفة دجيل وقوفا وهبا رجل نصراين من جهة الوزير ابن مهدي وفيها ايتامش مملوك اخلليفة الناصر كان 
يؤذي املسلمني ويركب ويتجرب على املسلمني فسقى اتيامش مسا فمات فأمر اخلليفة أن يسلم ابن ساوة النصراين 

أن ال يقتل ملماليك ايتامش فكتب الوزير إىل اخلليفة يقول أن النصارى بذلوا يف ابن ساوة مائة ألف دينار على 
  فكتب اخلليفة على رأس الورقة 

  ) يوم الكريهة يف املسلوب ال السلب ** إن األسود أسود الغاب مهتها ( 
فسلم إىل املماليك فقتلوه وأحرقوه وفيها داود بن حممد بن حممود بن ماشاده أبو إمسعيل األصبهاين يف شعبان حضر 



خالد ومجاعة وفيها سعيد بن حممد بن حممد بن حممد بن عطاف أبو فاطمة اجلوزدانية ومسع زاهر الشحامي وغامن بن 
القسم املؤدب ببغداد روى عن قاضي املارستان وأيب القسم بن السمرقندي وتويف يف ربيع اآلخر وفيها عبد الرزاق 

طبقته مث مسع بن الشيخ عبد القادر بن أيب صاحل احلافظ الثقة احلنبلي أبو بكر امسعه أبوه من أيب الفضل األرموي و
هو بنفسه قال الضياء مل أر ببغداد يف تيقظه وحتريه مثله وقال ابن نقطة كان حافظا ثقة مأمونا وقال ابن النجار كان 
حافظا ثقة متقنا حسن املعرفة باحلديث فقيها على مذهب أيب عبد اهللا أمحد بن حنبل ورعا متدينا كثري العبادة منقطعا 

إال يف اجلمعات حمبا للرواية مكرما لطالب العلم سخيا بالفائدة ذا مروءة مع قلة ذات  يف منزله عن الناس ال خيرج
يده وأخالق حسنة وتواضع وكيس وكان خشن العيش صابرا على فقره عزيز النفس عفيفا على منهاج السلف 

من الدنيا باليسري ومل وقال أبو شامة يف تارخيه كان زاهدا عابدا ورعا مل يكن يف أوالد الشيخ مثله وكان مقتنعا 
  يدخل فيما دخل فيه غريه من إخوته وقال ابن رجب ولد يوم اإلثنني ثامن عشر ذي

القعدة سنة مثان وعشرين ومخسمائة ببغداد ومسع الكثري بإفادة والده وبنفسه وتويف ليلة السبت سادس شوال 
د وقال الذهيب حدث عنه أبو عبد اهللا وصلى عليه مبواضع متعددة وكان يوما مشهودا ودفن مبقربة اإلمام أمح

الدبيثي وابن النجار والضياء املقدسي والنجيب عبد اللطيف والتقى اليلداين وابنه قاضي القضاة أبو صاحل وآخرون 
وفيها أبو حممد عبد احلليم بن حممد بن أيب القسم اخلضري حممد بن تيمية أبو حممد بن الشيخ فخر الدين وسيأيت 

املترجم سنة ثالث وسبعني ومخسمائة ومسع احلديث ببغداد من ابن كلب وابن املعطوس وابن  ذكر والده ولد
اجلوزي وغريهم وأقام ببغداد مدة طويلة وقرأ الفقه على مذهب اإلمام أمحد وأتقن اخلالف واألصول واحلساب 

دين وغريه وتويف يف سادس واهلندسة والفلسفة والعلوم القدمية ذكر ذلك ابن النجار ومسع منه احلافظ ضياء ال
شوال حبران وذكر والده يف كتابه الترغيب أن لولده عبد احلليم هذا كتابا مساه الذخرية وذكر عنه فروعا يف دقائق 

الوصايا وعويص املسائل وفيها أبو الفرج علي بن عمر بن فارس احلداد الباجراي مث البغدادي األزجي الفرضي 
لنهرواين وقرأ الفرائض واحلساب وكان فيه فضل ومعرفة وتقلب يف اخلدم الديوانية احلنبلي تفقه على أيب حكيم ا

ذكره املنذري وقال تويف ليلة رابع شعبان ببغداد وفيها أبو احلسن علي بن فاضل بن سعد اهللا بن صمدون احلافظ 
ر من الشريف اخلطيب الصوري مث املصري قرأ القراءات على أمحد بن جعفر الغافقي وأكثر عن السلفي ومسع مبص

وكان رأسا يف هذا الشأن وكتب الكثري تويف يف صفر وفيها أبو جعفر الصيدالين نسبة إىل بيع األدوية والعقاقري 
حممد بن أمحد بن نصر األصبهاين سبط حسني بن مندة ولد يف ذي احلجة سنة تسع ومخسمائة وحضر الكثري على 

  وزدانية وانتهى إليه علو االسناد يفاحلداد وحممود الصرييف ومسع من فاطمة اجل

الدنيا ورحلوا إليه تويف يف رجب وفيها حممد بن كامل بن أمحد بن أسد أبو احملاسن التنوخي الدمشقي مسع من طاهر 
بن سهل االسفراييين ومات يف ربيع األول وممن حدث عنه الفخر بن البخاري وفيها خملص الدين أبو عبد اهللا حممد 

لفاخر القرشي األصبهاين ولد سنة عشرين ومخسمائة امسعه والده حضورا من فاطمة اجلوزدانية وجعفر بن معمر بن ا
الثقفي ومسع من أيب ذر وزاهر وخلق وكان عارفا مبذهب الشافعي وبالنحو واحلديث قوي املشاركة حمتشما ظريفا 

ان بن شبه العالمة املاكسيين بكسر الكاف وافر اجلاه تويف يف ربيع اآلخر وفيها صاين الدين أبو احلرم مكي بن ري
وباملهملة نسبة إىل ماكسني مدينة باجلزيرة مث املوصلي الضرير املقري النحوي صاحب ابن اخلشاب قرأ القراءات 
على حيىي بن سعدون وبرع يف القراءات والعربية واللغة وغري ذلك ومل يكن ألهل اجلزيرة يف وقته مثله روى عن 

  ع منه الفخر علي والناس تويف باملوصل وقد شاخ خطيب املوصل ومس



وفيها الشيخ الكبري الشهري أبو احلسن علي بن عمر بن حممد املعروف باألهدل وقيل تويف سنة سبع واقتصر عليه 
اجلزري يف تارخيه كان من أعيان املشايخ أهل الكرامات واإلفادات قدم جده حممد من العراق على قدم التصوف 

سيين ونشأ ابن ابنه على نشوءا حسنا وبلغ من احلال والشهرة مبلغا قيل ومل يكن له شيخ وقيل بل وهو شريف ح
صحبه رجل سايح من أصحاب الشيخ عبد القادر اجليالين وقيل رأى أبا بكر الصديق وأخذ عنه مناما وقيل أخذ 

ن يقول خرجت من عند ابن أفلح من اخلضر وكان يقول انانبات الرمحن وبه خترج أبو الغيث بن مجيل وهتذب وكا
لؤلؤا هبما فثقبين سيدي على األهدل وأما والد الشيخ فكان ساحيا ونعاه ولده الشيخ علي إىل أصحابه يوم مات 
  وصلوا عليه وتويف الشيخ علي بأحواف السودان من سهام ولذريته كرامات وبركات قاله ابن األهدل يف تارخيه

  سنة أربع وستمائة

  
ارزم شاه حممد بن تكش جبيوشه وقصد اخلطا فحشدوا له والتقوه فجرى هلم وقعات اهنزم املسلمون فيها سار خو

وأسر مجاعة منهم السلطان خوارزم شاه واختبطت البالد وأسر معه أمري من أمرائه فأظهر خوارزم شاه أنه مملوك 
 مبا أردت قال ابعث غالمك بذلك وقرر لذلك األمري مث قال األمري أريد أن أبعث رجال بكتايب إىل أهلي ليستفكوين

عليه مبلغا كبريا فبعث مملوكه يعين خوارزم شاه وخلص هبذه احليلة ووصل وزينت البالد مث قال اخلطاي لذلك 
األمري سلطانكم قد عدم قال أو ما تعرفه قال ال قال هو الذي قلت لك أنه مملوكي قال هال عرفتين حىت كنت 

ته فأسعد به قال خفتك عليه قال فسر بنا إليه فسارا إليه وفيها متلك امللك األوحد أيوب أخدمه وأسري به إىل مملك
بن العادل مدينة خالط بعد حرب جرت بينه وبني صاحبها بليان مث قتل بليان بعد ذلك وفيها تويف أبو العباس 

عن أيب احلسن شريح ومسع منه  الرعيين أمحد بن حممد بن أمحد بن مقدام األشبيلي املقرىء آخر من روى القراءات
ومن أيب العريب ومجاعة وكان من األدب والزهد مبكان أخذ الناس عنه كثريا وتويف بني العيدين عن سبع ومثانني سنة 
وفيها حنبل بن عبد اهللا الرصايف أبو عبد اهللا املكرب راوي املسند بكماله عن ابن احلصني كان دالال يف األمالك ومسع 

ف وعشرين جملسا بقراءة ابن اخلشاب سنة ثالث وعشرين ومخسمائة تويف يف رابع احملرم بعد عوده من املسند يف ني
دمشق وما هتىن بالذهب الذي ناله وقت مساعهم عليه قاله يف العرب وفيها ست الكتبة نعمة بنت علي بن حيىي بن 

يب بن عبد اهللا بن زهري البغدادي مسعه الطراح روت الكثري بدمشق عن جدها وتوفيت يف ربيع األول وفيها عبد اجمل
  عمه عبد املغيث بن عبد اهللا من أمحد بن يوسف

ومن مجاعة وكان كثري التالوة جدا تويف حبماة يف سلخ احملرم وفيها أبو حممد وأبو الفرج عبد الرمحن بن عيسى بن 
ثالثني ومخسمائة ومسع من أيب الوقت أيب احلسن علي بن احلسني البزوري البابصري الواعظ احلنبلي ولد سنة تسع و

وهبة اهللا بن الشبلي وغريمها وقرأ الوعظ والفقه واحلديث على الشيخ أيب الفرج بن اجلوزي وكان خصيصا به مث 
هتاجرا وتباينا إىل أن فرق املوت بينهما قال سبط ابن اجلوزي مث حدثته نفسه مبضاهاة جدي وتكىن بكنيته واجتمع 

ب البصرة وانقطع عن جدي وملا جاء من واسط ما جاء إليه وال زاره وتزوج صبية وهو يف إليه سفساف أهل با
عشر السبعني فاغتسل يف ماء بارد فانتفخ ذكره ومات وقال ابن رجب هو منسوب إىل بزورا قرية بدجيل وقال ابن 

ند الذكر كتبت عنه النجار تفقه على مذهب أمحد ووعظ وكان صاحلا حسن الطريقة خشن العيش غزير الدمعة ع
وهو الذي مجع سرية ابن املىن وطبقات أصحابه وذكر فيها أنه لزمه وقرأ عليه وكالمه فيها يدل على فصاحة 



ومعرفة بالفقه واألصول واحلديث وقد ذكره احلافظ الضياء فقال شيخنا اإلمام الواعظ أبو حممد ولكن ابن اجلوزي 
  س من شعبان ودفن بباب حرب وأصحابه يذمونه تويف ليلة اإلثنني الساد

وفيها أبو الفضل عبد الواحد بن عبد السالم بن سلطان األزجي البيع املقرى األستاذ قرأ القراءات على سبط 
  اخلياط وأيب الكرم الشهرزوري ومسع منهما ومن األرموي وأقرأ القراءات وكان دينا صاحلا تويف يف ربيع األول 

فلق هباء الدين علي بن حممد بن رستم صاحب ديوان الشعر قال ابن خلكان له ديوان وفيها ابن الساعايت الشاعر امل
  شعر يدخل يف جملدين أجاد فيه كل اإلجادة وآخر لطيف مساه مقطعات النيل نقلت منه 

  ) صرف الزمان باختها ال يغلط ** هللا يوم يف سيوط وليلة ( 
  )ع امشط وله بنور البدر فر** بتنا وعمر الليل يف علوائه ( 

  
  ) رطب يصافحه النسيم فيسقط ** والطل يف سلك الغصون كلؤلؤ ( 
  ) والريح يكتب والغمام ينقط ** والطري يقرأ والغدير صحيفة ( 

  وهذا تقسم بديع ونقلت منه أيضا 
  ) رتعت نواظرها هبا واألنفس ** ولقد نزلت بروضة خزية ( 
  ) ائها يتنفس واملسك من نفح** وظللت أعجب حيث حيلف صاحيب ( 
  ) اال جوهر والروض اال سندس ** ما اجلو اال عنرب والدوح ( 
  ) بلثمها فرنا إليه النرجس ** سفرت شقايقها فهم األقحوان ( 
  ) وله وذا أبدا عيون حترس ** فكأن ذا خد وذا ثغر حيا ( 

ثالث والعشرين من شهر رمضان وله كل معىن مليح أخربين ولده بالقاهرة احملروسة أن أباه تويف يوم اخلميس ال
  بالقاهرة ودفن بسفح املقطم وعمره إحدى ومخسون سنة وستة أشهر واثين عشر يوما انتهى 

وفيها أبو ذر اخلشين مصعب بن حممد بن مسعود اجلياين النحوي اللغوي الفقيه املالكي ويعرف أيضا بابن أيب ركب 
خطابة اشبيلية مدة مث قضاء جيان مث حتول إىل فاس وبعد صيته صاحب التصانيف وحامل لواء العربية باألندلس ويل 
  وسارت الركبان بتصانيفه تويف بفاس وله سبعون سنة 

  سنة مخس وستمائة

  
فيها نازلت الكزج مدينة ارحلس فافتتحوها بالسيف وأحرقوها قال ابن األهدل والكزج بالزاي واجليم وفيها تويف 

حسني بن هبة اهللا بن أيب حنيفة احلرميي املقري الضرير روى عن ابن احلصني  ابن الفارض احلسني ابن أيب نصر بن
وعمر دهرا وتويف يف شعبان وفيها أبو عبد اهللا احلسني بن أمحد الكرخي الكاتب روى عن قاضي املارستان وأيب 

  منصور

ودود بن اتابك زنكي ابن زريق مات يف ذي القعدة وفيها صاحب اجلزيرة العمرية امللك سنجرشاه بن غازي بن م
قتله ابنه غزاي وحلفوا له مث وثب عليه من الغد خواص أبيه فقتلوه وملكوا أخاه امللك املعظم وكان سنجر سيء 

السرية ظلوما وفيها اجلبائي اإلمام السين أبو حممد عبد اهللا بن أيب احلسن بن أيب الفرج قال املنذري ابن أيب الفضل 



صح قال القطيعي سألته عن مولده فقال سنة إحدى وعشرين ومخسمائة تقريبا وسألته بدل ابن أيب الفرج واألول أ
عن نسبه فقال حنن من قرية يقال هلا اجلبة من ناحية بسرى من أعمال طرابلس وكنا قوما نصارى فتويف أيب وحنن 

ملعلم فقالت والديت صغار وكان أيب من علماء النصارى وهم يعتقدون فيه أنه يعلم الغيب فلما مات نفذت إىل ا
ولدي الكبري للكسب وعمارة أرضنا وولدي الصغري يضعف عن الكسب وأشارت إيل ولنا أخ أوسط فقال املعلم 

أما هذا الصغري يعنيين فما يتعلم ولكن هذا وأشار إىل أخي فأخذه وعلمه ليكون مقام أيب فقدر اهللا أن وقعت 
يف قريتنا مجاعة من املسلمني يقرءون القرآن وإذا مسعتهم أبكي حروب فخرجنا من قريتنا فهاجرت من بينهم وكان 

فلما دخلت أرض اإلسالم أسلمت وعمري بضع عشرة سنة مث بلغين إسالم أخي الكبري وتويف مرابطا مث أسلم أخي 
الذي كان يعلمه املعلم ودخلت بغداد يف سنة أربعني ومخسمائة وقال ابن رجب وأصابه سباء فاسترق وقال أبو 

لفرج ابن احلنبلي كان مملوكا فقرأ القرآن يف حلقة احلنابلة جبامع دمشق فحفظه وحفظ شيئا من عبادات املذهب ا
احلنبلي فقام قوم إىل الشيخ زين الدين علي بن إبراهيم بن جنا الواعظ وهو على منرب الوعظ فقالوا هذا الصيب قد 

ي من سيده وأعتق وسافر عن دمشق وطلب مهذان ولقي حفظ القرآن وهو على خري نريد أن نشتريه ونعتقه فاشتر
  احلافظ أبا العالء اهلمذاين فأقام عنده وقرأ عليه القرآن ومسع احلديث وصار عند احلافظ مصدرا يقرىء الناس

ويأخذ عليه واشتهر باخلري والعلم ودخل العجم ومسع الكثري ورجع إىل بغداد ومسع حديثها ولقي مشاخيها قال 
داد واستزارين إىل بيته وقال مجاعته أنا مملوك بيت احلنبلي مث سافر إىل أصبهان وقال الشيخ موفق الدين ولقيته ببغ

كان رجال صاحلا وهو من جبة طرابلس سيب من طرابلس صغريا واشتراه ابن جنية وأعتقه فسافر إىل بغداد مث إىل 
وأضرابه وتفقه على أيب حكيم النهرواين  أصبهان وكان يسمع معنا احلديث انتهى مسع املترجم من ابن ناصر

وصحب الشيخ عبد القادر اجليلي مدة مائال إىل الزهد والصالح وانتفقع به قال ابن النجار كتب إىل عبد اهللا بن 
أيب احلسن اجلبائي قال كنت أمسع كتاب حلية األولياء على شيخنا ابن ناصر فرق قليب وقلت يف نفسي اشتهيت أن 

وأشتغل بالعبادة ومضيت وصليت خلف الشيخ عبد القادر فلما صلى جلسنا بني يديه فنظر إيل  أنقطع عن اخللق
وقال إذا أردت االنقطاع فال تنقطع حىت تتفقه وجتالس الشيوخ وتتأدب هبم فحينئذ يصلح لك االنقطاع وإال 

رج من زاويتك وتسأل فتمضي وتنقطع قبل أن تتفقه وأنت فريخ ما ريشت فإن أشكل عليك شيء من أمر دينك خت
الناس عن أمر دينك ما أحسن صاحب الزاوية أن خيرج من زاويته ويسأل الناس عن أمر دينه ينبغي لصاحب 

الزاوية أن يكون كالشمعة يستضاء بنوره قال وكان الشيخ يتكلم يوما يف اإلخالص والرياء والعجب وأنا حاضر يف 
لتفت إىل الشيخ وقال إذا رأيت األشياء من اهللا تعاىل وأنه اجمللس فخطر يف نفسي كيف اخلالف من العجب فا

وفقك لعمل اخلري وأخرجت من البني سلمت من العجب وقال ابن احلنبلي كانت حرمة الشيخ عبداهللا كبرية ببغداد 
وبأصبهان وكان إذا مشى يف السوق قام له أهل السوق وله رياضات وجماهدات وروى عنه ابن خليل يف معجمه 

ثالث مجادى اآلخرة بأصبهان وفيها عبدالواحد بن أيب املطهر القسم بن الفضل الصيدالين األصبهاين يف  وتويف
  مجادى األوىل عن إحدى وتسعني

سنة مسع من جعفر الثقفي وفاطمة اجلوزدانية وغريهم وفيها أبو احلسن املعافري خطيب القدس علي بن حممد بن 
اب األحكام من مصنفه عبداحلق ومسع بالشام من حيىي الثقفي ومجاعة وكتب علي بن مجيل املالقي املالكي مسع كت

وحصل ونال رياسة وثروة مع الدين واخلري وفيها علي بن ربيعة بن أمحد بن حممد بن حينا احلربوي من أهل حربا 
دب وحفظ من سواد بغداد قدم بغداد يف صباه وصحب عمه المه أبا املقال سعد بن علي اخلاطري وقرأ عليه األ



القرآن وتفقه يف مذهب اإلمام أمحد ومسع احلديث من أيب الوقت وسعيد بن البنا وأيب بكر بن الزاغوين وغريهم 
وشهد عند احلكام وتوكل للخليفة الناصر ورفع قدره ومنزلته مث عزل عن الوكالة وكان ذا طريقة محيدة وحسن 

ا على طريقة ابن مقلة ومسع منه إسحق العلثي وكان مست واستقامة وعفة ونزاهة فاضال خريا يكتب خطا حسن
يكره الرواية ويقل خمالطة الناس ذكره ابن النجار وقال تويف يوم السبت ثامن شوال ودفن بباب حرب وأظنه قارب 

السبعني وفيها أبو اجلود غياث ابن فارس اللخمي مقرىء الديار املصرية ولد سنة مثان ومخسمائة ومسع من ابن 
قرأ القراءات على الشريف اخلطيب واقرأ الناس دهرا وآخر من مات من أصحابه إمسعيل املليجي تويف يف رفاعة و

رمضان وفيها أبو الفتح امليداين حممد بن أمحد بن خبتيار الواسطي املعدل مسند العراق ولد سنة سبع عشرة 
 البارع وغريمها وتفقه على سعيد بن الرزاز ومخسمائة وامسعه أبوه القاضي أبو العباس من ابن احلصني وأيب عبد اهللا

وتأدب على ابن اجلواليقي تويف يف شعبان وكان من خيار الناس وفيها أو يف اليت قبلها كما جزم به ابن قاضي شهبة 
حممد بن أمحد بن أسعد اإلمام أبو اخلطاب رئيس الشافعية ببخارى هو وأبوه وجده وجد جده قال السبكي يف 

  ى كان عامل تلك البالد وإمامها وحمققها وزاهدها وعابدها وقال عفيف الدين املطريالطبقات الكرب

هو جمتهد زمانه وعالمة أقرانه مل تر العيون مثله وال رأى مثل نفسه انتهى قال السبكي وهو مصنف املخلص وكتاب 
  املصباح كالمها يف الفقه 

بن حممد البغدادي البيع عاش ثنتني وسبعني سنة وروى عن وفيها أبو بكر بن مشق احملدث العامل حممد بن املبارك 
  القاضي األرموي وطبقته وكان صدوقا متوددا بلغت أثبات مسموعاته ست جملدات 

  سنة ست وستمائة

  
فيها جلس سبط ابن اجلوزي جبامع دمشق ووعظ وحث على الغزاة وكان الناس من باب الساعات إىل مشهد زين 

ور كثرية وذكر حكاية أيب قدامة الشامي مع تلك املرأة اليت قطعت شعرها وبعثت به إليه العابدين واجتمع عنده شع
وقالت اجعله قيدا لفرسك يف سبيل اهللا فعمل من الشعور اليت عنده جمتمعة شكال خليل اجملاهدين وملا صعد املنرب أمر 

مثلها وكان وايل دمشق حاضرا  بإحضارها فكانت ثلثمائة شكال فلما رآها الناس صاحوا صيحة واحدة وقطعوا
واألعيان فلما نزل عن املنرب قام وايل دمشق ومشى مع السبط وركب وركب الناس وخرجوا إىل باب املصلى 

وكانوا خلقا ال حيصون كثرة وساروا إىل نابلس لقتال الفرنج فأسروا وهزموا وهدموا وقتلوا ورجعوا ساملني غامنني 
املصلى بظاهر دمشق اجملاورة ملسجد النارنج برسم صالة العيدين وفتحت له ويف سابع شوال شرعوا يف عمارة 

األبواب من كل جانب وبىن له منرب كبري عال وفيها جددت أبواب اجلامع الغربية من جهة باب الربيد بالنحاس 
أيب ذر  األصفر وفيها تويف إدريس بن حممد أبو القسم العطار املعروف بآل والويه روى عن حممد بن علي بن

الصاحلاين وتويف يف شعبان قيل أنه جاوز املائة وفيها أسعد ويسمى حممد بن املنجا بن بركات بن املؤمل التنوخي 
  املعرى مث الدمشقي احلنبلي القاضي وجيه الدين أبو املعايل ويقال

القسم نصر بن أمحد  يف أبيه أبو املنجا ويف جده أبو الربكات ولد سنة تسع عشرة ومخسمائة ومسع بدمشق من أيب
بن مقاتل السوسي وببغداد من أيب الفضل األرموي وأيب العباس املايداي وغريهم وهو واقف الوجيهية اليت برأس 
باب الربيد وهي مدرسة قريبة من مدرسة اخلاتونية اجلوانية وهبا خال وكثرية وهلا وقف كثري اختلس قال املنذري 



وقال الذهيب ارحتل إىل بغداد وتفقه هبا وبرع يف املذهب وأخذ الفقه عن  وتفقه ببغداد على مذهب اإلمام أمحد
الشيخ عبد القادر اجليلي وغريه وتفقه بدمشق على شرف اإلسالم عبدالوهاب ابن الشيخ أيب الفرج وأخذ عنه 

سمارية يوما وأنا الشيخ املوفق وروى عنه مجاعة وقال ناصح الدين بن احلنبلي كان أبو املعايل بن املنجا يدرس يف امل
يوما مث استقليت هبا يف حياته وكان له اتصال بالدولة وخدمة السالطني وأسن وكرب وكف بصره يف آخر عمره وله 
تصانيف منها كتاب اخلالصة يف الفقه والعمدة والنهاية يف شرح اهلداية يف بضعة عشر جملدا ومسع منه مجاعة منهم 

خاري وتويف ثامن عشرى ربيع األول ودفن بسفح قاسيون رمحه اهللا تعاىل وفيها احلافظ املنذري وابن خليل وابن الب
أبو الطاهر إمسعيل بن نعمة بن يوسف ابن شبيب الرومي املصري العطار األديب البارع ابن أيب حفص ولد سنة 

منها مائة جارية  إحدى ومخسني ومخسمائة تقديرا وكان بارعا يف األدب حنبلي املذهب له مصنفات أدبية وله مماليك
ومائة غالم وغري ذلك وكان بارعا يف معرف العقاقري ذكره املنذري وقال رأيته ومل يتفق يل السماع منه وتويف يف 

عشرى احملرم مبصر ودفن إىل جنب أبيه بسفح املقطم على جانب اخلندق وكان أبوه رجال صاحلا مقرئا وأخوه مكي 
  هو الذي مجع سرية احلافظ عبد الغين 

وفيها عفيفة بنت أمحد بن عبد اهللا بن حممد بن هاين الفارقانية األصبهانية ولدت سنة ست عشرة ومخسمائة وهي 
  آخر من روى عن عبد الواحد

صاحب أيب نعيم وهلا إجازة من أيب علي احلداد ومجاعة ومسعت من فاطمة املعجمني الكبري والصغري للطرباين توفيت 
األسعد أبو املكارم أسعد بن اخلطري أيب سعد مهذب بن ميناس بن زكريا ابن أيب قدامة  يف ربيع اآلخر وفيها القاضي

بن أيب مليح ممايت املصري الكاتب الشاعر كان ناظر الدواوين بالديار املصرية وفيه فضائل وله مصنفات عديدة 
  ونظم سرية السلطان صالح الدين ونظم كتاب كليلة ودمنة وله ديوان شعر منه 

  ) سبيل الناس أن ينهوك عنها ** تبين وتنهى عن أمور تعا( 
  ) وحقك ما على أضر منها ** أتقدر أن تكون كمثل عيين ( 

  وله يف ثقيل رآه بدمشق 
  ) من حيكيهما أبدا ** حكى هنرين ما يف األرض ( 
  ) ويف ألفاظه بردا ** حكى يف خلقه تورا ( 

  وله يف غالم حنوي 
  ) عجبا يعرب عن ظرفه ت** وأهيف أحدث يل حنوه ( 
  ) وأحرف العلة يف ظرفه ** عالمة التأنيث يف لفظه ( 

تويف يوم األحد سلخ مجادى األوىل عن اثنتني وستني سنة وكانت وفاته يف حلب وفيها أمحد بن أمحد بن حكينا 
  الشاعر األديب قال العماد أمجع أهل بغداد على أنه مل يرزق أحد من الشعر لطافة شعره ومنه 

  ) سبب والناس لوام ** الفتضاحي يف عوارضه ( 
  ) والذي أهواه منام ** كيف خيفى ما أكابده ( 

  وقوله 
  ) بريش عارضه مبشق ** ملا بدا خط العذار ( 
  ) فوق البياض كتاب عتق ** فظننت أن سواده ( 
  )عهدة كتبت برقي ** فإذا به من سوء حظي ( 



  
سعيد املرسي أخذ القراءات عن ابن هذيل ومسع من مجاعة وتويف يف رمضان وفيها أبو عبد اهللا املرادي حممد بن 

وفيها اإلمام فخر الدين الرازي العالمة أبو عبداهللا حممد بن عمر بن حسني القرشي الطربستاين األصل الشافعي 
مام ضياء الدين املفسر املتكلم صاحب التصانيف املشهورة ولد سنة أربع وأربعني ومخسمائة واشتغل على والده اإل

خطيب الري صاحبمحي السنة البغوي وكان فخر الدين ربع القامة عبل اجلسم كبري اللحية جهوري الصوت 
صاحب وقار وحشمة له ثروة ومماليك وبزة حسنة وهيئة مجيلة إذا ركب مشى معه حنو الثلثمائة مشتغل على 

غري ذلك وكان فريد عصره ومتكلم زمانه رزق اختالف مطالبهم يف التفسري والفقه والكالم واألصول والطب و
احلظوة يف تصانيفه وانتشرت يف األقاليم وكان له باع طويل يف الوعظ فيبكي كثريا يف وعظه سار إىل شهاب الدين 

الغوري سلطان غزنة فبالغ يف إكرامه وحصلت له منه أموال طائلة واتصل بالسلطان عالء الدين خوارزم شاه 
نه وبني الكرامية السيف األمحر فينال منهم وينالون منه سبا وتكفريا حىت قيل أهنم مسوه فمات فحظي لديه وكان بي

وخلف تركة ضخمة منها مثانون ألف دينار تويف هبراة يوم عيد الفطر قاله مجيعه يف العرب وقال ابن قاضي شهبة ومن 
الغيب وكتاب احملصول واملنتخب وهناية املعقول تصانيفه تفسري كبري مل يتمه يف اثين عشر جملدا كبارا مساه مفاتيح 

وتأسيس التقديس واملعامل يف أصول الدين واملعامل يف أصول الفقه وامللخص يف الفلسفة وشرح سقط الزند أليب 
العالء وكتاب امللل والنحل ومن تصانيفه على ما قيل كتاب السر املكتوم يف خماطبة الشمس والنجوم على طريقة 

منهم من أنكر أن يكون من مصنفاته انتهى ملخصا وقال ابن الصالح أخربين القطب الطوعاين مرتني من يعتقده و
  أنه مسع فخر الدين الرازي يقول يا ليتين مل أشتغل بعلم الكالم وبكى وروى عنه أنه قال لقد

أصح الطرق طريقة اختربت الطرق الكالمية واملناهج الفلسفية فلم أجدها تروي غليال وال تشفي عليال ورأيت 
وأقرأ } قل هو اهللا أحد { و } ليس كمثله شيء { وقوله تعاىل } واهللا الغين وأنتم الفقراء { القرآن أقرأ يف التنزيه 

وأقرأ أن } إليه يصعد الكلم الطيب { و } خيافون رهبم من فوقهم } { الرمحن على العرش استوى { يف األثبات 
مث قال وأقول من صميم القلب من داخل الروح أين مقر بأن كل ما هو } ند اهللا قل كل من ع{ الكل من اهللا قوله 

  إال كمل األفضل األعظم األجل فهو لك وكلما هو عيب ونقص فأنت منزه عنه انتهى وقال ابن األهدل ومن شعره 
  ) وأكثر سعي العاملني ضالل ** هناية أقدام العقول عقال ( 
  ) وحاصل دنيانا أذى ووبال ** وأرواحنا يف وحشة من جسومنا ( 
  ) سوى أن مجعنا فيه قيل وقالوا ** ومل نستفد من حبثنا طول عمرنا ( 

  وأنشد يوما معاتبا ألهل هراة 
  ) ويعظم الرزء فيه حني يفتقد ** املرء ما دام حيا يستهان به ( 

حممد بن عبدالكرمي الشيباين اجلزري مث انتهى وفيها العالمة جمد الدين أبو السعادات بن األثري املبارك بن حممد بن 
املوصلي الشافعي الكاتب مصنف جامع األصول والنهاية يف غريب احلديث ولد سنة أربع وأربعني ومسع من حيىي 
بن سعدون القرطيب وخطيب املوصل قال ابن شهبة يف طبقاته ولد جبزيرة ابن عمر ونشأ هبا مث انتقل إىل املوصل 

قه واحلديث واألدب والنحو مث اتصل خبدمة السلطان وترقت به املنازل حىت باشر كتابة السر ومسع احلديث وقرأ الف
وسأله صاحب املوصل أن يلي الوزارة فاعتذر بعلو السند والشهرة بالعلم مث حصل له نقرس أبطل حركة يديه 

نعة احلساب واإلنشاء ورعا عاقال ورجليه وصار حيمل يف حمفة وقال ابن خلكان كان فقيها حمدثا أديبا حنويا عاملا بص
  مهيبا ذا بر وإحسان وذكره ابن املستوىف



واملنذري وأثىن كل واحد منهما عليه وذكره ابن نقطة وقال تويف آخر يوم من سنة ست وستمائة برباطه يف قرية 
اح أمهات من قرى املوصل ودفن به وقال ابن األهدل له مصنفات بديعة وسيعة منها جامع األصول الستة الصح

احلديث وضعه على كتاب رزين بن معاوية األندلسي إال أن فيه زيادات كثرية ومنها النهاية يف غريب احلديث 
وكتاب اإلنصاف يف اجلمع بني الكشف والكشاف يف تفسري القرآن العظيم أخذه من الثعليب والزخمشري وله كتاب 

كتابة وشرح أصول ابن الدهان يف النحو وكتاب الشافعي املصطفى واملختار يف األدعية واألذكار وكتاب صنعة ال
يف شرح مسند الشافعي وغري ذلك وعرض له فاجل أبطل نصفه وبقي مدة تغشاه األكابر من العلماء وأنشأ رباطا 

ووقف أمالكه عليه وداره اليت يسكنها وحكى أن تصنيفه كله يف حال تعطله ألنه كان عنده طلبة يعينونه على ذلك 
خوه أبو احلسني جاءه طبيب وعاجله بدهن قارب أن يربأ فقال إين يف راحة من صحبة هؤالء القوم وحكى أ

وحضورهم وقد سكنت نفسي إىل اإلنقطاع فدعين أعش باقي عمري سليما من الذل وترك انتهى وفيها ابن األخوة 
ي مث األصبهاين املعدل مسع حضورا مؤيد الدين أبو مسلم هشام بن عبد الرحيم بن أمحد بن حممد بن األخوة البغداد

من أيب ذر وزاهر ومسع من أيب عبد اهللا اخلالل وطائفة وروى كتبا كبارا تويف يف مجادى اآلخرة وفيها أبو زكريا 
األواين حيىي بن احلسني قرأ القراءات على أيب الكرم الشهرزوري ودعوان ومسع بواسط من أيب عبد اهللا اجلاليب 

   وغريه وتويف يف صفر
وفيها جمد الدين حيىي بن الربيع العالمة أبو علي الشافعي ولد سنة مثان وعشرين ومخسمائة بواسط تفقه أوال على 

  أيب النجيب السهروردي ورحل إىل حممد بن حيىي فتفقه عنده سنتني ونصف ومسع من نصر اهللا بن احللجت

تدريس النظامية وكان إماما يف القراءات والتفسري وببغداد من ابن ناصر وبنيسابور من عبد اهللا بن الفراوي ووىل 
  واملذهب واألصلني واخلالف كبري القدر وافر احلرمة تويف يف ذي القعدة 

  سنة سبع وستمائة

  
فيها خرجت الفرنج من البحر من غريب دمياط وساروا يف الرب فأخذوا قرية نوره واستباحوها وردوا يف احلال وفيها 

ك العادل نور الدين أرسالن شاه بن عز الدين مسعود بن مودود بن اتابك زنكي التركي تويف صاحب املوصل املل
ويل بعد أبيه مثان عشرة سنة وكان شهما شجاعا سايسا مهيبا خموفا قال أبو السعادات بن األثري وزيره ما قلت له 

كيله بدمشق على بنت من بيت يف فعل خري إال وبادر إليه وقال أبو شامة كان عقد نور الدين صاحب املوصل مع و
املال على مهر ثالثني ألف دينار مث بان أنه قد مات من أيام وقال أبو املظفر اجلوزي كان جبارا سافكا للدماء خبيال 

وقال ابن خلكان كان شهما عارفا باألمور حتول شافعيا ومل يكن يف بيته شافعي سواه وله مدرسة قل أن يوجد مثلها 
ة األحد التاسع والعشرين من رجب يف شبارة بالشط ظاهر املوصل والشبارة عندهم هي احلراقة يف احلسن تويف ليل

مبصر وكتم موته حىت دخل به دار السلطنة باملوصل ودفن بتربته اليت مبدرسته املذكورة وخلف ولدين مها امللك 
ولده القاهر وهو أستاذ األمري بدر  القاهر عز الدين مسعود وامللك املنصور عماد الدين زنكي وقام باململكة بعده

الدين أيب الفضائل لولو الذي تغلب على املوصل وملكها يف سنة ثالثني وستمائة يف أواخر شهر رمضان وكان قبل 
  نائبا هبا مث استقل 

  وفيها أبو الفخر أسعد بن سعيد بن حممود بن حممد بن روح األصبهاين



مائة ومسع املعجم الكبري للطرباين بفوت واملعجم الصغري من فاطمة التاجر رحلة وقته ولد سنة سبع عشرة ومخس
وكان آخر من مسع منها ومسع من زاهر وسعيد بن أيب الرجا تويف يف ذي احلجة وآخر من مسع منه وروى عنه 
د باإلجازة تقي الدين بن الواسطي وفيها بقية بنت حممد بن آموسان روت عن أيب عبد اهللا اخلالل وغامن بن خال

  توفيت يف رجب بأصبهان 
وفيها أخوها جعفر بن آموسان الواعظ أبو حممد األصبهاين مسع من فاطمة بنت البغدادي ومجاعة وروى الكثري 

وحج فأدركه األجل باملدينة النبوية يف احملرم وفيها زاهر بن أمحد بن أيب غامن أبو اجملد بن أيب طاهر الثقفي األصبهاين 
ومسع من حممد بن علي بن أيب ذر وسعيد بن أيب الرجا وزاهر بن طاهر وطائفة وروى ولد سنة إحدى وعشرين 

حضورا عن جعفر بن عبد اهللا الثقفي تويف يف ذي القعدة وفيها عائشة بنت معمر بن الفاخر أم حبيبة األصبهانية 
ى بسماعها من سعيد حضرت فاطمة اجلوزدانية ومسعت من زاهر ومجاعة قال ابن نقطة مسعنا منها مسند أيب يعل

الصرييف توفيت يف ربيع اآلخر وفيها أبو أمحد بن سكينة احلافظ ضياء الدين عبد الوهاب ابن األمني علي بن علي 
البغدادي الصويف الشافعي مسند العراق وسكينة جدته ولد سنة تسع عشرة ومسع من ابن احلصني وزاهر الشحامي 

ري من قاضي املارستان وأقرانه وقرأ القراءات على سبط اخلياط ومجاعة وطبقتهما والزم ابن السمعاين ومسع الكث
ومهر فيها وقرأ العربية على ابن اخلشاب وقرأ املذهب واخلالف على أيب منصور الرزاز وصحب جده ألمه أبا 
يث الربكات إمسعيل بن أسعد وأخذ علم احلديث عن ابن ناصر والزمه قال ابن النجار هو شيخ العراق يف احلد

والزهد والسمت وموافقة السنة كانت أوقاته حمفوظة ال متضي له ساعة إال يف تالوة أو ذكر أو هتجد أو تسميع 
  وكان يدمي الصيام غالبا ويستعمل السنة يف أموره إىل أن قال وما رأيت أكمل منه وال أكثر عبادة

الدين وقال ابن الدبيثي كان من األبدال  وال أحسن مستا صحبته وقرأت عليه القراءات وكان ثقة نبيال من أعالم
وقال الذهيب آخر من له إجازته الكمال املكرب تويف يف تاسع ربيع اآلخر وفيها ابن طربزد مسند العصر أبو حفص 
موفق الدين عمر بن حممد بن معمر الدارقزي املؤدب ولد سنة ست عشرة ومخسمائة ومسع من ابن احلصني وأيب 

هما فأكثر وحفظ أصوله إىل وقت احلاجة وروى الكثري مث قدم دمشق يف آخر أيامه فازدمحوا غالب بن البنا وطبقت
عليه وقد أملى جمالس جبامع املنصور وعاش تسعني سنة وسبعة أشهر وكان ظريفا كثري املزاح تويف يف تاسع رجب 

  ببغداد 
غرب عيسى بن عبد العزيز بن يللبخت وفيها أبو موسى اجلزويل بضم الزاي نسبة إىل جزولة بطن من الرببر بامل

الرببري املراكشي النحوي العالمة حج وأخذ العربية عن ابن بري مبصر ومسع احلديث من أيب عبيد اهللا واليه انتهت 
الرياسة يف علم النحو ووىل خطابة مراكش مدة وكان بارعا يف األصول والقراءات قال ابن خلكان كان إماما يف 

طالع على دقائقه وغريبه وشاذه وصنف فيه املقدمة اليت مساها القانون ولقد أتى فيها بالعجائب علم النحو كثري اإل
وهي يف غاية اإلحياز مع االشتمال على شيء كثري من النحو ومل يسبق إىل مثلها واعتىن هبا مجاعة من الفضالء 

نحاة يعترفون بقصور افهامهم عن فشرحوها ومنهم من وضع هلا أمثلة ومع هذا كله ال تفهم حقيقتها وأكثر ال
إدراك مراده منها فإهنا كلها رموز وإشارات وباجلملة فإنه أبدع فيها وله أمال يف النحو مل تشتهر ونسبت اجلمل إليه 

ألهنا من نتائج خواطره وكان يقول هي ليست من تصنيفي ألنه كان متورعا وكان استفادها من شيخه ابن بري 
انفرد بترتيبها وانتفع به خلق كثري وتوىف بازمور من عمل مراكش ويللبخت بفتح التحتية وإمنا نسبت إليه ألنه 

  املثناة والالم األوىل وسكون الثانية وفتح الباء املوحدة وسكون اخلاء املعجمة وبعدها تاء مثناة فوقية اسم بربري



  
بن مقدام احلنبلي القدوة الزاهد أخو العالمة وفيها الشيخ أبو عمر املقدسي الزاهد حممد بن أمحد ابن حممد بن قدامة 

موفق الدين ولد جبماعيل سنة مثان وعشرين ومخسمائة وهاجر إىل دمشق الستيالء الفرنج على األرض املقدسة 
ومسع احلديث من أيب املكارم عبد الواحد بن هالل وطائفة كثرية وكتب الكثري خبطه وحفظ القرآن والفقه 

ضال مقرئا زاهدا عابدا قانتا هللا خاشعا من اهللا منيبا إىل اهللا كثري النفع خللق اهللا ذا أوراد واحلديث وكان إماما فا
وهتجد واجتهاد وأوقات مقسمة على الطاعات من الصالة والصيام والذكر وتعلم العلم والفتوة واملروءة واخلدمة 

امع اجلبل إىل أن مات قاله يف العرب وقال والتواضع رضي اهللا عنه وأرضاه فلقد كان عدمي النظري يف زمانه خطب جب
ابن رجب يف طبقاته هاجر به والده وبأخيه الشيخ املوفق وأهلهم إىل دمشق الستيالء الفرنج على األرض املقدسة 
فنزلوا مبسجد أيب صاحل ظاهر باب شرقي فأقاموا به مدة حنو سنتني مث انتقلوا إىل اجلبل قال أبو عمر فقال الناس 

الصاحلية ينسبونا إىل مسجد أيب صاحل ال أنا صاحلون حفظ الشيخ أبو عمر القرآن وقرأه حبرف أيب عمرو  الصاحلية
ومسع احلديث من والده وخالئق وقدم مصر ومسع هبا من الشريف أيب املفاخر سعيد بن احلسن بن املأموين وأيب حممد 

ا من رواياته وحدث هبا ومسع منه مجاعة منهم بن بري النحوي وخرج له احلافظ عبدالغين املقدسي أربعني حديث
الضياء واملنذري وروى عنه ابن خليل وولده مشس الدين أبو الفرج عبدالرمحن قاضي القضاة وحفظ خمتصر اخلرقي 
يف الفقه وتفقه يف املذهب وكتب خبطه كثريا من ذلك احللية أليب نعيم وتفسري البغوي واملغين يف الفقه ألخيه الشيخ 

لدين واإلبانة البن بطة وكتب مصاحف كثرية ألهله ويكتب اخلرقي للناس والكل بغري أجرة وكان سريع موفق ا
  الكتابة ورمبا كتب يف اليوم كراسني بالقطع الكبري وقال احلافظ الضياء وكان اهللا قد مجع له معرفة الفقه والفرائض

يسمع دعاء إال حفظه ودعا به وال يسمع ذكر  والنحو مع الزهد والعمل وقضاء حوائج الناس قال وكان ال يكاد
صالة إال صالها وال يسمع حديثا إال عمل به وكان ال يترك قيام الليل من وقت شبوبيته وقلل إال كل يف مرضه 

قبل موته حىت عاد كالعود ومات وهو عاقد على أصابعه يسبح قال وحدثت عن زوجته قالت كان يقوم الليل فإذا 
ضيب يضرب به على رجله فيذهب عنه النوم وكان كثري الصيام سفرا وحضرا وقال عبد اهللا أنه جاءه النوم عنده ق

يف آخر عمره سرد الصوم فالمه أهله فقال اغتنم أيامي وكان ال يسمع جبنازة إال حضرها وال مريض إال عاده وال 
ر سبعا بني الظهر والعصر وكان يقري جبهاد إال خرج فيه وكان يقرأ يف الصالة كل ليلة سبعا مرتال ويقرأ يف النها

ويلقن إىل ارتفاع النهار مث يصلي الضحى طويلة وكان يصلي كل ليلة مجعة بني العشاءين صالة التسبيح ويصلي 
يوم اجلمعة ركعتني مبائة قل هو اهللا أحد وكان يصلي يف كل يوم وليلة اثنتني وسبعني ركعة نافلة وله أوراد كثرية 

كل مجعة بعد العصر وال ينام إال على وضوء وحيافظ على سنن وأذكار عند نومه وكان ال يترك وكان يزور القبور 
غسل اجلمعة وال خيرج إىل اجلمعة إال ومعه شيء يتصدق به وكان يؤثر مبا عنده ألقاربه وغريهم ويتصدق كثريا 

ا احتاج أحد إىل خرقة أو مات ببعض ثيابه حىت يبقى يف الشتاء جببة بغري قميص وكانت عمامته قطعة بطانة فإذ
صغري قطع منها وكان يلبس اخلشن وينام على احلصري وكان ثوبه إىل نصف ساقه وكمه إىل رسغه ومكث مدة ال 

يأكل أهل الدير إال من بيته جيمع الرجال ناحية والنساء ناحية وكان إذا جاء شيء إىل بيته فرقه على اخلاص والعام 
خل مع صاحبه القرب ويقول إذا مل تتصدقوا ال يتصدق أحد عنكم وإذا مل تعطوا السائل وكان يقول ال علم إال ما د

أنتم أعطاه غريكم وكان إذا خطب ترق القلوب وتبكي الناس بكاء كثريا وكانت له هيبة عظيمة يف القلوب 
  وأحتاج الناس إىل املطر سنة فطلع إىل مغارة الدم ومعه نساء من حمارمه



املطر حينئذ وجرت األودية شيئا مل يره الناس من مدة طويلة وقال عبد اهللا بن النحاس كان  واستسقى ودعا فجاء
والدي حيب الشيخ أبا عمر فقال يل يوم مجعة أنا أصلي اجلمعة خلف الشيخ ومذهيب أن بسم اهللا الرمحن الرحيم من 

سلم على والدي وعانقه وقال يا أخي صل الفاحتة ومذهبه أهنا ليست من الفاحتة فمضينا إىل املسجد فوجدنا الشيخ ف
وأنت طيب القلب فإنين ما تركت بسم اهللا الرمحن الرحيم يف فريضة وال نافلة مذ أممت بالناس وله كرامات كثرية 

وقد أطال الضياء ترمجته وكذلك سبط ابن اجلوزي يف املرآة وقال كان معتدل القامة حسن الوجه عليه أنوار العبادة 
ما حنيل اجلسم من كثرة الصيام والقيام وكان حيمل الشيح من اجلبل إىل بيوت األرامل واليتامى وحيمل ال يزال متبس

إليهم يف الليل الدراهم والدقيق وال يعرفونه وال هنر أحدا وال أوجع قلب أحد وكان أخوه املوفق يقول هو شيخنا 
قوم مبصاحلهم ومن غاب منهم خلفه يف أهله وهو ربانا وأحسن إلينا وعلمنا وحرص علينا وكان للجماعة كالوالد ي

الذي هاجر بنا وسفرنا إىل بغداد وبىن الدير وملا رجعنا من بغداد زوجنا وبىن لنا دورا خارجة عن الدير وكفانا مهوم 
الدنيا وكان يؤثرنا ويدع أهله حمتاجني وبىن املدرسة واملصنع بعلو مهته وكان جماب الدعوة وما كتب ألحد ورقة 

لحمى إال وشفاه اهللا تعاىل وذكر مجاعة أن الشيخ قطب قبل موته بست سنني وقال سبط ابن اجلوزي كان على ل
مذهب السلف الصاحل حسن العقيدة متمسكا بالكتاب والسنة واآلثار املروية وميرها كما جاءت من غري طعن على 

  ة الصاحلني قال وأنشدين لنفسه أئمة الدين وعلماء املسلمني وينهى عن صحبة املبتدعني ويأمر بصحب
  ) بقول أهل احلق واإليقان ** أوصيكم يف القول بالقرآن ( 
  ) لكن كالم امللك الديان ** ليس مبخلوق وال بفان ( 
  )متلوة يف اللفظ باللسان ** آياته مشرقة املعاين ( 

  
  ) مكتوبة يف الصحف بالبنان ** حمفوظة يف الصدر واجلنان ( 
  ) كالذات والعلم مع البيان ** صفات يا أخواين والقول يف ال( 
  ) من غري تشبيه وال عدوان ** امرارها من غري ما كفران ( 

وملا كان عشية اإلثنني ثامن عشرى ربيع األول مجع أهله واستقبل القبلة ووصاهم بتقوى اهللا تعاىل ومراقبته وأمرهم 
وتويف رمحه اهللا وغسل يف } ن فال متوتن إال وأنتم مسلمون إن اهللا اصطفى لكم الدي{ بقراءة يس وكان آخر كالمه 

املسجد ومن وصل إىل املاء الذي غسل به نشف النساء والرجال به عمائمهم وكان يوما مشهودا وملا خرجوا 
جبنازته من الدير كان يوما شديد احلر فأقبلت غمامة فأظلت الناس إىل قربه وكان يسمع منها دوى كدوي النحل 

الدولة أحاطوا به بالسيوف ملا وصل من كفنه إىل قربه شيء وملا دفن رأى بعض الصاحلني يف منامه تلك الليلة ولوال 
النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يقول من زار أبا عمر ليلة اجلمعة فكأمنا زار الكعبة فاخلعوا نعالكم قبل أن تصلوا 

وذكر الضياء عن عبد املوىل بن حممد أنه كان يقرأ عند قرب إليه ومات عن مثانني سنة ومل خيلف قليال وال كثريا 
قال فغلطت فرد على الشيخ من القرب } ال فارض وال بكر { الشيخ سورة البقرة وكان وحده فبلغ إىل قوله تعاىل 

قال فخفت وارتعدت وقمت مث مات القارىء بعد ذلك بأيام قال وقرأ بعضهم عند قربه سورة الكهف فسمعه من 
يقول ال إله إال اهللا ورؤيت له منامات كثرية ودفن بسفح قاسيون إىل جانب والده رمحهما اهللا تعاىل وفيها حممد  القرب

بن هبة اهللا بن كامل أبو الفرج الوكيل عند قضاة بغداد أجاز له ابن احلصني ومسع من أيب غالب بن البنا وطائفة 
  وروى الكثري وكان ماهرا يف احلكومات تويف يف رجب 



وفيها املظفر بن إبراهيم أبو منصور بن الربتى بكسر املوحدة وفوقية نسبة إىل برت قرية بنواحي بغداد احلريب آخر 
  من حدث عن أيب احلسني

حممد بن الفراء تويف يف شوال وفيها أبو القاسم املبارك بن أيب سكني بن عبداهللا النجمي السيدي البغدادي املعدل 
أيب املظفر بن التركي اخلطيب وخلق وشهد عند قاضي القضاة أيب القسم بن الشهرزوري األديب احلنبلي مسع من 

وكان وكيل اخلليفة الناصر بباب طراد وبقي على ذلك إىل موته قال ابن نقطة مسعت منه وكان ثقة عاملا فاضال 
ىي بن أيب الفتح ابن وروى عنه ابن خليل يف معجمه تويف يف حادي عشر صفر ودفن بباب حرب وفيها أبو زكريا حي

عمر بن الطباخ احلراين الضرير املقري الفقيه احلنبلي رحل وقرأ القرآن بواسط بالروايات على هبة اهللا الواسطي 
وغريه ومسع هبا احلديث من ابن الكتاين ومسع ببغداد من ابن اخلشاب وشهدة يف آخرين وتفقه ببغداد ورجع إىل 

جلوزي وغريه وتويف يف شوال حبران وفيها صفي الدين أبو زكريا حيىي بن حران وحدث هبا ومسع منه سبط بن ا
املظفر بن علي بن نعيم البغدادي البدري الزاهد احلنبلي املعروف بابن احلبري ولد يف حمرم سنة أربعني ومخسمائة 

الشام مث انقطع يف ومسع احلديث من ابن ناصر وأيب الوقت وغريمها وتفقه يف املذهب وكان يسافر يف التجارة إىل 
بيته بالبدرية حملة من حمال بغداد الشرقية وكان كثري العبادة حسن اهليئة والسمت كثري الصالة والصيام والتنسك 

ذا مروءة وتفقد لألصحاب وتودد إليهم وانتفع به مجاعة من مماليك اخلليفة وثبت له ذكر يف آخر عمره لقراءة 
ضحى تاسع عشرى ذي احلجة ودفن بباب حرب وكان له ابن يقال له أبو بكر احلديث عليه وتويف يف يوم اإلثنني 

حممد كان فقيها فاضال يف املذهب فانتقل إىل مذهب الشافعي الجل الدنيا ووىل القضاء وقيلت فيه اإلشعار قاله ابن 
  رجب 

  سنة مثان وستمائة

  
  فيها قدم رسول جالل الدين حسن صاحب االملوت بدخول قومه يف

م وأهنم قد تربأوا من الباطنية وبنوا املساجد واجلوامع وصاموا رمضان ففرح اخلليفة بذلك وفيها وثب قتادة اإلسال
احلسيين أمري مكة على الركب العراقي مبىن فنهب الناس وقتل مجاعة فقيل راح للناس ما قيمته ألف ألف دينار ومل 

ة مبصر هدمت دورا كثرية بالقاهرة ومات خلق كثري حتت ينتطح فيها عنزان قاله يف العرب وفيها كانت زلزلة عظيم
اهلدم قاله السيوطي وفيها تويف أبو العباس العاقويل أمحد بن احلسن بن أيب البقا املقرىء قرأ القراءات على أيب الكرم 

ها الشهرزوري ومسع من أيب منصور القزاز وابن خريون وطائفة وتويف يوم التروية عن ثالث ومثانني سنة وفي
جهاركس ويقال جركس األمري الكبري فخر الدين الصالحي أعطاه العادل بانياس والشقيف فأقام هناك مدة وكان 
أحد أمراء صالح الدين شهد الغزوات كلها وتويف يف رجب بدمشق ودفن بقاسيون يف تربته اليت وقف عليها قرية 

سوى احكار بيوت بالصاحلية وعلى قربه قبة  بوادي بردا تسمى الكفر وعشرين قرياطا من مجيع قرية بيت سوا
عظيمة على جادة الطريق قال ابن خلكان كان كرميا نبيل القدر عايل اهلمة بىن بالقاهرة القيسارية الكربى املنسوبة 

إليه رأيت مجاعة من التجار الذين طافوا البالد يقولون مل نر يف شيء من البالد مثلها يف حسنها وعظمها وإحكام 
ا وبىن بأعالها مسجدا كبريا وربعا معلقا وجهاركس بكسر اجليم معناه بالعريب أربعة أنفس وفيها ابن محدون بنائه

صاحب التذكرة أبو سعد احلسن بن حممد بن احلسن بن حممد بن محدون البغدادي كاتب اإلنشاء للدولة قاله يف 



ن أبو املعايل حممد بن أيب سعد احلسن بن حممد علي العرب فكناه بأيب سعد وجزم بوفاته يف هذه السنة وقال ابن خلكا
بن محدون الكاتب امللقب كايف الكفاة هباء الدين البغدادي كان فاضال ذا معرفة تامة باألدب والكتابة من بيت 

  مشهور بالرياسة هو وأبوه وأخواه أبو نصر وأبو املظفر

وغريه وصنف كتاب التذكرة وهو من أحسن اجملاميع ومسع أبو املعايل من أيب القسم إمسعيل بن الفضل اجلرجاين 
يشتمل على التاريخ واألدب والنوادر واألشعار مل جيمع أحد من املتأخرين مثله وهو مشهور بأيدي الناس كثري 

الوجود وهو من الكتب املمتعة ذكره العماد الكاتب األصبهاين يف اخلريدة فقال كان عارض العسكر املقتدى مث 
وان الزمام املستنجدي وهو كلف باقتناء احلمد وابتناء اجملد وفيه فضل ونبل وله على أهل األدب صار صاحب دي

ظل وألف كتابا مساه التذكرة ومجع فيه الغث والسمني واملعرفة والنكرة فوقف اإلمام املستنجدي على حكايات 
مل يزل يف نصبه إىل أن رمس ذكرها نقال من التواريخ توهم يف الدولة غضاضة فأخذ من دست منصبه وحبس و

  وذلك يف أوائل سنة اثنتني وستني ومخسمائة وأورد له 
  ) وثقيل الروح أيضا والبدن ** يا خفيف الرأس والعقل معا ( 
  ) طيب أنت ولكن بلنب ** تدعي أنك مثلي طيب ( 

مري بن حممد بن نعمان اجليلي انتهى ما أورده ابن خلكان ملخصا فانظر التناقض بني كالمه وكالم العرب وفيها اسباه 
الفقيه احلنبلي أبو عبد اهللا تفقه ببغداد على الشيخ عبد القادر ونزل عنده والزم اإلشتغال مبدرسته إىل آخر عمره 

ومسع من ابن املادح وحدث عنه باليسري وعمر ومسع منه ابن القطيعي ومجاعة وكان أصابه صمم شديد يف آخر 
يخا صاحلا مشتغال بالعلم واخلري مع علو سنه وأظنه ناطح املائة وقال ابن رجب تويف عمره قال ابن النجار كان ش

  ليلة اجلمعة حادي عشرى ربيع األول ودفن بباب حرب 
وفيها اخلضر بن كامل بن سامل بن سبيع الدمشقي السروجي املعرب مسع من نصر اهللا املصيصي وببغداد من احلسني 

  سبط اخلياط تويف يف شوال 
ا عبدالرمحن الرومي عتيق أمحد بن باقا البغدادي قرأ على أيب الكرم الشهرزوري وروى صحيح البخاري مبصر وفيه

  واإلسكندرية عن أيب الوقت

  تويف يف ذي القعدة وقد شاخ 
وفيها ابن نوح الغافقي العالمة أبو عبد اهللا حممد بن أيوب بن حممد ابن وهب األندلسي البلنسي ولد سنة ثالثني 

سمائة وقرأ القراءات على ابن هذيل ومسع من مجاعة وتفقه وبرع على مذهب مالك ومل يبق له يف وقته نظري ومخ
بشرق األندلس تفننا واستبحارا كان رأسا يف الفقه والقراءات والعربية وعقد الشروط قال االبار تلوت عليه وهو 

دين حممد بن يونس بن حممد بن منعة بن مالك أغزر من لقيت علما وأبعدهم صيتا تويف يف شوال وفيها عماد ال
العالمة أبو حامد الشافعي تفقه على والده وببغداد على يوسف بن بندار وغريه ودرس يف عدة مدارس باملوصل 
واشتهر وقصده الطلبة من البالد قال ابن خلكان كان إمام وقته يف املذهب واألصول واخلالف وكان له صيت 

يط مجع فيه بني املهذب والوسيط وكان ذا ورع ووسواس يف الطهارة حبيث أنه يغسل يده عظيم يف زمانه صنف احمل
من مس القلم وكان كالوزير لصاحب املوصل نور الدين وما زال به حىت نقله إىل الشافعية وتوجه إىل بغداد وتفقه 

إىل املوصل ودرس هبا يف عدة باملدرسة النظامية على السديد حممد ومسع هبا احلديث من الكشميهين وغريه وعاد 
مدارس منها النورية والعزية والزينبية والبغشية والعالئية وقال ابن شهبة كان لطيف احملاورة دمث األخالق وكان 



مكمل األدوات مل يرزق سعادة يف تصانيفه فإهنا ليست على قدر فضله تويف يف مجادى اآلخرة انتهى وقال الذهيب 
  الدين عبدالرمحن بن حممد بن حممد املوصلي هو جد مصنف التعجيز تاج 

وفيها منصور بن عبد املنعم بن أيب الربكات عبد اهللا بن فقيه احلرم حممد بن الفضل الفراوي أبو الفتح وأبو القسم 
ولد سنة اثنتني وعشرين ومخسمائة ومسع من جده وجد أبيه وعبداجلبار احلواري وحممد بن إمسعيل الفارسي وروى 

  كبار ورحلوا إليه وتويف يف ثامن شعبان بنيسابورالكتب ال

  
وفيها ابن سناء امللك القاضي أبو القسم هبة اهللا بن القاضي الرشيد أيب الفضل جعفر بن املعتمد سناء امللك املصري 
األديب صاحب الديوان املشهور واملصنفات األدبية قرأ على الشريف اخلطيب وقرأ النحو على ابن بري ومسع من 

سلفي وكتب بديوان اإلنشاء مدة وكان بارع الترسل والنظم قال ابن خلكان كان كثري التخصيص والتنعم وافر ال
السعادة حمظوظا من الدين اختصر كتاب احليوان للجاحظ ومسى املختصر روح احليوان وهي تسمية لطيفة وله 

ينه وبني القاضي الفاضل وفيه كل معىن مليح ديوان مجيعه موشحات مساه در الطراز ومجع شيئا من الرسائل الدائرة ب
واتفق يف عصره مجاعة من الشعراء اجمليدين وكان هلم جمالس جتري بينهم فيها مفاكهات وحماورات يروق مساعها 

ودخل يف ذلك الوقت إىل مصر شرف الدين بن عنني فعملوا له الدعوات وكانوا جيتمعون على أرغد عيش وكانوا 
  شام وجرت هلم حمافل سطرت عنهم ومن شعر ابن سناء امللك يقولون هذا شاعر ال

  ) حسنك مما أكثروا أكثر ** ال الغصن حيكيك وال اجلوذر ( 
  ) عتدا ولكن كله جوهر ** يا بامسا أبدى لنا ثغره ( 
  ) فقلت يا الحي أال تبصر ** قال يل الالحي أال تستمع ( 

  وله يتغزل جبارية عمياء 
  ) ويف سوى العينني مل تكسف ** حتجب  مشسي بغري الشعر مل( 
  ) جترح يف اجلفن بال مرهف ** مغمدة املرهف لكنها ( 
  ) ومقليت يعقوب يف يوسف ** رأيت منها اجللد يف جوذر ( 

  وله يف غالم ضرب مث حبس 
  ) ولكن ليبدوا الورد يف سائر الغصن ** بنفسي من مل يضربوه لريبة ( 
  ) من العني أن تعدو على ذلك احلسن **  ومل يودعوه السجن إال خمافة( 
  )فشاركه أيضا يف الدخول إىل السجن ** وقالوا له شاركت يف احلسن يوسفا ( 

  
  وله أيضا 

  ) ولكن ألمر يوجب القول بالترك ** وما كان تركي حبه عن ماللة ( 
  ) وإميان قليب قد هناين عن الشرك ** أراد شريكا يف الذي كان بيننا ( 

ماد الكاتب يف اخلريدة كنت عند القاضي الفاضل يف خيمته فاطلعين على قصيدة كتبها إليه ابن سناء امللك وقال الع
  وكان سنه مل يبلغ عشرين سنة فعجبت منها وأوهلا 

  ) وهجر تويل صلح عيين مع الدمع ** فراق قضى للهم والقلب باجلمع ( 



بالقاهرة عن بضع وستني سنة وفيها يونس بن حيىي اهلامشي وتويف ابن سناء امللك يف العشر األول من شهر رمضان 
  أبو حممد البغدادي القصار نزيل مكة روى عن أيب الفضل األرموي وابن الطالية وطبقتهما قاله يف العرب 

  سنة تسع وستمائة

  
إلسالم فيها كانت امللحمة العظمى باألندلس بني الناصر حممد بن يعقوب بن يوسف وبني الفرنج ونصر اهللا ا

واستشهد هبا عدد كثري وتعرف بوقعة العقاب وفيها تويف أبو جعفر احلصار أمحد بن علي بن حيىي بن عون اهللا 
األنصاري األندلسي الداين املقرىء املالكي نزيل بلنسية قرأ القراءات على ابن هذيل ومسع من مجاعة وتصدر 

عفه األبار وغريه لروايته عن ناس ما كان لقيهم تويف يف لالقراء ومل يكن أحد يقارنه يف الضبط والتحرين ولكن ض
صفر قاله يف العرب وفيها أبو عمر بن عات أمحد بن هرون ابن أمحد بن جعفر بن عات النقري بضم النون والقاف 

  وراء نسبة إىل نقر بطن من امحس الشاطيب احلافظ مسع أباه العالمة أبا حممد وابن هذيل وملا حج

عجبا يف سرد املتون ومعرفة الرجال واألدب وكان زاهدا سلفيا متعففا عدم يف وقعة العقاب يف  من السلفي وكان
صفر قال ابن ناصر الدين كان زاهدا ورعا حافظا ثقة مأمونا انتهى وفيها امللك األوحد أيوب بن امللك العادل أيب 

ت يف ربيع األول وفيها أبو نزار ربيعة بكر بن أيوب متلك خالط مخس سنني وكان ظلوما سفاكا لدماء األمراء ما
بن احلسن احلضرمي ليمىن الصنعاين الشافعي احملدث ولد سنة مخس وعشرين ومخسمائة وتفقه بظفار ورحل إىل 

العراق وأصبهان ومسع من أيب املطهر الصيدالين ورجاء بن حامد املعداين وطائفة وكان جمموع الفضائل كثري التعبد 
صر الدين أبو نزار الذماري ربيعة بن احلسن بن علي احلضرمي الصنعاين أبو نزار احلافظ الفقيه والعزلة قال ابن نا

الشافعي كان إماما حافظا فقيها ماهرا لغويا أديبا شاعرا انتهى تويف يف مجادى اآلخرة وفيها أبو شجاع زاهر بن 
ءات على سبط اخلياط وأيب الكرم ومسع منهما رستم األصبهاين األصل مث البغدادي الفقيه الشافعي الزاهد قرأ القرا

  ومن الكروخي ومجاعة وجاور وأم مبقام إبراهيم إىل أن عجز وانقطع تويف يف ذي القعدة وكان ثقة بصريا بالقراءات 
وفيها أبو الفضل بن املعزم عبد الرمحن بن عبد الوهاب بن صاحل اهلمداين الفقيه تويف يف ربيع اآلخر ومسع من أيب 

  حممد بن علي احلافظ وعبد الصبور اهلروي وطائفة وكان مكثرا صحيح السماع  جعفر
وفيها علي بن حيىي احلمامي قال ابن ناصر الدين معدود يف احلفاظ الفضالء واحملدثني العلماء انتهى وفيها أبو احلسن 

ملعجمة نسبة إىل يغىن قرية بن النجار علي بن حممد بن حامد اليغنوي بفتح الياء التحتية والنون وسكون الغني ا
بنسف الفقيه احلنبلي قرأ الفقه احلنبلي قرأ الفقه واخلالف على الفخر إمسعيل صاحب ابن املىن وتكلم يف مسائل 

  اخلالف فأجاد وقرأ طرفا صاحلا من األدب وقال

حني وفاته وكان  الشعر وكان يكتب خطا حسنا وسافر عن بغداد ودخل ديار بكر وويل القضاء بآمد وأقام هبا إىل
صهرا لعبد الرزاق بن الشيخ عبد القادر الكيالين على ابنته وتويف بآمد يف رمضان وقد جاوز األربعني قال ابن 

  النجار أنشدت له 
  ) لذابت الصخرة من وجدها ** لو صب ما ألقى على صخرة ( 
  ) دجلة مل يقد رعلى وردها ** أو ألقيت نريان قليب على ( 
  ) مل تتوار النار يف زندها ** ار غرامي بكم أو ذاقت الن( 



  ) لكان روح الروح يف فقدها ** لو مل ترج الروح روح اللقا ( 
وفيها ابن القسطي أبو الفرج حممد بن علي بن محزة أبو محزة احلراين مث البغدادي روى عن احلسني وأيب حممد سبطي 

األخالق وفيها حممد بن حممد بن أيب الفضل اخلوارزمي اخلياط وأيب منصور بن خريون وطائفة وكان متيقظا حسن 
مسع من زاهر الشحامي بأصبهان وفيها ناصر الدين أبو الثناء وأبو الشكر حممود بن عثمان بن مكارم النعال 
البغدادي األزجي الفقيه احلنبلي الواعظ الزاهد ولد سنة ثالث وعشرين ومخسمائة ببغداد وقرأ القرآن ومسع 

أيب الفتح بن البطي وحدث وحفظ خمتصر اخلرقي وقرأ على أيب الفتح بن املىن وصحب الشيخ عبد احلديث من 
القادر مدة وتأدب به وكان يطالع الفقه والتفسري وجيلس يف رباطه للوعظ وكان رباطه جممعا للفقراء وأهل الدين 

 رباطه بالعلم أكثر من االشتغال يف سائر والفقهاء الغرباء الذين يرحلون إىل أيب الفتح بن املىن وكان االشتغال يف
املدارس سكنه الشيخ موفق الدين املقدسي واحلافظ عبدالغين وأخوه الشيخ العماد واحلافظ عبدالقادر الرهاوي 

وغريهم من أكابر الرحالني لطلب العلم قال أبو الفرج بن احلنبلي وملا قدمت بغداد سنة اثنتني وسبعني نزلت الرباط 
  يه بيت خال فعمرت به بيتا وسكنته وكان الشيخ حممود وأصحابهومل يكن ف

ينكرون املنكر ويريقون اخلمور ويرتكبون األهوال يف ذلك وضرب مرات وهو شديد يف دين اهللا له إقدام وجهاد 
وقال  وكان كثري الذكر قليل احلظ من الدنيا وكان يسمى شيخ احلنابلة قال وكان يهذبنا ويؤدبنا وانتفعنا به كثريا

أبو شامة كانت له رياضات وسياحات وجماهدات وساح يف بالد الشام وغريها وكان يؤثر أصحابه وانتفع به خلق 
كثري وكان مهيبا لطيفا كيسا باشا مبتسما يصوم الدهر وخيتم القرآن كل يوم وليلة وال يأكل إال من غزل عمته 

دفن برباطه وفيها أبو زكريا حيىي بن سامل بن مفلح البغدادي تويف ليلة األربعاء عاشر صفر عن أزيد من مثانني سنة و
نزيل املوصل احلنبلي مسع ببغداد من أيب الوقت وتفقه هبا على صدقة بن احلسني بن احلداد وحدث باملوصل وتويف 

  هبا يف شهر رمضان ودفن مبقربة اجلامع العتيق 

  سنة عشر وستمائة

  
وقلعت فوجد حتتها سبع عشرة قطعة من ذهب وفضة على هيئة اللنب فيها ظهرت بالطة وهم حيفرون خندق حلب 

فوزنت فكانت ثالثة وستني رطال باحلليب وعشرة أرطال ونصف وأربعة وعشرين فضة مث وجد حلقة من ذهب 
وزهنا رطالن ونصف فكمل اجلميع قنطارا وفيها كما قال أبو شامة ورد اخلرب خبالص خوارزم شاه من أسر التتار أي 

أنه كان صاحب اقدام فكان من خربه أنه نازل التتار جبيوشه فخطر له أن يكشفهم فتنكر ولبس زيهم هو  وذلك
وثالثة ودخلوا فيهم فأنكرهتم التتار وقبضوا عليهم وقرروهم فمات اثنان حتت الضرب ومل يقرا ورمسوا على 

  خوارزم شاه ورفيقه فهربا يف الليل 
لي بن حممد بن املبارك بن أمحد بن بكروس البغدادي الفقيه احلنبلي املعدل وفيها تويف أبو إسحق إبراهيم بن ع
  ويلقب مشس الدين ولد ليلة ثامن

عشرى مجادى األوىل سنة سبع ومخسني ومخسمائة ذكر القادسي أن أباه مساه عبد الرمحن فرأى يف منامه النيب صلى 
وقرأ القرآن على عمه ومسع من أبيه وعمه ومن أيب الفتح اهللا عليه وسلم وأمره أن يسميه إبراهيم ويكنيه أبا حممد 

بن البطي ومجاعة كثرية واشتغل باملذهب على أبيه وعمه وباخلالف على أيب الفتح بن املىن والزمه مدة وشهد عند 



قاضي القضاة ابن الشهرزوري ووىل نظر وقوف اجلامع مث وىل النيابة بباب النوى سنة أربع وستمائة فغري لباسه 
وتغريت أحواله وأساء السرية بكثرة األذى واملصادرة واجلنايات على الناس والسعي هبم قال ابن القادسي حدثين 

عبد العزيز بن دلف قال كان ابن بكروس يالزم قرب معروف الكرخي فسمعته يدعو أكثر األوقات اللهم مكين من 
وقال ابن اللياعي حدثين عبد العزيز الناسخ أنه وعظ  دماء املسلمني ولو يوما واحدا قال فمكنه اهللا تعاىل من ذلك

ابن بكروس يوما فقال يا شيخ اعلم أين قد فرشت حصريا يف جهنم فقمت متعجبا من قوله ومل يزل على ذلك إىل 
أن قبض عليه يف ربيع اآلخر وضرب حىت تلف فمات ليلة اخلميس ثامن عشر مجادى األوىل قال ابن القادسي قرأ 

جعل يكررها إىل أن } إن كانت إال صيحة واحدة فإذا هم مجيع لدينا حمضرون { ما بلغ إىل قوله تعاىل سورة يس فل
مات انتهى وفيها أبو الفضل تاج االمناء أمحد بن حممد بن احلسن بن هبة اهللا الدمشقي املعدل ابن عساكر والد العز 

محد بن مقاتل وأيب القسم ابن النب وعميه الصاين النسابة ولد سنة اثنتني وأربعني ومخسمائة ومسع من نصر بن ا
واحلافظ وطائفة ومسع مبكة من أمحد بن املقرب وخرج لنفسه مشيخة وكتب ومجع وخدم يف جهات كبار تويف يف 

  رجب 
وفيها أبو الفضل التركستاين أمحد بن مسعود بن علي شيخ احلنفية بالعراق وعاملهم ومدرس مشهد أيب حنيفة اإلمام 

  يف ربيع اآلخر تويف 
  وفيها الفخر فخر الدين إمسعيل بن علي بن حسني البغدادي األزجي

املأموين الفقيه احلنبلي أبو حممد ويعرف بابن الرفا املناظر ويعرف أيضا بغالم ابن املىن ولد سنة تسع وأربعني 
ناظرة واالشتغال بعلم الكالم ومخسمائة والزم أبا فتح نصر بن املىن مدة ومسع من شهدة وكانت له حلقة كبرية للم

واجلدل ومل يكن يف دينه بذاك وخترج به مجاعة وأجاز لعبد الصمد بن أيب اجليش املقري وواله اخلليفة الناصر النظر 
يف قراه وعقاره اخلاص مث صرفه وقد حط عليه أبو شامة ونسبه إىل الظلم يف واليته وكذلك ابن النجار مع أنه قال 

يد الكالم يف املناظرة مقتدرا على رد اخلصوم وكانت الطوائف جممعة على فضله وعلمه قال كان حسن العبارة ج
ورتب ناظرا يف ديوان املطبق مديدة فلم حتمد سريته فعزل واعتقل مدة بالديوان مث أطلق ولزم منزله قال ومل يكن يف 

ق والفلسفة على ابن مرقيس الطبيب دينه بذاك ذكر يل ولده أبو طالب عبد اهللا يف معرض املدح أنه قرأ املنط
النصراين ومل يكن يف زمانه أعلم منه بتلك العلوم وأنه كان يتردد إليه إىل بيعة النصارى قال ومسعت من أثق به من 

العلماء أنه صنف كتابا مساه نواميس األنبياء يذكر فيه أهنم كانوا حكماء كهرمس وأرسطاطاليس قال وسألت بعض 
به فما أثبته وال أنكره وقال كان متسمحا يف دينه متالعبا به ومل يزد على ذلك قال وكان دائما  تالمذته اخلصيصني

يقع يف احلديث ويف رواته ويقول هم جهال ال يعرفون العلوم العقلية وال معاين احلديث احلقيقية بل هم مع اللفظ 
  الظاهر ويذمهم ويطعن عليهم ومما أنشده ابن النجار من شعره 

  ) ترى كفه مضمومة وقت وضعه ** ل على حرص ابن آدم أنه دلي( 
  ) إىل صفرها مما حوى بعد مجعه ** ويبسطها وقت املمات إشارة ( 

وتويف كما قال أبو شامة وابن القادسي يف ربيع األول وقال ابن النجار يوم الثالثاء ثامن ربيع اآلخر ودفن من يومه 
  احمه اهللا وفيها ايدغمش السلطان مشس الدينبداره بدرب اجلب مث نقل إىل باب حرب س

صاحب مهذان وأصبهان والري كان قد متكن وكثرت جيوشه واتسعت ممالكه حبيث أنه حصر ولد أستاذه أبا بكر 
بن البهلوان بأذربيجان إىل أن خرج عليه منكلى بالتركمان وحاربه واستعان عليه باملماليك البهلوانية فهرب إىل 



ليفة وأعطاه الكوسات يف العام املاضي فلما كان يف احملرم كبسته التركمان وقتلوه ومحلوا رأسه بغداد فسلطنه اخل
إىل منكلى وفيها احلسني بن سعيد بن شنيف أبو عبد اهللا األمني مسع من هبة اهللا بن الطرب وقاضي املارستان ومجاعة 

طيب ضياء الدين الدولعي أم الفضل مسعت من وتويف يف احملرم ببغداد وفيها زينب بنت إبراهيم القيسي زوجة اخل
  نصر اهللا املصيصي وأجاز هلا أبو عبد اهللا الفراوي وخلق توفيت يف ربيع األول 

وفيها ابن حديدة الوزير معز الدين أبو املعايل سعيد بن علي األنصاري البغدادي وزر للناصر يف سنة أربع ومثانني 
ذل للمترمسني ذهبا وهرب وحلق حليته والتف يف إزار وبقي بأذربيجان ومخسمائة فلما عزل بابن مهدي صودر فب

  مدة مث قدم بغداد ولزم بيته إىل أن مات يف مجادى األوىل 
وفيها عبد اجلليل بن أيب غالب بن مندويه األصبهاين أبو مسعود الصويف القرى نزيل دمشق روى الصحيح عن أيب 

  و اإلمام شيخ القراء بقية السلف تويف يف مجادى األوىل الوقت وروى عن نصر الربمكي قال العوصي ه
وفيها ابن هبل الطبيب العالمة مهذب الدين علي بن أمحد بن علي البغدادي نزيل املوصل روى عن أيب القاسم بن 

السمرقندي وكان من األذكياء املوصوفني له عدة تصانيف ومجاعة تالمذة وفيها عني الشمس بنت أمحد بن أيب 
الفقيه األصبهانية مسعت حضورا يف سنة أربع وعشرين من إمساعيل بن األخشيد ومسعت من أيب ذر وكانت  الفرج

آخر من حدث عنهما توفيت يف ربيع اآلخر وفيها حممد بن مكي بن أيب الرجا بن علي بن الفضل األصبهاين املليحي 
  احملدث احلنبلي املؤدب مسع من

الشأن وقرأ الكثري بنفسه وكتب خبطه وخرج وأفاد الطلبة بأصبهان وحدث  مسعود الثقفي وخلق كثري وعىن هبذا
وأجاز للحافظ املنذري وأليب احلسن ابن البخاري وأمحد بن شيبان وقد رويا عنه باإلجازة تويف يف العشر األواخر 

  من احملرم بأصبهان 
أبو بكر مسع احلديث من ابن البطي وفيها حممد بن محاد بن حممد بن جوخان البغدادي الضرير الفقيه احلنبلي 

وشهدة وحدث بيسري وحفظ القرآن وقرأه بتجويد وأقرأه وتفقه على ابن املىن وتكلم يف مسائل اخلالف وتويف يوم 
  األربعاء سلخ رمضان ببغداد وقد ناطح السبعني ودفن بباب حرب 

ملعدل مسع من ابن البطي ومجاعة وتفقه يف وفيها أبو العشاير بن البلويل حممد بن علي بن حممد بن كرم السالمي ا
مذهب اإلمام أمحد بن حنبل وقر طرفا من العربية على ابن اخلشاب وشهد عند قاضي القضاة العباسي وكان يؤم 

مبسجد باجلانب الغريب من بغداد حدث ومسع منه قوم من الطلبة وكان غاليا يف التسنن حىت أنه يقول أشياء ال يلزمه 
ها أن بالال خري من موسى ابن جعفر ومن أبيه وكان ذلك يف وزارة القمي الشيعي فنفاه إىل واسط التلفظ هبا من

وكان ناظرها غاليا يف التشيع فأخذه وطرحه يف مطمورة إىل أن مات هبا وانقطع خربه يف هذه السنة رمحه اهللا تعاىل 
بو عبد اهللا حممد بن يعقوب بن يوسف بن عبد وفيها صاحب املغرب السلطان امللك الناصر امللقب بأمري املؤمنني أ

املؤمن بن علي القيسي وأمه أمة رومية وكان أشقر أشهل أسيل اخلد حسن القامة طويل الصمت كثري االطراق بعيد 
الغور ذا شجاعة وحلم وفيه خبل بني متلك بعد أبيه يف صفر سنة مخس وتسعني ومخسمائة ووزر له غري واحد منهم 

كان أوىل بامللك منه ويف سنة تسع وتسعني سار ونزل على مدينة فاس وكان قد أخذها منهم ابن أخوه إبراهيم و
  عانية فظفر جيشه بابن عانية عبد اهللا بن إسحق بن عانية متوىل فاس فقتلوه مث خرج عليه

قية كلها سوى عبد الرمحن بن احلدارة بالسوس وهزم املوحدين مرات مث قتل واستوىل ابن عمة ابن عانية على إفري
حبايه وقسنطينية فسار الناصر وحاصر املهدية أربعة أشهر مث تسلمها من ابن عمة ابن عانية وصار من خواص أمرائه 



مث خامر إليه سري أخو ابن عانية فأكرمه أيضا قال عبد الواحد املراكشي يف تارخيه فبلغين أن مجلة ما أنفقه يف هذه 
خل األندلس يف سنة مثان وستمائة فحشد له األدقيش واستنفر عليه حىت فرنج السفرة مائة وعشرين محل ذهب مث د

الشام وقسطنطينية الكربى وكانت وقعة املوضع املعروف بالعقاب فانكسر املسلمون وكان الذي أعان على ذلك 
وهللا احلمد ثباتا أن الرببر املوجودين مل يسلوا سالحا بل جبنوا واهنزموا غيظا على تأخري أعطياهتم وثبت السلطان 

كليا ولوال ذلك الستؤصلت تلك اجلموع ورجعت الفرنج بغنائم ال حتصى وأخذوا بلد ببا عنوة مث مات بالسكتة 
  يف شعبان 

وفيها أبو النجم هالل بن حمفوظ الرسعين اجلزري الفقيه احلنبلي رحل إىل بغداد ومسع هبا من شهدة الكاتبة وغريها 
  بيت مشيخة وصالح أحدث برأس العني ومسع منه مجاعة رمحه اهللا تعاىل واهللا سبحان أعلم وتفقه هبا وبيته باجلزيرة 

  سنة إحدى عشرة وستمائة

  
فيها تويف مجال الدين أبو العباس أمحد بن حممد بن حممد بن احلسني بن الفراء احلنبلي البغدادي القاضي بن القاضي 

لد بواسط إذ كان أبوه قاضيها بعد األربعني ومخسمائة بقليل ومسع أيب يعلى أيب حازم بن القاضي أيب يعلى الكبري و
الكثري من أيب بكر بن الزاغوين وسعيد بن البنا وأيب الوقت وابن البطي وخلق كثري وعىن باحلديث وكتب خبطه 

  ةالكثري لنفسه وللناس وشهد عند ابن الدامغاين قال ابن القادسي كان خريا من أهل الدين والصيانة والعف

والديانة وحدث ومسع منه ابن الدبيثي وغريه وتويف ليلة اجلمعة ثاين عشرى شعبان ودفن عند أبيه بباب حرب وفيها 
الركن عبد السالم بن عبد الوهاب بن عبد القادر الكيالين ويلقب بالركن وتقدم ذكر أبيه وجده ولد ليلة ثامن 

جده وابن البطي وشهدة وغريهم وقرأ وكتب وتفقه جبده  ذي احلجة سنة مثان وأربعني ومخسمائة ومسع احلديث من
ودرس مبدرسة جده وكان حنبليا ووىل عدة واليات وكان أديبا كيسا مطبوعا عارفا باملنطق والفلسفة والتنجيم 
وغري ذلك من العلوم الردية وبسبب ذلك نسب إىل عقيدة األوائل حىت قيل أن والده رأى عليه يوما ثوبا خباريا 

اهللا هذا عجب ما زلنا نسمع البخاري ومسلم فأما البخاري وكافر فما مسعناه وكان أبوه كثري اجملون فقال و
واملداعبة كما تقدم وكان عبد السالم أيضا غري ضابط للسانه وال مشكور يف طريقته وسريته يرمى بالفواحش 

د السالم هذا وأخرج منها كتبا من واملنكرات وقد جرت عليه حمنة يف أيام الوزير ابن يونس فإنه كبس دار عب
كتب الفالسفة ورسائل إخوان الصفا وكتب السحر والنارجنات وعبادة النجوم واستدعى ابن يونس العلماء 

والفقهاء والقضاة واألعيان وكان ابن اجلوزي معهم وقرىء يف بعضها خماطبة زحل بقول أيها الكوكب املضيء املنري 
وأنت إهلنا ويف حق املريخ من هذا اجلنس وعبد السالم حاضر فقال ابن يونس هذا  أنت تدبر األفالك وحتي ومتيت

خطك قال نعم قال مل كتبته قال ال رد على قائله ومن يعتقده فأمر بإحراق كتبه فجلس قاضي القضاة والعلماء 
املسجد وخرج  وابن اجلوزي معهم على سطح مسجد جماور جلامع اخلليفة يوم اجلمعة وأضرموا نارا عظيمة حتت

الناس من اجلامع فوقفوا على طبقاهتم والكتب على سطح املسجد وقام أبو بكر بن املارستانية فجعل يقرأ كتابا كتابا 
  من خماطبات الكواكب وحنوها ويقول العنوا من كتبه ومن يعتقده وعبد السالم حاضر فتصيح العوام باللعن

اإلمام أمحد وظهرت األحقاد البدرية مث حكم القاضي بتفسيق عبد فتعدى اللعن إىل الشيخ عبد القادر بل وإىل 
السالم ورمى طيلسانه وأخرجت مدرسة جده من يده ويد أبيه عبد الوهاب وفوضت إىل الشيخ أيب الفرج ابن 



اجلوزي قال ابن القادسي بعد ذكر ذلك مث أودع عبد السالم احلبس مدة وملا أفرج عنه أخذ خطه بأنه يشهد أن ال 
له إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا وأن اإلسالم حق وما كان عليه باطل وأطلق مث ملا قبض على ابن يونس ردت إ

مدرسة الشيخ عبد القادر إىل ولده عبد الوهاب ورد ما بقي من كتب عبد السالم اليت أحرق بعضها وقبض على 
لسفينة إىل واسط واستوىف بالكالم منه والشيخ الشيخ أيب الفرج بسعي عبد السالم هذا ونزل عبد السالم معه يف ا

ساكت وملا وصل إىل واسط عقد جملس حضره القضاة والشهود وادعى عبد السالم على الشيخ بأنه تصرف يف 
وقف املدرسة واقتطع من ماهلا وأنكر الشيخ ذلك وكتب حمضر مبا جرى وأمر الشيخ باملقام بواسط ورجع عبد 

 تارخيه وذمه ذما بليغا وذكر أنه مل حيدث بشيء وأنه تويف يوم اجلمعة لثمان خلون من السالم وذكره ابن النجار يف
  رجب ودفن شرقي بغداد 

وفيها أبو حممد بن األخضر احلافظ املتقن مسند العراق عبد العزيز بن حممود ابن املبارك اجلنابذي بضم اجليم وفتح 
بذ قرية بنيسابور احلنبلي مث البغدادي ولد يوم اخلميس ثامن النون وموحدة مث معجمة نسبة إىل جنابذ ويقال كونا

عشر رجب سنة أربع وعشرين ومخسمائة ببغداد وأول مساعه سنة ثالث ومخسمائة مسع بإفادة أبيه وأستاذه ابن 
بكروس من القاضي أيب بكر بن عبد الباقي وأيب القسم بن السمرقندي وخلق ومسع هو بنفسه من أيب الفضل 

وابن الزاغوين وابن البنا وابن ناصر احلافظ وأيب الوقت وطبقتهم ومن بعدهم وبالغ يف الطلب وقرأ بنفسه األرموي 
  وكتب خبطه وحصل األصول والزم أبا احلسن بن بكروس الفقيه وابن ناصر وانتفع هبما ومل يزل يسمع

حسنة يف كل فن ومل يكن يف أقرانه ويقرأ على الشيوخ إلفادة الناس إىل آخر عمره قال ابن النجار صنف جمموعات 
أكثر مساعا منه وال أحسن أصوال كأهنا الشمس وضوحا وعليها أنوار الصدق وبارك اهللا له يف الرواية حىت حدث 

جبميع مسموعاته ومروياته صحبته مدة طويلة وقرأت عليه الكثري من الكتب الكبار واألجزاء وأكثر ما مجعه 
كثريا وكان ثقة حجة نبيال ما رأيت يف شيوخنا سفرا وحضرا مثله يف كثرة  وخرجه وعلقت عنه واستفدت منه

مسموعاته ومعرفته مبشاخيه وحسن أصوله وحفظه وإتقانه وكان أمينا متدينا مجيل الطريقة عفيفا أريد على أن يشهد 
م ما ميل جليسه منه عند القضاة فأىب ذلك وكان من أحسن الناس خلقا وألطفهم طبعا من حماسن البغداديني وظرفائه

وقال املنذري حدث حنوا من ستني سنة وصنف تصانيف مفيدة وانتفع به مجاعة ولنا منه إجازة وكان حافظ العراق 
يف وقته وقال ابن رجب ومن تصانيفه املقصد األرشد يف ذكر من روى عن أمحد يف جملدين وكتاب تنبيه اللبيب 

وتلخيص وصف األمساء يف اختصار الرسم والترتيب أجزاء كثرية رأيت  وتلقيح فهم املريب يف حتقيق أوهام اخلطيب
منه اجلزء العشرين وروى عنه ابن اجلوزي وابن الدبيثي وابن نقطة وابن النجار والضياء املقدسي والربزايل وابن 

يها أبو خليل وغريهم من أكابر احلفاظ وتويف ليلة السبت بني العشاءين سادس شوال ودفن مبقربة باب حرب وف
حممد عبد احملسن ابن يعيش بن إبراهيم بن حيىي احلراين الفقيه احلنبلي مسع حبران من أيب ياسر ابن أيب جبة ورحل إىل 

بغداد فسمع من ابن كليب وابن اجلوزي وطبقتهما وقرأ املذهب واخلالف حىت متيز وأقام ببغداد مدة مث عاد إىل 
عشر وستمائة وحدث هبا ومسع منه بعض الطلبة مث رجع إىل حران فتويف هبا حران فأقام هبا مث قدم بغداد حاجا سنة 

  وهو شاب وفيها علي بن املفضل بن علي اإلمام املفيت شرف الدين أبو احلسن اللخمي املقدسي مث األسكندراين
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أخبار من ذهب:كتاب  الذهب يف    شذرات 
لي :املؤلف احلنب لعكري  ا بن حممد  بن أمحد   عبد احلي 

الفقيه املالكي ولد سنة أربع وأربعني ومخسمائة وتفقه على أيب طالب صاحل ابن بنت معاىف وأيب طاهر بن عوف 
ين وسكن يف أواخر عمره وأكثر إىل الغاية عن السلفي واملوجودين ورحل سنة أربع وسبعني فكتب عن املوجود

  مبصر ودرس بالصاحبية وصنف التصانيف احلسان تويف يف غرة شعبان 
وفيها اخلطيب املالقي أبو بكر عبد اهللا بن احلسن بن أمحد األنصاري القرطيب احلافظ املالكي كان إمام من الثقات 

  قاله ابن ناصر الدين 
بن البل الدوري الواعظ احلنبلي ولد سنة ست عشرة أو سبع وفيها أبو املظفر مهذب الدين حممد بن علي بن نصر 

عشرة ومخسمائة بالدور وهي دور الوزير ابن هبرية بدجيل ونشأ هبا مث قدم بغداد واستوطنها ومسع هبا من ابن ناصر 
الوعظ  احلافظ وابن الطالية والوزير ابن جهري وابن الزاغوين وأيب الوقت ومجاعة كثرية وقال الشعر وفتح عليه يف

حىت صار يضاهي ابن اجلوزي ويزامحه يف أماكنه وملا اعتقل ابن اجلوزي بواسط خال للدوري اجلو فكان يعظ مكانه 
قال ابن نقطة مسعت منه وكان شيخا صاحلا متعبدا وقال املنذري حدث وعمر وعجز عن احلركة ولزم بيته إىل أن 

ا متعبدا والبل بفتح الباء املوحدة وتشديد الالم انتهى مات وهو ابن أربع أو مخس وتسعني سنة وكان شيخا صاحل
وقال ابن رجب تويف يوم الثالثاء ثاين عشر شعبان وكان له ولد امسه حممد يكىن أبا عبد اهللا كانت له معرفة جيدة 
ن باحلساب وأنواعه واملساحة والفرائص وقسمة التركات واقرأ ذلك مدة ومسع من ابن البطي وغريه وشهد عند اب

  الشهرزوري تويف شابا يف حياة أبيه يوم اإلثنني رابع عشرى شوال سنة مثان وتسعني ومخسمائة 
وفيها أبو بكر بن احلالوي عماد الدين حممد بن مغايل بن غنيمة البغدادي املأموين املقري الفقيه احلنبلي الزاهد مسع 

  هم وتفقه على أيب الفتح بن املىن وبرع يفمن أيب الفتح بن الكروخي وابن ناصر وأيب بكر بن الزاغوين وغري

املذهب حىت قال الذهيب هو شيخ احلنابلة يف زمنه ببغداد وعليه تفقه الشيخ اجملد جد شيخنا ابن تيمية وقال ابن 
القادسي كانت له اليد الباسطة يف املذهب والفتيا وكان مالزما لزاويته يف املسجد قليل املخالطة إال ملن عساه يكون 

أهل الدين ما أمل بباب ألحد من أرباب الدنيا وما قبل أحد هدية وكان أحد األبدال الذين حيفظ اهللا هبم األرض  من
ومن عليها وقال الناصح بن احلنبلي كان زاهدا عاملا فاضال مشتغال بالكسب من اخلياطة ومشتغال بالعلم يقري 

األصول وعليه تفقه جمد الدين بن تيمية وحيىي بن الصرييف  القرآن احتسابا وقال ابن رجب له تصانيف منها املنري يف
  ومسع منه هو وابن القطيعي وتويف ليلة اجلمعة ثامن عشرى رمضان ودفن بباب حرب 

وفيها أبو احلسن علي بن أيب بكر بن علي اهلروي األصل املوصلي املولد السايح املشهور نزيل حلب طاف البالد 
خلكان مل يترك برا وال حبرا وال سهال وال جبال من األماكن اليت ميكن قصدها ورؤيتها وأكثر من الزيارات قال ابن 

إال رآها وملا سار ذكره بذلك واشتهر به ضرب به املثل فيه وله مصنفات منها كتاب اإلشارات يف الزيارات 
  صا وكتاب اخلطب اهلروية وغري ذلك وتويف يف العشر األوسط من رمضان يف مدرسته انتهى ملخ

  سنة اثنيت عشرة وستمائة



  
  فيها أخذت أنطاكية من الفرنج أخذها كيكاووس ملك الروم 

وفيها ثارت الكرج وبدعوا بأذربيجان وقتلوا وسبوا وأسروا حنو مائة ألف وفيها تويف ابن الدبيقي أبو العباس أمحد 
ان وابن زريق القزاز ومجاعة وهو بن حيىي بن بركة البزار ببغداد وله بضع ومثانون سنة روى عن قاضي املارست

  ضعيف أحلق امسه يف أماكن تويف يف ربيع اآلخر 
  وفيها سليمان بن حممد بن علي املوصلي الفقيه أبو الفضل الصويف ولد سنة

مثان وعشرين ومخسمائة ومسع من إمسعيل بن السمرقندي وحيىي بن الطراح وطائفة وتويف يف ربيع األول وفيها أبو 
اهللا احلافظ عبد اهللا بن سليمان بن داود بن حوط اهللا األنصاري األندلسي ولد سنة تسع وأربعني  حممد بن حوط

ومخسمائة ومسع من أيب احلسني بن هذيل وابن حبيش وخلق كثري وكان موصوفا باألتقان حافظا ال سيما الرجال 
 يتمه وكان إماما يف العربية صنف كتابا يف تسمية شيوخ البخاري ومسلم وأيب داود والترمذي والنسائي ومل

والترسل والشعر ويل قضاء أشبيلية وقرطبة وأدب أوالد املنصور صاحب املغرب مبراكش تويف يف ربيع األول وفيها 
عبد اهللا بن أيب بكر بن أمحد بن أمحد بن طليب أبو علي احلريب روى عن عبد اهللا بن أمحد بن يوسف تويف يف ذي 

بو حممد عبد العزيز بن معايل بن غنيمة البغدادي األشنائي آخر من حدث بالعراق عن قاضي احلجة وفيها ابن منينا أ
املارستان ومسع من مجاعة تويف يف ذي احلجة عن سبع ومثانني سنة وفيها احلافظ أبو حممد عبد القادر الرهاوي 

وصنف ومجع وله األربعون  احلنبلي كان مملوكا لبعض أهل املوصل فأعتقه وحبب إليه فن احلديث فسمع الكثري
املتباينة اإلسناد والبالد وهو أمر ما سبقه إليه أحد وال يرجوه بعده حمدث خلراب البالد مسع بأصبهان من مسعود 

الثقفي وهبمذان من أيب العالء احلافظ وأيب زرعة املقدسي وهبراة من عبد اجلليل ابن أيب سعد ومبرو ونيسابور 
قاله يف العرب وقال ابن خليل كان حافظا ثبتا كثري التصنيف ختم به احلديث وقال  وسجستان وبغداد ودمشق ومصر

أبو شامة كان صاحلا مهيبا زاهدا خشن العيش ورعا ناسكا وقال ابن رجب هو حمدث اجلزيرة ولد يف مجادى 
فاشتراه بنو فهم  اآلخرة سنة ست وثالثني ومخسمائة بالرها مث أصابه سباء ملا فتح زنكي الرها سنة تسع وثالثني

  احلرانيون وأعتقوه وقال الدبيثي كان صاحلا كثري السماع ثقة كتب الناس

عنه كثريا وأجاز لنا مرارا وقال ابن النجار كان حافظا متقنا فاضال عاملا ورعا متدينا زاهدا عابدا صدوقا ثقة نبيال 
ه من عوايل مسموعاته يف رحليت األوىل وقال على طريقة السلف الصاحل لقيته حبران وكتبت عنه جزءا واحدا انتخبت

ابن رجب مسع منه خلق كثري من احلفاظ واألئمة منهم أبو عمرو ابن الصالح وحدث عنه ابن نقطة وأبو عبد اهللا 
الربزايل والضياء وابن خليل وابن عبد الدامي وأبو عبد اهللا بن محدان الفقيه وهو خامتة أصحابه تويف رمحه اهللا يوم 

ثاين مجادى األوىل حبران وفيها أبو حممد عبد املنعم بن حممد بن احلسني بن سليمان الباجسري مث البغدادي السبت 
الفقيه احلنبلي ولد سنة تسع وأربعني ومخسمائة بباجسرا وقدم بغداد يف صباه فسمع من شهدة وغريها وقرأ الفقه 

ف واجلدل على حممد التوقاين الشافعي وصحب ابن على أيب الفتح بن املىن والزمه حىت برع وقرأ األصول اخلال
الصقال وصار معيدا ملدرسته مث درس مبسجد شيخه ابن املىن باملأمونية مدة وكان يؤم مبسجد االجرة وشهد عند 
قاضي القضاة ابن الشهرزوري وكان فقيها فاضال حافظا للمذهب حسن الكالم يف مسائل اخلالف متدينا حسن 

ن النجار وقال مسع معنا أخريا من مشاخينا فأكثر وكان حسن األخالق متوددا روى عنه أبو الطريقة ذكر ذلك اب
  عبد اهللا بن الدبيثي وابن الساعي باإلجازة وقال أنشدين هذين البيتني 



  ) من العلوم فأدمن شكره أبدا ** إذا أفادك إنسان بفائدة ( 
  ) واحلسدا افادنيها والق الكرب ** وقل فالن جزاه اهللا صاحلة ( 

  تويف رمحه اهللا يوم اإلثنني ثامن عشر مجادى األوىل ودفن بباب حرب 
وفيها أبو الفتح عبد الوهاب بن بزغش بالباء املوحدة املضمومة وبالزاي والغني والشني املعجمات العييب بكسر 

  يب اليت فيها كتبالعني املهملة وفتح الياء آخر احلروف وكسر املوحدة نسب لذلك ألن أباه كان حيمل الع

الرسائل املقري البغدادي احلنبلي خنت الشيخ أيب الفرج بن اجلوزي ولد سنة ثالث وأربعني ومخسمائة تقديرا وقرأ 
القرآن بالروايات الكثرية على سعد اهللا بن الدجاجي وغريه ومسع احلديث الكثري من أيب الوقت وخلق كثري وعىن 

هب قال ابن النجار كان حسن املعرفة بالقراءات حسن األداء طيب النغمة باحلديث وحصل األصول وتفقه يف املذ
ضابطا له معرفة بالوعظ حيسن الكالم يف مسائل اخلالف كتبنا عنه وكان صدوقا حسن الطريقة متدينا فقريا صبورا 

يعرف الرجال وزمن يف آخر عمره وانقطع يف بيته مدة وقال ابن نقطة ثقة لكنه أخرج أحاديث مما قرب سنده وال 
فرمبا سقط من اإلسناد رجالن أو أكثر وهو ال يدري وقال القادسي حدث ومسع منه مجاعة وتويف ليلة اخلميس 
خامس ذي القعدة وصلى عليه من الغد حمي الدين ابن اجلوزي ودفن بباب حرب وفيها أبو احلسن بن الصباغ 

م القناوي وخترج به وكان والده صباغا وكان القدوة العارف علي بن محيد العصيدي صحب الشيخ عبد الرحي
يعيب عليه عدم معاونته له وانقطاعه إىل أهل التصوف فأخذ يوما الثياب اليت عند والده مجيعها وطرحها يف زير 
واحد فصاح عليه والده وقال أتلفت ثياب الناس وأخرجها فإذا كل ثوب على اللون الذي أراد صاحبه فحينئذ 

خالئق قال ابن األهدل وكان ال يصحب إال من رآه مكتوبا يف اللوح احملفوظ من أصحابه اشتهر أمره وصحبه 
وسأله إنسان الصحبة واخلدمة له فقال له ما بقي عندنا وظيفة حنتاجك هلا إال أن جتيء كل يوم حبزمة من احللفا فقال 

أشرف على الوقوع يف النار وإذا حزمة نعم فكان يأخذ احملش فيأيت كل يوم حبزمة مث مل وترك فرأى القيامة قامت و
احللفاء حتته مارة به على النار وهو فوقها حىت أخرجته فجاء إىل الشيخ فلما رآه قال ما قلنا لك ما عندنا خدمة 

  تصلح سوى احللفاء فاستغفر وعاد إىل

ن برباطه بفناء من اخلدمة وله مناقب كثرية انتهى وقال يف العرب انتفع به خلق كثري تويف يف نصف شعبان ودف
  الصعيد رمحه اهللا انتهى 

وفيها أبو عبد اهللا بن البنا الشيخ أبو النجيب نور الدين حممد بن أيب املعايل عبد اهللا بن موهوب بن جامع البغداد 
الصويف صحب الشيخ أبا النجيب السهروردي ومسع من ابن ناصر وابن الزاغوين وطائفة وكتب مساعاته وحدث 

جاز ومصر والشام واستقر بالسميساطية إىل أن تويف يف ذي القعدة عن ست وسبعني سنة وفيها ابن بالعراق واحل
اجلالجلي كمال الدين أبو الفتوح حممد بن علي بن املبارك البغدادي التاجر الكبري مسع من هبة اهللا بن أيب شريك 

  احلاسب وغريه وتويف ببيت املقدس يف رمضان 
أبو بكر املبارك بن املبارك بن أيب األزهر الواسطي الضرير النحوي ولد سنة اثنتني وثالثني  وفيها الوجيه بن الدهان

وخسمائة ومسع ببغداد من أيب زرعة ولزم الكمال عبد الرمحن األنباري وأبا حممد بن اخلشاب وبرع يف العربية 
  يه أبيات سائرة تويف يف شعبان ببغداد ودرس النحو بالنظامية وكان حنبليا فتحول حنفيا وقيل حتول أيضا شافعيا وف

وفيها موسى بن سعد أبو القسم اهلامشي البغداوي ابن الصيقل مسع من إمسعيل بن السمرقندي وأيب الفضل األرموي 



وكان صدرا معظما ويل نقابة الكوفة تويف يف مجادى األوىل وفيها حيىي بن ياقوت البغدادي اجملاور مبكة روى عن 
  مرقندي وعبد اجلبار بن أمحد بن توبة ومجاعة وتويف يف مجادى اآلخرة رمحه اهللا إمساعيل بن الس

  سنة ثالث عشرة وستمائة

  
قال ابن األثري فيها وقع بالبصرة برد قيل أن أصغره كالنارجنة وأكربه ما يستحي اإلنسان أن يذكره وفيها تويف أبو 

  إسحق إبراهيم بن

عيل غالم ابن املىن مسع احلديث وتفقه يف مذهب احلنابلة على أخيه وتكلم علي بن احلسني البغدادي أخو الفخر إمس
  يف مسائل اخلالف وكان فقيها صاحلا تويف ثاين عشر ربيع األول ودفن عند أخيه مبقربة اإلمام أمحد 

دمشق وفيها إمسعيل بن عمر بن بكر املقدسي أبو إسحق وأبو القسم وأبو الفضل ويلقب حمب الدين احلنبلي مسع ب
من أيب اليمن الكندي وغريه ومبصر من البوصريي واحلافظ عبد الغين وببغداد من ابن األخضر وطبقته وبأصبهان 

من أيب عبد اهللا حممد بن مكي وغريه وكانت رحلته مع الضياء بعد الستمائة وعىن باحلديث ووصفه مجاعة باحلافظ 
الدين أبو احلسن أمحد بن عبيد اهللا بن قدامة املقدسي  وتفقه وحدث وتويف يف ثامن عشر شوال وفيها الشيخ شرف

احلنبلي ولد سنة ثالث وسبعني ومخسمائة ومسع من أيب الفرج ابن كليب وغريه وحدث وكان فقيها فاضال دينا 
عامال مجع اهللا له بني حسن اخللق واخللق واألمانة واملروءة وقضاء حوائج اإلخوان والكرم واإلحسان إىل الضعفاء 

ملرضى وقضاء حوائجهم والتهجد وكان يقول احلق وال حيايب أحدا تويف ليلة رابع عشر ذي القعدة ودفن من الغد وا
بسفح قاسيون ورؤيت له منامات حسنة جدا ورثاه غري واحد وملا تويف هؤالء الثالثة األحبار املقدسيون احملب والعز 

  بقوله  والشرف يف مدة متقاربة رثاهم شيخ اإلسالم موفق الدين
  ) أئمة سادة ما منهم خلف ** مات احملب ومات العز والشرف ( 
  ) هلفي على فقدهم لو ينفع اللهف ** كانوا أئمة علم يستضاء هبم ( 
  ) بل أودعوا قليب األحزان وانصرفوا ** ما ودعوين غداة البني إذ رحلوا ( 

احلسن بن زيد بن احلسن البغدادي املقرىء النحوي وهي طويلة وفيها العالمة تاج الدين الكندي أبو اليمن زيد بن 
  اللغوي شيخ احلنفية والقراء والنحاة بالشام ومسند العصر ولد سنة عشرين ومخسمائة وأكمل القراءات العشرة

وله عشرة أعوام وهذا ما ال نعلمه هتيأ ألحد سواه اعتىن به سبط اخلياط فأقرأه وحرص عليه وجهزه إىل أيب القسم 
 بن الطرب فقرأ عليه ست روايات وإىل أيب منصور ابن خريون وأيب بكر خطيب املوصل وأيب الفضل بن هبة اهللا

املهتدي باهللا فقرأ عليهم بالروايات الكثرية ومسع من ابن الطرب وقاضي املارستان وأيب منصور القزاز وخلق وأتقن 
لك املعظم كان مدميا لإلشتغال عليه وكان ينزل إليه العربية على مجاعة وقال الشعر اجليد ونال اجلاه الوافر فإن امل

من القلعة تويف يف سادس شوال ونزل الناس مبوته درجة يف القراءات ويف احلديث ألنه آخر من مسع من القاضي أيب 
بكر والقاضي أبو بكر آخر من مسع من أيب حممد اجلوهري واجلوهري آخر من روى عن القطيعي والقطيعي آخر 

  ن الكرميي ومجاعة قاله يف العرب قلت ومن شعره من روى ع
  ) أعمر واإلعمار ال شك أرزاق ** متنيت يف عشر الشبيبة أنين ( 
  ) من العمر ما قد كنت أهوى وأشتاق ** فلما أتاين ما متنيت ساءين ( 



  ) هلا يف ارعاد خموف وابراق ** وها أنا يف إحدى وتسعني حجة ( 
  ) ومايل إال رمحة اهللا ترياق ** يقولون ترياق ملثلك نافع ( 

وفيها عبد الرمحن بن علي الزهري األشبيلي أبو حممد مسند األندلس يف زمانه روى صحيح البخاري مساعا من أيب 
احلسن شريح وعاش بعد ما مسعه مثانني سنة وهذا شيء ال نعلمه وقع ألحد باألندلس غريه تويف يف آخر هذا العام 

زي صاحب حلب ولد السلطان صالح الدين يوسف بن أيوب ولد مبصر سنة مثان وستني وفيها امللك الظاهر غا
ومخسمائة وحدث عن عبد اهللا بن بري ومجاعة وكان بديع احلسن كامل املالحة ذا غور ودهاء ورأي ومصادقة 

وك وشاقوه وكان مللوك النواحي فيومههم أنه لوال هو لقصدهم عمه العادل ويوهم عمه أنه لوال هو التفق عليه املل
  مسحا جوادا تزوج بابنيت عمه قال ابن خلكان كان ملكا مهيبا حازما متيقظا كثري اإلطالع على

أحوال رعيته وأخبار امللوك عايل اهلمة حسن التدبري روالسياسة باسط العدل حمبا للعلماء جميزا للشعراء أعطاه والده 
ن كانت لعمه امللك العادل فنزل عنها وتعوض غريها وحيكي عن مملكة حلب يف سنة اثنتني ومثانني ومخسمائة بعد أ

سرعة إدراكه أشياء حسنة منها أنه جلس يوما لعرض العسكر وديواين اجليش بني يديه فكان كلما حضر واحد من 
 األجناد سأله الديواين عن امسه لينزلوه حىت حضر واحد فسألوه فقبل األرض فلم يفطن أحد من أرباب الديوان ملا

أراد فعاود وسأله فقال امللك الظاهر امسه غازي وكان كذلك وتأدب اجلندي أن يذكر امسه ملا كان موافقا اسم 
السلطان وعرف هو مقصوده وله من هذا اجلنس شيء كثري وتويف بقلعة حلب ليلة الثالثاء العشرين من مجادى 

لك العزيز مدرسة حتت القلعة وعمر فيها تربة اآلخرة ودفن بالقعلة مث بىن الطواشي شهاب الدين أتابك ولده امل
ونقله إليها والعجب أنه دخل حلب مالكا هلا يف الشهر بيعنه واليوم سنة اثنتني ومثانني انتهى ملخصا وكانت وفاته 

  باإلسهال وتسلطن بعده ولده امللك العزيز وله ثالثة أعوام 
دين أبو حامد حممد بن إبراهيم الفقيه الشافعي قال ابن خلكان وفيها اجلاجرمي مؤلف الكفاية يف الفقه اإلمام معني ال

كان إماما فاضال متقنا مربزا سكن نيسابور ودرس هبا وصنف يف الفقه كتاب الكفاية وهو يف غاية اإلجياز مع 
 اشتماله على كثري املسائل اليت تقع يف الفتاوي وهو يف جملد واحد وله كتاب إيضاح الوجيز أحسن فيه وهو يف

جملدين وله طريقة مشهورة يف اخلالف والفوائد املشهورة منسوبة إليه واشتغل عليه الناس وانتفعوا به وبكتبه من 
بعده خصوصا القواعد فإن الناس أكبوا على اإلشتغال هبا وتويف بكرة هنار اجلمعة عاشر رجب بنيسابور واجلاجرمي 

نيسابور وجرجان خرج منها مجاعة من العلماء انتهى وفيها  بفتح اجليمني وسكون الراء نسبة إىل جاجرم بلدة بني
  العز حممد بن احلافظ عبد الغين بن عبد الواحد

املقدسي احلافظ ابن احلافظ أبو الفتح ولد سنة ست وستني ومخسمائة ورحل إىل بغداد وهو مراهق فسمع من ابن 
يز وطائفة وكتب الكثري وعىن باحلديث وارحتل شامل وطبقته ومسع بدمشق من أيب الفهم عبد الرمحن بن أيب العجا

إىل أصبهان وغريها وكان موصوفا حبسن القراءة وجودة احلفظ والفهم قال الضياء كان حافظا فقيها حنبليا ذا فنون 
مث وصفه بالديانة املتينة واملروءة التامة وقال أبو شامة صحب امللك املعظم عيسى ومسع بقراءته الكثري وكان حافظا 

نا زاهدا ورعا وقال الذهيب روى عنه ابنا تقي الدين أمحد وعز الدين عبد الرمحن واحلافظ ضياء الدين والشهاب دي
القوصي والشيخ مشس الدين عبد الرمحن بن أيب عمر وابن البخاري وآخرون تويف رمحه اهللا ليلة اإلثنني تاسع عشر 

نا نقرأ عنده ليلة مات فرأيت على بطنه نورا مثل شوال ودفن بسفح قاسيون قال احلافظ الضياء قال بعضهم ك
  السراج 



  سنة أربع عشرة وستمائة

  
فيها تويف أبو اخلطاب بن واجب أمحد بن حممد بن عمر القيسي البلنسي اإلمام املالكي ولد سنة سبع وثالثني 

ة وأجاز له أبو ومخسمائة وأكثر عن جده أيب حفص بن واجب وابن هذيل وابن قزمان صاحب ابن الطالع وطائف
بكر بن العريب قال األبار هو حامل راية الرواية بشرق األندلس وكان متقنا ضابطا حنويا عايل اإلسناد ورعا قانتا له 

  عناية كاملة بصناعة احلديث ويل القضاء ببلنسية وشاطبة غري مرة ومعظم رواييت عنه انتهى 
د املقدسي احلنبلي أخو احلافظ عبد الغين ولد جبماعيل سنة وفيها الشيخ العماد أبو إسحق إبراهيم بن عبد الواح

ثالث وأربعني ومخسمائة وهاجر سنة إحدى ومخسني مع أقاربه ومسع من عبد الواحد بن هالل ومجاعة وببغداد من 
  شهدة وصاحل بن الرحلة وباملوصل من خطيبها وحفظ

راءات على أيب احلسن البطاحيي وكان متصديا اخلرقي والغريب للعزيزي وألقى الدروس وناظر واشتغل وقرأ الق
إلقراء القرآن والفقه ورعا تقيا متواضعا مسحا مفضاال صواما قواما صاحب أحوال وكرامات موصوفا بطول 

الصالة قال الشيخ املوفق ما فارقته إال أن يسافر فما عرفته أنه عصى اهللا معصية وقال احلافظ الضياء كان عاملا 
الفرائض وغري ذلك من العلوم وصنف كتاب الفروق يف املسائل الفقهية وكان من كثرة اشتغاله بالقرآن والنحو و

وأشغاله ال يتفرغ للتصنيف والكتابة وكان يشغل باجلبل إذا كان الشيخ موفق الدين يف املدينة فإلذا صعد املوفق 
رج إال ملا ال بد له منه يقرىء القرآن نزل هو فأشغل باملدينة وكان يشغل جبامع دمشق من الفجر إىل العشاء ال خي

والعلم فإذا مل يبق له من يشتغل عليه اشتغل بالصالة وكان داعية إىل السنة وتعلم العلم والدين وما علم أنه أدخل 
نفسه يف شيء من أمر الدنيا وال تعرض له وال نافس فيها وكان جيترز يف الفتاوى احترازا كثريا وكان كثري الورع 

عته يقول لرجل كيف ولدك فقال يقبل يدك فقال ال تكذب وكان كثري األمر باملعروف والنهي عن والصدق مس
املنكر خرج مرة إىل قوم من الفساق فكسر ما معهم فضربوه ونالوا منه حىت غشي عليه فأراد للوايل ضرب الذين 

بوا ورجعوا عما كانوا عليه ومسعت نالوا منه فقال إن تابوا ولزموا الصالة فال تؤذيهم وهم يف حل من قبلي فتا
اإلمام أبا إبراهيم حماسن بن عبد امللك التنوخي يقول كان الشيخ العماد جوهرة العصر وكان كثري التواضع يذم 

نفسه ويقول إيش جييء مين وكان يكثر يف دعائه من قول اللهم اجعل عملنا صاحلا واجعله لوجهك الكرمي خالصا 
اللهم خلصين من مظامل نفسي ومظامل كل شيء قبل املوت وال متتين وألحد على مظلمة وال جتعل ألحد فيه شيئا 

يطلبين هبا بعد املوت وال بد من املوت فاجعله على توبة نصوح بعد اإلخالص من مظامل نفسي ومظامل العباد قتال يف 
  سبيلك على سنتك وسنة رسولك شهادة

ىل روح ورحيان يف جنات النعيم وال جتعلها إىل نزول من محيم وتصلية يغبطين هبا األولون واآلخرون واجعل النقلة إ
جحيم قال الضياء تويف رمحه اهللا ليلة اخلميس وقت عشاء اآلخرة وكان صلى تلك الليلة املغرب باجلامع مث مضى 

ث واستقبل إىل البيت وكان صائما فأفطر على شيء يسري وملا جاءه املوت جعل يقول يا حي يا قيوم برمحتك أستغي
القبلة وتشهد ومات وقال سبط ابن اجلوزي غسل وقت السحر وأخرجت جنازته إىل جامع دمشق فما وسع الناس 
اجلامع وصلى عليه املوفق حبلقة احلنابلة بعد جهد جهيد وكان يوما مل ير يف اإلسالم مثله كان أول الناس عند مغارة 

يس وما وصل إىل اجلبل إىل آخر النهار قال وتأملت الناس من الدم ورأس اجلبل إىل الكهف وآخرهم بباب الفراد



أعلى قاسيون إىل الكهف إىل قريب امليظور لو رمى اإلنسان عليهم إبرة ملا ضاعت فلما كان يف الليل منت وأنا 
  متفكر يف جنازته وذكرت أبيات سفيان الثوري اليت أنشدها يف املنام 

  ) ئا رضائي عنك يا ابن سعيد هني** نظرت إىل ريب كفاحا فقال يل ( 
  ) بعربة مشتاق وقلب عميد ** فقد كنت قواما إذا أقبل الدجى ( 
  ) وزرين فإين منك غري بعيد ** فدونك فاختر أي قصر تريده ( 

وقلت أرجو أن العماد يرى ربه كما رآه سفيان عند نزل حفرته ومنت فرأيت العماد يف النوم وعليه حلة خضراء 
وهو يف مكان متسع كأنه روضة وهو يرقى يف درج مرتفعة فقلت يا عماد الدين كيف بت فإين وعمامة خضراء 

  واهللا مفكر فيك فنظر إيل وتبسم على عادته وقال 
  ) وفارقت أصحايب وأهلي وجرييت ** رأيت إهلي حني أنزلت حفريت ( 
  ) رضيت فها عفوي لديك ورمحيت ** فقال جزيت اخلري عين فإنين ( 
  ) فوقيت نرياين ولقيت جنيت ** مانا تأمل الفوز والرضى دأبت ز( 

  قال فانتبهت مرعوبا وكتبت األبيات وتويف رمحه اهللا ورضي عنه فجأة

يف سابع عشر ذي القعدة وفيها عبد اهللا بن عبد اجلبار العثماين أبو حممد اإلسكندراين التاجر احملدث مسع من 
 سنة وفيها ابن احلرستاين قاضي القضاة مجال الدين أبو القسم عبد السلفي فأكثر وتويف يف ذي احلجة عن سبعني

الصمد بن حممد بن أيب الفضل األنصاري اخلزرجي الدمشقي الشافعي ولد سنة عشرين ومخسمائة ومسع سنة مخس 
وعشرين من عبد الكرمي بن محزة ومجال اإلسالم وطاهر بن سهل اإلسفرائيين والكبار ودرس وأفىت وبرع يف 

ذهب وانتهى إليه علو اإلسناد وكان صاحلا عابدا من قضاة العدل قال ابن شهبة تفرد بالروايات عن أكثر شيوخه امل
ورحل إىل حلب وتفقه هبا على احملدث الفقيه أيب احلسن املراري وناب يف القضاء عن ابن أيب عصرون مث ويل قضاء 

ن جيلس للحكم باجملاهدية وكان إماما عارفا باملذهب الشام يف آخر عمره سنة اثنيت عشرة ودرس بالعزيزية وكا
ورعا صاحلا حممود األحكام حسن السرية كبري القدر وقال أبو شامة حدثين الشيخ عز الدين بن عبد السالم أنه مل 

ير أفقه منه وعليه كان ابتداء اشتغاله مث صحب فخر الدين بن عساكر فسألته عنهما فرجح ابن احلرستاين وقال أنه 
كان حيفظ كتاب الوسيط للغزايل قال وملا طلب للقضاء امتنع من الوالية حىت أحلوا عليه فيها وكان صارما عادال 
على طريقة السلف يف لباسه وعفته بقي يف القضاء سنتني وسبعة أشهر وقال سبط ابن اجلوزي كان زاهدا عفيفا 

ق على أنه ما فاتته صالة جبامع دمشق يف مجاعة إال إذا عابدا ورعا نزها ال تأخذه يف اهللا لومة الئم اتفق أهل دمش
  كان مريضا تويف يف رابع ذي احلجة وهو ابن مخس وتسعني سنة 

وفيها علي بن حممد بن علي املوصلي أبو احلسن أخو سليمان مسع من احلسني سبط اخلياط وأيب البد رالكرخي 
  ومجاعة وتويف يف مجادى اآلخرة 

 اإلمام الرئيس حممد بن أمحد بن جبري البلنسي نزيل شاطبة ولد سنة أربعني ومخسمائة ومسع وفيها ابن جبري الكناين
  من أبيه وعلي بن أيب العيش

املقري وأجاز له أبو الوليد بن الدباغ وحج فحدث يف طريقه قال األبار عين باآلداب فبلغ فيها الغاية وتقدم يف 
 زهد ورحل مرتني إىل املشرق ويف الثالثة تويف باإلسكندرية يف شعبان صناعة النظم والنثر ونال بذلك دنيا عريضة مث

وفيها أبو عبداهللا بن سعادة الشاطيب املعمر حممد بن عبد العزيز بن سعادة أخذ قراءة نافع عن أيب عبد اهللا بن غالم 



ن عاشر وأيب عبد اهللا الفرس والقراءات عن ابن هذيل وأيب بكر حممد بن أمحد بن عمران ومسع من ابن النعمة واب
حممد بن يوسف بن سعادة أكثر عنه األبار وكان مولده سنة ست عشرة ومخسمائة أو قبل ذلك وتويف بشاطبة يف 

  شوال 
وفيها الشجاع حممود الدماغ كانت له ثروة عظيمة وقف مدرسة للشافعية واحلنفية داخل باب الفرج تعرف 

  بالدماغية 

  سنة مخس عشرة وستمائة

  
اءت رسل جنكزخان ملك التتار حممود اخلوارزمي وعلي البخاري بتقدمة مستظرفة إىل خوارزم شاه وتطلب فيها ج

منه املساملة واهلدنة فاستمال خوارزم شاه حممودا اخلوارزمي وقال أنت منا وإلينا وأعطاه معضدة جوهر وقدر معه 
لصني قال نعم قال فما ترى قال اهلدنة فأجاب أن يكون عينا للمسلمني مث قال له أصدقين أميلك جنكزخان طمعاج ا

وسر جنكزخان بإجابته واستقر احلال إىل أن جاء من بالده جتار إىل ما وراء النهر وعليها خال خوارزم شاه فقبض 
عليهم وأخذ أمواهلم شرها منه مث كاتب خوارزم شاه يقول أهنم تتار يف زي التجار وقصدهم جيسوا البالد مث جاءت 

خان إىل خوارزم شاه تقول إن كان ما فعله خالك بأمره فسلمه إلينا وإن كان بأمرك فالعذر قبيح رسل جنكز
وستشاهد ما تعرفين به فندم خوارزم شاه وجتلد وأمر بالرسل فقتلوا ليقضي اهللا أمرا كان مفعوال فيا هلا من حركة 

  عظيمة الشؤم أجرت بكل قطرة حبرا من الدماء

  
أبو العباس البندنيجي بفتح الباء املوحدة واملهملة وسكون النون األوىل وكسر الثانية مث  وفيها تويف حمدث بغداد

حتتية وجيم نسبة إىل بندنيجني بلفظ املثىن بلد قرب بغداد أمحد بن أمحد بن أمحد بن كر بن غالب البغدادي األزجي 
مخسمائة وتلقن القرآن من أيب حكيم احلافظ احملدث املعدل احلنبلي ولد يف ربيع األول سنة إحدى وأربعني و

النهرواين وقرأ بالروايات على أيب احلسن البطاحيي وغريه ومسع احلديث الكثري من أيب بكر بن الزاغوين وأيب الوقت 
وخلق قال الدبيثي كان وافر السماع كثري الشيوخ حسن األصول حدث بالكثري ومسع منه مجاعة وقال ابن ناصر 

كان حافظا مكثرا لكنه غري عمدة رماه ابن األخضر وكذبه وقبله غريه وقال ابن رجب يف  الدين هو حمدث بغداد
طبقاته تويف معه يف ثالث عشرى رمضان أبو حممد عبد الكايف بن بدر بن حسان األنصاري الشامي األصل املصري 

الغين احلافظ وربيعة بن نزار النجار احلنبلي وكان صاحلا كثري الصيام والتعبد مسع من البوصريي واألرتاحي وعبد 
وغريهم وعلق عنه املنذري شيئا تويف وله حنو الستني سنة انتهى أي ودفن األول بباب حرب من بغداد والثاين 

باملقطم من مصر وفيها الشمس العطار أبو القاسم أمحد بن عبد اهللا بن عبد الصمد السلمي البغدادي الصيدالين 
ومخسمائة ومسع الناس منه صحيح البخاري غري مرة وكان ثقة تويف يف شعبان  نزيل دمشق ولد سنة ست وأربعني

وفيها صاحب املوصل السلطان امللك القاهر عز الدين أبو الفتح مسعود بن السلطان نور الدين أرسالن شاه بن 
حة والعدل مسعود األتابكي ولد سنة تسعني ومخسمائة ومتلك بعد أبيه وله سبع عشرة سنة وكان موصوفا باملال

والسماحة قيل أنه سم ومات يف ربيع اآلخر وله مخس وعشرون سنة وعظم الرعية فقده وويل بعده بعهد منه ولده 
  نور الدين أرسالن شاه ويسمى أيضا عليا وله عشر سنني فمات



ن أمحد بن سهل يف أواخر السنة أيضا وفيها زينب الشعرية احلرة أم املؤبد بنت أيب القاسم عبد الرمحن بن احلسني ب
اجلرجاين مث النيسابوري الشعري الصويف ولدت سنة أربع وعشرين ومسعت من ابن الفراوي عبد اهللا ال من أبيه 

ومن زاهر الشحامي وعبد املنعم بن القشريي وطائفة توفيت يف مجادى اآلخرة وانقطع مبوهتا إسناد عال وفيها أبو 
احلسني بن أمحد بن علي بن قاضي القضاة أيب عبد اهللا الدامغاين الفقيه  القاسم الدامغاين قاضي القضاة عبد اهللا بن

احلنفي العالمة عماد الدين مسع من جتىن الوهبانية وويل القضاء بالعراق سنة ثالث وستمائة إىل أن عزل سنة إحدى 
زين القضاة عبد  عشرة وتويف يف ذي القعدة وفيها القاضي شرف الدين بن الزكي القرشي أبو طالب عبد اهللا بن

الرمحن بن سلطان بن حيىي بن علي الدمشقي الشافعي قال ابن شهبة ناب يف القضاء عن ابن عمه القاضي حمي الدين 
بن الزكي وعن أبيه زكي الدين الطاهر ودرس بالرواحية فكان أول من درس هبا ودرس بالشامية الربانية وقال ابن 

ط ابن اجلوزي كان فقيها نزها لطيفا عفيفا وقال الشهاب القوصي كان كثري أنه أول من درس هبا أيضا وقال سب
ممن زاده اهللا بسطة يف العلم واجلسم تويف يف شعبان وفيها الشهاب فتيان بن علي بن فتيان بن مثال األسدي احلنفي 

الدهم وله الدمشقي املعروف بالشاغوري قال ابن خلكان كان فاضال شاعرا ماهرا خدم امللوك ومدحهم وعلم أو
ديوان شعر فيه مقاطيع حسان وأقام مدة بالزبداين وله فيها أشعار لطيفة فمن ذلك قوله يف جهة الزبداين وهي أرض 

فيحاء مجيلة املنظر تتراكم عليها الثلوج يف زمن الشتاء وتنبت أنواع األزهار يف أيام الربيع ولقد أحسن فيها كل 
  اإلحسان وهي 

  ) وأمخد اجلمر يف الكانون حني قدح ** كل قدح قد أمجد اخلمر كانون ب( 
  )عن كل حسن إذا وجه الزمان كلح ** يا جنة الزبداين أنت مسفرة ( 

  
  ) واجلو حيلجه والقوس قوس قزح ** فالثلج قطن عليه السحب مندفة ( 

  وله وقد دخل إىل محام ماؤها شديد احلرارة وكان قد شاخ 
  ) منه عناء وبوسا  نكابد** أرى ماء محامكم كاحلميم ( 
  ) فما بالكم تسمطون التيوسا ** وعهدي بكم تسمطون اجلدى ( 

  وله 
  ) وما هننهت يف طلب ولكن ** عالم حتركي واحلظ ساكن ( 
  ) على حر تؤخره احملاسن ** أرى نذال تقدمه املساوي ( 

كيكاوس بن كيخسرو بن قلج  تويف بدمشق ودفن مبقابر باب الصغري وفيها صاحب الروم امللك الغالب عز الدين
أرسالن السلجوقي سلطان قونية وأقصرا وملطية وأخو السلطان عالء الدين كعاد كان ظلوما غشوما سفاكا للدماء 

قيل إنه مات فجأة خممورا فأخرجوا أخاه عالء الدين وملكوه بعده وذلك يف شوال قاله يف العرب وفيها ركن الدين 
يه احلنفي السمرقندي مصنف الطريقة العميدية املشهورة كان إماما يف اخلالف وشرح أبو حامد حممد بن العميد الفق

  اإلرشاد وصنف كتاب النفائس وكان حسن األخالق كثري التواضع تويف يف مجادى اآلخرة ببخارى 
الواعظ أبو  وفيها شهاب الدين عبد الرمحن بن عمر بن أيب نصر بن علي بن عبد الدامي ابن الغزايل البغدادي احلنبلي

حممد ولد يف مجادى اآلخرة سنة أربع وأربعني ومخسمائة ومسع الكثري بإفادة أبيه وبنفسه من احلافظ ابن ناصر وسعد 
بن البنا وأيب بكر بن الزاغوين وأيب الوقت وغريهم وعىن هبذا الشأن وله يف اخلط طريقة حسنة معروفة ووعط مدة 

طأ يف ذلك قال ابن النجار مسعت بقراءته كثريا ومسعت منه وكان سريع ومال إىل مدح احلالج وتعظيمه ولقد أخ



القراءة والكتابة إال أنه قليل املعرفة بأمساء احملدثني وحدث ومسع منه مجاعة وأجاز املنذري وغريه وروى عنه ابن 
  الصرييف وتويف الثالثا

  نصف شعبان ودفن بباب حرب 
بو بكر حممد بن األمري جنم الدين أيوب بن شادي ولد ببعلبك حال والية وفيها السلطان امللك العادل سيف الدين أ

أبيه عليها ونشأ يف خدمة نور الدين مع أبيه وكان أخوه صالح الدين يستشريه ويعتمد على رأيه وعقله ودهائه ومل 
الديار املصرية وابنه يكن أحد يتقدم عليه عنده مث تنقلت به األحوال واستوىل على املمالك وسلطن ابنه الكامل على 

املعظم على الشام وابنه األشرف على اجلزيرة وابنه األوحد على خالط وابن ابنه املسعود على اليمن وكان ملكا 
جليال سعيدا طويل العمر عميق الفكر بعيد الغور مجاعا للمال ذا حلم وسؤدد وبر كثري وكان يضرب املثل بكثرة 

كن حمببا إىل الرعية جمليئه بعد الدولتني النورية والصالحية وقد حدث عن أكله وله نصيب من صوم وصالة ومل ي
السلفي وخلف سبعة عشر ابنا تسلطن منهم الكامل واملعظم واألشرف والصاحل وشهاب الدين غازي صاحب 

  ميافارقني وتويف يف سابع مجادى اآلخرة وله بضع وسبعون سنة 

  سنة ست عشرة وستمائة

  
هم نوع من الترك مساكنهم جبال ضمعاج من حنو الصني يسجدون للشمس عند طلوعها وال فيها حتركت التتار و

حيرمون شيئا وال حيصون كثرة فخارت قوى السلطان خوارزم شاه وتقهقر بني أيديهم ببالد ما وراء النهر واجنفل 
ر نفسا مث سارت باخلزائن الناس خبوارزم شاه وأمرت أمه بقتل من كان حمبوسا من امللوك خبوارزم وكانوا بضعة عش

  إىل قلعة إيالل مبازندران ووصل خوارزم شاه إىل مهذان يف حنو عشرين ألفا وتقوضت أيامه 
ويف أول العام خرب امللك املعظم سور بيت املقدس خوفا وعجزا من الفرنج أن متلكه فشرعوا يف هدم السور يف 

  البنات والشيوخ والعجايز والشباب إىلأول يوم من احملرم وضج الناس وخرج النساء املخدرات و

الصخرة واألقصى فقطعوا شعورهم وخرجوا هاربني وتركوا أمواهلم وما شكوا أن الفرنج يصبحوهم فهرب بعضهم 
إىل مصر وبعضهم إىل الكرك وبعضهم إىل دمشق ومات خلق من اجلوع والعطش وهنبت األموال اليت كانت هلم 

  رة دراهم والرطل النحاس بنصف درهم وذم الناس امللك املعظم فقال بعضهم بالقدس وأبيع القنطار الزيت بعش
  ) وأخرب القدس يف احملرم ** يف رجب حلل احلميا ( 
  ) وبعد ذا وزر املكرم ** واستخدم القبط والنصارى ( 

  وقال جمد الدين قاضي الطور 
  ) على ما تبقى من ربوع واجنم ** مررت على القدس الشريف مسلما ( 
  ) على ما مضى من عصره املتقدم ** ففاضت دموع العني مين صبابة  (
  ) ومشر عن كفي لئيم مذمم ** وقد رام علج أن يعفى رسومه ( 
  ) ملعترب أو سائل أو مسلم ** فقلت له شلت ميينك خلها ( 
  ) بنفسي وهذا الظن يف كل مسلم ** فلو كان يفدى بالنفوس فديته ( 

مياط بعد ما حصر أهلها ووقع فيهم الوباء وعجز الكامل عن نصرهم فطلبوا من ويف شعبان أخذت الفرنج د



الفرنج األمان وأن خيرجوا منها بأهلهم وأمواهلم يف القساقسة وحلفوا هلم على ذلك ففتحوا هلم األبواب فدخلوا 
البنات وأخذوا املنرب وغدروا بأهلها ووضعوا فيهم السيف قتال وأسرا وباتوا يف اجلامع يفجرون بالنساء ويفتضون 

واملصحف وبعثوا هبما إىل اجلزاير وفيها تويف أبو الفضل أمحد بن حممد بن سيدهم األنصاري الدمشقي املعروف بابن 
اهلراس مسع من نصر اهللا املصيصي وغريه وتويف يف شعبان وفيها أبو البشاير إسحق بن هبة اهللا بن صاحل قاضي 

ن الكالم يف الوعظ والتذكري من حماسن القضاة يرجع إىل دين قدم اربل وتويف هبا خالط كان فقيها شافعيا عاملا حس
  ومن شعره

  
  ) بدر بوجه على مشس الضحى سادا ** قال اهلالل وعندي يف جمالسيت ( 
  ) وإن حببناه أحيانا وأعيادا ** ليس اهلالل مبحبوب لذي أرب ( 
  ) لما زادا وذاك ينقص عمري ك** هذا يزيد حيايت يف جمالسيت ( 

وفيها ابن مالعب زين الدين أبو الربكات داود بن أمحد بن حممد ابن منصور بن ثابت بن مالعب األزجي وكيل 
القضاة روى عن األرموي وابن ناصر وطائفة تويف يف مجادى اآلخرة بدمشق وفيها رحيان ابن تبكان بن موسك 

أمحد بن الطالية واملبارك بن أمحد الكندي وفيها ست  احلريب الضرير مات يف صفر وله بضع وتسعون سنة روى عن
الشام اخلاتون أخت امللك العادل بنت أيوب كانت عاقلة كثرية الرب والصدقة باهبا ملجأ للقاصدين وهي أم حسام 
الدين وتزوجها حممد بن شريكوه صاحب محص وبنت هلا مدرسة وتربة بالعونية على الشرف الشمايل من دمشق 

ها قبيل موهتا مدرسة وهي اليت إىل جانب املارستان النوري وأوقفت عليها أوقافا كثرية وتوفيت يف ذي وأوقفت دار
القعدة ودفنت بتربتها بالعونية وكان كافور احلسامي خادمها وكان هلا نيف وثالثون حمرما من امللوك سوى أوالدهم 

نصور ابن الرزاز سعيد بن حممد بن العالمة املفيت فأخوهتا صالح الدين والعادل وسيف اإلسالم وولده وفيها أبو م
  سعيد بن حممد بن عمر البغدادي روى البخاري عن أيب الوقت وحضر أبا الفضل األرموي 

وفيها العالمة أبو البقاء حمب الدين عبد اهللا بن احلسني بن أيب البقا العكربي األزجي الضرير احلنبلي النحوي 
قراءات على ابن عساكر البطاحيي وتأدب على ابن اخلشاب وتفقه على أيب يعلى الفرضي صاحب التصانيف قرأ ال

الصغري وروى عن ابن البطي وطائفة وحاز قصب السبق يف العربية وخترج به خلق ذهب بصره يف صغره باجلدري 
  لفقه إماماوكان دينا ثقة قاله يف العرب وقال ناصح الدين بن احلنبلي كان إماما يف علوم القرآن إماما يف ا

يف اللغة إماما يف النحو إماما يف العروض إماما يف الفرائض إماما يف احلساب إماما يف معرفة املذهب إماما يف املسائل 
النظريات وله يف هذه األنواع من العلوم مصنفات مشهورة قال وكان معيدا للشيخ أيب الفرج بن اجلوزي وكان 

من حفظي وقال ابن أيب اجليش كان يفيت يف تسعة علوم وكان أوحد زمانه متدينا قرأت عليه كتاب الفصيح لثعلب 
يف النحو واللغة واحلساب والفرائض واجلرب واملقابلة والفقه وإعراب القرآن والقراءات الشاذة وله يف كل هذه 

ا من مصنفاته العلوم تصانيف كبار وصغار ومتوسطات وذكر أنه قرأ عليه كثريا وقال ابن البخاري قرأت عليه كثري
وصحبته مدة وكان حسن األخالق متواضعا كثري احملفوظ حمبا لإلشتغال واإلشغال ليال وهنارا ما متضي عليه ساعة 
بال اشتغال أو إشغال حىت أن زوجته تقرأ له بالليل كتب األدب وغريها وقال غريه كان إذا أراد أن يصنف كتابا 

ليه فإذا حصله يف خاطره أماله وقال ابن رجب من تصانيفه أحضرت له عدة مصنفات يف ذلك الفن وقرئت ع
تفسري القرآن وإعراب القرآن يف جملدين وإعراب الشواذ ومتشابه القرآن وإعراب احلديث وكتاب التعليق يف 



مسائل اخلالف يف الفقه وشرح اهلداية أليب اخلطاب يف الفقه وكتاب املرام يف هناية األحكام يف املذهب وكتاب 
ب الفقهاء وكتاب الناهض يف علم الفرائض وكتاب بلغة الرايض يف علم الفرايض واملنقح من اخلطل يف علم مذاه

اجلدل واالعتراض على دليل التالزم واالستيعاب يف أنواع احلساب واللباب يف البناء واإلعراب وشرح اإليضاح 
ماسة وشرح ديوان املتنيب وغري ذلك ومن وشرح اللمع وشرح خطب ابن نباتة وشرح املقامات احلريرية وشرح احل

  شعره 
  ) ذو نفار وصاله ما ينال ** صاد قليب على العقيق غزال ( 
  )ناعسا والنعاس منه مزال ** فاتر الطرف حتسب اجلفن منه ( 

  
ة مجال تويف ليلة األحد ثامن ربيع اآلخر ودفن مبقربة اإلمام أمحد بباب حرب رمحه اهللا تعاىل وفيها ابن شاس العالم

الدين أبو حممد عبد اهللا بن جنم بن شاس بن نزار اجلذامي السعدي املصري شيخ املالكية وصاحب كتاب اجلواهر 
الثمينة يف مذهب عامل املدينة كان من كبار األئمة العاملني حج يف أواخر عمره ورجع فامتنع من الفتيا إىل أن مات 

  جماهدا يف سبيل اهللا يف حدود رجب 
الرمحن بن حممد بن علي بن يعيش الصدر أبو الفرج األنباري أخو ابن احلسن علي روى عن عبد  وفيها عبد

الوهاب األمناطي وغريه وعمر تسعني سنة تويف يف شعبان وفيها أبو حممد عبد العزيز بن أمحد بن مسعود ابن الناقد 
ومسع من أيب سعد البغدادي واألرموي  البغدادي املقرىء الصاحل قرأ القراءات على أيب الكرم الشهرزوري وغريه

  تويف يف شوال 
وفيها االفتخار اهلامشي أبو هاشم عبد املطلب بن الفضل العباسي البلخي مث احلليب احلنفي إمام املذهب حبلب مسع مبا 

وراء النهر من القاضي عمر بن علي احملمودي وأيب شجاع البسطامي ومجاعة وبرع يف املذهب وناظر وصنف 
اجلامع الكبري وخترج به األصحاب وعاش مثانني سنة تويف يف مجادى اآلخرة وفيها عثمان بن مقبل بن قاسم وشرح 

الياسري مث البغدادي الفقيه احلنبلي الواعظ أبو عمر مجال الدين من أهل الباسرية من قرى بغداد على هنر عيسى 
ا وتفقه على أيب الفتح بن املىن ووعظ والزم قدم بغداد ومسع هبا من ابن اخلشاب وشهدة وطبقتهما ومن دوهنم

الوعظ ذكره ابن أيب اجليش يف شيوخه وقال له تصانيف وقد حدث ومسع منه مجاعة وقال ابن احلنبلي مات ضاحي 
  هنار احلادي والعشرين من ذي احلجة ودفن بباب حرب 

م ابن عساكر ولد سنة إحدى ومثانني وفيها عماد الدين أبو القاسم علي بن القاسم بن احلافظ الكبري أيب القاس
  ومخسمائة ومسع من أبيه وعبد الرمحن

ابن اخلرقي وإمساعيل اخلبزوي ورحل إىل خراسان فكان آخر من رحل إليها من احملدثني وأكثر عن املؤيد الطوسي 
يف قفوله من وحنوه وكان صدوقا ذكيا فهما حافظا جمدا يف الطلب إال أنه كان يتشيع وقد خرجت عليه احلرامية 

خراسان فجرحوه وأدركه املوت ببغداد يف مجادى األوىل قاله يف العرب وفيها صاحب سنجار امللك املنصور قطب 
الدين حممد بن عماد الدين زنكي بن اقسنقر متلك سنجار مدة وحاصره امللك العادل أياما مث رحل عنه بأمر اخلليفة 

اهنشاه أشهرا ومات قبله أخوه عمر ومتلك بعده مديدة مث سلم تويف يف صفر ومتلك بعده ولده عماد الدين ش
سنجار إىل األشرف مث مات وفيها أبو احلسن علي بن أيب زيد بن حممد بن علي النحوي املعروف بالفصيحي 

االستراباذي أخذ النحو عن عبد القاهر صاحب اجلبل الصقري وتبحر فيه حىت صار أعرف أهل زمانه وقدم بغداد 



ا ودرس النحو باملدرسة النظامية مدة وانتفع به خلق كثري ومن مجلة من أخذ عنه ملك النجاة احلسن بن واستوطنه
  صايف وروى عنه أبو طاهر السلفي قال جالسته ببغداد وسألته عن أحرف يف العربية وقال أنشدين لبعض النحاة 

  ) يذهب باخلري من البيت ** النحو شؤم كله فاعلموا ( 
  ) ثريدة تعمل بالزيت ** حو وأصحابه خري من الن( 

تويف يوم األربعاء ثالث عشر ذي احلجة ببغداد قال ابن خلكان ومل أعرف أنسبه بالفصيحي إىل كتاب الفصيح 
  لثعلب أم لشيء آخر 

وفيها أبو عبد اهللا نصري الدين حممد بن عبد اهللا بن احلسني السامري الفقيه الفرضي احلنبلي ويعرف بابن سنينه 
  سني مهملة مضمومة ونونني مفتوحتني بينهما ياء حتتية ساكنة قال ابن النجار ولد سنة مخس وثالثني ومخسمائةب

بسامرا ومسع من ابن البطي وأيب حكيم النهرواين وغريمها ببغداد وتفقه على أيب حكيم والزمه وبرع يف الفقه 
الفقه وكتاب الفروق وكتاب البيان يف والفرائض وصنف فيهما تصانيف مشهورة منها كتاب املستوعب يف 

الفرائض ووىل القضاء بسامرا وأعماهلا مدة مث وىل القضاء واحلسبة ببغداد مث عزل عن القضاء وبقي على احلسبة مث 
عزل عنها ووىل إشراف ديوان الزمام وعزل أيضا ولقب يف أيام واليته معظم الدين وملا عزل لزم بيته مدة مث أذن له 

بلده فعاد إليها مث رجع إىل بغداد يف آخر عمره وهبا تويف قال ابن النجار كان شيخا جليال فاضال نبيال  بالعود إىل
حسن املعرفة باملذهب واخلالف له مصنفات فيها حسنة وما أظنه روى شيئا من احلديث وذكر ابن الساعي املؤرخ 

ثاء سابع عشرى رجب ودفن مبقربة باب حرب أنه كتب عنه وأجاز للشيخ عبد الرحيم بن الدجاج تويف ليلة الثال
ويف كتابيه املستوعب والفروق فوائد جليلة ومسائل غريبة وفيها أبو احلسني تاج الدين حيىي بن علي بن اجلراح بن 

احلسني بن حممد بن داود كتب يف ديوان اإلنشاء بالديار املصرية مدة طويلة وكان خطه يف غاية اجلودة وكان 
تقنا له فطرة حسنة وجيد شعر رائق ورسائل أنيقة مسع احلديث بثغر اإلسكندرية على السلفي ومسع فاضال أديبا م

الناس عليه وله لغز يف الدملج الذي تلبسه النساء وهو ما شيء قلبه حجر ووجهه قمر أن نبذته صرب واعتزل البشر 
مك وإن علقته ضاع وإن أدخلته وأن أجعته رضى بالنوى وانطوى على اخلوى وإن أشبعته قبل قدمك وصحب خد

السوق أىب أن يباع وإن أظهرته مجل املتاع وأحسن األمتاع وإن شددت ثانيه وحذفت منه القافية كدر احلياة 
وأوجب التخفيف يف الصالة وأحدث وقت العصر الضجر ووقت الفجر اخلدر ومجع بني حسن العقىب وقبح األثر 

ك ورمبا بلغك آمالك وكثر مالك وأحسن بعون املساكني مالك والسالم وإن فصلته دعا لك وإن ما إن ركبته هال
  وكانت والدته خامس

  عشر شوال سنة إحدى وأربعني ومخسمائة وتويف خامس شعبان بدمياط 

  سنة سبع عشرة وستمائة

  
ا إىل يف رجبها كانت وقعة الربلس بني الكامل والفرنج وكان نصرا عزيزا قتل من املالعني عشرة آالف واهنزمو

  دمياط 
وفيها أخذت التتار خراسان وقتلوا أهلها وكانوا أخذوا خبارى ومسرقند وقتلوا وما أبقوا مث عربوا هنر جيحون 

وأبادوا ما هناك قتال وسبيا وختريبا إىل حدود العراق بعد أن هزموا جيوش خوارزم شاه ومزقوهم مث عطفوا إىل 



ذربيجان فاستباحوها وحاصروا تربيز وهبا ابن البهلوان فبذل هلم أمواال قزوين فاستباحوها مث سارت فرقة كبرية إىل أ
وحتفا فرحلوا عنه ليشتوا على الساحل فوصلوا إىل مرغان وحاربوا الكزج وهزموهم يف ذي القعدة من هذه السنة 

حب اربل مث ساروا إىل مراغة فأخذوا بالسيف مث كروا حنو اربل فاجتمع حلرهبم عسكر العراق واملوصل مع صا
فهابوهم وعرجوا إىل مهذان فحارهبم أهلها أشد حماربة يف العام املقبل وأخذوها بالسيف وأحرقوها مث نزلوا على 

سلفان وأخذوها بالسيف وقتلوا بال استثناء مث حاربوا الكزج أيضا وقتلوا منهم حنو ثالثني ألفا مث سلكوا طرقا وعرة 
راضي وهبا الالن واللكز وطوائف من الترك وفيهم قليل مسلمون يف جبال دربند سروان وانبثوا يف تلك األ

فاجتمعوا والتقوا وكانت الدبرة على الالن مث بيتوا القفجاق وقتلوا وسبوا وأقاموا بتلك الديار ووصلوا إىل سوادق 
ومترد وأباد  وهي مدينة القفجاق فملكوها وأقاموا هناك إىل سنة عشرين وستمائة وملا متكن الطاغية جنكزخان وعتا

األمم وأذل العرب والعجم قسم عساكره وجهز كل فرقة إىل ناحية من األرض مث عادت إليه أكثر عساكره إىل 
  مسرقند فال يقال كم أباد هؤالء من بلد وإمنا يقال كم بقي وكان خوارزم شاه حممد بطال

نهب والغارات وهم تركي كافر أو مقداما هجاما وعسكره أوباشا ليس هلم ديوان وال إقطاع بل يعيشون من ال
مسلم جاهل مل يعرفوا تعبتة العسكر يف املصاف ومل يدمنوا إال على املهامجة وال هلم زرديات وال عدد جيدة مث أنه 

كان يقتل بعض القبيلة ويستخدم باقيها ومل يكن فيه شيء من املدارة وال التؤدة ال جلنده وال لعدوه وحترش بالتتار 
ى من يرضيهم فكيف مبن يغضبهم ويؤذيهم فخرجوا عليه وهم بنواب وأولو كلمة جمتمعة وقلب وهم بغضبون عل

واحد ورئيس مطاع فلم ميكن أن يقف مثل خوارزم شاه بني أيديهم ولكل أجل كتاب فطووا األرض وكلت 
راجعون قال ابن األثري أسلحتهم وتكلكلت أيديهم مما قتلوا من النساء واألطفال فضال عن الرجال فإنا هللا وإنا إليه 

والتتار نوع من الترك يسجدون للشمس عند شروقها ويأكلون حلم بين آدم والدواب ال غري ويأيت املرأة غري واحد 
فإذا جاءت بولد ال يعرف من أبوه ومساكنهم جبال طغماج من حنو الصني ملكوا الدنيا يف سنة واحدة دواهبم اليت 

شروش العشب وال تعرف الشعري وفيها تويف قاضي القضاة زكي الدين بن قاضي حتمل أثقاهلم حتفر األرض وتأكل 
القضاة حمي الدين حممد بن الزكي القرشي الدمشقي ويل قبل ابن احلرستاين مث بعده وكان ذا هيبة وحشمة وسطوة 

يه فأمر بضربه بني وكان امللك املعظم يكرهه فاتفق أن زكى الدين طلب جايب العزيزية باحلساب فأساء األدب بني يد
يديه فوجد املعظم سبيال إىل أذيته فبعث إليه خبلعة أمري قباء وكالوته وألزمه بلبسهما يف جملس حكمه ففعل مث قام 

  فدخل ولزم بيته مث مات كمدا يقال أنه رمى قطعا من كبده ومات يف صفر كهال وندم املعظم 
بد العزيز بن جعفر الزاهد الكبري أسد الشام كان شيخا مهيبا وفيها الشيخ عبد اهللا اليونيين وهو أبو عثمان بن ع

  طواال حاد احلال تام الشجاعة أمارا باملعروف هناءا عن املنكر كثري اجلهاد دائم الذكر عظيم الشأن منقطع

القرين صاحب جماهدات وكرامات كان األجمد صاحب بعلبك يزوره فكان يهينه ويقول يا أميجد أنت تظلم وتفعل 
  يعتذر إليه وقيل كان قوسه مثانني رطال وما كان يبايل بالرجال قلوا أم كثروا وكان ينشد هذه األبيات ويبكي  وهو

  ) وكل كرمي للشفيع قبول ** شفيعي إليكم طول شوقي إليكم ( 
  ) أسري ومأسور الغرام ذليل ** وعذري إليكم أنين يف هواكم ( 
  )  حتنوا فاحملب محول وإن مل** فإن تقبلوا عذري فأهال ومرحبا ( 
  ) عسى يل إىل ذاك اجلناب وصول ** سأصرب ال عنكم ولكن عليكم ( 

قاله يف العرب وقال السخاوي اقتات سنة بثالثة دراهم اشترى بدرهم دقيقا وبدرهم مسنا وبدرهم عسال ولته وجعله 



ني يوما يفطر كل ليلة على محصة ثلثمائة وستني كبة كان يفطر كل ليلة على كبة وقيل أنه عمل مرة جماهدة تسع
حىت ال يواصل وكان يأكل كل عشرة أيام أكلة وعن الشيخ على الشبلي قال احتاجت زوجيت إىل مقنعة فقلت 

على دين مخسة دراهم فمن أين أشتري لك مقنعة فنمت فرأيت من يقول يل إذا أردت أن تنظر إىل إبراهيم اخلليل 
العزيز فلما أصبحت أتيته بقاسيون فقال يل مالك يا علي اجلس وقام إىل منزله فانظر إىل الشيخ عبد اهللا بن عبد 

وعاد ومعه مقنعة يف طرفها مخسة دراهم فأخذهتا ورجعت انتهى وقال ابن شهبة يف تاريخ اإلسالم أصله من قرية من 
هللا تعاىل وال ادخر قرى بعلبك يقال هلا يونني كان صاحب رياضات وكرامات وجماهدات ومل يقم ألحد قط تعظيما 

وال ملس بيده دينارا وال درمها زاهدا عفيفا ما لبس قط سوى الثوب اخلام وقلنسوة من جلود الغنم تساوي نصف 
درهم وقال القاضي يعقوب قاضي البقاع كنت يوما بدمشق عند اجلسر األبيض يف مسجد هناك وقت احلر وإذا 

ابر على اجلسر رومعه بغل عليه محل مخر فعثر البغل على الطريق بالشيخ عبد اهللا قد نزل يتوضأ وإذا بنصراين ع
  ووقع احلمل

على الطريق وليس يف الطريق أحد فصعد الشيخ وصاح يب يا فقيه تعال فجئت فقال عاوين فعاونته حىت محل احلمل 
فجاء إىل دكان على البغل وذهب النصراين فقلت يف نفسي مثل الشيخ يفعل هذا مث مشيت خلف البغل إىل العقيبة 

اخلمار وحط احلمل وفتح الظروف فإذا هي قد صارت خال فقال اخلمار وحيك هذا خل فبكى وقال واهللا ما كانت 
إال مخرا وإمنا أنا أعرف العلة مث ربط البغل يف احلال وصعد إىل اجلبل إىل عند الشيخ فدخل عليه وقال يا سيدي أنا 

ل اهللا وصار فقريا من فقرائه وملا قدم الشيخ محص للغزاة قدم امللك اجملاهد أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسو
أسد الدين حصانا من خيله فركبه الشيخ ودخل يف العدو فعمل العجائب وما قامت غزاة بالشام قط إال حضرها 

اود املؤذن وملا كان يوم اجلمعة يف عشر ذي احلجة صلى الصبح جبامع بعلبك واغتسل قبل صالة اجلمعة وجاء د
وكان يغسل املوتى فقال وحيك يا داود أنظر كيف تكون غدا فما فهم داود وقال يا سيدي غدا نكون يف خفارتك 
وصعد الشيخ إىل املغارة وكان قد أمر الفقراء أن يقطعوا صخرة عند اللوزة اليت كان ينام جبانبها فقطعوها فأصبح 

يتممون قطعها والسبحة يف يده فطلعت الشمس وقد فرغوا منها الشيخ فصلى الصبح وصعد إىل الصخرة والفقراء 
والشيخ نامي والسبحة يف يده فجاء خادم من القلعة يف شغل فرآه قاعدا نائما فما جتاسر أن يوقظه فطال عليه ذلك 

لصياح فقال يا عبد الصمد ما أقدر أقعد أكثر من هذا فتقدم وقال يا سيدي فما تكلم فحركه فإذا هو ميت فارتفع ا
وجاء صاحب بعلبك فرآه على تلك احلال فقال ابنوا عليه بنيانا وهو على حالته فقالوا اتباع السنة أوىل وجاء داود 
املؤذن فغسله عند اللوزة وذلك يوم السبت وقد جتاوز الثمانني سنة وقربه يزار ببعلبك رمحه اهللا وفيها أبو املظفر بن 

حلافظ أيب سعيد عبد الكرمي بن احلافظ أيب بكر حممد بن اإلمام أيب املظفر السمعاين فخر الدين عبد الرحيم بن ا
  منصور

ابن حممد التميمي املروزي الشافعي الفقيه احملدث مسند خراسان ولد سنة سبع وثالثني ومخسمائة وروى كتبا كبارا 
ي ومسند اهليثم بن كليب منها البخاري ومسند احلافظ أيب عوانة وسنن أيب داود وجامع الترمذي وتاريخ الفسو

مسع من وجيه الشحامي وأيب األسعد القشريي وخلق رحله أبوه إليهم مبرو ونيسابور وهراة وخبارا ومسرقند مث خرج 
له أبوه معجما يف مثانية عشر جزءا وكان مفتيا عارفا باملذهب وروى الكثري ورحل الناس إليه ومسع منه احلافظ أبو 

هر وحدث عنه األئمة ابن الصالح والضياء املقدسي والزكي الربزايل واحملب بن النجار بكر احلازمي ومات قبله بد
وخرج لنفسه أربعني حديثا وانتهت إليه رياسة الشافعية ببلده وختم به البيت السمعاين عدم يف دخول التتار ومر يف 



حلسيين صاحب مكة أبو عزيز عاش آخر العام وفيها قتادة بن إدريس بن مطاعن بن عبد الكرمي ابن عيسى العلوي ا
  أكثر من مثانني سنة 

وفيها خوارزم شاه حممد بن تكش السلطان الكبري عالء الدين كان ملكا جليال أصيال عايل اهلمة واسع املمالك 
كثري احلروب ذا ظلم وجربوت وغور ودهاء تسلطن بعد والده عالء الدين تكش فدانت له امللوك وذلت له األمم 

اخلطا واستوىل على بالدهم إىل أن قهر خبروج التتار الطغماجية عسكر جنكزخان واندفع قدامهم فأتاه أمر  وأباد أمة
اهللا من حيث ال حيتسب فما وصل إىل الري إال وطالئعهم على رأسه فاهنزم إىل قلعة برجني وقد مسه النصب 

عقعة سالحهم قد مألت مسامعه فنزل ببحرية فأدركوه وما تركوه يبلع ريقه فتحامل إىل مهذان مث إىل مازندران وق
هناك مث مرض باإلسهال وطلب الدواء فأعوزه ومات فقيل أنه محل إىل دهستان يف البحر وأما ابنه جالل الدين 

فتقاذفت به البالد وألقته باهلند مث رمته اهلند إىل كرمان وقيل بلغ عدد جيشه ثلثمائة ألف وقيل أكثر من ذلك وفيها 
  هللا شهاب الدين حممد بن أيب املكارم الفضل بن خبتيار بن أيب نصر اليعقويب اخلطيب الواعظ احلنبلي ويعرفأبو عبد ا

باحلجة ذكر أن مولده يف ربيع األول سنة ثالث وأربعني ومخسمائة بيعقوبا ومسع ببغداد من ابن اجلوزي وطبقته ومن 
ا وحدث هبا وباربل وغريمها وحدث بأحاديث فيها وهم أيب الوقت والشيخ عبد القادر ووىل اخلطابة ببلده يعقوب

فعرف اخلطأ فيها فترك روايتها وصنف كتاب غريب احلديث وشرح العبادات اخلمس أليب اخلطاب وقرأه على أيب 
الفتح بن املىن سنة إحدى ومثانني وكتب له عليه قرأه على مصنفه الشيخ األجل العامل الفقيه هباء الدين حجة 

اءة عامل مبا فيه من غرائب الفوائد وعجائب الفرائد تويف يف مجادى األوىل بدقوقا ودفن هبا وفيها صدر اإلسالم قر
الدين شيخ الشيوخ أبو احلسن حممد بن شيخ الشيوخ عماد الدين عمر بن علي اجلويين برع يف مذهب الشافعي 

ه فأولدها األخوة األمراء األربعة مث ويل ومسع من حيىي الثقفي ودرس وأفىت وزوجه شيخه القطب النيسابوري بابنت
مبصر تدريس الشافعي ومشهد احلسني وبعثه الكامل رسوال يستنجد باخلليفة وجيشه على الفرنج فأدركه املوت 

  باملوصل أجاز له أبو الوقت ومجاعة وكان كبري القدر 
نه حممد بن أيب بكر احلكمي اليمين نفع وفيها الشيخ الكبري الشهري كبري الشان ظاهر الربهان املبارك على أهل زما

اهللا به نشأ يف السلوك يف بلده املصربا بفتح امليم وسكون الصاد املهملة وكسر الباء املوحدة وقبل األلف راء بلدة 
من نواحي رحبان وهبا قرب والده مث انتقل إىل ذوال مث إىل سهام وصحب هبا الفقيه العامل الصاحل املصلح حممد بن 

لبجلي وأخذ خرقة التصوف القادرية عن الشيخ على احلداد وسكن مع البجلي يف عواجة حىت مات هناك حسني ا
ومات البجلي بعده سنة إحدى وعشرين وستمائة وقربامها متالصقان وإىل جانبهما علي بن احلسني البجلي وهلما 

لماء وبصحبتهما وحمبتهما يف اهللا زاوية حمترمة وذكر واسع وكرامات مجة وذرية أخيار تعدد فيهم الصلحاء الع
  يضرب املثل قاله ابن األهدل 

  وفيها صاحب محاة امللك املنصور حممد بن املظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه

ابن أيوب مسع من أيب الطاهر بن عوف ومجع تارخيا على السنني يف جملدات وقد متلك محاة بعده ولده الناصر قلج 
وسجنه مث أعطاها ألخيه امللك املظفر وفيها املؤيد بن حممد بن علي بن حسن رضى  أرسالن فأخذها منه الكامل

الدين أبو احلسن الطوسي املقري مسند خراسان ولد سنة أربع وعشرين ومسع صحيح مسلم من الفراوي وصحيح 
تويف ليلة اجلمعة البخاري من مجاعة وعدة كتب وأجزاء وانتهى إليه علو اإلسناد بنيسابور ورحل إليه من األقطار 

العشرين من شوال وفيها ناصر بن مهدي الوزير نصري الدين العجمي قدم من مازندران سنة اثنتني وتسعني 



ومخسمائة فوزر للخليفة الناصر سنتني مث قبض عليه سنة أربع وستمائة وعاش إىل هذا الوقت تويف يف مجادى األوىل 
  ني كان حافظا نقادا جمودا قال ابن ناصر الدين يف بديعته وفيها ابن هاللة احلافظ عبد العزيز بن احلس

  ) يفوح زهر خريه الكثري ** مث فىت هاللة الطبريي ( 
  وأثىن عليه يف شرحها 

  سنة مثان عشرة وستمائة

  
استهلت والدنيا تغلي بالتتار وجتمع إىل السلطان جالل الدين بن خوارزم شاه كل عساكره والتقى توىل خان بن 

فانكسر توىل خان وأسر من التتار خلق وقتل آخرون وهللا احلمد فقامت قيامة جنكزخان واشتد غضبه إذ  جنكزخان
مل ينهزم له جيش قبلها فجمع جيشه وسار هبم إىل ناحية السند فالتقاه جالل الدين يف شوال من السنة فاهنزم جيشه 

ر عليه لوال كمني عشرة آالف خرجوا على أيضا وثبت هو وطائفة مث وىل جنكزخان منهزما وكادت الدائرة تدو
املسلمني فطحنت امليمنة وأسروا ولد السلطان جالل الدين فتبدد نظامه وتقهقر إىل حافة السند وأما بغداد فانزعج 

  أهلها وقنت املسلمون وتأهب اخلليفة

  وساروا إىل بالد الروس  واستخدم وأنفق األموال وفيها متلك التتار مراغة وخربوها وأحرقوها وقتلوا أكثر أهلها
وفيها سار امللك األشرف ينجد أخاه الكامل وسار معه عسكر الشام وخرجت الفرنج من دمياط بالفارس والراجل 
أيام زيادة النيل فنزلوا على ترعة فبثق املسلمون عليها النيل فلم يبق هلم وصول إىل دمياط وجاء األصطول فأخذوا 

ومثامنائة فارس فيهم صاحب عكا وخلق من الرجالة فلما عاينوا اخلذالن تطلبوا  مراكب الفرنج وكانوا مائة كيد
الصلح على أن يسلموا دمياط إىل الكامل فأجاهبم مث جاءه أخواه بالعساكر يف رجب فعمل مساطا عظيما وأحضر 

فأنشد قصيدة  ملوك الفرنج وأنعم عليهم ووقف يف خدمته املعظم واألشرف وكان يوما مشهودا وقام راجح احللى
  منها 

  ) عقريته يف اخلافقني ومنشدا ** ونادى لسان الكون يف األرض رافعا ( 
  ) وموسى مجيعا ينصران حممدا ** أعباد عيسى أن عيسى وحزبه ( 

وأشار إىل األخوة الثالثة وفيها تويف الشيخ الزاهد القدوة جنم الدين أبو اجلناب اخليوقي أمحد بن عمر بن حممد 
حملدث شيخ خوارزم ويقال له الكربى رحل األقطار راكبا وماشيا وأدرك من املشايخ ما ال حيصى كثرة الصويف ا

ولبس خرقة التصوف النهر جورية من الشيخ إمساعيل القصري والسهروردية للتربك من الشيخ أيب ناصر عمار بن 
كربى مث كثر استعماله فحذفوا الطامة ياسر وسبق أقرانه يف صغره إىل فهم املشكالت والغوامض فلقبوه الطامة ال

وأبقوا الكربى وخيوق املنسوب إليها من قرى خوارزم مسع هبمذان من احلافظ أيب العالء وباإلسكندرية من السلفي 
وعىن مبذهب الشافعي والتفسري وله تفسري يف اثنيت عشرة جملدة واجتمع به اإلمام فخر الدين الرازي فاعترف 

اجب طاف البالد ومسع هبا احلديث واستوطن خوارزم وصار شيخ تلك الناحية وكان بفضله قال عمر بن احل
  صاحب حديث

وسنة ملجأ للغرباء عظيم اجلاه ال خياف يف اهللا لومة الئم وقال ابن األهدل استشهد رضي اهللا عنه خبوارزم يف فتنة 
ل هلم ارحتلوا إىل بالدكم فإنه قد خرجت نار التتار وذلك أن سلطاهنا ملا قد مجع الشيخ أصحابه وكانوا حنو ستني فقا



من املشرق حترق إىل قرب املغرب وهي فتنة عظيمة ما وقع يف هذه األمة مثلها فقال له بعضهم لو دعوت برفعها 
فقال هذا قضاء حمكم ال ينفع فيه الدعاء فقالوا له خترج معنا فقال إين أقتل ههنا فخرج أصحابه فلما دخل الكفار 

ى الشيخ وأصحابه الباقون الصالة جامعة مث قال قوموا نقاتل يف سبيل اهللا ودخل البيت ولبس خرقة شيخه البلد ناد
ومحل على العدو فرماهم باحلجارة ورموه بالنبل وجعل يدور ويرقص حىت أصابه سهم يف صدره فنزعه ورمى به حنو 

مث مات ودفن يف رباطه رمحه اهللا تعاىل وفيها عبد السماء وفار الدم وهو يقول إن أردت فاقتلين بالوصال أو بالفراق 
الرحيم بن النفيس ابن هبة اهللا بن وهبان بن رومي بن سلمان بن حممد بن سلمان بن صاحل بن حممد ابن وهبان 

السلمي احلديثي مث البغدادي أبو نصر الفقيه احلنبلي احملدث ولد يف عاشر ربيع األول سنة سبعني ومخسمائة ببغداد 
الكثري من أيب الفتح بن شاتيل وخلق وبالغ يف الطلب وارحتل فيه إىل الشام واجلزيرة ومصر والعراق  ومسع

وخراسان وما وراء النهر وخوارزم وتفقه يف املذهب وتكلم يف مسائل اخلالف وحدث ببغداد ودمشق وغريمها قال 
له النظم والنثر اجليد كان من أكمل  ابن النجار كان مليح اخلط صحيح النقل والضبط حافظا متقنا ثقة صدوقا

الناس ظرفا ولطفا وحسن خلق وطيب عشرة وتواضع وكمال مروءة ومسارعة إىل قضاء حوائج اإلخوان ومن 
  شعره 

  ) منذ نأيتم عنه أوراقا ** سلوا فؤادي هل صفا شربه ( 
  )أن أودع التسليم أوراقا ** وهل يسليه إذا غبتم ( 

خبراسان وفيها أبو القسم عبد الغين بن قاسم بن عبد الرزاق بن عياش اهللباوي املقدسي  قتل شهيدا يف فتنة التتار
األصل املصري الفقيه احلنبلي الزاهد مسع مبصر من البوصريي وغريه وتفقه يف املذهب وانقطع إىل احلافظ عبد الغين 

ا من مجاعة من شيوخنا وصحب والزمه وكتب عنه كثريا من مصنفاته وغريها ذكر ذلك املنذري وقال مسع معن
مجاعة من املشايخ وكان صاحلا مقبال على مصاحل نفسه منفردا قانعا باليسري يظهر التجمل مع ما هو عليه من الفقر 
وحدث وتويف ليلة ثامن عشر صفر ودفن من الغد بسفح املقطم وفيها عبد املعز بن حممد بن أيب الفضل بن أمحد أبو 

لصويف مسند العصر ولد سنة اثنتني وعشرين ومخسمائة ومسع من متيم اجلرجاين وزاهر روح اهلروي البزاز مث ا
الشحامي وطبقتهما وله مشيخة يف جزء روى شيئا كثريا واستشهد يف دخول التتار هراة يف ربيع األول وهو آخر 

أبو حممد عبد العزيز بن عبد من كان بينه وبني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سبعة أنفس ثقات قاله يف العرب وفيها 
امللك الشيباين الدمشقي احلافظ تكلم فيه ابن النجار بعدم حتريره يف احلديث وفقد بنيسابور ملا دخلتها التتار 

  بالسيف قال ابن ناصر الدين 
  ) عبد العزيز اللني املباين ** مثاله املفقود ذا الشيباين ( 

ن طالب بن الطالباين البغدادي األزجي الفقيه احلنبلي الواعظ موفق أي الضعيف وفيها أبو احلسن علي بن ثابت ب
الدين مسع ببغداد من صاحل ابن الرحلة وشهدة ومسع باملوصل من خطيبها أيب الفضل وتفقه ببغداد على ابن املىن 

ه وبينه نكد واشتغل باملوصل باخلالف علي ابن يونس الشافعي وأقام حبران مدة عند اخلطيب ابن تيمية مث جرى بين
فقدم دمشق مث رجع وأقام برأس العني من أرض اجلزيرة ووعظ هناك وانتفع به قال ابن نقطة مسعت منه ومساعه 

  صحيح وقال املنذري له اختيارات يف املذهب 
  وفيها القسم بن املفىت أيب سعد عبد اهللا بن عمر أبو بكر بن الصفار



مة عمر بن أمحد الصفار ووجيه الشحامي وأيب األسعد القشريي النيسابوري الشافعي الفقيه روى عن جده العال
  وطائفة وكان مولده سنة ثالث وثالثني ومخسمائة استشهد يف دخول التتار نيسابور يف صفر 

وفيها الشهاب حممد بن خلف بن راجح بن بالل بن هالل بن عيسى بن موسى بن الفتح بن زريق املقدسي مث 
هللا احلنبلي الفقيه املناظر ولد سنة مخسني ومخسمائة جبماعيل مث قدم دمشق ومسع هبا من أيب الدمشقي اإلمام أبو عبد ا

املكارم بن هالل وقدم مصر فسمع هبا باإلسكندرية من السلفي وأكثر عنه وقدم بغداد فسمع من ابن اخلشاب 
مناظرا مفحما للخصوم ذا حظ  وشهدة وطبقتهم وتفقه هبا يف املذهب واخلالف على ابن املىن حىت برع وكان حباثا

من صالح وأوراد وسالمة صدر أمارا باملعروف هناء عن املنكر قال املنذري لقيته بدمشق ومسعت منه وكان كثري 
احملفوظات متحريا يف العبادات حسن األخالق وقال أبو املظفر سبط ابن اجلوزي كان زاهدا عابدا ورعا فاضال يف 

حلريرية يف مخسني ليلة فتشوش خاطره وكان يغسل باطن عينيه حىت قل نظره وكان فنون العلوم وحفظ املقامات ا
سليم الصدر من اإلبدال ما خالف أحدا قط رأيته يوما وقد خرج من جامع اجلبل فقال له إنسان ما تروح إىل 

لزوال جيلس يف بعلبك فقال بلى فمشى من ساعته إىل بعلبك بالقبقاب وقال أبو شامة كنت أراه يوم اجلمعة قبل ا
درج املنرب السفلي جبامع اجلبل وبيده كتاب من كتب احلديث وأخبار الصاحلني يقرؤه على الناس إىل أن يؤذن 

  املؤذن للجمعة وتويف يوم األحد سلخ صفر ودفن بسفح قاسيون 
ن أمحد بن محزة وفيها أبو عبد اهللا حممد بن عمر بن عبد الغالب العثماين احملدث الدمشقي دين صاحل ورع روى ع

بن املوازيين وابن كليب وطبقتهم تويف باملدينة النبوية يف احلرم كهال وفيها أبو نصر موسى بن الشيخ عبد القادر 
  اجليلي روى عن أبيه وابن ناصر وسعيد بن البنا وأيب الوقت

 وفيها أبو الفتوح برهان وسكن دمشق وكان عريا من العلم تويف يف أول مجادى اآلخرة عن مثانني سنة قاله يف العرب
الدين نصر بن حممد بن علي بن أيب الفرج أمحد بن احلصري اهلمذاين البغدادي احلنبلي املقري احملدث احلافظ الزاهد 

األديب نزيل مكة ولد يف شهر رمضان سنة ست وثالثني ومخسمائة وقرأ القرآن بالروايات على أيب بكر بن 
وابن السمني وابن الدجاجي ومجاعة ومسع احلديث الكثري من أيب الوقت وغريه الزاغوين وأيب الكرم الشهرزوري 

وخلق كثري منهم الشيخ عبد القادر وعىن هبذا الشأن مث خرج من بغداد سنة مثان وتسعني ومخسمائة فاستوطنها وأم 
لشيخ كان عبادة وثقة قال هبا باحلنابلة وكان شيخا صاحلا متعبدا قال ابن الدبيثي كان ذا معرفة هبذا الشأن ونعم ا

ابن النجار هو خامتة أصحابه كان حافظا حجة نبيال جم الفضائل كثري احملفوظ من أعالم الدين وأئمة املسلمني 
حدث بالكثري ببغداد ومكة ومسع منه خلق كثري من األئمة احلفاظ منهم الدبيثي وابن نقطة وابن النجار والضياء 

احلنبلي مات باملهجم من أرض اليمن يف شهر ربيع اآلخر وكان خروجه إىل اليمن والربزايل وابن خليل وقال ابن 
بأهله لقحط وقع مبكة وكان ذا عائلة فنزح هبم إىل اليمن يف حنو سنة مثان عشرة أي هذه السنة وفيها هبة اهللا بن 

 املصيصي وابن النب وكان اخلضر بن هبة اهللا بن أمحد بن طاووس السديد أبو حممد الدمشقي مسعه أبوه من نصر اهللا
كثري التالوة وتويف يف مجادى األوىل وفيها أبو الدر ياقوت املستعصمي بن عبد اهللا املوصلي الكاتب اجمليد املشهور 
امللقب أمني الدين املعروف بامللكي نسبة إىل السلطان ملكشاه سكن املوصل وأخذ النحو عن ابن الدهان وكان 

يب واملقامات وكتب خبطه الكثري وانتشر خطه يف اآلفاق وكان خطه يف هناية احلسن ومل يؤد مالزما قراءة ديوان املتن
أحد طريقة ابن البواب مثله مع فضل غزير ونباهة وكان مغري بنقل صحاح اجلوهري وكتب منها نسخا كثرية كل 

  نسخة يف جملد وكتب عليه خلق كثري



يف هذه السنة وقد أسن وتغري خطه كثريا وفيها سامل بن سعادة وانتفعوا به وكانت له مسعة كثرية يف زمنه مات 
  احلمصي الشاعر مات حبلب ومن شعره 

  ) لنوريهما من حتت قضب الزبرجد ** وروض أريض من شقيق ونرجس ( 
  ) وأجفان در حول أحداق عسجد ** خدود عقيق حتت خاالت عنرب ( 

وه وهو مقدم اإلمسعيلية وكان قد أظهر شريعة اإلسالم وفيها جالل الدين احلسن الصباح صاحب االملوت ودردك
  من األذان وغريه ووىل بعده ولده األكرب 

  سنة تسع عشرة وستمائة

  
فيها تويف أبو طالب أمحد بن عبد اهللا بن احلسني بن حديد الكناين اإلسكندراين املالكي روى عن السلفي ومجاعة 

وفيها ابن األمناطي احلافظ تقي الدين أبو الطاهر إمسعيل ابن عبد  وهو من بيت قضاء وحشمة تويف يف مجادى اآلخرة
اهللا بن عبد احملسن املصري الشافعي قال عمر بن احلاجب كان إماما ثقة حافظا مربزا واسع الرواية وعنده فقه 

ري الدعابة وأدب ومعرفة بالشعر وأخبار الناس قال وسألت احلافظ الضيا عنه فقال حافظ ثقة مفيد إال أنه كان كث
مع املرد وقال ابن البخاري ولد سنة سبعني ومخسمائة واشتغل من صباه وتفقه وأقرأ األدب ومسع الكثري وقدم 

دمشق سنة ثالث وتسعني مث حج سنة إحدى وستمائة وقدم مع الركب وكانت له مهة وافرة وجد واجتهاد ومعرفة 
والنثر وكان معدوم النظري يل وقته قال الضياء بات  كاملة وحفظ وفصاحة وفقه وسرعة فهم واقتدار على النظم

صحيحا فأصبح ال يقدر على الكالم أياما واتصل به ذلك حىت مات يف رجب وفيها ثابت بن مشرف أبو سعد 
  األزجي البناء املعمار روى عن ابن ناصر والكروخي وطبقتهما فأكثر وحدث بدمشق

إدريس اليعقويب الزاهد صاحب الشيخ عبد القادر الكيالين سيد وحلب وتويف يف ذي احلجة وفيها الشيخ علي بن 
زاهد عابد رباين متأله بعيد الصيت تويف يف ذي القعدة وفيها أبو الفضائل شهاب الدين عبد الكرمي بن جنم بن عبد 

 ذكره إن الوهاب بن عبد الواحد الشريازي الدمشقي بن احلنبلي الفقيه احلنبلي أخو ناصح الدين عبد الرمحن اآليت
شاء اهللا تعاىل وهو أصغر من الناصح بتسع سنني مسع ببغداد من نصر اهللا القزاز وأجاز له احلافظ أبو موسى املديين 
وغريه وتفقه وبرع وأفىت وناظر ودرس مبدرسة جده بدمشق وهي احلنبلية جوار الرواحية سكن بين األسطواين قال 

هم وكان أبرعهم يف الفقه واملناظرة واحملاكمات بصريا مبا جيري عند أبو شامة هو أخو البهاء والناصح وهو أصغر
القضاة يف الدعاوي والبينات وقال ابن الساعي يف تارخيه كان فقيها فاضال خريا عارفا باملذهب واخلالف وقال غريه 

األول ودفن كان ذا قوة وشهامة وانتزع مسجد الوزير من يد العلم السخاوي وبقي للحنابلة تويف سابع ربيع 
بسفح قاسيون وفيها العالمة كمال الدين علي بن حممد بن يوسف بن النبيه الكاتب الشاعر صاحب ديوان رسائل 

  امللك األشرف موسى بن العادل وله ديوان شعر مشهور كله ملح فمن شعره 
  ) من رآه من احملبني هاله ** بدر مت له من الشعر هاله ( 
  ) وغزال غارت عليه الغزالة **  قصر الليل حني زار وال غر( 
  ) لنا من سكان جند رساله ** يا نسيم الصبا عساك حتملت ( 
  ) محتها مسر القنا العساله ** كل معسولة املراشف بيضاء ( 



  وله 
  ) فمن جفنيك أسياف سل ** أمانا أيها القمر املطل ( 
  ) ويل جسد يذوب ويضمحل ** يزيد مجال وجهك كل يوم ( 
  )صدقتم إين ضيق العني خبل ** رفه التركي عين مييل بط( 

  
  ) وفتكك يف الرعية ال حيل ** أيا ملك القلوب فتكت فيها ( 
  ) يصبها وابل منه فطل ** قليل الوصل يقنعها فإن مل ( 

  وله 
  ) ماء احلياة واخلضر ** ملاك واخلد النضر ( 
  ) أخذ عزيز مقتدر ** أخذتين يا تاركي ( 
  ) ضامن قلب منكسر ** ى أحلت سلواين عل( 
  ) إذا غفا النجم سهر ** ومنت عن ذي أرق ( 
  ) العريب تفتخر ** قد أضحت الترك هبذا ( 
  ) غاب فإين منتظر ** ويل عهد البدر إن ( 
  ) ما يف الغزال والنمر ** يف خلقه وخلقه ( 
  ) فحيث ما سار تسر ** ترعاه أحداق الورى ( 

ر األربلي الفقيه الشافعي تفنن يف العلوم مع الزهد والورع وهو أول من درس باربل وفيها أبو العباس اخلضر بن نص
وله تصانيف حسان يف التفسري والفقه وله كتاب ذكر فيه ستا وعشرين خطبة للنيب صلى اهللا عليه وسلم كلها 

  مسندة وانتفع به خلق كثري قاله ابن األهدل 
يم بن مفرج الغافقي املالحي األندلسي الغرناطي املالكي أبو القسم كان وفيها احلافظ حممد بن عبد الواحد بن إبراه

  إماما حافظا مكثرا من األثبات قاله ابن ناصر الدين 
وفيها أبو القسم نصر بن عقيل بن نصر األربلي ولد باربل سنة أربع وثالثني ومخسمائة وتفقه هبا على عمه أيب 

مث توجه إىل بغداد سنة ستمائة فآذاه بتوليتها مظفر الدين واستوىل على  العباس اخلضر املتوىف يف هذا العام أيضا
أمالكه فتوجه إىل املوصل سنة ست وستمائة فأقبل عليه صاحبها األتابك نور الدين أرسالن شاه بن مسعود وأحسن 

  إليه ورتب له كفايته ومل يزل مكرما

  إىل أن مات هبا يف رابع عشر ربيع اآلخر ذكره التفليسي 
وفيها الشيخ يونس بن يوسف بن مساعد الشيباين املخارقي القنيي نسبة إىل القنية قرية من نواحي ماردين وهذا 

شيخ الطائفة اليونسية أوىل الشطح وقلة العقل وكثرة اجلهل أبعد اهللا شرهم وكان رمحه اهللا صاحب حال وكشف 
ن أصحابه عنه فقال كنا مسافرين والشيخ يونس حيكي عنه كرامات قاله يف العرب وقال ابن خلكان سألت رجال م

معنا فنزلنا يف الطريق بني سنجار وعانة وهي خموفة فلم يقدر أحد منا ينام من شدة اخلوف ونام الشيخ يونس فلما 
انتبه قلنا له كيف قدرت تنام فقال واهللا ما منت حىت جاء إمسعيل بن إبراهيم عليهما السالم وتدرك القفل ورحلنا 

   بربكة الشيخ يونس ومن شعره مواليا ساملني



  ) وأنا رميت اخلاليق يف حبار التيه ** أنا محيت احلمى وأنا سكنت فيه ( 
  ) أنا فىت ما أداين من به تشبيه ** من كان يبغي العطا مين أنا أعطيه ( 

  وله 
  ) ينالك من مكروه دق املطارق ** إذا صوت سندانا فصربا على الذي ( 
  ) فتضرب أعناق العدا بالبوارق ** أن تعيدك ضاربا  لعل الليايل( 

  تويف بقريته القنية وقد ناهز التسعني وقربه مشهور هناك 

  سنة عشرين وستمائة

  
فيها كانت امللحمة الكربى بني التتار وبني القفجاق والروس وثبت اجلمعان أياما مث انتصرت التتار وغلوا أولئك 

ي احلسن بن زهرة احلسيين النقيب رأس الشيعة حبلب وعزهم وجاههم وعاملهم بالسيف وفيها تويف الشيخ أبو عل
كان عارفا بالقراءات والعربية واألخبار والفقه على رأي القوم وكان متعينا للوزارة ونفذ رسوال إىل العراق وغريها 

  واندكت الشيعة

ن آخر من روى بنفس مصر عن ابن رفاعة مبوته وفيها احلسن بن حيىي بن أيب الرداد املصري ويسمى أيضا حممدا كا
  تويف يف ذي القعدة 

وفيها الشيخ موفق الدين املقدسي أحد األئمة األعالم أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة احلنبلي صاحب 
التصانيف ولد جبماعيل سنة إحدى وأربعني ومخسمائة وهاجر مع أخيه الشيخ أيب عمر سنة إحدى ومخسني وحفظ 

القرآن وتفقه مث ارحتل إىل بغداد فأدرك الشيخ عبد القادر فسمع منه ومن هبة اهللا الدقاق وابن البطي وطبقتهم 
وتفقه على ابن املىن حىت فاق على األقران وحاز قصب السبق وانتهى إليه معرفة املذهب وأصوله وكان مع تبحره 

قار وفيه حلم وتؤدة وأوقاته مستغرقة للعمل والعمل وكان يف العلوم ويقينه ورعا زاهدا تقيا ربانيا عليه هيبة وو
يفحم اخلصوم باحلجج والرباهني وال يتحرج وال ينزعج وخصمه يصيح وحيترق قال احلافظ الضياء كان تام القامة 
أبيض مشرق الوجه أدعج العينني كأن النور خيرج من وجهه حلسنه واسع اجلبني طويل اللحية قائم األنف مقرون 

جبني لطيف البدن حنيف اجلسم إىل أن قال رأيت اإلمام أمحد يف النوم فقال ما قصر صاحبكم املوفق يف شرح احلا
اخلرقي ومسعت أبا عمر بن الصالح املفيت يقول ما رأيت مثل الشيخ املوفق ومسعت شيخنا أبا بكر بن غنيمة املفيت 

ال الشيخ املوفق قلت مجع له الضياء ترمجة يف جزءين مث ببغداد يقول ما أعرف أحدا يف زماننا أدرك درجة االجتهاد إ
قال تويف يف يوم عيد الفطر قاله مجيعه يف العرب وذكر الناصح بن احلنبلي أنه حج سنة أربع وسبعني ومخسمائة ورجع 

كتاب  مع وفد العراق إىل بغداد وأقام هبا واشتغلنا مجيعا على الشيخ أيب الفتح مث رجع إىل دمشق واشتغل بتصنيف
املغىن يف شرح اخلرقي فبلغ األمل يف إمتامه وهو كتاب بليغ يف املذهب عشر جملدات تعب عليه وأجاد فيه ومجل به 

  املذهب وقرأه عليه مجاعة وانتفع بعلمه طائفة كثرية

ي كان قال ونشأ على مست أبيه وأخيه يف اخلري والعبادة وغلب عليه االشتغال بالفقه والعلم وقال سبط ابن اجلوز
إماما يف فنون كثرية ومل يكن يف زمانه بعد أخيه أيب عمرو العماد أزهد وال أورع منه وكان كثري احلياء عفوفا عن 

الدنيا وأهلها هينا لينا متواضعا حمبا للمساكني حسن األخالق جوادا سخيا من رآه كأمنا رأى بعض الصحابة وكأن 



وم وليلة سبعا من القرآن وال يصلي ركعيت السنة إال يف بيته اتباعا النور خيرج من وجهه كثري العبادة يقرأ كل ي
للسنة وكان حيضر جمالسي دائما جبامع دمشق وقاسيون وقال أبو شامة كان شيخ احلنابلة موفق الدين إماما من أئمة 

 األخبار واآلثار املسلمني وعلما من أعالم الدين يف العلم والعمل وصنف كتبا حسانا يف الفقه وغريه عارفا مبعاين
مسعت عليه أشياء وجاءه مرة امللك العزيز بن امللك العادل يزوره فصادفه يصلي فجلس بالقرب منه إىل أن فرغ من 
صالته مث اجتمع به ومل يتجوز يف صالته ومن أطرف ما حكى عنه أنه كان جيعل يف عمامته ورقة مصرورة فيها رمل 

واإلجازات وغريها فاتفق ليلة أن خطفت عمامته فقال خلاطفها يا أخي خذ من يرمل به ما يكتبه للناس من الفتاوى 
العمامة الورقة املصرورة مبا فيها ورد العمامة أغطي هبا رأسي وأنت يف أوسع احلل مما يف الورقة فظن اخلاطف أهنا 

درجات فخلص الشيخ فضة ورآها ثقيلة فأخذها ورد العمامة وكانت صغرية عتيقة فرأى أخذ الورقة خريا منها ب
عمامته هبذا الوجه اللطيف وقال أبو العباس بن تيمية ما دخل الشام بعد األوزاعي أفقه من الشيخ املوفق رمحه اهللا 
وقال الضياء كان رمحه اهللا تعاىل إماما يف القرآن إماما يف التفسر إماما يف علم احلديث ومشكالته إماما يف الفقه بل 

يف علم اخلالف أوحد زمانه يف الفرائض إماما يف أصول الفقه إماما يف النحو إماما يف احلساب أوحد زمانه فيه إماما 
  إماما يف النجوم السيارة واملنازل قال وملا قدم بغداد قال له الشيخ أبو الفتح بن املىن أسكن هنا فإن بغداد مفتقرة

املوفق تعظيما كثريا ويدعو له ويقعد بني يديه  إليك وأنت خترج من بغداد وال ختلف فيها مثلك وكان العماد يعظم
كما يقعد املتعلم من العامل وقال ابن غنيمة ما أعرف أحدا يف زماننا أدرك درجة اإلجتهاد إال املوفق وقال أبو عمرو 

بن الصالح ما رأيت مثل الشيخ املوفق وقال الشيخ عبد اهللا اليونيين ما أعتقد أن شخصا ممن رأيته حصل له من 
لكمال يف العلوم والصفات احلميدة اليت حيصل هبا الكمال سواه فإنه رمحه اهللا كان إماما كامال يف صورته ومعناه ا

من احلسن واإلحسان واحللم والسؤدد والعلوم املختلفة واألخالق احلميدة واألمور اليت ما رأيتها كملت يف غريه 
رة علمه وغزير فطنته وكمال مروءته وكثرة حيائه وقد رأيت من كرم أخالقه وحسن عشرته ووفور حلمه وكث

ودوام بشره وعزوف نفسه عن الدنيا وأهلها واملناصب وأرباهبا ما قد عجز عنه كبار األولياء فإن رسول اهللا صلى 
اهللا عليه وسلم قال ما أنعم اهللا تعاىل على عبد نعمة أفضل من أن يلهمه ذكره فقد ثبت هبذا أن اهلام الذكر أفضل 

كرامات وأفضل الذكر ما يتعدى نفعه إىل العباد وهو تعليم العلم والسنة وأعظم من ذلك وأحسن ما كان جبلة ال
وطبعا كاحللم والكرم والفضل والعقل واحلياء وكان قد جبله اهللا على خلق شريف وأفرغ عليه املكام إفراغا وأسبغ 

تابعة للمنقول يف باب األصول وغريه ال يرى إطالق عليه النعم فلطف به يف كل حال وقال ابن رجب كان كثري امل
ما مل يؤثر من العبارات ويأمر باإلقرار واإلمرار ملا جاء يف الكتاب والسنة من الصفات من غري تغيري وال تكييف وال 

متثيل وال حتريف وال تأويل وال تعطيل ومن تصانيفه يف أصول الدين الربهان يف مسئلة القرآن وجواب مسئلة 
دت من صرخد يف القرآن جزء واالعتقاد جزء ومسئلة العلو جزءان وذم التأويل جزء وكتاب القدر جزءان ور

ومنهاج القاصدين يف فضائل اخللفاء الراشدين ورسالة إىل الشيخ فخر الدين بن تيمية يف عدم ختليد أهل البدع يف 
  النار ومسئلة يف

احلديث خمتصر العلل للخالل جملد ضخم ومشيخة شيوخه أجزاء  حترمي النظر يف كتب أهل الكالم ومن تصانيفه يف
كثرية ومن تصانيفه يف الفقه املغىن يف عشر جملدات والكايف أربع جملدات واملقنع جملد وخمتصر اهلداية جملد والعمدة 
ول جملد صغري ومناسك احلج جزء وذم الوسواس جزء وفتاوى ومسائل منثورة ورسائل شيء كثري والروضة يف أص
الفقه جملد وله يف اللغة واألنساب وحنو ذلك مصنفات وله كتاب التوابني وكتاب املتحابني يف اهللا وكتاب الرقة 



والبكاء وغري ذلك وانتفع بتصانيفه املسلمون عموما وأهل املذهب خصوصا وانتشرت واشتهرت حبسن قصده 
شيخ عز الدين بن عبد السالم ما رأيت يف كتب وإخالصه وال سيما كتابه املغىن فإنه عظم النفع به حىت قال ال

اإلسالم يف العلم مثل اجمللى واجمللى وكتاب املغىن للشيخ موفق الدين بن قدامة يف جودهتما وحتقيق ما فيهما ونقل 
عنه أيضا أنه قال ما طابت نفسي بالفتيا حىت صار عندي نسخة املغىن مع أنه كان يسامي الشيخ يف زمانه وقال 

  اجلوزي أنشدين املوفق لنفسه  سبط ابن
  ) سوى القرب أين إن فعلت ألمحق ** أبعد بياض الشعر أعمر مسكنا ( 
  ) وشيكا وينعاين إيل فيصدق ** خيربين شييب بأين ميت ( 
  ) فهل مستطيع رفو ما يتخرق ** خيرق عمري كل يوم وليلة ( 
  ) فمن ساكت أو معول يتحرق ** كأين جبسمي فوق نعشي ممددا ( 
  ) وأدمعهم تنهل هذا املوفق ** إذا سئلوا عين أجابوا وأعولوا ( 
  ) وأودعت حلدا فوقه الصخر مطبق ** وغيبت يف صدع من األرض ضيق ( 
  ) ويسلمين للقرب من هو مشفق ** وحيثو على الترب أوثق صاحب ( 
  ) فإين ملا أنزلته ملصدق ** فيا رب كن يل مؤنسا يوم وحشيت ( 
  ) ومن هو من أهل أبر وأرفق ** إىل اهللا صائر  وما ضرين أين( 

  ومن شعره أيضا

  
  ) يأىب عليك دخول داره ** ال جتلسن بباب من ( 
  ) يعوقها أن مل أداره ** وتقول حاجايت إليه ( 
  ) تقضي ورب الدار كاره ** اتركه واقصد رهبا ( 

لدين عبد الرمحن وروى عنه مجاعة من وتفقه على الشيخ موفق الدين خلق كثري منهم ابن أخيه الشيخ مشس ا
احلفاظ وغريهم منهم ابن الدبيثي والضياء وابن خليل واملنذري وعبد العزيز بن طاهر بن ثابت اخلياط املقرىء 

وتويف رمحه اهللا تعاىل مبنزله بدمشق يوم السبت يوم عيد الفطر وصلى عليه من الغد ومحل إىل سفح قاسيون فدفن به 
ير مثله قال حممد بن عبد الرمحن العلوي كنا جببل بين هالل فرأينا على قاسيون ليلة العيد ضوءا  وكان مجع عظيم مل

عظيما فظننا أن دمشق قد احترقت وخرج أهل القرية ينظرون إليه فوصل اخلرب بوفاة املوفق ومسيت تربته بالورضة 
ل كنا يف عذاب فلما دفن عندنا املوفق ألنه رؤي بعض املوتى املدفونون هناك يف سرور عظيم فسئل عن ذلك فقا

صارت تربتنا روضة من رياض اجلنة وقال سبط ابن اجلوزي كان له أوالد حممد وحيىي وعيسى ماتوا كلهم يف حياته 
  وله بنات ومل يعقب من ولد املوفق سوى عيسى خلف ولدين صاحلني وماتا وانقطع عقبه 

ملقدسي الفقيه احلنبلي نزيل بغداد مسع الكثري من ابن كليب وطبقته وفيها أبو أمحد عبد احلميد بن مري بن ماضي ا
وحدث عنه بنسخة ابن عرفة مسعها منه احلافظ الضياء وتفقه يف املذهب وكان حسن األخالق صاحلا خريا متوددا 

ا فخر الدين تويف ليلة الثالثاء ثالث مجادى اآلخرة ودفن بباب حرب قال ابن النجار أظنه جاوز اخلمسني بيسري وفيه
أبو منصور عبد الرمحن بن حممد بن احلسن ابن هبة اهللا بن عبد اهللا اإلمام املفيت الدمشقي الشافعي شيخ الشافعية 

بالشام ولد سنة مخسني ومخسمائة ومسع من عميه الصاين واحلافظ أيب القسم وحسان الزيات وطاثفة وبرع يف 
  درساملذهب على القطب النيسابوري وتزوج بابنته و



باجلاروخية مث بالصالحية بالقدس مث بالتقوية بدمشق وكان يقيم بالقدس أشهرا وبدمشق أشهرا وكان ال ميل أحد 
من رؤيته حلسن مسته واقتصاده يف لباسه ولطفه ونور وجهه وكثرة ذكره هللا تعاىل قال ابن شهبة كان ال خيلو لسانه 

نع وجهز أهله للسفر إىل ناحية حلب وأشار بتولية ابن احلرستاين من ذكر اهللا تعاىل وأريد على أن يلي القضاء فامت
وقال أبو املظفر كان زاهدا عابدا ورعا منقطعا إىل العلم والعبادة حسن األخالق قليل الرغبة يف الدنيا وقال عمر بن 

اما زاهدا ثقة احلاجب صنف يف الفقه واحلديث مصنفات وتفقه عليه مجاعة منهم عز الدين بن عبد السالم وكان إم
كثري التهجد غزير الدمعة حسن األخالق كثري التواضع قليل التعصب سلك طريق أهل اليقني وكان يطرح التكلف 

وعرضت عليه مناصب واليات دينية فأباها تويف يف رجب ودفن بطرف مقابر رالصوفية الشرقي يقابل قرب ابن 
دين سنقر الصالحي كان مقيما حبلب مث انتقل إىل ماردين الصالح جوار تربة شيخه القطب وفيها األمري مبارز ال

فخاف منه األشرف وشكا حاله للمعظم فخدعه ووعده بأن يوليه مهما اختار وجهز إليه ابنه فحضر إىل الشام 
فالتقاه املعظم ومل ينصفه وتفرق عنه أصحابه فمرض من شدة غبنه ونزل يف دار شبل الدولة بالصاحلية ومات غبنا 

بل الدولة بأمره أحسن قيام واشترى له تربة على رأس زقاق اخلانقاه عند املصنع ودفنه هبا وكان املبارز حمببا فقام ش
  إىل الناس ومل يكن يف زمنه أكرم منه 

  وفيها حممد بن قتلمش السمرقندي كان حاجبا للخليفة وبرع يف علم األدب وكان مغرى بالنرد والقمار ومن شعره 
  ) عبدا كما سخر يل قلبها ** ليب هلا ال والذي سخر ق( 
  ) يتيح يل عن هجرها قلبها ** ما فرحي يف حبه غري أن ( 

  ومنه أيضا 
  )وجتلدي والصرب عنه كخصره ** ومقرطق وجدي عليه كردفه ( 

  
  ) أجلو حماسنه بشمعة ثغره ** نادمته يف ليلة من شعره ( 

قوب يوسف بن حممد بن يعقوب بن يوسف بن عبد املؤمن وفيها صاحب املغرب السلطان املستنصر باهللا أبو يع
القيسي مل يكن يف آل عبد املؤمن أحسن منه وال أفصح وال أشغف باللذات ويل األمر عشر سنني بعد أبيه ومات ومل 

  يعقب 

  سنة إحدى وعشرين وستمائة

  
  فيها استوىل لولو على املوصل وخنق ابن أستاذه حممود بن القاهر وزعم أنه مات 

وفيها عادت التتار من بالد القفجاق ووصلوا إىل الري وكان من سلم من أهلها قد تراجعوا إليها فما شعروا إال 
بالتتار قد أحاطوا هبم فقتلوا وسبوا مث ساروا إىل قم وقاشان فأبادومها مث عطفوا إىل مهذان فقتلوا وفظعوا مث ساروا 

  إىل توريز فوقع بينهم وبني اخلوارزمية مصاف 
فيها تويف أبو العباس أمحد بن أيب الفتح يوسف بن حممد األزجي املشتري مسند وقته مسع من األرموي وابن و

الطالية وابن ناصر وطائفة وتفرد بأشياء تويف يف شعبان وفيها أمحد بن حممد القادسي الضرير احلنبلي كان خشن 
وا ما مذهبك قال حنبلي فقالوا ما ميكن أن يصلي العيش طلب املصتضيء باهللا من يصلي به التراويح فأحضروه فقال



بدار اخلالفة حنبلي فقال القادسي أنا حنبلي وما أريد أن أصلي بكم فسمعه اخلليفة فقال صل على مذهبك وكان 
مالزما البن اجلوزي وبه انتفع وفيها أبو سليمان ابن حوط اهللا وهو داود بن سليمان بن داود األنصاري نزيل مالقة 

روى عن ابن بشكوال فأكثر وعن عبد احلق بن بويه وأيب عبداهللا بن زرقون ووىل قضاء بلنسية وغريها رحل و
  وعاش تسعا وستني سنة 

  وفيها أبو طالب بن عبد السميع عبد الرمحن بن حممد بن عبد السميع

ببغداد من هبة اهللا بن  ابن أيب متام الواسطي املقرىء املعدل قرأ القراءات على عبد العزيز السماين وغريه ومسع
  الشبلي وطائقة وصنف أشياء حسنة وعىن باحلديث والعلم تويف يف احملرم عن ثالث ومثانني سنة 

وفيها ابن احلباب القاضي األسعد أبو الربكات عبد القوي بن عبد العزيز بن احلسني التميمي السعدي األغليب 
بن رفاعة كان ذا فضل ونبل وسؤدد وعلم ووقار وحلم وكان املصري املالكي األخباري املعدل راوي السرية عن ا

  مجاال لبلده تويف يف شوال وله مخس ومثانون سنة 
وفيها عبد الواحد بن يوسف بن عبد املؤمن بن علي سلطان املغرب أبو حممد ويل األمر يف العام املاضي فلم يدار 

شهر ويف أيامه استوىل على مملكة األندلس ابن أخيه أمراء الرببر فخلعوه وخنقوه يف شعبان وكانت واليته تسعة أ
عبد اهللا بن يعقوب امللقب بالعادل والتقى االفرنج فهزموا جيشه مث طلب مراكش بأسوأ حال فقبضوا عليه ومتلك 
األندلس بعده أخوه إدريس مديدة فخرج عليه حممد بن هود اجلذامي ودعا إىل آل العباس فمال الناس إليه فهرب 

عسكره إىل مراكش فالتقاه صاحبها يومئذ حيىي بن حممد بن يوسف فهزم حيىي وفيها علي بن عبد الرشيد إدريس ب
أبو احلسن اهلمذاين قاضي مهذان مث قاضي اجلانب الغريب ببغداد مث قاضي تستر حضر على أيب الوقت ومسع من أيب 

  ويف يف صفر اخلري الباغياين وقرأ القراءات على جده ألمه أيب العالء العطار ت
وفيها الشيخ على الفرنثي الزاهد صاحب الزاوية واألصحاب بسفح قاسيون وكان صاحب حال وكشف وعبادة 

وصدق وهو الذي حكى عنه أنه قال أربعة يتصرفون يف قبورهم كتصرف األحياء الشيخ عبد القادر ومعروف 
  ة الكرخي وعقيل املنبجي وحياة بن قيس احلراين تويف يف مجادى اآلخر

  وفيها ابن اليتيم أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن حممد األنصاري األندلسي خطيب

املرية رحل يف طلب احلديث ومسع من أيب احلسن بن العمة وابن هذيل والكبار باألسكندرية من السلفى وببغداد من 
  األول شهدة وبدمشق من احلافظ ابن عساكر ولد سنة أربع وأربعني ومخسمائة وتويف يف ربيع 

وفيها ابن اللبودي مشس الدين حممد بن عبدان الدمشقي الطبيب قال ابن أيب أصيبعة كان عالمة وقته وأفضل أهل 
  زمانه يف العلوم احلكمية وكان له ذكاء مفرط وحرص بالغ تويف يف ذي القعدة ودفن بتربته بطريق املزة 

بن سعيد األنصاري األشبيلي شيخ املالكية كان من كبار وفيها ابن زرقون أبو احلسني حممد بن أيب عبد اهللا حممد 
املتعصبني للمذهب فأوذي من جهة بين عبد املؤمن ملا أبطلوا القياس وألزموا الناس باألثر والظاهر وقد صنف كتاب 

  املعلى يف الرد على احمللى البن حزم تويف يف شوال وله ثالث ومثانون سنة 
أبو جعفر البغدادي الصويف تويف يف احملرم ببغداد وله أربع ومثانون سنة روى عن  وفيها حممد بن هبة اهللا بن مكرم

أيب الفضل األرموي وأيب الوقت ومجاعة وفيها الغاراري حممد بن خيلفنت بن أمحد الرببري التلمساين الفقيه املالكي 
الفرج أيب املعايل املوصلي مث البغدادي األديب الشاعر ويل قضاء قرطبة وفيها الفخر املوصلي أبو املعايل حممد بن أيب 

الشافعي املقرىء صاحب حيىي بن سعدون ومعيد النظامية كان بصريا بعلل القراءات قال ابن النجار كان فقيها 



فاضال حنويا حسن الكالم يف مسائل اخلالف له معرفة تامة بوجوه القراءات وعللها وطرقها وله يف ذلك مصنفات 
توددا حسن العشرة وقدم بغداد سنة اثنتني وسبعني ومخسمائة فتفقه هبا وتويف هبا يف سادس وكان كيسا متواضعا م

  رمضان رمحه اهللا 

  سنة اثنتني وعشرين وستمائة

  
  فيها جاء جالل الدين بن خوارزم شاه فبذل السيف يف دقوقا وفعل ما ال تفعله

ر وحصن بغداد وأقام اجملانيق وأنفق ألف ألف الكفرة وأحرق دقوقا وعزم على هجم بغداد فانزعج اخلليفة الناص
دينار ففجأ ابن خوارزم شاه أن الكرج قد خرجوا على بالده فساق إليهم والتقاهم قال أبو شامة فظفر هبم وقتل 

منهم سبعني ألفا مث أخذ تفليس بالسيف وقتل هبا ثالثني ألفا يف آخر العام وكان قد أخذ تربيز باألمان وتزوج بابنة 
ان طغربك السلجوقي مث جهز جيشا فافتتحوا كنجة وأخذ أيضا مراغة وكانت الكزج قد ملكوا عليهم امرأة السلط

وتطلبوا هلا من ينكحها لينوب عنها يف امللك فأرسل سلطان الروم إليها خيطبها البنه فامتنعوا وقالوا ال حيكم علينا 
قام معها وأمر وهنى نعوذ باهللا من اخلذالن وكان الزوج مسلم فقال إن ابين يتنصر ويتزوجها فأجابوه فتنصر ابنه وأ

يسمع عنها القبائح ويسكت وكانت تعشق مملوكا هلا ورآها يوما يف الفراش مع اململوك فأنكر ذلك فقالت إن 
رضيت وإال أنت أخرب مث نقلته إىل قلعة وحجرت عليه مث مسعت بشابني مليحني فأحضرت أحدمها وتزوجت به 

يع احلسن من أهل كنجة فطلبت منه أن يتنصر للتزوج به ويف سلخ رمضان تويف اخلليفة الناصر وأحضرت آخر بد
لدين اهللا أبو العباس أمحد بن املستضيء بأمر اهللا احلسن بن املستنجد باهللا يوسف بن املقتفى اهلامشي العباسي بويع 

ون سنة وكان أبيض تركي الوجه أقىن باخلالفة يف أول ذي القعدة سنة مخس وسبعني ومخسمائة وله ثالث وعشر
األنف خفيف العارضني رقيق احملاسن فيه شهامة وإقدام وله عقل ودهاء وهو أطول بين العباس خالفة كما أن 

الناصر لدين اهللا األموي صاحب األندلس أطول بين أمية دولة وكما أن املستنصر باهللا العبيدي أطول العبيديني دولة 
ر بن ملكشاه أطول بين سلجوق دولة قال املوفق عبد اللطيف كان يشق الدروب وكما أن السلطان سنج

واألسواق أكثر الليل والناس يتهيبون لقاءه أظهر الفتوة والبندق واحلمام املناسيب يف أيامه وتفنن األعيان واألمراء 
  يف

فة يتوىل األمور بنفسه ما زال يف ذلك ودخل فيه امللوك وقال الذهيب وكان مستقال باألمور بالعراق متمكنا من اخلال
عز وجاللة واستظهار وسعادة أصابه فاجل يف آخر أيامه وتويف يف سلخ رمضان وله سبعون سنة إال أشهرا ووىل بعده 

ولده الظاهر وقال ابن النجار دانت السالطني للناصر ودخل حتت طاعته من كان من املخالفني وذلت له العتاة 
اجلبابرة وفتح البالد العديدة وملك من املمالك ما مل ميلكه أحد ممن تقدمه من السالطني  والطغاة وانقهرت لسيفه

واخللفاء وامللوك وخطب له ببالد األندلس وبالد الصني وكان أسد بين العباس نتصدع هليبته اجلبال وكان حسن 
والكلمات املؤيدة كانت أيامه  اخللق لطيف اخللق كامل الظرف فصيح اللسان بليغ البيان له التوقيعات املسددة

غرة يف وجه الدهر ودرة يف تاج الفخر وقال املوفق عبد اللطيف أحيا هيبة اخلالفة وكانت قد ماتت مبوت املعتصم 
مث ماتت مبوته وكان امللوك واألكابر مبصر والشام إذا جرى ذكره يف خلواهتم خفضوا أصواهتم هيبة وإجالال وقال 

ديء السرية يف الرعية مائال إىل الظلم والعسف وكان يفعل أفعاال متضادة وكان يتشيع ابن واصل كان مع ذلك ر



ومييل إىل مذهب اإلمامية خبالف آبائه حىت أن ابن اجلوزي سئل حبضرته من أفضل الناس بعد رسول اهللا صلى اهللا 
يصرح وقال الذهيب أجاز عليه وسلم فقال أفضلهم بعده من كانت ابنته حتته فكىن بفضل الصديق ومل يقدر أن 

الناصر جلماعة من األعيان فحدثوا عنه منهم ابن سكينة وابن األخضر وابن النجار وابن الدامغاين وآخرون وقال 
سبط ابن اجلوزي وغريه قل بصر الناصر يف آخر عمره وقيل ذهب بالكلية ومل يشعر بذلك أحد من الرعية حىت 

لمها اخلط بنفسه فكانت تكتب مثل خطه فتكتب على التواقيع وقال مشس الوزير وأهل الدار وكان له جارية قد ع
الدين اجلزري كان املاء الذي يشربه الناصر تأيت به الدواب من فوق بغداد سبعة فراسخ ويغلى سبع غلوات كل 

  يوم

وأخرج منه غلوة مث حيبس يف األوعية سبعة أيام مث يشرب منه ومع هذا ما مات حىت سقى املرقد مرات وشق ذكره 
احلصى مث مات منه ومن لطائفه أن خادما له امسه مين كتب إليه ورقة فيها عتب فوقع فيها مبن مين مين مثن مين مثن 
مثن وفيها ابن يونس صاحب شرح التنبيه اإلمام شرف الدين أمحد بن العالمة ذي الفنون كمال الدين موسى بن 

ي تويف يف ربيع اآلخر عن سبع وأربعني سنة قال ابن خلكان كان الشيخ املفيت رضي الدين يونس املوصلي الشافع
كثري احملفوظات غزير املادة نسج على منوال أبيه يف التفنن وما مسعت أحدا يلقى الدروس مثله ولقد كان من حماسن 

  الوجود وما أذكره إال وتصغر الدنيا يف عيين وقال الذهيب عاش بعده أبوه سبع عشرة سنة 
يم بن عبد الرمحن القطيعي املواقييت أبو إسحق اخلياط روى الصحيح غري مرة عن أيب الوقت وتويف يف وفيها إبراه

  شعبان وكان ثقة فاضال مؤقتا 
وفيها أبو إسحق بن الربين إبراهيم بن مظفر بن إبراهيم الواعظ شيخ دار احلديث املهاجرية باملوصل روى عن ابن 

  البطي ومجاعة وكان عاملا متفننا 
فيها أبو العباس أمحد بن أيب املكارم بن شكر بن نعمة بن علي بن أيب الفتح بن حسن بن قدامة بن أيوب بن عبد و

اهللا بن رافع املقدسي اخلطيب احلنبلي خطيب قرية مردا من عمل نابلس قال احلافظ الضياء سافر إىل بغداد يف طلب 
مدة طويلة ومسع احلديث ببغداد وجببل قاسيون ومسعت  العلم واشتغل وحصل يف مدة يسرية ما مل حيصله غريه يف

شيخنا اإلمام عماد الدين إبراهيم بن عبد الواحد غري مرة يغبطه مبا هو عليه من كثرة اخلري مث ذكر له كرامات من 
ا أمحد بن تكثري الطعام يف وقت احتيج فيه إىل تكثريه ومن املعافاة من الصرع مبا يكتبه وقال املنذري تويف مبردا وفيه

علي بن أمحد املوصلي الفقيه احلنبلي الزاهد أبو العباس املعروف بالوتارة ويقال ابن الوتارة قال املنذري مسع على 
  علو سنه من املتأخرين وقال الناصح

ابن احلنبلي كان يعرف مسائل اهلداية أليب اخلطاب ويأكل من كسب يده ولباسه الثوب اخلام وانتفع به مجاعة 
له حرمة قوية باملوصل واحترام من جانب صاحبها ومن بعده وتويف باملوصل رابع عشر ذي احلجة وفيها وصارت 

أبو الفضل جعفر بن مشس اخلالفة حممد بن خمتار األفضلي املصري جمد امللك الشاعر األديب الكبري قال ابن خلكان 
ديوان مجع فيه أشياء لطيفة دلت على كان فاضال حسن اخلط وكتب كثريا وخطه مرغوب فيه حلسنه وضبطه وله 

  جودة اختياره وله ديوان شعر أجاد فيه نقلت من خطه لنفسه 
  ) وأسى يبشر بالسرور العاجل ** هي شدة يأيت السرور عقيبها ( 
  ) للمرء خري من نعيم زائل ** وإذا نظرت فإن بؤسا دائما ( 

الكوم األمحر ظاهر مصر رمحه اهللا واألفضلي بفتح اهلمزة وتويف يف الثاين عشر من احملرم ودفن باملوضع املعروف ب



وسكون الفاء وفتح الضاد املعجمة وبعدها الم نسبة إىل األفضل أمري اجليوش مبصر وتويف والده يف ذي احلجة سنة 
عشرين وستمائة وفيها أبو عبد اهللا احلسني بن عمر بن باز احملدث املوصلي رحل ومسع من شهدة وطبقتها وكتب 

  لكثري ووىل مشيخة دار احلديث باملوصل اليت بناها صاحب اربل تويف يف ربيع اآلخر ا
وفيها ابن شكر الصاحب الوزير صفي الدين أبو حممد عبد اهللا بن احلسني بن عبد اخلالق الشييب الدمريي املالكي 

بالوزارة مل يبق له مثله وقال ولد سنة مثان وأربعني ومخسمائة ومسع احلديث وتفقه وساد قال أبو شامة كان خليقا 
الذهيب كان يبالغ يف إقامة النواميس مع التواضع للعلماء ويتعاىن احلشمة الضخمة والصدقات والصالت ولقد متكن 

من العادل متكنا ال مزيد عليه مث غضب عليه ونفاه فلما مات عاد ابن شكر إىل مصر ووزر للكامل مث عمى يف 
  ابن البنا راوي جامع الترمذياآلخر تويف يف شعبان وفيها 

عن الكروخي أبو احلسن علي بن أيب الكرم نصر بن املبارك العراقي مث املكي اجلالل حدث مبصر واإلسكندرية 
وقوص وأماكن وتويف مبكة يف صفر أو يف ربع األول وفيها زين الدين قاضي القضاة بالديار املصرية أبو احلسن علي 

 بن بندار الدمشقي مث البغدادي الشافعي عاش اثنتني وسبعني سنة وتويف يف مجادى بن العالمة يوسف بن عبد اهللا
اآلخرة وروى عن أيب زرعة وغريه وفيها امللك األفضل نور الدين علي بن السلطان صالح الدين يوسف بن أيوب 

جودة وكتابة تسلطن ولد سنة مخس وستني ومخسمائة بالقاهرة ومسع من عبد اهللا بن بري ومجاعة وله شعر وترسل و
بدمشق مث حارب أخاه العزيز صاحب مصر على امللك مث زال سلطانه ومتلك مسيساط وأقام هبامدة وكان فيه عدل 

وحلم وكرم وإمنا أدركته حرفة األدب تويف فجأة يف صفر وكان فيه تشيع قاله يف العرب زاد ابن خلكان ونقل إىل 
  هد اهلروي حلب ودفن بتربته بظاهر حلب بالقرب من مش

وفيها عمر بن بدر املوصلي احلنفي ضياء الدين حدث عن ابن كليب ومجاعة وتويف بدمشق يف شواهلا عن بضع 
  وستني سنة 

وفيها الفخر الفارسي أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم الفريوزابادي الشافعي الصويف روى الكثري عن السلفي وصنف 
اء منكرة تويف يف أثناء ذي احلجة وقد نيف على التسعني قاله يف العرب وقال التصانيف يف التصوف واحملبة وفيها أشي

اليافعي هو صاحب العلوم الربانية النافعة وقد نقم عليه الذهيب وقال ابن شهبة يف طبقاته مسع من السلفي وابن 
طية النقل وعطية عساكر وغريمها وكان صوفيا حمققا فاضال بارعا فصيحا بليغا له مصنفات كثرية منها كتاب م

العقل يف األصول والكالم وغري ذلك من املصنفات وبىن زاوية بالقرافة مبعبد ذي النون املصري ودفن هبا وفيها 
  القزويين جمد الدين أبو اجملد حممد بن احلسني بن أيب املكارم الصويف الفقيه ولد سنة أربع ومخسني ومخسمائة

من حفدة العطاردي ومسع من مجاعة وحدث بالعراق والشام واحلجاز  بقزوين ومسع شرح السنة ومعامل التنزيل
ومصر وأذربيجان واجلزيرة وبعد صيته تويف باملوصل يف شعبان وفيها الفخر بن تيمية أبو عبد اهللا حممد بن أيب 

فخر الدين القسم اخلضر بن حممد بن اخلضر بن علي بن عبد اهللا بن تيمية احلراين الفقيه احلنبلي املقري الواعظ 
شيخ حران وخطيبها ولد يف أواخر شعبان سنة اثنتني وأربعني ومخسمائة حبران وقرأ القرآن على والده وله حنو عشر 

سنني وكان والده زاهدا يعد من االبدال وشرع يف االشتغال بالعلم من صغره وتردد إىل فتيان بن مباح وابن 
ديث من املبارك بن خضر وابن البطي وابن الدجاجي وخلق وتفقه عبدوس وغريمها مث ارحتل إىل بغداد ومسع هبا احل

ببغداد على أيب الفتح بن املىن وابن بكروس وغريمها والزم ابن اجلوزي ومسع منه كثريا من مصنفاته وقرأ عليه زاد 
اء التفسري املسري يف تفسري قراءة حبث وفهم وجد يف االشتغال والبحث مث أخذ يف التدريس والوعظ والتصنيف والق



بكرة كل يوم جبامع حران واظب على ذلك حىت فسر القرآن العظيم مخس مرات قال ابن خلكان ذكره حماسن بن 
سالمة احلراين يف تاريخ حران وابن املستوىف يف تاريخ اربل فقال له القبول التام عند اخلاص والعام وكان بارعا يف 

اء وقال ابن نقطة ثقة فاضل صحيح السماع مكثر مسعت منه حبران التفسري القرآن ومجيع العلوم له فيها يد بيض
وقال ابن النجار مسعت منه ببغداد وحران وكان شيخا فاضال حسن األخالق صدوقا متدينا وقال ابن رجب كان 
 صاحلا تذكر له كرامات وخوارق وله تصانيف كثرية منها التفسري الكبري يف أكثر من ثالثني جملدا وهو تفسري حسن

ومنها ثالث مصنفات يف املذهب وله ديوان خط مشهور واملوضح يف الفرائض ومصنفات يف الوعظ وغري ذلك 
وبينه وبني املوفق كالم ورسائل يف مسئلة خلود أهل البدع احملكوم بكفرهم يف النار كان يقول خبلودهم واملوفق ال 

  يطلق عليهم اخللود

اشر صفر حبران كذا ذكره ولده عبد الغين وقال مات الوالد يف الصالة وله شعر حسن تويف رمحه اهللا يوم اخلميس ع
فإين ذكرته بصالة العصر وأخذته إىل صدري فكرب وجعل حيرك حاجبه وشفتيه بالصالة حىت شخص بصره رمحه اهللا 

 بن علي وقد ذكر ولده له مناقب صاحلة رؤيت له بعد وفاته وهي كثرية جدا مجعها يف جزء وفيها أبو حممد عبد اهللا
بن أمحد بن الزيتوين البوازجيي بفتح املوحدة والواو وزاي وحتتية وجيم نسبة إىل بوازيج بلد قرب تكريت مسع من 
ابن الفاخر وابن بندار وابن الرحيب وغريهم قال ابن الساعي كان حنبليا خريا حمسنا صاحلا صاحب سند ورواية 

  أنشدين 
  ) نعنا بقسمنا لكفانا لو ق** ضيق العذر يف الضراعة أنا ( 
  ) إىل اهللا فقرنا وغنانا ** ما لنا نعبد العباد إذا كان ( 

وفيها حممد بن علي بن مكي بن ورخزا البغدادي الفقيه احلنبلي املعدل أبو عبد اهللا تفقه على ابن املىن وأفىت وناظر 
ال خريا دينا ثقة خبريا باملذهب قاله وشهد عند الرحياين ورتب مشرفا على وكالء اخلليفة الناصر وكان فقيها فاض

  ابن رجب وقال ابن الساعي أنشدين 
  ) من كسبه لغري شكور ** جيمع املرء مث يترك ما جيمع ( 
  ) أو بعلم من بعده مأثور ** ليس حيظى إال بذكر مجيل ( 

  تويف يوم اجلمعة العشرين من مجادى األوىل ودفن مبقربة باب حرب 
علوان الزرعي قال ناصح الدين بن احلنبلي قدم من زرع يف عشر الستني وهو ابن نيف  وفيها عمرو بن رافع بن

وعشرين سنة ونزل عندنا يف املدرسة هو ورفيقه واشتغلوا على والدي فحفظوا القرآن ومسعوا درسه وحفظوا 
  كتاب اإليضاح وكان هذا الفقيه احلنبلي عمرو حيفظ كثريا وسريعا وعمل

رفتها ورحل إىل حران وأقام هبا مديدة يشتغل مث رجع إىل دمشق مث إىل زرع وأقام هبا يفيت مث الفرائض فأسرع يف مع
أضر يف آخر عمره ومات بزرع رمحه اهللا وفيها الزكي بن راحة هبة اهللا بن حممد األنصاري التاجر املعدل واقف 

ات أسعد بن حيىي بن موسى بن املدرسة الرواحية بدمشق وأخرى حبلب تويف يف رجب بدمشق وفيها أبو السعاد
منصور السلمي السنجاري الشافعي الشاعر املنعوت بالبها كان فقيها وتكلم يف اخلالف إال أنه غلب عليه الشعر 
وأجاد فيه واشتهر به وخدم به امللوك وأخذ جوائزهم وطاف البالد ومدح األكابر قال ابن خلكان وشعره كثري 

ن شعره أم ال مث وجدت له يف خزانة التربة األشرفية بدمشق ديوانا يف جملد كبري يوجد بأيدي الناس ومل أدر هل دو
  ومن شعره من مجلة قصيدة مدح هبا كمال الدين بن الشهرزوري 



  ) وألنت أعلم يف الغرام حباله ** وهواك ما خطر السلو بباله ( 
  ) سال هواك فذاك من عذاله ** ومىت وشى واش إليه فإنه ( 
  ) من حاله يغنيك عن تسآله ** كلف املعىن شاهد أو ليس لل( 
  ) غرامه وصرمت حبل وصاله ** جددت ثوب سقامه وهتكت ستر ( 
  ) مألوفة من تيهه ودالله ** أفذلة سبقت له أم خلة ( 
  ) يفدي الطليق بنفسه ومباله ** يا للعجابة من أسري دأبه ( 
  ) له ال يتقي بالدرع حد نبا** بأيب وأمي بابلى حلاظه ( 
  ) شرقت معاطفه بطيب دالله ** ريان من ماء الشبيبة والصبا ( 
  ) فتكاد تغرق يف حبار مجاله ** تسري النواظر يف مراكب حسنه ( 
  ) وكفى كمال الدين عني كماله ** فكفاه عني كماله يف نفسه ( 
  ) نونا وأعجمها بنقطة خاله ** كتب العذار على صحيفة خده ( 
  )وبياض غرته كيوم وصاله ** صدوده  فسواد طرته كليل( 

  
  وله أيضا من مجلة قصيدة 

  ) االحلاظ فيه طاعة وعقوق ** ومهفهف حلو الشمائل فاتر ( 
  ) فجرى به من خده راووق ** وقف الرحيق على مراشف ثغره ( 
  ) سبل السلو فما إليه طريق ** سدت حماسنه على عشاقه ( 

  وله من مجلة قصيدة أخرى 
  ) ففاح منها العنرب األشهب ** ات الصبا سحرة هبت نسيم( 
  ) من أين هذا النفس الطيب ** فقلت إن مرت بوادي الغضا ( 

وله أشياء حسنة وكانت والدته سنة ثالث وثالثني ومخسمائة وتويف يف أوائل هذه السنة انتهى ملخصا وفيها الوزير 
منها عمارة املصلى مبيدان احلصى وتبليط جامع بين  صفي الدين أبو عبد اهللا حممد بن شكر له بدمشق آثار حسنة

  أمية وعمارة مسجد الفوارة وجتديد جامع حرستا وجامع املزة وغري ذلك 
  وفيها أبو احلسن علي بن اجلارود األديب الفاضل الشاعر فمن شعره 

  ) واعدل فقليب يف يديك أسري ** أحكم فإنك يف اجلمال أمري ( 
  ) يسطو على أسد الشرى وجيور ** أ الذي واكفف حلاظك أيها الرش( 
  ) مذخط الم عذاره معذور ** يا عاذيل خفض عليك فإنين ( 

وفيها أبو الدر ياقوت بن عبد اهللا الرومي امللقب مهذب الدين الشاعر املشهور موىل أيب منصور التاجر احلليب قال 
ظم فجاد فيه وملا متيز ومهر مسى نفسه عبد الرمحن ابن خلكان اشتغل بالعلم وأكثر من األدب واستعمل قرحيته يف الن

وكان مقيما يف املدرسة النظامية ببغداد وعده ابن الدبيثي يف مجلة من امسه عبد الرمحن وذكر انه نشأ ببغداد وحفظ 
 القرآن الكرمي وقرأ شيئا من األدب وكتب خطا حسنا وقال الشعر وأكثر منه يف الغزل والتصايب وذكر احملبة وراق

  شعره ومن شعره



  
  ) فكيف سكنت القلب وهو جهنم ** ألست من الولدان أحلى مشائال ( 

وقال ابن النجار يف تاريخ بغداد وجد أبو الدر املذكور يف داره ميتا يوم األربعاء ثامن عشر مجادى األوىل من السنة 
وقد ناهز الستني واهللا أعلم وقال  وكان قد خرج من النظامية فسكن يف دار بدرب دينار الصغري فلم يعلم مىت مات

ابن خلكان أيضا الرومي بضم الراء وسكون الواو بعدها ميم نسبة إىل بالد الروم وهو إقليم مشهور متسع كثري 
البالد وههنا نكتة غريبة حيتاج إليها ويكثر السؤال عنها وهي أن أهل الروم يقال هلم بنو األصفر واستعمله الشعراء 

  ذلك قول عدي بن زيد العبادي من مجلة قصيدته املشهورة يف أشعارهم فمن 
  ) مل يبق منهم مذكور ** وبنو األصفر الكرام ملوك الروم ( 

ولقد تتبعت ذلك كثريا فلم أجد فيه أحدا شفى الغليل حىت ظفرت بكتاب قدمي نقلت منه ما صورته عن العباس 
مرأة فتنافسوا يف امللك حىت وقع بينهم شر فاصطلحوا أن عن أبيه قال احنرق ملك الروم يف الزمان األول فبقيت ا

ميلكوا أول من يشرف عليهم فجلسوا جملسا لذلك وأقبل رجل معه عبد حبشي يريد الروم فأبق العبد منه فأشرف 
عليهم فقالوا انظروا يف أي شيء وقعتم فزوجوه تلك املرأة فولدت غالما فسموه األصفر فخاصمهم املوىل فقال 

عبده فأرضوه وأعطوه حىت رضي فبسبب ذلك قيل للروم بنو األصفر لصفرة لون الولد لكونه مولدا بني  صدق أنا
احلبشي واملرأة البيضاء واهللا أعلم انتهى وفيها أبو املكارم يعيش بن مالك بن هبة اهللا بن رحيان األنباري مث البغدادي 

تقريبا ومسع من ابن الدجاجي وصدقة بن احلسني وأيب الفقيه احلنبلي الزاهد ولد سنة إحدى وأربعني ومخسمائة 
زرعة املقدسي وآخرين قال املنذري كان من فضالء الفقهاء متدينا معتزال عن الناس ولنا منه إجازة وتويف ليلة 

  اخلميس خامس عشر ذي احلجة ودفن من الغد بباب حرب

  سنة ثالث وعشرين وستمائة

  
  رطل بالبغدادي  فيها وقع برد وزنوا بردة فكانت مائة

وفيها تويف الشمس البخاري أمحد بن عبد الواحد بن أمحد بن عبد الرمحن بن إمسعيل بن منصور السعدي املقدسي مث 
الدمشقي املعروف بالبخاري مشس الدين أبو العباس أخو احلافظ ضياء الدين حممد ووالد الفخر على مسند عصره 

وستني ومخسمائة باجلبل ومسع بدمشق من أيب املعايل بن صابر وغريه ولد يف العشر األواخر من شوال سنة أربع 
وببغداد من ابن اجلوزي وطبقته وبنيسابور وواسط من مجاعة وتفقه يف مذهب اإلمام أمحد وبرع يف املذهب وأقام 

مدة يشتغل باخلالف على الرضى النيسابوري وهلذا عرف بالبخاري مث رجع إىل الشام وسكن محص مدة قال 
ملنذرصي وهو أول من ويل القضاء هبا وقال ابن الدبيثي كان إماما عاملا مفتيا مناظرا ذا مست ووقار وكان كثري ا

احملفوظ حجة صدوقا كثري االحتمال تام املروءة مل يكن يف املقادسة أفصح منه واتفقت األلسنة على شكره وشهرته 
ه الضياء احلافظ وغريه وأجاز للمنذري وقال أنه تويف وفضله وما كان عليه يغين عن اإلطناب يف ذكره وروى عن

  ليلة اخلميس خامس مجادى اآلخرة ودفن من الغد إىل جانب خاله الشيخ موفق الدين 
وفيها أمحد بن حممود بن أمحد بن ناصر البغدادي احلرميي احلذاء أبو العباس ابن أيب الربكات ولد سنة ثالث وأربعني 

لده من ابن البطي وابن بندار وابن الدجاجي وغريهم وتفقه يف مذهب اإلمام أمحد على تقديرا ومسع ما أفاده وا



والده وحدث وأجاز للمنذري قال ابن الساعي تويف يوم األربعاء حادي عشر مجادى األوىل ودفن مبقربة باب حرب 
  ربكات الفقيه احلنبليوفيها أمحد بن ناصر بن أمحد بن حممد بن ناصر اإلسكاف الفقيه أبو العباس بن أيب ال

احلريب قرأ طرفا من الفقه على والده ومسع احلديث من ابن البطي وحيىي بن ثابت بن بندار وابن الدجاجي وغريهم 
وكتب عنه ابن النجار وقال كان شيخا حسنا فهما متيقظا تويف يوم األحد حادي عشرى مجادى األوىل ودفن بباب 

د الرمحن بن عبد اهللا بن علوان احلليب احملدث الصاحل والد قاضي حلب ولد حرب وفيها ابن األستاذ أبو حممد عب
سنة أربع وثالثني ومخسمائة ومسع من طائفة وحج من بغداد فسمع هبا من أمحد بن حممد العباسي وكان له عناية 

  متوسطة باحلديث تويف يف عاشر مجادى اآلخرة 
حممد بن عبد الكرمي بن الفضل بن احلسني بن احلسن اإلمام العالمة وفيها اإلمام الرافعي أبو القسم عبد الكرمي بن 

إمام الدين الشافعي صاحب الشرح املشهور الكبري على احملرر وصاحب الوجيز انتهت إليه معرفة املذهب ودقائقه 
عامة وكان مع براعته يف العلم صاحلا زاهدا ذا أحوال وكرامات ونسك وتواضع قال ابن قاضي شهبة إليه يرجع 

الفقهاء من أصحابنا يف هذه األعصار يف غالب األقاليم واألمصار ولقد برز فيه على كثري ممن تقدمه وحاز قصب 
السبق فال يدرك شأوه إال من وضع يديه حيث وضع قدمه تفقه على والده وغريه ومسع احلديث من مجاعة وقال 

ن حسن السرية مجيل األمر صنف شرح الوجيز يف بضعة ابن الصالح أظن أين مل أر يف بالد العجم مثله كان ذا فنو
عشر جملدا مل يشرح الوجيز مبثله وقال النووي أنه كان من الصاحلني املتمكنني وكانت له كرامات ظاهرة وقال أبو 

عبد اهللا حممد بن حممد اإلسفراييين هو شيخنا إمام الدين وناصر السنة صدقا كان أوحد عصره يف العلوم الدينية 
وال وفروعا وجمتهد زمانه يف املذهب وفريد وقته يف التفسري ولتسميع احلديث صنف شرحا ملسند الشافعي أص

وأمسعه وصنف شرحا للوجيز مث صنف أوجز منه وقيل أنه مل جيد زيتا للمطالعة يف قرية بات هبا فتأمل فأضاء له عرق 
  كرمة فجلس يطالع ويكتب عليه ومن شعره

  
  ) وال تنيا يف ذكره فتهيما ** يم أقيما أقيما على باب الرح( 
  ) جيده رءوفا بالعباد رحيما ** هو الرب من يقرع على الصدق بابه ( 

وقال ابن خلكان تويف يف هذه السنة بقزوين وعمره حنو ست وستني سنة ومن تصانيفه العزيز يف شرح الوجيز الذي 
لشافعي رضي اهللا عنه ما حيصل لك جمموع ما ذكرته يقول فيه النووي بعد وصفه واعلم أنه مل يصنف يف مذهب ا

أكمل من كتاب الرافعي ذي التحقيقات بل اعتقادي واعتقاد كل مصنف أنه مل يوجد مثله يف الكتب السابقات وال 
املتأخرات فيما ذكرته من املقاصد املهمات والرافعي منسوب إىل رافعان بلدة من بالد قزوين قاله النووي وقال 

ومسعت قاضي القضاة جالل الدين القزويين يقول أن رافعان بالعجمي مثل الرافعي بالعريب فإن األلف األسنوي 
والنون يف آخر االسم عند العجم كياء النسبة يف آخره عند العرب فرافعان نسبة إىل رافع قال مث أنه ليس بنواحي 

له رافع أي وهو رافع بن خديج وحكى ابن  قزوين بلدة يقال هلا رافعان وال رافع بل هو منسوب إىل جدله يقال
  كثري قوال أنه منسوب إىل رافع موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وفيها علي بن النفيس بن بوريدان أبو احلسن البغدادي ولد سنة مثان وثالثني ومخسمائة ومسع من أيب الوقت وحممود 
كافور احلسامي طواشي حسام الدين حممد ولد ست الشام فورجه ومجاعة وتويف يف ذي القعدة وفيها شبل الدولة 

وخادم ست الشام له فوق جسر ثورا من صاحلية دمشق املدرسة والتربة واخلانقاه وأوقف عليها األوقاف ونقل هلا 



الكتب الكثرية وفتح للناس طريقا من اجلبل إىل دمشق قريبة على عني الكرش وبىن املصنع الذي على رأس الزقاق 
نقاه للصوفية إىل جانب مدرسته ومصنعا آخر عند مدرسته وكان دينا وافر احلشمة روى عن اخلشوعي ودفن واخلا

  بتربته إىل جانب مدرسته وفيها الظاهر بأمر اهللا أبو نصر حممد بن

إحدى الناصر لدين اهللا أمحد بن املستضىء بأمر اهللا احلسن بن املستنجد باهللا يوسف ابن املقتفى العباسي ولد سنة 
وسبعني ومخسمائة وبويع باخلالفة بعد أبيه يف العام املاضي وكانت خالفته تسعة أشهر ونصفا وكان دينا خريا 

متواضعا حىت بالغ ابن األثري وقال أظهر من العدل واإلحسان ما أعاد به سنة العمرين وقال أبو شامة كان أبيض 
سح قال لقد لقس الزرع فقيل يبارك اهللا يف عمرك فقال من مشربا حبمرة حلو الشمائل شديد القوي قيل له اال تنف

فتح بعد العصر إيش يكسب مث إنه أحسن إىل الناس وفرق األموال أبطل املكوس وأزال املظامل وقال الذهيب تويف يف 
ة ثالث عشر رجب وبويع بعده ابنه املستنصر باهللا وفيها أمحد بن عبد املنعم احلكيم البغدادي كان حسن املعرف

  باألدب والطلب ومن شعره 
  ) جعلت كتايب مؤنسي وجليسي ** إذا مل أجد يل يف الزمان مؤانسا ( 
  ) وأمليت من مال القناعة كيسي ** وأغلقت بايب دون من كان ذا غىن ( 

 وفيها ابن أيب لقمة أبو احملاسن حممد بن السيد بن فارس األنصاري الدمشقي الصفار املعمر ولد سنة تسع وعشرين
ومخسمائة ومسع من هبة اهللا بن طاووس والفقيه نصر اهللا املصيصي ومجاعة تفرد بالرواية عنهم وأجاز له من بغداد 
سنة أربعني علي بن الصباغ وطبقته وكان دينا كثري التالوة والذكر تويف يف ثالث ربيع األول وفيها ابن البيع أبو 

ري الزهري مسع من عمه أيب بكر حممد بن أيب حامد وحممد بن طراد احملاسن حممد بن هبة اهللا بن عبد العزيز الدينو
الزينيب ومجاعة انفرد بالرواية عنهم وكان شيخا جليال نبيال رضيا تويف يف شوال وفيها أبو القسم العتايب املبارك بن 

حدثنا عنه  علي بن أيب اجلود الوراق آخر أصحاب ابن الطالية كان رجال صاحلا تويف يف احملرم قال الذهيب
األبرقوهي وفيها أبو العز موفق الدين مظفر بن إبراهيم بن مجاعة بن علي بن شامي بن أمحد بن ناهض بن عبد 

  الرزاق

العيالين بالعني املهملة نسبة إىل قيس عيالن احلنبلي األديب الشاعر العروضي الضرير املصري ولد خلمس ليال بقني 
ومخسمائة مبصر ومسع احلديث من أيب القسم بن البسيت وابن الصابوين وأيب من مجادى اآلخرة سنة أربع وأربعني 

طاهر السلفي والبوصريي وغريهم ولقي مجاعة من األدباء وقال الشعر اجليد وبرع يف علم العروض وصنف فيه 
بشيء تصنيفا مشهورا دل على حذقه ومدح مجاعة كثرية من امللوك والشعراء والوزراء وغريهم وحدث بتصنيفه و

من شعره قال املنذري مسعت منه وكان بقية فضالء طبقته وذكر ابن خلكان أنه قال دخلت يوما على القاضي هبة 
  اهللا بن سناء امللك الشاعر فقال يل يا أديب صنفت نصف بيت ويل أيام أفكر يف متامه قلت وما هو قال 

  ) قلت قد حصل متامه وأنشدت ** بياض عذارى من سواد عذاره ( 
  ) فاستحسنه وعمل عليه ومن ** كما جل نارى فيه من جلناره  (

  نظمه األبيات املشهورة السائرة الرائقة الفائقة 
  ) ظبيا كحيل الطرف املى ** قالوا عشقت وأنت أعمى ( 
  ) فنقول قد شغفتك دمها ** وحاله ما عاينتها ( 
  ) فما أطاف وال أملا ** وخياله بك يف املنام ( 



  ) وأنت مل تنظره سهما ** ل للفؤاد من أين أرس( 
  ) حىت كساك هواه سقما ** ومىت رأيت مجاله ( 
  ) لوصفه نثرا ونظما ** وبأي جارحة وصلت ( 
  ) وبه يتم إذا تنمى ** والعني داعية اهلوى ( 
  ) العشق انصاتا وفهما ** فأجبت أين موسوي ( 
  ) وال أرى ذات املسمى ** أهوى جبارحة السماع ( 

ابن خلكان وأخربين أحد أصحابه أن شخصا قال له رأيت يف بعض تآليف أيب العالء املعري ما صورته وقال 
  أصلحك اهللا وأبقاك لقد كان من الواجب أن تأتينا اليوم إىل منزلنا اخلايل لكي حندث عهدا بك يا زين

أم أكثر فإن كان أكثر فهل االخالء فما مثلك من ضيع عهدا وغفل وسأله من أي األحبر هذا وهل هو بيت واحد 
أبياته على روى واحد أم هي خمتلفة الروى قال فأفكر ساعة مث أجابه جبواب حسن فلما قال يل املخرب ذلك قلت له 

اصرب علي حىت أنظر وال تقل ما قاله مث أفكرت فيه فوجدته خيرج من حبر الرجز وهذا اجملزوء منه وتشتمل هذه 
روى الالم وهي على صورة يسوغ استعماهلا عند العروضيني ومن مل يكن من الكلمات على أربعة أبيات على 

العروضيني ومن مل يكن له هبذا الفن معرفة فإنه ينكرها ألجل قطع املوصول منها وال بد من اإلتيان هبا لتنظر صورة 
  ذلك وهي 

  ) لقد كان من ال ** أصلحك اهللا وأبقاك ( 
  ) نا ال إىل منزل** واجب أن تأتينا اليوم ( 
  ) بك يا زين االخل ** خايل لكي حندث عهدا ( 
  ) ضيع عهدا وغفل ** الء فما مثلك من ( 

وهذا إمنا يذكره أهل هذا الشأن للمعاياة ال أنه من األشعار املستعملة فلما استخرجته عرضته على ذلك الشخص 
ني من مجادى اآلخرة سنة أربع وأربعني فقال هكذا قاله مظفر األعمى وكانت والدة مظفر الدين املذكور خلمس بق

ومخسمائة مبصر وتويف هبا سحرة يوم السبت من احملرم انتهى ملخصا أي ودفن بسفح املقطم وفيها اجلمال املصري 
قاضي القضاة أبو الوليد يونس بن بدران بن فريوز بن صاعد بن حممد بن علي الشييب الشافعي ولد يف حدود 

ن السلفي ووىل الوكالة السلطانية بالشام ودرس باألمينية مث وىل القضاء ودرس بالعادلية اخلمسني ومخسمائة ومسع م
واختصر االم للشافعي ومل يكن بذاك احملمود يف الوالية تويف يف ربيع اآلخر ودفن بداره بقرب القلبجية وقد تكلم 

  يف نسبه

  سنة أربع وعشرين وستمائة

  
ين وهو بتوريز أن التتار قد قصدوا أصبهان وهبا أهله فسار إليها وتأهب فيها جاء اخلرب إىل السلطان جالل الد

للملتقى فلما التقى اجلمعان خذله أخوه غياث الدين ووىل وتبعه جهان هبلوان فكسرت ميمنته ميسرة التتار مث 
لوا محلة واحدة محلت ميسرته على ميمنة التتار فطحنتها أيضا وتباشر الناس بالنصر مث كرت التتار مع كمينها ومح

كالسيل وقد أقبل الليل فزالت األقدام وقتلت األمراء واشتد القتال وتداعى بنيان جيش جالل الدين وثبت هو يف 



طائفة يسرية واحتيط به فاهنزم على محية وطعن طعنة لوال األجل لتلف ومتزق جيشه وكانت ملحمة مل يسمع مبثلها 
يف رمضان قاله يف العرب وفيها يف رمضان قبل املصاف بأيام اتفق موت  يف املالحم يف اهنزام كال الفرقني وذلك

جنكزخان طاغية التتار وسلطاهنم األعظم الذي خرب البالد وأباد األمم وهو الذي جيش اجليوش وخرج هبم من 
لك متر حني بادية الصني فدانت له املغول وعقدوا له عليهم وأطاعوه وال طاعة األبرار للملك القهار وامسه قبل امل

  ومات على الكفر وكان من دهاة العامل وأفراد الدهر وعقالء الترك وهو جد ابين العم بركة وهوالكو 
وفيها تويف قاضي حران أبو بكر عبد اهللا بن نصر بن حممد بن أيب بكر الفقيه احلنبلي املقري رحل إىل بغداد وتفقه 

حل إىل واسط وقرأ هبا القراءات بالروايات قال ابن محدان هبا ومسع احلديث من شهدة وابن شاتيل وطبقتهما ور
الفقيه مسعت عليه أشياء قال وكان مشهورا بالديانة والصيانة متوحدا يف فنه ويف فنون القراءة وجودة أدائها وصنف 

أباه ونصر يف القراءات وعاش مخسا وسبعني سنة وفيها عبد اهللا بن احلافظ أيب العالء احلسن بن أمحد اهلمذاين مسع 
  بن املظفر وعلي بن حممد املشكاين راوي

تاريخ البخاري ومجاعة تويف يف شعبان وفيها البهاء عبد الرمحن بن إبراهيم بن أمحد بن عبد الرمحن بن إمسعيل بن 
منصور املقدسي الفقيه احلنبلي الزاهد هباء الدين أبو حممد ابن عم البخاري ولد سنة مخس وقيل ست ومخسني 

ئة ومسع بدمشق من ابن أيب الصقر وغريه ورحل إىل بغداد ومسع هبا من شهدة وعبد احلق اليوسفي ومخسما
وطبقتهما ومسع حبران من أمحد بن أيب الوفاء الفقيه ويقال أنه تفقه ببغداد على ابن املىن وبالشام على الشيخ موفق 

يف جملد نص يف أوله أن املاء ال ينجس  الدين والزمه وصنف التصانيف منها شرح عمدة الشيخ موفق الدين وهو
حىت يتغري مطلقا ويقال أنه شرح املقنع أيضا قال سبط ابن اجلوزي كان يؤم مبسجد احلنابلة بنابلس والشام مث انتقل 
إىل دمشق قال وكان صاحلا ورعا زاهدا غازيا جماهدا جوادا مسحا وقال املنذري كان فيه تواضع وحسن خلق وأقبل 

على احلديث إقباال كليا وكتب منه الكثري وحدث بنابلس والشام تويف رمحه اهللا يف سابع ذي احلجة  يف آخر عمره
ودفن من يومه بسفح قاسيون وفيها قاضي القضاة ابن السكري عماد الدين عبد الرمحن بن عبد العلي بن على 

ء بالقاهرة وخطابتها وحدث وأفىت املصري الشافعي تفقه علي الشهاب الطوسي وبرع يف املذهب وأفىت وويل القضا
ودرس وله حواش على الوسيط مفيدة ومصنف يف مسئلة الدور وعزل قبل موته من القضاء بسبب أنه طلب منه 

قرض شيء من مال األيتام فامتنع وحيكى عنه أنه عزل الشيخ عبد الرمحن النويري حلكمه باملكاشفات فقال النويري 
ك وفيها حجة الدين احلقيقي أبو طالب عبد احملسن بن أيب العميد األهبري عزلته وعزلت ذريته فعزل عبد ذل

الشافعي الصويف ولد سنة ست ومخسني ومخسمائة وتفقه هبمذان وعلق التعليقة على الفخر البوقاين ومسع بأصبهان 
ب أوراد من الترك ومجاعة وببغداد من ابن شاتيل وبدمشق ومصر وكان كثري األسفار والعبادة والتهجد صاح

  وصدق وعزم جاور مدة

  مبكة وتويف يف صفر 
وفيها امللك املعظم سلطان الشام شرف الدين عيسى بن العادل احلنفي الفقيه األديب ولد بالقاهرة سنة ست 

وسبعني ومخسمائة وحفظ القرآن وبرع يف الفقه وشرح اجلامع الكبري يف عدة جملدات بإعانة غريه والزم االشتغال 
املسند البن حنبل وله شعر كثري وكان عدمي االلتفات إىل النواميس وأهبة امللوك ويركب وحده مرارا مث زمانا ومسع 

تتالحق به مماليكه وكان فيه خري وشر كثري ساحمه اهللا تعاىل قال ابن األهدل كان حنفيا شديد التعصب ملذهبه ومل 
فظ املفصل للزخمشري مائة دينار وخلعة فحفظه يكن يف بين أيوب حنفي سواه وتبعه أوالده وكان قد شرط ملن ح



  مجاعة هلذا السبب وكان من النجباء األذكياء انتهى وقال غريه ومن شعره وقد مرض باحلمى 
  ) تبا هلا من زائر ومودع ** زارت ممحضة الذنوب وودعت ( 
  ) ومقيلها ومبيتها يف أضلعي ** باتت معانقيت كأين حبها ( 
  ) ماذا تريد فقلت أن ال ترجعي ** رحاهلا قالت وقد عزمت على ت( 

  وله 
  ) فدفعت شرته بصوت غناء ** هجم الشتاء وحنن بالبيداء ( 
  ) هم الشتاء ولوعة الربحاء ** ومجعت قافات يزول جبمعها ( 
  ) مع قينة يف قبة زرقاء ** قدح وقانون وقاين قهوة ( 

  ومرض ابن عنني فكتب إليه 
  ) يويل الندى وتالف قبل تاليف ** زل أنظر إيل بعني موىل مل ي( 
  ) فاغنم ثوايب والثناء الوايف ** أنا كالذي أحتاج ما حتتاجه ( 

فجاء إليه فعاده ومعه صرة فيها ثالمثائة دينار وقال هذه الصلة وأنا العائد وهذه لو وقعت الكابر النحاة 
  وقال ابن خلكان تويف يوم اجلمعة مستهلالستحسنت منه فكيف هذا امللك توىف رمحه اهللا يف سلخ ذي القعدة 

ذي احلجة بدمشق ودفن يف قلعتها مث نقل إىل الصاحلية ودفن يف مدرسته هناك هبا قبور مجاعة من إخوته وأهل بيته 
  تعرف باملعظمية انتهى 

ي الكاتب ولد وفيها الفتح بن عبد اهللا بن حممد بن علي بن هبة اهللا بن عبد السالم عميد الدين أبو الفرج البغداد
يف أول سنة سبع وثالثني ومخسمائة ومسع من جده أيب الفتح وأيب الفضل األرموي وحممد بن أمحد الطرائفي وطائفة 

  وتفرد بالرواية عنهم ورحل الناس إليه تويف يف الرابع والعشرين من احملرم وهو من بيت حديث وأمانة 

  سنة مخس وعشرين وستمائة

  
ء املوحدة نسبة إىل لبلة بلد باألندلس احملدث الرحال حمب الدين أمحد بن متيم بن هشام فيها توىف اللبلي بالبا

األندلسي طوف ومسع من ابن طربزد واملؤيد الطوسي وطبقتهما وكان من وجوه أهل لبلة توىف يف رجب بدمشق 
هبة اهللا مسع من محزة بن كروس كهال وفيها ابن طاووس أبو املعايل أمحد بن اخلضر ابن هبة اهللا بن أمحد الصويف أخو 

وكان عريا من الفضيلة تويف يف رمضان قاله يف العرب وفيها أمحد بن شرويه بن شهر دار الديلمي أبو مسلم اهلمداين 
روى عن جده ونصر بن املظفر الربمكي وأبو الوقت وطائفة وتوىف يف شعبان وفيها أبو منصور ابن الرباح أمحد بن 

دي الصويف راوي سنن النسائي عن أيب زرعة ومسع أيضا من ابن البطي وكان صاحلا عابدا توىف حيىي بن أمحد البغدا
  يف احملرم 

وفيها ابن بقي قاضي اجلماعة أبو القسم أمحد بن يزيد بن عبد الرمحن بن أمحد األموي موالهم البغوي القرطيب مسع 
اعة وكان ظاهري املذهب مسند أهل املغرب جده أبا احلسن وحممد بن عبد احلق اخلزرجي وأجاز له شريح ومج

  وعاملهم ورئيسهم وىل القضاء مبراكش مضافا إىل الغاية العليا وغري ذلك توىف



يف نصف رمضان وقد جتاوز مثانيا ومثانني سنة وآخر من روى عنه عبد اهللا بن هرون الطائي وفيها داود بن رستم بن 
دفن بباب حرب مسع من نصر القزاز وغريه وصفه املنذري بأنه رفيقه حممد بن أيب سعيد احلراين احلنبلي ببغداد و

وذكره ابن النجار وأنه ناطح الستني وفيها أبو علي اجلواليقي احلسن بن إسحق بن العالمة أيب منصور موهوب بن 
  أمحد البغدادي روى عن ابن ناصر وعن أيب بكر بن الزاغوين ومجاعة وكان ذا دين ووقار 

بن النب أبو حممد احلسن بن علي بن أيب القسم احلسني بن احلسن األسدي الدمشقي تفرد عن جده وفيها النفيس 
حبديث كثري وكان ثقة حسن السمت والديانة توىف يف شعبان وفيها القاضي اإلمام مجال الدين عبد الرحيم بن شيث 

ت وكان القاضي الفاضل حيتاج إليه يف القرشي مجع اهللا له بني الفضل واملروءة والكرم والفتوة كان كثري الصدقا
  علم الرسائل كتب إليه أبو املظفر كتابا يتشوق إليه فأجابه 

  ) عن ثغر در طغى من حبرك الطامي ** واىف كتابك وهو الروض مبتسما ( 
  ) تناولته ميني احلائم الظامي ** وكان عندي كاملاء الزالل وقد ( 
  ) أسحب أذيايل وأكمامي نشوان ** هللا نفحة فضل منه رحت هبا ( 

توىل الوزارة للملك املعظم بالشام ونشأ بقوص ومات بدمشق ودفن بتربته بقاسيون وفيها ابن عفيجة أبو منصور 
حممد بن عبد اهللا بن املبارك البندنيجي مث البغدادي البيع أجاز له يف سنة بضع وثالثني ومخسمائة أبو منصور ابن 

وطائفة مسع من ابن ناصر تويف يف ذي احلجة وفيها حممد بن النفيس بن حممد بن خريون وأبو حممد سبط اخلياط 
  إمسعيل بن عطاء أبو الفتح البغدادي الصويف مسع الصحيح من أيب الوقت وتويف يف القعدة 

  وفيها أبو حممد عبد احملسن بن عبد الكرمي بن ظافر بن رافع

ثالث ومثانني ومخسمائة مبصر ومسع هبا من أيب إسحق إبراهيم بن احلصري املصري احلنبلي الفقيه ولد يف أوائل سنة 
هبة اهللا ومجاعة كثرية ورحل إىل دمشق فتفقه هبا على الشيخ موفق الدين وانقطع إليه مدة وخترج به ومسع منه ومن 

وحصل أيب الفتوح البكري وغريمها ومسع حبران من احلافظ عبد القادر الرهاوي وحدث حبمص ومبصر وكتب خبطه 
كسبا وتوجه إىل احلج فغرق وذهب مجيع ما معه وعاد إىل مصر جمردا من مجيع ما كان معه ومل يزل على سداد وأمر 

  مجيل إىل أن تويف يف ثالث مجادى اآلخرة مبصر ودفن بسفح املقطم قاله ابن رجب 

  سنة ست وعشرين وستمائة

  
ه االنربور ملكهم يف العام املاضي يقول أنا عتيقك وتعلم فيها سلم الكامل القدس الشريف مللك الفرنج بعد أن كاتب

أين أكرب مغول الفرنج وأنت كاتبتين باجمليء وقد علم البابا وامللوك باهتمامي فإن رجعت خائبا انكسرت حرميت 
 وهذه القدس هي أصل دين النصرانية وأنتم قد خربتموها وليس هلا دخل طائل فإن رأيت أن تنعم علي بقبضة البلد

لريتفع رأسي بني امللوك وأنا التزم حبمل دخلها لك فالن له وسلمه إياها يف هذا العام فإنا هللا وإنا إليه راجعون مث 
اتبع فعله هذا حبصار دمشق وأذية الرعية وجرت بني عسكره وعسكر الناصر وقعات وقتل مجاعة يف غري سبيل اهللا 

يف شعبان ورضى الناصر بالكرك ونابلس فقط مث سلم دمشق  وأحرقت اخلانات ودام احلصار أشهرا مث وقع الصلح
إىل أخيه األشرف بعد شهر وأعطاه األشرف حران والرقة والرها وغري ذلك وفيها توىف أبو القسم بن صصرى 



مسند الشام مشس الدين احلسن بن هبة اهللا بن حمفوظ بن احلسن بن حممد التغليب الدمشقي الشافعي ولد سنة بضع 
  ومسع من جده ألبيه وجده ألمه عبد الواحدوثالثني 

ابن هالل وأيب القسم بن النب وخلق كثري وأجاز له علي بن الصباغ وأبو عبد اهللا بن السالل وطبقتهما ومشيخته يف 
سبعة عشر جزءا توىف يف الثالث والعشرين من احملرم وفيها أمة اهللا بنت أمحد بن عبد اهللا بن علي بن األبنوسي روت 

 عن أبيها وتفردت عنه وتوفيت يف احملرم أيضا وتلقب بشرف النساء وكانت صاحلة خرية وفيها ابن البابرايا الكثري
موفق الدين أبو املعايل عبد الرمحن بن علي بن أمحد بن علي بن حممد البغدادي الواعظ الفقيه احلنبلي املعدل مث 

ع من عبد احلق اليوسفي وابن شاتيل ونصر اهللا القزاز وابن احلاكم أبو حممد ويقال أبو الفضل ويقال أبو املعايل مس
املىن وابن اجلوزي وغريهم وتفقه على ابن املىن وبرع وناظر وقرأ الوعظ على ابن اجلوزي ووعظ قال ابن النجار 

كان حسن األخالق فاضال مناظرا وله يد يف الوعظ وقال ابن رجب وقد حدث ومسع منه غري واحد منهم ابن 
وأجاز للمنذري والبن أيب اجليش وقال عنه كان من العجم وتويف ليلة اإلثنني اخلامس والعشرين من مجادى  النجار

  اآلخرة فجأة ودفن مبقربة اإلمام أمحد رمحه اهللا 
وفيها هباء الدين أبو العباس أمحد بن جنم بن عبد الوهاب بن احلنبلي الدمشقي أخو الشهاب والناصح وكان أكرب 

سنة تسع وأربعني ومخسمائة ومسع من أيب الفضل بن الشهرزوري وحدث عن احليص بيص الشاعر  األخوة ولد
  وأجاز للمنذري وتويف يف حادي عشرى ذي القعدة بدمشق ودفن باجلبل 

وفيها احلاجب علي حسام الدين نائب خالط للملك األشرف كان شهما مقداما موصوفا بالشجاعة والسياسة 
وف قبض عليه األشرف على يد مملوكه عز الدين أيبك فلم ميهل اهللا أيبك ونازله خوارزم شاه واحلشمة والرب واملعر

وأخذ خالط وأخذ أيبك ومجاعة وفيها أبو احلسن حممد بن حممد بن أيب حرب بن النرسي الكاتب الشاعر روى عن 
  أيب حممد بن املادح وهبة اهللا الشبلي وله ديوان شعر توىف يف مجادى اآلخرة

  
يها امللك املسعود أفسيس بن الكامل وأفسيس بلغة اليمن موت كان جبارا عنيدا حج مرة فكان يرمى بالبندق وف

وكان غلمانه يدخلون احلرم ويضربون الناس بالسيوف ويقولون مهال فإن امللك نائم سكران ونادى مرة يف بالد 
بة السلطان فليتجهز فجاء التجار من السند واهلند اليمن من أراد السفر من التجار إىل الديار املصرية والشامية صح

بأموال الدنيا واجلواهر وملا تكاملت املراكب بزبيد قال اكتبوا يل بضائعكم ألمحيها من الزكاة فكتبوها له فصار 
 يكتب لكل تاجر برأس ماله إىل بعض بالد اليمن ويستويل على ماله فاستغاثوا وقالوا فينا من له عن أهله سنني فلم

يلتفت إليهم فقالوا خذ مالنا وأطلقنا فلم يلتفت إليهم أيضا فعبأ ثقله يف مخسمائة مركب ومعه ألف خادم ومائة 
قنطار عنرب وعود ومسك ومائة ألف ثوب ومائة صندوق أموال وجواهر وركب الطريق إىل مكة فمرض مرضا 

رب مث مات فدفنوه يف املعلى وضرب اهلوى مزمنا فوصل إىل مكة وقد أفلج ويبست يداه ورجاله ورأى يف نفسه الع
  بعض املراكب فجرعت إىل زبيد فأخذها أصحاهبا 

وفيها جنم الدين يعقوب بن صابر املنجنيقي كان فاضال أديبا شاعرا برع على أهل صناعته يف علم املنجنيق ومن 
  شعره 

  ) استراق السمع يقذف بالرجوم ** وكنت مسعت أن النجم عند ( 
  ) رمجت بكل شيطان رجيم ** لوت وصرت جنما فلما إن ع( 



  وله 
  ) هلدم الصياصي وافتتاح املرابط ** كلفت بعسلم املنجنيق ورميه ( 
  ) فلم أخل يف احلالني من قصد خابط ** وعدت إىل نظم القريض لشقويت ( 

  وله يف الصوفية 
  ) مشايخ العصر لشرب العصري ** قد لبسوا الصوف لترك الصفا ( 
  )شر طويل حتت ذيل قصري ** للعشق أثواهبم  وقصروا( 

  
وفيها أبو نصر املهذب بن علي بن قنيدة األزجي اخلياط املقرىء روى عن أيب الوقت ومجاعة وتوىف يف شوال وفيها 
أبو الدر ياقوت بن عبد اهللا الرومي اجلنس احلموي املولد البغدادي الدار امللقب شهاب الدين أخذ من بالده صغريا 

عه ببغداد رجل تاجر يعرف بعسكر احلموي وجعله يف الكتاب لينتفع به يف ضبط جتايره وكان مواله عسكر ال وابتا
حيسن اخلط وال يعلم سوى التجارة فشغله مواله باألسفار يف متاجره فكان يتردد إىل نعمان والشام وجرت بينه 

وحصلت له باملطالعة فوائد مث إن مواله بعد وبني موالة نبوة أوجبت عتقه والبعد عنه فاشتغل بالنسخ باألجرة 
مديدة ألوى عليه وأعطاه شيئا وسفره إىل كيش وملا عاد كان مواله قد مات فحصل شيئا مما كان يف يده وأعطاه 

أوالد مواله وزوجته وأرضاهم به وبقي بيده بقية جعلها رأس ماله وسافر هبا وجعل بعض جتارته كتبا وكان متعصبا 
اهللا عنه وكان قد اطلع على شيء من كتب اخلوارج فعلق يف ذهنه منها طرف قوي وتوجه إىل على علي رضي 

دمشق يف سنة ثالث عشرة وستمائة وقعد يف بعض أسواقها وناظر بعض من يتعصب لعلي رضي اهللا عنه وجرى 
لونه فسلم منهم وخرج بينهما كالم أدى إىل ذكر علي رضي اهللا عنه مبا ال يسوغ فثار عليه الناس ثورة كادوا يقت

من دمشق منهزما بعد أن بلغت القصة إىل وايل البلد فطلبه فلم يقدر عليه ووصل إىل حلب خائفا يترقب وخرج 
منها إىل املوصل مث انتقل إىل اربل وسلك منها إىل خراسان ووصل إىل خوارزم فصادف خروج التتار فاهنزم بنفسه 

قه من الضائقة والتعب ما يكل اللسان عن شرحه ووصل إىل املوصل وقد كبعثة يوم احلشر من رمسه وقاسى يف طري
تقطعت به األسباب مث انتقل إىل سنجار وارحتل إىل حلب وأقام بظاهرها يف اخلان إىل أن مات وكان قد تتبع 

واالمتاع  التواريخ وصنف كتابا مساه ارشاد االلباء إىل معرفة األدباء يدخل يف أربع جملدات وهو يف هناية احلسن
  وكتاب معجم

البلدان ومعجم األدباء ومعجم الشعراء واملشترك وضعا املختلف صقعا وهو من الكتب النافعة واملبدأ واملال يف 
التاريخ والدويل وجمموع كالم أيب علي الفارسي وعنوان كتاب األغاين واملقتضب يف النسب يذكر فيه انساب 

لية يف حتصيل املعارف قال ابن خلكان وكانت والدته يف سنة أربع وسبعني العرب وأخبار املتنيب وكانت له مهة عا
ومخسمائة ببالد الروم وتويف يوم األحد العشرين من رمضان يف اخلان بظاهر مدينة حلب وقد كان أوقف كتبه على 

ا متيز ياقوت مسجد الزيدي بدرب دينار ببغداد وسلمها إىل الشيخ عز الدين بن األثري صاحب التاريخ الكبري ومل
واشتهر مسى نفسه يعقوب ولقد مسعت الناس عقيب موته يثنون عليه ويذكرون فضله وأدبه ومل يقدر يل االجتماع 

  به انتهى ملخصا ومن شعره يف غالم تركي رمدت عينه فجعل عليها وقاية سوداء 
  ) بدرا يضيء سناه باإلشراق ** ومولد للترك حتسب وجهه ( 
  ) لريد فتنتها عن العشاق ** ضل وقاية أرخى على عينيه ف( 



  ) نفدت فهل لوقاءة من واق ** تاهللا لو أن السوابغ دوهنا ( 
وفيها يوسف بن أيب بكر السكاكي صاحب املفتاح أخذ عن شيخ اإلسالم حممود بن صاعد احلارثي وعن سديد بن 

لتصريف وعلم املعاين والبيان والعروض حممد احلناطي وكان حنفيا إماما كبريا عاملا بارعا متبحرا يف النحو وا
  والشعر أخذ عنه علم الكالم خمتار بن حممود الزاهد صاحب القنية قاله ابن كمال باشا يف طبقاته 

  سنة سبع وعشرين وستمائة

  
فيها خاف أهل الشام وغريها من اخلوارزمية وعرفوا أهنم أن ملكوا هبم عملوا هبم كل حنس فاصطلح األشرف 

  م عالء الدينوصاحب الرو

واتفقوا على حرب جالل الدين وساروا فالتقوه يف رمضان فكسروه واستباحوا عسكره وهللا احلمد وهرب جالل 
الدين بأسوأ حال ووصل إىل خالط يف سبعة أنفس وقد متزق جيشه وقتلت أبطاله فأخذ حرميه وما خف محله 

ك وأمنت خالط وشرعوا يف إصالحها قال املوفق وهرب إىل أذربيجان مث أرسل إىل امللك األشرف يف الصلح وذل
عبد اللطيف هزم اهللا خوارزمية بأيسر مؤونة بأمر ما كان يف احلساب فسبحان من هدم ذاك اجلبل الراسي يف حملة 

  ناظر 
وفيها توىف أبو العباس أمحد بن فهد بن احلسني بن فهد العلثي الفقيه احلنبلي مسع من أيب شاكر السقالطوين وشهدة 

وغريمها وتفقه على ابن املىن وكان حسن الكالم يف مسائل اخلالف وفيه صالح وديانة وكان زيه زي العوام يف 
ملبسه وحدث ومسع منه مجاعة وتوىف ليلة الثالثاء ثاين عشر شعبان وفيها زين األمناء أبو الربكات احلسن بن حممد 

ن أيب العشاير حممد بن خليل وعبد الرمحن الداراين بن احلسن بن هبة اهللا ابن عساكر الدمشقي الشافعي روى ع
والفلكي وطائفة وكان صاحلا خريا من سروات الناس حسن السمت تفقه على مجال األئمة علي بن املاسح ووىل 

نظر اخلزانة واألوقاف مث تزهد عاش ثالثا ومثاينن سنة وتوىف يف صفر وفيها أبو الذخر خلف بن حممد بن خلف 
دي احلنبلي ولد بكنر من قرى بغداد سنة مخس وأربعني ومخسمائة وحفظ هبا القرآن وتفقه يف املذهب الكنري البغدا

مث سافر إىل املوصل واستوطنها ومسع هبا من اخلطيب أيب الفضل الطوسي وحيىي الثقفي وغريمها وحدث وأقرأ القرآن 
  ملوصل وكتب عنه الناس وكان متدينا صاحلا حسن الطريقة تويف يف احملرم با

وفيها راجح بن إمسعيل احللى األديب شرف الدين صدر نبيل مدح امللوك مبصر والشام واجلزيرة وسار شعره تويف 
  يف شعبان 

  وفيها أبو اخلري موفق الدين سالمة بن صدقة بن سالمة بن الصويل احلراين

قال ابن محدان كان من أهل الفتوى  الفقيه احلنبلي الفرضي مسع ببغداد من أيب السعادات القزاز وغريه وتفقه هبا
مشهورا بعلم الفرائض واحلساب واجلرب واملقابلة مسعت عليه كثريا من الطبقات البن سعد وقرأت عليه ما صنفه يف 
احلساب واجلرب واملقابلة وأجوبته يف الفتوى غالبا نعم أوال وقال ابن رجب قال املنذري لنا منه إجازة وقال الصويل 

ملهملة اإلسكاف هكذا تقوله أهل بلده ورأيت على مقدمة من تصنيفه يف الفرائض ابن الصولية ومل بفتح الصاد ا
تضبط الصاد بشيء تويف يف احملرم حبران وفيها أبو بكر عبد اهللا بن معايل بن أمحد بن الرياين املقرىء الفقيه احلنبلي 

مها وحدث قال ابن نقطة مسعت منه أحاديث وهو تفقه على أيب الفتح ابن املىن وغريه ومسع منه ومن شهدة وغري



شيخ حسن وقال ابن النجار كان صاحلا حسن الطريقة وشهد عند القضاة وحدث باليسري وتويف يوم اجلمعة خامس 
مجادى األوىل ودفن مبقربة اإلمام أمحد وهو منسوب إىل الريان بفتح الراء املهملة وتشديد الياء آخر احلروف وبعد 

لة بشرقي بغداد وفيها سليمان بن أمحد بن أيب عطاف املقدسي احلنبلي نزيل حران تفقه هبا وحدث عن األلف نون حم
  أيب الفتح ابن أيب الوفا الفقيه وتويف هبا يف ثاين عشر مجادى األوىل 

لخمي وفيها أبو حممد عبد السالم بن عبد الرمحن بن الشيخ العارف معدن احلكم واملعارف أيب احلكم بن برجان ال
املغريب مث االشبيلي حامل لواء اللغة باألندلس أخذ عن أيب إسحق بن ملكوب وتويف يف مجادى األوىل قاله ابن 

األهدل وفيها أبو حممد عبد الرمحن بن عتيق بن عبد العزيز بن صيال احلريب املؤدب روى عن أيب الوقت وغريه 
  وتويف يف ربيع األول 

ن بن األمني علي بن علي بن سكينة عالء الدين الصويف البغدادي مسع أبا الوقت وفيها عبد السالم بن عبد الرمح
  وحممد بن أمحد الربمكي ومجاعة كثرية

القطفيت بضمتني وسكون الفاء وفوقية مثناة نسبة إىل قطفتا حملة ببغداد وتويف يف صفر وفيها أبو حيىي زكريا بن حيىي 
ولد سنة أربع أو مخس وأربعني ومخسمائة وتفقه يف مذهب أمحد ومسع من حيىي بن موهوب وحدث وتويف يف مجادى 

الدنيسري حمتسب األوىل ببغداد ودفن مبقربة معروف قاله املنذري يف وفياته وفيها أبو الفتوح عبد الرمحن بن عرند 
  دنيسر بلدة قرب ماردين كان فصيحا شاعرا فيه فضيلة تامة حبسه صاحب ماردين فمات يف السجن ومن شعره 

  ) وأورث مهجيت سقما شجوين ** تزايد يف هوى أملي جنوين ( 
  ) عليه ومن خياالت الظنون ** وصرت أغار من نظر الربايا ( 
  ) معتقدي وديين وهذا نص ** ويعذب يل عذايب يف هواه ( 
  ) دعوين ال تلوموين دعوين ** فقل لألميني عليه جهال ( 

  وله 
  ) مايل سوى وجنتيه يف اهلوى قسم ** ال والذي بيديه الربء والسقم ( 
  ) خديه من مهجات املدنفني دم ** أحوى حوى السحر يف أجفانه وعلى ( 
  ) الشيم  يف فيه يقصر عنه البارد** مزنر اخلصر واشوقي إىل خصر ( 
  ) فما سباين إال وهو يل صنم ** كاملاء جسما ولكن قلبه حجر ( 

وفيها الصدر فخر الدين أبو بكر حممد بن عبد الوهاب األنصاري الدمشقي املعدل من بيت أمانة وصيانة ودين كان 
ن رئيسا سريا أمجل أهل بيته وأحسنهم خلقا ولد سنة تسع وأربعني ومخسمائة ومسع من السلفي وابن عساكر وكا

صاحب أخبار وتواريخ جمانا خليعا من غري ذكر فاحشة وكان متولعا بست الشام يتوىل أمر ديواهنا وفوضت إليه 
  أوقافها وترك الواليات يف آخر عمره وكان له جتار يسافرون يف جتارته وله نظم وعنده كتب كثرية

مد بن أمحد بن صاحل بن شافع بن صاحل بن حامت تويف بدمشق ودفن بالباب الصغري وفيها فخر الدين بن شافع حم
اجليلي مث البغدادي املعدل احلنبلي أبو املعايل ولد ببغداد ليلة اجلمعة سادس عشرى مجادى اآلخرة سنة أربع وستني 

ومخسمائة وتويف والده وله سنة وشهور فتواله خاله أبو بكر بن مشق وأمسعه الكثري من خلق منهم السقالطوين وابن 
لرحلة وشهدة وقرأ القرآن بالروايات وتفقه يف املذهب قال ابن النجار كان طيب النغمة يف قراءة القرآن واحلديث ا

ويفيد الناس إىل آخر عمره وكان متدينا صاحلا حسن الطريقة مجيل السرية وقورا صدوقا أمينا كتبت عنه ونعم 



ي ثقة صاحل مجيل الطريقة من بيت العدالة والرواية الرجل وقال ابن نقطة ثقة مكثر حسن السمت وقال ابن الساع
  وقال ابن النجار تويف يوم األحد رابع رجب ودفن عند آبائه بدكة اإلمام أمحد 

  سنة مثان وعشرين وستمائة

  
ملا علمت التتار بضعف جالل الدين خوارزم شاه بادروا إىل أذربيجان فلم يقدم على لقائهم فملكوا مراغة وعاثوا 

وتفرق جنده فبيته التتار ليلة فنجا بنفسه وطمع األكراد والفالحون وكل أحد يف جنده وختطفوهم وانتقم وبدعوا 
اهللا منهم وساقت التتار إىل ماردين يسبون ويقتلون ودخلوا إىل أسعرد فقتلوا نيفا وعشرين ألفا وأخذوا من البنات 

مبا وراء النهر وبقيت مدن خراسان خرابا ال جيسر ما أرادوا ووصلوا إىل أذربيجان ففعلوا كذلك واستقر ملكهم 
أحد يسكنها وفيها تويف أبو نصر بن النرسي أمحد بن احلسني بن عبد اهللا بن أمحد بن هبة اهللا البغدادي البيع روى 

  عن أيب الوقت ومجاعة وتويف يف رجب 
  اهوفيها امللك األجمد جمد الدين أبو املظفر هبرام شاه بن فروخ شاه بن شاهنش

ابن أيوب بن شادي صاحب بعلبك متلكها بعد والده مخسني سنة وكان جوادا كرميا شاعرا حمسنا قتله مملوك له 
مجيل بدمشق يف شوال وسببه أنه سرقت له دواة من ذهب تساوي مائيت دينار فظهرت عند هذا اململوك فحبسه يف 

ة بسكني كانت معه قلع هبارزة الباب وأخذ سيف خزانة يف داره فلما كان ليلة األربعاء ثامن شوال فتح اخلزان
األجمد وكان يلعب بالشطرنج فضربه حل كتفه وطعنه بالسيف يف خاصرته فمات وهرب اململوك فثارت عليه 

  املماليك وقتلوه ودفن األجمد بتربة أبيه على الشرف الشمايل ومن شعره يف مليح يقطع بانا 
  ) ع كل قضيب بان رائق يف قط** من يل باهيف قال حني عتبته ( 
  ) ريان بني جداول وحدائق ** حتكي مشائله الرشاق إذا انثىن ( 
  ) فقطعتها والقطع حد السارق ** سرقت غصون البان لني معاطفي ( 

  ورؤى يف املنام فقيل له ما فعل اهللا بك فقال 
  ) زال عين ذلك الوجل ** كنت من ذنيب على وجل ( 
  ) ت ملا مت يا رجل عش** أمنت نفسي بوائقها ( 

وفيها جلدك التقوى األمري ويل نياية األسكندرية وسد الديار املصرية وكان أديبا شاعرا روى عن السلفي ومواله 
هو صاحب محاة تقي الدين عمر تويف يف شعبان وفيها الزين الكردي حممد بن عمر املقرىء أخذ القراءات عن 

يها املهذب الدخوار عبد الرحيم بن علي بن حامد الدمشقي شيخ الشاطيب وتصدر جبامع دمشق مع السخاوي وف
الطب وواقف املدرسة اليت بالصاغة العتيقة على األطباء ولد سنة مخس وستني ومخسمائة وأخذ عن املوفق بن 

املطران والرضى الرحيب وأخذ األدب عن الكندي وانتهت إليه معرفة الطب وصنف التصانيف فيه وحظي عند 
  ا جتاوز سن الكهولة عرض له طرف خرس حىت بقي ال يكاد يفهم كالمه واجتهد يف عالج نفسه فما أفادامللوك ومل

بل ولد له أمراضا وكان دخله يف الشهر مائة ومخسون دينارا وله أقطاع تعدل ستة آالف ومخسمائة دينار وملا ثقل 
للوح واستعمل املعاجني احلادة فعرضت له محى لسانه كان اجلماعة يبحثون بني يديه فيكتب هلم ما أشكل عليهم يف ا

قوية أضعفت قوته وزادت إىل أن سالت عينه وفيها ناصح الدين أبو حممد عبد الوهاب بن زاكي بن مجيع احلراين 



الفقيه احلنبلي نزيل دمشق مسع حبران من عبد القادر الرهاوي قال ابن محدان كان فاضال يف األصلني واخلالف 
ر والنظم وغري ذلك رحل إىل بغداد وقرأت عليه اجلدل الكبري البن املىن ومنتهى السول وغري ذلك والعربية والنث

وكان كثري املروءة واألدب حسن الصحبة وذكر املنذري انه حدث بشيء من شعره قال ومجيع بضم اجليم وفتح 
السالم بن عبد اهللا بن أمحد بن امليم وتويف خامس ذي القعدة ودفن بسفح قاسيون وفيها الداهري أبو الفضل عبد 

بكران البغدادي اخلفاف اخلراز مسع من أيب بكر الزاغوين ونصر العكربي ومجاعة وكان عاميا مستورا كثري الرواية 
تويف يف ربيع األول وفيها ابن رحال العدل نظام الدين علي بن حممد بن حيىي املصري مسع من السلفي وغريه وتويف 

احلسن علي بن حممد بن عبد امللك بن حيىي بن إبراهيم بن حيىي احلمريي الكتامي الفاسي القطان يف شوال وفيها أبو 
  قاضي اجلماعة كان حافظا ثقة مأمونا لكن نقمت عليه أغراض يف قضائه قاله ابن ناصر الدين 

  وفيها القاسم بن القاسم الواسطي شاعر فاضل من نظمه 
  ) د من السراب الشراب فبعي** ال ترد من خيار دهرك خريا ( 
  ) ولكن حتت احلباب احلباب ** منطق كاحلباب يطفو على الكاس ( 
  ) ولكن حتت العذاب العذاب ** عذبت يف اللقاء ألسنة القوم ( 
  وله

  
  ) برزت حماسنه وأنت مربز ** ديباج خدك بالعذار مطرز ( 
  )  والغصن ينبت يف الرياض ويغرز** وبدت على غصن الصبا لك روضة ( 
  ) خجل الشقيق هبا وحار القرمز ** وجنت على وجنات خدك محرة ( 
  ) لقضى القياس بأن حسنك معجز ** لو كنت مدعيا مالحة يوسف ( 
  ) ما كان منك متنع وتعزز ** أو كان عطفك مثل عطفك لني ( 

وى عن أيب الوقت وغريه وفيها ابن عصية أبو الرضا حممد بن أيب الفتح املبارك بن عبد الرمحن الكندي احلريب ر
  وتويف يف احملرم 

وفيها ابن معطي النحوي الشيخ زين الدين أبو احلسني حيىي بن عبد املعطي بن عبد النور الزواوي نسبة إىل زواوة 
قبيلة كبرية بأعمال إفريقية الفقيه احلنفي ولد سنة أربع وستني ومخسمائة واقرأ العربية مدة مبصر ودمشق وروى عن 

بن عساكر وغريه وهو أجل تالمذة اجلزويل وانفرد بعلم العربية وصنف األلفية املشهورة وغريها ومات يف القاسم 
  ذي القعدة مبصر وقربه قريب من تربة اإلمام الشافعي 

  سنة تسع وعشرين وستمائة

  
هم مع قستم فيها عاثت التتار ملوت جالل الدين ووصلوا إىل شهرزور فأنفق املستنصر باهللا يف العساكر وجهز

الناصري فانضموا إىل صاحب اربل فتقهقرت التتار وفيها تويف السمذي بكسرتني وتشديد امليم نسبة إىل السمذ 
وهو اخلبز األبيض يعمل للخواص أبو القاسم أمحد بن أمحد بن أيب غالب البغدادي الكاتب روى جزء أيب اجلهم عن 

يها الشيخ شرف الدين إمسعيل املوصلي ابن خالة القاضي مشس الدين أيب الوقت وبعضهم مساه عليا تويف يف احملرم وف



بن الشريازي كان ينوب عن ابن الزكي الشافعي يف القضاء وهو على مذهب أيب حنيفة وكان بيده تدريس مدرسة 
  الطرخانية

الدين ال أفتح  بعث إليه امللك املعظم يقول له أفت بإباحة األنبذة وما يعمل من الرمان وغريه فقال الشيخ شرف
على أيب حنيفة هذا الباب وأنا على مذهب حممد رضي اهللا عنه يف حترميها وأبو حنيفة مل تتواتر الرواية عنه يف إباحتها 
وقد صح عن أيب حنيفة أنه مل يشرهبا قط فغضب املعظم وأخرجه من مدرسة طرخان ووالها لتلميذه الزين بن العتال 

  إليه ال يغشى أحدا من خلق اهللا تعاىل قانعا باليسري إىل أن مات رمحه اهللا تعاىل  وأقام هو يف بيته تتردد الناس
وفيها أبو علي احلسني بن املبارك الزبيدي قدم بغداد وسكنها وكان خريا عارفا مبذهب أيب حنيفة عايل اإلسناد مسع 

  أبا الوقت وغريه ومنه األبرقوهي 
  كن دمشق وكان بارعا يف األدب من شعره وفيها أبو الربيع سلمان بن جناح القوصي س

  ) وكنت باألمس يا موالي منبسطا ** أراك منقبضا عين بال سبب ( 
  ) هذا الصدود لعل الذنب كان خطا ** وما تعمدت ذنبا استحق به ( 
  ) قل يل لعلي أن أستدرك الغلطا ** فإن يكن غلط مين على غرر ( 

كوبري بن خوارزم شاه عالء الدين حممد بن خوارزم شاه عالء الدين وفيها السلطان جالل الدين خوارزم شاه من
تكش بن خوارزم شاه أرسالن بن خوارزم شاه آنز بن حممد اخلوارزمي أحد من يضرب به املثل يف الشجاعة 

العراق إىل واإلقدام قال الذهيب ال أعلم يف السالطني أكثر جوالنا منه يف البلدان ما بني اهلند إىل ما وراء النهر إىل 
فارس إىل كرمان إىل أذربيجان وأرمينية وغري ذلك وحضر مصافا وقاوم التتار يف أول جدهم وحدهتم وافتتح غري 
مدينة وسفك الدماء وظلم وعسف وغدر ومع ذلك كان صحيح اإلسالم وكان رمبا قرأ يف املصحف ويبكي وآل 

أكثر عيشهم من هنب البالد انتهى وقال غريه اهنزم من  أمره إىل أن تفرق جيشه وقلوا ألهنم مل تكن هلم إقطاع بل
  التتار

فرآه فالح من قرية يقال هلا عني دارا راكبا على سرج مرصعا باليواقيت وعلى جلام فرسه اجلواهر فشره الفالح إىل 
احب ما كان معه فأنزله فأطعمه فلما نام ضربه بفأس قتله وأخذ ما معه ودفنه فبلغ ذلك شهاب الدين غازي ص

ميافارقني فأحضر الفالح وعاقبه فأقر وأحضر الفرس والسالح وكان جالل الدين سدا بني املسلمني والكفار فلما 
مات انفتح السد وكان يتكلم بالتركية والفارسية انتهى وفيها أبو موسى احلافظ مجال الدين عبد اهللا بن عبد الغين 

احلافظ ابن احلافظ ولد يف شوال سنة إحدى ومثانني ومخسمائة بن عبد الواحد بن علي بن سرور املقدسي احلنبلي 
ومسع من عبد الرمحن بن اخلرقي بدمشق ومن ابن كليب ببغداد ومن خليل الرازاين بأصبهان ومن األرياحي مبصر 
نة ومن منصور الفراوي بنيسابور وكتب الكثري وعىن هبذا الشأن ومجع وأفاد وتفقه وتأدب ومتيز مع األمانة والديا

والتقوى قال الضياء اشتغل بالفقه واحلديث وصار علما من األعالم حافظا متقنا ثقة وقال عمر بن احلاجب مل يكن 
يف عصره مثله يف احلفظ واملعرفة واألمانة وكان كثري الفضل وافر العقل متواضعا مهيبا وقورا جوادا سخيا له 

هيب روى عنه الضياء وابن أيب عمر وابن النجار ومجاعة كثريون القبول التام مع العبادة والورع واجملاهدة وقال الذ
ومع هذا فقد غمزه الناصح بن احلنبلي وسبط ابن اجلوزي بامليل إىل السالطني قال ابن رجب والعجب أن هذين 

و الرجلني كانا من أكثر الناس ميال إىل السالطني وامللوك وتوصال إليهم وإىل برهم بالوعظ وغريه ولقد كان أب
موسى أتقى هللا تعاىل وأورع وأعلم منهما وأكثر عبادة وأنفع للناس وبىن امللك األشرف دار احلديث بالسفح على 



امسه وجعله شيخها وقرر له معلوما فمات أبو موسى قبل كماهلا تويف رمحه اهللا يوم اجلمعة خامس رمضان ودفن 
  وىبسفح قاسيون وفيها عبد الغفار بن شجاع احمللى الشروطي ر

  عن السلفي وغريه ومات يف شوال عن سبع وسبعني سنة 
وفيها عبد اللطيف بن عبد الوهاب بن حممد بن الطربي مسع من أيب حممد بن املادح وهبة اهللا بن الشبلي وتويف يف 
ب شعبان وفيها املوفق أبو حممد عبد اللطيف بن يوسف العالمة ذو الفنون البغدادي الشافعي النحوي اللغوي الطبي

الفيلسوف صاحب التصانيف الكثرية ولد سنة سبع ومخسني ومخسمائة ومسع من مجاعة كثريين منهم ابن البطي وأبو 
زرعة وتفقه على أيب القسم بن فضالن وأقام حبلب وحفظ كتبا كثرية ومن تصانيفه شرح مقدمة ابن باب شاد يف 

نطق والطبيعي واآلهلي يف عشر جملدات والرد على النحو وشرح املقامات وشرح بانت سعاد واجلامع الكبري يف امل
اليهود والنصارى وغريب احلديث يف ثالث جملدات واختصره وشرح أحاديث ابن ماجه املتعلقة بالطب وحدث 
ببلدان كثرية قال الذهيب كان أحد األذكياء البارعني يف اللغة واآلداب والطب وعلم األوائل لكن كثرة دعاويه 

غ القفطي يف احلط عليه وظلمه وخبسه حقه سافر من حلب ليحج على العراق فأدركه املوت أزرت به ولقد بال
ببغداد يف ثاين عشر احملرم انتهى كالم الذهيب وقال الدبيثي غلب عليه علم الطب واألدب وبرع فيهما ومن كالمه 

ر بن عبد امللك الدينوري الزاهد نزيل من مل حيتمل أمل التعلم مل يذق لذة العلم ومن مل يكدح مل يفلح وفيها الشيخ عم
  قاسيون كان صاحب أحوال وجماهدات واتباع وهو والد مجال الدين خطيب كفر بطنا 

وفيها عمر بن كرم بن أيب احلسن أبو حفص الدينوري مث البغدادي احلمامي ولد سنة تسع وثالثني ومخسمائة ومسع 
أيب الوقت وأجاز له الكروخي وعمر بن أمحد الصفار الفقيه من جده ألمه عبد الوهاب الصابوين ونصر العكربي و

  وطائفة انفرد عن أيب الوقت بأجزاء وكان صاحلا تويف يف رجب 
  وفيها عيسى بن احملدث عبد العزيز بن عيسى اللخمي الشريشي مث

ادعى أنه قرأ على األسكندراين املقرىء مسع من السلفي وقرأ القراءات على أيب الطيب عبد املنعم ابن اخللوف مث 
  ابن خلف الداين وغريه فاهتم وصار من الضعفاء وفجعنا بنفسه تويف يف سابع مجادى اآلخرة قاله يف العرب 

وفيها احلافظ الرحال أبو بكر حممد بن عبد الغين بن أيب بكر بن شجاع البغدادي احلنبلي املعروف بابن نقطة 
شر رجب سنة تسع وسبعني ومخسمائة ومسع ببغداد من حيىي بن ويلقب معني الدين وحمب الدين أيضا ولد يف عا

بوش وابن سكينة وغريمها ورحل إىل البلدان فسمع بواسط من أيب الفتح بن املنادى وباربل من عبد اللطيف بن أيب 
يد النجيب السهروردي وبأصبهان من عفيفة الفارقانية وزاهر بن أمحد ومجاعات وخبراسان من منصور الفزاوي واملؤ
الطوسي وغريمها وبدمشق من أيب اليمن الكندي وابن احلرستاين وداود بن مالعب وغريهم ومبصر من ابن الفخر 

الكاتب وغريه وباألسكندرية من مجاعة من أصحاب السلفي ومبكة من حيىي بن ياقوت وحبران من احلافظ عبد 
ودنيسر وبالد أخر وعىن هبذا الشأن عناية تامة القادر وحبلب من االفتخار اهلامشي وباملوصل من مجاعة وبدمنهور 

وبرع فيه وكتب الكثري وحصل األصول وصنف تصانيف مفيدة ذكره عمر بن احلاجب يف معجمه فقال شيخنا هذا 
أحد احلفاظ املوجودين يف هذا الزمان طاف البالد ومسع الكثري وصنف كتبا حسنة يف معرفة علوم احلديث 

ا ورعا ثبتا حسن القراءة مليح اخلط كثري الفوائد متحريا يف الرواية حجة فيما يقوله واألنساب وكان إماما زاهد
ويصنفه وجيمعه من النقل ذا مست ووقار وعفاف حسن السرية مجيل الظاهر والباطن سخي النفس مع القلة قانعا 



مروءة كرمي النفس كثري باليسري كثري الرغبة إىل اخلريات سألت احلافظ الضياء عنه فقال حافظ دين ثقة صاحب 
  الفائدة مشهور بالثقة حلو املنطق وسألت الربزايل عنه فقال ثقة دين مفيد انتهى وقال املنذري احلافظ أبو بكر

ابن نقطة مسعت منه ومسع مين جبيزة فسطاط ومصر وغريمها وكان أحد املشهورين وقال ابن خلكان دخل خراسان 
لقي املشايخ وأخذ عنهم وكتب الكثري وعلق التعاليق النافعة وذيل على وبالد اجلبل واجلزيرة والشام ومصر و

األكمال البن ماكوال يف جملدين وله كتاب آخر لطيف يف األنساب وله كتاب التقييد مبعرفة رواة السنن واملسانيد 
ة وغريهم وذكر وله غري ذلك وقال ابن رجب روى عنه املنذري والسيف بن اجملد وابن األثرى وابنه الليث بن نقط

ابن األمناطي أنه سأله عن نسبته فقال جارية ربت جديت أم أيب امسها نقطة عرفنا بامسها تويف يف سن الكهولة بكرة 
يوم اجلمعة ثاين عشرى صفر ببغداد ودفن عند قرب أبيه وأبوه الزاهد أبو حممد عبد الغين كان من أكابر الزهاد 

اع ومريدون وبنت له أم اخلليفة الناصر مسجدا حسنا ببغداد فانقطع فيه وكان املشهورين بالصالح واإليثار وله أتب
يقصده الناس فيتكلم عليهم وزوجته جبارية من خواصها وجهزهتا بنحو من عشرة آالف دينار فما حال احلول 
م وعندهم من ذلك شيء بل مجيع ذلك تصدق به وكان يتصدق يف يوم بألف دينار وأصحابه صيام ال يدخر هل

عشاء وقف عليه سائل يلح يف الطلب ويصف فقره وأنه منذ كذا مل جيد شيئا فأخرج إليه اهلاون وقال خذ هذا كل 
به يف ثالثني يوما وال تشنع على اهللا عز وجل وتويف ببغداد يف رابع مجادى اآلخرة سنة ثالث ومثانني ومخسمائة رمحه 

  اهللا وكان حممد بن نقطة ينشد 
  ) حاليك يف السراء والضراء ** أو عاذر ال تظهرن لعاذل ( 
  ) يف القلب مثل مشاتة األعداء ** فلرمحة املتوجعني مرارة ( 

  سنة ثالثني وستمائة

  
  فيها حاصر امللك الكامل آمد وأخذها من صاحبها امللك املسعود

منه البلد وطلب منه مودود ضرهبا باجملانيق فلما رأى املسعود الغلبة خرج ويف رقبته منديل فرسم عليه وتسلم 
تسليم القالع فسلم اجلميع األحصن كيفا فعذبه بأنواع العذاب وكان يبغضه وكان املسعود فاسقا يأخذ احلرم 

  غصبا حىت وجدوا يف قصره مخسمائة حرة من بنات الناس 
البليغ والد تقي  وفيها تويف هباء الدين التنوخي القاضي إبراهيم بن أيب اليسر شاكر بن عبد اهللا الشافعي الكاتب

  الدين إمسعيل روى باإلجازة عن شهدة ووىل قضاء املعرة يف صباه مخس سنني فقال 
  ) لعمري والصبا يف العنفوان ** وليت احلكم مخسا وهي مخس ( 
  ) وال قالوا فالن قد رشاين ** فكم تضع األعادي قدر شاين ( 

أبو العالء املأمون بايعوه باألندلس مث جاء إىل مراكش  تويف يف احملرم وفيها إدريس بن السلطان يعقوب بن يوسف
وملكها وعظم سلطانه وكان بطال شجاعا ذا هيبة شديدة وسفك للدماء قطع ذكر ابن تومرت من اخلطبة ومات 

غازيا واهللا يساحمه وفيها إمسعيل بن سليمان بن إيداش أبو طاهر احلنفي ابن السالر حدث عن الصاين هبة اهللا وعبد 
الق بن أسد وتويف يف ذي القعدة وفيها األوهى بفتحتني نسبة إىل أوه قرية بني زجنان ومهذان الزاهد أبو علي اخل

احلسن بن أمحد بن يوسف نزيل بيت املقدس أكثر عن السلفي ومجاعة وكان عبدا صاحلا قانتا هللا صاحب أحوال 



  وجماهدات له أجزاء حيدث منها تويف يف عاشر صفر 
بن السيد األمري علي بن املرتضى أبو حممد العلوي احلسيين آخر من مسع من ابن ناصر يروى عنه وفيها احلسن 

  كتاب الذرية الطاهرة تويف يف شعبان عن ست ومثانني سنة ومساعه يف خلامسة من عمره قاله يف العرب 
دل البغدادي احلنبلي التاجر ولد وفيها صفي الدين أبو بكر عبد العزيز بن أمحد بن عمر بن سامل بن حممد بن باقا الغ

  يف رمضان سنة مخس ومخسني

ومخسمائة ببغداد وقرأ القرآن ومسع من أيب زرعة وابن بندار وابن النقور وابن عساكر علي وخلق وقرأ طرفا من 
 الفقه علي ابن املىن واستوطن مصر إىل أن مات وشهد هبا عند القضاة وحدث بالكثري إىل ليلة وفاته وكان كثري
التالوة للقرآن قال ابن النجار كان شيخا جليال صدوقا أمينا حسن األخالق متواضعا ومسع منه خلق كثري من 
احلفاظ وغريهم منهم ابن نقطة وابن النجار واملنذري وحدث عنه خلق كثري وتويف سحر تاسع عشر رمضان 

ن قائد األواين احلنبلي واله أبو صاحل اجليلي بالقاهرة ودفن بسفح املقطم وفيها القاضي أبو املعايل أمحد بن حيىي ب
قضاء دجيل وله نظم حدث ببعضه تويف باوانا يف مجادى األوىل وكان ابن عم أيب عبد اهللا حممد بن أيب املعايل بن 

قائد األواين وكان زاهدا قدوة ذا كرامات حكى عنه الشيخ شهاب الدين السهروردي وغريه حكايات قال الناصح 
زرته أنا ورفيق يل فقدم لنا العشاء وعنده مجاعة كثرية ومل أر إال خبزا وخال وبقال فتحدث على الطعام مث  بن احلنبلي

قال ضاف عيسى بن مرمي أقوام فقدم هلم خبزا وخال وقال لو كنت متكلفا ألحد شيئا لتكلفت لكم قال فعرفت أنه 
حده فقتله فتكا رضي اهللا عنه ودفن يف رباطه قد عرف حايل دخل عليه رجل من املالحدة يف رباطه وهو جالس و

وقتل قاتله وأحرق وفيها سامل بن حممد بن سامل العامري اليمىن قال املناوي يف طبقاته كان رفيع اجملد على القدر كثري 
التواضع سليم الصدر أثىن األكابر على لطفه وفضله وجىن املريدون مثار اإلحسان من تربيته وعطفه وكان شريف 

فس عايل اهلمة صاحب كرامات انتهى وفيها امللك العزيز عثمان بن العادل أيب بكر بن أيوب شقيق املعظم وهو الن
صاحب بانياس وتبنني وهو تني وهو الذي بىن قلعة الصبيبة بني هؤالء البلدان وكان عاقال ساكنا اتفق موته بالناعمة 

  وهو بستان له ببيت هليا

وفيها العالمة عبيد اهللا بن إبراهيم مجال الدين العبادي احملبويب احملاريب شيخ  من صاحلية دمشق يف عشر رمضان
اخلنفية مبا وراء النهر وأحد من انتهى إليه معرفة املذهب أخذ عن أيب العالء عمر بن أيب بكر بن حممد الزرجنري عن 

قاضي خان فخر الدين حسن بن أبيه مشس األئمة وبرهان األئمة عبد العزيز بن عمر بن مازة وتفقه أيضا على 
منصور األوزجندي وتويف ببخارى يف مجادى األوىل عن أربع ومثانني سنة وفيها علي بن اجلوزي أبو احلسن ولد 

العالمة مجال الدين أيب الفرج عبد الرمحن بن علي البغدادي الناسخ نسخ الكثري باألجرة وكان معاشرا لعابا روى 
عة وتويف يف رمضان وفيها ابن األثري اإلمام عز الدين أبو احلسن علي بن حممد بن عن ابن البطي وأيب زرعة ومجا

حممد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباين اجلزري املؤرخ الشافعي أخو جمد الدين صاحب النهاية ولد صاحب 
اريا أديبا نبيال حمتشما الترمجة سنة مخس ومخسني ومخسمائة واشتغل يف بالد متعددة وكان إماما نسابة مؤرخا أخب

وصنف التاريخ املشهور بالكامل على احلوادث والسنني يف عشر جملدات وهو من خيار التواريخ ابتدأ فيه من أول 
الزمان إىل سنة تسع وعشرين وستمائة واختصر األنساب أليب سعد السمعاين وهذبه وأفاد فيه أشياء وهو يف مقدار 

 يف معرفة الصحابة مجع فيه بني كتاب ابن مندة وكتاب أيب نعيم وكتاب ابن نصف أصله وأقل وصنف كتابا حافال
عبد الرب وكتاب أيب موسى وزاد وأفاد ومساه أسد الغابة يف معرفة الصحابة وشرع يف تاريخ املوصل قال ابن خلكان 



خالق فترددت إليه كان بيته باملوصل جممع الفضالء اجتمعت به حبلب فوجدته مكمل الفضائل والتواضع وكرم األ
وقال يف العرب كان صدرا معظما كثري الفضائل وبيته جممع الفضالء روى عن خطيب املوصل أيب الفضل وغريه 

  وتويف يف اخلامس والعشرين من شعبان عن مخس وسبعني سنة وفيها احلافظ

سنة ست عشرة بدمشق ابن احلاجب الرحال عز الدين أبو الفتح عمر بن حممد بن منصور األميين الدمشقي مسع 
ورحل إىل بغداد فأدرك الفتح بن عبد السالم وخرج لنفسه معجما يف بضع وستني جزءا تويف يف شعبان وقد قارب 
األربعني وكان فيه دين وخري وله حفظ وذكاء ومهة عالية يف طلب احلديث قل من أجنب مثله يف زمانه وفيها امللك 

و سعيد كوكبوري بن األمري زين الدين على كوجك التركماين وكوجك مظفر الدين صاحب اربل امللك املعظم أب
بالعريب اللطيف القدر ويل مظفر الدين مملكة اربل بعد موت أبيه يف سنة ثالث وستني وله أربع عشرة سنة فتعصب 

دة مث عليه أتابكه جماهد الدين قيماز وكتب حمضرا أنه ال يصلح للملك لصغره وأقام أخاه يوسف مث سكن حران م
اتصل خبدمة السلطان صالح الدين ومتكن منه وتزوج بأخته ربيعة واقفة مدرسة الصاحبة بشرقي الصاحلية وشهد 

معه عدة مواقف أبان فيها عن شجاعة وإقدام وكان حينئذ على إمرة حران والرها فقدم أخوه يوسف منجدا 
فر الدين اربل وشهرزور وأخذ منه حران لصالح الدين فاتفق موته على عكا فأعطى السلطان صالح الدين ملظ

والرها ودامت أيامه إىل هذا العام وكان من أدين امللوك وأجودهم وأكثرهم برا ومعروفا على صغر مملكته قال ابن 
خلكان وأما سريته فكان له يف فعل اخلري عجائب ومل نسمع أن أحدا فعل يف ذلك مثل ما فعله مل يكن شيء يف الدنيا 

الصدقة وكان له يف كل يوم قناطري مقنطرة من اخلبز يفرقها على احملاويج يف عدة مواضع من البلد  أحب إليه من
وإذا نزل من الركوب يكون قد اجتمع مجع كثري عند الدار فيدخلهم إليه ويدفع لكل واحد كسوة على قدر 

خانقات للزمين والعميان  الفصل من الصيف والشتاء وغري ذلك ومع الكسوة شيء من الذهب وكان قد بىن أربع
  ومألها من هذين الصنفني وقرر هلم ما حيتاجون إليه كل يوم وكان يأتيهم بنفسه كل عصرية اثنني ومخيس

ويدخل إىل كل واحدة يف بيته ويسأله عن حاله ويتفقده بشيء من النفقة وينتقل إىل اآلخر حىت يدور عليهم مجيعهم 
م وبىن دارا للنساء األرامل ودارا للضعفاء ودار لأليتام ودارا للمالقيط وهو يباسطهم وميزح معهم وجيرب قلوهب

ورتب هبا مجاعة من املراضع وكل مولود يلتقط حيمل إليهن فريضعنه وأجرى على أهل كل دار ما حيتاجون إليه يف 
كان يدخل إىل كل يوم وكان يدخل إليهم يف كل يوم ويتفقد أحواهلم ويعطيهم النفقات زيادة على املقرر هلم و

البيمارستان ويقف على مريض مريض ويسأله عن مبيته وكيفية حاله وما يشتهيه وكان له دار مضيف يدخل إليها 
كل قادم على البلد من فقيه وفقري وغريمها وإذا عزم اإلنسان على السفر أعطاه نفقة تليق مبثله ومل تكن له لذة 

ميكن من إدخاله البلد وكان إذا طرب يف السماع خلع شيئا من ثيابه  بسوى السماع فإنه كان ال يتعاطى املنكر وال
وأعطاه للناشد وحنوه وكان يسري يف كل سنة دفعتني مجاعة من أصحابه وأمنائه إىل بالد الساحل ومعهم مجلة 

يصلوا مستكثرة من املال يفك هبا أسرى املسلمني من أيدي الكفار فإذا وصلوا إليه أعطى كل واحد شيئا وإن مل 
فاألمناء يعطوهم بوصية منه وكان يقيم يف كل سنة سبيال للحاج ويسري معهم مجيع ما تدعو إليه حاجة املسافر يف 
الطريق ويسري أمينا معه مخسة آالف دينار ينفقها يف احلرمني على احملاويج وأرباب الرواتب وله مبكة حرسها اهللا 

رفات وغرم عليه مجلة كثرية وعمل باجلبل مصانع للماء وأما احتفاله آثار مجيلة وهو أول من أجرى املاء إىل جبل ع
مبولد النيب صلى اهللا عليه وسلم فإن الوصف يقصر عن اإلحاطة كان يعمله سنة يف الثامن من شهر ربيع األول 

نم شيئا كثريا وسنة يف الثاين عشر ألجل االختالف الذي فيه فإذا كان قبل املولد بيومني أخرج من اإلبل والبقر والغ



يزيد على الوصف وزفها جبميع ما عنده من الطبول واملغاين واملالهي حىت يأيت هبا امليدان مث يشرعون يف حنرها 
  وينصبون القدور ويطبخون األلوان املختلفة فإذا

اليت حتمل  كان ليلة املولد عمل السماعات بعد أن يصلي املغرب يف القلعة مث ينزل وبني يديه من الشموع املوكبية
كل واحد على بغل ومن ورائها رجل يسندها وهي مربوطة على ظهر البغل فإذا كان صبيحة يوم املولد أنزل اخللع 
والبقج وخيلع على كل واحد من الفقهاء والوعاظ والقراء والشعراء ويدفع لكل واحد نفقة وهدية وما يوصله إىل 

شهبة يف تاريخ اإلسالم بعد كالم طويل وثناء مجيل قال مجاعة  وطنه انتهى ما أورده ابن خلكان ملخصا وقال ابن
من أهل اربل كانت نفقته على املولد يف كل سنة ثلثمائة ألف دينار وعلى األسرى مائيت ألف دينار وعلى دار 
السر املضيف مائة ألف دينار وعلى اخلانقاه مائة ألف وعلى احلرمني والسبيل وعرفات ثالثني ألف دينار غري صدقة 

مات يف رمضان بقلعة اربل وأوصى أن حيمل إىل مكة فيدفن يف حرم اهللا تعاىل وقال استجري به فحمل يف تابوت إىل 
الكوفة ومل يتفق خروج احلاج يف هذه السنة من التتار فدفن عند أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه انتهى 

حممد بن احلسن بن سامل بن سالم الدمشقي مسع من داود بن مالعب  وفيها ابن سالم احملدث الزكي أبو عبد اهللا
وابن النب وطبقتهما وكان إماما فاضال يقظا متقنا صاحلا ناسكا على صغره كتب الكثري وحفظ علوم احلديث 

للحاكم مات يف صفر عن إحدى وعشرين عاما وفجع به أبوه وفيها ابن عنني الصدر شرف الدين أبو احملاسن حممد 
ن نصر اهللا بن مكارم بن حسن بن عنني األنصاري الدمشقي األديب له ديوان مشهور وهجو مؤمل وكان بارعا يف ب

معرفة اللغة كثري الفضائل يشتعل ذكاءا ومل يكن يف دينه بذاك تويف يف ربيع األول وله إحدى ومثانون سنة أهتم 
شقي املولد الشاعر املشهور خامتة الشعراء مل يأت بعده بالزندقة قاله يف العرب وقال ابن خلكان الكويف األصل الدم

  مثله وال كان يف أواخر عصره من يقاس به ومل يكن شعره مع جودته مقصورا على

أسلوب واحد بل تفنن فيه وكان غزير املادة من األدب مطلعا على معظم أشعار العرب ويكفي أنه كان يستحضر 
مولعا باهلجاء وثلب أعراض الناس وله قصيدة طويلة مجع فيها خلقا من  كتاب اجلمهرة البن دريد يف اللغة وكان

  رؤساء دمشق مساها مقراض األعراض أقول منها 
  ) ذو عمش والوزير منحدب ** سلطاننا أعرج وكاتبه ( 
  ) وناظر اجليش داؤه عجب ** وصاحب األمر خلقه شرس ( 
  ) وهو على قشر بيضة ثلب ** والدولعي اخلطيب منعكف ( 
  ) وعبد اللطيف حمتسب ** والبن باقا وعظ يغربه الناس ( 
  ) يف غري غرمول جرجس أرب ** وحاكم املسلمني ليس له ( 
  ) يف فلك ما سرت به الشهب ** عيوب قوم لو أهنا مجعت ( 

  مث قال ابن خلكان وكان قد نفاه السلطان صالح الدين من دمشق بسبب وقوعه يف الناس فلما خرج منها عمل 
  ) مل جيترم ذنبا وال سرقا ** فعالم أبعدمت أخا ثقة  (
  ) إن كان ينفى كل من صدقا ** أنفوا املؤذن من بالدكم ( 

وطاف البالد من الشام والعراق واجلزيرة وأذربيجان وخراسان وغزنة وخوارزم وما وراء النهر مث دخل اهلند 
سلطان صالح الدين وأقام هبا مدة مث رجع إىل احلجاز واليمن وملكها يومئذ سيف اإلسالم طغتكني بن أيوب أخو ال

والديار املصرية مث قال وملا مات السلطان صالح الدين وملك امللك العادل دمشق كتب إىل امللك العادل قصيدته 



الرائية يستأذنه يف الدخول إليها ويصف دمشق ويذكر ما قاساه يف الغربة ولقد أحسن فيها كل اإلحسان واستعطفه 
  أبلغ االستعطاف وأوهلا  هبا
  ) وعليهم لو ساحموين بالكرى ** ماذا على طيف األحبة لو سرى ( 

  ومنها بعد وصف حماسن دمشق قوله 
  )ال عن قلى ورحلت ال متخريا ** فارقتها ال عن رضا وهجرهتا ( 

  
  ) ومن العجائب أن يكون مقترا ** أسعى لرزق يف البالد مشتت ( 
  ) وأكف ذيل مطامعي متسترا ** نعا وأصون وجه مدائحي متق( 

  ومنها يشكو الغربة وما قاساه 
  ) حىت حسبت اليوم منها أشهرا ** أشكو إليك نوى متادى عمرها ( 
  ) يعفو وال جفين يصافحه الكرى ** ال عيشيت تصفو وال رسم اهلوى ( 
  ) وأبيت عن ورد النمري منفرا ** أضحى عن األحوى املريع حموال ( 
  ) كل الورى ونبذت وحدي بالعرا ** جائب أن يقيل بظلكم ومن الع( 

  وهذه القصيدة من أحسن الشعر وهي عندي خري من قصيدة ابن عمار األندلسي اليت أوهلا 
  فلما وقف عليها امللك العادل أذن له يف الدخول إىل دمشق فلما دخلها قال ** ) أدر الزجاجة فالنسيم قد انربى ( 
  ) ورعت الوضيع بسب الرفيع ** لق هجوت األكابر يف ج( 
  ) رجعت على رغم أنف اجلميع ** وأخرجت منها ولكنين ( 

وكان له يف عمل األلغاز وحلها اليد الطوىل ومىت كتب إليه شيء منها حله يف وقتة وكتب اجلواب أحسن من 
لناس وقد مجع له بعض أهل السؤال نظما ومل يكن له غرض يف مجع شعره فلهذا مل يدونه فهو يوجد مقاطيع بأيدي ا

دمشق ديوانا صغريا ال يبلغ عشر ماله من النظم ومع هذا ففيه أشياء ليست له وكان من أظرف الناس وأخفهم 
  روحا وأحسنهم جمونا وله بيت عجيب من مجلة قصيدة يصف فيها توجهه إىل املشرق وهو 

  ) أفتش يف سودائه عن سنا الفجر ** أشقق قلب الشرق حىت كأنين ( 
وكان وافر احلرمة عند امللوك وتوىل الوزارة بدمشق يف آخر دولة امللك املعظم ومدة والية امللك الناصر بن املعظم 

وانفصل منها ملا ملكها امللك األشرف ومل يباشر بعدها خدمة وتوىف عشية هنار اإلثنني العشرين من شهر ربيع األول 
  ة وقيل بتربةودفن من الغد مبسجده الذي أنشأه بأرض املز

باب الصغري انتهى ملخصا وفيها أبو حممد املعافا بن إمسعيل بن احلسني املوصلي ويعرف أيضا بابن احلدوس الشافعي 
كان إماما فقيها بارعا جيدا صاحلا أديبا ولد باملوصل وتفقه هبا على ابن مهاجر مث على القاضي الفخر السهروردي 

أفىت وصنف وناظر ومن تصانيفه كتاب الكامل يف الفقه كتاب مطول مث على العماد بن يونس ومسع وحدث و
وأنس املنقطعني وهو مشهور وتفسري يسمى البيان وكتاب املوجز يف الذكر وكان حسن الشكل وامللبس توىف 

  باملوصل يف شعبان أو يف رمضان قاله األسنوي 

  سنة إحدى وثالثني وستمائة



  
  وانقرض البيت األتابكي فيها تسلطن بدر الدين لولو باملوصل 

وفيها تكامل بناء املستنصرية ببغداد وهي على املذاهب األربعة على يد أستاذ الدار ابن العلقمي الذي وزر وال نظري 
  هلا يف الدنيا فيما أعلم قاله الذهيب 

فتغري عليه  وفيها تويف صالح الدين أمحد بن عبد السيد بن شعبان األربلي كان حاجبا ملظفر الدين صاحب أربل
واعتقله فلما خرج إىل الشام ودخل مصر فعظمت منزلته عند الكامل مث تغري عليه واعتقله وكان ذا فضيلة تامة 

ونظم حسن فعمل دوبيت وأماله لبعض القيان فغنت به فقال هذا ملن فقيل للصالح األربلي فأطلقه وعادت منزلته 
  أحسن ما كانت والدوبيت 

  ) أفنيت زماين باألسى واألسف ** صب خفي ما أمر جتنيك على ال( 
  ) بالغت فما قصدك إال تلفي ** ماذاك بقدر ذنيب ولقد ( 

  وكان الكامل قد تغري على بعض أخوته وهو الفائز إبراهيم فأصلح قضيته الصالح وكتب إىل الكامل 
  ) قد كان يوسف يف احلسىن ألخوته ** وشرط صاحب مصر أن يكون كما ( 
  )فربهم وتوالهم برمحته ** هم بالعفو وافتقروا آسوا فقابل( 

  
  وله 

  ) قطعوا إليك مسافة اآلجال ** وإذا رأيت بنيك فاعلم أهنم ( 
  ) وجتهزوا اآلباء للترحال ** وصل البنون إىل حمل أبيهم ( 

ق وابن البطي وفيها أبو حممد إمسعيل بن علي بن إمسعيل البغدادي اجلوهري عن مثانني سنة روى عن هبة اهللا الدقا
وطائفة وتفرد بأشياء وكان صاحلا ثقة تويف يف ذي القعدة قاله يف العرب وفيها ابن الزبيدي سراج الدين أبو عبد اهللا 

احلسني بن املبارك بن حممد بن حيىي بن مسلم بن موسى بن عمران الربعي الزبيدي االصل البغدادي البابصري 
ة ولد سنة ست وأربعني ومخسمائة وروى عن أيب الوقت وأيب زرعة وأيب احلنبلي مدرس مدرسة عون الدين بن هبري

زيد احلموي وغريهم وقرأ القرآن بالروايات وتفقه يف املذهب وأفىت وكانت له معرفة حسنة باألدب وصنف 
الق تصانيف منها كتاب البلغة يف الفقه وله منظومات يف اللغة والقراءات وكان فقيها فاضال دينا خريا حسن األخ

متواضعا وحدث ببغداد ودمشق وحلب وغريها من البالد ومسع منه أمم وروى عنه خلق كثري من احلفاظ وغريهم 
منهم الدبيثي والضياء وآخر من حدث عنه أبو العباس احلجار الصاحلي مسع منه صحيح البخاري وغريه وتويف ثالث 

ي أبو حيىي البغدادي الصويف روى عن أيب الوقت عشرى صفر ببغداد وفيها العليب زكريا بن علي بن حسان بن عل
وغريه وكان عاميا مات يف ربيع األول وفيها السيف اآلمدي أبو احلسن على بن أيب علي بن حممد احلنبلي مث 

الشافعي املتكلم العالمة صاحب التصانيف العقلية ولد بعد اخلمسني بآمد وقرأ القراءات والفقه ودرس على ابن 
ابن شاتيل مث تفقه للشافعي على ابن فضالن وبرع يف اخلالف وحفظ طريقة أسعد امليهين وقيل أنه  املىن ومسع من

  حفظ الوسيط للغزايل وتفنن يف علم النظر والكالم واحلكمة وكان من أذكياء العامل أقرأ مبصر مدة فنسبوه إىل دين

  محل احملضر إليه ليكتب كما كتبوا كتب  األوائل وكتبوا حمضرا بإباحة دمه فلما رأى بعضهم ذلك اإلفراط وقد
  ) والقوم أعداء له وخصوم ** حسدوا الفىت إذ مل ينالوا سعيه ( 



قال ابن خلكان وضعوا خطوطهم مبا يستباح به الدم فخرج مستخفيا إىل الشام فنزل محاة مدة وصنف يف األصلني 
تني ومثانني فأقام هبا مدة مث واله امللك املعظم بن واحلكمة واملنطق واخلالف وكل ذلك مفيد مث قدم دمشق يف سنة اثن

العادل تدريس العزيزية فلما وىل أخوه األشرف موسى عزل عنها ونادى يف املدارس من ذكر غري التفسري واحلديث 
ون والفقه أو يعرض لكالم الفالسفة نفيته فأقام السيف اآلمدي خافيا يف بيته إىل أن تويف يف صفر ودفن بتربته بقاسي

وحيكى عن ابن عبد السالم أنه قال ما تعلمنا قواعد البحث إال منه وأنه قال ما مسعت أحدا يلقى الدرس أحسن منه 
كأنه خيطب وأنه قال لو ورد على اإلسالم متزندق يشكك ما تعني ملناظرته غريه وقال سبط ابن اجلوزي مل يكن يف 

يفه املشهورة األحكام يف أصول األحكام جملدين وأبكار األفكار زمانه من جياريه يف األصلني وعلم الكالم ومن تصان
يف أصول الدين يف مخس جملدات واختصره يف جملد قال الذهيب وله حنو من عشرين تصنيفا وقال السبكي وتصانيفه 

  كلها حسنة منقحة 
بد املنعم بن الفراوي وطائفة وفيها القرطيب أبو عبد اهللا حممد بن عمر املقرىء املالكي الرجل الصاحل حج ومسع من ع

وقرأ القراءات على أيب القاسم الشاطيب وكان إماما زاهدا متقنا بارعا يف عدة علوم كالفقه والقراءات والعربية 
طويل الباع يف التفسري تويف باملدينة املنورة يف صفر قاله يف العرب وفيها طغربك شهاب الدين اخلادم أتابك صاحب 

مدبر دولته كان صاحلا خريا متعبدا كثري املعروف ذا رأي وعقل وسياسة وعدل وفيها الشيخ حلب امللك العزيز و
  عبد اهللا بن يونس

األرموي الزاهد القدوي صاحب الزاوية جببل قاسيون كان صاحلا متواضعا مطرحا للتكلف ميشي وحده ويشتري 
دال واألبرار كان يف بدايته ال يأوي إال القفار احلاجة وله أحوال وجماهدات وقدم يف الفقر سافر األقطار ولقي األب

قرأ القرآن وتفقه أليب حنيفة وحفظ القدوري وصحب رجال من األولياء فدله على الطريق بعث إليه األجمد صاحب 
بعلبك أربعني دينارا يقضي هبا دينه وهو بالقدس فأخذها الرسول مث أن األجمد زاره وقال له بعثت إليك أربعني 

قال الشيخ وصلت وشكره فجاء الرسول يستغفر فقال قد قلت له أهنا وصلت وحكى عن نفسه غري أنه مل دينارا ف
يصرح قال كان فقري يدور يف جبل لبنان فوقع عليه حرامية الفرنج فعذبوه وربطوه وبات يف أشد ما يكون فلما 

اقعدوا جاءتكم حرامية املسلمني فدخلوا أصبحوا ناموا وإذا حرامية املسلمني يطلبون حرامية الفرنج فأيقظهم وقال 
مغارة ودخل معهم ومل يرهم حرامية املسلمني فلما بعدوا قال الفرنج له هال دللت علينا وختلصت فقلت هلم إين 
صحبتكم وأكلت خبزكم ويف طريقنا أن الصحبة عزيزة فما رأيت خالص نفسي هبالككم فشكروه على ذلك 

  دنيا فأىب فأطلقوه وسألوه أن يقبل منهم شيئا من ال
وفيها أبو نصر عبد الرحيم بن حممد بن احلسن بن عساكر روى عن عميه الصاين واحلافظ وطائفة وكان قليل 

  الفضيلة تويف يف شعبان قاله يف العرب 
ه وفيها أبو رشيد الغزال حممد بن أيب بكر حممد بن عبد اهللا األصبهاين احملدث التاجر مسع من خليل الرازاين وطبقت

  وكان عاملا ثقة تويف ببخارى يف شوال 
وفيها حمي الدين بن فضالن قاضي القضاة أبو عبد اهللا حممد بن حيىي بن علي بن الفضل البغدادي الشافعي مدرس 
املستنصرية تفقه على والده العالمة أيب القاسم وبرع يف املذهب واألصول واخلالف والنظر ووىل القضاء يف آخر 

  ا استخلف الظاهر عزله بعد شهرين من خالفته قال ابنأيام الناصر فلم



شهبة يف طبقاته رحل إىل خراسان وناظر علماءها ووىل تدريس النظامية ببغداد مث وىل قضاء القضاة مث عزل ودرس 
باملستنصرية عند كمال عمارهتا يف رجب سنة إحدى وثالثني وهو أول من درس هبا وتويف بعد أشهر يف شوال أي 

وستني سنة وكان موصوفا حبسن املناظرة مسحا جوادا نبيال ال يكاد يدخر شيئا وفيها املسلم بن أمحد بن عن بضع 
علي أبو الغنائم املازين النصييب مث الدمشقي روى عن عبد الرمحن بن أيب احلسن الداراين واحلافظ أيب القاسم بن 

تويف يف ربيع األول وآخر من روى عنه فاطمة  عساكر وأخيه الصائن ودخل يف املكس مدة مث تركه وروى الكثري
بنت سليمان قاله يف العرب وفيها األمري ركن الدين منكورس مملوك فلك الدين أخي العادل كان دينا صاحلا عفيفا 

مالزما جلامع بين أمية وله بقاسيون مدرسة وتربة أوقف عليها شيئا كثريا وداخل دمشق مدرسة كبرية للشافعية 
  وقف عليهما تويف جبرود ومحل فدفن يف تربته بقاسيون وقرية جرود 

وفيها أبو الفتوح األغمايت مث األسكندراين ناصر بن عبد العزيز بن ناصر روى عن السلفي وتويف يف ذي القعدة 
وفيها الرضى الرخي بتشديد اخلاء املعجمة نسبة إىل الرخ ناحية بنيسابور أبو احلجاج يوسف بن حيدرة شيخ الطب 

شام وأحد من انتهت إليه معرفة الفن قدم دمشق مع أبيه حيدرة الكحال يف سنة مخس ومخسني ومخسمائة والزم بال
اإلشتغال على املهذب ابن النقاش فنوه بامسه ونبه على علمه وصار من أطباء صالح الدين وامتدت أيامه وصارت 

اش سبعا وتسعني سنة ممتعا بالسمع والبصر تويف أطباء البلد تالمذته حىت أن من مجلة أصحابه املهذب الدخوار وع
  يوم عاشوراء قاله يف العرب 

  سنة اثنتني وثالثني وستمائة

  
  فيها ضربت ببغداد دراهم وفرقت يف البلد وتعاملوا هبا وإمنا كانوا يتعاملون

  بقراضة الذهب القرياط واحلبة وحنو ذلك فاستراحوا قاله يف العرب 
ئه خان الزجناري جامعا وهو جامع التوبة بالعقيبة وكان خانا معروفا بالفجور واخلواطىء وفيها شرع األشرف يف بنا

واخلمور ومساه جامع التوبة ووقف عليه أوقافا كثرية وجرى يف خطابته نكتة غريبة وهي أنه كان مبدرسة الشامية 
سمى اجلفانة مث حسنت طريقته إمام يعرف باجلمال السبيت وكان شيخا حسنا صاحلا وكان يف صباه يلعب مبلهاة ت

وصار معدودا يف عداد األخيار فواله األشرف خطيبا فلما تويف توىل مكانه العماد الواسطي الواعظ وكان متهما 
بشرب الشراب وكان ملك دمشق يف ذلك الوقت امللك الصاحل أبو اجليش فكتب إليه اجلمال عبد الرحيم بن 

  الزويتينيه 
  ** ) ينا وأبانه يا مليكا أوضح احلق لد( 
  ** ) جامع التوبة قد قلدين منه األمانه ( 
  ) أعلى اهللا شانه ** قال قل للملك الصاحل ( 
  ) محد الناس زمانه ** يا عماد الدين يا من ( 
  ** ) كم إىل كم أنا يف ضر وبؤس وإهانه ( 
  ) يعشق الشرب ديانه ** يل خطيب واسطي ( 
  ** ) انه والذي قد كان من قبل يغين باجلف( 



  ) فال أبرح حانه ** فكما كنت كذا صرت ( 
  ) واستبق ضمانه ** ردين للنمط األول ( 

وفيها تويف أبو صادق احلسن بن صباح املخزومي املصري الكاتب عن نيف وتسعني سنة وكان آخر من حدث عن 
داود ابن امللك الناصر صالح ابن رفاعة تويف سادس عشر رجب وكان أديبا دينا صاحلا جليال وفيها امللك الزاهر 

الدين يوسف بن أيوب كان صاحب البرية بلد من ثغور الروم بقرب مسيساط وكان فاضال أديبا وشاعرا جميدا حيب 
  العلماء مقصودا

للشعراء وغريهم وهو الثاين عشر من أوالد صالح الدين وفيها مشس الدين صواب العاديل اخلادم مقدم جيش 
به املثل يف الشجاعة وكان له من مجلة املماليك مائة خادم فيهم مجاعة أمراء تويف حبران يف الكامل وأحد من يضرب 

رمضان وكان نائبا عليها للكامل وفيها الشهاب عبد السالم بن املطهر بن أيب سعد بن أيب عصرون التميمي 
  يف يف احملرم الدمشقي الشافعي روى عن جده وكان صدرا حمتشما مضى يف الرسالة إىل اخلليفة وتو

وفيها ابن باشوية تقي الدين علي بن املبارك بن احلسن الواسطي الفقيه الشافعي املقرىء اجملود روى عن ابن شاتيل 
وطبقته وقرأ القراءات على أيب بكر الباقالين وعلي بن مظفر اخلطيب وسكن دمشق وقرأ هبا وتويف يف شعبان عن 

ناظم الديوان املشهور شرف الدين أبو القسم عمر بن علي بن مرشد ست وسبعني سنة وفيها سيدي ابن الفارض 
احلموي األصل املصري قال يف العرب هو حجة أهل الوحدة وحامل لواء الشعراء وقال الشيخ عبد الرؤوف املناوي 

عراء عصره يف طبقاته امللقب يف مجيع اآلفاق بسلطان احملبني والعشاق املنعوت بني أهل اخلالف والوفاق بأنه سيد ش
على اإلطالق له النظم الذي يستخف أهل احللوم والنثر الذي تغار منه النثرة بل سائر النجوم قدم أبوه من محاة إىل 

مصر فقطنها وصار يثبت الفروض للنساء على الرجال بني يدي احلكام مث ويل نيابة احلكم فغلب عليه التلقيب 
نة ست وستني ومخسمائة فنشأ حتت كنف أبيه يف عفاف وصيانة بالفارض مث ولد له مبصر عمر يف ذي القعدة س

وعبادة وديانة بل زهد وقناعة وورع أسدل عليه لباسه وقناعه فلما شب وترعرع اشتغل بفقه الشافعية وأخذ 
احلديث عن ابن عساكر وعنه احلافظ املنذري وغريه مث حبب إليه اخلالء وسلوك طريق الصوفية فتزهد وجترد وصار 

ن أباه يف السياحة فيسيح يف اجلبل الثاين من املقطم ويأوي إىل بعض أوديته مرة ويف بعض املساجد املهجورة يستأذ
  يف خربات القرافة مرة مث يعود إىل

والده فيقيم عنده مدة مث يشتاق إىل التجرد ويعود إىل اجلبل وهكذا حىت ألف الوحشة وألفه الوحش فصار ال ينفر 
عليه بشيء حىت أخربه البقال أنه إمنا يفتح عليه مبكة فخرج فورا يف غري أشهر احلج ذاهبا إىل منه ومع ذلك مل يفتح 

مكة فلم تزل الكعبة أمامه حىت دخلها وانقطع بواد بينه وبني مكة عشر ليال فصار يذهب من ذلك الوادي 
شأ غالب نظمه حالتئذ وكان وصحبته أسد عظيم إىل مكة فيصلي هبا الصلوات اخلمس ويعود إىل حمله من يومه وأن

األسد يكلمه ويسأله أن يركب عليه فيأىب وأقام كذلك حنو مخسة عشر عاما مث رجع إىل مصر فأقام بقاعة اخلطابة 
باجلامع األزهر وعكف عليه األئمة وقصد بالزيارة من اخلاص والعام حىت أن امللك الكامل كان ينزل لزيارته وسأله 

بالقبة اليت بناها على ضريح اإلمام الشافعي فأىب وكان مجيال نبيال حسن اهليئة وامللبس  أن يعمل له قربا عند قربه
حسن الصحبة والعشرة رقيق الطبع عذب املنهل والنبع فصيح العبارة دقيق اإلشارة سلس القياد بديع اإلصدار 

عي على الفتوح فمر به بعض واإليراد سخيا جوادا توجه يوما إىل جامع عمرو فلقيه بعض املكارية فقال اركب م
األمراء فأعطاه مائة دينار فدفعها للمكاري وكان أيام النيل يتردد إىل املسجد املعروف باملشتهى يف الروضة وحيب 



  مشاهدة البحر مساء فتوجه إليه يوما فسمع قصارا يقصر ويقول 
  ) ال هو يصفو أو يتقطع ** قطع قليب هذا املقطع ( 

فصار يفيق ويردد ذلك ويضطرب مث يغمى عليه وهكذا وكان يواصل أربعينيات فاشتهى فصرخ وسقط مغمى عليه 
هريسة فأحضرها ورفع لقمة إىل فيه فانشق اجلدار وخرج شاب مجيل فقال أف عليك فقال إن أكلتها مث طرحها 

ال يا رسول اهللا وأدب نفسه بزيادة عشر ليال ورأى املصطفى صلى اهللا عليه وسلم يف نومه فقال إىل من تنتسب فق
  إىل بين سعد قبيلة حليمة فقال بل نسبك متصل يب يعين نسبة حمبة وتبعية ومن خوارقه العجيبة أنه

رأى مجال لسقاء فكلف به وهام وصار يأتيه كل يوم لرياه وناهيك بديوانه الذي اعترف به املوافق واملخالف 
حها مجع من األعيان كالسراج اهلندي احلنفي والشمس واملعادي واحملالف سيما القصيدة التائية وقد اعتىن بشر

البساطي املالكي واجلالل القزويين الشافعي غري متعاقبني وال مبالني بقول املنكرين احلساد شعره ينعت باالحتاد وكذا 
شرحها الفرغاين والقاشاين والقيصري وغريهم وعلى اخلمرية وغريها شروح عدة وقال بعض أهل الرسوخ أن 

ان كله مشروح وذكر بعض األكابر أن بعض أهل الظاهر يف عصر احلافظ ابن حجر كتب على التائية شرحا الديو
  وأرسله إىل بعض عظماء صوفية الوقت ليقرضه فأقام عنده مدة مث كتب عليه عند إرساله إليه 

  ) شتان بني مشرق ومغرب ** سارت مشرقة وسرت مغربا ( 
رح اعتىن بإرجاع الضمائر واملبتدى واخلرب واجلناس واالستعارة وما هنالك من فقيل له يف ذلك فقال موالنا الشا

اللغة والبديع ومراد الناظم وراء ذلك كله وقد أثىن على ديوانه حىت من كان سيء االعتقاد ومنهم ابن أيب حجلة 
برا وحبرا وأسرعها  الذي عزره السراج اهلندي بسبب الوقيعة فيه فقال هو من أرق الدواوين شعرا وأنفسها درا

للقلوب جرحا وأكثرها على الطلول نوحا إذ هو صادر عن نفثة مصدور وعاشق مهجور وقلب حبر النوى مكسور 
والناس يلهجون بقوافيه وما أودع من القوى فيه وكثر حىت قل من ال رأى ديوانه أو طنت بأذنه قصائده الطنانة 

  اليت أوهلا قال الكمال األدفوي وأحسنه القصيدة الفائية 
  ** ) قليب حيدثين بأنك متلفي ( 

  والالمية اليت أوهلا 
  ** ) هو احلب فاسلم باحلشاما اهلوى سهل ( 

  والكافية اليت أوهلا 
  ** ) ته دالال فأنت أهل لذاكا ( 

مال قال وأما التائية فهي عند أهل العلم يعين الظاهر غري مرضية مشعرة بأمور رديئة وكان عشاقا يعشق مطلق اجل
  حىت أنه عشق بعض اجلمال بل زعم بعض الكبار أنه عشق برنية بدكان عطار وذكر

القوصي يف الوحيد أنه كان للشيخ جوار بالبهنسا يذهب إليهن فيغنني له بالدف والشبابة وهو يرقص ويتواجد 
يف مساء  ولكل قوم مشرب ولكل مطلب وليس مساع الفساق كسماع سلطان العشاق ومل يزل على حاله راقيا

كماله حىت احتضر فسأل اهللا أن حيضره يف ذلك اهلول العظيم مجاعة من األولياء فحضره مجاعة منهم الربهان 
  اجلعربي فقال فيما حكاه سبط صاحب الترمجة رأى اجلنة مثلت له فبكى وتغري لونه مث قال 

  ) ما قد رأيت فقد ضيعت أيامي ** إن كان منزليت يف احلب عندكم ( 
قلت له يا سيدي هذا مقام كرمي فقال يا إبراهيم رابعة وهي امرأة تقول وعزتك ما عبدتك رغبة يف جنتك بل قال ف



  حملبتك وليس هذا ما قطعت عمري يف السلوك إليه فسمعت قائال يقول له فما تروم فقال 
ه انتهى وقد شنع عليه البيت فتهلل وجهه وقضى حنبه فقلت أنه أعطى مرام** ) أروم وقد طال املدى منك نظرة ( 

بذلك املنكرون فقال بعضهم ملا كشف له الغطاء وحتقق أنه هو غري اهللا وأنه ال حلول وال احتاد قال ذلك وقال 
بعضهم قاله ملا حضره مالئكة العذاب األليم استغفر اهللا سبحانه هذا هبتان عظيم واحلاصل أنه اختلف يف شأن 

لمساين والقونوي وابن هود وابن سبعني وتلميذه الششتري وابن مظفر صاحب الترمجة وابن عريب والعفيف الت
والصفار من الكفر إىل القطبانية وكثرت التصانيف من الفريقني يف هذه القضية وال أقول كما قال بعض اإلعالم 

على من  سلم تسلم والسالم بل اذهب إىل ما ذهب إليه بعضهم أنه جيب اعتقادهم وتعظيمهم وحيرم النظر يف كتبهم
مل يتأهل لتنزيل ما فيها من الشطحات على قوانني الشريعة املطهرة وقد وقع جلماعة من الكبار الرجوع عن اإلنكار 

  انتهى كالم املناوي خمتصرا وما أحسن قوله يف التائية 
  ) جعلت له شكري مكان شكييت ** وكل أذى يف احلب منك إذا بدا ( 

  ىن يف غاية اللطف والرقةوله وما رأيته يف دواوينه وهو مع

  
  ) أين أغار عليك من ملكيكا ** خلص اهلوى لك واصطفتك موديت ( 
  ) أين أراه مقبال شفتيكا ** ولو استطعت منعت لفظك غرية ( 
  ) هي فتنة فأغار منك عليكا ** وأراك ختطر يف مشائلك اليت ( 

  ورؤى يف النوم فقيل له مل ال مدحت املصطفى يف ديوانك فقال 
  ) وأن بالغ املثىن عليه وكثرا ** أرى كل مدح يف النيب مقصرا  (
  ) عليه فما مقدار ما ميدح الورى ** إذا اهللا أثىن بالذي هو أهله ( 

  ويقال أنه ملا نظم قوله 
  ) يفىن الزمان وفيه مامل يوصف ** وعلى تفنن واصفيه حبسنه ( 

ثله وبعض الناس يقول باطن كالمه كله مدح فيه صلى اهللا فرح فرحا شديدا وقال مل ميدح صلى اهللا عليه وسلم مب
عليه وسلم وغالب كالمه ال يصلح أن يراد به ذلك واهللا أعلم تويف رمحه اهللا تعاىل يف مجادى األوىل عن ست 

ومخسني سنة إال شهرا ودفن باملقطم وفيها الشيخ شهاب الدين السهروردي قدوة أهل التوحيد وشيخ العارفني أبو 
وأبو عبد اهللا عمر بن حممد بن عبد اهللا بن حممد التيمي البكري الصويف الشافعي ولد سنة تسع وثالثني حفص 

ومخسمائة بسهرورد وقدم بغداد فلحق هبا هبة اهللا بن الشبلي فسمع منه وصحب عمه أبا النجيب وتفقه وتفنن 
تربية املريدين وتسليك العباد ومشيخة  وصنف التصانيف منها عوارف املعارف يف بيان طريقة القوم وانتهت إليه

العراق قال الذهيب مل خيلف بعده مثله وقال ابن شهبة يف طبقاته أخذ عن أيب القسم بن فضالن وصحب الشيخ عبد 
القادر ومسع احلديث من مجاعة وله مشيخة يف جزء لطيف روى عنه ابن الدبيثي وابن نقطة والضياء والزكي الربزايل 

ائفة وقال ابن النجاركان شيخ وقته يف علم احلقيقة وانتهت إليه الرياسة يف تربية املريدين ودعاء وابن النجار وط
اخللق إىل اهللا تعاىل وبالغ يف الثناء عليه وعمى يف آخر عمره وأقعد ومع ذلك فما أخل بشيء من أوراده وقال ابن 

  خلكان كان شيخ الشيوخ



كثري وله نفس مبارك حكى يل من حضر جملسه أنه أنشد يوما على  ببغداد وكان له جملس وعظ وعلى وعظه قبول
  الكرسي 

  ) أين أشح هبا على جالسي ** التسقين وحدي فما عودتين ( 
  ) أين يصرب الندماء دون الكاس ** أنت الكرمي وال يليق تكرما ( 

وارف املعارف وهو فتواجد الناس لذلك وقطعت شعور كثرية وتاب مجع كبري وله تآليف حسنة منها كتاب ع
  أشهرها وله شعر منه 

  ) وأقبلت دولة الوصال ** تصرمت وحشة الليايل ( 
  ) من كان يف هجركم رثى يل ** وصار بالوصل يل حسودا ( 
  ) بكل من فات ال أبايل ** وحقكم بعد إذ حصلتم ( 
  ) فياله موردا حاليل ** تقاصرت عنكم قلوب ( 
  ) احلشا حاليل  وحبكم يف** علي ما للورى حرام ( 
  ) فما لغري اهلوى ومايل ** تشربت أعظمي هواكم ( 
  ) وعنده أعني الزالل ** فما على عادم أجاجا ( 

وكان كثري احلج ورمبا جاور يف بعض حججه وكان أرباب الطريق من مشايخ عصره يكتبون إليه صور فتاوى 
ي أين تركت العمل أخلدت إىل البطالة وإن يسألونه عن شيء من أحواهلم مسعت بعضهم أنه كتب إليه يا سيد

عملت داخلين العجب فأيهما أوىل فكتب جوابه اعمل واستغفر اهللا من العجب وله من هذا شيء كثري وذكر يف 
  عوارف املعارف أبياتا لطيفة منها 

  ) أظن ملياء جرت فيك أذياال ** أشم منك نسيما لست أعرفه ( 
  وفيه أيضا 

  ) أو تذكرتكم فكلي قلوب ** ون إن تأملتكم فكلي عي( 
تويف يف مستهل احملرم ببغداد رمحه اهللا تعاىل انتهى ملخصا وفيها الشيخ غامن بن علي بن إبراهيم بن عساكر املقدسي 

  النابلسي القدوة الزاهد أحد عباد

مل نابلس وسكن القدس اهللا األخفياء األتقياء والسادة األولياء ولد سنة اثنتني وستني ومخسمائة بقرية بورين من ع
عام أنقذه السلطان صالح الدين من الفرنج سنة ثالث ومثانني ومخسمائة وساح بالشام ورأى الصاحلني وكان مؤثرا 
للخمول صاحب أحوال وكرمات قال ابنه عبد اهللا انقطع حتت الصخرة يف األقباء السليمانية ست سنني وصحب 

مجيعا مصطحبني وقد أفرد سرية الشيخ غامن أبو عبد اهللا حممد بن الشيخ الشيخ عبد اهللا األرموي بقية عمره وعاشا 
عالء الدين وتويف الشيخ غامن يف غرة شعبان ودفن باحلضرية اليت هبا صاحبه ورفيقه الشيخ عبد اهللا األرموي بسفح 

  قاسيون 
لد سنة ثالث وأربعني ومخسمائة وفيها حممد بن عبد الواحد بن أيب سعيد املديين الواعظ أبو عبد اهللا مسند العجم و

ومسع من إمساعيل احلمامي وأيب الوقت وأيب اخلري الباغبان قال ابن النجار واعظ مفيت شافعي له معرفة باحلديث 
وقبول عند أهل بلده وفيه ضعف بلغنا أنه استشهد بأصبهان على يد التتار يف أواخر رمضان انتهى وقال الذهيب 

  مما ال حتصى ويف دخوهلم إليها قتلوا أ
وفيها حممد بن عماد بن حممد بن حسني احلراين احلنبلي التاجر نزيل األسكندرية روى عن ابن رفاعة وابن البطي 



والسلفي وطائفة كثرية باعتناء خاله محاد احلراين وتويف يف عشار صفر وكان ذا دين وعلم وفقه عاش تسعني سنة 
ن حممد بن أيب غالب زهري بن حممد األصبهاين الثقة الصاحل مسع وروى عنه خلق كثري وفيها شعرانه وجيه الدي

  الصحيح من أيب الوقت وعمر دهرا ومات شهيدا 
وفيها حممد بن غسان بن غافل بن جناد األمري سيف الدولة احلمصي مث الدمشقي وروى عن الفلكي وابن هالل 

  وطائفة وتويف يف شعبان عن مثانني سنة 
بن إبراهيم بن سفيان بن منده العبدي األصبهاين بقية آل منده ومسند وقته روى الكثري عن وفيها أبو الوفا حممود 

  مسعود الثقفي والرستمي وأيب اخلري

الباغبان وغريهم وعدم حتت السيف رمحه اهللا وفيها أبو موسى الرعيين عيسى بن سليمان بن عبد اهللا الرعيين 
  متقنا أديبا نبيال قال ابن ناصر الدين يف بديعته األندلسي املالقي الرندي احلافظ كان حافظا 

  ) خري له بضبطه النفيسا ** مث أبو موسى الرعني يعيسى ( 
وفيها أبو حيىي وأبو الفضل عيسى بن سنجر بن هبرام بن جربيل بن مخارتكني بن طاشتكني األربلي املعروف 

األجناد وله ديوان شعر تغلب عليه الرقة وفيه  باحلاجري امللقب حسام الدين قال ابن خلكان هو جندي ومن أوالد
معان جيدة وهو مشتمل على الشعر والدوبيت واملواليا ولقد أحسن يف الكل مع أنه قل من جييد يف جمموع الثالثة 

وله أيضا كان وكان واتفقت له فيه مقاصد حسان وكان صاحيب وأنشدين كثريا من شعره فمن ذلك قوله وهو 
  معىن جيد 

  ) أن ال يزال مدى الزمان مصاحيب ** ل حيلف يل بكل ألية ما زا( 
  ) فتعجبوا لسواد وجه الكاذب ** ملا جفا نزل العذار خبده ( 

  وأنشدين لنفسه أيضا 
  ) شقيق قد استوى ** لك خال من فوق عرش ( 
  ) يأمر الناس باهلوى ** بعث الصدغ مرسال ( 

  وأنشدين لنفسه أبياتا منها يف صفة اخلال 
  ) إال لنبت شقائق النعمان **  حيو ذاك اخلد خاال أسودا مل( 

  وله وقال يل ما يعجبين فيما عملت مثل هذا الدوبيت وهو آخر شيء عملته إىل اآلن وهو 
  ) ما كان ألذ عامه من عام ** حيا وسقى احلمى سحاب هامي ( 
  ) إال وتظلمت على األيام ** يا علوة ما ذكرت أيامكم ( 

  سمى ضياء الدين عيسى وكان بينه وبني احلاجري املذكور مودةوكان يل أخ ي

  أكيدة فكتب إليه من املوصل يف صدر كتاب وكان األخ باربل 
  ) مين فراقك يا من قربه أمل ** اهللا يعلم ما أبقى سوى رمق ( 
  ) فرمبا مت شوقا قبل ما يصل ** فابعث كتابك واستودعه تعزية ( 

اخر شهر رمضان سنة ست وعشرين وستمائة وهو معتقل بقلعتها ألمر يطول وكنت قد خرجت من أربل يف أو
  شرحه بعد أن كان حبس بقلعة خفتيد كان مث نقل منها وله يف ذلك أشعار منها قوله 

  ومنها 



  ) يا رب شاب من اهلموم املفرق ** قيد أكابده وسجن ضيق ( 
  ) ونق وعال عليك من التداين ر** يا برق إن جئت الديار بأربل ( 
  ) أبدا بأذيال الصبا تتعلق ** بلغ حتية نازح حسراته ( 
  ) من كل مشتاق إليكم أشوق ** قل يا حبيب لك الفداء أسريكم ( 
  ) إال وكدت بدمع عيين أشرق ** واهللا ما سرت الصبا جندية ( 

وتقدم عنده وغري  وبلغين بعد ذلك أنه خرج من اإلعتقال واتصل خبدمة امللك املعظم مظفر الدين صاحب أربل
لباسه وتزيا بزي الصوفية فلما تويف مظفر الدين سافر من أربل مث عاد إليها وقد صارت يف مملكة أمري املؤمنني 

املستنصر باهللا ونائبه هبا األمري مشس الدين أبو الفضائل باتكني وكان وراءه من يقصده فاتفق أنه خرج من بيته يوما 
به بسكني فأخرج حشوته فكتب يف تلك احلال إىل باتكني املذكور وهو يكابد قبل الظهر فوثب عليه شخص وضر

  املوت 
  ) مل تبق رعبا يف عضوا ساكنا ** أشكوك يا ملك البسيطة حالة ( 
  ) ممن أؤمل غري جأشك مازنا ** أن يستبح ابن اللقيطة معشر ( 
  ) من بات يف حرم اخلالفة آمنا ** ومن العجائب كيف ميشي خائفا ( 
   تويف بعد ذلك من يومه يوم اخلميس ثاين شوال وتقدير عمره مخسون سنةمث

واحلاجري بفتح احلاء املهملة وبعد األلف جيم مكسورة وبعدها راء نسبة إىل حاجر بليدة باحلجاز مل يبق اليوم منها 
  صا سوى اآلثار ومل يكن احلاجري منها بل نسب إليها لكونه استعملها يف شعره كثريا انتهى ملخ

وفيها أبو الفتوح الوثايب حممد بن حممد بن أيب املعايل األصبهاين يروي عن جده كتاب الذكر بسماعه من ابن طربزد 
  ويروي عن رجاء بن حامد املعداين راح حتت السيف يف فتنة التتار وله مثان وسبعون سنة 

وف بباله راوي جزء لوين عن حممد بن أيب وفيها جامع بن إمسعيل بن غامن بن صاين الدين األصبهاين الصويف املعر
  القسم الصاحلاين 

وفيها مشس الدين حممود بن علي بن حممود بن قرقر الدمشقي اجلندي األديب الشاعر روى عن أيب سعد بن أيب 
  عصرون وتويف يف شوال 

لشافعي ولد سنة تسع وفيها ابن شداد قاضي القضاة هباء الدين أبو العز يوسف بن رافع بن متيم األسدي احلليب ا
وثالثني ومخسمائة وقرأ القراءات والعربية باملوصل على حيىي بن سعدون القرطيب ومسع من حفدة العطاردي وطائفة 

وبرع يف الفقه والعلوم وساد أهل زمانه ونال رياسة الدين والدنيا وصنف التصانيف قال ابن شهبة مسع من مجاعة 
مية يف حدود سنة سبعني مث احندر إىل املوصل ودرس مبدرسة الكمال الشهرزوري كثرية ببغداد وغريها وأعاد بالنظا

مث حج سنة ثالث ومثانني وزار الشام واتصل بالسلطان صالح الدين وحظي عنده وواله قضاء العسكر وقضاء بيت 
فها وأجزل رزقه املقدس وصنف له كتابا يف فضل اجلهاد وملا تويف اتصل بولده الظاهر وواله قضاء حلب ونظر أوقا

وعطاءه وأقطعه إقطاعا جزيال ومل يكن له ولد وال قرابة فكان ما حيصل له يتوفر عنده فبين به مدرسة وإىل جنبها 
دار حديث وبينها تربة وقصده الطلبة للدين والدينا وعظم شأن الفقهاء يف زمانه لعظم قدره وارتفاع منزلته قال 

  الدين اشتهر امسه وسارعمر بن احلاجب كان ثقة عارفا بأمور 



ذكره وكان ذا صالح وعبادة وكان يف زمانه كالقاضي أيب يوسف يف زمانه دبر أمر امللك حبلب واجتمعت األلسن 
على مدحه وطول ابن خلكان ترمجته وهو ممن أخذ عنه تويف يف رابع صفر ودفن بتربته حبلب وذلك بعد أن ظهر أثر 

ام على التنبيه يف جملدين وكتاب املوجز الباهر يف الفقه وكتاب ملجأ احلكام يف اهلرم عليه ومن تصانيفه دالئل األحك
  األقضية يف جملدين وسرية صالح الدين أجاد فيها وأفاد 

  سنة ثالث وثالثني وستمائة

  
يف ربيعها جاءت فرقة من التتار فكسرهم عسكر أربل فما بالوا وساقوا إىل بالد املوصل فقتلوا وسبوا فاهتم 

تنصر باهللا وأنفق األموال فردوا ودخلوا الدربند وفيها أخذت الفرنج قرطبة واستباحوها فإنا هللا وإنا إليه املس
راجعون وفيها تويف اجلمال أبو محزة أمحد بن عمر بن الشيخ أيب عمر املقدسي احلنبلي روى عن نصر اهللا القزاز 

  يه شجاعة وإقدام تويف يف ربيع األول وابن شاتيل وأيب املعايل بن صابر وكان يتعاىن اجلندية وف
وفيها القليويب املؤخر أبو علي احلسن بن حممد بن إمسعيل عاش سبعني سنة وروى عن األبله الشاعر وغريه فكتب 

  الكثري وكان أديبا إخباريا 
 وفيها زهرة بنت حممد بن أمحد بن حاضر شيخة صاحلة صوفية روت عن ابن البطي وحيىي بن ثابت وتوفيت يف

  مجادى األوىل عن تسع وسبعني سنة 
وفيها خطيب زملكا عبد الكرمي بن خلف بن نبهان األنصاري وله اثنتان وسبعون سنة روى عن أيب القاسم بن 

  عساكر وتويف يف ذي احلجة 
وفيها ابن الرماح عفيف الدين علي بن عبد الصمد بن حممد املصري املقرىء النحوي قرأ القراءات على أيب 

  ش عساكر بن علي ومسع من السلفي وتصدر لإلقراء والعربية بالفاضلية وغريها وتويف يف مجادى األوىلاجليو

  
وفيها ابن روزبة أبو احلسن علي بن أيب بكر بن روزبة البغدادي القالنسي العطار الصويف حدث بالصحيح عن أيب 

ائن بدمشق على الناصر داود وإال كان الوقت ببغداد وحران ورأس العني وحلب ورد منها خوفا من احلصار الك
  عزمه اجمليء إىل دمشق تويف فجأة يف ربيع اآلخر وقد نيف على التسعني 

وفيها العالمة احلافظ ابن دحية أبو اخلطاب عمر بن حسن بن حممد احلميل بن فرج بن خلف الكليب الداين مث 
ن زرقون وابن بشكوال وهذه الطبقة وعىن باحلديث السبيت احلافظ اللغوي الظاهري املذهب روى عن أيب عبد اهللا ب

أمت عناية وجال يف مدن األندلس ومدن العدوة وحج يف الكهولة فسمع مبصر من البوصريي وبالعراق مسند اإلمام 
أمحد وبأصبهان معجم الطرباين من الصيدالين وبنيسابور صحيح مسلم بعلو بعد أن كان حدث به بالغرب باإلسناد 

دلسي وكان يقول أنه حفظه كله قال يف العرب وليس هو بالقوي ضعفه مجاعة وله تصانيف ودعاوي النازل لألن
مدحضة وعبارة متغرية ومبغضة وقد نفق على الكامل وجعله شيخ دار احلديث بالقاهرة انتهى وقال ابن شهبة يف 

حو واللغة وأيام العرب وأشعارها تاريخ اإلسالم كان من أعيان العلماء ومشاهري الفضالء متفننا يف احلديث والن
حصل ماال حصل غريه من العلم وكان يف احملدثني مثل ابن عنني يف الشعراء يثلب علماء املسلمني ويقع يف أئمة 

الدين فترك الناس كالمه وكذبوه وملا انكشف حاله للكامل أخذ منه دار احلديث وأهانه ودخل دمشق فمال إليه 



مع بينه وبني الشيخ تاج الدين الكندي فاجتمعا وتناظرا وجرى بينهما البحث فقال له الوزير ابن شكر فسأله أن جي
الكندي أخطأت فسفه عليه فقال الكندي أنت تكذب يف نسبك إىل دحية الكليب ودحية بإمجاع احملدثني ما أعقب 

  وقد قال فيك ابن عنني 
  ) إليه بالبهتان واإلفك ** دحية مل يعقب فكم تنتمي ( 
  )أنك من كلب بال شك ** صح عند الناس فيه سوى ما ( 

  تويف يف رابع عشر ربيع األول وله سبع ومثانون سنة ودفن بالقاهرة 
وفيها األربلي فخر الدين أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم بن مسلم بن سليمان الصويف روى عن حيىي بن ثابت وأيب 

ن وروايته منتشرة عالية وفيها أبو بكر املأموين حممد بن حممد بن بكر بن النقور ومجاعة كثرية وتويف بأربل يف رمضا
أيب املفاخر سعيد بن حسني العباسي النيسابوري مث املصري اجلنايزي روى عن السلفي وتويف يف ربيع اآلخر وفيها 

بغدادي احلنبلي نصر بن عبد الرزاق بن الشيخ عبد القادر الكيالين قاضي القضاة عماد الدين أبو صاحل اجليلي مث ال
أجاز له ابن البطي ومسع من شهدة وطبقتها ودرس وأفىت وناظر وبرع يف املذهب ووىل القضاء سنة ثالث وعشرين 
وعزل بعد أشهر وكان لطيفا ظريفا متني الديانة كثري التواضع متحريا يف القضاء قوي النفس يف احلق عدمي احملاباة 

ان عظيم القدر بعيد الصيت معظما عند اخلاصة والعامة مالزما طريق والتكلف قاله يف العرب وقال ابن رجب ك
النسك والعبادة مع حسن مست وكيس وتواضع ولطف وبشر وطيب ملتقى وكان حمبا للعلم مكرما ألهله ومل يزل 
اء على طريقة حسنة وسرية مرضية وكان أثريا سنيا متمسكا باحلديث عارفا به واله الظاهر اخلليفة بن الناصر قض

القضاة جبميع مملكته فيقال أنه مل يقبل إال بشرط أن يورث ذوي األرحام فقال له اعط كل ذي حق حقه واتق اهللا 
وال تتق سواه وأرسل إليه عشرة آالف دينار يوىف هبا ديون من يف سجنه من املدينني الذين ال جيدون وفاء ورد إليه 

افعية واحلنفية وجامعي السلطان وابن عبد اللطيف فكان يويل النظر يف مجيع الوقوف العامة ووقوف املدارس الش
ويعزل يف مجيع املدارس حىت النظامية وملا تويف الظاهر أقره ابنه املستنصر مديدة وكان يف أيام واليته تؤذن نوابه يف 

يف احلق جملس احلكم ويصلي مجاعة وخيرج إىل اجلامع راجال وكان يلبس القطن متحريا يف القضاء قوي النفس 
  ويتخلق

  بسائر سرية السلف وملا عزله املستنصر أنشد عند عزله 
  ) قضى يل باخلالص من القضاء ** محدت اهللا عز وجل ملا ( 
  ) وأدعو فوق معتاد الدعاء ** وللمستنصر املنصور أشكر ( 

 مصر غريه وقد صنف وال أعلم أحدا من أصحابنا دعي بقاضي القضاة قبله وال استقل منهم بوالية قضاء القضاة يف
يف الفقه كتابا مساه إرشاد املبتدين وخرج لنفسه أربعني حديثا وتفقه عليه مجاعة وانتفعوا به ومسع منه احلديث خلق 
كثري وروى عنه مجاعة منهم عبد الصمد بن أيب اجليش وتويف سحر يوم األحد سادس عشر شوال عن سبعني سنة 

  ه انتهى ملخصا ودفن بتربة اإلمام أمحد رضي اهللا عن

  سنة أربع وثالثني وستمائة

  
فيها نزل التتار على أربل وحاصروها وأخذوها بالسيف حىت جافت املدينة بالقتلى وترجلت املالعني بغنائم ال 



حتصى فال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم وفيها تويف امللك احملسن عني الدين أمحد بن السلطان صالح الدين 
وب روى عن ابن صدقة احلراين والبوصريي وعىن باحلديث أمت عناية وكتب الكثري وكان متواضعا يوسف بن أي

  متزهدا كثري األفضال على احملدثني وفيه تشيع قليل تويف حبلب يف احملرم قاله يف العرب 
بلي وقد سبق وفيها أبو احلسن أمحد بن حممد بن عمر بن احلسني بن خلف البغدادي القطيعي األزجي املؤرخ احلن

ذكر أبيه أمسعه أبوه من ابن اخلل الفقيه وأيب بكر بن الزاغوين ونصر بن نصر العكربي وسلمان بن حامد الشحام 
وتفرد يف وقته بالرواية عن هؤالء وأمسعه أيضا من أيب الوقت صحيح البخاري وهو آخر من حدث عنه به مث طلب 

  مشق وحران مث رجع إىل بغداد والزمهو بنفسه ومسع من مجاعة ورحل ومسع باملوصل ود

ابن اجلوزي مدة وأخذ عنه وقرأ عليه كثريا من تصانيفه ومروياته ومجع تارخيا يف حنو مخسة أسفار ذيل به تاريخ ابن 
السمعاين مساه درة األكليل يف تتمة التذييل وفيه فوائد مجة مع أوهام وقد بالغ ابن النجار يف احلط على تارخيه هذا 

أخذه عنه ونقل منه يف تارخيه أشياء كثرية بل نقله كله كما قال ابن رجب وشهد عند القضاة مدة واستخدم مع أنه 
يف عدة خدم وأسن وانقطع يف منزله إىل حني وفاته وكان خيضب بالسواد مث تركه قبل موته مبدة وقد وصفه غري 

وحدث بالكثري ببغداد واملوصل وروى عنه واحد من احلفاظ وغريهم باحلافظ وأثىن عمر بن احلاجب على تارخيه 
مجاعة كثريون منهم الشيخ تقي الدين الواسطي قال ابن النجار تويف ليلة السبت ألربع خلون من ربيع اآلخر ببغداد 

ودفن بباب حرب وفيها أبو الفضل وأبو حممد إسحق بن أمحد بن حممد بن غامن العلثي بفتح العني املهملة وسكون 
لثة نسبة إىل علث قرية بني عكربا وسامرا الزاهد القدوة ابن عم طلحة بن املظفر مسع من أيب الفتح بن الالم وثاء مث

شاتيل وقرأ على ابن كليب وكان فقيها حنبليا عاملا أمارا باملعروف هناءا عن املنكر ال خياف أحدا إال اهللا وال تأخذه 
وواجه اخلليفة وصدعه باحلق قال الناصح بن احلنبلي هو اليوم  يف اهللا لومة الئم أنكر على اخلليفة الناصر فمن دونه

شيخ العراق والقائم باإلنكار على الفقهاء والفقراء وغريهم فيما ترخصوا فيه وقال املنذري قيل أنه مل يكن يف زمانه 
منه مجاعة  أكثر إنكارا للمنكر منه وحبس على ذلك مدة وقال ابن رجب وله رسائل كثرية يف اإلنكار وحدث ومسع

وتويف يف شهر ربيع األول وفيها موفق الدين أمحد بن أمحد بن حممد بن صديق احلراين احلنبلي رحل إىل بغداد وتفقه 
بابن املىن ومسع من عبد احلق وطائفة وتويف بدمشق يف صفر وفيها اخلليل بن أمحد أبو طاهر اجلوسقي الصرصري 

  قرية علىاخلطيب هبا أي بصرصر وهي بصادين مهملتني 

فرسخني من بغداد قرأ القراءات على مجاعة ومسع من ابن البطي وطائفة وتويف يف ربيع األول عن ست ومثانني سنة 
  وقد أجاز جلماعة 

وفيها أبو منصور سعيد بن حممد بن يس البغدادي السفار يف التجارة حج تسعا وأربعني حجة وحدث عن ابن 
  البطي وغريه وتويف يف صفر 

و الربيع الكالعي سليمان بن موسى بن سامل البلنسي احلافظ الكبري الثقة صاحب التصانيف وبقية أعالم وفيها أب
األثر باألندلس ولد سنة مخس وستني ومخسمائة ومسع ابن زرقون وطبقته قال األبار كان بصريا باحلديث عاقال عارفا 

ذلك خصوصا من تأخر زمانه وال نظري خلطه يف  باجلرح والتعديل ذاكرا للموالد والوفيات يتقدم أهل زمانه يف
اإلتقان والضبط مع اإلستبحار يف األدب والبالغة كان فردا يف إنشاء الرسائل جميدا يف النظم خطيبا مفوها مدركا 

حسن السرد واملساق مع الشارة األنيقة وهو كان املتكلم عن امللوك يف جمالسهم واملبني ملا يريدونه على املنرب يف 
افل ويل خطابة بلنسية وله تصانيف يف عدة فنون استشهد بكائنة ايتسه بقرب بلنسية مقبال غري مدبر يف ذي احمل



  احلجة 
  وفيها أبو داود سليمان بن مسعود احلليب الشاعر اللطيف من شعره 

  ) وإن جل واش فاحتمله وداره ** أال زد غراما باحلبيب وداره ( 
  ) زناد اهلوى يوما فأورى فواره * *وإن قدح اللوام فيك بلومهم ( 
  ) فإنك ال يشفيك غري ازدياره ** عسى زورة تشفي هبا منه خلسة ( 
  ) بعذري إذا ما الم الم عذاره ** وذي هيف فيه يقوم لعاذيل ( 
  ) ومن أنبت الرحيان من جلناره ** فسبحان من أجرى الطال من رضابه ( 
  ) سيفه بشفاره  وناظره من** وقد دب عنها صدغه بعقارب ( 

وفيها الناصح بن احلنبلي أبو الفجر عبد الرمحن بن جنم بن عبد الوهاب بن الشيخ أيب الفرج اجلزري السعدي 
العبادي الشريازي األصل الدمشقي الفقيه احلنبلي املعروف بابن احلنبلي ولد بدمشق ليلة اجلمعة سابع عشر شوال 

  سنة

لقاضي أيب الفضل الشهرزوري ومجاعة ورحل إىل البالد فأقام ببغداد مدة أربع ومخسني ومخسمائة ومسع هبا من ا
ومسع هبا من شهدة والسقالطوين وخالئق ومسع بأصبهان من أيب موسى املديين وهو آخر من مسع منه ألنه مسع منه 

اجتمع يف مرض موته ومسع باملوصل من الشيخ أيب أمحد احلداد الزاهد شيئا من تصانيفه ودخل بالد أكوه و
بفضالئها وصاحليها وفاوضهم وأخذ عنهم وقدم مصر مرتني وتفقه ببغداد على ابن املىن وأيب البقاء العكربي وقرأ 

عليه فصيح ثعلب من حفظه وأخذ عن الكمال السنجاري واشتغل بالوعظ وبرع فيه ووعظ من أوائل عمره 
صر وحلب وأربل واملدينة النبوية وبيت املقدس وحصل له القبول التام وقد وعظ بكثري من البالد اليت دخلها كم

وكانت له حرمة عند امللوك والسالطني خصوصا ملوك الشام بين أيوب وحضر فتح القدس مع السلطان صالح 
الدين قال واجتمعت بالسلطان يف القدس بعد الفتح بسنتني وسألين عن أشياء كثرية منها اخلضاب بالسواد فقلت 

من الصحابة من نسل رأوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت أبو بكر الصديق وأبوه أبو مكروه ومنها من أربعة 
قحافة وعبد الرمحن بن أيب بكر وحممد بن عبد الرمحن بن أيب بكر مث أخذ السلطان يثين على والدي ويقول ما أولد 

ة جده شرف اإلسالم باملسمارية إال بعد أربعني قال وكان عارفا بسرية والدي ودرس الناصح مبدارس منها مدرس
مث بنت له الصحابة ربيعة خاتون مدرسة باجلبل وهي املعروفة بالصاحبية فدرس هبا سنة مثان وعشرين وستمائة وكان 
يوما مشهودا وحضرت الواقفة من وراء الستر وانتهت إليه رياسة املذهب بعد الشيخ موفق الدين وكان يساميه يف 

قدمت من أربل سنة وفاة الشيخ املوفق فقال يل سررت بقدومك خمافة أن أموت وأنت حياته قال الناصح وكنت 
غائب فيقع وهن يف املذهب وخلف بني أصحابنا وقد وقع مرة بني الناصح والشيخ املوفق اختالف يف فتوى يف 

  السماع احملدث

فيه مذموم وممدوح فما قصد به  فأجاب فيها الشيخ املوفق بإنكاره فكتب الناصح بعده ما مضمونه الغناء كالشعر
ترويح النفس وتفريج اهلموم وتفريغ القلوب كسماع موعظة وحتريك لتذكرة فال بأس به وهو حسن وذكر 

أحاديث يف تغين جويريات األنصار ويف الغناء يف األعراس وأحاديث يف احلداء وأما الشبابة فقد مسعها مجاعة ممن ال 
ية وأهل العلم وامتنع من حضورها األكثر وكون النيب صلى اهللا عليه وسلم حيسن القدح فيهم من مشايخ الصوف

سد أذنيه منها مشترك الداللة ألنه مل ينه ابن عمر عن مساعها وأطال يف ذلك ورد مقالة املوفق ملا وقف عليه فراجعه 



ديث يف جملدات عدة يف طبقات ابن رجب فإنه نافع مهم واهللا أعلم وللناصح تصانيف عدة منها كتاب أسباب احل
وكتاب اإلستسعاد مبن لقيت من صاحلي العباد يف البالد وكتاب األجناد يف اجلهاد وقال احلافظ الدبيثي يف تارخيه 
للناصح خطب ومقامات وكتاب تاريخ الوعاظ وأشياء يف الوعظ قال وكان حلو الكالم جيد اإليراد شهما مهيبا 

ق وقال أبو شامة كان واعظا متواضعا متقنا له تصانيف وقال املنذري صارما وكان رئيس املذهب يف زمانه بدمش
قدم يعين الناصح مصر مرتني ووعظ ودرس وكان فاضال وله مصنفات وهو من بيت احلديث والفقه حدث هو 

وأبوه وجده وجد أبيه وجد جده لقيته بدمشق ومسعت منه وقال ابن رجب مسع منه احلافظ ابن النجار وغريه 
الزكي الربزايل وروى عنه وتويف يوم السبت ثالث احملرم بدمشق ودفن من يومه بتربتهم بسفح قاسيون وخرج له 

وفيها موفق الدين أبو عبد اهللا أمحد بن أمحد بن حممد بن بركة بن أمحد بن صديق بن صروف احلراين الفقيه احلنبلي 
أيب حية وغريه ورحل إىل بغداد ومسع هبا من ابن ولد سنة ثالث أو أربع ومخسني ومخسمائة حبران ومسع هبا من ابن 

  شاتيل وغريه وتفقه على ابن املىن وأيب البقاء العكربي وابن اجلوزي والزمه ورجع إىل حران وحدث هبا

وبدمشق ومسع منه املنذري واألبرقوهي وابن محدان وقال كان شيخا صاحلا من قوم صاحلني وتويف سادس عشر 
تقدم ذكره يف هذه السنة خمتصرا وفيها أبو العباس أمحد بن أكمل بن أمحد بن مسعود صفر ودفن بسفح قاسيون و

بن عبد الواحد بن مطر بن أمحد بن حممد اهلامشي العباسي البغدادي اخلطيب املعدل احلنبلي ولد يف ربيع األول سنة 
ث هو وأبوه وجده وعمه سبعني ومخسمائة ومسع من ابن شاتيل وغريه وتفقه يف املذهب وطعن فيه بعضهم وحد

أفضل ومسع منه ابن الساعي وغريه وتويف يف ثامن ربيع األول ودفن عند أبيه مبقربة اإلمام أمحد وفيها ناصح الدين 
عبد القادر بن عبد القاهر بن عبد املنعم بن حممد بن محد بن سالمة احلراين الفقيه احلنبلي الزاهد شيخ حران ومفتيها 

وستني ومخسمائة حبران ومسع هبا من ابن طربزد وغريه ومسع بدمشق من ابن صدقة وغريه  ولد يف رجب سنة أربع
وببغداد من ابن اجلوزي ومجاعة وأخذ العلم حبران عن أيب الفتح بن عبدوس وغريه وقرأ الروضة على مؤلفها املوفق 

رقي واهلداية وبعض العمدة وأقرأ وحدث وقال املنذري لقيته حبران ومسعت منه وقال ابن محدان قرأت عليه اخل
ومسعت عليه أشياء كثرية منها جامع املسانيد البن اجلوزي وكان قليل الكالم فيما ال يعنيه كثري الديانة والتحرز 

فميا يعنيه شريف النفس مهيبا معروفا بالفتوى يف مذهب أمحد وصنف منسكا وسطا جيدا وكتاب املذهب املنضد 
ق مكة وحفظ الروضة الفقهيه واهلداية وغريمها ومل يتزوج وطلب للقضاء فأىب يف مذهب أمحد ضاع منه يف طري

ودرس يف آخر عمره حبضوري عنده يف مدرسة بين العطار اليت عمرت ألجله وتويف يف احلادي عشر من ربيع األول 
  حبران انتهى كالم ابن محدان 

 البغدادي األزجي الواعظ احلنبلي املعروف وفيها مشس الدين أبو طالب عبد اهللا بن إمسعيل بن علي بن احلسني
والده بالفخر غالم ابن املىن مسع أبو طالب من ابن كليب وغريه وتفقه يف املذهب واشتغل بالوعظ ووعظ ببغداد 

  ومصر

وحدث وله نظم قال املنذري مسعت منه شيئا من شعره تويف يف ثاين عشرى شعبان وهو يف سن الكهولة وفيها عز 
مد عبد العزيز بن عبد اهللا بن عثمان املقدسي الفقيه احلنبلي مسع من أسعد بن سعيد وغريه وتفقه يف الدين أبو حم

املذهب ودرس وحدث تويف يف حادي عشر ذي القعدة وفيها أبو عمرو عثمان بن احلسن السبيت اللغوي أخو ابن 
  أخيه وتويف بالقاهرة دحية روى عن ابن زرقون وابن بشكوال وغريمها وويل مشيخة الكاملية بعد 

وفيها صاحب الروم السلطان عالء الدين كيقياذ بن كيخسرو بن قلج أرسالن السلجوقي كان ملكا جليال شهما 



شجاعا وافر العقل متسع املمالك تزوج بابنه امللك العادل وامتدت أيامه وتويف يف سابع شوال وكان فيه عدل 
حلسن القطيعي حممد بن أمحد بن عمر البغدادي احملدث املؤرخ ولد سنة ست وخري يف اجلملة قاله يف العرب وفيها أبو ا

وأربعني ومخسمائة ومسع من ابن الزاغوين ونصر العكربي وطائفة مث طلب بنفسه ورحل إىل خطيب املوصل 
 وبدمشق من أيب املعايل بن صابر وأخذ الوعظ عن ابن اجلوزي وهو أول شيخ ويل املستنصرية من حدث بالبخاري

مساعا عن أيب الوقت ضعفه ابن النجار لعدم إتقانه وكثرة أوهامه تويف يف ربيع اآلخر وفيها امللك العزيز غياث الدين 
حممد بن امللك الظاهر غازي بن صالح الدين صاحب حلب وسبط امللك العادل ولوه السلطنة بعد أبيه وله أربع 

تابك طغربك يسوس األمور وكان العزيز حسن الصورة سنني من أجل والدته الصاحبة وهي كانت الكل وكان األ
عفيفا تويف يف هذه السنة ودفن بالقلعة وأقيم بعده ابنه امللك الناصر يوسف وهو طفل أيضا وفيها مرتضى بن أيب 
 اجلود حامت بن املسلم احلارثي احلويف أبو احلسن املقرىء قرأ القراءات ومسع الكثري من السلفي ومجاعة وكان عاملا

  عامال كبري القدر قانعا متعففا خيتم يف الشهر ثالثني ختمة تويف يف شوال عن مخس ومثانني سنة قاله يف

العرب وفيها أبو القسم هبة اهللا بن احلسن بن أمحد البغدادي املقرىء املعروف باألشقر قرأ القراءات على حممد بن 
ساعي كان شيخا فاضال حسن التالوة للقرآن جميد األداء خلد الرزاز وغريه وتفقه يف مذهب اإلمام أمحد قال ابن ال

به عاملا بوجوه القراءات وطرقها وتعليلها وإعراهبا يشار إليه مبعرفة علوم القرآن بصريا بالنحو واللغة وكان يؤم 
وىل ابن الناقد باخلليفة الظاهر وقرأ عليه الظاهر والوزير ابن الناقد فلما وىل الظاهر اخلالفة أكرمه وأجله وكذلك ملا 

الوزارة وكان يقول قرأ على القرآن أرباب الدنيا واآلخرة وكان ألم اخلليفة الناصر فيه عقيدة فمرض فجاءته تعوده 
  ومسع منه ابن النجار وابن الساعي وغريمها وتويف يف صفر وقد قارب الثمانني 

عن هبة اهللا بن الشبلي وكمال بنت وفيها أبو بكر احلريب هبة اهللا بن عمر بن كمال احلالج آخر من حدث 
  السمرقندي تويف يف مجادى األوىل 

وفيها يامسني بنت سامل بن علي بن البيطار أم عبد اهللا اخلرميية روت عن هبة اهللا بن الشبلي القصار وتوفيت يوم 
قدسي عاشوراء وفيها أبو احلرم مكي ابن عمر بن نعمة بن يوسف بن عساكر بن عسكر بن شبيب بن صاحل امل

األصل الفقيه احلنبلي الزاهد الرؤيب ولد يف شهر رمضان سنة مثان وأربعني ومخسمائة مبصر ومسع من والده ومن ابن 
بري النحوي وخلق ومسع مبكة من حممد بن احلسني اهلروي احلنبلي وغريه وتفقه يف املذهب مبصر قال املنذري 

فع به مجاعة وأم باملسجد املعروف به بدرب البقالني مبصر ومسعت اشتهر مبعرفة الفقه ومجع جماميع الفقه وغريه وانت
منه وكان يبين ويأكل من كسب يده وقال ابن رجب هو الذي مجع سرية احلافظ عبد الغين وتويف يف العشرين من 

  مجادى اآلخرة مبصر ودفن من الغداىل جانب والده بسفح املقطم 
احلنبلي مسع من ابن شاتيل وتفقه يف املذهب وكان فقيها صاحلا فاضال وفيها أبو املظفر يوسف بن أمحد بن اخلالل 

  مقرئا متدينا حسن الطريقة تويف

  ببغداد يف العشرين من ربيع األول 

  سنة مخس وثالثني وستمائة

  
فيها وصلت التتار إىل دقوقا تنهب وتفسد فالتقاهم األمري بكلك اخلليفيت يف سبعة آالف والتتار يف عشرة آالف 



  هنزم املسلمون بعد أن قتلوا خلقا وكادوا ينتصرون وقتل بكلك ومجاعة أمراء أعيان فا
وفيها تويف أبو حممد األجنب بن أيب السعادات البغدادي احلمامي عن إحدى ومثانني سنة راو حجة روى عن ابن 

  ر ربيع اآلخر البطي وأيب املعايل بن اللحاس وطائفة وأجاز له مسعود الثقفي ومجاعة تويف يف تاسع عش
  وفيها أبو عبد اهللا أمحد بن علي بن سيدك األواين الشاعر اجمليد أشعاره رائقة مطربة منها 

  ) وكلفين يف احلب طاعة أمره ** سلوا من كسا جسمي حنافة خصره ( 
  ) لدى وعرف اهلجر منه بنكره ** يبدل نكر الوصل منه بعرفه ( 
  ) صرف األتراح إال بذكره وال ت** فما تعرف األرواح إال بقربه ( 
  ) وال تعظم اآلفات إال هبجره ** وال تنعم األوقات إال بوصله ( 
  ) ميينا وباملبيض من در ثغره ** فأقسم باحملمر من ورد خده ( 
  ) أتيه ضالال يف دجى ليل شعره ** لقد كدت لوال ضوء صبح جبينه ( 

احلسني بن هبة اهللا ابن الوزير رئيس الرؤساء أيب القسم بن وفيها ابن رئيس الرؤساء أبو حممد احلسني بن علي بن 
املسلمة البغدادي الناسخ الصويف ولد سنة إحدى ومخسني ومخسمائة ومسع من ابن البطي وأمحد بن املقرب وتويف يف 

ابن رجب وفيها قاضي حلب زين الدين أبو حممد عبد اهللا بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن علوان األسدي الشافعي 
  األستاذ روى عن حيىي الثقفي تويف يف شعبان حبلب عن مثان ومخسني سنة وكان من سروات الرؤساء

  
وفيها ابن الليت مسند الوقت أبو املنجا عبد اهللا بن عمر بن علي بن عمر بن زيد احلرميي القزاز رجل مبارك حي 

وطائفة وأجاز له مسعود الثقفي واألصبهانيون  ولد سنة مخس وأربعني ومخسمائة ومسع من أيب الوقت وسعيد بن البنا
وكان آخر من روى حديث البغوي بعلو نشر حديثه بالشام ورجع منها يف آخر سنة أربع وثالثني فتويف ببغداد يف 

  رابع عشر مجادى األوىل 
روى عن ابن البطي  وفيها أبو طالب عبد اهللا بن املظفر بن الوزير أيب القسم علي بن طراد الزينيب العباسي البغدادي

حضورا وعن أيب بكر بن النقور وحيىي بن ثابت تويف يف رمضان وفيها الرضى عبد الرمحن بن حممد بن عبد اجلبار 
أبو حممد املقدسي امللقن اقرأ كتاب اهللا احتسابا أربعني عاما وختم عليه خلق كثري وروى عن حيىي الثقفي وطائفة 

   ثاين صفر وقد شاخ وكان كثري العبادة والتهجد تويف يف
وفيها صدر الدين عبد الرزاق بن اإلمام أيب أمحد عبد الوهاب بن سكينة شيخ الشيوخ البغدادي حضر على ابن 

  البطي ومسع من شهدة وترسل عن اخلليفة إىل النواحي وتويف يف مجادى األوىل 
ود الفارسي الزاهد احلنبلي ابن أخي احلسن وفيها أبو بكر عبد الكرمي بن عبد اهللا بن مسلم بن أيب احلسن بن أيب اجل

بن مسلم الزاهد املتقدم ذكره ولد سنة ثالث وستني ومخسمائة بالفارسية قرية على هنر عيسى وقرأ القرآن ومسع 
احلديث من أيب الفتح الربداين وابن بوش وغريمها وتفقه يف املذهب وحدث ومسع منه ابن البخاري وعبد الصمد بن 

ريمها ووصفاه بالصالح والديانة قال ابن النجار كان شيخا صاحلا متدينا ورعا منقطعا عن الناس يف أيب اجليش وغ
قريته يقصده الناس لزيارته والتربك به وحوله مجاعة من الفقراء ويضيف من مير به وتويف يوم اخلميس لتسع خلون 

  لك الكاملمن صفر ودفن من يومه عند عمه احلسني بن مسلم بالفارسية وفيها امل



سلطان الوقت ناصر الدين أبو املعايل حممد بن العادل أيب بكر حممد بن أيوب ولد سنة ست وسبعني ومخسمائة 
ومتلك الديار املصرية حتت جناح والده عشرين سنة وبعده عشرين سنة ومتلك دمشق قبل موته بشهرين ومتلك 

الم معظما للسنة وأهلها حمبا جملالسة العلماء فيه حران وآمد وتلك الديار وله مواقف مشهودة وكان صحيح اإلس
عدل وكرم وحياء وله هيبة شديدة ومن عدله املخلوط باجلربوت والظلم شنق مجاعة من أجناده على آمد يف أكيال 

شعري غصبوه قاله يف العرب وقال ابن خلكان كان سلطانا عظيم القدر مجيل الذكر حمبا للعلماء متمسكا بالسنة 
حسن اإلعتقاد معاشرا ألرباب الفضائل حازما يف أموره ال يضع الشيء إال يف موضعه من غري إسراف وال النبوية 

إقتار وكان يبيت عنده كل ليلة مجعة مجاعة من الفضالء ويشاركهم يف مباحثاهتم ويسأهلم عن املواضع املشكلة من 
  ثريا ومها كل فن وهو معهم كواحد منهم وكان يعجبه هذان البيتان وينشدمها ك

  ) تصد عن مدنف حزين ** ما كنت من قبل ملك قليب ( 
  ) حللت يف موضع حصني ** وإمنا قد طمعت ملا ( 

وبىن بالقاهرة دار حديث ورتب هلا وقفا جيدا وقد بىن على قرب اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه قبة عظيمة ودفن أمه 
ى ذلك مجلة عظيمة وملا مات أخوه امللك املعظم صاحب عنده وأجرى إليها من ماء النيل ومدده بعيد وغرم عل

الشام وقام ولده امللك الناصر صالح الدين داود مقامه خرج امللك الكامل من الديار املصرية قاصدا ألخذ دمشق 
منه وجاء أخوه امللك األشرف مظفر الدين موسى فاجتمعا على أخذ دمشق بعد فصول جرت يطول شرحها وملك 

شعبان سنة ست وعشرين وستمائة وكان يوم اإلثنني فلما ملكها دفعها ألخيه امللك األشرف وأخذ دمشق يف أول 
  موضعها من بالد الشرق حران والرها وسروج والرقة ورأس عني وتوجه إليها بنفسه يف تاسع شهر رمضان من

ر املصرية وجالل الدين السنة واجتزت حبران يف شوال سنة ست وعشرين وامللك العادل مقيم هبا بعساكر الديا
خوارزم شاه يوم ذاك حياصر خالط وكانت ألخيه امللك األشرف مث قال ابن خلكان خطب له مبكة شرفها اهللا تعاىل 
فلما وصل اخلطيب إىل الدعاء للملك الكامل قال صاحب مكة وعبيدها واليمن وزبيدها ومصر وصعيدها والشام 

لتني ورب العالمتني وخادم احلرمني الشريفني أبو املعايل حممد امللك وصناديدها واجلزيرة ووليدها سلطان القب
الكامل ناصر الدين خليل أمري املؤمنني ولقد رأيته بدمشق سنة ثالث وثالثني وستمائة عند رجوعه من بالد الشرق 

ته بضعة واستنقاذه إياها من يد عالء الدين كيقياد بن سلجوق صاحب الروم وهي واقعة يطول شرحها ويف خدم
عشر ملكا منهم أخوه امللك األشرف ومل يزل يف علو شأنه وعظم سلطانه إىل أن مرض بعد أخذه دمشق ومل يركب 

  وكان ينشد يف مرضه كثريا 
  ) كيف طعم الكرى فإين عليل ** يا خليلي خرباين بصدق ( 

يس الثاين والعشرين من رجب ومل يزل كذلك إىل أن تويف يوم األربعاء بعد العصر ودفن بقلعة دمشق يوم اخلم
وكنت بدمشق يومئذ وحضرت الصبيحة يوم السبت يف جامع دمشق ألهنم أخفوا موته إىل وقت صالة اجلمعة فلما 
دنت الصالة قام بعض الدعاة على العريش الذي بني يدي املنرب وترحم على امللك الكامل ودعا لولده امللك العادل 

وضع فضج الناس ضجة واحدة وكانوا قد أحسوا بذلك لكنهم مل يتحققوا صاحب مصر وكنت حاضرا يف ذلك امل
انتهى ما أورده ابن خلكان ملخصا وقال الذهيب مرض بقلعة دمشق بالسعال واإلسهال نيفا وعشرين ليلة وكان يف 

ىل رجله نقرس فمات وقال ابن األهدل وللكامل هفوة جرت منه عفا اهللا عنه وذلك أنه سلم مرة بيت املقدس إ
  الفرنج اختيارا نعوذ باهللا من سخط اهللا ومواالة أعداء اهللا 

  وفيها أبو بكر حممد بن مسعود بن مهروز البغدادي الطبيب مسعه خاله من أيب



  الوقت وتفرد بالرواية بالسماع منه وتويف يف رمضان وقد جاوز التسعني 
القرشي الدمشقي ابن ابن أخي الشيخ أيب وفيها شرف الدين حممد بن نصر بن عبد الرمحن بن حممد بن حمفوظ 

  البيان كان أديبا شاعرا صاحلا زاهدا ويل مشيخة رباط أيب البيان وروى عن ابن عساكر وتويف يف رجب 
وفيها أبو نصر بن الشريازي القاضي مشس الدين حممد بن هبة اهللا بن حممد بن هبة اهللا بن حيىي الدمشقي الشافعي 

سمائة وأجاز له أبو الوقت وطائفة ومسع من أيب يعلى بن احليوين وطائفة كثرية وله ولد سنة تسع وأربعني ومخ
مشيخة يف جزء ودرس وأفىت وناظر ودرس وصار من كبار أهل دمشق يف العلم والرواية والرياسة واجلاللة ودرس 

نية مث ويل قضاء دمشق يف مدة بالشامية والكربى قال ابن شهبة ويل قضاء بيت املقدس مث ويل تدريس الشامية الربا
سنة إحدى وثالثني وستمائة وكان فقيها فاضال خريا دينا منصفا عليه سكينة ووقار حسن الشكل يصرف أكثر 

  أوقاته يف نشر العلم مات يف مجادى اآلخرة 
ملوصل مجال وفيها خطيب دمشق الدولعي بفتح الدال املهملة وبعد الواو والالم عني مهملة نسبة إىل الدولعية قرية با

الدين حممد بن أيب الفضل بن زيد بن يس أبو عبد اهللا الثعليب الشافعي ولد بالدولعية يف مجادى اآلخرة سنة مخس 
ومخسني ومخسمائة وتفقه على عمه ضياء الدين الدولعي خطيب دمشق أيضا ومسع منه ومن مجاعة منهم ابن صدقة 

ملنصب ووىل تدريس الغزالية مدة وكان له ناموس ومست حسن احلراين وويل اخلطابة بعد عمه وطالت مدته يف ا
يفخم كالمه قال أبو شامة وكان املعظم قد منعه من الفتوى مدة ومل حيج حلرصه على املنصب مات يف مجادى األوىل 

ي ودفن مبدرسته اليت أنشأها جبريون وفيها جنم الدين أبو املفضل مكرم بن حممد بن محزة بن حممد املسند القرش
الدمشقي املعروف بابن أيب الصقر ولد يف رجب سنة مثان وأربعني ومخسمائة ومسع من محزة بن احلبوين ومحزة بن 

  كروس وحسان

الزيات والفلكي وعلي بن أمحد بن مقاتل وطائفة وتفرد وطال عمره وسافر للتجارة كثريا وتويف يف رجب وفيها 
لدهو وأخوه الكامل يف سنة واحدة وهي سنة ست وسبعني امللك مظفر الدين أبو الفتح موسى بن العادل و

ومخسمائة وماتا أيضا يف هذه السنة وكان مولده بالقاهرة وروى عن ابن طربزد ومتلك حران وخالط وتلك الديار 
مدة مث متلك دمشق تسع سنني فأحسن وعدل وخفف اجلور قال الذهيب كان فيه دين وتواضع للصاحلني وله ذنوب 

يغفرها له وكان حلو الشمائل حمببا إىل رعيته موصوفا بالشجاعة مل تكسر له راية قط انتهى وقال ابن  عسى اهللا أن
شهبة يف تاريخ اإلسالم كان جوادا عادال سخيا لو دفع الدنيا إىل أقل الناس مل يستكثرها عليه ميمون الطليعة ما 

جته أو حمرمه قال أبو املظفر ملا صعد إىل خالط كسرت له راية قط متعففا عن احملارم ما خال بامرأة قط إال زو
اجتمعت معه يف منظرة فقال واهللا ما مددت عيين إىل حرمي أحد قط ال ذكر وال أنثى ولقد كنت يوما قاعدا ههنا 

فقال اخلادم على الباب عجوز تستأذن من عند بنت شاه أرمن صاحب خالط سابقا فأذنت هلا فناولتين ورقة تذكر 
ليا قد قصدها وأخذ ضيعها وقصد هالكها وختاف منه أن خترج فكتبت على الورقة بإطالق الضيعة أن احلاجب ع

وهنى احلاجب عنها فقالت العجوز هي تسأل اإلذن باحلضور فلها سر تذكره للسلطان فقلت بسم اهللا فغابت ساعة 
الشمس حتت نقاهبا فخدمت  مث جاءت ومعها امرأة ما ميكن يف الدنيا أحسن من قدها وال أظرف من شكلها كأن

ووقفت فقمت هلا لكوهنا بنت شاه فسفرت عن وجهها فأضاءت منه املنظرة فقلت غطي وجهك واذكري حاجتك 
فقالت مات أيب واستوليتم على البالد ويل ضيعة أعيش منها أخذها احلاجب مين وما أعيش إال من عمل النقش وأنا 

بقماش وسكن يصلح هلا وقلت بسم اهللا يف حفظ اهللا ودعته فقالت  ساكنة يف دور الكراء قال فبكيت وأمرت هلا
  العجوز ما جاءت إال لتحظى بك الليلة



قال فأوقع اهللا يف قليب تغري الزمان ومتلك غريي وحتتاج بين أن تقعد مثل هذه القعدة فقلت يا عجوز معاذ اهللا واهللا 
العزيزة الكرمية ومهما كان هلا من احلوائج فهذا  ما هو من شيميت وال خلوت بغري حمارمي خذيها وانصريف وهي

اخلادم تنفذ إليه فقامت وهي تبكي وتقول باألرمنية صان اهللا حرميك فلما خرجت قالت يل النفس يف احلالل 
مندوحة عن احلرام تزوجها فقلت للنفس يا خبيثة أين احلياء والكرم املروءة واهللا ال فعلته أبدا وقدم عليه النظام بن 

 احلديد ومعه نعل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقام له قائما ونزل فأخذ النعل ووضعه على عينيه وبكى وأجرى أيب
على النظام النفقات وأراد أن يأخذ منه قطعة تكون عنده مث رجع وقال رمبا جييء بعدي من يفعل مثل فعلي 

أوصى له بالنعل فلما فتح دمشق اشترى دار فيتسلسل احلال ويؤدي إىل استئصاله فتركه ومات النظام بعد مدة و
قامياز النجمي وجعلها دار حديث وترك النعل هبا وبىن مسجد أيب الدرداء بقلعة دمشق واملسجد الذي عند باب 
النصر وخان الزجناري وهو جامع العقيبة ومسجد القصب خارج باب السالح وجامع جراح وجامع بيت األنبار 

احلديث النورية والتربة اليت بالكالسة وكان حسن الظن بالفقراء وكان له يف بستانه  وجامع حرستا وزاد وقف دار
الذي بالنريب أماكن مشهورة مزخرفة مثل صفة بقراط وغريها خيلو هبا وأباح ألهل دمشق الفرجة هبا تطييبا لقلوب 

  الرعية ومن شعره خياطب اخلليفة الناصر 
  ) د آنس عندها نار اهلدى بغدا** العبد موسى ذو الضراعة طوره ( 
  ) دنيا ودينا أمحدا وحممدا ** عبد أعد لدى اآلله وسيلة ( 
  ) عند اخلطوب وذاك شافعه غدا ** هذا يقوم بنصره يف هذه ( 

وتويف يوم اخلميس رابع احملرم فتسلطن بعده أخوه الصاحل إمسعيل وركب ركوب السلطنة وترجل الناس بني يديه 
  مشق وركبوصادر مجاعة من أهل د

التعاسيف فجاء عسكر الكامل وحصر د مشق وقطع املياه وأحرق العقيبة وقصر حجاج ونصبوا اجملانيق ووقع 
الصلح على أن أعطوا الصاحل بعلبك وبصرى وتسلم الكامل دمشق وفيها احلكيم الفاضل سديد الدين أبو الثناء 

قانون احلكماء وفردوس الندماء وكتاب الغرض حممود بن عمر احلابويل عرف بابن دقيقة الشيباين صنف كتاب 
  املطلوب يف تدبري املأكول واملشروب وغري ذلك وله ديوان شعر منه فيما يتعلق بالطب 

  ) وإدخال الطعام على الطعام ** توق االمتالء وعد عنه ( 
  ) ملن واالء داعية السقام ** وإكثار اجلماع فإن فيه ( 
  ) لتسلم من مضرات الطعام ** وال تشرب عقيب األكل ماء ( 
  ) تلهى باليسري من األدام ** وال عند اخلوى وجلوع حىت ( 
  ) لدى العطش املربح واألوام ** وخذ منه القليل ففيه نفع ( 
  ) وأسهل باأليارج كل عام ** وهضمك فأصلحنه فهو أصل ( 
  ) لدى مرض بطيب الطبع حامي ** وفصد العرق نكب عنه إال ( 
  ) وصري ذاك بعد االهنضام ** عقيب أكل  وال تتحركن( 
  ) تولد كل خلط فيك خام ** وال تطل السكون فإن منه ( 
  ) واجتنب شرب املدام ** وقلل ما استطعت املاء بعد الرياضة ( 
  ) فإن السكر من فعل الطغام ** وخل السكر واهجره مليا ( 
  ) تفز باخللد يف دار السالم ** وأحسن صون نفسك عن هواها ( 



وفيها مشس الدين بن سىن الدولة قاضي القضاة أبو الربكات حيىي بن هبة اهللا بن سىن الدولة احلسن بن حيىي بن 
حممد بن علي بن صدقة الدمشقي الشافعي والد قاضي القضاة صدر الدين أمحد ولد سنة اثنتني ومخسني ومخسمائة 

الف ومسع من أمحد ابن املوازيين وطائفة وويل قضاء وتفقه على ابن أيب عصرون والقطب النيسابوري واشتغل باخل
  الشام قال الذهيب ومحدت سريته وكان إماما

  فاضال مهيبا حدث مبكة وبيت املقدس ومحص وتويف يف ذي القعدة 
وفيها أبو احملاسن يوسف بن إمسعيل بن علي بن أمحد بن احلسني بن إبراهيم املعروف بالشواء امللقب شهاب الدين 

األصل احلليب املولد واملنشأ والوفاة كان أديبا فاضال متقنا لعلم العروض والقوايف شاعرا يقع له يف النظم  الكويف
املعاين البديعة وله ديوان شعر يف أربع جملدات وكان مالزما حللقة الشيخ تاج الدين املعروف بابن احلراين احلليب 

تفع قال ابن خلكان كان بيين وبني الشهاب الشواء مودة النحوي اللغوي وأكثر ما أخذ األدب عنه وبصحبته ان
  أكيدة ومؤانسة كثرية وكان حسن احملاورة مليح اإليراد مع السكون والتأين وأول شيء أنشدين من شعره قوله 

  ) ناشدتك اهللا فعرج معي ** هاتيك يا صاح ربا لعلع ( 
  ) فقد غدت آهلة املربع ** وانزل بنا بني بيوت النقا ( 
  ) أو عطفا على املوضع ** حىت نطيل اليوم وقفا على الساكن ( 

  وأنشد لنفسه أيضا 
  ) فكساه ثويب ليله وهناره ** ومهفهف عىن الزمان خبده ( 
  ) إن غض مين منه غصن عذاره ** ألمهدت عذري حماسن وجهه ( 

  وله يف غالم أرسل أحد صدغيه وعقد اآلخر 
  ) يا هبما واصفه صدغا فاع** أرسل صدغا ولوى قاتلي ( 
  ) تسعى وهذا عقربا واقفه ** فخلت ذا يف خده حية ( 
  ) واو ولكن ليست العاطفه ** ذا ألف ليست لوصل وذا ( 

  وله يف شخص ال يكتم السر 
  ) إال بغيبة أو حمال ** يل صديق غدا وإن كان ال ينطق ( 
  ) حديثا أعاده يف احلال ** أشبه الناس بالصدى إن حتدثه ( 

  هو معىن لطيفوله 

  
  ) مايل على مثله احتيال ** هواك يا من له احتيال ( 
  ) ثالثة ماهلا انتقال ** قسمة أفعاله حليين ( 
  ) ماض وشوقي إليك حال ** وعدك مستقبل وصربي ( 

  وله يف غالم خنت 
  ) فرحا وقلت وقد عراه وجوم ** هنأت من أهواه عند ختانه ( 
  ) خيشى عليك إذا ثناك نسيم  **يفديك من أمل أمل بك أمرؤ ( 
  ) جلدا وأجزع ما يكون الرمي ** أمعذيب كيف استطعت على األذى ( 



  ) قد سنها من قبل إبراهيم ** لو مل تكن هذي الطهارة سنة ( 
  ) يف كفه موسى وأنت كليم ** لفتكت جهدي باملزين إذ غدا ( 

وأكثر أهل حلب ما يعرفونه إال مبحاسن الشواء ومعظم شعره على هذا األسلوب وكان من املغالني يف التشيع 
والصواب ما ذكرته وتويف يوم اجلمعة تاسع عشر احملرم حبلب ودفن بظاهرها ومل أحضر الصالة عليه لعذر عرض يل 

  رمحه اهللا فلقد كان نعم الصاحب انتهى ما أورده ابن خلكان ملخصا 

  سنة ست وثالثني وستمائة

  
الين مث املصري الفقيه املالكي الزاهد القدوة أمحد بن علي تلميذ الشيخ أيب بعد اهللا فيها تويف أبو العباس القسط

القرشي مسع من عبد اهللا بن بري ودرس مبصر وأفىت مث جاور مبكة مدة وتزوج عبد موت شيخه زوجته الصاحلة 
والغرباء يوما فاستسقى اهل  اجلليلة أم ولده قطب الدين حكى أن أهل املدينة أجدبوا فاتفق رأيهم أن يستسقوا يوما

املدينة يومهم فلم يسقوا مث عمل هو طعاما للضعفاء واستسقى مع اجملاورين فسقوا وله مؤلف مجع فيه كالم شيخه 
  القرشي وبعض شيوخه وبعض كراماته تويف مبكة املشرفة يف مجادى اآلخرة وقربه يزار هبا يف الشعب األيسر

  
األرتقي التركمايت متلك ماردين بضعا وثالثني سنة وكان فيه عدل ودين يف  وفيها صاحب ماردين ارتق بن اليب

اجلملة قتله غلمانه مبواطأة ابن ابنه ومتلك بعده ابنه جنم الدين غازي وفيها التاج أسعد بن املسلم بن مكي بن عالن 
العجايز وكان من  القيسي الدمشقي تويف يف رجب عن ست وتسعني سنة روى عن ابن عساكر وأيب الفهم بن أيب

كبار العدول وهو أسن من أخيه السديد وفيها أبو اخلري بدل بن أيب املعمر بن إمسعيل التربيزي احملدث احلافظ الثقة 
الرحال ولد بعد اخلمسني ومخسمائة ومسع من أيب سعد ابن أيب عصرون ومجاعة ورحل فأكثر عن اللبان والصيدالين 

ب وتعب وخرج وويل مشيخة دار احلديث بأربل فلما أخذهتا التتار قدم حلب ومسع بنيسابور ومصر والعراق وكت
  وهبا تويف يف مجادى األوىل 

وفيها أبو الفضل جعفر بن علي بن هبة اهللا اهلمذاين األسكندراين املالكي املقرىء األستاذ احملدث ولد سنة ست 
بن الفحام وأكثر عن السلفي وطائفة وكتب وأربعني ومخسمائة وقرأ القراءات على عبد الرمحن بن خلف صاحب ا

الكثري وحصل وتصدر لإلقراء مث رحل يف آخر عمره فروى الكثري بالقاهرة ودمشق وهبا تويف يف صفر وقد جاوز 
  التسعني 

وفيها ابن الصفراوي مجال الدين أبو القسم عبد الرمحن بن عبد اجمليد بن إمسعيل بن عثمان بن يوسف بن حفص 
الفقيه املالكي املقرىء ولد يف أول سنة أربع وأربعني ومخسمائة وقرأ القراءات على ابن خلف اهللا األسكندراين 

وأمحد بن جعفر الغافقي واليسع بن حزم وابن اخللوف وتفقه على أيب طالب صاحل ابن بنت معاىف ومسع الكثري من 
بعد صيته تويف يف اخلامس والعشرين من السلفي وغريه وانتهت إليه رياسة اإلقراء والفتوى ببلده وطال عمره و

ربيع اآلخر وفيها أبو الفتوح وأبو الفرج وأبو عمر ضياء الدين عثمان بن نصر بن منصور بن هالل البغدادي 
  املسعودي الفقيه احلنبلي الواعظ املعروف بابن الوتار ولد سنة مخسني ومخسمائة تقريبا ومسع من أيب الفتح



ليه ووعظ وشهد عند قاضي القضاة عبد الرزاق ابن ابن الشيخ عبد القادر وأفىت وكان ابن املىن وغريه وتفقه ع
فاضال فقيها إماما عاملا حسن األخالق أجاز للمنذري وابن أيب اجليش والقسم بن عساكر واحلجار وغريهم وتويف 

حملة شرقي بغداد وفيها يف سابع عشرى مجادى األوىل ببغداد وقد ناهز التسعني واملسعودي نسبة إىل املسعودة 
عسكر بن عبد الرحيم بن عسكر بن أسامة أبو عبد الرحيم العدوي النصييب من بيت مشيخة وحديث ودين وله 

أصحاب وأتباع رحل يف احلديث ومسع من سليمان املوصلي وطبقته وله جماميع حسنة تويف يف احملرم وفيها الصاحب 
لألشرف مث للصاحل إمسعيل وتويف يف مجادى اآلخرة بدمشق قاله يف العرب  مجال الدين علي بن جرير الرقي الوزير وزر

وفيها عماد الدين بن الشيخ هو الصاحب الرئيس أبو الفتح عمر بن شيخ الشيوخ صدر الدين حممد بن عمر 
طنة اجلويين مث الدمشقي الشافعي ويل تدريس الشافعي ومشهد احلسني ومشيخة الشيوخ بالديار املصرية وقام بسل

اجلواد مث دخل الديار املصرية فالمه صاحبها العادل أبو بكر فردوهم خبلع اجلواد من السلطنة فلم ميكنه وجهز عليه 
من اإلمسعيلية من قتله يف مجادى األوىل وله مخس ومخسون سنة وفيها أبو الفضل بن السباك حممد بن حممد بن 

طي وأيب املعايل اللحاس وتويف يف ربيع اآلخر وفيها شرف احلسن البغدادي أحد وكالء القضاة روى عن ابن الب
الدين أبو املكارم حممد بن عبد اهللا بن احلسن بن علي بن أيب القسم بن صدقة قاضي القضاة األسكندري املصري 

الشافعي املعروف بابن عني الدولة ولد باألسكندرية يف مجادى اآلخرة سنة إحدى ومخسني ومخسمائة وقدم القاهرة 
يف سنة ثالث وسبعني واشتغل على العراقي شارح املهذب وحفظ املهذب وناب يف القضاء مث وىل قضاء القاهرة 
والوجه البحري سنة ثالث عشرة وستمائة مث مجع له العمالن سنة سبع عشرة وستمائة مث عزل عن قضاء مصر 

  خاصة

بيت رياسة توىل األسكندرية من أعمامه وأخواله قبل وفاته بشهر وكان ذكيا كرميا متدينا ورعا قانعا باليسري من 
مثانية أنفس قال املنذري وكان عارفا باألحكام مطلعا على غوامضها وكتب اخلط اجليد وله نظم ونثر وكان حيفظ 

من شعر املتقدمني واملتأخرين مجلة وقال غريه نقل املصريون عنه كثريا من النوادر والزوائد كان يقوهلا بسكون 
  من شعره وناموس و

  ) مل يك شيئا توليته ** وليت القضاء وليت القضاء ( 
  ) وما كنت قدما متنيته ** فأوقعين يف القضاء القضاء ( 

تويف يف هذه السنة وجزم ابن قاضي شهبة أنه تويف يف ذي القعدة سنة تسع وثالثني وفيها الزكي الربزايل أبو عبد اهللا 
شبيلي احلافظ اجلوال حمدث الشام ومفيده مسع باحلجاز ومصر والشام حممد بن يوسف بن حممد بن أيب يداش األ

والعراق وأصبهان وخراسان واجلزيرة فأكثر ومجع فأوعى وأول طلبه سنة اثنتني وستمائة وأقدم شيوخه عني 
 الشمس الثقفية ومنصور الفراوي وأقام مبسجد فلوس بدمشق زمانا طويال وتوجه إىل حلب فأدركه أجله حبماة يف

  رمضان وله ستون سنة وهو والد الشيخ علم الدين الربزايل 
وفيها مجال الدين بن احلصريي شيخ احلنفية أبو احملامد حممود بن أمحد بن عبد السيد البخاري روى صحيح مسلم 
عن أصحاب الفراوي ودرس بالنورية بدمشق مخسا وعشرين سنة وصنف الكتب احلسان منها شرح اجلامع الكبري 

ن العلماء العاملني كثري الصدقة غزير الدمعة انتهت إليه رياسة أصحاب أيب حنيفة تويف يف صفر بدمشق وكان م
  ودفن مبقابر الصوفية 

وفيها العالمة احلافظ يوسف بن عمر بن صقري ويقال بالسني أيضا الواسطي كان من احلفاظ األعيان قاله ابن ناصر 
  الدين



  سنة سبع وثالثني وستمائة

  
م الصاحل إمسعيل يف صفر على دمشق فملكها وتسلم القلعة واعتقلوا الصاحل أيوب بالكرك أشهرا فطلبه فيها هج

أخوه العادل من الناصر داود وبذل فيه مائة ألف دينار وكذا طلبه الصاحل إمسعيل فامتنع الناصر مث اتفق معه وحلفه 
وا على العادل ومتلك الصاحل جنم الدين أيوب ورجع وأخذه وسار به إىل الديار املصرية فمالت الكاملية إليه وقبض

  الناصر خبفي حنني 
وفيها أنزل الكامل إىل تربته جبامع دمشق من قلعتها وفتح هلا شبابيك إىل اجلامع وفيها تويف اخليويب بضم اخلاء 

ي القضاة مشس الدين املعجمة وفتح الواو وتشديد الياء األوىل نسبة إىل خوي مدينة بأذربيجان من إقليم تربيز قاض
أمحد بن خليل بن سعادة بن جعفر بن عيسى املهليب الشافعي أبو العباس ولد يف شوال سنة ثالث ومثانني ومخسمائة 

ودخل خراسان وقرأ هبا األصول على القطب املصري صاحب اإلمام فخر الدين قال ابن السبكي يف طبقاته الكربى 
لى عالء الدين الطوسي ومسع احلديث من مجاعة وويل قضاء القضاة بالشام وقرأ الفقه على الرافعي وعلم اجلدل ع

  وله كتاب يف األصول وكتاب فيه رموز حكمية وكتاب يف النحو وكتاب يف العروض وفيه يقول أبو شامة 
  ) كما أرشد اخلليل بن أمحد ** أمحد بن اخلليل أرشده اهللا ( 
  ) والعود أمحد  مظهر السر منه** ذاك مستخرج العروض وهذا ( 

وقال الذهيب كان فقيها إماما مناظرا خبريا بعلم الكالم أستاذا يف الطب واحلكمة دينا كثري الصالة والصيام تويف يف 
شعبان ودفن بسفح قاسيون وفيها الصدر عالء الدين أبو سعد ثابت بن حممد بن أيب بكر اخلجندي بضم اخلاء 

لة نسبة إىل خجندة مدينة بطرف سيحون مث األصبهاين مسع الصحيح املعجمة وفتح اجليم وسكون النون ومهم
  حضورا يف الرابعة من أيب الوقت وبقي إىل هذا الوقت بشرياز

وفيها أبو العباس بن الرومية أمحد بن حممد بن مفرج بن عبد اهللا األموي موالهم األندلس األشبيلي الزهري النبايت 
ثبات ظاهري املذهب مع ورع وكان حيترف من الصيدلة ملعرفته اجليدة احلافظ كان حافظا صاحلا مصنفا من األ

بالنبات قاله ابن ناصر الدين وفيها أمني الدين أبو الغنامي سامل بن احلسن بن هبة اهللا الشافعي التغليب الدمشقي رحل 
وتويف يف مجادى اآلخرة وله به أبوه ومسعه من ابن شاتيل وطبقته ومسع هو بنفسه ووىل املارستان واملواريث واأليتام 

ستون سنة ودفن بتربته بقاسيون وخلف ذرية صاحلة أبقت ذكره وفيها امللك اجملاهد أسد الدين شريكوه ابن حممد 
بن شريكوه بن شادي صاحب محص تويف هبا يف رجب قال ابن خلكان مولده سنة تسع وستني ومخسمائة وتويف يوم 

داخل البلد وكانت له أيضا الرحبة وتذمر وماكسني من بلد اخلابور وخلف  الثالثاء تاسع رجب حبمص ودفن بتربة
مجاعة من األوالد فقام مقامه يف امللك ولده امللك املنصور ناصر الدين إبراهيم انتهى وفيها أبو القسم عبد الرحيم 

أبو حممد وأبو الفضل بن يوسف بن هبة اهللا بن الطفيل الدمشقي تويف مبصر يف ذي احلجة وروى عن السلفي وفيها 
عفيف الدين عبد العزيز بن دنف بن أيب طالب بن دلف بن القسم البغدادي احلنبلي املقرىء الناسخ اخلازن ولد 
سنة إحدى أو اثنتني ومخسني ومخسمائة وقرأ بالروايات الكثرية على أيب احلرث أمحد بن سعيد العسكري وغريه 

كتب الكثري خبطه احلسن لنفسه وللناس وشهد عند الرحياين زمن الناصر ومسع احلديث من أيب علي الرحيب وغريه و
وكان اخلليفة الناصر أذن لولده الظاهر برواية مسند اإلمام أمحد عنه باإلجازة وأذن ألربعة من احلنابلة بالدخول إليه 



وان التركات احلشرية للسماع عبد العزيز هذا منهم فحصل له به أنس فلما أفضت إليه اخلالفة واله النظر يف دي
  فسار فيها أحسن سرية ورد تركات كثرية على

الناس قال الناصح بن احلنبلي كان إماما يف القراءة ويف علم احلديث مسع الكثري وكتب خبطه الكثري وهو يصوم 
مذ كان شابا  الدهر لقيته ببغداد يف املرتني وقال ابن النجار كان كثري العبادة دائم الصوم والصالة وقراءة القرآن

وإىل حني وفاته وكان مسارعا إىل قضاء حوائج الناس والسعي بنفسه إىل دور األكابر يف الشفاعات وفك العناة 
وإطالق املعتقلني بصدر منشرح وقلب طيب وكان حمبا إليصال اخلري إىل الناس ودفع الضر عنهم كثري الصدقة 

وبعد يساره وسعة ذات يده وكان على قانون واحد يف ملبسه مل  واملعروف واملواساة مباله حال فقره وقلة ذات يده
يغريه وكان ثقة صدوقا نبيال غزير الفضل أحسن الناس تالوة للقرآن وأطيبهم نغمة وكذلك يف قراءة احلديث 

وتويف ليلة اإلثنني السادس والعشرين من صفر ببغداد ودفن جبانب معروف الكرخي وفيها وجزم ابن ناصر الدين 
يف اليت قبلها أبو بكر حممد بن إمسعيل بن حممد بن خلفون األزدي األندلس األوبين كان حافظا متقنا لألسانيد  أنه

واألخبار مصنفا وفيها ابن الكرمي الكاتب مشس الدين حممد بن احلسن بن حممد بن علي البغدادي احملدث األديب 
شق وكتب الكثري خبطه تويف يف رجب عن سبع املاسح املتفنن روى عن ابن بوش وابن كليب وخلق وسكن دم

ومخسني سنة وفيها ابن الدبيثي بضم الدال املهملة وفتح املوحدة التحتية وسكون املثناة التحتية ومثلثة نسبة إىل 
دبيثا قرية بواسط احلافظ املؤرخ املقرىء احلاذق أبو عبد اهللا حممد بن سعيد بن حيىي الواسطي الشافعي ولد سنة مثان 

سني ومخسمائة ومسع من أيب طالب الكناين وابن شاتيل وعبد املنعم بن الفراوي وطبقتهم وقرأ القراءات على ومخ
مجاعة وتفقه على أيب احلسن هبة اهللا بن البوقي وأتقن العربية وتقدم وساد وعلق األصول واخلالف وعىن باحلديث 

  معاين وأمسعهما وله معرفة باألدب والشعرورجاله وصنف كتابا يف تاريخ واسط وذيال على مذيل ابن الس

وله شعر جيد وقد أثىن على حفظه وذهنه واستحضاره احلافظ الضياء املقدسي وابن نقطة وابن النجار وقال هو 
شيخي وهو آخر احلافظ املكثرين ما رأت عيناي مثله يف حفظ التواريخ والسري وأيام الناس وأضر يف آخر عمره 

  د لنفسه وقال ابن األهدل وأنش
  ) صديقا صدوقا مسعدا يف النوائب ** خربت بين األيام طرا فلم أجد ( 
  ) صفاء ودادي بالعدا والشوائب ** وأصفيتهم مين الوداد فقابلوا ( 
  ) فأمحده يف فعله والعواقب ** وما اخترت منهم صاحبا وارتضيته ( 

دين حممد بن طرخان بن أيب احلسن السلمي الدمشقي وقال يف العرب تويف يف ثامن ربيع اآلخر ببغداد وفيها تقي ال
الصاحلي احلنبلي ولد بقاسيون سنة إحدى وستني ومخسمائة وروى عن ابن صابر وأيب اجملد البانياسي وطائفة وخرج 

لنفسه مشيخة وكان فقيها جليال متوددا ومسع مبكة واملدينة واليمن وحدث وتويف يف تاسع احملرم باجلبل وفيها أبو 
ب بن صابر الدمشقي حممد بن أيب املعايل عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أمحد بن علي بن صابر السلمي الصويف طال

الزاهد روى عن أبيه ومجاعة وصار شيخ احلديث بالعزية قال ابن النجار مل أر إنسانا كامال غريه زاهدا عابدا ورعا 
  كثري الصالة والصيام تويف يف سابع احملرم 

هلادي حمتسب دمشق رشيد الدين أبو الفضل حممد بن عبد الكرمي بن حيىي القيسي الدمشقي شيخ وقور وفيها ابن ا
  مهيب عفيف مسع ابن عساكر وأبا املعايل بن صابر وتويف يف مجادى اآلخرة عن سبع ومثانني سنة 

يوش عساكر والتاج وفيها الرشيد النيسابوري حممد بن أيب بكر بن علي احلنفي الفقيه مسع مبصر من أيب اجل



املسعودي ومجاعة ودرس وناظر وعاش سبعا وسبعني سنة وويل قضاء الكرك والشوبك مث درس باملعينية وتويف يف 
  خامس ذي القعدة وفيها شرف الدين أبو الربكات بن

ستني املستوىف املبارك بن أمحد بن أيب الربكات اللخمي األربلي وزير أربل وفاضلها ومؤرخها ولد سنة أربع و
ومخسمائة ومسع من عبد الوهاب ابن حبة وحنبل وابن طربزد وخلق وكان بيته جممع الفضالء وله يد طوىل يف النثر 
والنظم ونفس كرمية كبرية ومهة علية شرح ديواين أيب متام واملتنيب يف عشر جملدات وله غري ذلك وديوان شعر منه 

  يف تفضيل البياض على السمرة 
  ) ما احلسن إال للبياض وجنسه ** غرارة ال ختدعنك مسرة ( 
  ) والسيف يقتل كله من نفسه ** فالرمح يقتل بعضه من غريه ( 

  وله 
  ) وعتا مبا أبداه من أنواره ** يا رب قد عظمتك جناية عينه ( 
  ) واستر حماسن وجهه بعذاره ** فاشف السقام املستكن بطرفه ( 

وهبامات يف احملرم قال ابن األهدل مجع ألربل تارخيا يف أربع جملدات وله سلم بقلعة أربل من التتار مث سكن املوصل 
احملصل على أبيات املفصل يف جملدين وله كتاب سر الصنعة وكتاب مساد أبا قماش مجع فيه آدابا ونوادر وأرسل 

  صه فكتب دينارا إىل شاعر على يد رجل يقال له الكمال وكان الدينار مثلوما فتوهم الشاعر أن الكمال نق
  ) يف اجلود حقا تضرب األمثال ** يا أيها املوىل الوزير ومن به ( 
  ) حسنا فواىف العبد وهو هالل ** أرسلت بدر التم عند كماله ( 
  ) بلغ الكمال كذلك اآلجال ** ما عابه النقصان إال أنه ( 

  فأجاز الشاعر وأحسن إليه ورثاه بعضهم فقال 
  ) بأنك فرد عصرك مل تصبكا **  أبا الربكات لو درت املنايا( 
  ) عليه بأمني الثقلني يبكي ** كفى اإلسالم رزءا فقد شخص ( 

انتهى وفيها ضياء الدين بن األثري الصاحب العالمة أبو الفتح نصر اهللا بن حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد 
  الواحد الشيباين اجلزري الكاتب

كتابة اإلنشاء والترسل ومن مجلة حمفوظاته شعر أيب متام والبحتري واملتنيب  البليغ صاحب املثل الساير انتهت إليه
وزر بدمشق للملك األفضل فأساء وظلم مث هرب مث كان معه بسميساط سنوات مث خدم الظاهر صاحب حلب فلم 

رسوال يف يقبل عليه فتحول إىل املوصل وكتب اإلنشاء لصاحبها حممود بن عز الدين مسعود والتابكه لولو وذهب 
آخر أيامه إىل اخلليفة فمات ببغداد يف ربيع اآلخر وكان بينه وبني أخيه عز الدين مقاطعة كلية قاله يف العرب قلت 

  ومن شعره 
  ) كأس وكوز وقدح ** ثالث تعطي الفرح ( 
  ) إال وللهم ذبح ** ما ذبح الذق هلا ( 

اصر صالح الدين وكان يومئذ شابا فاستوزره ولده وقال ابن خلكان وملا كملت له األدوات قصد جناب امللك الن
امللك األفضل نور الدين علي وحسنت حاله عنده وملا تويف صالح الدين واستقل ولده األفضل مبملكة دمشق 

استقل ضياء الدين بالوزارة وردت إليه أمور الناس وصار اإلعتماد يف مجيع األحوال عليه وملا أخذت دمشق من 



تقل إىل صرخد وكان ضياء الدين قد أساء العشرة على أهلها فهموا بقتله فأخرجه احلاجب حماسن امللك األفضل وان
بن عجم يف صندوق وملا استقر األفضل يف مسيساط عاد إىل خدمته وأقام عنده مدة مث فارقه واتصل خبدمة أخيه 

م يستقر حاله فورد أربل فلم امللك الظاهر صاحب حلب فلم يطل مقامه عنده فخرج مغاضبا وعاد إىل املوصل فل
يستقم حاله فسافر إىل سنجار مث عاد إىل املوصل واختذها دار إقامته ولقد ترددت إىل املوصل من أربل أكثر من 

عشر مرات وهو مقيم هبا وكنت أود االجتماع به آلخذ عنه شيئا ملا كان بينه وبني الوالد من املودة إال كيدة فلم 
من التصانيف الدالة على غزارة فضله وحتقيق نبله كتابه الذي مساه املثل الساير يف أدب يتفق ذلك ولضياء الدين 

  الكاتب والشاعر وهو يف جملدين مجع فيه فأوعى

ومل يترك شيئا يتعلق بفن الكتابة إال ذكره وملا فرغ من تصينفه كتبه الناس عنه وحماسنه كثرية وكانت والدته جبزيرة 
ال ابن األهدل كان هو وأخواه أبو السعادات وعز الدين كلهم جنباء رؤساء لكل منهم ابن عمر انتهى ملخصا وق

تصانيف وتويف يف ربيع اآلخر وفيها أبو حممد عبد العزيز بن بركات بن إبراهيم اخلشوعي الدمشقي إمام الربوة 
اين علي بن أمحد بن احلسن روى عن أبيه وأيب القسم ابن عساكر وتويف يف ثامن ربيع اآلخر وفيها أبو احلسن احلر

  التجييب املرسي كان عارفا متقنا للنحو والكالم واملنطق سكن محاة وله تفسري عجيب قاله يف العرب 
  وفيها قستمر ومقدم العساكر مجال الدين اخلليفيت الناصري تويف يف ذي القعدة 

  سنة مثان وثالثني وستمائة

  
للفرنج لغرض يف نفسه فمقته املسلمون وأنكر عليه ابن عبد السالم  فيها سلم امللك الصاحل إمسعيل قلعة الشقيف

  وأبو عمرو بن احلاجب فسجنهما وعزل ابن عبد السالم من خطابة دمشق قاله يف العرب 
وفيها تويف أبو علي أمحد بن حممد بن حممود بن املعز احلراين مث البغدادي الصويف روى عن ابن البطي وأمحد بن 

  وتويف يف احملرم املقرب ومجاعة 
وفيها جنم الدين أبو العباس أمحد بن حممد بن خلف بن راجح املقدسي احلنبلي مث الشافعي صاحب التصانيف روى 
عن ابن صدقة احلراين ومجاعة وسافر إىل مهذان فلزم الركن الطاووسي حىت صار معيده مث سافر إىل خبارا وبرع يف 

يتوقد ذكاء ومن مجلة حمفوظاته اجلمع بني الصحيحني وكان صاحب أوراد علم اخلالف وطار امسه وبعد صيته وكان 
  وهتجد تويف يف خامس شوال وفيها مجال امللك أبو احلسن علي بن خمتار بن نصر بن طعان

العامري احمللى مث األسكندراين املعروف بابن احلبل روى عن السلفي وغريه وتويف يف شعبان وفيها أبو بكر حمي 
بن علي بن حممد احلامتي الطائي األندلسي العارف الكبري ابن عريب ويقال ابن العريب قال الشعراوي يف الدين حممد 

كتاب نسب اخلرقة كان جمموع الفضائل مطبوع الكرم والشمائل قد فض له فضله ختام كل فن وبل له وبله 
وق وغريه من الفحول رياض ما شرد من العلوم وعن نظمه عقود العقول وفصوص الفصول وحسبك بقول زر

ذاكرين بعض فضله هو أعرف بكل فن من أهله وإذا أطلق الشيخ األكرب يف عرف القوم فهو املراد ولد مبرسية سنة 
ستني ومخسمائة ونشأهبا وانتقل إىل أشبيلية سنة مثان وسبعني مث ارحتل وطاف البلدان فطرق بالد الشام والروم 

ن مصنفاته وأخذ عنه بعض احلافظ كذا ذكره ابن النجار يف الذيل وقال واملشرق ودخل بغداد وحدث هبا بشيء م
الشيخ عبد الرؤف املناوي يف طبقات األولياء له وقال احلافظ ابن حجر يف لسان امليزان وهو ممن كان حيط عليه 



يكتب اإلنشاء ويسيء االعتقاد فيه كان عارفا باآلثار والسنن قوي املشاركة يف العلوم أخذ احلديث عن مجع وكان 
لبعض ملوك املغرب مث تزهد وساح ودخل احلرمني والشام وله يف كل بلد دخلها مآثر انتهى وقال بعضهم برز 

منفردا مؤثرا للتخلي واإلنعزال عن الناس ما أمكنه حىت أنه مل يكن جيتمع به إال األفراد مث آثر التآليف فربزت عنه 
تبحره يف العلوم الظاهرة والباطنة وأنه بلغ مبلغ اإلجتهاد يف اإلختراع مؤلفات ال هناية هلا تدل على سعة باعه و

واإلستنباط وتأسيس القواعد واملقاصد اليت ال يدريها وال حييط هبا إال من طالعها حبقها غري أنه وقع له يف بعض 
به ومل يقولوا تضاعيف تلك الكتب كلمات كثرية أشكلت ظواهرها وكانت سببا ألعراض كثريين مل حيسنوا الظن 

كما قال غريهم من اجلهابذة احملققني والعلماء العاملني واألئمة الوارثني أن ما أومهته تلك الظواهر ليس هو املراد 
  وإمنا

املراد أمور اصطلح عليه متأخروا أهل الطريق غرية عليها حىت ال يدعيها الكذابون فاصطلحوا على الكناية عنها 
املراد غري مبالني بذلك ألنه ال ميكن التعبري عنها بغريها قال املناوي وقد تفرق الناس يف  بتلك األلفاظ املومهة خالف

شأنه شيعا وسلكوا يف أمره طرائق قددا فذهبت طائفة إىل أنه زنديق ال صديق وقال قوم أنه واسطة عقد األولياء 
ول منهم الشيخ جالل الدين السيوطي ورئيس األصفياء وصار آخرون إىل اعتقاد واليته وحترمي النظر يف كتبه أق

قال يف مصنفه تنبيه الغيب بتربئة ابن عريب والقول الفيصل يف ابن العريب اعتقاد واليته وحترمي النظر يف كتبه فقد نقل 
عنه هو أنه قال حنن قوم حيرم النظر يف كتبنا قال السيوطي وذلك ألن الصوفية تواضعوا على ألفاظ اصطلحوا عليها 

هبا معان غري املعاين املتعارفة منها فمن محل ألفاظهم على معانيها املتعارفة بني أهل العلم الظاهر كفر نص  وأرادوا
على ذلك الغزايل يف بعض كتبه وقال أنه شبيه باملتشابه من القرآن والسنة من محله على ظاهره كفر وقال السيوطي 

بعض الصوفية يف عصره ما محلكم على أن اصطلحتم على أيضا يف الكتاب املذكور وقد سأل بعض أكابر العلماء 
هذه األلفاظ اليت يستشنع ظاهرها فقال غرية على طريقنا هذا أن يدعيه من ال حيسنه ويدخل فيه من ليس من أهله 

إىل أن قال وليس من طريق القوم إقراء املريدين كتب التصوف وال يؤخذ هذا العلم من الكتب وما أحسن قول 
اء لرجل قد سأله أن يقرأ عليه تائية ابن الفارض فقال له دع عنك هذا من جاع جوع القوم وسهر بعض العلم

سهرهم رأى ما رأوا مث قال يف آخر هذا التصنيف أن الشيخ برهان الدين البقاعي قال يف معجمه حكى يل الشيخ 
زماننا قال كان بعض األصدقاء يشري  تقي الدين أبو بكر بن أيب الوفا املقدسي الشافعي قال وهو أمثل الصوفية يف

علي بقراءة كتب ابن عريب وبعض مينع من ذلك فاستشرت الشيخ يوسف اإلمام الصفدي يف ذلك فقال اعلم يا 
  ولدي وفقك اهللا إن هذا العلم املنسوب إىل

ف فإذا فهم املريد ابن عريب ليس مبخترع له وإمنا هو كان ماهرا فيه وقد ادعى أهله أنه ال متكن معرفته إال بالكش
مرماهم فال فائدة يف تفسريه ألنه إن كان املقرر واملقرر له مطلعني على ذلك فالتقرير حتصيل احلاصل وإن كان 
املطلع أحدمها فتقريره ال ينفع اآلخر وإال فهما خيبطان خبط عشواء فسييل العارف عدم البحث عن هذا العلم 

احلقائق ومىت كشف له عن شيء علمه مث قال استشرت الشيخ زين وعليه السلوك فيما يوصل إىل الكشوف عن 
الدين اخلايف بعد أن ذكرت له كالم الشيخ يوسف فقال كالم الشيخ يوسف حسن وأزيدك أن العبد إذا ختلق مث 

حتقق مث جذب اضمحلت ذاته وذهبت صفاته وختلص من السوى فعند ذلك تلوح له بروق احلق باحلق فيطلع على 
رى اهللا عند كل شيء فيغيب باهللا عن كل شيء وال شيئا سواه فيظن أن اهللا عني كل شيء وهذا أول كل شيء وي

املقامات فإذا ترقى عن هذا املقام وأشرف على مقام أعلى منه وعضده التأييد اآلهلي رأى أن األشياء كلها فيض 



م ساقط وأما نادم تائب وربك يفعل ما يشاء وجوده تعاىل العني وجوده فالناطق حينئذ مبا ظنه يف أول مقام أما حمرو
انتهى ولقد بالغ ابن املقري يف روضته فحكم بكفر من شك يف كفر طائفة ابن عريب فحكمه على طائفته بذلك 

دونه يشري إىل أنه إمنا قصد التنفري عن كتبه وإن من مل يفهم كالمه رمبا وقع يف الكفر باعتقاده خالف املراد إذ للقوم 
أرادوا هبا معاين غري املعاين املتعارفة فمن محل ألفاظهم على معانيها املتعارفة بني أهل العلم الظاهر رمبا  اصطالحات

كفر كما قاله الغزايل مث قال املناوي وعول مجع على الوقف والتسليم قائلني االعتقاد صبغة واالنتقاد حرمان وأمام 
} تلك أمة قد خلت هلا ما كسبت ولكم ما كسبتم { ه فكتب هذه الطائفة شيخ اإلسالم النووي فإنه استفىت في

اآلية وتبعه على ذلك كثريون سالكني سبيل السالمة وقد حكى العارف زروق عن شيخه النوري أنه سئل عنه فقال 
  اختلف فيه من الكفر

اإلنكار عليهم انتهى إىل القطبانية والتسليم واجب ومن مل يذق ما ذاقه القوم وجياهد جماهداهتم ال يسعه من اهللا 
وأقول وممن صرح بذلك من املتأخرين الشيخ أمحد املقري املغريب قال يف كتابه زهر الرياض يف أخبار عياض والذي 

عند كثري من األخيار يف أهل هذه الطريقة التسليم ففيه السالمة وهي أحوط من إرسال العنان وقول يعود على 
يب حيان يف تفسريه من إطالق اللسان يف هذا الصديق وأنظاره فذلك من صاحبه باملالمة وما وقع البن حجر وأ

غلس الشيطان والذي أعتقده وال يصح غريه أن اإلمام ابن عريب ويل صاحل وعامل ناصح وإمنا فوق إليه سهام املالمة 
 الرباين سيدي من مل يفهم كالمه على أنه دست يف كتبه مقاالت قدره جيل عنها وقد تعرض من املتأخرين ويل اهللا

عبد الوهاب الشعراين نفعنا اهللا به لتفسري كالم الشيخ على وجه يليق وذكر من الرباهني على واليته ما يثلج صدور 
أهل التحقيق فليطالع ذلك من أراده واهللا ويل التوفيق انتهى كالم املقري مث قال املناوي وفريق قصد باإلنكار عليه 

سه لكونه وجد قرينه وعصريه يعتقده وينتصر له فحملته محية اجلاهلية على معاكسته وعلى أتباعه االنتصار حلظ نف
فبالغ يف خذالنه وخذالن اتباعه ومعتقديه وقد شوهد عود اخلذالن واخلمول على هذا الفريق وعدم االنتفاع 

ئل عنه أوال فقال بعلومهم وتصانيفهم على حسنها قال وممن كان يعتقده سلطان العلماء ابن عبد السالم فإنه س
شيخ سوء كذاب ال حيرم فرجا مث وصفه بعد ذلك بالوالية بل بالقطبانية وتكرر ذلك منه وحكى عن اليافعي أنه 

كان يطعن فيه ويقول هو زنديق فقال له بعض أصحابه يوما أريد أن تريين القطب فقيل هو هذا فقيل له فأنت تطعن 
ده باملعرفة والتحقيق فقال اجتمع الشيخان اإلمامان العارفان احملققان فيه فقال أصون ظاهر الشرع ووصفه يف إرشا

الربانيان السهروردي وابن عريب فأطرق كل منهما ساعة مث افترقا من غري كالم فقيل البن عريب ما تقول يف 
  السهروردي فقال مملوء سنة من فرقه إىل قدمه وقيل

املناوي وأقوى ما احتج به املنكرون أنه ال يأول إال كالم املعصوم  للسهروردي ما تقول فيه قال حبر احلقائق مث قال
ويرده قول النووي يف بستان العارفني بعد نقله عن أيب اخلري التبياين واقعة ظاهرها اإلنكار قد يتوهم من يتشبه 

ال الظنون يف بالفقهاء وال فقه عنده أن ينكر هذا وهذا جهالة وغباوة ومن يتوهم ذلك فهو جسارة منه على إرس
أولياء الرمحن فليحذر العاقل من التعرض لشيء من ذلك بل حقه إذا مل يفهم حكمهم املستفادة ولطائفهم املستجادة 

أن يتفهمها ممن يعرفها ورمبا رأيت من هذا النوع مما يتوهم فيه من ال حتقيق عنده أنه خمالف ليس خمالفا بل جيب 
مه وإذا وجب تأويل أفعاهلم وجب تأويل أقواهلم إذ ال فرق وكان اجملد صاحب تأويل أفعال أولياء اهللا إىل هنا كال

القاموس عظيم االعتقاد يف ابن عريب وحيمل كالمه على احملامل احلسنة وطرز شرحه للبخاري بكثري من كالمه 
م أزر الدين وأمل هبم انتهى وأقول ومما يشهد بذلك ما أجاب به على سؤال رفع إليه لفظه ما تقول العلماء شد اهللا هب



شعث املسلمني يف الشيخ حمي الدين بن العريب ويف كتبه املنسوبة إليه كالفتوحات والفصوص وغريمها هل حتل 
قراءهتا وإقراؤها للناس أم ال أفتونا مأجورين فأجاب رمحه اهللا رمحة واسعة اللهم أنطقنا مبا فيه رضاك الذي أقوله يف 

دين اهللا سبحانه وتعاىل به أنه كان شيخ الطريقة حاال وعلما وأمام احلقيقة حدا ورمسا حال املسئول عنه وأعتقده وأ
وحمىي رسوم املعارف فعال وامسا إذا تغلغل فكر املرء يف طرف من حبره غرقت فيه خواطره يف عباب ال تدركه الدالء 

كاته فتمأل اآلفاق وأين أصفه وهو يقينا وسحاب تتقاصر عنه األنواء وأما دعواته فإهنا خترق السبع الطباق وتفترق بر
  فوق ما وصفته وغالب ظين أين ما أنصفته 

  ) دع اجلهول يظن اجلهل عدوانا ** وما على إذا ما قلت معتقدي ( 
  )أقامه حجة هللا برهانا ** واهللا تاهللا باهللا العظيم ومن ( 

  
  ) مازدت إال لعلي زدت نقصانا ** إن الذي قلت بعض من مناقبه ( 
أما كتبه فإهنا البحار الزواخر جواهرها ال يعرف هلا أول من آخر ما وضع الواضعون مثلها وإمنا خص اهللا مبعرفتها و

أهلها فمن خواص كتبه أنه من الزم مطالعتها والنظر فيها احنل فهمه حلل املشكالت وفهم املعضالت وهذا ما 
أجاب ابن كمال باشا مبا صورته بسم اهللا الرمحن  وصلت إليه طاقيت يف مدحه واحلمد هللا رب العاملني وكذلك

الرحيم احلمد ملن جعل من عباده العلماء املصلحني وورثة األنبياء واملرسلني والصالة والسالم على حممد املبعوث 
إلصالح الضالني واملضلني وآله وأصحابه اجملدين إلجراء الشرع املبني وبعد أيها الناس اعلموا أن الشيخ األعظم 

ملقتدى األكرم قطب العارفني وإمام املوحدين حممد بن علي بن العريب الطائي األندلسي جمتهد كامل ومرشد فاضل ا
له مناقب عجيبة وخوارق غريبة وتالمذة كثرية مقبولة عند العلماء والفضالء فمن أنكره فقد أخطأ وإن أصر يف 

حتويله إذ السلطان مأمور باألمر باملعروف والنهي عن إنكاره فقد ضل جيب على السلطان تأديبه وعن هذا االعتقاد 
املنكر وله مصنفات كثرية منها فصوص حكمية وفتوحات مكية وبعض مسائلها معلوم اللفظ واملعىن وموافق لألمر 

اآلهلي والشرع النبوي وبعضها خفي عن إدراك أهل الظاهر دون أهل الكشف والباطن فمن مل يطلع على املعىن 
وال تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل { عليه السكوت يف هذا املقام لقوله تعاىل  املرام جيب

واهللا اهلادي إىل سبيل الصواب وإليه املرجع واملآب انتهى وكال اجلوابني مكتوب يف } أولئك كان عنه مسؤوال 
عن بعض إخوانه أنه شاهد رجال أتى ليال بنار  ضريح املترجم فوق رأسه واهللا أعلم مث قال املناوي وأخرب الشعراوي

ليحرق تابوته فخسف به وغاب باألرض فأحس أهله فحفروا فوجدوا رأسه فكلما حفروا نزل يف األرض فعجزوا 
  وأهالوا عليه التراب قال ومن تأمل سرية ابن عرايب وأخالقه احلسنة وانسالخه من حظوظ نفسه وترك العصبية

عتقاده ومما وقع له أن رجال من دمشق فرض على نفسه أن يلعنه كل يوم عشر مرات فمات محله ذلك على حمبته وا
وحضر ابن عريب جنازته مث رجع فجلس ببيته وتوجه للقبلة فلما جاء وقت الغداء أحضر إليه فلم يأكل ومل يزل 

مت مع اهللا أين ال آكل على حاله إىل بعد العشاء فالتفت مسرورا وطلب العشاء وأكل فقيل له يف ذلك فقال التز
وال أشرب حىت يغفر هلذا الذي يلعنين وذكرت له سبعني ألف ال إله إال اهللا فغفر له وقد أوذي الشيخ كثريا يف 

حياته وبعد مماته مبا مل يقع نظريه لغريه وقد أخرب هو عن نفسه بذلك وذلك من غرر كراماته فقد قال يف الفتوحات 
إذا بقائل من األرواح أرواح املأل األعلى يقول يل عن اهللا أدخل مقام إبراهيم أنه كان كنت نائما يف مقام إبراهيم و

أواها حليما فعلمت أنه ال بد أن يبتليين بكالم يف عرضي من قوم فأعاملهم باحللم قال ويكون أذى كثريا فإنه جاء 



من جالل اهللا انتهى وقال الصفي بن أيب  حبليم بصيغة املبالغة مث وصفه باألواه وهو من يكثر منه التأوه ملا يشاهد
منصور مجع بن عريب بني العلوم الكسبية والعلوم الوهبية وكان غلب عليه التوحيد علما وخلقا وخلقا ال يكترث 

بالوجود مقبال كان أو معرضا وقال تلميذه الصدر القونوي الرومي كان شيخنا ابن عريب متمكنا من االجتماع 
بياء واألولياء املاضني على ثالثة أحناء إن شاء اهللا استنزل روحانيته يف هذا العامل وأدركه بروح من شاء من األن

متجسدا يف صورة مثالية شبيهة بصورته احلسية العصرية اليت كانت له يف حياته الدنيا وإن شاء اهللا أحضره يف نومه 
ق فمن ذلك ما قال ما ظهر على العبد إال ما وإن شاء انسلخ عن هيكله واجتمع به وهو أكثر القوم كالما يف الطري

استقر يف باطنه فما أثر فيه سواه فمن فهم هذه احلكمة وجعلها مشهودة أراح نفسه من التعلق بغريه وعلم أنه ال 
يؤيت عليه خبري وال شر إال منه وأقام العذر لكل موجود وقال إذا ترادفت عليك الغفالت وكثرة النوم فال تسخط 

  لذلك فإن من نظر األسباب مع احلق أشرك كن معوال تلتفت 

اهللا مبا يريد ال مع نفسك مبا تريد لكن ال بد من اإلستغفار وقال عالمة الراسخ أن يزداد متكنا عند سلبه ألنه مع 
احلق مبا أحب فمن وجد اللذة يف حال املعرفة دون السلب فهو مع نفسه غيبة وحضورا وقال من صدق يف شيء 

حبصوله كان له عاجال أو آجال فإن مل يصل إليه يف الدينا فهو له يف اآلخرة ومن مات قبل الفتح رفع  وتعلقت مهته
إىل حمل مهته وقال العارف يعرف ببصره ما يعرفه غريه ببصريته ويعرف ببصريته ما ال يدركه أحد إال نادرا ومع 

ه وهذا مما قطع الظهور سنستدرجهم من ذلك فال يأمن على نفسه من نفسه فكيف يأمن على نفسه من مقدور رب
حيث ال يعلمون وقال ال ينقص العارف قوله لتلميذه خذ هذا العلم الذي ال جتده عند غريي وحنوه مما فيه تزكية 

نفسه ألن قصده حث املتعلم على القبول وقال كالم العارف على صورة السامع حبسب قوة استعداده وضعفه 
كل من ثقل عليك اجلواب عن كالمه فال جتبه فإن وعاءه مآلن ال يسع اجلواب وقال  وشبهته القائمة بباطنه وقال

من صح له قدم يف التوحيد انتفت عنه الدعاوي من حنو رياء وإعجاب فإنه جيد مجيع الصفات احملمودة هللا ال له 
ملكه اهللا عذب بنار والعبد ال يعجب بعمل غريه وال مبتاع غريه وقال من ملكته نفسه عذب بنار التدبري ومن 

االختبار ومن عجز عن العجز أذاقه اهللا حالوة اإلميان ومل يبق عنده حجاب وقال من أدرك من نفسه التغري والتبديل 
وقال من طلب دليال على وحدانية اهللا تعاىل كان احلمار } كل يوم هو يف شأن { يف كل نفس فهو العامل بقوله تعاىل 

ل ال يرى جهله ألنه يف ظلمته والعامل ال جيري علمه ألنه يف ضياء نوره وال يدري شيء أعرف باهللا منه وقال اجلاه
إال بغريه فاملرآة ختربك بعيوب صورتك وتصدقها مع جهلك مبا أخربت به والعامل خيربك بعيوب نفسك مع علمك مبا 

  ه يف الباطن فإياك وسوءأخربك به وتكذبه فماذا بعد احلق إال الضالل وقال حسن األدب يف الظاهر آية حسن

الظن والسالم وقال معىن الفتح عندهم كشف حجاب النفس أو القلب أو الروح أو السر ملا يف الكتاب والسنة 
  وقال ورمبا فهم أحدهم من اللفظ ضد ما قصده املتكلم مسع بعض علماء بغداد رجال من شربة اخلمر ينشد 

  ) لك بالنهار فواصل شرب لي** إذا العشرون من شعبان ولت ( 
  ) فإن الوقت ضاق على الصغار ** وال تشرب بأقداح صغار ( 

فهام على وجهه يف الربية حىت مات وقال كثريا ما هتب يف قلوب العارفني نفحات اهليبة فإن نطقوا هبا جهلهم كمل 
ياءه الكرامات اليت العارفني وردها عليهم أصحاب األدلة من أهل الظاهر وغاب عن هؤالء أنه تعاىل كما أعطى أول

هي فرع املعجزات فال بدع أن تنطق ألسنتهم بعبارات تعجز العلماء عن فهمها وقال من مل يقم بقلبه تصديق ما 
يسمعه من كالم القوم فال جيالسهم فإن جمالستهم بغري تصديق سم قاتل وقال شدة القرب حجاب كما أن غاية 



الوريد فأين السبعون ألف حجاب وقال ال تدخل الشبهة يف  البعد حجاب وإن كان احلق أقرب إلينا من حبل
املعارف واألسرار الربانية وإمنا حملها العلوم النظرية وقال هناية العارفني منقولة غري معقولة فما مث عندهم إال بداية 

و معرض وتنقضي أعمارهم وهم مع اهللا على أول قدم وقال كل من آمن بدليل فال وثوق بإميانه ألنه نظري فه
للقوادح خبالف اإلميان الضروري الذي يوجد يف القلب وال ميكن دفعه وكل علم حصل عن نظر وفكر ال يسلم 

من دخول الشبه عليه وال احلرية فيه وقال شرط الكامل اإلحسان إىل أعدائه وهم ال يشعرون ختلقا بأخالق اهللا فإنه 
به وقال شرط الشيخ أن يكون عنده مجيع ما حيتاجه املريد يف دائم االحسان إىل من مساهم أعداءه مع جهل األعداء 

التربية ال ظهور كرامة وال كشف باطن املريد وقال الشفقة على اخللق أحق بالرعاية من الغرية يف اهللا ألن الغرية ال 
سيئة سيئة مثلها  أصل هلا يف احلقائق الثبوتية ألهنا من الغريية وال غريية هناك وإن جنحوا للسلم فاجنح هلا وجزاء

  فجعل القصاص

سيئة أي ان ذلك الفعل سيء مع كونه مشروعا وكل ذلك تعظيما هلذه النشأة اليت توىل احلق خلقها بيده 
واستخلفها يف األرض وحرم على عباده السعي يف إتالفها بغري إذنه وقال الصويف من أسقط الياءات الثالث فال 

ضيف لنفسه شيئا وقال الدعاء مخ العبادة وباملخ تكون القوة لألعضاء فلذا يقول يل وال عندي وال متاعي أي ال ي
تتقوى به عبادة العابدين وقال حتفظ من لذات األحوال فإهنا مسوم قاتلة وحجب مانعة وقال ال يغرنك إمهاله فإن 

واقف بطشه شديد والشقي من اتعظ بنفسه ال يغرنك من خالف فجوزي بإحسان املعارف ووقف يف أحسن امل
  وجتلت له املشاهد هذا كله مكر به واستدراج من حيث ال يعلم قل له إذا احتج عليك بنفسه 

  ) أفرس حتتك أم محار ** سوف ترى إذا اجنلى الغبار ( 
وقال ال يصح لعبد مقام املعرفة باهللا وهو جيهل حكما واحدا من شرائع األنبياء فمن ادعى املعرفة واستشكل حكما 

ريعة احملمدية أو غريها فهو كاذب وقال أمجعت الطائفة على أن العلم باهللا عني اجلهل به تعاىل وقال إذ واحدا يف الش
ذكر اهللا الذاكر ومل خيشع قلبه وال خضع عند ذكره إياه مل حيترم اجلناب اآلهلي ومل يأت مبا يليق به من التعظيم وأول 

هلية كلها اليت عليها يتوقف وجود العامل أربعة ال غري احلي القادر ما متقته جوارحه ومجيع أجزاء بدنه وقال األمساء اآل
املريد العامل وهبذه األمساء ثبت كونه إهلا وقال أخربين من أثق به قال دخلت على رجل فقيه عامل متكلم فوجدته 

صررت على معصية قط مبجلس فيه اخلمر وهو يشرب ففرغ النبيذ فقيل له أنفذ إىل فالن يأيت بنبيذ فقال ال فإين ما أ
ويل بني الكأسني توبة وال أنتظره فإذا حصل بيدي أنظر هل يوفقين ريب فأتركه أو خيذلين فأشربه مث قال أعين ابن 

  عريب فهكذا العلماء انتهى كالم املناوي ملخصا وأقول ومن كالمه أيضا 
  )شيئا ولو بلغ السماء مناره ** ما نال من جعل الشريعة جانبا ( 

  
  عره الرائق قوله ومن ش

  ) وما رآها بصري ** حقيقيت مهت هبا ( 
  ) قتيل ذاك احلور ** ولو رآها لغدا ( 
  ) صرت حبكم النظر ** فعندما أبصرهتا ( 
  ) أهيم حىت السحر ** فبت مسحورا هبا ( 
  ) لو كان يغين حذري ** يا حذري من حذري ( 



  ) مجال ذاك اخلفر ** واهللا ما هيمين ( 
  ) ترعى بذات اخلمر ** من ظبية  يا حسنها( 
  ) تسيب عقول البشر ** إذا رنت أو عطفت ( 
  ) أعراف مسك عطر ** كأمنا أنفاسها ( 
  ) يف النور أو كالقمر ** كأهنا مشس الضحى ( 
  ) نور صباح مسفر ** إن سفرت أبرزها ( 
  ) ظالم ذاك الشعر ** أو سدلت غيبها ( 
  ) ذري  خذي فؤادي أو** يا قمر حتت دجى ( 
  ) إذ كان حظي نظري ** عسى لكي أبصركم ( 

وكان يقول أعرف االسم األعظم وأعرف الكيمياء بطريق املنازلة ال بطريق الكسب وكان جمتهدا مطلقا بال ريب 
  قال يف رائيته 

  ) وأمحد والنعمان والكل فاعذروا ** لقد حرم الرمحن تقليد مالك ( 
  وقال أيضا يف نونيته 

  ) ال وال أمحد وال النعمان ** قول قال ابن حزم لست ممن ي( 
وهذا صريح باالجتهاد املطلق كيف ال وقد قال عرضت أحاديثه صلى اهللا عليه وسلم مجيعها عليه فكان يقول عن 

أحاديث صحت من جهة الصناعة ما قلتها وعن أحاديث ضعفت من جهتها قلتها وإذا مل يكن جمتهدا فليس هللا 
  جمتهد

فهذه آثاره هذا وما نقم عليه أحد فيما أعلم بغري ما فهمه من كالمه من احللول أو االحتاد وما تفرع إن مل تريه 
عليهما من كفر أو إحلاد وساحته النزهة منهما وشأوه أبعد شأو عنهما وكالمه بنفسه يشهد هبذا خلى افتراك فذاك 

ية يف الباب الثاين والتسعني ومائتني من أعظم دليل خلى الذا قال يف فتوحاته املكية اليت هي قرة عني السادة الصوف
على نفي احللول واالحتاد الذي يتومهه بعضهم أن تعلم عقال أن القمر ليس فيه من نور الشمس شيء وأن الشمس 
ما انتقلت إليه بذاهتا وإمنا كان القمر حمالهلا فلذلك العبد ليس فيه من خالقه شيء وال حل فيه وقال أيضا فيها يف 

الباب الثامن والسبعني كما نقله عنه الشعراين يف كتابه اليواقيت واجلواهر يف بيان عقائد األكابر أن اهللا تعاىل مل 
يوجد العامل الفتقاره إليه وإمنا األسباب يف حال عدمها االمكاين هلا طلبت وجودها ممن هي مفتقرة إليه بالذات وهو 

ها الذايت من اهللا تعاىل أن يوجدها قبل احلق سؤاهلا ال من حاجة قامت به اهللا تعاىل ال تعرف غريه فلما طلبت بفقر
إليها ألهنا كانت مشهودة له تعاىل يف حال عدمها النسيب كما هي مشهودة له يف حال وجودها سواء فهو يدركها 

ياء عن فقر سبحانه على ما هي عليه يف حقائقها حال وجودها وعدمها بإدراك واحد فلهذا مل يكن إجياده لألش
خبالف العبد فإن احلق تعاىل لو أعطاه جزء كن وأراد إجياد شيء ال يوجده إال عن فقر إليه وحاجة فما طلب العبد 

إال ما ليس عنده فقد افترق إجياد العبد عن إجياد احلق تعاىل قال وهذه مسئلة لو ذهبت عينك جزاء لتحصيلها لكان 
لقد مسع { كثري من أهل اهللا تعاىل والتحقوا فيها مبن ذمهم اهللا تعاىل يف قوله  قليال يف حقها فإهنا مزلة قدم زل فيها

  انتهى فإن قلت قد نقل بعضهم عن الشيخ أنه كان ينشد } اهللا قول الذين قالوا إن اهللا فقري وحنن أغنياء 
  )هذا هو احلق قد قلنا وال نكىن ** الكل مفتقر ما الكل مستغين ( 
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أخبار من ذهب:كتاب  الذهب يف    شذرات 
لي :املؤلف احلنب لعكري  ا بن حممد  بن أمحد   عبد احلي 

فاجلواب أن هذا ومثله من املدسوس عليه يف كتاب الفصوص وغريه فإن هذا يكذبه الناقل عنه خالف ذلك انتهى 
يف دار القاضي حميي الدين بن  كالم الشعراين تويف رمحه اهللا ورضي عنه يف الثاين والعشرين من ربيع اآلخر بدمشق

الزكي ومحل إىل قاسيون فدفن يف تربته املعلومة الشريفة اليت هي قطعة من رياض اجلنة واهللا تعاىل أعلم وفيها أمني 
الدين أبو بكر وأبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن طلحة بن احلسن بن طلحة بن حسان البصري األصل البغدادي 

حملدث املعدل ولد سنة ثالث وسبعني ومخسمائة تقريبا وطلب احلديث ومسع الكثري من ابن املصري الفقيه احلنبلي ا
كليب وذاكر ابن كامل وأيب الفرج بن اجلوزي وابن املعطوس وخلق كثري من هذه الطبقة وكتب خبطه كثريا وتفقه 

م ومصر وشهد عند ابن يف املذهب وتكلم يف اخلالف وحصل طرفا صاحلا من األدب وسافر إىل بالد فارس والرو
اللمعاين وله جمموعات وختاريج يف احلديث ومجع األحاديث السباعيات والثمانيات اليت له ومعجما لشيوخه وحدث 

ببغداد وغريها ذكر ذلك ابن النجار وقال مسعت منه وهو فاضل عامل ثقة صدوق متدين أمني نزه حسن الطريقة 
سارع إىل فعل اخلري حمبوب إىل الناس انتهى تويف ليلة األحد ثالث ربيع مجيل السرية طاهر السريرة سليم اجلانب م

األول ببغداد وفيها تقي الدين أبو عبد اهللا يوسف بن عبد املنعم بن نعمة بن سلطان بن سرور بن رافع بن حسن بن 
ملقدس ومسع بدمشق جعفر املقدسي النابلسي الفقيه احلنبلي احملدث ولد سنة ست ومثانني ومخسمائة تقديرا ببيت ا

من ابن طربزد وغريه قال املنذري توافقنا يف السماع كثريا وكان على طريقة حسنة تويف عاشر ذي القعدة مبدينة 
  نابلس 

  سنة تسع وثالثني وستمائة

  
  فيها تويف الشمس بن اخلباز النحوي أبو عبد اهللا أمحد بن احلسني بن أمحد

صاحب التصانيف األدبية تويف يف رجب باملوصل وله مخسون سنة قاله يف ابن معايل األربلي مث املوصلي الضرير 
  العرب 

وفيها املارستاين أبو العباس أمحد بن يعقوب بن عبد اهللا البغدادي الصويف قيم جامع املنصور روى عن أيب املعايل بن 
ظ بن مهنا بن شكر بن اللحاس وحفدة العطاردي ومجاعة وتويف يف ذي احلجة وفيها أبو العباس أمحد بن حمفو

الصافيوين الرصايف البغدادي احلنبلي الفقيه احملدث مسع الكثري وعىن بالسماع وكتب الطباق خبطه وهو حسن وتفقه 
على القاضي أيب صاحل نصر بن عبد الرزاق وكان خريا صاحلا متعبدا تويف يوم االحد تاسع عشر صفر ودفن مبقربة 

حق بن طرخان بن ماضي الفقيه الشافعي الشاغوري آخر من حدث عن محزة معروف الكرخي وفيها تقي الدين إس
بن كروش تويف يف رمضان بالشاغور وفيها النفيس بن قادوس القاضي أبو الكرم أسعد بن عبد الغين العدوي 
املصري آخر من روى عن الشريف أيب الفتوح اخلطيب وأيب العباس بن احلطية تويف يف ذي احلجة وله ست 

سنة وفيها أبو الطاهر إمسعيل بن مظفر بن أمحد بن إبراهيم بن مفرج بن منصور بن ثعلب بن عيينة بن  وتسعون
ثابت بن بكار بن عبد اهللا بن شرف بن مالك بن املنذر بن النعمان بن املنذر املنذري النابلسي الدمشقي املولد 



طلب احلديث إىل األمصار فسمع مبكة من ابن احملدث احلنبلي ولد سنة أربع وسبعني ومخسمائة بدمشق وارحتل يف 
احلصري ومبصر من البوصريي واألرتاحي واحلافظ عبد الغين ومجاعة وببغداد من املبارك بن كليب وابن اجلوزي 

وغريمها وبأصبهان من أيب املكارم اللبان وغريه وخبراسان من عبد املنعم الفراوي واملؤيد الطوسي ومجاعة وبنيسابور 
د الصفار وغريه وحبران من احلافظ عبد القادر الرهاوي وانقطع إليه مدة وكتب الكثري خبطه وحدث من أيب سع

  بالكثري قال املنذري مسعت منه حبران ودمشق وكتب عنه

ابن النجار ببغداد وقال كان شيخا صاحلا وقال عمر بن احلاجب كان عبدا صاحلا صاحب كرامات ذا مروءة مع 
روى عنه احلافظ الضياء واملنذري والربزايل والقاضي سليمان بن محزة وتويف يف رابع فقر مدقع صحيح األصول 

  شوال بسفح قاسيون ودفن به 
وفيها أبو علي احلسن بن إبراهيم بن هبة اهللا بن دينار املصري الصائغ روى عن السلفي ومات يف مجادى اآلخرة 

  عن تسع ومثانني سنة 
ن بن إبراهيم بن هبة اهللا بن رمحة احلنبلي احملدث خطيب بيت هليا ولد بأسعرد سنة وفيها األسعردي أبو الربيع سليما

سبع وستني ومخسمائة ورحل فسمع بدمشق من اخلشوعي وابن طربزد ومجاعة كثرية ومبصر من البوصريي وغريه 
كثري وكتب خبطه وباألسكندرية من ابن عالس وانقطع إىل احلافظ عبد الغين املقدسي مدة وخترج به ومسع منه ال

كثريا وكان كثري اإلفادة حسن السرية سئل عنه احلافظ الضياء فقال خري دين ثقة وأقام ببيت هليا وتوىل إمامتها 
وخطابتها قال املنذري اجتمعت به ومل يتفق يل السماع منه وأفادنا إجازة عن مجاعة من شيوخ املصريني وغريهم 

 عشرى ربيع اآلخر ببيت هليا ورمحة اسم أم أيب جده وهبا عرف جده وفيها شكر اهللا سعيه وجزاه خريا تويف يف ثاين
أبو املعايل عماد الدين عبد الرمحن بن نفيل العالمة قاضي القضاة الواسطي الشافعي ولد سنة سبعني ومخسمائة وتفقه 

مث عزل عن الكل سنة فدرس وأفىت وناب يف القضاء عن أيب صاحل اجليلي مث وىل بعده القضاء ودرس باملستنصرية 
ثالث وثالثني وستمائة فتزهد وتعبد مث ويل مشيخة رباط يف سنة مخس وثالثني وحدث عن ابن كليب وتويف يف ذي 

القعدة وفيها عبد السيد بن أمحد الضيب خطيب يعقوبا روى عن حيىي بن ثابت وأمحد املرقعايت وتويف يف صفر وله 
  تسع وسبعون سنة 

  لدين عبد الغين بن فخر الدين أيب عبد اهللا حممد بن تيميةوفيها أبو حممد سيف ا

احلراين احلنبلي خطيب حران وابن خطيبها الفخر ولد يف ثاين صفر سنة إحدى ومثانني ومخسمائة حبران ومسع هبا من 
عن والده وعبد القادر الرهاوي وغريمها ورحل إىل بغداد فسمع من ابن سكينة وابن طربزد وغريمها وأخذ الفقه 

غالم ابن املىن وغريه ورجع إىل حران وقام مقام أبيه بعد وفاته فكان خيطب ويعظ ويدرس ويلقي التفسري يف اجلامع 
على الكرسي قال ابن محدان كان خطيبا فصيحا رئيسا ثابتا رزين العقل وله تصنيف الزوايد على تفسري الوالد 

قرأت عليه شيئا ومسعت بقراءته على والده كثريا تويف يف  وإهداء القرب إىل ساكين الترب قال ومل أمسع منه وال
  سابع احملرم حبران 

وفيها البدر علي بن عبد الصمد بن عبد اجلليل املرازقي املؤدب مبكتب جاروخ بدمشق روى عن السلفي مثاين 
  اآلجري وتويف يف ربيع اآلخر 

عن السلفي ومات يف سلخ شوال وفيها شرف الدين  وفيها أبو فضيل قامياز املعظمي جماهد الدين وايل البحرية روى
بن الصفراوي قاضي قضاة مصر أبو املكارم حممد بن القاضي أيب اجملد حسن األسكندراين مث املصري الشافعي ولد 



باألسكندرية سنة إحدى ومخسني ومخسمائة وقدم القاهرة فناب يف القضاء سنة أربع ومثانني عن نصر الدين بن 
عن غري واحد ووىل قضاء الديار املصرية يف سنة سبع عشرة وستمائة وتويف يف تاسع عشر ذي درباس مث ناب 

القعدة وفيها ابن نعيم القاضي أبو بكر حممد بن حيىي بن مظفر البغدادي الشافعي املعروف بابن احلبري ولد سنة تسع 
طويل الباع يف النظر واجلدل ويل  ومخسني ومسع من شهدة ومجاعة وكان من أئمة الشافعية صاحب ليل وهتجد وحج

تدريس النظامية مدة قال األسنوي كان إماما عارفا باملذهب ودقائقه وحتقيقاته وله اليد الطوىل يف اجلدل واملناظرة 
دينا خريا كثري التالوة عليه وقار وسكينة وتفقه على احملرب البغدادي بعد أن كان حنبليا وناب يف القضاء عن ابن 

  وتويف يف سابع شوال فضالن وحدث

  
وفيها الكمال بن يونس العالمة أبو الفتح موسى بن يونس بن حممد بن منعة بن مالك املوصلي الشافعي أحد 

األعالم ولد سنة إحدى ومخسني باملوصل وتفقه على والده وببغداد على معيد النظامية السديد السلماسي وبرع 
ن سعدون القرطيب والكمال األنباري وأكب على االشتغال بالعقليات عليه يف األصول واخلالف وقرأ النحو على اب

حىت بلغ فيها الغاية وكان يتوقد ذكاء وميوج باملعارف حىت قيل أنه كان يتقن أربعة أربعة عشر فنا واشتهر ذكره 
ري قال ابن وطار صيته وخربه ورحلت الطلبة إليه من األقطار وتفرد بإتقان علم الرياضي ومل يكن له يف وقته نظ

  خلكان كان يتهم يف دينه لكون العلوم العقلية غالبة عليه كما قال العماد املغريب فيه 
  ) كرقة شعري أو كدين ابن يونس ** وعاطيته صهباء من فيه مزجها ( 

وقال ابن خلكان أيضا ولقد رأيته باملوصل يف شهر رمضان سنة ست وعشرين وستمائة وترددت إليه دفعات 
كان بينه وبني الوالد رمحه اهللا من املؤانسة واملودة األكيدة ومل يتفق يل األخذ عنه لعدم اإلقامة وسرعة  عديدة ملا

احلركة إىل الشام وكان الفقهاء يقولون أنه يدري أربعة وعشرين علما دراية متقنة فمن ذلك املذهب وكان فيه 
هم وحيل هلم مسائل اجلامع الكبري أحسن حل مع ما أوحد أهل زمانه وكان مجاعة من احلنيفة يشتغلون عليه مبذهب

هي عليه من األشكال املشهور وكان يتقن فن اخلالف العراقي والبخاري وأصول الفقه والدين وملا وصلت كتب 
فخر الدين الرازي إىل املوصل وكان هبا إذ ذاك مجاعة من الفضالء مل يفهم أحد اصطالحه فيها سواه وكذلك 

ملا وقف عليها يف ليلة واحدة وأقرأها على ما قالوه وباجلملة فقد كان كمال الدين كما قال اإلرشاد للعميدي 
  الشاعر 

  ) له يف كل علم باجلميع ** وكان من العلوم حبيث يقضي ( 
  واستخرج يف علم األوفاق طرقا مل يهتد إليها أحد وكان حيفظ من التواريخ

شيئا كثريا وكان أهل الذمة يقرأون عليه التوارة واإلجنيل ويشرح هلما وأيام العرب ووقائعهم واألشعار واحملاضرات 
هذين الكتابني شرحا يعترفون أهنم ال جيدون من يوضحهما هلم مثله وباجلملة فإن جمموع ما كان يعرف من العلوم مل 

ان انتهى كالم ابن يكن يسمع عن أحد ممن كان تقدمه أنه مجع مثله وتويف رمحه اهللا تعاىل باملوصل رابع عشر شعب
  خلكان ملخصا 

  سنة أربعني وستمائة



  
فيها جهز امللك الصاحل أيوب عسكره وعليهم كمال الدين بن الشيخ ألخذ دمشق من عمه الصاحل إمسعيل فمات 

مقدم العسكر كمال الدين بغزة ويقال أنه سم وفيها تويف الزين أمحد بن عبد امللك بن عثمان املقدسي احلنبلي 
الناسخ روى عن حيىي الثقفي والبوصريي وابن املعطوس وطبقتهم وطلب وكتب األجزاء تويف يف رمضان الشروطي 

  عن ثالث وستني سنة 
وفيها أبو إسحق إبراهيم بن الشيخ أيب طاهر بركات بن إبراهيم بن طاهر الدمشقي اخلشوعي آخر من مسع من عبد 

يف رجب وله اثنتان ومثانون سنة وفيها آسية املقدسية والدة  الواحد بن هالل وما يدرى ما مسع من ابن عساكر تويف
السيف بن اجملد قال أخوها الضياء ما يف زماننا مثلها ال تكاد تدع قيام الليل وفيها احلجة األتابكية امرأة األشرف 

ن أتابك موسى صاحبة املدرسة والتربة جببل قاسيون تركان بنت امللك عز الدين مسعود بن قطب الدين مودود ب
زنكي وفيها مجال النساء بنت أمحد بن أيب سعد العراف البغدادية مسعت من ابن البطي وأمحد بن حممد الكاغدي 

  وبقية عشرة شيوخ وتوفيت يف مجادى األوىل 
  وفيها أبو حممد احلسن بن األكرم عرف بابن الزاهد العلوي األديب

  ومن شعره 
  ) ى مكانا قصيا فنبذت الكر** صد عين وجاء شيئا فريا ( 
  ) بات طريف موكال بالثريا ** ورعيت النجوم يف الليل حىت ( 
  ) ذق أليم الغرام ما دمت حيا ** وبراين األسى فقلت لقليب ( 
  ) قد كوت قلبه الصبابة كيا ** كيف هتوى من ال يرق لصب ( 
  ) يشتكي من جفاك داء دويا ** يا طبيب القلوب عاجل مريضا ( 
  ) من بين الترك ظاملا تركيا ** ن أحب كحيب ترك احلزم م( 
  ) ضيق العني ال يكون سخيا ** يا خبيال بوصله ولعمري ( 

وفيها سعيدة بنت عبد امللك بن يوسف بن حممد بن قدامة روت باإلجازة عن العثماين وفيها عائشة بنت املستنجد 
 ذي احلجة وفيها عبد احلميد بن حممد بن باهللا بن املقتفى وأخت املستضيء وعمة الناصر عمرت دهرا وماتت يف

  سعد الصاحلي الطيان روى عن حيىي الثقفي وتويف يف رجب 
  وفيها ابن أبية عبد العزيز بن حممد بن احلسن بن الدجاجية روى عن احلافظ ابن عساكر ومات يف احملرم 

اعة وتويف يف ربيع اآلخر وفيها وفيها أبو حممد عبد العزيز بن مكي بن كرسا البغدادي روى عن ابن البطي ومج
صاحب املغرب أبو حممد بن املأمون وامسه عبد الواحد بن إدريس املؤمين صاحب مراكش ويل األمر سنة ثالثني 

وستمائة وأعاد ذكر ابن تومرت يف اخلطبة ليستميل قلوب املوحدين تويف غريقا يف صهريج بستانه وويل بعده أخوه 
  املعتضد علي 
ن الصابوين أبو احلسن علي بن حممود بن أمحد احملمودي احلريب الصويف والد اجلمال بن الصابوين وفيها العلم ب

احملدث أجاز له أبو املطهر الصيدالين وابن البطي وطائفة ومسع من السلفي وكان عدال جليال وافر احلرمة تويف يف 
  شوال عن أربع ومثانني سنة وفيها ابن شفني الشريف أبو الكرم



بن عبد الواحد بن أمحد بن أمحد اهلامشي العباسي املتوكلي مسند العراق أجاز له أبو بكر بن الزاغوين ونصر بن حممد 
نصر العكربي وأبو الوقت وحممد بن عبيد اهللا الرطيب ومسع من حيىي بن السدنك وتويف يف رجب وله إحدى 

صور ابن الظاهر بأمر اهللا حممد بن الناصر أمحد بن وتسعون سنة وكان سريا نبيال وفيها املستنصر باهللا أبو جعفر من
املستضيء حسن بن املستنجد يوسف بن املقتفي العباسي ولد سنة مثان ومثانني ومخسمائة وهو ابن تركية واستخلف 
يف رجب سنة ثالث وعشرين وستمائة فحمدت سريته وكان أشقر ضخما قصريا وخطه الشيب فخضب باحلناء مث 

كرميا رحيما مسحا عادال بىن مدرسة املستنصرية ووقفها على املذاهب األربعة وفيها املارستان تركه وكان جوادا 
واحلمام وليس يف الدنيا مثلها وهي بالعراق كجامع دمشق وبىن املساجد واخلوانك واخلانات يف الطرق ومل يكن 

ش حىت أمألها فلما ويل املستنصر كان للمال عنده قدر بىن أبوه الناصر بركة وترك فيها املال وكان يقول ترى أعي
يقول ترى أعيش حىت أفرغها وتويف بكرة اجلمعة عاشر مجادى اآلخرة وحزن الناس عليه حزنا عظيما وبويع لولده 

  عبد اهللا املستعصم اهللا 

  سنة إحدى وأربعني وستمائة

  
الدين بأن حيمل هلم كل يوم ألف فيها كما قال يف العرب حكمت التتار على بلد الروم والتزم صاحبها ابن عالء 

دينار ومملوكا وجارية وفرسا وكلب صيد وفيها تويف أبو إسحق تقي الدين إبراهيم بن حممد بن األزهر ابن أمحد بن 
حممد الصريفيين بفتح الصاد املهملة وكسر الراء والفاء بني حتتيتني ساكنتني وآخره نون نسبة إىل صريفني قرية 

  اسط احلافظ احلنبلي الفقيه نزيل دمشق ولد ليلة حادي عشر حمرم سنة إحدىببغداد ولنا أخرى بو

أو اثنتني ومثانني ومخسمائة بصريفني ودخل بغداد ومسع هبا من ابن األخضر وابن طربزد وهذه الطبقة ورحل إىل 
املقدس  األقطار ومسع بأصبهان ونيسابور وهراة وبوشنج ودينور وهناوند وتستر وطبس واملوصل ودمشق وبيت

وحران من أعالم هذه املدن وخترج حبران على الرهاوي وتفقه ببغداد على ابن التوارخيي وأيب البقاء العكربي 
وتأدب هببة اهللا الدوري قال عمر بن احلاجب احلافظ كان أحد حفاظ احلديث وأوعية العلم إماما فاضال صدوقا 

ف حسن السرية مجيل الظاهر سخي النفس مع القلة كثري خريا نبيال ثقة حجة واسع الرواية ذا مست ووقار وعفا
الرغبة يف فعل اخلريات سافر الكثري وجال يف اآلفاق وكتب الكثري وقرأ وأفاد كثري التواضع سليم الباطن وكان 

شيخا لدار حديث منبج تركها واستوطن حلب وويل هبا دار احلديث اليت للصاحب بن شداد وكان حيدث هبا 
حاديث وفقهها ومعانيها سألت الربزايل عنه فقال حافظ دين ثقة وقال أبو شامة كان عاملا باحلديث ويتكلم على األ

دينا متواضعا تويف يف خامس عشر مجادى األوىل وحضرت الصالة عليه جبامع دمشق ودفن بسفح قاسيون رمحه اهللا 
  تعاىل 

ىي بن ثابت وغريه وتويف يف صفر وفيها مشس الدين وفيها األعز بن كرم أبو حممد احلريب األسكاف البزاز مسع من حي
أبو الفتوح وأبو اخلطاب عمر بن أسعد بن املنجا بن بركات املؤمل التنوخي املعرى احلراين املولد الدمشقي الدار 

والوفاة القاضي احلنبلي بن القاضي وجيه الدين ولد حبران إذ أبوه قاضيها يف الدولة النورية سنة سبع ومخسني 
سمائة ونشأ هبا وتفقه على والده ومسع من عبد الوهاب بن أيب حبة وقدم دمشق فسمع هبا من القاضي أيب سعد ومخ



بن أيب عصرون وغريه ورحل إىل العراق وخراسان ومسع ببغداد واشتغل باخلالف على احملرب الشافعي وأفىت ودرس 
  ات صدراوكان عارفا بالقضاء بصريا بالشروط واحلكومات واملسائل الغامض

نبيال وويل قضاء حران قدميا واستوطن دمشق ودرس هبا باملسمارية وحدث عنه الربزايل وابن العدمي وغريمها وأجاز 
  البن الشريازي تويف يف سابع عشر ربيع اآلخر ودفن بسفح قاسيون كذا قال أبو شامة 

اين روى عن السلفي وتويف يف ذي وفيها أبو القسم محزة بن عمر بن عتيق بن أوس الغزال األنصاري االسكندر
احلجة وفيها سلطان بن حممود البعلبكي الزاهد أحد أصحاب الشيخ عبد اهللا اليونيين كان صاحب أحوال 

وكرامات وهو والد الشيخ الصاحل حممود قال السخاوي يف طبقاته كان من كبار أولياء اهللا تعاىل تقوت مدة من 
سعد أن الشيخ معايل خادم الشيخ سلطان حدثه أنه سأل الشيخ سلطان فقال مباح جبل لبنان حكى العماد أمحد بن 

يا سيدي كم مرة رحت إىل مكة يف ليلة قال ثالث عشرة مرة قلت فالشيخ عبد اهللا اليونيين قال لو أراد أن ال 
ن احلال جاء يصلي فريضة إال يف مكة لفعل وقال الشيخ عبد الدائم بن أمحد بن عبد الدائم ملا أعطي الشيخ سلطا

إليه سايس كردي فقال قد عزلت أنا ووليت أنت وبعد ثالثة أيام أدفين قال فمات بعد ثالث ودفنه وحكى الشيخ 
الصاحل حممود بن الشيخ سلطان أن أباه كانت تفتح له أبواب بعلبك بالليل انتهى وفيها عائشة بنت حممد بن علي 

بن غربة والشيخ عبد القادر وكانت صاحلة تعظ النساء توفيت يف  بن البل البغدادي الواعظة أجاز هلا أبو احلسن
مجادى األوىل وفيها أبو حممد عبد احلق بن خلف بن عبد احلق الدمشقي احلنبلي روى عن أيب الفهم بن أيب العجايز 

عجز يف وابن صابر ومجاعة وكان يلقب بالضياء ومسع حبران من أيب الوفاء وحدث وكان مشهورا باخلري والصالح و
آخر عمره عن التصرف وتفرد بأشياء وتويف يف مجادى اآلخرة وفيها عز الدين أبو الفتح وأبو عمرو عثمان بن 

  أسعد احلنبلي ولد يف حمرم سنة سبع وستني ومخسمائة ومسع مبصر من البوصريي ويعقوب

وانية وولداه وجيه الدين حممد ابن الطفيل وببغداد من ابن سكينة وغريه ومسع منه احلافظ ابن احلاجب وابن احلل
وزين الدين املنجا واحلسن بن اخلالل وكان فقيها فاضال معدال ودرس باملسمارية عن أخيه نيابة وكان تاجرا ذا مال 

وثروة تويف يف مستهل ذي احلجة وفيها أبو الوفاء عبد امللك بن عبد احلق بن عبد الوهاب بن عبد الواحد بن 
سني ومخسمائة ومسع باألسكندرية من السلفي ومبكة من املبارك بن الطباخ وبدمشق من احلنبلي ولد سنة مخس ومخ

أيب احلسني بن املوازيين وحدث وتويف يف مجادى اآلخرة ودفن جببل قاسيون وفيها أبو املكارم عبد الواحد بن عبد 
واألمري أسامة وتويف يف  الرمحن بن عبد الواحد بن حممد بن هالل األزدي الدمشقي روى عن احلافظ بن عساكر

رجب وفيها البسارسي أبو الرضا علي بن زيد بن علي األسكندراين اخلياط روى عن السلفي وبسارس من قرى 
برقة تويف يف رمضان قاله يف العرب وفيها علي بن أيب الفخار هبة اهللا بن أيب منصور حممد بن هبة اهللا الشريف أبو متام 

ن املطلب ببغداد روى عن ابن البطي وأيب زرعة ومجاعة وعاش تسعني سنة وتويف يف اهلامشي العدل خطيب جامع اب
  مجادى اآلخرة وفيها قيصر بن فريوز البواب أبو حممد القطيعي روى عن عبد احلق اليوسفي وتويف يف شهر رمضان 

وتعرف ببنت احلبقبق وفيها كرمية بنت عبد الوهاب بن علي بن اخلضر مسندة الشام أم الفضل القرشية الزبريية 
روت عن حسان الزيات وخلق وأجاز هلا أبو الوقت وابن الباغيان ومسعود الثقفي وخلق وروت شيئا كثريا توفيت 

  يف مجادى اآلخر ببستاهنا بامليطور 
وفيها اجلواد الذي تسلطن بدمشق بعد امللك الكامل هو مظفر الدين يونس بن ممدود بن العادل كان من أمراء عمه 

  كامل وكان جوادا لكنه ال يصلح للملك وفيها األمري أبو املنصور مهلهل بن األمري حممد امللك أيبال



الضياء بدران بن يوسف بن عبد اهللا بن رافع بن زيد بن أيب احلسن علي بن سالمة بن طارق بن ثعلب بن طارق بن 
احلنبلي مسع من إمسعيل بن ياسني  سعيد بن عبد الرمحن بن حسان بن ثابت احلساين البابلسي األصل املصري

واألبوصريي واألرتاحي وابن جنا واحلافظ عبد الغين والزمه كثريا وخلق كثري وكتب خبطه وقرأ بلفظه قال املنذري 
مسعت منه وتويف يف سابع عشر شعبان وفيها الصدر الرئيس مجال الدين حممد بن عقيل بن كروس حمتسب دمشق 

  ه بدرب السامري واهللا أعلم كان كيسا متواضعا دفن بدار

  سنة اثنتني وأربعني وستمائة

  
فيها تويف القاضي شهاب الدين ابو إسحق إبراهيم بن عبد اهللا بن عبد املنعم بن علي بن حممد بن فاتك بن حممد 

ومسع املعروف بابن أيب الدم ولد حبماة يف مجادى األوىل سنة ثالث ومثانني ومخسمائة ورحل إىل بغداد فتفقه هبا 
بالقاهرة وحدث هبا وبكثري من بالد الشام وويل قضاء بلده مهذان بإسكان امليم وهو محوي ويل قضاءها أيضا وكان 

إماما يف مذهب الشافعي عاملا بالتاريخ له نظم ونثر ومن تصانيفه شرح مشكل الوسيط وأدب القاضي وكتاب يف 
كبري املظفري وتصانيفه تدل على فضله تويف يف مجادى اآلخرة التاريخ والفرق اإلسالمية وقال الذهيب له التاريخ ال

وفيها التاج بن الشريازي أبو املعايل أمحد بن القاضي أيب نصر حممد بن هبة اهللا بن حممد الدمشقي املعدل روى عن 
لكرمي جده والفضل بن البانياسي ومجاعة وتويف يف رمضان وله إجازة من السلفي وفيها أبو طالب حاطب بن عبد ا

بن أيب يعلى احلارثي روى عن القسم بن عساكر وتويف يف احملرم عن مخس وتسعني سنة وفيها أبو املنصور ظافر بن 
  طاهر بن ظافر بن إمسعيل بن سحم األزدي االسكندراين املالكي املطرز عن السلفي ومجاعة وتويف

  يف ربيع األول 
بد اهللا ويسمى أيضا عبد السالم بن عمر بن علي بن حممد وفيها تاج الدين بن محوية شيخ الشيوخ أبو حممد ع

اجلويين الصويف شيخ السميساطية ولد بدمشق سنة ست وستني ومسع من شهدة واحلافظ أيب القسم بن عساكر 
ودخل املغرب قبل الستمائة فأقام هناك ست سنني وله جماميع وفوائد وكان نزها عفيفا قليل الطمع ال يلتفت إىل 

ق اهللا تعاىل ألجل الدنيا وصنف التاريخ وهو عم أوالد شيخ الشيوخ تويف يف صفر بدمشق ودفن مبقابر أحد من خل
الصوفية وفيها الرفيع اجليلي قاضي القضاة بدمشق أبو حامد عبد العزيز قال األسنوي يف طبقاته رفيع الدين أبو 

يها بارعا مناظرا عارفا بعلم الكالم والفلسفة حامد عبد العزيز بن عبد الواحد بن إمسعيل اجليلي الشافعي كان فق
وعلوم األوائل جيد القرحية شرح اإلشارات البن سينا شرحا جيدا وكان فقيها يف مدارس دمشق كان يصحب 

كاتب الصاحل إمسعيل وهو أمني الدين بن غزال الذي كان سامريا فأسلم فلما أعطيت بعلبك للصاحل إمساعيل وبىن 
درسة املعروفة باألمينية وسعى الرفيع يف قضاء بعلبك فتوالها مع املدرسة فلما انتقل الصاحل إىل أمني الدين هبا امل

ملك دمشق واستوزر أمني الدين نقل الرفيع من بعلبك إىل قضاء دمشق بعد موت مشس الدين ابن ابن اجلويين 
بات احملاضر الفاسدة والدعاوي الباطلة فسار القاضي املذكور سرية فاسدة محله عليها قلة دينه وفساد عقيدته من أث

وإقامة شهود رتبهم لذلك وأكل الرشا وأموال األيتام واألوقاف وغري ذلك ومهما حصل يأخذ الشهود بعضه 
والباقي يقسم بني القاضي والوزير هذا مع استعمال املسكرات وحضور صالة اجلمعة وهو سكران مث إن اهللا تعاىل 



لوزير والقاضي وأراد كل منهما هالك اآلخر ودماره فبادر األمري وقرر أمره مع الصاحل كشف الغمة بأن أوقع بني ا
  فأمر ورسم له مبكة قال أبو شامة ويف ذي القعدة سنة إحدى وأربعني

وستمائة قبض على أعوان الرفيع الظلمة األرجاس وعلى كبريهم املوفق حسني الواسطي املعروف بابن الرواس 
لصرب والعصر واملصادرة ومات ابن الرواس يف العقوبة يف مجادى األوىل سنة اثنتني وأربعني وسجنوا مث عذبوا با

قال ويف ثاين احلجة أخرج الرفيع من داره وحبس باملقدمية مث أخرج ليال وذهب به فسجن مبغارة من نواحي البقاع 
عرب غريه وقيل مات حتف أنفه وتوىل مث انقطع خربه فقيل خنق وقيل ألقى من شاهق يف هوة ومل يذكر الذهيب يف ال

بعده حمي الدين بن الزكي مبدرسة واحدة وفرقت مدارسه على العلماء وأما صاحبه الوزير املسمى باألمني فإنه بقي 
إىل سنة مثان وأربعني مث شنق بالديار املصرية وأخذت حواصله فبلغت ثالثة آالف ألف دينار انتهى كالم األسنوي 

بة يف تاريخ اإلسالم كان فاسد العقيدة دهريا مستهزئا بأمور الشريعة خيرج إىل اجلمعة سكران وقال ابن قاضي شه
وإذا مسع بصاحب مال جهز من يدعى عليه مببلغ من املال فإذا أنكر أخرج عليه حجة باملبلغ وعنده شهود زور 

مغارة يف جبل لبنان من ناحية  أعدهم لذلك ومحل القاضي الرفيع إىل بعلبك على بغل بغري أكاف مث بعث به إىل
الساحل وأرسل إليه شاهدا عدل ببيع أمالكه وأوقف على رأس القلعة فقال دعوين حىت أصلي ركعتني فصلى 

  وأطال فرفسه داود سياف النقمة فوقع فما وصل إىل املاء إال وقد تقطع انتهى 
ه امللك إمسعيل وضيق عليه السامري فمات وفيها امللك املغيث عمر بن الصاحل أيوب مل حتفظ عنه كلمة فحش حبس

غما وغبنا ودفن بتربة جده امللك الكامل وفيها النفيس أبو الربكات حممد بن احلسني بن عبد اهللا بن رواحة 
األنصاري احلموي مسع مبكة عبد املنعم الفراوي وبالثغر من أيب الطاهر بن عوف وأيب طالب التنوخي تويف يف آخر 

بعني سنة وفيها أبو القسم القسم بن حممد بن أمحد بن حممد بن سليمان األنصاري القرطيب نزيل السنة عن مثان وس
  مالقة كان حافظا مصنفا إماما يف العربية والقراءات

قاله ابن ناصر الدين وفيها أبو احلسن علي بن ما شاء اهللا بن احلسني بن عبد اهللا بن عبد اهللا العلوي احلسيين 
 الفقيه احلنبلي املقرىء ابن اجلصاص ولد يف أوائل سنة ست وستني ومخسمائة وقرأ القراءات على البغدادي املأموين

ابن الباقالين الواسطي هبا ومسع احلديث من ابن شاتيل وشهدة وابن كليب وغريهم وتفقه على أيب الفتح بن املىن 
ان بن محزة والقسم بن عساكر وتكلم يف مسائل اخلالف وناظر وحدث وروى عنه ابن النجار وأجاز لسليم

وغريمها وتويف يف مجادى األوىل وفيها أبو عبد اهللا حممد بن يوسف بن سعيد بن مسافر بن مجيل البغدادي األزجي 
احلنبلي األديب ولد يف سابع ربيع األول سنة ثالث وسبعني ومخسمائة ومسع بإفادة والده من ابن شاتيل وابن كليب 

وأدب وله تصانيف ومسع منه احملب املقدسي وعلي بن عبد الدامي وتويف يف ثالث رجب وغريمها وكان لديه فضل 
  ببغداد 

وفيها اجلمال بن املخيلي أبو الفضل يوسف بن عبد املعطي بن منصور ابن جنا الغساين األسكندراين املالكي روى عن 
  السلفي ومجاعة وكان من أكابر بلده تويف يف مجادى اآلخرة 

  بعني وستمائةسنة ثالث وأر

  
هبا كان الغالء املفرط بدمشق بيعت الغرارة بألف وستمائة درهم وأكلت اجليف وتويف هبا خلق كثري من األعيان 



وفيها وجزم ابن كمال باشا أنه تويف يف اليت قبلها مشس األئمة الكردري احلنفي حممد بن عبد الغفار بن حممد 
لة وسكون الراء األوىل نسبة إىل كردر ناحية خبوارزم قال ابن كمال العلماوي الكردري بفتح الكاف والدال املهم

باشا يف طبقاته كان أستاذ األئمة على اإلطالق واملوفود إليه من اآلفاق أخذ عن شيخ اإلسالم برهان الدين على 
  املرغيناين صاحب اهلداية والشيخ جمد الدين السمرقندي والشيخ

عالمة بدر الدين عمر بن عبد الكرمي الورسكي والشيخ شرف الدين أيب حممد برهان الدين ناصر صاحب املغرب وال
عمر بن حممد بن عمر العقيلي والقاضي عماد الدين أليب العلى عمر بن حممد الزرجنري واإلمام الزاهد زين الدين 

نسبته إىل اجلد العتايب والشيخ نور الدين أيب حممد أمحد بن حممود الصابوين واإلمام فخر الدين قاضي خان و
املنسوب إىل الكردر من عمل جرجانية خوارزم برع يف معرفة املذهب ورفع علم أصول الفقه بعد اندراسه من زمن 

القاضي أيب زيد الدبوسي ومشس األئمة السرخسي وتفقه عنه كثري من الفقهاء ومات ببخارى يوم اجلمعة تاسع 
بن عيسى بن عبد اهللا بن حممد بن قدامة املقدسي الصاحلي احملدث  احملرم انتهى وفيها سيف الدين أبو العباس أمحد

احلافظ ابن ابن شيخ اإلسالم موفق الدين احلنبلي ولد سنة مخس وستمائة باجلبل ومسع من جده الكثري ومن أيب 
لسالم اليمن الكندي وأيب القاسم بن احلرستاين وداود بن مالعب وطبقتهم ورحل فسمع ببغداد من الفتح بن عبد ا

وخلق من أصحاب ابن ناصر وغريهم وكتب خبطه الكثري قال الذهيب كتب العايل والنازل ومجع وصنف وكان ثقة 
حافظا ذكيا متيقظا مليح اخلط عارفا هبذا الشأن عامال باألثر صاحب عبادة وإنابة تام املروءة أمارا باملعروف قواال 

وحماسنه مجة وألف جملدا كبريا يف الرد على احلافظ حممد بن باحلق ولو طال عمره لساد أهل زمانه علما وعمال 
طاهر املقدسي بإباحته للسماع وانتفعت كثريا بتعاليق احلافظ سيف الدين انتهى توىف يف مستهل شعبان بسفح 
احد قاسيون ودفن به وله أيضا كتب أخر وفيها اإلمام تقي الدين أبو العباس أمحد بن حممد بن عبد الغين بن عبد الو

بن علي بن سرور املقدسي الفقيه احلنبلي ولد يف صفر سنة إحدى وتسعني وخسمائة ومسع بدمشق من أيب طاهر 
اخلشوعي وحنبل الرصايف وابن طربزد وغريهم ورحل يف طلب احلديث فسمع بأصبهان من أسعد بن روح وعفيفة 

  الفارقانية وخلق وببغداد

بنفسه كثريا وإىل آخر عمره وتفقه على الشيخ موفق الدين وهو جده  من سليمان بن املوصلي وغريه وقرأ احلديث
ألمه وببغداد على الفخر إمسعيل وبرع وانتهت إليه مشيخة املذهب باجلبل قال ابن احلاجب سألت عنه احلافظ ابن 

عشرى  عبد الواحد فقال حصل ما مل حيصله غريه وحدث وروى عنه سليمان بن محزة القاضي وغريه وتويف يف ثامن
ربيع اآلخر ودفن بسفح قاسيون وفيها ابن اجلوهري احلافظ أبو العباس أمحد بن حممود بن إبراهيم بن نبهان 

الدمشقي مفيد اجلماعة وله أربعون سنة مسع من أيب اجملد القزويين وخلق ورحل إىل بغداد سنة إحدى وثالثني 
  قاله الذهيب  وستمائة وكتب الكثري واستنسخ وكان ذكيا متقنا رئيسا ثقة

وفيها القاضي األشرف أبو العباس أمحد بن القاضي الفاضل عبد الرحيم ابن علي البيناين مث املصري يف مجادى 
اآلخرة وله سبعون سنة مسع من فاطمة بنت سعد اخلري والقسم بن عساكر وحصل له يف الكهولة غرام زائد بطلب 

بيال وافر اجلاللة استوزره امللك العادل فلما مات عرضت احلديث فسمع الكثري وكتب واستنسخ وكان رئيسا ن
عليه فلم يقبلها مات بالقاهرة ودفن بتربة أبيه وفيها معني الدين الصاحب الكبري أبو علي احلسن بن شيخ الشيوخ 
صدر الدين حممد بن عمر اجلويين يف رمضان وقد قارب الستني ويل عدة مناصب وتقدم عند صاحب مصر فأمره 

يشه الذين حاصروا دمشق فأخذها ووىل وعزل وعمل نيابة السلطنة فبغته األجل بعد أربعة أشهر ووجد ما على ج



عمل وفيها ربيعة خاتون الصاحبة أخت صالح الدين والعادل وقد نيفت على الثمانني ودفنت مبدرستها باجلبل 
خطيب عقربا روى عن أيب املعايل بن صابر  وتوفيت يف شعبان وفيها أبو الرجاء سامل بن عبد الرزاق بن حيىي املقدس

  ومجاعة وعاش أربعا وسبعني سنة وفيها الشرف أبو حممد وأبو بكر عبد اهللا بن الشيخ أيب عمر حممد

ابن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي األصل الصاحلي احلنبلي اخلطيب ولد يف أواخر رمضان سنة مثان وسبعني 
ىي الثقفي وغريه وببغداد من أيب الفرج بن اجلوزي وابن املعطوس وابن سكينة ومخسمائة بدمشق ومسع هبا من حي

وطبقتهم ومبصر من البوصريي واألرتاحي وغريمها وتفقه على والده وعمه وخطب جبامع اجلبل مدة وكان شيخا 
فقيها فاضال  حسنا يشار إليه بالعلم والدين والورع والزهد وحسن الطريقة وقلة الكالم قال احلافظ الضياء كان

دينا ثقة وكتب عنه مع تقدمه تويف ليلة الثاين والعشرين من مجادى اآلخرة ودفن بسفح قاسيون وفيها أبو منصور 
عبد اهللا بن حممد بن أيب حممد بن الوليد البغدادي احلرميي احلافظ احملدث احلنبلي أحد من عىن هبذا الشأن مسع 

وحبران من الرهاوي احلافظ وغريه وحبلب من مجاعة وبدمشق من أيب الكثري ببغداد من خلق منهم ابن األخضر 
اليمن الكندي ومجاعة قال ابن نقطة مسع بالشام وبالد اجلزيرة وقرأ الكثري قال يل أبو بكر متيم بن البندنيجي وغريه 

حافظا مفيدا مسع أن امسه الذي تسمى به جزيرة تصغري جزرة باجليم والزاي وقال الشريف أبو العباس احلسيين كان 
الناس الكثري بقراءته وكان مشهورا بسرعة القراءة وجودهتا ومجع وحدث وقال ابن رجب له تاريخ كبري وفوائد 

وأجزاء ورسائل إىل السامري صاحب املستوعب ينكر عليه فيها تأوله لبعض الصفات وذكر ابن الساعي وغريه أن 
بدار احلديث هبا شيخني يشغالن بعلم احلديث أحدمها أبو منصور هذا املستنصر باهللا ملا بىن مدرسته املعروفة رتب 

والثاين ابن النجار الشافعي صاحب التاريخ تويف ببغداد يف ثالث مجادى األوىل ودفن خلف بشر احلايف وفيها أبو 
الفقيه الزاهد  سليمان عبد الرمحن بن احلافظ أيب حممد عبد الغين بن عبد الواحد بن علي بن سرور املقدسي احلنبلي

  ولد سنة ثالث أو أربع ومثانني ومخسمائة يف شوال ومسع بدمشق من اخلشوعي

وغريه ومبصر من البوصريي وغريه وببغداد من ابن اجلوزي وطبقته وتفقه على الشيخ املوفق حىت برع وكان يؤم 
ا حسن السمت دائم البشر كرمي معه يف جامع بين أمية مبحراب احلنابلة وأفىت ودرس وكان إماما عاملا فاضال ورع

النفس مشتعال بنفسه وبإلقاء الدروس املفيدة قال أبو شامة كان من أئمة احلنابلة ومن الصاحلني وحدث وروى عنه 
ابن النجار وتويف يف تاسع عشرى صفر ودفن بسفح قاسيون وفيها احلافظ املكثر سراج الدين أبو حممد عبد الرمحن 

ة احلراين احلنبلي أحد من عىن بعلم احلديث مسع حبران من الرهاوي وبدمشق من ابن بن عمر بن بركات بن شحان
احلرستاين وابن مالعب وغريمها وحبلب من االفتخار اهلامشي وباملوصل من مسمار بن العويس ومبصر من أصحاب 

ل غريه كان ممن له السلفي وغريه وببغداد من األرموي وغريه وكتب خبطه الكثري قال ابن نقطة هو شاب ثقة وقا
الرحلة الواسعة يف الطلب مسع من اجلم الغفري وسكن آخر عمره مبيافارقني وهبا مات وصار صاحب ثروة بعد الفقر 

وكانت له بنت عمياء حتفظ كثريا إذا سئلت عن باب من العلم من الكتب الستة ذكرت أكثره وكانت يف ذلك 
 مجادى اآلخرة وشحانه بضم الشني املعجمة وفتح احلاء املهملة اخلفيفة أعجوبة مل تبلغ أوان الرواية وتويف والدها يف

  وبعد األلف نون 
وفيها أسعد الدين أبو القسم عبد الرمحن بن مقرب بن عبد الكرمي احلافظ التجييب الكندي األسكندراين املنعوت 

كتب وخرج وتويف يف صفر وفيها باجلالل العدل تلميذ ابن املفضل روى عن البوصريي وابن موقا وعىن باحلديث و
عبد احملسن بن محود الصدر العالمة أمني الدين التنوخي احلليب الكاتب املنشىء روى عن حنبل وطبقته وله ديوان 



ترسل وديوان شعر وكتب جلماعة من امللوك وصنف مفتاح األفراح يف امتداح الراح وغري ذلك من اجملاميع األدبية 
  بعون سنةتويف يف رجب وله ثالث وس

  
وفيها الصاحب الوزير فلك الدين عبد الرمحن بن هبة اهللا املسريي الوزير املصري وزير امللك العادل كانت امللوك 
تقبل يديه إذا رأوه ركب يف املوكب مع امللك الكامل فلما وصل إىل باب السر أراد أن ينزل على العادة فرسم له 

راكبا فلما نزال قال للكامل ما بقيت أخشى بعدها أي موتة أموت  أن ال ينزل فدخل قدام الكامل إىل القلعة
  فضحك الكامل وكان له مملوك حسن يقال له أزبك فائق اجلمال فعمل فيه العز القليويب دوبيت 

  ) والعقل غدا من حسنه يف شرك ** البدر بدا من صدغه يف حلك ( 
  ) فلك ما مثلك يا أزبك فوق ال** حتت الفلك اخللق كثري لكن ( 

وفيها تقي الدين بن الصالح احلافظ شيخ اإلسالم أبو عمرو عثمان بن عبد الرمحن بن موسى الكردي الشهرزوري 
املوصلي الشافعي ولد سنة سبع وسبعني ومخسمائة ومسع من عبيد اهللا بن السمني ومنصور الفراوي وطبقتهما وتفقه 

صانيف مع الثقة والديانة واجلاللة قال ابن خلكان كان وبرع يف املذهب وأصوله ويف احلديث وعلومه وصنف الت
أحد فضالء عصره يف التفسري واحلديث والفقه وأمساء الرجال وما يتعلق بعلم احلديث واللغة وإذا أطلق الشيخ يف 

  علماء احلديث فاملراد به هو واىل ذلك أشار العراقي صاحب األلفية بقوله فيها 
  ) أريد إال ابن الصالح مبهما * *وكلما أطلقت لفظ الشيخ ما ( 

وكانت فتاويه مسددة وكان شيخي أحد أشياخي الذين انتفعت هبم قرأ الفقه أوال على والده الصالح مث نقله والده 
إىل املوصل واشتغل هبامدة مث توىل اإلعادة عند ابن يونس باملوصل مث سافر إىل خراسان وأقام هبا زمانا وحصل علم 

جع إىل الشام وتوىل املدرسة النظامية بالقدس الشريف املنسوبة إىل امللك الناصر صالح الدين احلديث هناك مث ر
يوسف بن أيوب وأقام هبا مدة واشتغل الناس عليه وانتفعوا به مث انتقل إىل دمشق وتوىل تدريس املدرسة الرواحية 

  اليت

ق فوض تدريسها إليه وتوىل تدريس مدرسة أنشأها الزكي بن رواحة احلموي وملا بىن األشرف دار احلديث بدمش
ست الشام اليت قبل املراستان النوري وكان يقوم بوظائف اجلهات الثالث من غري إخالل بشيء منها وكان من 
العلم والدين على قدم عظيم ومل يزل أمره جاريا على السداد والصالح واالجتهاد يف االشتغال إىل أن تويف يوم 

صلي عليه بعد الظهر وهو اخلامس والعشرون من ربيع اآلخر بدمشق ودفن مبقابر الصوفية األربعاء وقت الصبح و
انتهى ملخصا وقال ابن قاضي شهبة ومن تصانيفه مشكل الوسيط يف جمدل كبري وكتاب الفتاوى وعلوم احلديث 

شافعية واختصره وكتاب أدب املفيت واملستفيت ونكت على املهذب وفوائد الرحلة وهي أجزاء كثرية وطبقات ال
  النووي واستدرك عليه وأمهال خالئق من املشهورين وأهنما كانا يتبعان التراجم الغريبة انتهى ملخصا أيضا 

وفيها السخاوي علم الدين العالمة أبو احلسن علي بن حممد بن عبد الصمد بن عبد األحد اهلمداين املقرىء 
ن السلفي ومجاعة وقرأ القراءات على الشاطيب وغريه حىت فاق النحوي الشافعي ولد قبل الستني ومخسمائة ومسع م

أهل زمانه يف القراءات وانتهت إليه رياسة اإلقراء واألدب بدمشق وقرأ عليه خلق ال حيصيهم إال اهللا قال الذهيب ما 
شهبة ازدحم علمت أحدا يف اإلسالم محل عنه القراءات أكثر مما محل عنه وله تصانيف سائرة متقنة وقال ابن قاضي 

عليه الطلبة وقصدوه من البالد وتنافسوا يف األخذ عنه وكان دينا خريا متواضعا مطرحا للتكلف حلو احملاضرة 



مطبوع النادرة حاد القرحية من أذكياء بين آدم وكان وافر احلرمة كبري القدر حمببا إىل الناس ليس له شغل إال العلم 
قاسيون ومن تصانيفه التفسري إىل الكهف يف أربع جملدات وشرح الشاطبية واإلفادة تويف يف مجادى اآلخرة ودفن ب

  يف جملدين وشرح الرائية يف جملد وكتاب مجال القراء وتاج اإلقراء وشرح املفصل للزخمشري

يف أربع جملدات وغري ذلك وقال ابن خلكان رأيته مرارا راكبا هبيمة وهو يصعد إىل جبل الصاحلية وحوله اثنان أو 
ثة وكل واحد يقرأ ميعاده يف غري موضع اآلخر والكل يف دفعة واحدة وهو يرد على اجلميع مواظبا على وظيفته ثال

  وملا حضرته الوفاة أنشد لنفسه 
  ) وينزل الركب مبغناهم ** قالوا غدا تأيت ديار احلمى ( 
  ) أصبح مسرورا بلقياهم ** فكل من كان مطيعا هلم ( 
  ) بأي وجه أتلقاهم ** قلت فلى ذنب فما حيليت ( 
  ) ال سيما عمن ترجاهم ** قالوا أليس العفو من شأهنم ( 

مث ظفرت بتاريخ مولده سنة مثان ومخسني ومخسمائة بسخاو بفتح السني املهملة واخلاء املعجمة وبعدها ألف مث واو 
  بة األوىل انتهى هذه النسبة إىل سخاو بليدة من أعمال مصر وقياسه سخوى ولكن الناس أطبقوا على النس

وفيها أبو احلسن بن املقري مسند الديار املصرية علي بن أيب عبد اهللا احلسني بن علي بن منصور البغدادي احلنبلي 
النجار ولد سنة مخس وأربعني ومخسمائة ومسع من شهدة ومعمر بن الفاخر ومجاعة وأجاز له ابن ناصر وأبو بكر ابن 

ة وذكر وأوراد تويف يف نصف ذي القعدة بالقاهرة قاله يف العرب وفيها ضياء الزاغوين وطائفة وكان صاحب تالو
الدين أبو إبراهيم حماسن بن عبد امللك بن علي بن جنا التنوخي احلموي مث الصاحلي الفقيه احلنبلي مسع بدمشق من 

ما نافس يف منصب اخلشوعي وتفقه على الشيخ موفق الدين حىت برع وكان عارفا باملذاهب قليل التعصب زاهدا 
قط وال دنيا وال أكل من وقف بل كان يتقوت من شكارة تزرع له حبوران وما آذى مسلما قط وال دخل محاما وال 

تنعم يف ملبس وال مأكل وال زاد على ثوب وعمامة يف طول عمره وكان على خري كثري قل من مياثله يف عبادته 
  اعة وحدث وتويف يف ليلة الرابع من مجادى اآلخرة جببل قاسيونواجتهاده وسلوك طريقته رمحه اهللا قرأ عليه مج

وبه دفن وممن قرأ عليه صاحب املبهم عبد اهللا بن أيب بكر احلريب كتابه وقال ذكر يل أن من حيرك أصبعه املسبحة يف 
  فقط تشهده كان ذلك عبثا يبطل صالته قال وقول من قال من أصحابنا يشري هبا مرارا يعين عند الشهادتني 

وفيها احلافظ الكبري ضياء الدين أبو عبد اهللا حممد بن عبد الواحد بن أمحد بن عبد الرمحن بن إمسعيل بن منصور 
السعدي املقدسي الصاحلي احلنبلي حمدث عصره ووحيد دهره شهرته تغىن عن اإلطناب يف ذكره واإلسهاب يف 

ومسع بدمشق من أيب اجملد البانياسي وأمحد بن أمره ولد يف خامس مجادى اآلخرة سنة تسع وستني ومخسمائة 
املوازيين وغريمها ومبصر من البوصريي وفاطمة بنت سعد اخلري ومجاعة وببغداد الكثري من ابن اجلوزي وابن 

املعطوس وابن سكينة وابن األخضر وهذه الطبقة وبأصبهان من أيب جعفر الصيدالين وطبقته وهبمذان من عبد الباقي 
يسابور من املؤيد الطوسي وطبقته وهبراة من أيب روح ومبرو من أيب املظفر بن السمعاين ورحل مرتني بن عثمان وبن

إىل أصبهان ومسع هبا ماال يوصف كثرة وكتب خبطه الكثري من الكتب الكبار وغريها قال ابن رجب يقال أنه كتب 
إجازة من السلفي وشهدة وقال ابن  عن أزيد من مخسمائة شيخ وحصل أصوال كثرية وأقام هبراة ومرو مدة وله

النجار كتبت عنه ببغداد ونيسابور ودمشق وهو حافظ متقن ثبت ثقة صدوق نبيل حجة عامل باحلديث وأحوال 
الرجال وله جمموعات وخترجيات وهو ورع تقي زاهد عابد حمتاط يف أكل احلالل جماهد يف سبيل اهللا ولعمري ما 



وحسن سريته وطريقته يف طلب العلم وقال عمر بن احلاجب شيخنا أبو عبد اهللا رأت عيناي مثله يف نزاهته وعفته 
شيخ وقته ونسيج وحده علما وحفظا وثقة ودينا من العلماء الربانيني وهو أكرب من أن يدل عليه مثلي كان شديد 

يت مجاعة من احملدثني التحري يف الرواية جمتهدا يف العبادة كثري الذكر منقطعا عن الناس متواضعا يف ذات اهللا رأ
  ذكروه فأطنبوا يف حقه

ومدحوه باحلفظ والزهد سألت الربزايل عنه فقال ثقة جبل حافظ دين وقال الشريف أبو العباس احلسيين حدث 
بالكثري مدة وخرج ختاريج كثرية مفيدة وصنف تصانيف حسنة وكان أحد أئمة هذا الشأن عارفا بالرجال وأحواهلم 

مه ورعا متدينا طارحا للتكلف وقال الذهيب بىن مدرسة على باب اجلامع املظفري بسفح واحلديث صحيحه وسقي
قاسيون وأعانه عليها بعض أهل اخلري ووقف عليها كتبه وأجزاءه وقال غريه بناها للمحدثني والغرباء الواردين مع 

فيها بنفسه ومل يقبل من أحد فيها  الفقر والقلة وكان يبين منها جانبا ويصرب إىل أن جيتمع عنده ما يبين به ويعمل
شيئا تورعا وكان مالزما جلبل الصاحلية قبل أن يدخل البلد أو حيدث به ومناقبه أكثر من أن حتصر وقال الذهيب 
أيضا نقال عن احلافظ املزي أنه كان يقول الضياء أعلم باحلديث والرجال من احلافظ عبد الغين ومل يكن يف وقته 

يضا اإلمام العامل احلافظ احلجة حمدث الشام شيخ السنة ضياء الدين صنف وصحح ولني وجرح مثله وقال الذهيب أ
وعدل وكان املرجوع إليه يف هذا الشأن وقال ابن رجب أيضا من مصنفاته األحاديث املختارة خرجها من 

شام ثالثة أجزاء مسموعاته كتب منها تسعني جزءا ومل تكمل كتاب فضائل األعمال أربعة أجزاء كتاب فضائل ال
مناقب أصحاب احلديث أربعة أجزاء صفة اجلنة ثالثة أجزاء صفة النار جزءان أفراد الصحيح جزء وغرائبه تسعة 
أجزاء ذم املسكر جزء املوبقات اجزاء كثرية كالم األموات جزء شفاء العليل جزء اهلجرة إىل أرض احلبشة جزء 

ء الرواة عن البخاري جزء كتاب دالئل النبوة اآلهليات ثالثة قصة موسى عليه السالم جزء فضائل القراءة جز
أجزاء احلكايات املستظرفة أجزاء كثرية كتاب سبب هجرة املقادسة إىل دمشق وكرامات مشاخيهم حنو عشرة 

أجزاء وأفرد ألكابرهم من العلماء لكل واحد سرية يف أجزاء كثرية الطب والرقيات أجزاء وغري ذلك وممن روى 
  ن نقطةعنه اب

وابن النجار والربزايل وعمر بن احلاجب وابن أخيه الفخر البخاري وخلق كثري تويف يوم اإلثنني ثامن عشرى مجادى 
اآلخرة بسفح قاسيون ودفن به رمحه اهللا تعاىل وفيها العز النسابة أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن حممد بن احلسن بن 

كبري حمتشم مسع من عم والده احلافظ ومن أيب الفهم بن أيب العجايز عساكر الدمشقي الشافعي قال الذهيب صدر 
وطائفة وتويف يف مجادى األوىل انتهى وفيها التاج أبو احلسن حممد بن أيب جعفر أمحد بن علي القرطيب إمام الكالسة 

من حيىي الثقفي وابن إمامها ولد بدمشق يف أول سنة مخس وسبعني ومخسمائة ومسع من عبد املنعم الفراوي مبكة و
والفضل البانياسي بدمشق وطلب وتعب ونسخ الكثري وكان حافظا ذا دين ووقار قال ابن ناصر الدين كان حافظا 
مشهورا وإماما مكثرا مذكورا تويف يف مجادى األوىل وفيها ابن اخلازن أبو بكر حممد بن سعيد بن املوفق النيسابوري 

ر ولد يف صفر سنة ست ومخسني ومخسمائة ومسع من أيب زرعة املقدسي مث البغدادي أحد مشايخ الصوفية األكاب
  وأمحد بن املقرب ومجاعة وتويف يف السابع والعشرين من ذي احلجة 

وفيها ابن النجار احلافظ الكبري حمب الدين أبو عبد اهللا حممد بن حممود بن احلسن بن هبة اهللا بن حماسن البغدادي 
ان وسبعني ومخسمائة ومسع من ذاكر بن كامل وابن بوش وابن كليب ورحل إىل صاحب تاريخ بغداد ولد سنة مث

أصبهان وخراسان والشام ومصر وكتب ما ال يوصف وكان ثقة متقنا واسع احلفظ تام املعرفة بالفن قاله يف العرب 



بنفسه وهو وقال ابن قاضي شهبة يف طبقات الشافعية كان شافعي املذهب وأول مساعه وهو ابن عشر سنني وطلب 
ابن مخس عشرة ومسع الكثري وقرأ بالسبع على أيب أمحد بن سكينة ورحل رحلة عظيمة إىل الشام ومصر واحلجاز 

  وأصبهان وحران ومرو وهراة ونيسابور واستمر يف الرحلة سبعا وعشرين سنة وكتب

قال الذهيب كان إماما عمن دب ودرج وعمن نزل وعرج وعىن هبذا الشأن عناية بالغة وكتب الكثري وحصل ومجع 
ثقة حجة مقرئا جمودا كيسا متواضعا ظريفا صاحلا خريا متنسكا أثىن عليه ابن نقطة والدبيثي والضياء املقدسي وهم 
من صغار شيوخه من حيث السند وقال ابن الساعي كان ثقة من حماسن الدنيا ووقف كتبه بالنظامية مات ببغداد يف 

ء بباب حرب ومن تصانيفه كتاب القمر املنري يف املسند الكبري وذكر كل صحايب خامس شعبان ودفن مبقابر الشهدا
وماله من احلديث وكتاب كنز األنام يف السنن واألحكام وكتاب جنة الناظرين يف معرفة التابعني وكتاب الكمال يف 

يخ اخلطيب يف عشر معرفة الرجال وذيل على تاريخ بغداد للخطيب يف ستة عشر جملدا وكتاب املستدرك على تار
جملدات وكتاب يف املتفق واملفترق على منهاج كتاب اخلطيب وكتاب يف املؤتلف واملختلف ذيل به على ابن ماكوال 
وكتاب املعجم له اشتمل على حنو من ثالثة آالف شيخ وكتاب العقد الفائق يف عيون أخبار الدنيا وحماسن اخلالئق 

نة وكتاب نزهة الورى يف أخبار أم القرى وكتاب روضة األولياء يف مسجد وكتاب الدرة الثمينة يف أخبار املدي
  إيلياء وكتاب مناقب الشافعي وكتاب غرر الفرائد يف ست جملدات وغري ذلك انتهى كالم ابن شهبة 

 وفيها املنتخب بن أيب العز بن رشيد أبو يوسف اهلمذاين املقرىء نزيل دمشق قرأ القراءات على أيب اجلود وغريه
  وصنف شرحا كبريا للشاطبية وشرحا ملفصل الزخمشري وتصدر لإلقراء تويف يف ربيع األول 

وفيها أبو غالب منصور بن أيب الفتح أمحد بن حممد بن حممد املراتيب اخلالل ابن املعوج ولد سنة مخس ومخسني 
  اآلخرة  ومخسمائة ومسع حممد بن إسحق الصايب وأبا طالب بن حضري وغريمها وتويف يف مجادى

وفيها تاج الدين أبو القسم نصر بن أيب السعود بن مظفر بن اخلضر بن بطة اليعقويب الضرير الفقيه احلنبلي من أهل 
  يعقوبا ويف كثري من طباق السماع

ينسب إىل عكربا ويف بعض الطباق بسبط ابن بطة وهذا يدل على أنه من ولد بعض بنات أيب عبد اهللا بن بطة دخل 
باه فقرأ على ابن زريق القزاز وابن شاتيل وابن كليب وغريهم وتفقه يف املذهب على ابن اجلوزي وغريه بغداد يف ص

وبرع وأفىت وناظر وأخذ عنه ابن النجار ومل يذكره يف تارخيه وأجاز لعبد الصمد بن أيب اجليش وغريه وألمحد 
  بباب حرب احلجار وتويف ليلة الثاين والعشرين من مجادى اآلخرة ببغداد ودفن 

وفيها عماد الدين أبو بكر حيىي بن علي بن علي بن عنان الغنوي البغدادي الفقيه احلنبلي الفرضي املعروف بابن 
البقال ولد سنة إحدى وسبعني ومخسمائة تقريبا وطلب العلم يف صباه ومسع الكثري من أيب الفتح بن شاتيل وأيب 

املذهب وقرأ الفرائض واحلساب وتصرف يف األعمال السلطانية الفرج بن كليب وابن اجلوزي وغريهم وتفقه يف 
وكان صدوقا حسن السرية وروى عنه مجاعة منهم عبد الصمد بن أيب اجليش وتويف يوم األحد سلخ رمضان ببغداد 

  ودفن مبقربة اإلمام أمحد بباب حرب قاله ابن رجب 
الث ومخسني ومخسمائة ومسع باملوصل من أيب وفيها املوفق يعيش بن علي بن يعيش األسدي احلليب ولد سنة ث

الفضل الطوسي وحبلب من أيب سعد بن أيب عصرون وطائفة وانتهى إليه معرفة العربية ببلده وخترج به خلق كثري 
تويف يف اخلامس والعشرين من مجادى األوىل قاله يف العرب وقال ابن خلكان كان فاضال ماهرا يف النحو والتصريف 

صايغ رحل يف صدر عمره من حلب قاصدا بغداد ليدرك أبا الربكات عبد الرمحن املعروف بابن ويعرف بابن ال



األنباري فلما وصل إىل املوصل بلغه خرب وفاته فأقام هبا مديدة ومسع احلديث هبا وملا عزم على التصدر لإلقراء سافر 
واضع مشكلة يف العربية مث رجع فتصدر إىل دمشق واجتمع بالشيخ تاج الدين الكندي اإلمام املشهور وسأله عن م

  وكان حسن التفهيم لطيف الكالم طويل الروح على املبتدىء

  واملنتهى خفيف الروح لطيف الشمائل كثري اجملون مع سكينة ووقار له نوارد كثرية انتهى ملخصا 

  سنة أربع وأربعني وستمائة

  
ريكوه بن حممد بن شريكوه صاحب محص وابن صاحبها فيها تويف امللك املنصور إبراهيم بن اجملاهد أسد الدين ش

وأحد املوصوفني بالشجاعة واإلقدام مرض بدمشق ببستان امللك األشرف بالنريب ومات يف حادي عشر صفر 
ومحل تابوته إىل محص فدفن عند أبيه وكان عازما على أخذ دمشق ففجأة املوت وقام بعده حبمص ولده امللك 

  األشرف موسى 
العباس عز الدين أمحد بن علي بن معقل املهليب احلمصي العالمة اللغوي الذي نظم اإليضاح والتكملة وفيها أبو 

عاش سبعا وسبعني سنة وتويف يف ربيع األول وأخذ عن الكندي وأيب البقاء وبرع يف لسان العرب وكان صدرا 
  حمترما غاليا يف التشيع ومن شعره 

  ) د نبض التفريق نبض املفارق لق** أما والعيون النجل حلفة صادق ( 
وفيها تاج العارفني مشس الدين احلسن بن عدي بن أيب الربكات بن صخر ابن مسافر حفيد أيب الربكات أخى 

الشيخ عدي شيخ العدوية األكراد له تصانيف يف التصوف وشعر كثري وأتباع يتغالون فيه إىل الغاية قال الذهيب 
ما بني القدم والفرق وبلغ من تعظيم العدوية األكراد له ما حدثين احلسن بن وبينه وبني الشيخ عدي من الفرق ك

أمحد األربلي قال قدم واعظ على هذا الشيخ حسن فوعظه فرق قلبه وبكى وغشى عليه فوثب األكراد على 
ي سيدنا الواعظ فذحبوه فلما أفاق الشيخ رآه خيبط يف دمه فقال ما هذا فقالوا وإال إيش هو هذا الكلب حىت يبك

الشيخ فسكت حفظا حلرمة نفسه احتال عليه بدر الدين لولو صاحب املوصل حىت حضر إليه فحبسه وخنقه بوتر 
  خوفا من األكراد على

  بالده أن يأمرهم بأمر فيخربون بالد املوصل وختم الذهيب ترمجته بأن قال 
  ) طريق أرباب اهلوى ** أمرد وقحبة وقهوة ( 
  ) ين طريق النار فأ** هذي طريق اجلنة ( 

وفيها إمسعيل بن علي الكوراين الزاهد كان عابدا قانتا صادقا أمارا باملعروف هناءا عن املنكر ذا غلظة على امللوك 
  ونصيحة هلم روى عن أمحد بن حممد الطرسوسي احلليب وتويف بدمشق يف شعبان 

لبكي مث الدمشقي حدث حبماة عن أيب القسم بن وفيها أبو املظفر عبد املنعم بن حممد بن حممد بن أيب املضاء البع
  عساكر وتويف يف ذي احلجة حبماة 

وفيها حممد بن حسان بن رافع بن مسري أبو عبداهللا العامري احملدث املفيد روى عن اخلشوعي ومجاعة وكتب الكثري 
  وتويف يف صفر 

دمشق الفقيه احلنبلي اإلمام أبو عبداهللا كان  وفيها تقي الدين حممد بن حممود بن عبد املنعم البغدادي املراتيب نزيل



عاملا متبحرا مل خيلف يف احلنابلة مثله صحب ببغداد أبا البقاء العكربي وأخذ عنه مث قدم دمشق فصاحب الشيخ 
موفق الدين وتفقه عليه وبرع وأفىت قال أبو شامة كان عاملا فاضال ذا فنون ويل به صحبة قدمية وبعده مل يبق يف 

  د مثله بدمشق تويف يف اخلامس والعشرين من مجادى اآلخرة ودفن بسفح قاسيون مذهب أمح

  سنة مخس وأربعني وستمائة

  
  يف مجادى اآلخرة أخذ املسلمون عسقالن وطربية عنوة وكان الفتح على يد فخر الدين بن الشيخ 

مدينة باملشرق أبو إسحق إبراهيم وفيها تويف الكاشغري بسكون الشني وفتح الغني املعجمتني وراء نسبة إىل كاشغر 
  بن عثمان بن يوسف الزركشي ببغداد يف حادي عشر مجادى األوىل وله تسع ومثانون سنة مسع من ابن البطي

وعلي بن تاج القراء وأيب بكر بن النقور ومجاعة وعمر ورحل إليه الطلبة وكان آخر من بقي بينه وبني مالك مخسة 
  ية أنفس ثقات وله مشيخة املستنصر

وفيها أبو مدين شعيب بن حيىي بن أمحد بن الزعفراين التاجر إسكندراين متميز جاور مبكة وحدث عن السلفي وتويف 
  يف ذي القعدة 

وفيها أبو حممد علي بن أيب احلسن بن منصور الدمشقي الفقري ولد بقرية بسر من حوران ونشأ بدمشق وتعلم هبا 
اتباعه وأقبل على املطيبة والراحة والسماعات واملالح وبالغ يف ذلك فمن  نسج العتايب مث متفقر وعظم أمره وكثر

حيسن الظن به يقول هو كان صحيحا يف نفسه صاحب حال ووصول ومن خرب أمره رماه بالكفر والضالل وهو 
العصر السادس أحد من ال يقطع له جبنة وال نار فإنا ال نعلم مبا خيتم له به لكنه تويف يف يوم شريف يوم اجلمعة قبل 

والعشرين من رمضان وقد نيف على التسعني مات فجأة قاله يف العرب وقال ابن شهبة يف تاريخ اإلسالم هو صاحب 
الزاوية اليت بظاهر دمشق بالشرف األعلى القبلي اليت جيتمع هبا الناس للسماعات يقال هلا زاوية احلريري وقف عليه 

فبات تلك الليلة يف احلبس بال عشاء فلما أصبح صلى باحملتبسني صالة  يف أول أمره دراهم فحبسه أصحاب الديون
الصبح وجعل يذكر هبم إىل ضحوة وأمر كل من جاءه شيء من املأكول من أهله أن يشيله فلما كان وقت الظهر 
أن  أمرهم أن ميدوا األكل مساطا فأكل كل من يف احلبس وفضل شيء كثري فأمرهم بشيله وصلى هبم الظهر وأمرهم

يناموا ويسترحيوا مث صلى هبم العصر وجعل يذكر هبم إىل املغرب مث صلى هبم املغرب وقدم ما حضر وبقي على هذا 
احلال فلما كان يف اليوم الثالث أمرهم أن ينظروا يف حال احملتبسني وكل من كان حمبوسا على دون املائة جيبون له 

رع الذين خرجوا يسعون يف خالص من بقي وأقام ستة أشهر من بينهم ويرضون غرميه وخيرجونه فخرج مجاعة وش
  حمبوسا وجبوا له وأخرجوه فصار كل يوم يتجدد له اتباع

إىل أن آل من أمره ما آل قال شرف الدين خطيب عقربا خرج الفلك املسريي يقسم قرية له وأخذ معه مجاعة فلما 
يري فقال أحدهم إن كان صاحلا يطعمنا حلوى سخنة قسموا ووصلوا إىل زرع قالوا منشي إيل عند الشيخ علي احلر

بعسل ومسن وفستق وسكر وقال اآلخر يطعمنا بطيخا أخضر وقال اآلخر يسقينا فقاعا عليه الثلج فلما وصلوا 
تلقاهم بالرحب وأحضر شيئا كثريا من مجلته حلوى كما قال ذلك الرجل فأمر بوضعها بني يدي مشتهيها مث أحضر 

إىل مشتهيه باألكل فلما فرغوا نظر إىل صاحب شهوة الفقاع وقال يا أخي كان عندي حتت بطيخا آخر وأشار 
الساعات أو باب الربيد مث صاح يا فالن ادخل فدخل فقري وعلى رأسه دست فقاع وعليه الثلج منحوت وقال 



  بسم اهللا اشرب وملا مات كانت ليلة مثلجة فقال جنم الدين بن إسرائيل 
  ) مبدامع كاللؤلؤ املنثور ** ساعة دفنه  بكت السماء عليه( 
  ) ملا مست وتعلقت بالنور ** وأظنها فرحت مبصعد روحه ( 
  ) وكذا تكون مدامع املسرور ** أوليس دمع الغيث يهمي باردا ( 

وفيها أبو احلسن علي بن إبراهيم بن علي بن حممد بن املربك بن أمحد بن حممد بن بكروس بن سيف التميمي 
الفقيه احلنبلي وقد سبق ذكر أبيه وجده ولد يف تاسع عشرى رمضان سنة مثان ومثانني ومخسمائة وأمسعه  الدينوري

والده الكثري يف صغره من ابن بوش وابن كليب وتفقه وحدث وروى عنه حممد بن أمحد القزاز وأجاز لسليمان بن 
  محزة احلاكم وتوىف ليلة سادس عشر رجب 

بن حممد بن عمر األزدي األندلسي األشبيلي النحوي أحد من انتهت إليه معرفة  وفيها أبو علي الشلوبني عمر
العربية يف زمانه ولد سنة اثنتني وستني ومخسمائة ومسع من أيب بكر بن حممد بن خلف وعبد اهللا بن زرقون والكبار 

  وأجاز له السلفي وكان أسند من بقي باملغرب وكان يف العربية حبرا ال جيارى

يباري قياما عليها واستبحارا فيها تصدر إلقراء النحو حنوا من ستني عاما وصنف التصانيف وله حكايات  وحربا ال
يف التغفل قاله يف العرب وقال ابن خلكان كان فيه مع هذه الفضيلة غفلة وصورة بله يف الصورة الظاهرة تويف يف أحد 

عجمة والالم وسكون الواو وكسر الباء املوحدة وسكون الربيعني وقيل يف صفر باشبيلية والشلوبني بفتح الشني امل
املثناة التحتية ونون هي بلغة األندلس األبيض األشقر وفيها امللك املظفر شهاب الدين غازي بن العادل كان فارسا 

شجاعا وشهما مهيبا وملكا جوادا وكان صاحب ميافارقني وخالط وحصن منصور وغري ذلك حج من بغداد مث 
ه السنة ومتلك بعده ابنه الشهيد امللك الكامل ناصر الدين وفيها ابن الدوامي عز الكفاة الصاحب أبو تويف يف هذ

املعايل هبة اهللا بن احلسن بن هبة اهللا كان أبوه وكيل اخلليفة الناصر ومسع هو من جتىن الوهبانية وابن شاتيل وكان 
  ألوىل صاحب احلجاب مدة مث تزهد وانقطع إىل أن تويف يف مجادى ا

وفيها شرف الدين األمري الكبري يعقوب بن حممد بن حسن اهلدباين األربلي روى عن حيىي الثقفي وطائفة ووىل شد 
  دواوين الشام وكان ذا علم وأدب تويف يف ربيع األول مبصر 

  سنة ست وأربعني وستمائة

  
حلنبلي احملدث الزاهد الثقة القدوة مسع فيها تويف أبو العباس أمحد بن سالمة بن أمحد بن سلمان النجار احلراين ا

الكثري من ابن كليب وكتب األجزاء والطباق وصحب احلافظ عبد الغين املقدسي واحلافظ الرهاوي والشيخ موفق 
الدين ومسع منهم ومسع منه مجاعة قال ابن محدان مسعت عليه كثريا وكان من دعاة أهل السنة وأوليائهم مشهورا 

  ح تويف وسط العام حبران وفيها إمسعيل بن سودكني أبو الطاهر النوريبالزهد والورع والصال

احلنفي الصويف كان صاحب الشيخ حمي الدين بن العريب وله كالم وشعر تويف يف صفر وروى عن األرتاحي وفيها 
فردت يف صفية بنت عبد الوهاب بن علي القرشية أخت كرمية مل تسمع شيئا بل أجاز هلا مسعود الثقفي والكبار وت

  زماهنا توفيت يف رجب حبماة 
وفيها ابن البيطار الطبيب البارع ضياء الدين عبد اهللا بن أمحد املالقي العشاب صاحب كتاب املفردات يف األدوية 



انتهت إليه معرفة النبات وصفاته ومنافعه وأماكنه وله اتصال خبدمة الكامل مث ابنه الصاحل وكان رئيسا يف الديار 
يف بدمشق يف شعبان وفيها ابن رواحة عز الدين أبو القسم عبد اهللا بن احلسني بن عبد اهللا األنصاري املصرية تو

احلموي الشافعي ولد بصقلية وأبواه يف األسر سنة ستني ومخسمائة ومسعه أبوه باألسكندرية من السلفي الكبري ومن 
  مجاعة تويف يف ثامن مجادى اآلخرة وله مخس ومثانون سنة 

ابن احلاجب العالمة أبو عمرو عثمان بن عمر بن أيب بكر الكردي األسنائي وأسنا بفتح اهلمزة وسكون السني وفيها 
املهملة وفتح النون وبعدها ألف بليدة صغرية من أعمال القوصية بالصعيد األعلى من مصر ولد يف أواخر سنة 

صالحي فاشتغل هو بالقراءات على الشاطيب سبعني ومخسمائة باسنا وكان أبوه حاجبا لألمري عز الدين موسك ال
وغريه وبرع يف األصول والعربية وتفقه يف مذهب اإلمام مالك قال اليافعي وبلغين أنه كان حمبا للشيخ عز الدين بن 

عبد السالم وأن ابن عبد السالم حني حبس بسبب إنكاره على السلطان دخل معه احلبس موافقة ومراعاة ولعل 
كان بسبب انتقال الشيخ بن عبد السالم وفيهما أهنما اجتمعا يف اإلنكار وقال ابن خلكان انتقل إىل انتقاله إىل مصر 

دمشق ودرس هبا يف زاوية املالكية وأكب الناس على االشتغال عليه والتزم له الدروس وتبحر يف العلوم وكان 
  و مساها الكافية وأخرى مثلها يفاألغلب عليه علم العربية وصنف خمتصرا يف مذهبه ومقدمة وجيزة يف النح

  التصريف مساها الشافية وشرح املقدمتني وله 
  ) طاوعت يف الروى وهي عيون ** أي غد مع يد دد ذي حروف ( 

  هذا جواب البيتني املشهورين 
  ) يف املعاين فتلتوي وتلني ** رمبا عاجل القوايف رجال ( 
  ) ون وعصتهم نون ونون ون** طاوعتهم عني وعني وعني ( 

  وله يف أمساء قداج امليسر 
  ) مث حلس ونافس مث مسبل ** هي فذ وتوأم ورقيب ( 
  ) ومنيح هذي الثالثة هتمل ** واملعلى والوغد مث سفيح ( 
  ) مثله أن تعد أول أول ** ولكل مما عداه نصيب ( 

وأورد عليها إشكاالت  وصنف يف أصول الفقه وكل تصانيفه يف هناية احلسن واإلفادة وخالف النحاة يف مواضع
وإلزامات تتعذر اإلجابة عنها وكان من أحسن خلق اهللا ذهنا مث عاد إىل القاهرة وأقام هبا والناس مالزمون االشتغال 

عليه وجاءين مرارا بسبب أداء شهادات وسأتله عن مواضع يف العربية مشكلة فأجاب أبلغ إجابة بسكون كثري 
لة اعتراض الشرط على الشرط يف قوهلم إن أكلت إن شربت فأنت طالق مل وتثبت تام ومن مجلة كالمه عن مسأ

  يتعني تقدم الشرب على األكل بسبب وقوع الطالق حىت لو قال مث شربت ال تطلق وسألته عن بيت املتنيب 
  ) واآلن أقحم حىت الت مقتحم ** لقد تصربت حىت الت مصطرب ( 

وأجاب فأحسن اجلواب عنها ولوال التطويل لذكرت ما قاله مث  والت ليست من أدوات اجلر فأطال الكالم فيها
انتقل إىل االسكندرية لإلقامة هبا فلم تطل مدته هناك تويف ضحى هنار اخلميس سادس عشري شوال ودفن خارج 

باب البحر بتربة الشيخ الصاحل ابن أيب شامة انتهى وفيها ابن الدباج العالمة أبو احلسن علي بن جابر النحوي 
  ملقرىء شيخ األندلس أخذ القراءاتا



ل عن أيب بكر بن صاف والعربية عن أيب ذر بن أيب ركب اخلشين وساد أهل عصره يف العربية ولد سنة ست وستني 
ومخسمائة وتويف باشبيلية بعد أخذ الروم املالعني هلا يف شعبان بعد مجعة فإنه هاله نطق الناقوس وخرس األذان فما 

  يضطرب إىل أن قضى حنبه وقيل مات يوم أخذها زال يتلهف ويتأسف و
وفيها وزير حلب علي بن يوسف القفطي بكسر القاف وسكون الفاء نسبة إىل قفط بالطاء املهملة بلد بصعيد مصر 

عرف بالقاضي األكرم أحد الكتاب املربزين يف النثر والنظم كان عارفا باللغة والنحو والفقه واحلديث وعلوم 
واملنطق واحلكمة والنجوم واهلندسة والتاريخ وكان صدرا حمتشما كامل املروءة مجع من الكتب ما القرآن واألصول 

مل جيمعه أحد وكان ال حيب من الدنيا سوى الكتب ومل تكن له دار وال زوجة وصنف كتاب الدر الثمني يف أخبار 
وكتاب نزهة الناظر وهنزة املنتمني وكتاب إصالح خلل صحاح اجلوهري وكتاب الكالم على صحيح البخاري 

اخلاطر وغري ذلك وفيها صاحب املغرب املعتضد ويقال له أيضا السعيد أبو احلسن املؤمين علي بن املأمون إدريس 
بن املنصور يعقوب بن يوسف ويل األمر بعد أخيه عبد الواحد سنة أربعني وقتل وهو على ظهر جواده وهو حياصر 

رتضى أبو حفص فامتدت دولته عشرين عاما وفيها امللك العادل كمال الدين حصنا بتلسان يف صفر وويل بعده امل
أبو بكر بن امللك الكامل بن أيوب قتله أخوه امللك الصاحل خنقا بقلعة دمشق ودفن بتربة مشس الدولة ومل تطل مدة 

معجمة مضمومة مث واو أخيه بعده بل كان بينهما عشرة أشهر ورأى يف نفسه العرب وفيها أفضل الدين اخلوجني خباء 
بعدها نون مث جيم حممد بن ناماور بالنون يف أوله ابن عبد امللك قاضي القضاة أبو عبد اهللا الشافعي ولد يف مجادى 
األوىل سنة تسعني ومخسمائة واشتغل يف العجم مث قدم مصر وويل قضاءها وطلب وحصل وبالغ يف علوم األوائل 

  حىت

ىت وناظر وصنف املوجز واجلمل وكشف األسرار وغري ذلك قال أبو شامة كان تفرد برياسة ذلك يف زمانه وأف
  حكيما منطقيا مات يف رمضان ودفن بسفح املقطم ورثاه تلميذه العز األربلي الضرير فقال من قصيدة أوهلا 

  ) ومات مبوت اخلوجني الفضائل ** قضى أفضل الدنيا فلم يبق فاضل ( 
  ) فحل لنا مامل حتل األوائل ** ا فيا أيها احلرب الذي جاء آخر( 

وقال ابن شهبة يف تاريخ اإلسالم له املوجز يف املنطق وكتاب أدوار احلميات وكان تلحقه غفلة فيما يفكره من 
املسائل العقلية جلس يوما عند السلطان وأدخل يده يف رزة هناك ونسي روحه يف الفكرة فقام اجلماعة وبقي جالسا 

ام فظن السلطان أن له حاجة فقال له أللقاضي حاجة قال نعم تفك أصبعي من الرزة فأحضر متنعه أصبعه من القي
حدادا وخلص أصبعه فقال إين فكرت يف بسط هذا اإليوان فوجدته يتوفر فيه بساط إذا بسط على ما دار يف ذهين 

راين املقرىء روى عن فبسط على ما قال ففضل بساط انتهى وفيها أبو احلسن حممد بن حيىي بن ياقوت األسكند
السلفي وغريه وتويف يف سابع عشر ربيع اآلخر وفيها منصور بن السيد بن الدماع أبو علي االسكندراين النحاس 

  روى عن السلفي وتويف يف ربيع األول 

  سنة سبع وأربعني وستمائة

  
سكر فهربوا وملكها الفرنج بال يف ربيعها األول نازلت الفرنج دمياط برا وحبرا وكان هبا فخر الدين ابن الشيخ وع

ضربة وال طعنة فإنا هللا وإنا إليه راجعون وكان السلطان على املنصورة فغضب على أهلها كيف سيبوها حىت أنه 



شنق ستني نفسا من أعيان أهلها وقامت قيامته على العسكر حبيث أهنم ختوفوه ومهوا به فقال فخر الدين أمهلوه فهو 
  شعبان وهو امللك الصاحل جنم الدين أيوب بن امللك الكاملعلى شفا فمات ليلة نصف 

حممد بن العادل وكتم موته أياما وساق مملوكه أقاطيا على الربية إىل أن عرب الفراة وساق إىل حصن كيفا وأخذ 
امللك املعظم بوران شاه ولد الصاحل وقدم به دمشق فدخلها يف آخر رمضان يف دست السلطنة وجرت للمصريني 

لفرنج فصول وحروب إىل أن متت وقعة املنصورة يف ذي القعدة وذلك أن الفرنج محلوا ووصلوا إىل دهليز مع ا
السلطان فركب مقدم اجليش فخر الدين ابن الشيخ وقاتل فقتل واهنزم املسلمون مث كروا على الفرنج ونزل النصر 

أيام وكان مولد امللك الصاحل املترجم سنة ثالث وقتل من الفرنج مقتلة عظيمة وهللا احلمد مث قدم امللك املعظم بعد 
وستمائة بالقاهرة وسلطنه أبوه على آمد وحران وسنجار وحصن كيفا فأقام هناك إىل أن قدم وملك دمشق بعد 

اجلواد وجرت له أمور مث ملك الديار املصرية ودانت له املمالك وكان وافر احلرمة عظيم اهليبة طاهر الذيل خليقا 
  اجلربوت  للملك ظاهر

وفيها ابن عوف الفقيه رشيد الدين أبو الفضل عبد العزيز بن عبد الوهاب ابن العالمة أيب الطاهر إمسعيل بن مكي 
الزهري العويف األسكندراين املالكي مسع من جده املوطأ وكان ذا زهد وورع تويف يف صفر عن مثانني سنة وفيها 

ري البغدادية مسعت من عبد احلق وعبد اهللا ابين منصور املوصلي وهي عجيبة بنت احلافظ حممد بن أيب غالب الباقدا
آخر من روى باإلجازة عن مسعود والرستمي ومجاعة توفيت يف صفر عن ثالث وتسعني سنة وهلا مشيخة يف عشرة 

  أجزاء 
عساكر  وفيها ابن الربادعي صفي الدين أبو الربكات عمر بن عبد الوهاب القرشي الدمشقي العدل روى عن ابن

وأيب سعد بن أيب عصرون وتويف يف ربيع اآلخر وفيها السيدي أبو جعفر حممد بن عبد الكرمي بن حممد البغدادي 
  احلاجب روى عن عبد احلق وجتىن ومجاعة كثرية وطال عمره 

  وفيها فخر الدين بن شيخ الشيوخ األمري نائب السلطنة أبو الفضل

بن علي بن حممد بن محوية اجلويين ولد بدمشق بعد الثمانني ومخسمائة يوسف بن الشيخ صدر الدين حممد بن عمر 
ومسع من منصور بن أيب احلسن الطربي وغريه وكان رئيسا حمتشما سيدا معظما ذا عقل ورأى ودهاء وشجاعة 
وكرم سجنه السلطان سنة أربعني وقاسى شدائد وبقي يف احلبس ثالث سنني مث أخرجه وأنعم عليه وقدمه على 

يش طعن يوم املنصورة وجاءته ضربتان يف وجهه فسقط وفيها الساوي يوسف بن حممود بن يعقوب املصري اجل
  الصويف روى عن السلفي وعبد اهللا بن بري وتويف يف رجب عن مثانني سنة 

  سنة مثان وأربعني وستمائة

  
لفرنج ولوقوع املرض يف خيلهم استهلت والفرنج على املنصورة واملسلمون بإزائهم مستظهرون النقطاع املرية عن ا

مث عزم ملكهم الفرنسيس على املسري يف الليل إىل دمياط ففهمها املسلمون وكان الفرنج قد عملوا جسرا من 
صنوبر على النيل فنسوا قطعة فعرب عليه الناس وأحدقوا هبم فاجتمع إىل الفرنسيس مخسمائة فارس من أبطاله ومحلوا 

رج هلم املسلمون فلما صاروا يف وسطهم أطبقوا عليهم فلم ينج منهم أحد ومسكوا على املسلمني محلة واحدة فف
الفرنسيس أسرة سيف الدين القيمري باين املارستان يف صاحلية دمشق واهنزم جل الفرنج على محية فحمل عليهم 



راكب املسلمون ووضعوا فيهم السيف وغنم الناس ما ال حيد وال يوصف وأركب الفرنسيس يف حراقة وامل
اإلسالمية حمدقة به ختفق بالكوسات والطبول ويف الرب الشرقي اجليش ساير حتت ألوية النصر ويف الرب الغريب العربان 

والعوام وكانت ساعة عجيبة واعتقل الفرنسيس باملنصورة وذلك يف أول يوم من احملرم قال سعد الدين بن محوية 
ار وكانت القتلى سبعة آالف واستشهد من املسلمني حنو مائة كانت األسرى نيفا وعشرين ألفا فيهم ملوك وكب

  نفس وخلع امللك

املعظم على الكبار من الفرنج مخسني خلعة فامتنع الكلب الفرنسيس من لبس اخللعة وقال أنا مملكيت بقدر مملكة 
وقتلوه بعد أن صاحب مصر كيف ألبس خلعته مث بدت من املعظم خفة وطيش وأمور خرج بسببها عليه مماليك أبيه 

استردوا دمياط وذلك أن حسام الدين بن أيب علي أطلق الفرنسيس على أن يسلم دمياط وعلى بذل مخسمائة ألف 
دينار للمسلمني فأركب بغلة وساق معه اجليش إىل دمياط فما وصلوا إال وأوائل املسلمني قد ركبوا أسوارها فاصفر 

ملكناها والرأي النطلق هذا ألنه قد اطلع على عوراتنا فقال عز  لون الفرنسيس فقال حسام الدين هذه دمياط قد
الدين أيبك ال أرى الغدر وأطلقه وفيها تويف ابن اخلري أبو إسحق إبرهيم بن حممود بن سامل بن مهدي األزجي املقري 

احلجة سنة  احلنبلي روى الكثري عن شهدة وعبد احلق ومجاعة وأجاز له ابن البطي وقرأ القراآت ولد يف سلخ ذي
ثالث وستني ومخسمائة وعىن باحلديث وكان له به معرفة وكان أحد املشايخ املشهورين بالصالح وعلو اإلسناد 
دائم البشر مشتغال بنفسه مالزما ملسجده حسن األخالق قال ابن نقطة مساعه صحيح وهو شيخ مكثر روى عن 

يف يوم الثالثاء سابع عشر ربيع اآلخر ودفن من الغد مبقربة خلق كثري منهم ابن احللوانية وابن العدمي والدمياطي وتو
اإلمام أمحد وكان والده شيخا صاحلا ضريرا حدث عن ابن ناصر وغريه وهو الذي يلقب باخلري تويف يف صفر سنة 
ثالث وستمائة وفيها فخر القضاة بن اجلباب أبو الفضل أمحد بن حممد بن عبد العزيز بن احلسني السعدي املصري 

ناظر األوقاف وراوي صحيح مسلم عن املأموين مسع قليال من السلفي وابن بري وتويف يف رمضان وله سبع ومثانون 
سنة وفيها احلافظية أرغوان العادلية عتيقة امللك العادل ومسيت باحلافظية لتربيتها للملك احلافظ صاحب قلعة جعرب 

  ذ منهاوكانت امرأة صاحلة مدبرة صادرها الصاحل إمسعيل فأخ

أربعمائة صندوق ووقفت دارها اليت داخل باب النصر بدمشق وتعرف بدار اإلبرهيمي على خدامها وبنت 
بالصاحلية حتت ثورا قرب عني الكرش مدرسة وتربة كانت بستانا للنجيب غالم التاج الكندي فاشترته منه وبنت 

  فظية ذلك ووقفت عليه أوقافا جيدة منها بستان بصارو وتسمى اآلن باحلا
وفيها امللك الصاحل عماد الدين أبو اجليش إمسعيل بن العادل الذي متلك دمشق مدة انضم سنة أربع وأربعني إىل ابن 
أخيه صاحب حلب امللك الناصر فكان من كرباء دولته ومن مجلة أمرائه بعد سلطنة دمشق مث قدم معه دمشق وسار 

هم وصاحوا يا خوند أين عينك ترى عدوك أسريا مث أخذوه يف معه فأسره الصاحلية ومروا على طربة الصاحل موال
  الليل وأعدموه يف سلخ ذي القعدة وكان ملكا شهما حمسنا إىل خدمه وغلمانه وحاشيته كثري التجمل 

وفيها أمني الدولة الوزير أبو احلسن الطبيب كان سامريا ببعلبك فأسلم يف الظاهر واهللا أعلم بالسراير ونفق على 
إمسعيل حىت وزر له وكان ظاملا حنسا ماكرا داهية وهو واقف األمينية اليت ببعلبك أخذ من دمشق بعد حصار الصاحل 

اخلوارزمية وسجن بقلعة مصر فلما جاء اخلرب الذي مل يتم بانتصار الناصر توثب أمني الدولة يف مجاعة وصاحوا 
ومن مجلة ما وجد يف تركة أمني الدولة ثالثة  بشعار الناصر فشنقوا وهم هو وناصر الدين بن مغمور واخلوارزمي

  آالف ألف دينار غري ما كان مودعا له عند الناس 



وفيها امللك املعظم غياث الدين بوران شاه بن الصاحل جنم الدين أيوب ملا تويف أبوه حلف له األمراء وتعدوا وراءه 
احلة لقلة عقله وفساده يف املرد ضربه مملوك كما ذكرنا وفرح اخللق بكسر الفرنج على يده لكنه كان ال يصلح لص

بسيف فتلقاها بيده مث هرب إىل برج خشب فرموه بالنفط فرمى بنفسه وهرب إىل النيل فأتلفوه وبقي ملقى على 
  األرض ثالثة أيام حىت انتفخ مث واروه وكان قوي املشاركة يف العلوم ذكيا قال ابن واصل ملا دخل املعظم

  ء فابتدأ ابن الدجاجية تاج الدين فقال مصر قام إليه الشعرا
  ) حني أرغمت لألعادي أنوفا ** كيف كان القدوم من حصن كيفا ( 

  فأجابه امللك املعظم 
  ) تارة آمنا وطورا خميفا ** الطريق الطريق يا ألف حنس ( 

ضربه البندقداري أدركته حرفة األدب كما أدركت عبد اهللا بن املعتز قال أبو شامة دخل يف البحر إىل حلقه ف
بالسيف فوقع وفيها ابن رواح احملدث رشيد الدين أبو حممد عبد الوهاب بن ظافر بن علي بن فتوح األسكندراين 
املالكي ولد سنة أربع ومخسني ومخسمائة ومسع الكثري من السلفي وطائفة ونسخ الكثري وخرج األربعني وكان ذا 

دة وفيها أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن أيب السعادات الدباس دين وفقه وتواضع تويف يف ثامن عشر ذي القع
الفقيه احلنبلي البغدادي أحد أعيان فقهاء بغداد وفضالئهم مسع احلديث من ابن شاتيل وابن زريق الربداين وابن 

النوقاين كليب وتفقه على إمسعيل بن احلسني صاحب أيب الفتح بن املىن وقرأ علم اخلالف واجلدل واألصول على 
وبرع يف ذلك وتقدم على أقرانه وتكلم وهو شاب يف جمالس األئمة فاستحسنوا كالمه وشهد عند قاضي القضاة 

أيب صاحل قال ابن الساعي قرأت عليه مقدمة يف األصول وكان صدوقا نبيال ورعا متدينا حسن الطريقة مجيل السرية 
لم ونشره صابرا على تعليمه مل يزل على قانون واحد مل تعرف له حممود األفعال عابدا كثري التالوة للقرآن حمبا للع

صبوة من صباه إىل آخر عمره يزور الصاحلني ويشتغل بالعلم لطيفا كيسا حسن املفاكهة قل أن يغشى أحد مقبال 
على ما هو بصدده وروى عنه ابن النجار يف تارخيه ووصفه بنحو ما وصفه ابن الساعي تويف يف حادي عشرى 

ن ودفن بباب حرب وقد ناهز الثمانني ومر ليلة بسوق املدرسة النظامية ليصلي العشاء اآلخرة باملستنصرية شعبا
  إماما فخطف إنسان بقياره يف الظلماء وعدا فقال له الشيخ على

رسلك وهبتكه قل قبلت وفشا خربه بذلك فلما أصبح أرسل إليه عدة بقايري قيل أحد عشر فلم يقبل منها إال 
  تنزها  واحدا

وفيها اجملد اإلسفراييين احملدث قارىء احلديث أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن عمر الصويف روى عن املؤيد الطوسي 
ومجاعة وتويف يف ذي القعدة بالسميساطية من دمشق وفيها مظفر بن الفوى أبو منصور بن عبد امللك بن عتيق 

ي وعاش تسعني سنة وتويف يف سلخ القعدة وفيها أبو احلجاج الفهري األسكندراين املالكي الشاهد روح عن السلف
يوسف بن خليل بن قراجا بن عبد اهللا حمدث الشام الدمشقي األدمي احلنبلي نزيل حلب ولد سنة مخس ومخسني 

ومخسمائة بدمشق وتشاغل بالكسب إىل الثالثني من عمره مث طلب احلديث وخترج باحلافظ عبد الغين واستفرغ فيه 
كتب ماال يوصف خبطه املليح املتقن ورحل إىل األقطار فسمع بدمشق من احلفاظ عبد الغين وابن أيب ومسع و

عصرون وابن املوازيين وغريهم وببغداد من ابن كليب وابن بوش وهذه الطبقة وبأصبهان من ابن مسعود احلمال 
الرواية مجيل السرية متسع الرحلة قال وغريه ومبصر من البوصريي وغريه وكان إماما حافظا ثقة نبيال متقنا واسع 

ابن ناصر الدين كان من األئمة احلفاظ املكثرين الرحالني بل كان أوحدهم فضال وأوسعهم رحلة وكتابة ونقال 



وقال ابن رجب تفرد يف وقته بأشياء كثرية عن األصبهانيني وخرج ومجع لنفسه معجما عن أزيد من مخسمائة شيخ 
وغري ذلك واستوطن يف آخر عمره حلب وتصدر جبامعها وصار حافظا واملشار إليه بعلم  ومثانيات وعوايل وفوائد

احلديث فيها حدث بالكثري من قبل الستمائة وإىل آخر عمره وحدث عنه الربزايل ومات قبله باثنيت عشرة سنة 
يين وعمر بن احلاجب وقال ومسع منه احلافظ املقدمون كابن األمناطي وابن الدبيثي وابن نقطة وابن النجار والصريف

  هو أحد الرحالني بل واحدهم فضال وأوسعهم رحلة نقل خبطه املليح ما ال يدخل حتت احلصر

وهو طيب األخالق مرضي الطريقة متقن ثقة حافظ وسئل عنه احلافظ الضياء فقال حافظ مفيد صحيح األصول 
عامل مبا يقرأ عليه ال يكاد يفوته اسم رجل  مسع وحصل صاحب رحلة وتطواف وسئل الصريفيين عنه فقال حافظ ثقة

وقال الذهيب روى عنه خلق كثري وآخر من روى عنه إجازة زينب بنت الكمال تويف سحر يوم اجلمعة منتصف 
  وقيل عاشر مجادى اآلخرة حبلب ودفن بظاهرها رمحه اهللا تعاىل 

  سنة تسع وأربعني وستمائة

  
سالمي كان يهوديا فأسلم وكان أديبا ماهرا وله قصيدة مدح هبا رسول اهللا فيها تويف إبراهيم بن سهل اإلسرائيلي اإل

  صلى اهللا عليه وسلم قبل أن يسلم وكان يهوى صبيا يهوديا امسه موسى فمن قوله فيه من مجلة أبيات 
  ) فحنت إىل بان احلجاز ورنده ** فما وجد إعرابية بان الفها ( 
  ) نين أذنبت ذنبا بوده يرى أ** بأعظم من وجدي مبوسى وإمنا ( 

  وله فيه 
  ) أيطمع يف التقبيل من يعشق البدرا ** يقولون لو قبلته الشتفى اجلوى ( 

  إىل أن قال 
  ) ففي وجه موسى أية تبطل السحرا ** إذا فئة العذال جاءت بسحرها ( 

  مث إنه هوى بعد إسالمه صبيا امسه حممد فقال 
  ) ى الرمحن ما كنت أهتدي ولوال هد** تركت هوى موسى حلب حممد ( 
  ) شريعة موسى عطلت مبحمد ** وما عن قلى حيب تركت وإمنا ( 

مات غريقا رمحه اهللا وفيها ابن العليق أبو نصر األعز بن فضائل البغدادي البابصري روى عن شهدة وعبد احلق 
  وحدةومجاعة وكان صاحلا تاليا لكتاب اهللا تعاىل تويف يف رجب وفيها البشريي بفتح امل

وكسر املعجمة وبعد الياء راء نسبة إىل قلعة بشري بنواحي الدوران من بالد األكراد أبو حممد عبد اخلالق بن األجنب 
بن معمر الفقيه ضياء الدين شيخ ماردين روى عن أيب الفتح بن شاتيل ومجاعة وكانت له مشاركة قوية يف العلوم 

 والعشرين من ذي احلجة وقد جاوز املائة وقال الشريف عز الدين قال الذهيب قال شيخنا الدمياطي مات يف الثاين
يف الوفيات كان يذكر أنه ولد سنة سبع وثالثني ومخسمائة قاله يف العرب وفيها اإلمام رشيد الدين عبد الظاهر بن 

 حسن نشوان اجلذامي املصري الضرير شيخ االقراء بالديار املصرية كان عارفا بالنحو أيضا قال السيوطي يف
احملاضرة قرأ على أيب اجلود ومسع من أيب القسم البوصريي وبرع يف العربية وتصدر لإلقراء وانتهت إليه رياسة الفن 
يف زمانه وكان ذا جاللة ظاهرة وحرمة وافرة وخربة تامة بوجوه القراءات مات يف مجادى األوىل وهو والد الكاتب 



ها أبو نصر الزبيدي عبد العزيز بن حيىي بن املبارك الربعي البغدادي ولد البليغ حمي الدين بن عبد الظاهر انتهى وفي
سنة ستني ومخسمائة ومسع من شهدة وغريها وتويف سلخ مجادى األوىل وفيها نور الدين أبو حممد عبد اللطيف بن 

سمائة ومسع من نفيس ابن بورنداز بن احلسام البغدادي احلنبلي احملدث املعدل ولد يف صفر سنة تسع ومثانني ومخ
أبيه أيب احلسن وأيب حممد جعفر بن حممد بن أموسان وغريمها وعىن هبذا الشأن وقرأ الكثري على عمر بن كرم ومن 

بعده وكتب الكثري خبطه قال الذهيب يف تارخيه هو احلافظ املفيد كتب الكثري وأفاد ومسع منه احلافظ الدمياطي 
ين مث أنه امتحن لقراءته شيئا من أحاديث الصفات جبامع القصر فسعى به وذكره يف معجمه وشهد عند حممود الرحيا

بعض املتجهمة وحبس مديدة وأسقطت عدالته مث أفرج عنه وأعاد عدالته ابن مقبل مث أسقطت مث أعاد عدالته 
  قاضي القضاة أبو صاحل فباشر ديوان الوكالة إىل آخر عمره تويف بكرة السبت ثالث عشري ربيع اآلخر

ن بباب حرب وكان له مجع عظيم وشد تابوته باحلبال وأكثر العوام الصياح يف اجلنازة هذه غايات الصاحلني ودف
انتهى قال ابن الساعي ومل أر ممن كان على قاعدته فعل يف جنازته مثل ذلك فإنه كان كهال يتصرف يف أعمال 

 انتهى وقال ابن رجب حصل له ذلك بربكة السلطان ويركب اخليل وحيلي فرسه بالفضة على عادة أعيان املتصرفني
السنة فإن اإلمام أمحد قال بيننا وبينهم اجلنايز وفيها ابن اجلميزي العالمة هباء الدين أبو احلسن علي بن هبة اهللا بن 

سالمة بن املسلم بن أمحد بن علي اللخمي املصري الشافعي مسند الديار املصرية وخطيبها ومدرسها ولد مبصر يوم 
ضحى سنة تسع ومخسني ومخسمائة وحفظ القرآن سنة تسع وستني ورحل به أبوه فسمعه بدمشق من ابن األ

عساكر وببغداد من شهدة ومجاعة وقرأ القراءات على أيب احلسن البطاحيي وقرأ كتاب املهذب على القاضي أيب 
باألسكندرية من السلفي وتفرد سعد بن أيب عصرون وقرأه أبو سعد على القاضي أيب علي الفارقي عن مؤلفه ومسع 

يف زمانه ورحل إليه الطلبة ودرس وأفىت وانتهت إليه مشيخة العلم بالديار املصرية وهو آخر من قرأ القراءات يف 
الدنيا على البطاحيي بل وآخر من روى عنه بالسماع وقرأ أيضا بالقراءات العشر على ابن أيب عصرون ومسع منه 

 الدنيا وكان رئيس العلماء يف وقته معظما عند اخلاصة والعامة وعليه مدار الفتوى ببلده الكثري وهو آخر تالميذه يف
كبري القدر وافر احلرمة روى عنه خالئق ال حيصون تويف يف الرابع والعشرين من ذي احلجة وفيها السديد أبو 

امع احلاكم قرأ القراءات على القسم عيسى بن أيب احلرم مكي بن حسني العامري املصري الشافعي املقرىء إمام ج
  الشاطيب وأقرأ هامدة وتويف يف شوال عن مثانني سنة وقرأ عليه غري واحد 

وفيها ابن املىن أبو املظفر سيف الدين حممد بن أيب البدر مقبل بن فتيان بن مطر النهرواين املفيت اإلمام الفقيه احلنبلي 
  ابن أخي شيخ املذهب أيب

داد يف خامس رجب سنة سبع وقيل تسع وستني ومخسمائة وقرأ بالروايات على ابن الباقالين الفتح بن املىن ولد ببغ
بواسط وروى عن مجاعة منهم شهدة وعبد احلق اليوسفي وتفقه على عمه ناصح اإلسالم أيب الفتح بن املىن وتأدب 

ن حسن املناظرة متدينا مشكور باحليص بيص الشاعر وغريه وناظر يف املسائل اخلالفية وأفىت وشهد عند القضاة وكا
الطريقة كثري التالوة للقرآن الكرمي وحدث وأثىن عليه ابن نقطة وروى عنه ابن النجار وابن الساعي وعمر بن 

احلاجب وباإلجازة مجاعة آخرهم زينب بنت الكمال املقدسية وتويف يف سابع مجادى اآلخرة ببغداد ودفن مبقربة باب 
  حرب 

مطروح األمري الصاحب أبو احلسني حيىي بن عيسى بن إبراهيم بن مطروح املصري صاحب  وفيها مجال الدين بن
الشعر الرائق ولد بأسيوط يوم اإلثنني ثامن رجب سنة اثنتني وتسعني ومخسمائة ونشأ هناك وتنقلت به األحوال 



ان إذ ذاك نائبا عن أبيه واخلدم والواليات حىت اتصل خبدمة السلطان امللك الكامل بن امللك العادل بن أيوب وك
بالديار املصرية وملا اتسعت مملكة الكامل بالبالد الشرقية وصار له آمد وحصن كيفا وحران والرها والرقة ورأس 

عني وسروج وما انضم إىل ذلك سري إليها ولده امللك الصاحل نائبا عنه وذلك يف سنة تسع وعشرين وستمائة فكان 
تنقل يف تلك البالد إىل أن وصل امللك الصاحل إىل مصر مالكا هلا وكان دخوله يوم ابن مطروح يف خدمته ومل يزل ي

األحد السابع والعشرين من ذي القعدة سنة سبع وثالثني وستمائة مث وصل ابن مطروح إىل الديار املصرية يف أوائل 
ىل أن ملك الصاحل دمشق يف سنة تسع وثالثني فرتبه السلطان ناظرا يف اخلزانة ومل يزل يقرب منه وحيظى عنده إ

مجادى األوىل سنة ثالث وأربعني فكان ابن مطروح يف صورة وزير هلا ومضى إليها فحسنت حاله وارتفعت منزلته 
  مث أن الصاحل توجه إليها فوصلها يف شعبان سنة ست وأربعني وجهز عسكرا إىل محص الستنقاذها من

دمشق وسريه مع العسكر مث بلغه أن الفرنج قد اجتمعوا يف نواب امللك الناصر فعزل ابن مطروح عن واليته ب
جزيرة قربس على عزم قصد الديار املصرية فسري إىل العسكر احملاصرين محص وأمرهم أن يعودوا حلفظ الديار 

املصرية فعاد العسكر وابن مطروح يف اخلدمة وامللك الصاحل متغري عليه ألمور يفهمها منه وملا مات امللك الصاحل 
صل ابن مطروح إىل مصر وأقام يف داره إىل أن مات قال ابن خلكان كان ذا أخالق رضية وكان بيين وبينه و

  مكاتبات ومودة أكيدة وله ديوان شعر أنشدين أكثره فمن ذلك قوله يف أول قصيدة طويلة 
  ) وذروا السيوف تقر يف األغماد ** هي رامة فخذوا ميني الوادي ( 
  ) فلكم صرعن هبا من اآلساد **  عينها وحذار من حلظات أعني( 
  ) فهناك ما أنا واثق بفؤادي ** من كان منكم واثقا بفؤاده ( 
  ) قلب أسري ماله من فادي ** يا صاحيب وىل جبرعاء احلمى ( 
  ) مكحولة أجفاهنا بسواد ** سلبته مين ويوم بانوا مقلة ( 
  ) صاد عني على العشاق باملر** وحبي من أنا يف هواه ميت ( 
  ) لوال الرقيب بلغت منه مرادي ** وأغن مسكى اللمى معسولة ( 
  ) ما بني بيض ظيب ومسر صعاد ** كيف السبيل إىل وصال حمجب ( 
  ) فاحلسن منه عاكف يف باد ** يف بيت شعر نازل من شعره ( 
  ) فتشابه املياس باملياد ** حرسوا مهفهف قده مبثقف ( 
  ) يف ميم مبسمه شفاء الصادي **  قالت لنا ألف العذار خبده( 

  ومن شعره قوله 
  ) أمضى وفتك من سيوف عريبة ** وعلقته من آل يعرب حلظه ( 
  ) شوقا لبارق شوقه وعذيبه ** أسكنته باملنحىن من أضلعي ( 
  )خلوه يل أنا قد رضيت بعيبه ** يا عائبا ذاك الفتور بطرفه ( 

  
  ) فخ العبري جييبه أرج وما ن** لدن وما مر النسيم بعطفه ( 

  ونزل يف بعض أسفاره مبسجد وهو مريض فقال 
  ) بلطيف صنعك واشفين يا شايف ** يا رب قد عجز الطبيب فداوين ( 



  ) شيم الكرام الرب باألضياف ** أنا من ضيوفك قد حسبت وأن من ( 
  وله بيتان ضمنهما بيت املتنيب وأحسن فيهما ومها 

  ) تذكرت ما بني العذيب وبارق **  إذا ما سقاين ريقه وهو باسم( 
  ) جمر عوالينا وجمرى السوابق ** ويذكرين من قده ومدامعي ( 

وكان بينه وبني البهاء زهري حمبة قدمية من زمن الصبا وإقامتهما بالصعيد حىت كانا كاألخوين وليس بينهما فرق يف 
وتويف ليلة األربعاء مستهل شعبان ودفن بسفح  أمور الدنيا مث اتصال خبدمة الصاحل ومها على تلك احلال واملودة

  املقطم وأوصى أن يكتب عند رأسه دوبيت نظمه يف مرضه وهو 
  ) ال أملك من دنياي إال كفنا ** أصبحت بقعر حفريت مرهتنا ( 
  ) من بعض عبادك املسيكني أنا ** يا من وسعت عباده رمحته ( 

  سنة مخسني وستمائة

  
  بكر فقتلوا وسبوا وعملوا عوايدهم  فيها وصلت التتار إىل ديار

وفيها تويف الرشيد بن مسلمة أبو العباس أمحد بن مفرج بن علي بن الدمشقي ناظر األيتام ولد سنة مخس ومخسني 
ومخسمائة وأجاز له الشيخ عبد القادر اجليلي وهبة اهللا الدقاق وابن البطي والكبار وتفرد يف وقته ومسع من احلافظ 

عة وتويف يف ذي القعدة وفيها الكمال إسحق بن أمحد بن عثمان املغريب الشيخ املفيت اإلمام الفقيه ابن عساكر ومجا
الشافعي املغريب أحد مشايخ الشافعية وأعياهنم أخذ عن الشيخ فخر الدين بن عساكر مث عن ابن الصالح وكان 

  إماما عاملا فاضال مقيما بالرواحية أعاد هبا عند ابن الصالح عشرين

ة وقد أخذ عنه مجاعة منهم اإلمام حمي الدين النووي قال أبو شامة كان زاهدا متواضعا وقال النووي يف أوائل سن
هتذيب األمساء واللغات أول شيوخي اإلمام املتفق على علمه وزهده وورعه وكثرة عبادته وعظيم فضله ومتييزه يف 

فقه به أئمة وكان كبري القدر يف اخلري والصالح متيقن ذلك على أشكاله وقال غريه كان متصديا لإلفادة والفتوى ت
الورع عرضت عليه مناصب فامتنع مث ترك الفتوى وقال يف البلد من يقوم مقامي وكان يسرد الصوم ويؤثر بثلث 

جامكيته ويقنع باليسري ويصل رمحه مبا فضل عنه وكان يف كل رمضان ينسخ ختمة ويوقفها وله أوراد كثرية 
  ويف يف ذي القعدة عن نيف ومخسني سنة ودفن بتربة الصوفية إىل جانب ابن الصالح وحماسن مجة ت

وفيها العالمة رضي الدين أبو الفضائل احلسن بن حممد بن حيدر العدوي العمري اهلندي اللغوي نزيل بغداد ولد 
ع مبكة من أيب الفتوح سنة سبع وسبعني ومخسمائة بدوهور ونشأ بغزنة وقدم بغداد وذهب يف الرسائل غري مرة ومس

بن احلصري وببغداد من سعيد بن الرزاز وكان إليه املنتهى يف معرفة اللغة له مصنفات كبار يف ذلك وله بصر يف 
الفقه مع الدين واألمانة تويف يف شعبان ومحل إىل مكة فدفن هبا وفيها اخلطيب العدل عبد اهللا بن حسان بن رافع 

جاج باملسجد املعروف به ودفن بسفح قاسيون وفيها اخلطيب كمال الدين خطيب املصلى توىف بدمشق بقصر ح
عبد الواحد بن خلف بن نبهان خطيب زملكا جد الشيخ كمال الدين بن الزملكاين كان فاضال خريا متميزا يف 
ال علوم متعددة توىل قضاء صرخد ودرس ببعلبك وناب بدمشق ومات هبا حكى عنه ابن أخيه عبد الكايف أنه ملا ط



به املرض وحنن عنده أن إلتوت يده اليمىن إىل أن صارت كالقوس مث فقعت وانكسرت وبقيت معلقة باجللدة مث يوما 
  آخر أصاب يده اليسرى مثل ذلك مث رجله اليمىن مث رجله اليسرى كذلك فبقيت أربعته مكسرة وسألوا األطباء

بن حممد الفهاد كان حبرم السلطان سنجر شاه فلما عن ذلك فما عرفوا جنس هذا املرض وفيها الشيخ الصاحل علي 
قتل انقطع يف بيته وبىن مسجدا ورباطا ووقف عليهما ما ملك وبقي يؤذن احتسابا فلما كان يف بعض األيام جاء إىل 

هبا املسجد وفيه بئر فأدىل السطل ليستقي ماء فطلع مملوءا ذهبا فقال بسم اهللا مردود فأنزله مرة ثانية فطلع مملوءا ذ
فقال بسم اهللا غري مردود وقلبه يف البئر وأنزله مرة ثالثة فطلع مملوءا ذهبا فقال يا رب ال تطردين عن بابك أنا أروح 
إىل الشط أتوضأ ليس قصدي سوى املاء ألداء فريضتك مث أنزله رابعة فطلع مملوءا ماءا فسجد شكرا هللا تعاىل وفيها 

اهللا بن سعد بن مفلح بن هبة اهللا بن منري األنصاري املقدسي األصل مث اإلمام مشس الدين حممد بن سعد بن عبد 
الدمشقي الكاتب الفقيه احلنبلي ولد سنة إحدى وسبعني ومخسمائة ومسع من حيىي الثقفي وابن صدقة احلراين 

دب وغريمها وأجاز له السلفي وغريه وكان شيخا فاضال وأديبا حسن النظم والنثر من املعروفني بالفضل واأل
والكتابة والدين والصالح وحسن اخلط وحسن اخلصال ولطف املقال وطال عمره ووزر للملك الصاحل إمسعيل مدة 

وحدث بدمشق وحلب وكتب عنه ابن احلاجب وقال سألت احلافظ ابن عبد الواحد عنه فقال عامل دين روى عنه 
  ثاين شوال بسفح قاسيون ودفن به من الغد مجاعة منهم ابنه حيىي بن حممد بن سعد وسليمان بن محزة وتويف يف 

وتويف أخوه أمحد يف نصف ذي القعدة من هذه السنة روى عن اخلشوعي وابن طربزد وفيها الفقيه العالمة احملدث 
الصاحل الورع حممد بن إمسعيل احلضرمي والد الفقيه إمسعيل املشهور كان مفتيا مدرسا وصنف واختصر شعب 

يه زيادات حسنة وخترج به مجاعة منهم ولده وملا مات نزل يف قربه الشيخ أبو الغيث بن مجيل اإلميان للبيهقي وله عل
  نفع اهللا هبما قاله ابن األهدل وفيها سعد الدين بن محوية اجلويين حممد بن املؤيد بن عبد اهللا

ن سفح قاسيون ابن علي الصويف صاحب أحوال ورياضات وله أصحاب ومريدون وله كالم على طريقة االحتاد سك
مدة مث رجع إىل خراسان وتويف هناك قاله يف العرب وفيها الفقيه موسى بن حممد القمراوي نسبة إىل قمرا قرية من 

  أعمال صرخد ومن شعره قصيدة وازن هبا قصيدة احلصري القريواين اليت أوهلا 
  ) أقيام الساعة موعده ** يا ليل الصب مىت غده ( 

  فقال القمراوي 
  ) ورثا السريك حسده ** مريضك عوده  قل مل( 
  ) زفرات الشوق تصعده ** مل يبق جفاك سوى نفس ( 
  ) إىل عينيك ويسنده ** هروت يعنعن يف السحر ( 
  ) فكيف وأنت جترده ** وإذا أغمضت اللحظ فتكت ( 
  ) واحلاجب منك يعقده ** كم سهل خدك وجه رضا ( 
  ) ختلده  يف نار الشوق** ما أشرك فيك القلب فلم ( 

  وفيها فخر القضاة نصر اهللا بن هبة اهللا بن بصاقة احلنفي الكاتب من شعره 
  ) يليق مبن يهواه خلع عذاره ** على ورد خديه واس عذاره ( 
  ) ولوال اهلوى يقتادين مل أداره ** وأبذل جهدي يف مداراة قلبه ( 
  ) أرى جل ناري شب من جلناره ** أرى جنة يف خده غري أنين ( 



  ) ومل أدر أن املوت عقىب مخاره ** سكرت بكأس من رحيق رضابه ( 
وفيها علي بن أيب الفوارس اخلياط املقرىء عرف بالسري باريك كان حاذقا باخلياطة قيل أن األمري األرنباي أحضره 

ري فإن رضي ليلة العيد وقد عرض عليه ثوب أطلس فطلب صاحبه مثنا كثريا فقال أنا أخيطه وال أقطعه ويلبسه األم
صاحبه مبا يعطى واإلبعاد عليه فقال افعل ففعل ذلك وجاء صاحبه وأصر على الثمن الغايل فطواه ونقله وأعاده عليه 

  فلما رآه صحيحا رضي مبا أعطى

  
وفيها الشيخ عثمان الدير ناعسي من دير ناعس من قرى البقاع شيخ عظيم صاحب كرامات ومكاشفات أدرك 

فن بزاوية هناك وكان له صيت ومسعة وفيها ابن قمرية املؤمتن أبو القسم حيىي بن أيب السعود مجاعة من األولياء ود
نصر بن أيب القسم بن أيب احلسن التميمي احلنظلي األزجي التاجر السفار مسند العراق ولد سنة مخس وستني 

ويف يف السابع والعشرين من ومخسمائة ومسع من شهدة وجتىن وعبد احلق ومجاعة وحدث يف جتارته مبصر والشام ت
  مجادى األوىل 

وفيها هبة اهللا بن حممد بن احلسني بن مفرج مجال الدين أبو الربكات املقدسي مث األسكندراين الشافعي ويعرف بابن 
  الواعظ من عدول الثغر روى عن السلفي قليال وعاش إحدى ومثانني سنة 

  سنة إحدى ومخسني وستمائة

  
لنجار إبراهيم بن سليمان بن محزة القرشي الدمشقي اجملود كتب لألجمد صاحب بعلبك مدة فيها تويف اجلمال بن ا

  وله شعر وأدب أخذ عن الكندي وفتيان الشاغوري وتويف بدمشق يف ربيع اآلخر 
وفيها امللك الصاحل صالح الدين أمحد بن امللك الظاهر غازي بن صالح الدين يوسف بن أيوب صاحب عني تاب 

مائة وإمنا أخروه عن سلطنة حلب ألنه ابن أمة وألن أخاه العزيز ابن بنت العادل وقد تزوج بعد أخيه ولد سنة ست
العزيز بفاطمة بنت امللك الكامل وكان مهيبا وقورا حدث عن االفتخار اهلامشي وتويف يف شعبان بعنتاب وفيها 

راوي صحيح مسلم عن أيب املفاخر املأموين  الصاحل بن شجاع بن سيدهم أبو التقى املدجلي املصري املالكي اخلياط
  وكان صاحلا متعففا تويف يف احملرم 

  وفيها السبط مجال الدين أبو القسم عبد الرمحن بن مكي بن عبد الرمحن

الطرابلسي املغريب مث األسكندراين ولد سنة سبعني ومخسمائة ومسع من جده السلفي الكبري ومن غريه وأجاز له عبد 
لق وانتهى إليه علو اإلسناد بالديار املصرية وكان عريا من العلم تويف يف رابع شوال مبصر قاله يف احلق وشهدة وخ

العرب وفيها ابن الزملكاين العالمة كمال الدين عبد الواحد ابن خطيب زملكا أبو حممد عبد الكرمي بن خلف 
ة يف فنون العلم خريا متميزا ذكيا سريا األنصاري السماكي الشافعي صاحب علم املعاين والبيان كان قوي املشارك

وويل قضاء صرخد ودرس مدة ببعلبك وله نظم رائق وهو جد الكمال الزملكاين املشهور واسطة عقد البيت وتويف 
عبد الواحد يف احملرم بدمشق وكان له ولد يقال له أبو احلسن علي إمام جليل وافر احلرمة حسن الشكل درس 

األول سنة تسعني وستمائة وقد نيف على اخلمسني وفيها أبو احلسن بن قطرال علي بن عبد  باألمينية وتويف يف ربيع
اهللا بن حممد األنصاري القرطيب مسع عبد احلق بن توبة وأبا القاسم بن الشراط وناظر على بن أيب العباس بن مصا 



ص ووىل قضاء شاطبة مث ويل قضاء وقرأ العربية ويل قضاء آمد فلما أخذها الفرنج سنة تسع وستمائة أسروه مث خل
قرطبة مث ويل قضاء فاس وكان يشارك يف عدة علوم ويتفرد برباعة البالغة تويف مبراكش يف ربيع األول وله مثان 

  ومثانون سنة 
وفيها أبو احلسن موفق الدين علي بن عبد الرمحن البغدادي البابصري الفقيه احلنبلي مسع مع أبيه من أيب العباس 

أيب الفتح بن صرما وغريه وتفقه يف املذهب وكان معيدا لطائفة احلنابلة باملستنصرية تويف يف شعبان ببغداد  أمحد بن
  ودفن بباب حرب 

وفيها الشيخ حممد بن الشيخ الكبري عبد اهللا اليونيين خلف أباه يف املشيخة ببعلبك مدة وكان زاهدا عابدا متواضعا 
  كبري القدر تويف يف رجب

  ومخسني وستمائة سنة اثنتني

  
فيها شرعت التتار يف فتح البالد اإلسالمية واخلليفة غافل يف خلوته وهلوه والوزير مؤيد الدين وأتباع اخلليفة 

  يكاتبون هالكو والرسل بينهم 
وفيها ظهر بأرض عدن يف بعض جباهلا نار يطري شرارها إىل البحر بالليل ويصعد منها دخان عظيم بالنهار فما شكوا 

  ا النار اليت ذكرها النيب صلى اهللا عليه وسلم أهنا تظهر يف آخر الزمان فتاب الناس أهن
وفيها تويف الرشيد العراقي أبو الفضل إمسعيل بن أمحد بن احلسني احلنبلي اجلايب بدار الطعم كان أبوه فقيها مشهورا 

  وتويف يف مجادى األوىل سكن دمشق واستجاز البنه من شهدة والسلفي وطائفة فروى الكثري باإلجازة 
وفيها األمري فارس الدين أقطايا التركي الصاحلي النجمي كان موصوفا بالشجاعة والكرم اشتراه الصاحل بألف دينار 

فلما اتصلت السلطنة إىل رفيقه امللك املعز بالغ أقطايا يف اإلذالل والتجرب وبقي يركب ركبة ملك وتزوج بابنة 
أعمل العرس يف قلعة اجلبل فأخلها يل وكان يدخل اخلزائن ويتصرف يف األموال  صاحب محاة وقال للمعز أريد

فاتفق املعز وزوجته شجرة الدر عليه ورتبا من قتله وأغلقت أبواب القلعة فركبت مماليكه وكانوا سبعمائة وأحاطوا 
  بالقلعة فألقى إليهم رأسه فهربوا وتفرقوا وكان قتله يف شعبان 

سروشاهي بضم اخلاء املعجمة وسكون املهملة وفتح الراء وبعد الواو شني معجمة نسبة إىل وفيها مشس الدين اخل
خسروشاه قرية مبرو أبو حممد عبد احلميد بن عيسى بن عمريه بن يوسف بن خليل بن عبد اهللا بن يوسف التربيزي 

فخر الدين الرازي وبرع فيه ومسع الشافعي العالمة املتكلم ولد سنة مثانني ومخسمائة ورحل فأخذ الكالم عن اإلمام 
  من املؤيد الطوسي وتقدم يف علم األصول والعقليات وأقام يف الشام بالكرك مدة عند الناصر وتفنن يف علوم

متعددة منها الفلسفة ودرس وناظر وقد اختصر املهذب يف الفقه والشفا البن سينا وله إشكاالت وإيرادات جيدة 
  اخلطيب زين الدين بن املرحل ومات يف ثاين عشرى شوال بدمشق ودفن بقاسيون وورى عنه الدمياطي وأخذ عنه 

وفيها أو يف اليت قبلها كما جزم به ابن كمال باشا العالمة بدر الدين حممد بن حممود بن عبد الكرميسي الكردري 
ماعة من العلماء املعروف خبواهر زاده احلنفي أخذ عن خاله مشس األئمة الكردري وتفقه به والكردري يقال جل

كانوا أخوات مشس األئمة ولكن املشهور هبذه النسبة عند اإلطالق اثنان أحدمها متقدم وهو أبو بكر حممد بن 
حسني البخاري ابن أخت القاضي أيب ثابت حممد وقد تكرر ذكره يف اهلداية بلقبه هذا وهو مراد صاحبها والثاين 



هللا تعاىل يف سنة إحدى ومخسني وستمائة قاله ابن كمال باشا وفيها أو خواهر زاده صاحب هذه الترمجة تويف رمحه ا
يف اليت قبلها كما جزم به ابن األهدل شيخ شيوخ اليمن أبو الغيث بن مجيل اليمين كان كبري الشأن ظاهر الربهان 

  خترج به خلق وانتفع به الناس وكان وجوده حياة للوجود وفيه يقول اليافعي رمحه اهللا تعاىل 
  ) بكل زمان مث كل مكان ** لنا سيدكم ساد بالفضل سيدا  (
  ) أبو الغيث فينا فخر كل مياين ** إذا أرض أهل فاخروا بشيوخهم ( 

كان يف ابتداء أمره عبدا أي قنا قاطعا للطريق فبينا هو كامن ألخذ قافلة إذ مسع هاتفا يقول يا صاحب العني عليك 
ى اهللا وظهر عليه من أوله صدق اإلرادة وسيما السعادة وصحب أوال الشيخ عينا فوقع منه موقعا أزعجه وأقبل عل

علي بن أفلح الزبيدي مث الشيخ املبجل علي األهدل وملا انتشر صيت الشيخ بنواحي سردر كتب إليه اإلمام أمحد 
ن هذا سبيل بن احلسني صاحب ذيبني يدعوه إىل البيعة فأجابه الشيخ ورد كتاب السيد وفهمنا مضمونه ولعمري أ

  }له دعوة احلق { سلكه االولون غري أنا نفر منذ مسعنا قوله تعاىل 

مل يبق إلجابة اخللق فينا متسع وليس ألحد منا أن يشهر سيفه على غري نفسه وال أن يفرط يف يومه بعد أمسه فليعلم 
ائق وأحوال باهرة وكرامات ظاهرة السيد قلة فراغنا ملا رام منا ويعذر املوىل والسالم وكان أميا وله كالم يف احلق

ووضع عليه كتاب يف التصوف وفيها جمد الدين بن تيمية شيخ اإلسالم أبو الربكات عبد السالم بن عبد اهللا بن أيب 
القسم اخلضر بن حممد بن علي بن تيمية احلراين الفقيه احلنبلي اإلمام املقرىء احملدث املفسر األصويل النحوي شيخ 

حلفاظ األعالم وفقيه الوقت ابن أخي الشيخ جمد الدين حممد املتقدم ذكره ولد سنة تسعني ومخسمائة اإلسالم وأحد ا
تقريبا حبران وحفظ هبا القرآن ومسع من عمه اخلطيب فخر الدين واحلافظ عبد القادر الرهاوي مث ارحتل إىل بغداد 

أيضا فسمع هبا من ابن سكينة وابن األخضر سنة ثالث وستمائة مع ابن عمه سيف الدين عبد الغين املتقدم ذكره 
وابن طربزد وخلق وأقام هبا ست سنني يشتغل بأنواع العلوم مث رجع إىل حران فاشتغل على عمه فخر الدين مث 

رجع إىل بغداد فازداد هبا من العلوم وتفقه هبا على أيب بكر بن غنيمة والفخر إمسعيل وأتقن العربية واحلساب واجلرب 
وبرع يف هذه العلوم وغريها قال الذهيب حدثين شيخنا يعين أبا العباس بن تيمية شيخ اإلسالم حفيد الشيخ واملقابلة 

جمد الدين هذا أن جده رىب يتيما وأنه سافر مع ابن عمه إىل العراق ليخدمه ويشتغل معه وهو ابن ثالث عشرة سنة 
لفخر مسعيل ايش حفظ هذه الصغري فبدر وعرض ما فكان يبيت عنده فيسمعه مسائل اخلالف فيحفظه املسألة فقال ا

حفظه يف احلال فبهت فيه الفخر وقال البن عمه هذا جييء منه شيء وحرصه على االشتغال قال فشيخه يف اخلالف 
الفخر إمساعيل وعرض عليه مصنفه جنة الناظر وكتب له عليه عرض على الفقيه اإلمام العامل أوحد الفضالء وهو 

ما قال الذهيب وقال يل شيخنا أبو العباس كان الشيخ مجال الدين بن مالك يقول ألني للشيخ اجملد ابن ست عشرة عا
  الفقه كما ألني احلديد لداود وقال الشيخ جنم الدين بن محدان مصنف الرعاية

مه يف تراجم شيوخ حران صحبت اجملد صحبته بعد قدومي من دمشق ومل أمسع منه شيئا ومسعت بقراءته على ابن ع
كثريا ووىل التفسري والتدريس بعد ابن عمه وكان رجال فاضال يف مذهبه وغريه وجرى يل معه مباحث كثرية 

ومناظرات عديدة وقال احلافظ عز الدين الشريف حدث باحلجاز والعراق والشام وبلده حران وصنف ودرس 
عجبا يف حفظ األحاديث وسردها  وكان من أعيان العلماء وأكابر الفضالء وقال الذهيب قال شيخنا كان جدنا

وحفظ مذاهب الناس بال كلفة وقال الذهيب وكان الشيخ جمد الدين معدوم النظري يف زمانه رأسا يف الفقه وأصوله 
بارعا يف احلديث ومعانيه له اليد الطوىل يف معرفة القراءات والتفسري صنف التصانيف واشتهر امسه وبعد صيته 



  املذهب مفرط الذكاء متني الديانة كبري الشأن وللصرصري من قصيدة ميدحه هبا وكان فرد زمانه يف معرفة 
  ) إلخوان صدق بغية املتوصل ** وإن لنا يف وقتنا وفتوره ( 
  ) شديد القوى مل يستكينوا ملبطل ** يذبون عن دين اهلدى ذب ناصر ( 
  ) لي والتصنيف يف املذهب اجل** فمنهم حبران الفقيه النبيه ذو الفوائد ( 
  ) أبو الربكات العامل احلجة امللي ** هو اجملد ذو التقوى ابن تيمية الرضا ( 
  ) واحكم باألحكام علم املبجل ** حمرره يف الفقه حرر فقهنا ( 
  ) وسنته آلوا به خري موئل ** جزاهم خريا رهبم عن نبيهم ( 

ى يف عدة جملدات املنتقى من أحاديث ومن مصنفاته أطراف أحاديث التفسري رتبها على السور األحكام الكرب
األحكام وهو الكتاب املشهور احملرر يف الفقه منتهى الغاية يف شرح اهلداية وغري ذلك قال ابن رجب يف طبقاته كان 
اجملد يفىت أحيانا أن الطالق الثالث اجملموعة إمنا يقع منها واحدة فقد وتويف رمحه اهللا تعاىل يوم عيد الفطر بعد صالة 

معة منه حبران ودفن بظاهرها وتوفيت ابنة عمه زوجته بدرة بنت فخر الدين بن تيمية قبله بيوم واحد روت اجل
  باإلجازة عن

ضياء بن اخلريف وتكىن أم البدر وفيها أبو علي أمحد بن أمحد بن أيب احلسن بن دويرة البصري املقرىء الزاهد شيخ 
ه أمم وختم عليه القرآن أزيد من ألف إنسان وكان صاحلا زاهدا احلنابلة بالبصرة ورئيسهم ومدرسهم اشتغل علي

ورعا وحدث جبامع الترمذي بإجازته من احلافظ أيب حممد بن األخضر مسعه منه الشيخ نور الدين عبد الرمحن بن 
 عمر البصري وهو أحد تالمذته وعليه ختم القرآن وحفظ اخلرقي عنده مبدرسته بالبصرة وتويف الشيخ أبو علي يف

هذه السنة بالبصرة وويل بعده التدريس مبدرسته تلميذه الشيخ نور الدين املذكور وخلع عليه ببغداد يف عشر 
  مجادى اآلخرة من هذه السنة 

وفيها أبو الفضل عيسى بن سالمة بن سامل احلراين اخلياط ولد يف آخر شوال سنة إحدى ومخسني ومخسمائة ومسع 
أجاز له ابن البطي وأبو بكر بن النقور وحممد بن حممد بن السكن ومجاعة وانفرد من أمحد بن أيب الوفا الصايغ و

بالرواية عنهم تويف يف آخر هذه السنة وفيها الناصح فرج بن عبد اهللا احلبشي اخلادم موىل أيب جعفر القرطيب وعتيق 
كتبه وعاش قريبا من مثانني اجملد البهنسي مسع الكثري من اخلشوعي والقسم وعدة وكان صاحلا كيسا متيقظا وقف 

سنة وتويف يف شوال وفيها الكمال حممد بن طلحة بن حممد بن احلسن كمال الدين أبو سامل القرشي العدوي 
النصييب الشافعي املفيت الرحال مصنف كتاب العقد الفريد وأحد الصدور والرؤساء املعظمني ولد سنة اثنتني ومثانني 

ؤيد وزينب الشعرية وتفقه فربع يف الفقه واألصول واخلالف وترسل عن امللوك ومخسمائة ومسع بنيسابور من امل
وساد وتقدم وحدث ببالد كثرية ويف سنة مثان وأربعني وستمائة كتب تقليده بالوزارة فاعتذر وتنصل فلم يقبل منه 

هب وقد نسب إىل فتوالها يومني مث انسل خفية وترك األموال واملوجود ولبس ثوبا قطنيا وذهب فلم يدر أين ذ
  االشتغال بعلم احلروف واألوفاق وأنه يستخرج أشياء من املغيبات وقيل أنه رجع

  ويؤيد ذلك قوله يف املنجم 
  ) حبكم حازم فاردد عليه ** إذا حكم املنجم يف القضايا ( 
  ) فقدلين وال تركن إليه ** فليس بعامل ما اهللا قاض ( 

  وله 



  ) ل األمور إىل اآلله وسلم وك** ال تركنن إىل مقال منجم ( 
  ) تدبري حادثة فلست مبسلم ** واعلم بأنك إن جعلت لكوكب ( 

وله كتاب الدر املنظم يف اسم اهللا األعظم وتوىل ابتداء القضاء بنصيبني مث ويل خطابة دمشق مث ملا زهد يف الدنيا حج 
أبو البقاء حممد بن علي بن بقاء بن السباك  فلما رجع أقام بدمشق قليال مث سار إىل حلب فتويف هبا يف رجب وفيها

البغدادي مسع من أيب الفتح بن شاتيل ونصر اهللا القزاز ومجاعة وتويف يف شعبان وفيها السديد بن مكي بن املسلم بن 
مكي بن خلف ابن عالن القيسي الدمشقي املعدل آخر أصحاب احلافظ أيب القسم بن عساكر وفاة وتفرد أيضا عن 

  عبد الرمحن بن أيب العجايز وأيب املعايل ابن خلدون وتويف يف عشرى صفر عن تسع ومثانني سنة أيب الفهم 

  سنة ثالث ومخسني وستمائة

  
فيها جاء سيل بدمشق فبلغ السيل بسوق الفاكهة من صاحلية دمشق ستة أذرع وفيها تويف الشهاب القوصي أبو 

ل بن حامد بن عبد الرمحن بن املرجا بن املؤمل بن حممد بن علي احملامد وأبو العرب وأبو الفداء وأبو الطاهر إمسعي
بن إبراهيم بن نفيس بن سعد بن سعد بن عبادة بن الصامت الرئيس الفقيه الشافعي األنصاري اخلزرجي القوصي 
إىل  وكيل بيت املال بالشام وواقف احللقة القوصية باجلامع ولد بقوص يف احملرم سنة أربع وسبعني ومخسمائة ورحل

  مصر القاهرة سنة تسعني مث قدم إىل دمشق سنة إحدى

وتسعني واستوطنها ومسع الكثري ببالد متعددة واتصل بالصاحب صفي الدين بن شكر وروى عن إمسعيل بن يس 
واألرتاحي واخلشوعي وخلق كثري وخرج لنفسه معجما يف أربع جملدات كبار قال الذهيب فيه غلط كثري وكان أديبا 

صيحا مفوها بصريا بالفقه وترسل إىل البالد وويل وكالة بيت املال وتقدم عند امللوك ودرس حبلقته جبامع إخباريا ف
دمشق وكان يلبس الطيلسان احملنك والبزة اجلميلة ويركب البغلة وتويف بدمشق يف ربيع األول ودفن بداره اليت 

نبها جامعا وبىن ببغداد مدرسة يف سوق السلطان وقفها دار حديث وفيها إقبال الشرايب بىن مدرسة بواسط وإىل جا
وجدد مبكة الرباط الذي اشتهر به وعني عرفة اليت يف املوقف وأجرى ماءها النتفاع احلج به وأوقف على ذلك 
أوقافا سنية وفيها سيف الدين أبو احلسن علي بن يوسف بن أيب الفوارس القيمري صاحب املارستان بصاحلية 

مراء وأبطاهلم املذكورين وصلحائهم املشهورين وهو ابن أخت صاحب قيمر تويف بنابلس دمشق كان من جلة األ
ونقل فدفن بقبته اليت بقرب مارستانه بالصاحلية والدعاء عند قربه مستجاب وفيها ضياء الدين أبو حممد صقر بن 

عي ولد قبل الستني ومخسمائة وروى حيىي بن سامل بن حيىي بن عيسى بن صقر املفيت اإلمام املعمر الكليب احلليب الشاف
عن حيىي الثقفي ومجاعة وتويف يف صفر حبلب وفيها النظام البلخي حممد بن حممد بن حممد بن عثمان احلنفي نزيل 

حلب ولد ببغداد سنة ثالث وسبعني ومخسمائة وتفقه خبراسان ومسع صحيح مسلم من املؤيد الطوسي وكان فقيها 
حبلب يف مجادى اآلخرة وفيها النور البلخي أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن أمحد بن مفتيا بصريا باملذهب تويف 

خلف املقرىء باألحلان ولد بدمشق سنة سبع ومخسني ومخسمائة ومسع بالقاهرة من التاج املسعودي واجتمع 
   الرابع والعشرينبالسلفي وأجاز له ومسع باألسكندرية يف سنة مخس وسبعني ومسع من املطهر الشحامي وتويف يف

من ربيع اآلخر وكان صاحلا خريا معمرا وفيها أبو احلجاج يوسف بن حممد بن إبراهيم األنصاري البياسي بفتح الباء 
املوحدة والياء املثناة من حتت املشددة نسبة إىل بياسة مدينة كبرية من كورجيان ولد يوم اخلميس الرابع عشر من 



ني ومخسمائة وهو أحد فضالء األندلس وحفاظها املتقنني كان أديبا بارعا فاضال شهر ربيع اآلخر سنة ثالث وسبع
مطلعا على أقسام كالم العامل من النظم والنثر وراويا لوقائعها وحروهبا وأيامها قال ابن خلكان بلغين أنه كان حيفظ 

وتنقل يف بالد األندلس وطاف  كتاب احلماسة تأليف أيب متام وديوان املتنىبء وسقط الزند وغري ذلك من األشعار
أكثرها وألف لصاحب إفريقية كتابا مساه األعالم باحلروب الواقعة يف صدر اإلسالم ابتدأه بقتل عمر بن اخلطاب 
وختمه خبروج الوليد بن طريف الشاري على هرون الرشيد وهو يف جملدين وله كتاب احلماسة يف جملدين أيضا 

  نون ذكر فيه أشياء حسنة منها قول اجمل
  ) ومل يبد لألتراب من ثديها حجم ** وعلقت ليلى وهي غر صغرية ( 
  ) إىل اليوم مل نكرب ومل تكرب البهم ** صغريين نرعى البهم ياليت إننا ( 

  ومنها قول الوأواء الدمشقي 
  ) أحلى من األمن عند اخلائف الوجل ** وزائر راع كل الناس منطره ( 
  ) فهابه الصبح أن يبدو من اخلجل ** ائبه ألقى على الليل ليال من ذو( 
  ) فاستل بالوصل روحي من يدي أجلي ** أراد باهلجر قتلي فاستجرت به ( 
  ) صارت والية أهل العشق من قبل ** وصرت فيه أمري العاشقني وقد ( 

  ومنها قول علي بن عطية البلنسي الزقاق 
  ) داح فلدن وأما ردفها فر** ومرجتة األعطاف أما قوامها ( 
  ) يطري وما غري السرور جناح ** أملت فبات الليل من قصر هبا ( 
  )تعانقين حىت الصباح صباح ** وبت وقد زارت لنا نعم ليله ( 

  
  ) ويف خصرها من ساعدي وشاح ** على عاتقي من ساعديها مخائل ( 

  وتويف رمحه اهللا تعاىل يوم األحد الرابع من ذي القعدة مبدينة تونس 

  ع ومخسني وستمائةسنة أرب

  
فيها كان ظهور النار بظاهر املدينة النبوية على ساكنها الصالة والسالم وكانت مصداق قوله صلى اهللا عليه وسلم 
ال تقوم الساعة حىت تظهر نار باحلجاز تضيء أعناق اإلبل ببصرى وبقيت أياما قيل ثالثة أشهر وكان نساء املدينة 

ة أهنا القيامة ظهرت من وادي أحيلني يف احلرة الشرقية تدب دبيب النمل إىل يغزلن على ضوئها وظن أهل املدين
جهة الشمال تأكل ما أتت عليه من أحجار وجبال وال تأكل الشجر حىت أن صاحب املدينة الشريفة منيف بن 

كلت النصل دون شبحة أرسل اثنني ليأتياه خبربها فدنيا منها فلم جيدا هلا حرا فأخذ أحدمها سهما ومد به إليها فأ
العود مث قلبه ومد بالطرف اآلخر فأكلت الريش دون العود وكانت تذيب وتسبك ما مرت عليه من اجلبال فسدت 

وادي شطاه باحلجر املسبوك بالنار سدا وال كسد ذي القرنني واحتبس املاء خلفه فصار حبرا مد البصر طوال 
تسعني وستمائة فجرى املاء من اخلرق سنة كاملة ميأل ما بني وعرضا كأنه نيل مصر عند زيادته مث خرقه املاء سنة 

جنبيت الوادي مث انسد مث اخنرق ثانية يف العشر األول بعد السبعمائة فجرى سنة وأزيد مث اخنرق يف سنة أربع وثالثني 



لفراش أيب بكر وسبعمائة وفيها احترق املسجد النبوي ليلة اجلمعة أول ليلة من رمضان بعد صالة التراويح على يد ا
املراغي بسقوط ذبالة من يده فأتت النار على مجيع سقوفه ووقعت بعض السواري وذاب الرصاص وذلك قبل أن 

  ينام الناس واحترق سقف احلجرة ووقع بعضه يف احلجرة الشريفة وقال بعض الناس يف ذلك 
  )ختشى عليه وال دهاه العار ** مل حيترق حرم النيب لريبة ( 

  
  ) ذاك اجلناب فطهرته النار ** يدي الروافض المست لكنما أ( 

  وقال ابن تولو املغريب 
  ) يقتادكم للذم كل سفيه ** قل للروافض باملدينة مالكم ( 
  ) إال لذمكم الصحابة فيه ** ما أصبح احلرم الشريف حمرقا ( 

رق خلق كثري ووقع شيء كثري وفيها غرقت بغداد الغرق الذي مل يسمع مبثله زادت دجلة زيادة ما رأى مثلها وغ
من الدور على أهلها وأشرف الناس على اهلالك وبقيت املراكب متر يف أزفة بغداد وركب اخلليفة يف مركب وابتهل 

الناس إىل اهللا تعاىل بالدعاء وفيها تواترت األخبار بوصول عساكر هالكو إىل بالد أذربيجان قاصدة بالد الشام 
طلح امللك الناصر مع امللك العزيز صاحب مصر ويتفقا على قتال التتار فأجاب إىل فوردت قصاد اخلليفة بأن يص

ذلك وعاد إىل الشام وفيها تويف ابن وثيق شيخ القراء أبو إسحق إبراهيم بن حممد بن عبد الرمحن األموي األشبيلي 
ها سنة مخس وتسعني على غري اجملود احلاذق ولد سنة سبع وستني ومخسمائة وذكر أنه قرأ القراآت السبع بغزة وغري

واحد من أصحاب أيب احلسن شريح وأن أبا عبد اهللا ابن زرقون أجاز له فروى عنه التيسري باإلجازة وأقرأ باملوصل 
  والشام ومصر وكان عايل اإلسناد تويف باألسكندرية يف ربيع اآلخر 

اهدية بدمشق على الشرف القبلي وكان وايل دمشق وفيها األمري جماهد الدين إبراهيم بن ادنبا الذي بىن اخلانقاة اجمل
  عاقال فاضال ومن نظمه 

  ) القد واللني والتثين ** أشبهك الغصن يف خصال ( 
  ) الغصن جيىن وأنت جتين ** لكن جتنيك ما حكاه ( 

  وله يف مليح امسه مالك 
  ) حبييب قال مالك ** ومليح قلت ما االسم ( 
  )ف حسن اعتدالك وص** قلت صف يل وجهك الزاهي ( 

  
  ) وما أشبه ذلك ** قال كالغصن وكالبدر ( 

تويف بدمشق ودفن خبانقاته املذكورة وفيها بشارة بن عبد اهللا األرمين الكاتب موىل شبل الدولة املعظمي كان يكتب 
  خطا حسنا دفن بسفح قاسيون وذريته يدعون النظر على الذرية وعلى اخلانقاة الشبلية 

ن شاهاور عبد اهللا بن حممد بن شاهاور بن أنوشروان بن أيب النجيب الرازي كان حافظا فاضال غزير وفيها احلافظ اب
العلم صاحب مقامات وكرامات وآثار وفيها العماد بن النحاس األصم أبو بكر عبد اهللا بن أيب اجملد احلسن بن 

من أيب سعد بن أيب عصرون وكان  احلسني بن علي األنصاري الدمشقي ولد سنة اثنتني وسبعني ومخسمائة ومسع
آخر من روى عنه ومن الفضل بن البانياسي وحيىي الثقفي ومجاعة ومسع بنيسابور من منصور الفراوي وبأصبهان من 



  علي بن منصور الثقفي وكان ثقة خريا نبيال به صمم مفرط مسع الناس من لفظه ومات يف الثاين والعشرين من صفر 
محن بن نوح بن حممد املقدسي مدرس الرواحية وأجل أصحاب ابن الصالح وأعرفهم وفيها مشس الدين عبد الر

باملذهب تويف يف ربيع اآلخر وقد تفقه به مجاعة وفيها عبد العزيز بن عبد الرمحن بن قرناص احلموي أحد األعيان 
ح النيب صلى اهللا عليه العلماء الفضالء يف الفقه واألدب تزهد يف صباه وامتنع من قول الشعر إال يف الزهد ومد

  وسلم ومن شعره 
  ) أعاره احلسن من أنواع أزهار ** يا من غدا وجهه روض العيون ملا ( 
  ) فالطرف يف جنة والقلب يف نار ** نعمت طريف وأودعت احلشا حرقا ( 

 األصبع وله أشياء مستحسنة جدا وفيها زكي الدين عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر املصري وعرف بابن أيب
  صنف كتاب حترير التحبري يف البديع مل يصنف مثله ومن شعره املستجاد

  
  ) فقلت ترى دمعي فقال ترى ثغري ** تبسم ملا أن بكيت من اهلجر ( 
  ) بفيك آليل الدمع عقدا من الدر ** فديتك ملا أن بكيت تنظمت ( 
  ) ن ثغري فكانت دموعي قال ذا النظم م** فال تدعي يا شاعر الثغر صنعه ( 

وفيها الصوري أبو احلسن علي بن يوسف الدمشقي التاجر السفار مسع من املؤيد الطوسي ومجاعة وكان ذا بر 
  وصدقة تويف يف احملرم 

وفيها الشيخ الكبري عيسى بن أمحد بن الياس اليونيين الزاهد صاحب الشيخ عبد اهللا كان عابدا زاهدا صواما قواما 
تبتال منقطع القرين صاحب أحوال وإخالص إال أنه كان حاد النفس ولذلك قيل له سالب خائفا قانتا هللا تعاىل م

األحوال وكان خشن العيش يف ملبسه ومأكله تويف يف ذي القعدة ودفن بزاويته بيونني وفيها ابن املقدسية العدل 
اين املالكي ولد يف أول شرف الدين أبو بكر حممد بن احلسن بن عبد السالم التميمي السفاقسي األصل األسكندر

سنة ثالث وسبعني وأحضره خاله احلافظ بن املفضل قراءة املسلسل باالولية عند السلفي واستجازه له مث أمسعه من 
أمحد بن عبد الرمحن احلضرمي وغريه تويف يف مجادى األوىل وله مشيخة خرجها منصور بن سليم احلافظ وفيها 

ارك بن أيب بكر بن محدان املوصلي مؤلف عقود اجلمان يف شعراء الزمان تويف الكمال بن الشعار أبو الربكات املب
  حبلب 

وفيها جمري الدين يعقوب بن امللك العادل ويلقب هو بامللك املعز كان فاضال أجاز له أبو روح اهلروي وطائفة وتويف 
ؤرخ مشس الدين أبو املظفر يوسف يف ذي القعدة ودفن بالتربة عند أبيه وفيها سبط ابن اجلوزي العالمة الواعظ امل

  بن فرغلي التركي مث البغدادي اهلبريي احلنفي سبط

الشيخ أيب الفرج بن اجلوزي أمسعه جده منه ومن ابن كليب ومجاعة وقدم دمشق سنة بضع وستمائة فوعظ هبا 
امع الكبري وحصل له القبول العظيم للطف مشائله وعذوبة وعظه وله تفسري يف تسع وعشرين جملدا وشرح اجل

وكتاب مرآة الزمان وهو كتاب كامسه ومجع جملدا يف مناقب أيب حنيفة ودرس وأفىت وكان يف شبيبته حنبليا وكان 
وافر احلرمة عند امللوك نقله امللك املعظم إىل مذهب أيب حنيفة فانتقد عليه ذلك كثري من الناس حىت قال له بعض 

لرجل كبري ما يرجع عنه إال بعيب ظهر له فيه فأي شيء ظهر لك يف أرباب األحوال وهو على املنرب إذا كان ل
اإلمام أمحد حىت رجعت عنه فقال له اسكت فقال الفقري أما أنا فسكت وأما أنت فتكلم فرام الكالم فلم يستطع 



ه من أول فنزل عن املنرب ولو مل يكن له إال كتابه مرآة الزمان لكفاه شرفا فإنه سلك يف مجعه مسلكا غريبا ابتدأ
الزمان إىل أوائل سنة أربع ومخسني وستمائة اليت تويف فيها مات رمحه اهللا ليلة الثالثاء العشرين من ذي احلجة مبنزله 

  جببل الصاحلية ودفن هناك وحضر دفنه امللك الناصر سلطان الشام رمحه اهللا تعاىل رمحة واسعة 

  سنة مخس ومخسني وستمائة

  
ملعز صاحب مصر يتزوج بابنة صاحب املوصل فعظم ذلك على زوجته شجرة الدر فيها شاع اخلرب أن امللك ا

وعزمت على الفتك به واتفقت مع مجاعة من اخلدم ووعدهتم بأموال عظيمة فركب املعز للعب الكرة وجاء تعبان 
ناس من األمراء فدخل احلمام يغتسل فلما صار عريانا رمته اخلدام إىل األرض وخنقوه ليال ومل يدر به أحد فأصبح ال
  والكرباء على عادهتم للخدمة فإذا هو ميت فاختبطت املدينة مث سلطنوا بعده ابنه امللك املنصور عليا 

  وفيها وصلت التتار إىل املوصل وخربوا بالدها 
  وفيها تويف العالمة ابن باطيش بالشني املعجمة عماد الدين أبو اجملد إمساعيل

هللا بن حممد املوصلي الشافعي ولد يف حمرم سنة مخس وسبعني ومخسمائة ودخل بغداد ابن هبة اهللا بن سعيد بن هبة ا
فتفقه هبا ومسع هبا من ابن اجلوزي وغريه وحبلب من حنبل وبدمشق من مجاعة وخرج لنفسه أحاديث عن شيوخه 

عيان األئمة ودرس وأفىت وصنف تصانيف حسنة منها طبقات الشافعية وكتاب املغين يف غريب املهذب وكان من أ
عارفا باألصول قوي املشاركة يف العلوم لكن يف كتابه املغىن أوهام كثرية نبه النووي يف هتذيبه على كثري منها تويف 

  يف حلب يف مجادى اآلخرة رمحه اهللا تعاىل 
 وفيها املعز عز الدين أيبك التركماين الصاحلي صاحب مصر جهاشنكري امللك الصاحل كان ذا عقل ودين وترك

للمسكن متلك يف ربيع اآلخر سنة مثان وأربعني مث أقاموا معه باسم السلطنة األشرف يوسف بن الناصر يوسف بن 
أقسيس وله عشر سنني وبقي املعز أتابكه وهذا بعد مخسة أيام من سلطنة املعز فكان خيرج التوقيع وصورته رسم 

ر األشرف بعد مديدة وجرت أليبك أمور إىل أن خطب باألمر العايل السلطاين األشريف وامللكي املعزي مث بطل أم
ابنة صاحب املوصل فغارت أم خليل شجرة الدر وقتلته يف احلمام فقتلوها وملكوا ولده عليا وله مخس عشرة سنة 

وكان أيبك عفيفا طاهر الذيل ال مينع أحدا حاجة وال يشرب مسكرا كثري املداراة لألمراء وبىن املدرسة املعزية على 
يل ووقف عليها وقفا جيدا وفيها شجرة الدر أم خليل كانت بارعة احلسن ذات ذكاء وعقل ودهاء فأحبها امللك الن

الصاحل وملا تويف أخفت موته وكانت تعلم خبطها عالمته ونالت من السعادة أعلى الرتب حبيث أهنا خطب هلا على 
فتزوج هبا وكانت رمبا حتكم عليه وكانت تركية ذات املنابر وملكوها عليهم أياما فلم يتم ذلك ومتلك املعز أيبك 

  شهامة وإقدام وجرأة وآل أمرها إىل أن قتلت وألقيت حتت قلعة مصر مسلوبة ومل يدر قاتلها مث دفنت بتربتها

  
وفيها البدرائي العالمة جنم الدين أبو حممد عبد اهللا بن أيب الوفاء حممد بن احلسن الشافعي الفرضي ولد سنة أربع 

سعني ومخسمائة ومسع من مجاعة وتفقه وبرع يف املذهب ودرس بالنظامية وترسل غري مرة وحدث حبلب ودمشق وت
ومصر وبغداد وبىن بدمشق املدرسة الكبرية املشهورة به وتعرف بالبدرائية قال الذهيب كان فقيها عاملا دينا صدرا 

وقد ويل القضاء ببغداد على كره وتويف بعد مخسة حمتشما جليل القدر وافر احلرمة متواضعا دمث األخالق منبسطا 



عشر يوما يف ذي القعدة وعافاه اهللا تعاىل من كائنة التتار وقال السيوطي يف لباب األنساب البادرائي بفتح املوحدة 
رمحن بن والدال والراء املهملتني نسبة إىل بادرايا قرية من عمل واسط وفيها اليلداين احملدث املسند تقي الدين عبد ال

أيب الفهم عبد املنعم بن عبد الرمحن القرشي الدمشقي أبو حممد اليلداين الشافعي كان من احلفاظ املكثرين واألثبات 
املصنفني ولد بيلدا قرية من قرى دمشق يف أول سنة مثان وستني ومخسمائة وطلب احلديث وقد كرب ورحل ومسع 

ذكر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال له يف النوم أنت رجل من ابن كليب وابن بوش وطبقتهما وكتب الكثري و
جيد تويف بقريته وكان خطيبها يف ثامن ربيع األول وفيها املرسي العالمة شرف الدين أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا 

ع املوطأ من بن حممد بن أيب الفضل السلمي األندلسي احملدث املفسر النحوي ولد سنة سبعني ومخسمائة يف أوهلا ومس
أيب حممد بن عبيد اهللا ورحل إىل أن وصل إىل أقصى خراسان ومسع الكثري من منصور الفراوي وأيب روح والكبار 

وكان كثري األسفار والتطواف مجاعة لفنون العلم ذكيا ثاقب الذهن له تصانيف كثرية مع زهد وورع وفقر وتعفف 
من أهل السنة صحبنا وما رأينا منه إال خريا وقال الذهيب تويف يف سئل عنه احلافظ الضياء فقال فقيه مناظر حنوي 

  نصف ربيع األول يف الطريق ودفن بتل الزعقة رمحه اهللا تعاىل

  سنة ست ومخسني وستمائة

  
فيها قتل املستعصم باهللا أبو أمحد عبد اهللا بن املستنصر باهللا أيب جعفر منصور بن الظاهر حممد بن الناصر العباسي 

لفاء العراقيني وكانت دولتهم مخسمائة سنة وأربعا وعشرين سنة ولد أبو أمحد هذا سنة تسع وستمائة يف آخر اخل
خالفة جد أبيه وأجاز له املؤيد الطوسي ومجاعة ومسع من علي ابن النيار الذي لقنه اخلتمة وروى عنه حمي الدين بن 

وىل سنة أربعني وكان حليما كرميا سليم الباطن قليل اجلوزي وجنم الدين البادراي باإلجازة واستخلف يف مجادى األ
الرأي حسن الديانة مبغضا للبدعة يف اجلملة ختم له خبري فإن الكافر هالكو أمر به وبولده فرفسا حىت ماتا وذلك يف 
 آخر احملرم وكان األمر أشغل من أن يوجد مؤرخ ملوته أو مواراة جسده وبقي الوقت بال خليفة ثالث سنني وكان

سبب قتلهما أن املؤيد العلقمي الوزير قاتله اهللا كاتب التتار وحرضهم على قصد بغداد ألجل ما جرى على إخوانه 
الرافضة من النهب واخلزي فظن املخذول أن األمر يتم له وأنه يقيم خليفة علويا فأرسل أخاه ومملوكه إىل هالكو 

وعدوه باألماين وساروا فأخذ لولو صاحب املوصل يهىيء وسهل عليه أخذ بغداد وطلب أن يكون نائبا له عليها ف
للتتار اإلقامات ويكاتب اخلليفة سرا فكان ابن العلقمي قبحه اهللا ال يدع تلك املكاتبات تصل إىل اخلليفة مع أهنا لو 

 إىل وصلت ملا أجدت ألن اخلليفة كان يرد األمر إليه فلما حتقق األمر بعث ولد حمي الدين بن اخلوارزمي رسوال
هالكو يعده باألموال والغنائم فركب هالكو يف مائيت ألف من التتار والكرج ومدد من صاحب املوصل مع ولده 

الصاحل إمسعيل فخرج ركن الدين الدوادار فالتقى بأخوايني وكان على مقدمة هالكو فانكسر املسلمون مث سارباجو 
  فنزل من غريب بغداد ونزل هالكو من شرقيها

العلقمي على املستعصم باهللا أن اخرج إليهم يف تقرير الصلح فخرج اخلبيث وتوثق لنفسه ورجع فقال أن فأشار ابن 
امللك قد رغب أن يزوج ابنته بابنك األمري أيب بكروان تكون الطاعة له كما كان أجدادك مع امللوك السلجوقية مث 

لعلماء والرؤساء ليحضروا العقد بزعمه فخرجوا يترحل فخرج إليه املستعصم يف أعيان الدولة مث استدعى الوزير ا
فضربت رقاب اجلميع وصار كذلك خيرج طائفة بعد طائفة وتضرب أعناقهم حىت بقيت الرعية بال راع مث دخلت 



حينئذ التتار بغداد وبذلوا السيف واستمر القتل والسيب حنو أربعني يوما ومل يسلم إال من اختفى يف بئر أو قناة وقتل 
رفسا ويقال ان هالكو أمر بعد القتلى فبلغوا ألف ألف ومثامنائة ألف وكسر فعند ذلك نودي باألمان مث أمر اخلليفة 

هالكو بأخوايني فضربت عنقه ألنه بلغه أنه كاتب اخلليفة وكانت بلية مل يصب اإلسالم مبثلها وعملت الشعراء 
  قصائد يف مراثي بغداد وأهلها ومتثل بقول سبط التعاويذي 

  ) ببقاء موالنا الوزير خراب ** دت وأهلوها معا فبيوهتم با( 
  وقال بعضهم 

  ) حزنا على ما مت للمستعصم ** يا عصبة اإلسالم نوحي وانديب ( 
  ) البن الفرات فصار البن العلقمي ** دست الوزارة كان قبل زمانه ( 

م باملوت مشيد األعمار وحكم بالفناء وكان آخر خطبة خطبت ببغداد أن قال اخلطيب يف أوهلا احلمد هللا الذي هد
  على أهل هذه الدار وقال تقي الدين بن أيب اليسر قصيدته يف بغداد وهي 

  ) فما وقوفك واألحباب قد ساروا ** لسائل الدمع عن بغداد أخبار ( 
  ) فما بذاك احلمى والدار ديار ** يا زائرين إىل الزوراء ال تفدوا ( 
  ) به املعامل قد عفاه أقفار ** شرفت  تاج اخلالفة والربع الذي( 
  )وللدموع على اآلثار آثار ** أضحى لعطف البلى يف ربعه أثر ( 

  
  ) شبت عليه وواىف الربع إعصار ** يا نار قليب من نار حلرب وغى ( 
  ) وقام باألمر من حيويه زنار ** عال الصليب على أعلى منابرها ( 
  ) ن من دون ذاك الستر أستار وكا** وكم حرمي سبته الترك غاصبة ( 
  ) ومل يعد لبدور منه أبدار ** وكم بدور على البدرية اخنسفت ( 
  ) من النهاب وقد حازته كفار ** وكم ذخائر أضحت وهي شائعة ( 
  ) على الرقاب وحطت فيه أوزار ** وكم حدود أقيمت من سيوفهم ( 
  ) ذعار  إىل السفاح من األعداء** ناديت والسيب مهتوك جترهم ( 

وملا فرغ هالكو من قتل اخلليفة وأهل بغداد أقام على العراق نوابه وكان ابن العلقمي حسن هلم أن يقيموا خليفة 
  علويا فلم يوافقوه وأطرحوه وصار معهم يف صورة بعض الغلمان ومات كمدا ال رمحه اهللا 

 متغاليا يف التشيع إىل غاية ما يكون عامل وهو مؤيد الدين حممد بن أمحد وزير اإلمام املستعصم باهللا كان فاضال
التتار ليظفر ببغيته فلم ينل منهم ذلك وكان ينشد وهو يف حالة اهلوان وجرى القضاء بعكس ما أملته مث أرسل 

هالكو إىل الناصر صاحب دمشق كتابا صورته يعلم سلطان مصر ناصر طال بقاؤه أنا ملا توجهنا إىل العراق وخرج 
قتلناهم بسيف اهللا مث خرج إلينا رؤساء البلد ومقدموها فكان قصارى كالمهم سببا هلالك نفوس إلينا جنودهم ف

تستحق اإلهالك وأما ما كان من صاحب البلد فإنه خرج إىل خدمتنا ودخل حتت عبودتنا فسألناه عن أشياء كذبنا 
يطة وال تقولن قالعي املانعات فيها فاستحق اإلعدام وكان كذبه ظاهرا ووجدوا ما عملوا حاضرا أجب ملك البس

  ورجايل املقاتالت ولقد بلغنا أن شذرة من العسكر التجأت إليك هاربة وإىل جنابك الئذة 
  ) ولنا البسيطان الثرى واملاء ** أين املفر وال مفر هلارب ( 

  فساعة وقوفك على كتابنا جتعل قالع الشام مساءها أرضها وطوهلا عرضها



ابا ثانيا يقول فيه خدمة ملك ناصر أطال عمره أما بعد فإنا فتحنا بغداد واستأصلنا ملكها والسالم مث أرسل له كت
وملكها إىل هنا وكان ظن وقد ضن باألموال ومل ينافس الرجال أن ملكه يبقى على ذلك احلال وقد عال ذكره ومنا 

  قدره فخسف يف الكمال بدره 
  )  توقع زواال إذا قيل مت** إذا مت أمر بدا نقصه ( 

وحنن يف طلب اإلزدياد على ممر اآلباد فال تكن كالذين نسوا اهللا فأنساهم أنفسهم وأبد ما يف نفسك إما إمساك 
مبعروف أو تسريح بإحسان أجب دعوة ملك البسيطة تأمن شره وتنال بره واسع إليه برجالك وأموالك وال تعوق 

فنحن جنود اهللا بنا ينتقم ممن عتا وجترب وطغى وتكرب وبأمر اهللا رسولنا والسالم مث أرسل كتابا ثالثا يقول فيه أما بعد 
ما ائتمر أن عوتب تنمر وأن روجع استمر وجترب وحنن قد أهلكنا البالد وأبدنا العباد وقتلنا النسوان واألوالد فأيها 

وش اململكة مقصودنا الباقون أنتم مبن مضى الحقون ويا أيها الغافلون أنتم إليهم تساقون وحنن جيوش اهللكة ال جي
  االنتقام وملكنا ال يرام ونزيلنا ال يضام وعدلنا يف ملكنا قد اشتهر ومن سيوفنا أين املفر 

  ) ولنا البسيطان الثرى واملاء ** أين املفر وال مفر هلارب ( 
  ) يف قبضيت األمراء واخللفاء ** ذلت هليبتنا األسود فأصبحت ( 

  لكم اهلرب وعلينا الطلب وحنن إليكم صائرون ولكم طالبون و
  ) وأي غرمي بالتقاضي غرميها ** ستعلم ليلى أي دين تداينت ( 

دمرنا البالد وأيتمنا األوالد وأهلكنا العباد وأذقناهم العذاب وجعلنا عظيمهم صغريا وأمريهم أسريا أحتسبون أنكم 
  أنذر والسالم منا ناجون أو متخلصون وعن قليل سوف تعلمون على ما تقدمون وقد أعذر من 

  وفيها تويف أبو العباس القرطيب أمحد بن عمر بن إبراهيم األنصاري

املالكي احملدث الشاهد نزيل األسكندرية كان من كبار األئمة ولد سنة مثان وسبعني ومخسمائة ومسع باملغرب من 
  مجاعة واختصر الصحيحني وصنف كتاب املفهم يف شرح خمتصر مسلم وتويف يف ذي القعدة 

فيها ابن احلالوي شرف الدين أبو الطيب أمحد بن حممد بن أيب الوفا اهلزبر له فضيلة تامة وشعره يف غاية اجلودة و
  والرقة فمن ذلك قوله 

  ) محراء من وجناته تتوقد ** واىف يطوف هبا الغزال األغيد ( 
  ) فندميها كمديرها يتأود ** مالت به وأماله سكر الصبا ( 
  ) فالقائالن مثقل وحمدد ** ف حلظه ثقلت مآزره وأره( 
  ) واللحظ منه مثقف ومهند ** فإذا انثىن وإذا رنا فقوامه ( 

ومدح امللوك والكبار وعاش ثالثا ومخسني سنة وكان يف خدمة صاحب املوصل وفيها الزعيب بفتح الزاي نسبة إىل 
امي روى كتاب الشكر عن ابن شاتيل زعب بطن من سليم أبو إسحق إبراهيم بن أيب بكر بن إمسعيل بن علي احلم

ومات يف احملرم ببغداد وفيها الصدر البكري أبو علي احلسن بن حممد بن حممد بن حممد بن عمروك التيمي 
النيسابوري مث الدمشقي الصويف احلافظ ولد سنة أربع وسبعني ومخسمائة ومسع مبكة من عمر املبانشي وبدمشق من 

ح وبأصبهان من أيب الفتوح وابن اجلنيد وكتب الكثري وعىن هبذا الشأن أمت عناية ابن طربزد وخبراسان من أيب رو
ومجع وصنف وشرع يف موسدة ذيل على تاريخ ابن عساكر ووىل مشيخة الشيوخ وحسبة دمشق وعظم يف دولة 

حلجة ضعفه املعظم مث فتر سوقه وابتلي بالفاجل قبل موته بأعوام مث حتول إىل مصر فمات هبا يف حادي عشر ذي ا
بعضهم وقال الزكي الربزايل كان كثري التخليط وفيها الشرف األربلي العالمة أبو عبد اهللا احلسني بن إبراهيم 



اهلدناين الشافعي اللغوي ولد سنة مثان وستني ومخسمائة بأربل ومسع بدمشق من اخلشوعي وطائفة وحفظ على 
  الكندي خطب

يري وكان يعرف اللغة ويقرئها تويف يف ثاين ذي القعدة وفيها العماد داود بن ابن نباتة وديوان املتنيب ومقامات احلر
عمر بن يوسف أبو املعايل الزبيدي املقدسي الشافعي الدمشقي األباري خطيب بيت اآلبار ولد سنة ست ومثانني 

إال يبكي ويل ومخسمائة ومسع من اخلشوعي والقسم وطائفة وكان فصيحا خطيبا بليغا ال يكاد يسمع موعظة أحد 
خطابة دمشق وتدريس الغزالية بعد ابن عبد السالم مث عزل بعد ست سنني وعاد إىل خطابة القرية وهبا تويف يف 

شعبان ودفن هناك وفيها امللك الناصر داود بن املعظم بن العادل صاحب الكرك صالح الدين أبو املفاخر ولد سنة 
ببغداد من القطيعي وكان حنفيا فاضال مناظرا ذكيا بصريا باألدب ثالث وستمائة وأجاز له املؤيد الطوسي ومسع 

بديع النظم كثري احملاسن ملك دمشق بعد أبيه مث أخذها منه عمه األشرف فتحول إىل مدينة الكرك فملكها إحدى 
 عشرة سنة مث عمل عليه ابنه وسلمها إىل صاحب مصر الصاحل وزالت مملكته وكان جوادا ممدحا ومن شعره يفضل

  اجلارية على الغالم 
  ) مبقلة جؤذر فيها فتور ** أحب الغادة احلسناء ترنو ( 
  ) وإن فنت الورى الرشأ الغرير ** وال أصبو إىل رشأ غرير ( 
  ) ومنها يستمد ويستنري ** وأىن يستوي مشس وبدر ( 
  ) فيظهر عندها للبدر نور ** وهل تبدو الغزالة يف مساء ( 

  وله 
  ) ودمي على خديك منه شهود ** وشهيد  قليب وطرفك قاتل( 
  ) كم دوهنن صوارم وأسود ** يا أيها الرشأ الذي حلظاته ( 
  ) يل واحلديد أالنه داود ** ومن العجائب أن قلبك مل يلن ( 

تويف رمحه اهللا بظاهر دمشق بقرية البويضاء ودفن عند والده امللك املعظم يف مجادى األوىل وكانت أمه خوارزمية 
  بعده مدة عاشت

  
وفيها هباء الدين زهري بن حممد بن علي بن حيىي الصاحب املنشىء أبو الفضل وأبو العالء األزدي املهليب املكي مث 

القوصي الكاتب له ديوان مشهور ولد سنة إحدى ومثانني ومخسمائة وكتب اإلنشاء للملك الصاحل جنم الدين ببالد 
فذه رسوال وملا مرض باملنصورة تغري عليه وأبعده ألنه كان سريع التخيل املشرق فلما تسلطن بلغه أعلى املراتب ون

والغضب واملعاقبة على الوهم مث اتصل البهاء زهري بالناصر صاحب الشام وله فيه مدائح وكان ذا مروءة ومكارم 
  ومن شعره 

  ) وأيسر ما يلقاه منه محامه ** يطيب لقليب أن يطيب غرامه ( 
  ) ويرضيه من طيف اخليال ملامه ** باملىن  وأعجب منه كيف يقنع( 

  ومنها 
  ) وما البدر إال ما حواه لثامه ** وما الغصن إال ما حوته بروده ( 
  ) أخوه لعلي نافع يل ذمامه ** خذوا يل من البدر الذمام فإنه ( 



  ومن شعره أيضا 
  ) جود كفك يل مزينه ** أنا زهريك ليس إال ( 
  ) كأمنا هو يل بثينه ** أهوى مجيل الذكر عنك ( 
  ) إنه فيه جهينه ** فاسأل ضمريك عن وداد ( 

  ومنه أيضا 
  ) فترمقين النحاة بعني مقت ** بروحي من أمسيتها بسيت ( 
  ) وكيف وأنين لزهري وقيت ** يظنوا أنين قد قلت حلنا ( 
  ) فال عجب إذا ما قلت سيت ** وقد ملكت جهايت الست طرا ( 

كله لطيف وهو كما يقال السهل املمتنع وأجازين رواية ديوانه وهو كثري الوجود بأيدي قال ابن خلكان وشعره 
  الناس قال وكان مسه أمل فأقام به أياما مث تويف قبل املغرب يوم األحد رابع ذي القعدة ودفن من الغد بعد

جهتها القبلية ومل يتفق يل صالة الظهر بتربة بالقرافة الصغرى بالقرب من قبة اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه يف 
  الصالة عليه الشتغايل باملرض 

وفيها الكفر طايب أبو الفضل عبد العزيز بن عبد الوهاب بن بيان القواس الرامي األستاذ ولد سنة سبع وسبعني 
  ومخسمائة ومسع الكثري من حيىي الثقفي وعمر دهرا وتويف يف احلادي والعشرين من شوال بدمشق 

بن صديق عبد العزيز بن حممد بن أمحد احلراين وهو بكنيته أشهر وهلذا مساه بعضهم ثابتا مسع من عبد  وفيها أبو العز
الوهاب بن أيب حبة وحدث بدمشق وهبا تويف يف مجادى األوىل وفيها احلافظ الكبري زكي الدين أبو حممد عبد العظيم 

ي الشافعي صاحب التصانيف ولد سنة إحدى ومثانني بن عبد القوي بن عبد اهللا بن سالمة املنذري الشامي مث املصر
مخسمائة ومسع من األرتاحي وأيب اجلود وابن طربزد وخلق وخترج بأيب احلسن علي بن املفضل ولزمه مدة وله معجم 
كبري مروي ويل مشيخة الكاملية مدة وانقطع هبا حنوا من عشرين سنة مكبا على العلم واإلفادة قال ابن ناصر الدين 

حافظا كبريا حجة ثقة عمدة له كتاب الترغيب والترهيب والتكملة لوفيات النقلة انتهى وقال ابن شهبة برع كان 
يف العربية والفقه ومسع احلديث مبكة ودمشق وحران والرها واألسكندرية وروى عنه الدمياطي وابن دقيق العيد 

يف فنون من العلم وبه خترج الدمياطي وابن دقيق  والشريف عز الدين وأبو احلسني اليونيين وخلق وخترج به العلماء
العيد والشريف عز الدين وطائفة يف علوم احلديث قال الشريف عز الدين كان عدمي النظري يف معرفة علم احلديث 
على اختالف فنونه عاملا بصحيحه وسقيمه ومعلوله وطرقه متبحرا يف معرفة أحكامه ومعانيه ومشكلة قيما مبعرفة 

  عرابه واختالف ألفاظه ماهرا يف معرفة رواته وجرحهم وتعديلهم ووفياهتم ومواليدهمغريبه وإ

وأخبارهم إماما حجة ثبتا ورعا متحريا فيما يقوله متثبتا فيما يرويه وقال الذهيب مل يكن يف زمانه أحفظ منه ومن 
والترهيب يف جملدين وهو تصانيفه خمتصر مسلم وخمتصر سنن أيب داود وله عليه حواش مفيدة وكتاب الترغيب 

  كتاب نفيس تويف رمحه اهللا تعاىل يف رابع ذي القعدة ودفن بسفح املقطم 
وفيها مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن عبد املنعم بن نعمة بن سلطان بن سرور بن رافع بن حسن بن جعفر 

سعني ومخسمائة ومسع بالقدس من أيب عبد املقدسي النابلسي الفقيه احلنبلي احملدث ولد يوم عاشوراء سنة أربع وت
اهللا ابن البنا وحدث بنابلس قال الشريف عز الدين كان له سعة وفيه فضل تويف يف ذي القعدة بنابلس وفيها موفق 

الدين أبو حممد عبد القاهر بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن عبد العزيز بن الفوطي البغدادي احلنبلي األديب قال 



كان إماما ثقة أديبا فاضال حافظا للقرآن عاملا بالعربية واللغة والنجوم كاتبا شاعرا صاحب أمثال وكان ابن الساعي 
  فقريا ذا عيال ومل يوافق نفسه على خيانة ويل كتابة ديوان العرض وقتل صربا يف الواقعة ببغداد 

سدي الدمشقي الناسخ كان له إجازة وفيها ابن خطيب القرافة أبو عمرو عثمان بن علي بن عبد الواحد القرشي األ
من السلفي فروى هبا الكثري وتويف يف ثالث ربيع اآلخر عن أربع ومثانني سنة وفيها الشاذيل أبو احلسن علي بن عبد 

اهللا بن عبد احلميد املغريب الزاهد شيخ الطائفة الشاذلية سكن األسكندرية وصحبه هبا مجاعة وله يف التصوف مشكلة 
له يف االعتذار عنها وعنه أخذ الشيخ أبو العباس املرسي قاله يف العرب وقال الشيخ عبد الرؤوف توهم ويتكلف 

املناوي يف طبقات األولياء علي أبو احلسن الشاذيل السيد الشريف من ذرية حممد بن احلسن زعيم الطائفة الشاذلية 
حىت أتقنها وصار يناظر عليها مع كونه ضريرا مث نسبة إىل شاذلة قرية بأفريقية نشأ ببلده فاشتغل بالعلوم الشرعية 

  سلك منهاج التصوف وجد واجتهد حىت ظهر صالحه

وخريه وطار يف فضاء الفضائل طريه ومحد يف طريق القوم سراه وسريه نظم فرقق ولطف وتكلم على الناس فقرط 
م ثغرها من الفجر إىل املغرب األمساع وشنف وطاف وجال ولقي الرجال وقدم إىل أسكندرية من املغرب وصار يالز

وينتفع الناس حبديثه احلسن وكالمه املطرب وحتول إىل الديار املصرية وأظهر فيها طريقته املرضية ونشر سريته 
السرية وله أحزاب حمفوظة وأحوال بعني العناية ملحوظة قيل له من شيخك فقال أما فيما مضى فعبد السالم بن 

ين أسقي من عشرة أحبر مخسة مساوية ومخسة أرضية وملا قدم أسكندرية كان هبا أبو الفتح بشيش وأما اآلن فإ
الواسطي فوقف بظاهرها واستأذنه فقال طاقية ال تسع رأسني فمات أبو الفتح يف تلك الليلة وذلك ألن من دخل 

ئذان وحج مرارا ومات قاصدا بلدا على فقري بغري إذنه فمهما كان أحدمها أعلى سلبه أو قتله ولذلك ندبوا االست
احلج يف طريقه قال ابن دقيق العيد ما رأيت أعرف باهللا منه ومع ذلك آذوه وأخرجوه جبماعته من املغرب وكتبوا 

إىل نائب أسكندرية أنه يقدم عليكم مغريب زنديق وقد أخرجناه من بلدنا فاحذروه فدخل أسكندرية فآذوه فظهرت 
كالمه كل علم تسبق إليك فيه اخلواطر ومتيل النفس وتلتذ به فارم به وخذ له كرامات أوجبت اعتقاده ومن 

بالكتاب والسنة وكان إذا ركب متشى أكابر الفقراء وأهل الدينا حوله وتنشر األعالم على رأسه وتضرب 
عت على الكوسات بني يديه وينادي النقيب أمامه بأمره له من أراد القطب الغوث فعليه بالشاذيل قال احلنفي اطل

مقام اجليالين والشاذيل فإذا مقام الشاذيل أرفع ومن كالم الشاذيل لوال جلام الشريعة على لساين ألخربتكم مبا حيدث 
يف غد وما بعده إىل يوم القيامة وقد أفرد التاج بن عطاء اهللا مولفا حافال لترمجته وكالمه مات رمحه اهللا تعاىل 

  ي القعدة ودفن هناك انتهى ملخصابصحراء عيذاب قاصدا للحج يف أواخر ذ

  
وفيها سيف الدين بن املشد سلطان الشعراء صاحب الديوان املشهور األمري أبو احلسن علي بن عمر بن قزل 

  التركماين ولد سنة اثنتني وستمائة مبصر وكان فاضال كثري اخلري والصدقات ذا مروءة ومن شعره 
  ) وتوا فهم من مجلة الشهدا وإن مي** بشرى ألهل اهلوى عاشوا به سعدا ( 
  ) أن الضاللة تيه يف الغرام هدى ** شعارهم رقة الشكوى ومذهبهم ( 
  ) عربى وأنفاسهم حتت الدجى صعدا ** عيوهنم يف ظالم الليل ساهرة ( 
  ) ظلوا سكارى فظنوا غيهم رشدا ** جترعوا كأس مخر احلب مترعة ( 
  ) ثىن والبدر حني بدا كالغصن ملا ان** وعاسل القد معسول مقبله ( 



  ) والغيث ينزل منحال ومنعقدا ** نادمته وثغور الربق بامسة ( 
  ) أهدت إىل النور من أزهارها مددا ** كأن جلق حيا اهللا ساكنها ( 
  ) ثورا ويعقد حملول الندى بردا ** فاسترسل اجلو منهال يزيد على ( 

  ومن شعره أيضا 
  ) ا حذاركم من األحداق فخذو** بني اجلفون مصارع العشاق ( 
  ) أمضى وأنكى يف حشا املشتاق ** فهي السهام بل السيوف وإهنا ( 

  تويف رمحه اهللا يف تاسع احملرم بدمشق ودفن بقاسيون 
وفيها النشيب احملدث مشس الدين أبو احلسن علي بن املظفر بن القسم الربعي النشيب الدمشقي نائب احلسبة مسع 

قسم بن عساكر وخلق وكان فصيحا طيب الصوت بالقراءة كتب الكثري وكان يؤدب مث الكثري من اخلشوعي وال
  صار شاهدا تويف يف ربيع األول وقد جاوز التسعني 

وفيها الشيخ علي اخلباز الزاهد أحد مشايخ العراق له زاوية واتباع وأحوال وكرامات وفيها ابن عوه أبو حفص 
تاجر السفار العدل حدث بدمشق عن البوصريي وتويف يف ذي احلجة عمر بن أيب نصر بن أيب الفتح اجلزري ال

  وكان صاحلا وفيها املوفق بن أيب احلديد أبو املعايل

القسم بن هبة اهللا بن حممد بن حممد املدايين املتكلم األشعري الكاتب املنشىء البليغ كان فقيها أديبا شاعرا حمسنا 
  مشاركا يف أكثر العلوم فمن شعره 

  ) وقف ليبعد عن أعطافك امليس ** لثامك حىت يستر اللعس استر ( 
  ) إصابة العني أن العني ختتلس ** إين أخاف على حسن حبيت به ( 
  ) مل يبق للخشف إال السوق واخلنس ** يا غاصب اخلشف أوصافا مكملة ( 
  ) من اليت هي من خديك تقتبس ** وفاضح البدران البدر مقتبس ( 
  ) مكمل اخللق ال هني وال شرس ** وال قصر  معدل اخللق ال طول( 
  ) حىت على طيفه من شكله حرس ** محوه عن كل ما يشفي العليل به ( 
  ) فعاد وهو بعيين كله غلس ** قد كنت أبصر صبحا يف حمبته ( 

احلنبلي  تويف ببغداد يف رجب وفيها اإلمام شعلة أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن احلسني املوصلي
املقرىء العالمة شارخ الشاطبية قرأ القرآن على أيب احلسن علي بن عبد العزيز األربلي وغريه وتفقه وقرأ العربية 
وبرع يف األدب والقراءات وصنف تصانيف كثرية ونظم الشعر احلسن قال الذهيب كان شابا فاضال ومقرئا حمققا 

واللغة وشعره يف غاية اجلودة نظم يف الفقه ويف التاريخ وغريه ونظم  ذا ذكاء مفرط وفهم ثاقب ومعرفة تامة بالعربية
كتاب الشمعة يف القراءات السبعة وكان مع فرط ذكائه صاحلا زاهدا متواضعا كان شيخنا التقى املقصايت يصف 

نها شرح مشائله وفضائله ويثين عليه وكان قد حضر حبوثه وقال ابن رجب له تصانيف كثرية أكثرها يف القراءات م
الشاطبية وكتاب الناسخ واملنسوخ وكالمه فيه يدل على حتقيقه وعلمه وله كتاب فضائل األئمة األربعة ومن نظمه 

  قوله 
  ) واجنب ملا يلهي عن الرمحن ** دع عنك ذكر فالنة وفالن ( 
  ) ومجيع ما فوق البسيطة فان ** واعلم بأن املوت يأيت بغتة ( 
  )عن ذكر يوم احلشر وامليزان ** ل فإىل مىت تلهو وقلبك غاف( 



  
  ) يف النص باآليات والقرآن ** أتراك مل تك سامعا ما قد أتى ( 
  ) ذا غفلة عن طاعة الديان ** فانظر بعني االعتبار وال تكن ( 
  ) أعين ابن حنبل الفىت الشيباين ** واقصد ملذهب أمحد بن حممد ( 
  ) رس معامل اإلميان من بعد د** فهو اإلمام مقيم دين املصطفى ( 
  ) متجردا للضرب غري جبان ** أحيا اهلدى وأقام يف أحيائه ( 
  ) ينفك عن حق إىل هبتان ** تعلوه أسياط األعادي وهو ال ( 
  ) ومجيع من تبعوه باإلحسان ** وعزلت عن قول النيب وصحبه ( 
  ) ال واإلله الواحد املنان ** أترون أين خائف من ضربكم ( 
  ) أوصيك خري وصية اإلخوان ** ا ما حييت فإنين كن حنبلي( 
  ) زين التقاة وسيد الفتيان ** ولقد نصحتك إن قبلت فامحد ( 
  ) متجردا من غري ما أعوان ** ماذا أقام وقد أقام إمامنا ( 
  ) متجرعا ملضاضة السلطان ** مستعذبا للمرىف نصر اهلدى ( 
  ) العدوان  أن ال يطيع أئمة** وسال مبهجته وبايع ربه ( 
  ) دحض الضالل وفتنة الفتان ** وأقام حتت الضرب حىت أنه ( 
  ) أهل الضالل وشرعة الشيطان ** وأتى برمح احلق يطعن يف العدا ( 
  ) يف ربه من ساكين البلدان ** من ذا لقي ما قد لقيه من األذى ( 
  ) ما ناحت الورقاء يف األغصان ** فعلى ابن حنبل السالم وصحبه ( 
  ) وأنال يف بعث رضا الرمحن ** إين ألرجو أن أفوز حببه ( 
  ) وعلى شريعة أمحد أنشاين ** محدا لريب إذ هداين دينه ( 
  ) ومن اهلوى والغي قد أجناين ** واختار مذهب أمحد يل مذهبا ( 
  ) أواله سيده من اإلحسان ** من ذا يقوم من العباد بشكر ما ( 

  ل وله ثالث وثالثون سنة رمحه اهللا تعاىلقال الذهيب تويف يف صفر باملوص

وفيها األديب الفاضل سعد الدين حممد بن الشيخ حمي الدين حممد بن العريب احلامتي الطائي ولد مبلطية ومسع 
  احلديث ودرس وله ديوان مشهور وناب بدمشق ومن شعره يف مليح رآه يف الزيادة 

  ) رقاده  سلبت مقلتاه جفين** يا خليلي يف الزيادة ظيب ( 
  ) ناظر حسن وجهه يف الزيادة ** كيف أرجو السلو عنه وطريف ( 

  وله 
  ) وأراه متصال بفيض مدامعي ** سهري من احملبوب أصبح مرسال ( 
  ) فامسع رواية مالك عن نافع ** قال احلبيب بأن ربعي نافع ( 

  وله 
  )  من جور أحلاظك املرضى الصحيحات** أشكو إىل اهللا عالم اخلفيات ( 
  ) سل عن دمي الوجنات العندميات ** إن أنكرت هذه األجفان ما صنعت ( 



  ) وياله من سقم هاتيك الروايات ** روت لواحظها عن بابل خربا ( 
  ) إن اجملالس فاعلم باألمانات ** فيا جليسي بدا ما كنت أكتمه ( 
  ) حررت معهن أرباب املسرات ** هللا سرب ظباء من بين أسد ( 
توىف رمحه اهللا تعاىل بدمشق ودفن عند قرب أبيه ) كم من عيون تركناها وجنات ** حداقها بعدي وأوجهها حلقت أ( 

  بتربة بين الزكي بقاسيون 
وفيها ابن اجلرح أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم بن عبد الرمحن األنصاري التلمساين املالكي نزيل الثغر كان من 

  ن أيب حممد بن عبيد اهللا احلجري وتويف يف ذي القعدة عن ثنتني وتسعني سنة صلحاء العلماء مسع بسبتة املوطأ م
وفيها خطيب مردا الفقيه أبو عبد اهللا حممد بن إمسعل بن أمحد بن أيب الفتح املقدسي النابلسي احلنبلي ولد مبردا سنة 

صر من البوصريي وغري واحد ست وستني ومخسمائة ظنا وتفقه بدمشق ومسع من حيىي الثقفي وأمحد بن املوازيين ومب
  وتويف مبردا يف أوائل ذي احلجة وفيها الفاسي اإلمام

أبو عبد اهللا حممد بن حسن بن حممد بن يوسف املغريب املقرىء مصنف شرح الشاطبية قرأ على رجلني قرآ على 
  يف ربيع اآلخر  الشاطيب وكان فقيها بارعا متفننا متني الديانة جليل القدر تصدر لالقراء حبلب مدة وتويف

وفيها الفقيه الزاهد حمي الدين أبو نصر حممد بن نصر بن عبد الرزاق بن عبد القادر بن أيب صاحل احلنبلي البغدادي 
قاضي القضاة عماد الدين مسع من والده ومن احلسن بن علي بن املرتضى العلوي وغريمها وطلب بنفسه وقرأ وتفقه 

ة جده ويالزم االشتغال بالعلم إىل أن تويف وملا ويل أبوه قضاء القضاة واله وكان عاملا ورعا زاهدا يدرس مبدرس
القضاء واحلكم بدار اخلالفة فجلس يف جملس احلكم جملسا واحدا وحكم مث عزل نفسه وهنض إىل مدرستهم بباب 

معجمه وتويف  األزج ومل يعد إىل ذلك تنزها عن القضاء وتورعا ومسع منه الدمياطي احلافظ وحدث عنه وذكره يف
ليلة اإلثنني ثاين عشر شوال ببغداد ودفن إىل جنب جده الشيخ عبد القادر مبدرسته وكانت وفاته بعد انقضاء 

الواقعة وفيها ابن صاليا الصاحب تاج الدين أبو املكارم حممد بن نصر بن حيىي اهلامشي العلوي نائب اخلليفة بأربل 
زما وجودا وسؤددا قتله هالكو يف ربيع اآلخر بقرب تربيز وفيها الفاضل كان من رجال الدهر عقال ورأيا وهيبة وع

األديب نور الدين حممد بن حممد بن رستم األسعردي الشاعر املشهور كان قاضي القضاة ابن سىن الدولة أجلسه 
ه القباء حتت الساعات شاهدا فحضر يوما عند السلطان صالح الدين يوسف فأعجبته عبارته فجعله ندميا وخلع علي

والعمامة املذهبة فأتى ثاين يوم بالعمامة املذهبة والقباء وجلس حتت الساعات بني الشهود وكان الغالب عليه اجملون 
  وأفرد هزلياته يف كتاب مساه سالفة الزرجون يف اخلالعة واجملون 

حد الصدور األماثل ويل وفيها فتح الدين حممد بن عبد الصمد بن عبد اهللا بن حيدرة السلمي عرف بابن العدل أ
  حسبه دمشق إىل حني وفاته وكان

موصوفا بالعفاف وجده حمي الدين هو باين املدرسة بالزبداين وكان كثري الرب والصدقة له األمالك الكثرية ودفن 
  بسفح قاسيون 

قرىء التاجر وفيها ابن شقري الشيخ عفيف الدين أبو الفضل املرجي بن احلسن بن هبة اهللا بن عزال الواسطي امل
السفار ولد سنة إحدى وستني ومخسمائة بواسط وقرأ القراءات على أيب بكر بن الباقالين وأتقنها وتفقه وكان آخر 
من روى وحدث عن أيب طالب الكتاين وذكر الفاروي أنه عاش إىل حدود هذه السنة وفيها ابن الشقيشقة احملدث 

ظفر بن عقيل الشيباين الدمشقي الصفار ولد بعد الثمانني ومخسمائة جنيب الدين أبو الفتح نصر اهللا بن أيب العز م



ومسع من حنبل وابن طربزد وخلق كثري وروى مسند أمحد وكان أديبا ظريفا عارفا بشيوخ دمشق ومروياهتم لكن 
لبهاء رماه أبو شامة بالكذب ورقة الدين وكان جعله قاضي القضاة ابن سىن الدولة عاقدا حتت الساعات فقال فيه ا

  بن الدجاجية 
  ) بأبيكما ماذا عدا فيما بدا ** جلس الشقيشقة الشقي ليشهدا ( 
  ) أم عدموا الرجال أوىل اهلدى ** هل زلزل الزلزال أم قد أخرج الدجال ( 
  ) بالشرع قد أذنوا له أن يعقدا ** عجبا حمللول العقيدة جاهل ( 

  والبن الشقيشقة لغز يف الواو وامليم والنون وهو 
  ) وبعضه مجيعه ** أوله آخره ( 
  ) وواحد جمموعه ** ثالثة حروفه ( 
  ) فلست تستطيعه ** إن شئت أن تعكسه ( 

  تويف يف مجادى اآلخرة ووقف داره بدمشق دار حديث 
وفيها الصرصري الشيخ العالمة القدوة أبو زكريا حيىي بن يوسف بن حيىي الصرصري األصل نسبة إىل صرصر بفتح 

  هملتني قرية على فرسخني من بغداد كان إليه املنتهى يف معرفة اللغة وحسن الشعر وديوانهالصادين امل

ومدائحه سائرة وكان حسان وقته ولد سنة مثان ومثانني ومخسمائة وقرأ القرآن بالروايات على أصحاب ابن عساكر 
عبد القادر وصحبه وتسلك به  البطائحي ومسع احلديث من الشيخ على ابن إدريس اليعقويب الزاهد صاحبه الشيخ

ولبس منه اخلرقة وأجاز له الشيخ عبد املغيث احلريب وغريه وحفظ الفقه واللغة ويقال أنه كان حيفظ صحاح 
اجلوهري بكماهلا وكان يتوقد ذكاء ويقال أن مدائحه يف النيب صلى اهللا عليه وسلم تبلغ عشرين جملدا وقد نظم يف 

كايف ونظم يف العربية ويف فنون شىت وكان صاحلا قدوة كثري التالوة عظيم االجتهاد الفقه خمتصر اخلرقي وزوايد ال
صبورا قنوعا حمبا لطريقة الفقراء وخمالطتهم وكان حيضر معهم السماع ويرخص يف ذلك وكان شديدا يف السنة 

بن رجب وكان قد رأى منحرفا على املخالفني هلا وشعره مملوء بذكر أصول السنة ومدح أهلها وذم خمالفيها قال ا
النيب صلى اهللا عليه وسلم يف منامه وبشره باملوت على السنة ونظم يف ذلك قصيدة طويلة معروفة ومسع منه احلافظ 

الدمياطي وحدث عنه وذكره يف معجمه وملا دخل التتار بغداد كان الشيخ هبا فلما دخلوا عليه قاتلهم وقتل منهم 
وه شهيدا برباط الشيخ علي اخلباز ومحل إىل صرصر فدفن هبا وفيها حمي الدين بن بعكازه حنو اثين عشر نفسا مث قتل

اجلوزي الصاحب العالمة سفري اخلالفة أبو احملاسن يوسف بن الشيخ أيب الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد التيمي 
من أبيه وذاكر بن كامل وابن البكري البغدادي احلنبلي أستاذ دار املستعصم باهللا ولد سنة مثانني ومخسمائة ومسع 

بوش وطائفة وقرأ القرآن بواسط على ابن الباقالين وكان كثري احملفوظ قوي املشاركة يف العلوم وافر احلشمة قال 
ابن رجب قرأ القرآن بالروايات العشر على ابن الباقالين وقد جاوز العشر سنني من عمره ولبس اخلرقة من الشيخ 

تغل بالفقه واخلالف واألصول وبرع يف ذلك وكان أشهر فيه من أبيه ووعظ من صغره ضياء الدين بن سكينة واش
  على قاعدة أبيه وعال أمره وعظم

شأنه وويل الواليات اجلليلة مث عزل عن مجيع ذلك وانقطع يف داره يعظ ويفيت ويدرس مث أعيد إىل احلسبة وقال ابن 
ال فعىن به والده فأمسعه حلديث ودربه يف الوعظ وبورك له يف الساعي ظهرت عليه آثار العناية اإلهلية مذ كان طف

ذلك وبانت عليه آثار السعادة وتويف والده وعمره سبع عشرة سنة فكفلته والدة اإلمام الناصر وتقدمت له 



باجللوس للوعظ على عادة والده عند تربتها بعد أن خلعت عليه فتكلم مبا هبر به احلاضرين ومل يزل يف ترق وعلو 
كامل الفضائل معدوم الرذائل أرسله اخلليفة إىل ملوك األطراف فاكتسب ماال كثريا وأنشأ مدرسة بدمشق وهي 

املعروفة باجلوزية ووقف عليها أوقافا كثرية ومل يزل يف ترق إىل أن قتل صربا بسيف الكفار شهيدا عند دخول 
لشيخ مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن وكان فاضال هالكو إىل بغداد بظاهر سور كلواذا وقتل معه أوالده الثالثة ا

بارعا واعظا له تصانيف قتل وقد جاوز اخلمسني وشرف الدين عبد اهللا ويل احلسبة أيضا مث تزهد عنها ودرس وتاج 
الدين عبد الكرمي ويل احلسبة أيضا ملا تركها أخوه ودرس وقتل ومل يبلغ عشرين سنة ومن مصنفات يوسف املذكور 

األبريز يف تفسري الكتاب العزيز واملذهب األمحد يف مذهب أمحد واإليضاح يف اجلدل ومسع منهم خلق منهم  معادن
  احلافظ الدمياطي 

  سنة سبع ومخسني وستمائة

  
فيها دخل هالكو ديار بكر قاصدا حلب ونزل على آمد وأرسل يطلب امللك السعيد صاحب ماردين فسري إليه 

ين حممد بن جملي هبدية واعتذر أنه ضعيف فلم يقبل منه وقبض على ولده وسري إىل ولده وقاضي البلد مهذب الد
امللك يستحثه فعظمت األراجيف وعدوا الفرات وخرج أهل الشام جافلني منهم وخرج امللك الناصر بعساكره 

  مللتقى التتار فنزل على برزة واجتمع إليه أمم

قدم يف خلق ال يعلمهم إال اهللا تعاىل فنزل على حران  عظيمة من عرب وعجم وأكراد مطوعة وكان هالكو قد
وسري ولده أمشوط إىل الشام فوصل إىل حلب وهبا بوران شاه بن السلطان صالح الدين وكانت يف غاية التحصني 

فنزل التتار على السلمية وامتدوا إىل جيالن فخرج عسكر حلب ومعهم خلق فولت التتار منهم مكرا وخديعة 
ر والعوام فرجعوا عليهم فانكسر املسلمون وتبعوهم إىل أبواب حلب يقتلون ويأسرون ونزل التتار فتبعهم العسك

بظاهر حلب وهي مغلقة األبواب وفيها تويف جنم الدين أبو إسحق وأبو طاهر إبراهيم بن حماسن بن عبد امللك بن 
مسع من ابن طربزد والكندي وغريمها علي بن منجا التنوخي احلموي مث الدمشقي الفقيه احلنبلي األديب الكاتب 

  تويف يف العشر األواخر من حمرم بتل ناشر من أعمال حلب ودفن به رمحه اهللا 
وفيها الشيخ جمد الدين أبو العباس أمحد بن علي بن أيب غالب األربلي النحوي احلنبلي املعدل مسع بأربل من حممد 

عربية باجلامع وقرأ عليه مجاعة من األصحاب وغريهم منهم بن هبة اهللا وسكن دمشق وحدث هبا واشتغل مدة يف ال
  الفخر البعلبكي وابن الفركاح وتويف يف نصف صفر بدمشق 

وفيها الرئيس صدر الدين أبو الفتح أسعد بن عثمان بن املنجا التنوخي الدمشقي احلنبلي واقف املدرسة الصدرية 
ومسع هبا من حنبل وابن طربزد وحدث وكان أحد  بدمشق ودفن هبا ولد سنة مثان وتسعني ومخسمائة بدمشق

املعدلني ذوي األموال والثروة والصدقات وويل نظر اجلامع مدة ومثر له أمواال كثرية واستجد يف واليته أمورا تويف 
  يف تاسع عشر شهر رمضان 

القاهرة كان صاحلا عاملا وفيها ابن تاميت أبو العباس أمحد بن حممد بن احلسن اللوايت الفاسي احملدث املعمر نزيل 
خريا روى باإلجازة العامة عن أيب الوقت قال الشريف عز الدين مولده فيما بلغنا يف احملرم سنة مثان وأربعني 

  ومخسمائة



وتويف يف رابع احملرم رمحه اهللا وفيها أبو احلسني بن السراج احملدث الكبري مسند املغرب أمحد بن حممد بن أمحد بن 
صاري األشبيلي ولد سنة ستني ومخسمائة ومسع من ابن بشكوال وعبد اهللا بن زرقون وطائفة وتفرد يف عبد اهللا األن

  زمانه وكانت الرحلة إليه باملغرب وتويف يف سابع صفر 
وفيها ابن اللمط مشس الدين أبو حممد عبد اهللا بن يوسف اجلذامي املصري رحل مع ابن دحية ومسع من أيب جعفر 

الوهاب بن سكينة وتويف يف ربيع اآلخر وله مخس ومثانون سنة وفيها صاحب املوصل امللك الرحيم الصيدالين وعبد 
بدر الدين لولو األرمين األتابكي مملوك نور الدين أرسالن شاه بن عز الدين مسعود صاحب املوصل كان مدبر دولة 

ة أقام بدر الدين ولد القاهر صورة أستاذه ودولة ولده القاهر مسعود فلما مات القاهر سنة مخس عشرة وستمائ
وبقي أتابكه مدة مث استقل بالسلطنة وكان صارما شجاعا مدبرا خبريا تويف يف شعبان وقد نيف على الثمانني 

  واخنرط نظام بلده من بعده 
لة وفيها ابن الشريجى الصدر جنم الدين مظفر بن حممد بن الياس االنصاري الدمشقي ويل تدريس العصرونية والوكا

  وحدث عن اخلشوعي ومجاعة ووىل أيضا احلسبة ونظر اجلامع وتويف يف آخر السنة 
  وفيها العدل هباء الدين حممد بن مكي القرشى الصاحلي عرف بابن الدجاجية كان فاضال وله نظم جيد 

الكشف والكالم  وفيها الشيخ يوسف القميين املوله قال الذهيب يف العرب الذي تعتقده العامة أنه ويل اهللا وحجتهم
على اخلواطر وهذا شيء يقع من الكاهن والراهب واجملنون الذي له قرين من اجلن وقد كثر هذا يف عصرنا واهللا 

املستعان وكان يوسف يتنجس ببوله وميشي حافيا ويأوي اقميم محام نور الدين وال يصلي انتهى وقال ابن شهبة يف 
ل وغالب إقامته باقميم محام نور الدين بسوق القمح وكان يلبس ثيابا تاريخ اإلسالم كان يأوي القمامني واملزاب

  طواال تكنس األرض وال يلتفت إىل أحد والناس يعتقدون فيه الصالح

  وحيكون عنه عجائب وغرائب ودفن بتربة املوهلني بسفح قاسيون ومل يتخلف عن جنازته إال القليل انتهى 

  سنة مثان ومخسني وستمائة

  
ع هالكو الفرات وهنب نواحي حلب وأرسل متوليها بوران شاه بن السلطان صالح الدين بأنكم يف احملرم قط

تضعفون عنا وحنن نقصد سلطانكم الناصر فاجعلوا لنا عندكم شحنة بالقلعة وشحنة بالبلد فإن انتصر علينا الناصر 
فأىب عليه بوران شاه فنزل على حلب يف فاقتلوا الشحنتني أو أبقومها وإن انتصرنا فحلب والبالد لنا وتكونون آمنني 

ثاين صفر فلم يصبح عليهم الصباح إال وقد حفروا عليهم خندقا عمق قامة وعرض أربعة أذرع وبنوا حائطا ارتفاع 
مخسة أذرع ونصبوا عشرين منجنيقا وأحلوا بالرمي وشرعوا يف نقب السور ويف تاسع صفر ركبوا لألسوار ووضعوا 

واحتمى يف حلب أماكن فيها حنو مخسني ألفا واستتر خلق وقتل أمم ال حيصون وبقي القتل  السيف يومهم ومن الغد
والسيب مخسة أيام مث نودي برفع السيف وأذن املؤذن يومئذ يوم اجلمعة باجلامع وأقيمت اجلمعة بأناس مث أحاطوا 

سل هالكو وقرىء الفرمان بالقعلة وحاصروها ووصل اخلرب يوم السبت إىل دمشق فهرب الناصر ودخلت يومئذ ر
بامان دمشق مث وصل نائب هالكو فتلقاه الكرباء ومحلت أيضا مفاتيح محاة إىل هالكو وسار صاحبها والناصر إىل 

حنو غزة وعصت قلعة دمشق فحاصرهتا التتار وأحلوا بعشرين منجنيقا على برج الطارمة فتشقق وطلب أهلها األمان 
موا بعلبك وقلعتها وأخذوا نابلس ونواحيها بالسيف مث ظفروا بامللك وأخذوه فأمنهم وسكنها النائب كتبغا وتسل



باألمان وساروا به إىل هالكو فرعى له جميئه وبقي يف خدمته أشهرا مث قطع الفرات راجعا وترك بالشام فرقة من 
  التتار وأما املصريون فتأهبوا وشرعوا يف املسري من نصف شعبان

رؤوسها ورفعوا الصليب ومروا به وألزموا الناس بالقيام له من حوانيتهم يف الثاين  وثارت النصارى بدمشق ورفعت
والعشرين من رمضان ووصل جيش اإلسالم وعليهم امللك املظفر وعلى مقدمته ركن الدين البندقداري فالتقى 

ائفة من أمراء املغول اجلمعان على عني جالوت غريب بيسان ونصر اهللا دينه وقتل يف املصاف مقدم التتار كتبغا وط
ووقع بدمشق النهب والقتل يف النصارى وأحرقت كنيسة مرمي وعيد املسلمون على خري عظيم وساق البندقداري 
وراء التتار إىل حلب وخلت من القوم الشام وطمع البندقداري يف أخذ حلب وكان وعده هبا املظفر مث رجع فتأثر 

مصر مضمرا للبندقداري الشر فوافق ركن الدين على مراده عدة  وأضمن الشر فلما رجع املظفر بعد شهر إىل
أمراء وكان الذي ضربه بالسيف فحل كتفه بكتوت اجلوكندار املغريب مث رماه هبادر املغريب بسهم قضى عليه وذلك 

يوم سادس عشر ذي القعدة بقرب قطية وتسلطن ركن الدين البندقداري امللك الظاهر بيربس ويف آخر السنة 
التتار على حلب واندفع عسكرها بني أيديهم فدخلوا إليها وأخرجوا من هبا ووضعوا فيهم السيف وفيها تويف  كرت

ابن سىن الدولة قاضي القضاة صدر الدين أبو العباس أمحد بن حيىي بن هبة اهللا بن احلسن الدمشقي الشافعي ولد 
قاضي القضاة مشس الدين وعلى فخر الدين بن  سنة تسعني ومخسمائة ومسع من اخلشوعي ومجاعة وتفقه على أبيه

عساكر وقل من نشأ مثله يف صيانته وديانته واشتغاله ناب عن أبيه وويل وكالة بيت املال ودرس باإلقبالية وغريها مث 
استقل مبنصب القضاء مدة مث عزل واستمر على تدريس اإلقبالية واجلاروخية وقد درس بالعادلية الكبرية والناصرية 

أول من درس هبا وخرج له احلافظ الدمياطي معجما قال الذهيب وكان مشكور السرية يف القضاء لني اجلانب  وهو
  حسن املداراة واالحتمال رجع من عند هالكو متمرضا فأدركه املوت ببعلبك يف مجادى اآلخرة وله مثان وستون

لد سنة مخس وسبعني ومخسمائة ومسعه أخوه سنة وفيها جنيب الدين أبو إسحق إبراهيم بن خليل الدمشقي األدمي و
  من عبد الرمحن اخلرقي وحيىي الثقفي ومجاعة وحدث بدمشق وحلب وعدم هبا يف صفر 

وفيها أبو طالب متام السروري بن أيب بكر بن أيب طالب الدمشقي اجلندي ولد سنة سبع وسبعني ومخسمائة ومسع 
م أبو املفاخر صالح الدين توران شاه ولد سنة سبع وسبعني من حيىي الثقفي وتويف يف رجب وفيها امللك املعظ

ومخسمائة ومسع من حيىي الثقفي وابن صدقة احلراين وأجاز له عبد اهللا بن بري وكان كبري البيت األيويب وكان 
نون السلطان جيله ويتأدب معه سلم قلعة حلب ملا عجز باألمان وأدركه املوت أثر ذلك فتويف يف ربيع األول وله مثا

  سنة 
وفيها امللك السعيد حسن بن العزيز عثمان بن العادل صاحب الصبيبة وبانياس متلك سنة إحدى وثالثني بعد أخيه 
امللك الظاهر إىل سنة بضع وأربعني فأخذ الصبيبة منه امللك الصاحل وأعطاه إمرة مصر فلما قتل املعظم ابن الصاحل 

سلمها فلما متلك امللك الناصر دمشق قبض عليه وسجنه بالبرية فلما ساق إىل غزة وأخذ ما فيها وأخذ الصبيبة فت
أخذ هالكو البرية أحضر إليه بقيوده فأطلقه وخلع عليه وسلم إليه الصبيبة وبقي يف خدمة كتبغا بدمشق وكان بطال 

عبد اهللا بن أمحد شجاعا قاتل يوم عني جالوت فلما اهنزمت التتار جيء به إىل امللك املظفر فضرب عنقه وفيها احملب 
بن أيب بكر حممد بن إبراهيم السعدي املقدسي الصاحلي احلنبلي احملدث مفيد اجلبل روى عن الشيخ املوفق وابن النب 

وابن الزبيدي ورحل إىل بغداد فسمع من القبيطي وابن الفخار وطبقتها وكتب الكثري وعىن باحلديث أمت عناية 



 عشرى مجادى اآلخرة وله أربعون سنة وفيها ابن اخلشوعي أبو حممد عبد اهللا وأكثر السماع والكتابة وتويف يف ثاين
  بن بركات بن إبراهيم

الدمشقي مسع من حيىي الثقفي وأبيه وعبد الرزاق النجار وأجاز له السلفي وطائفة وتويف يف أواخر صفر وفيها 
الصاحلي املؤدب مسع من حيىي الثقفي وأمحد  العماد عبد احلميد بن عبد اهلادي بن يوسف املقدسي اجلماعيلي احلنبلي

بن الوازيين ومجاعة وتويف يف ربيع األول وفيها ابن العجمي أبو طالب عبد الرمحن بن عبد الرحيم بن عبد الرمحن بن 
احلسن احلليب الشافعي روى عن حيىي الثقفي وابن طربزد ودرس وأفىت عذبه التتار على املال حىت هلك يف الرابع 

ين من صفر وفيها امللك املظفر سيف الدين قطز أحد مماليك املعز أيبك التركماين صاحب مصر كان بطال والعشر
شجاعا حازما كسر التتار كسرة جرب هبا اإلسالم فجزاه اهللا عن اإلسالم خريا ومل خيلف ولدا ذكرا حكى األمري 

 فكنت أسرحه وكلما قتلت قملة آخذ منه الربدجاين قال كان املظفر خشداشي عند اهليجاوي وكان عليه قمل كثري
فلسا أو أصفعه فبينا أنا أسرحه ذات يوم قلت واهللا أشتهي إمرة مخسني فقال يل طيب قلبك أنا أعطيك أمرة مخسني 

فصفعته وقلت ويلك أنت تعطيين أمرة مخسني قال نعم فصفعته فقال يل إيش عليك لك إال أمرة مخسني وأنا واهللا 
ه وكيف ذلك قال أنا أملك الديار املصرية وأكسر التتار وأعطيك الذي طلبت فقلت له أنت أعطيك ذلك فقلت ل

جمنون بقملك متلك الديار املصرية قال نعم رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف النوم فقال يل أنت متلك مصر 
ر وللملك الظاهر بيربس وتكسر التتار وقول صلى اهللا عليه وسلم حق ال شك فيه وجرى ذلك وقال له منجم مبص

بعد أن اخترب جنم كل واحد منهما فقال للملك املظفر أنت متلك مصر وتكسر التتار فاستهزءوا به وقال للملك 
الظاهر وأنت أيضا متلك الديار املصرية وغريها فاستهزءوا به فكان كما قال وهذا من عجيب االتفاق وكان املظفر 

تتار على يديه واستعاد منهم الشام وكان أتابك امللك املنصور على ولد أستاذه بطال شجاعا دينا جماهدا انكسرت ال
  فلما

رآه ال يغين شيئا عزله وقام يف السلطنة وكان شابا أشقر وافر اللحية ذكر أنه قال أنا حممود بن ممدود ابن أخت 
م أبو عبد اهللا حممد بن أيب السلطان خوارزم شاه وأنه كان مملوكا لتاجر يف القصاعني مبصر وفيها شيخ اإلسال

احلسني أمحد بن عبد اهللا بن عيسى اليونيين احلنبلي احلافظ ولد سنة اثنتني وسبعني ومخسمائة بيونني ولبس اخلرقة من 
الشيخ عبد اهللا البطائحي عن الشيخ عبد القادر ورباه الشيخ عبد اهللا اليونيين وتفقه على الشيخ املوفق ومسع من 

كان يكرر على اجلمع بني الصحيحني وعلى أكثر مسند أمحد ونال من احلرمة والتقدم ما مل ينله اخلشوعي وحنبل و
أحد وكانت امللوك تقبل يده وتقدم مداسه وكان إماما عالمة زاهدا خاشعا هللا قانتا له عظيم اهليبة منور الشيبة مليح 

الدين صاحب التاريخ املشهور  الصورة حسن السمت والوقار صاحب كرامات وأحوال قال ولده موسى قطب
حفظ والدي اجلمع بني الصحيحني وأكثر مسند اإلمام أمحد وحفظ صحيح مسلم يف أربعة أشهر وحفظ سورة 

األنعام يف يوم واحد وحفظ ثلث مقامات احلريري يف بعض يوم وقال عمر ابن احلاجب احلافظ مل ير يف زمانه مثل 
ة واحلقيقة وكان حسن اخللق واخللق نفاعا مطرحا للتكلف وكان حيفظ يف نفسه يف كماله وبراعته مجع بني الشريع

اجللسة الواحدة ما يزيد على سبعني حديثا وكان ال يرى إظهار الكرامات ويقول كما أوجب اهللا تعاىل على األنبياء 
من أهل  إظهار املعجزات أوجب على األولياء إخفاء الكرامات ويروي عن الشيخ عثمان شيخ دير ناعس وكان

األحوال قال قطب الشيخ الفقيه مثان عشرة سنة وتزوج ابنة الشيخ عبد اهللا اليونيين وهي أول زوجاته وروى عنه 
ابناه أبو احلسني احلافظ والقطب املؤرخ وغريمها وتويف ليلة تاسع عشر رمضان ببعلبك ودفن عند شيخه عبد اهللا 



حممد بن خليل احلوراين مث الدمشقي عاش مثانيا ومخسني سنة وكان  اليونيين رمحة اهللا عليهما وفيها األكال الشيخ
  صاحلا خريا مؤثرا

  ال يأكل ألحد شيئا إال بأجرة وله يف ذلك حكايات 
وفيها ابن األبار احلافظ العالمة أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا القضاعي األندلسي البلنسي الكاتب األديب أحد أئمة 

عىن باألثر وبرع يف البالغة والنظم والنثر وكان ذا جاللة ورياسة قتله صاحب تونس ظلما احلديث قرأ القراءات و
  يف العشرين من احملرم وله ثالث وستون سنة 

وفيها أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهلادي بن يوسف بن حممد بن قدامة املقدسي اجلماعيلي احلنبلي مسع من حممد بن 
النجار وحيىي الثقفي وغريهم وكان آخر من روى باإلجازة عن شهدة وهو شيخ  محزة بن أيب الصقر وعبد الرزاق

صاحل متعفف تال لكتاب اهللا تعاىل يؤم مبسجد ساوية من عمل نابلس فاستشهد على يد التتار يف مجادى األوىل وقد 
  نيف على التسعني قاله الذهيب 

الدين غازي بن العادل صاحب ميافارقني ملك سنة  وفيها امللك الكامل ناصر الدين حممد بن امللك املظفر شهاب
مخس وأربعني وستمائة وكان عاملا فاضال شجاعا عادال حمسنا إىل الرعية ذا عبادة وورع ومل يكن يف بيته من يضاهيه 

حاصرته التتار عشرين شهرا حىت فىن أهل البلد بالوباء والقحط مث دخلوا وأسروه فضرب هالكو عنقه بعد أخذ 
ف برأسه مث علق على باب الفراديس مث دفنه املسلمون مبسجد الرأس داخل الباب قال الذهيب بلغين أن حلب وطي

التتار دخلوا البلد أي ميافارقني فوجدوا به سبعني نفسا بعد ألوف كثرية وفيها الضياء القزويين الصويف أبو عبد اهللا 
ائة حبلب وروى عن حيىي الثقفي وفيها الشيخ الزاهد حممد ابن أيب القسم بن حممد ولد سنة اثنتني وسبعني ومخسم

الكبري أبو بكر بن قوام بن علي ابن قوام البالسي كان زاهدا عابدا قدوة صاحب حال وكشف وكرامات وله زاوية 
وأتباع ولد سنة أربع ومثانني ومخسمائة وتويف يف سلخ رجب من هذه السنة ببالد حلب مث نقل تابوته ودفن جببل 

  يف أول سنة سبعنيقاسيون 

وستمائة وقربه ظاهر يزار قاله الذهيب وقال غريه كان شافعي املذهب أشعري العقيدة ولد مبشهد صفني مث انتقل إىل 
مدينة بالس وصفني وبالس غريب الفرات وببالس نشأ وقد ألف حفيده الشيخ حممد بن عمر بن الشيخ أيب بكر 

  ستقصاء حماسنه وكراماته فلرياجعه املذكور يف مناقبه مؤلفا حسنا فمن أراد ا
وفيها حسام الدين اهلدناين أبو علي حممد بن علي الكردي من كبار الدولة وأجالئها كان له اختصاص زائد بامللك 

الصاحل جنم الدين وناب يف سلطنة دمشق له مث يف سلطنة مصر وحج سنة تسع وأربعني مث أصابه يف آخر عمره 
د حبلب سنة اثنتني وتسعني ومخسمائة وله شعر جيد وفيها أبو الكرم الحق بن عبد صرع وتزايد به حىت مات ول

املنعم بن قاسم األنصاري األرتاحي مث املصري احلنبلي اللبان مسع من عم جده عبد اهللا األرتاحي وتفرد باإلجازة من 
  ادى اآلخرة املبارك وكان صاحلا متعففا روى عنه الزكي عبد العظيم مع تقدمه تويف مبصر يف مج

  سنة تسع ومخسني وستمائة

  
يف حمرمها اجتمع خلق من التتار الذين جنوا من يوم عني جالوت والذين كانوا باجلزيرة فأغاروا على حلب مث ساقوا 

إىل محص ملا بلغهم مصرع امللك املظفر فصادفوا على محص حسام الدين اجلو كندار واملنصور صاحب محاة 



لف وأربعمائة والتتار يف ستة آالف فالتقوهم ومحل املسلمون محلة صادقة فكان النصر واألشرف صاحب محص يف أ
ووضعوا السيف يف الكفار قتال حىت أبادوا أكثرهم وهرب مقدمهم بندرا بأسوأ حال ومل يقتل من املسلمني سوى 

رد فلما كان يف الليل رجل واحد وأما دمشق فإن احلليب دخل القلعة فنازله عسكر مصر وبرز إليهم وقاتلهم مث 
  هرب وقصد قلعة بعلبك فعصى هبا فقدم عالء الدين طربس الوزيري وقبض على احلليب من

بعلبك وقيده فحبسه امللك الظاهر بيربس مدة طويلة ويف رجب بويع مبصر املستنصر باهللا أمحد بن الظاهر حممد بن 
لظاهر بيربس مث قدما دمشق فعزل عن القضاء جنم الدين الناصر لدين اهللا العباسي األسود وفوض األمور إىل امللك ا

بن سين بن خلكان مث سار املستنصر ليأخذ بغداد ويقيم هبا وكان يف آخر العام مصاف بينه وبني التتار الذين 
ر اهللا بالعراق فعدم املستنصر يف الوقعة واهنزم احلاكم قبجا واملستنصر هو أمري املؤمنني أبو القسم أمحد بن الظاهر بأم
بن الناصر لدين اهللا كان حمبسوا ببغداد حبسه التتار فلما أطلقوه التجأ لعرب العراق فأحضروه إىل مصر فتلقاه 
السلطان بيربس واملسلمون واليهود والنصارى ودخل من باب النصر وكان يوما مشهودا وقرىء نسبه حبضرة 

ن ابن بنت األعز مث بايعه امللك الظاهر بيربس والشيخ القضاة وشهد بصحته وحكم به وبويع بايعه القاضي تاج الدي
عز الدين ابن عبد السالم مث الكبار على مراتبهم وذلك يف ثالث عشر رجب ونقش امسه على السكة وخطب له 
ولقب بلقب أخيه وكان شديد القوى عنده شجاعة وإقدام وهو الثامن والثالثون من خلفاء بين العباس رمحه اهللا 

  تعاىل 
ها تويف األرتاحي أبو العباس أمحد بن حامت بن أمحد بن أمحد األنصاري املقرىء احلنبلي قرأ القراءات على والده وفي

  ومسع من جده ألمه أيب عبد اهللا األرتاحي وابن يس والبوصريي والزم احلافظ عبد الغين فأكثر عنه وتويف يف رجب 
ه باألندلس غرق يف البحر وفيها الصفي بن مرزوق إبراهيم بن وفيها إبراهيم بن سهل األشبيلي اليهودي شاعر زمان

عبد اهللا بن هبة اهللا العسقالين الكاتب ولد سنة سبع وسبعني ومخسمائة وكان متموال وافر احلرمة وزر مرة وتويف 
  مبصر يف ذي القعدة وفيها خملص الدين إمسعيل بن قرناص احلموي كان فقيها عاملا فاضال شاعرا من شعره

  
  ) ليعلم ما هبا من فرط حيب ** أما واهللا لو شقت قلوب  (
  ) وأرضاين ورضاك بشق قليب ** ألرضاك الذي لك يف فؤادي ( 

وفيها شرف الدين أبو حممد حسن بن عبد اهللا بن عبد الغين بن عبد الواحد بن علي بن سرور املقدسي مث الصاحلي 
من أيب اليمن الكندي ومجاعة بعده وتفقه على الشيخ املوفق  الفقيه احلنبلي ولد سنة مخس وستمائة ومسع الكثري

وبرع وأفىت ودرس باجلوزية مدة قال أبو شامة كان رجال خريا تويف ليلة ثامن احملرم بدمشق ودفن باجلبل وفيها 
قدوة الباخزرزي باملوحدة وفتح اخلاء املعجمة وسكون الراء مث زاي نسبة إىل باخرز من نواحي نيسابور اإلمام ال

احلافظ العارف سيف الدين أبو املعايل سعيد بن املطهر صاحب الشيخ جنم الدين الكبار كان إماما يف السنة رأسا يف 
  التصوف روى عن جنم الدين بن احلباب وعلي بن حممد املوصلي ورشيد الغزايل وخرج أربعني حديثا 

مان بن إمسعيل السعدي الشافعي مسع الكثري من وفيها الشارعي العامل الواعظ مجال الدين عثمان بن مكي بن عث
  قاسم بن إبراهيم املقدسي والبوصريي وطبقتها وكان صاحلا متفننا جليال مشهورا تويف يف ربيع اآلخر 

وفيها صاحب صهيون مظفر الدين عثمان بن منكروس متلك صهيون بعد والده ثالثا وثالثني سنة وكان حازما 
ودفن بقلعة صهيون ومتلك بعده ابنه سيف الدين حممد وفيها امللك الظاهر غازي سايسا مهيبا عمر تسعني سنة 



شقيق السلطان امللك الناصر يوسف وأمهما تركية كان مليح الصورة شجاعا جوادا قتل مع أخيه بني يدي هوالكو 
شبيلي ولد سنة سبع وفيها ابن سيد الناس اخلطيب احلافظ أبو بكر حممد بن أمحد بن عبد اهللا بن حممد اليعمري األ

  وتسعني ومخسمائة وعين باحلديث فأكثر وحصل األصول

  لنفسه وختم به معرفة احلديث باملغرب تويف بتونس يف رجب 
وفيها الصاين النعال أبو احلسن حممد بن األجنب بن أيب عبد اهللا البغدادي الصويف ولد سنة مخس وسبعني ومخسمائة 

ضان وظاعن الزبريي وأجاز له وفاء بن اليمين وابن شاتيل وطائفة وله مشيخة ومسع من جده ألمه هبة اهللا بن رم
تويف يف رجب وفيها املتيجي بفتح امليم وكسر التاء املثناة فوق املشددة وحتتية وجيم نسبة إىل متيجة من ناحية جباية 

دث الرجل الصاحل أحد من عىن حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم بن عيسى ضياء الدين األسكندراين الفقيه املالكي احمل
باحلديث وروى عن عبد الرمحن بن موقا فمن بعده وكتب الكثري وتويف يف مجادى اآلخرة وفيها ابن درباس القاضي 
كمال الدين أبو حامد حممد بن قاضي القضاة صدر الدين عبد امللك املاراين املصري الشافعي الضرير ولد سنة ست 

السلفي ومسع من البوصريي والقسم ابن عساكر ودرس وأفىت واشتغل وجالس امللوك  وسبعني ومخسمائة فأجاز له
  وتويف يف شوال 

وفيها مكي بن عبد الرزاق بن حيىي بن عمر بن كامل أبو احلرم الزبيدي املقدسي مث العقرباين أجاز له عبد الرزاق 
ح الدين يوسف بن العزيز حممد بن النجار ومسع من اخلشوعي وغريه ومات يف شوال وفيها امللك الناصر صال

الظاهر غازي بن السلطان صالح الدين صاحب الشام ولد سنة سبع وعشرين وستمائة وسلطنوه بعد أبيه سنة أربع 
وثالثني ودبر اململكة مشس الدين لولو واألمر كله راجع إىل جدته الصاحبة صفية ابنة العادل وهلذا سكت امللك 

اتت سنة أربعني اشتد الناصر واشتغل عنه الكامل لعمه الصاحل مث فتح عسكره له محص سنة الكامل ألهنا أخته فلما م
ست وأربعني مث سار هو ومتلك دمشق بال قتال سنة مثان وأربعني فوليها عشر سنني ويف سنة اثنتني دخل بابنة 

األكناف حسن األخالق  السلطان عالء الدين صاحب الروم وهي بنت خالة أبيه العزيز وكان حليما جوادا موطأ
  حمببا إىل الرعية فيه عدل يف

اجلملة وقلة جور وصفح وكان الناس معه يف بلهنية من العيش لكن مع إدارة اخلمر والفواحش وكان للشعراء دولة 
بأيامه ألنه كان يقول بالشعر وجييز عليه وجملسه جملس ندماء وأدباء خدع وعمل عليه حىت وقع يف قبضة التتار 

ا به إىل هالكو فأكرمه فلما بلغه كسرة جيشه على عني جالوت غضب وتنمر وأمر بقتله فتذلل له وقال ما فذهبو
ذنيب فأمسك عن قتله فلما بلغه كسرة بندرا على محص استشاط غضبا وأمر بقتله وقتل أخيه الظاهر وقيل بل قتله 

ه الذهيب وقال ابن شهبة يف تاريخ اإلسالم يف اخلامس والعشرين من شوال سنة مثانية وكان أبيض حسن الشكل قال
قتل معه مجيع أتباعه وأقاربه ومن مجلتهم أخوه امللك الظاهر غازي وولده العزيز وهو أي الناصر آخر ملوك بين 
أيوب وبىن بدمشق داخل باب الفراديس مدرسة يف غاية احلسن ووقف عليها أوقافا جليلة وبىن جببل الصاحلية 

مارة عظيمة ما عمر مثلها أحضر هلا من حلب من الرخام واألحجار شيئا كثريا وغرم عليها رباطا وتربة وهي ع
أمواال عظيمة وهنر يزيد جار فيها وفيها تويف نور الدولة علي بن أيب املكارم املصري العطار األديب الفاضل الشاعر 

  اجمليد من نظمه لغز يف كوز الزير 
  ) ب له جسم بال قل** وذي أذن بال مسع ( 
  ) فقل ما شئت يف الصب ** إذا استوىل على صب ( 



  سنة ستني وستمائة

  
يف أوائل رمضان أخذت التتار املوصل خبديعة بعد حصار أشهر وطمنوا الناس وخربوا السور مث بذلوا السيف تسعة 

  أيام وأبقوا صاحبها امللك الصاحل إمسعيل أياما مث قتلوه وقتلوا ولده عالء الدين امللك 
  ها وقع اخللف بني بركة صاحب دست القفجاق وابن عمه هالكو وفي

  وفيها تويف أمحد بن عبد احملسن بن حممد األنصاري أخو شيخ الشيوخ

صاحب محاة روى عن عبد اهللا بن أيب اجملد وغريه وفيها العز الضرير الفيلسوف الرافضي حسني بن حممد بن أمحد 
يف العقليات كان يقرىء املسلمني والذمة مبنزله وله حرمة وهيبة مع فساد  بن جنا األربلي كان بصريا بالعربية رأسا

عقيدته وتركه الصلوات ووساخة هيئته قاله الذهيب وقال غريه كان الناس يقرءون عليه علم األوائل وتتردد إليه 
يبا فضال يف سائر أهل امللك مجيعها مسلمها ومبتدعها والشيعة واليهود والنصارى والسامرة وكان ذكيا فصيحا أد

  العلوم وكان امللك الناصر يكرمه وال يرد شفاعته ومن نظمه يف السلوان 
  ) وتغريت أحواله وتنكرا ** ذهبت بشاشة ما عهدت من اجلوى ( 
  ) طيف ملا حياه طيفي يف الكرى ** وسلوت حىت لو سرى من حنوكم ( 

  وله 
  ) اعد فهم ليسعى بيننا بالتب** توهم واشينا قليل مزاره ( 
  ) فلما أتانا ما رأى غري واحد ** فعانقته حىت احتدنا تعانقا ( 

قال ابن العدمي ملا مسع هذين البيتني مسكه مسكة أعمى تويف يف ربيع اآلخر عن أربع وسبعني سنة وفيها عز الدين 
حيد عصره سلطان شيخ اإلسالم أبو حممد عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القسم بن احلسن اإلمام العالمة و

العلماء السلمي الدمشقي مث املصري الشافعي ولد سنة سبع أو مثان وسبعني ومخسمائة وحضر محزة بن املوازيين 
ومسع من عبد اللطيف بن أيب سعد والقسم بن عساكر ومجاعة وتفقه على فخر الدين بن عساكر والقاضي مجال 

يف الفقه واألصول والعربية وفاق األقران واألضراب ومجع  الدين بن احلرستاين وقرأ األصول على اآلمدي وبرع
بني فنون العلم من التفسري واحلديث والفقه واختالف أقوال الناس ومآخذهم وبلغ رتبة االجتهاد ورحل إليه الطلبة 

لذي من سائر البالد وصنف التصانيف املفيدة وروى عنه الدمياطي وخرج له أربعني حديثا وابن دقيق العيد وهو ا
  لقبه سلطان العلماء وخلق غريمها

ورحل إىل بغداد فأقام هبا أشهرا هذا مع الزهد والورع واألمر باملعروف والنهي عن املنكر والصالبة يف الدين وقد 
ويل اخلطابة بدمشق فأزال كثريا من بدع اخلطباء ومل يلبس سوادا وال سجع خطبته كان يقوهلا مترسال واجتنب 

ك بل كان يدعو هلم وأبطل صالة الرغائب والنصف فوقع بينه وبني ابن الصالح بسبب ذلك وملا الثناء على امللو
سلم الصاحل إمسعيل قلعة الشقيف وصفد للفرنج نال منه الشيخ على املنرب ومل يدع له فغضب امللك من ذلك وعزله 

ليه قضاء مصر دون القاهرة وسجنه مث أطلقه فتوجه إىل مصر فتلقاه صاحب مصر الصاحل أيوب وأكرمه وفوض إ
والوجه القبلي مع خطابة جامع مصر فأقام باملنصب أمت قيام ومتكن من األمر باملعروف والنهي عن املنكر مث عزل 

نفسه من القضاء وعزله السلطان من اخلطابة فلزم بيته يشغل الناس ويدرس وأخذ يف التفسري يف دروسه وهو أول 



قطب الدين اليونيين كان مع شدته فيه حسن حماضرة بالنوادر واألشعار وقال  من أخذه يف الدروس وقال الشيخ
الشريف عز الدين كان علم عصره يف العلم جامعا لفنون متعددة مضافا إىل ما جبل عليه من ترك التكلف مع 

 قيامه على الصالبة يف الدين وشهرته تغىن عن األطناب يف وصفه وقال ابن شهبة ترمجة الشيخ طويلة وحكاياته يف
الظلمة وردعهم كثرية مشهورة وله مكاشفات وقال الذهيب كان حيضر السماع ويرقص تويف مبصر يف مجادى األوىل 
من السنة وحضر جنازته اخلاص والعام السلطان فمن دونه ودفن بالقرافة يف آخرها وملا بلغ السلطان خرب موته قال 

س يف مبا أراد لبادروا إىل امتثال أمره وفيها التاج عبد الوهاب بن زين مل يستقر ملكي إال الساعة ألنه لو أمر النا
األمناء أيب الربكات احلسن بن حممد بن الدمشقي بن عساكر مسع الكثري من اخلشوعي وطبقته وويل مشيخة النورية 

  بعد والده وحج فزار ولده أمني الدين عبد الصمد وجاور قليال مث تويف يف مجادى األوىل مبكة

  
وفيها نقيب األشراف هباء الدين أبو احلسن علي بن حممد بن إبراهيم بن حممد احلسيين بن أيب اجلن مسع حضورا وله 

أربع سنني من حيىي الثقفي وابن صدقة وتويف يف رجب وفيها ابن العدمي الصاحب العالمة كمال الدين أبو القسم 
يب من بيت القضاء واحلشمة ولد سنة بضع ومثانني ومخسمائة عمر بن أمحد بن هبة اهللا بن أيب جرادة العقيلي احلل

ومسع من ابن طربزد وبدمشق من الكندي وببغداد والقدس والنواحي وأجاز له املؤيد وخلق وكان قليل املثل عدمي 
 النظري فضال ونبال ورأيا وحزما وذكاء وهباء وكتابة وبالغة درس وأفىت وصنف ومجع تارخيا حللب يف حنو ثالثني

جملدا وويل مخسة من أيامه على نسق القضاء وقد ناب يف سلطنة دمشق وعلم عن امللك الناصر وكان خطه يف غاية 
احلسن باع الناس منه شيئا كثريا على أنه خط ابن البواب وكانت له معرفة تامة باحلديث والتاريخ وأيام الناس 

  وكان حسن الظن بالفقراء والصاحلني ومن شعره من أبيات 
  ) حالل وقد أضحى علي حمرما ** فيا عجبا من ريقه وهو طاهر  (
  ) ولذته مع أنين مل أذقهما ** هو اخلمر لكن أين للخمر طعمه ( 
  ) علي وأعفو عفة وتكرما ** سألزم نفسي الصفح عن كل من جىن ( 
  ) ولو مل يغادر ذاك عندي درمها ** وأجعل مايل دون عرضي وقاية ( 
  ) جتود مبا حتوي ستصبح معدما ** مي إىل مىت وقائلة يابن العد( 
  ) رأيت خيار الناس من كان منعما ** فقلت هلا عىن إليك فإنين ( 
  ) عقيلته سنو الندى والتكرما ** أىب اللؤم يل أصل كرمي وأسرة ( 

  تويف رمحه اهللا تعاىل مبصر يف العشرين من مجادى األوىل ودفن بسفح املقطم 
ن سليمان بن رمضان أبو الروح التغليب املصري القرايف الشافعي آخر من روى صحيح وفيها الضياء عيسى ب

  البخاري عن منجب املرشدي موىل مرشد الدين تويف يف رمضان عن تسعني سنة وفيها الشمس الصقلي

الفتح  أبو عبد اهللا حممد بن سليمان بن أيب الفضل الدمشقي الدالل يف األمالك مسع من ابن صدقة احلراين وأيب
  املنديل وقرأ اخلتمة على أيب اجلود ولد سنة ثالث وسبعني ومخسمائة وتويف يف أواخر صفر 

وفيها ابن عرق املوت أبو بكر حممد بن فتوح بن خلوف بن خيلف بن مصال اهلمداين األسكندراين مسع من التاج 
  عة تويف يف مجادى األوىل املسعودي وابن موقا وأجازه أبو سعد بن أيب عصرون والكبار وتفرد عن مجا

وفيها ابن زيالق الشاعر املشهور األجل حمي الدين حممد بن يوسف بن يوسف بن يوسف بن سالمة املوصلي 



  العباسي الكاتب كان شاعرا جميدا حسن املعاين من شعره 
  ) سهادا يذود اجلفن أن يألف اجلفنا ** بعثت لنا من سحر مقلتك الوسنا ( 
  ) ومست بقد علم اهليف الغصنا ** ل البدر طالعا وأبرزت وجها أخج( 
  ) فحاكاه لكن زاد يف دقة املعىن ** وأبصر جسمي حسن خصرك ناحال ( 

قتلته التتار باملوصل حني متلكوها وفيها أبو بكر بن علي بن مكارم بن فتيان األنصاري املصري روى عن البوصريي 
  ومجاعة وتويف يف احملرم 

  ائةسنة إحدى وستني وستم

  
يف ثامن احملرم عقد جملس عظيم للبيعة وجلس احلاكم بأمر اهللا أبو العباس أمحد بن األمري أيب علي بن أيب بكر بن 

اخلليفة املسترشد باهللا بن املستظهر العباسي فأقبل عليه امللك الظاهر بيربس البندقداري ومد يده إليه وبايعه باخلالفة 
طنة للملك الظاهر بيربس فلما كان من الغد خطب بالناس خطبة حسنة أوهلا مث بايعه األعيان وقلد حينئذ السل

  احلمد هللا الذي أقام آلل العباس ركنا وظهريا مث كتب بدعوته وإمامته إىل األقطار وبقي يف

  اخلالفة أربعني سنة وأشهرا وهو التاسع والثالثون من بين العباس 
الكرك امللك املغيث حىت نزل إليه فكان آخر العهد به ألنه كان وفيها خرج الظاهر إىل الشام وحتيل على صاحب 

كاتب هالكو على أن يأخذ له مصر وطلب منه عشرين ألف فارس وأخرج كتبه مبصر وقرأها على العلماء فافتوا 
  ظاهر بعدم إبقاء من هذا فعله وفيها وصل كرمون املقدم يف طائفة كبرية من التتار قد أسلموا فأنعم عليهم امللك ال

وفيها راسل بركة امللك الظاهر مث كانت وقعة هائلة بني بركة وبني ابن عمه هالكو فاهنزم هالكو وهللا احلمد وقتل 
  خلق من رجاله وغرق خلق 

وفيها تويف احلسن بن علي بن منتصر أبو علي الفاسي مث األسكندراين الكتيب آخر أصحاب عبد اجمليد بن دليل تويف 
  يف ربيع اآلخر 

ها أبو الربيع سليمان بن خليل العسقالين الفقيه الشافعي خطيب احلرم سبط عمر بن عبد اجمليد امليانسي روى وفي
عن زاهر بن رستم وغريه وتويف يف احملرم وفيها الرسعين بفتح الراء والعني املهملة وسكون السني املهملة نسبة إىل 

ق بن رزق اهللا بن أيب بكر احملدث املفسر احلنبلي ولد سنة تسع رأس عني مدينة باجلزيرة العالمة عز الدين عبد الرزا
ومثانني ومسع بدمشق من الكندي وببغداد من ابن منينا وصنف تفسريا جيدا وكان شيخ اجلزيرة يف زمانه علما 
موفق  وفضال وجاللة قاله يف العرب وقال ابن رجب ولد برأس عني اخلابور ومسع بالبلدان املتعددة وتفقه على الشيخ
الدين وحفظ كتابه املقنع وتفنن يف العلوم العقلية والنقلية وعده الذهيب من احلفاظ ووىل مشيخة دار احلديث 

باملوصل وكانت له حرمة وافرة عند صاحب املوصل وغريه من ملوك اجلزيرة وصنف تفسريا حسنا يف أربع جملدات 
فه صاحب املوصل فكتب فيه ما صح من املقتل دون ضخمة مساه رموز الكنوز وكتاب مصرع احلسني ألزمه بتصني

  غريه وكان

  متمسكا بالسنة واآلثار وله نظم حسن منه 
  ) إذا أنا جئتها أجد الورودا ** وكنت أظن يف مصر حبارا ( 



  ) فحينئذ تيممت الصعيدا ** فما ألفيتها إال سرابا ( 
  من هذه السنة وقال الذهيب تويف بسنجار ليلة اجلمعة ثاين عشر ربيع اآلخر 

وفيها عز الدين أبو حممد وأبو القاسم وأبو الفرج احلافظ عبد الرمحن بن حممد بن عبد الغين بن عبد الواحد بن علي 
بن شرف املقدسي احملدث احلنبلي ولد يف ربيع اآلخر سنة اثنتني وستمائة وحضر على أيب حفص بن طربزد ومسع 

ع من الفتح بن عبد السالم وطائفة مث إىل مصر وكتب الكثري وعىن من الكندي وطبقته وارحتل إىل بغداد فسم
باحلديث وتفقه على الشيخ املوفق وكان فاضال صاحلا ثقة انتفع به مجاعة وحدث تويف يف نصف ذي احلجة ودفن 

اجلود بسفح قاسيون وفيها الناشري املقرىء البارع تقي الدين عبد الرمحن بن مرهف املصري قرأ القراءات على أيب 
  وتصدر لإلقراء وبعد صيته وتويف يف شوال عن نيف ومثانني سنة 

وفيها ابن بنني أثري الدين عبد الغين بن سليمان بن بنني املصري الشافعي القباين الناسخ ولد سنة مخس وسبعني 
عبد الرمحن ومخسمائة ومسع من عشري اجلبل فكان آخر أصحابه ومسع من طائفة غريه وأجاز له عبد اهللا بن بري و

الشييب وانتهى إليه علو اإلسناد مبصر مع صالح وسكون تويف يف ثالث ربيع اآلخر وفيها علي بن إمسعيل بن إبراهيم 
املقدسي مث الدمشقي احلنبلي روى عن اخلشوعي وغريه وتويف يف رجب وكان مباركا خريا قاله يف العرب وفيها 

شجاع بن سامل بن علي اهلامشي العباسي املصري الشافعي صاحب الكمال الضرير شيخ القراء أبو احلسن علي بن 
الشاطيب وزوج بنته ولد سنة اثنتني وسبعني ومخسمائة وقرأ القراءات على الشاطيب وشجاع املدجلي وأيب اجلود 

  ومسع من البوصريي وطائفة وتصدر لإلقراء

م وفيه تودد وتواضع ولني ومروءة تامة تويف يف دهرا وانتهت إليه رياسة األقراء وكان إماما جيري يف فنون من العل
  سابع ذي احلجة 

وفيها العلم أبو القاسم واألصح أبو حممد القسم بن أمحد بن موفق بن جعفر املرسي اللورقي بفتحتني وسكون الراء 
مائة وقرأ نسبة إىل لورقة بلدة باألندلس املقرىء النحوي املتكلم شيخ القراء بالشام ولد سنة مخس وسبعني ومخس

القراءات على ثالثة من أصحاب ابن هذيل مث قرأها على أيب اجلود مث على الكندي ومسع ببغداد من ابن األخضر 
وكان عارفا بالكالم واألصلني والعربية أقرأ واشتغل مدة وصنف التصانيف ودرس بالعزيرية نيابة وويل مشيخة 

  شرح الشاطبية قاله يف العرب األقراء والنحو بالعادلية وتويف يف سابع رجب وقد 

  سنة اثنتني وستني وستمائة

  
فيها انتهت عمارة املدرسة الظاهرية بني القصرين مبصر ورتب يف تدريس اإليوان القبلي القاضي تقي الدين حممد بن 

ث ويف رزين ويف اإليوان الشمايل جمد الدين بن العدمي ويف اإليوان الشرقي فخر الدين الدمياطي يف تدريس احلدي
الغريب كمال الدين احمللي ويف مجادى اآلخرة وصل اخلرب بأن امرأة عجوزا من احلسينية عندها امرأتان جتيب هلم 
شبابا فيثور عليهم رجال عندها فيقتلوهنم ويعطوهم لوقاد احلمام حيرقهم وإذا كثر القتلى يعطوهم ملالح يغرقهم 

كانوا مخسمائة نسمة فأمر السلطان أن يسمروا مجيعا يف وكان وايل احلسينية شريكهم فحسب الذين قتلوا ف
  احلسينية 

وفيها اشتد الغالء بالقاهرة حىت أبيع األردب القمح مبائة ومخسني دينارا ففرق امللك الظاهر الصعاليك على األغنياء 



  واألمراء وألزمهم بإطعامهم 
  وفيها أحضر إىل بني يدي الظاهر طفل ميت له رأسان وأربعة أعني

وأربعة أيدي وأربعة أرجل وذكر حمي الدين بن عبد الظاهر أن بعض أهل قوص وجد يف حفرة فلوسا كثرية وعلى 
كل فلس منها صورة ملك واقف يف يده اليمىن ميزان ويف يده اليسرى سيف وعلى الوجه الثاين رأس مصور بآذان 

هبان فيهم راهب عامل بلسان اليونان فقرأ ما وعيون كثرية مفتوحة وبداير الفلوس سطور واتفق حضور مجاعة من الر
على الفلس فكان تارخيه إىل ذلك الوقت ألفي سنة وثلثمائة سنة وكتابته أنا غلياث امللك ميزان العدل والكرم يف 
مييين ملن أطاع والسيف يف مشايل ملن عصى ويف الوجه اآلخر أنا غلياث امللك أذين مفتوحة لسماع كلمة املظلوم 

  توحة أنظر هبا مصاحل ملكي وعيين مف
وفيها تويف قاضي حلب كمال الدين أمحد بن قاضي القضاة زين الدين عبد اهللا بن عبد الرمحن بن األستاذ األسدي 

الشافعي املعروف بابن األستاذ وهو لقب جد والده عبد اهللا بن علوان ولد سنة إحدى عشرة وستمائة ومسع من 
العلوم واحلديث وأفىت ودرس وويل القضاء حبلب يف الدولتني الناصرية  مجاعة واشتغل يف املذهب وبرع يف

والظاهرية قال الذهيب وكان صدرا معظما وافر احلرمة جمموع الفضائل صاحب رياسة ومكارم وأفضال وسؤدد 
ن وويل القضاة مدة فحمدت سريته وروى عنه أبو حممد الدمياطي وكان يدعو له ملا أواله من اإلحسان انتهى وم
تصانيفه شرح الوسيط يف حنو عشر جملدات لكن عز وجود شيء منه والظاهر أنه عدم يف فتنة التتار حبلب فإنه 

أصيب مباله وأهله فيها مث أعيد إىل دولته يف الدولة الظاهرية وقال السبكي وله حواشي على فتاوى ابن الصالح 
وفيها أبو الطاهر الكتاين إمسعيل بن سامل تدل على فضل كثري واستحضار للمذهب جيد تويف يف نصف شوال 

اخلياط العسقالين مث املصري روى عن البوصريي وابن ياسني وتويف يف مجادى األوىل وفيها الزين احلافظي سليمان 
  بن املؤيد بن عامر العقرباين الطبيب طب امللك احلافظ صاحب جعرب فنسب إليه مث خدم امللك

سوال إىل التتار فباطنهم ونصح هلم فأمره هالكو وصار تتريا خائنا للمسلمني الناصر يوسف فعظم عنده وبعثه ر
  فسلط اهللا عليه خمدومه فقتل بني يديه لكونه كاتب امللك الظاهر وقتل معه أقاربه وخاصته وكانوا مخسني 
لشافعي وفيها شيخ الشيوخ شرف الدين عبد العزيز بن حممد بن عبد احملسن األنصاري الدمشقي مث احلموي ا

األديب كان أبوه قاضي محاة ويعرف بابن الرفا ولد هو بدمشق سنة ست ومثانني ومخسمائة وكان مفرط الذكاء 
ورحل به أبوه فسمع من ابن كليب جزء ابن عرفة ومن أيب اجملد املسند كله وله حمفوظات كثرية وفضائل شهرية 

ماة ودفن بظاهرها يف ثامن رمضان بتربة كان وحرمة وجاللة ولني جانب يكرم من يعرف ومن ال يعرف مات حب
  أعدها له ومن شعره قوله 

  ) طلبت شبها له يف الناس مل أصب ** سىب فؤادي فتان اجلمال إذا ( 
  ) بواو عطف ووصل منه عن كثب ** قرأت خط عذاريه فأطمعين ( 
  ) باحلال عن جنح مقصودي ومطليب ** وأعربت يل نون الصدغ معجمة ( 
  ) والسيف أصدق أنباء من الكتب ** فسبت قليب لواحظه  حىت رنا( 
  ) فزارين طيفه صدقا بال كذب ** مل أنس ليلة طافت يب عواطفه ( 
  ) هنبته بابتسامي وهو منتهيب ** حىي مبا شئت من ورد بوجنته ( 
  ) تيها ويسأل عين وهو أعرف يب ** نشوان اسأل عن قليب فينكره ( 



  ) ممن إذا عشقوا جاءوك بالعجب ** له وكلما قال ممن أنت قلت ( 
  ) من اإلضافة ما يغين عن السبب ** ال تسألوا حبكم عن حبه فله ( 
  ) عما عهدمت وقلبا غري منقلب ** وراقبوا منه حاال غري حائلة ( 

الدمشقي وفيها العماد بن احلرستاين أبو الفضائل عبد الكرمي بن القاضي مجال الدين عبد الصمد بن حممد األنصاري 
  الشافعي ولد يف رجب سنة سبع وسبعني ومخسمائة ومسع من اخلشوعي والقسم وتفقه على أبيه وأفىت

وناظر وويل قضاء الشام بعد أبيه قليال مث عزل ودرس بالغزالية مدة وخطب بدمشق وكان من جلة العلماء له مست 
  أبو شامة وتويف يف مجادى األوىل ووقار وتواضع وويل الدار األشرفية بعد ابن الصالح ووليها بعده 

وفيها الضياء بن البانسي أبو احلسن علي بن حممد بن علي احملدث اخلطيب العدل الشروطي ولد سنة مخس وستمائة 
  ومسع من ابن النب وأجاز له الكندي وعىن هبذا الشأن وكتب الكثري وتويف يف صفر 

كر بن امللك الكامل بن العادل جلس بعد موت عمه الصاحل وفيها امللك املغيث فتح الدين عمر بن العادل أيب ب
بالكرك فلما قتلوا ابن عمه املعظم أخرجه معتمد الكرك الطواشي وسلطنه بالكرك وكان كرميا مبذرا لألموال فقل 

ما عنده حىت سلم الكرك إىل صاحب مصر ونزل إليه فخنقه وكذلك خنق عمه أباه وعاش كل منهما حنوا من 
وقال ابن شهبة يف سبب موته أن الظاهر بيربس أمر أيدمر احللى نائب القاهرة أن يقتله سرا وال يظهر  ثالثني سنة

ذلك ويدفع لقاتله ألف دينار فطلب أيدمر رجال شريرا عنده شهامة وأطلعه على ذلك فدخل إليه فخنقه وأخذ 
فقال له ندماؤه من أين لك هذا األلف دينار وجعل يشرب اخلمر يف بيته على بركة الفيل فأخرج من الذهب 

الذهب فأخربهم يف حال سكره أنه قتل امللك املغيث وأعطى ألف دينار فشاع ذلك بني الناس فبلغ امللك الظاهر 
فعظم عليه ذلك وأنكر على أيدمر وطلب الرجل فاستعاد منه ذلك الذهب وقتله وفيها الباب شرقي أبو عبد اهللا 

اري التاجر جبريون روى عن اخلشوعي وطائفة وتويف يف ربيع األول وفيها ابن سراقة حممد بن إبراهيم بن علي األنص
اإلمام حمي الدين أبو بكر حممد بن حممد بن إبراهيم األنصاري الشاطيب شيخ دار احلديث الكاملية بالقاهرة ولد سنة 

بن اجلواليقي وطبقته وله مؤلفات اثنتني وتسعني ومخسمائة ومسع من أيب القسم أمحد بن بقي وبالعراق من أيب علي 
  يف التصوف وكان أحد األئمة

  املشهورين بغزارة العلم ومن شعره 
  ) صفاؤه الشك باليقني ** وصاحب كالزالل ميحو ( 
  ) كأنه كاتب اليمني ** مل حيص إال اجلميل حىت ( 

  وهذا عكس قول املنازي 
  ) وما جرى غدره ببايل ** وصاحب خلته خليال ( 
  ) كأنه كاتب الشمال ** ص إال القبيح حىت مل حي( 

وفيها امللك األشرف مظفر الدين موسى بن املنصور إبراهيم بن اجملاهد أسد الدين شريكوه صاحب محص ولد سنة 
سبع وعشرين وستمائة ومتلك محص سنة أربع وأربعني فأخذت منه سنة ست مث ملك الرحبة مث سار إىل هالكو 

اله نيابة الشام مع كتبغا فلما قلع اهللا التتار وأرسل امللك املظفر فأمنه وأقره على محص فأكرمه وأقره على محص وو
فغسل هناته بيوم محص وكسر التتار ونبل قدره وكان ذا حزم ودهاء وشجاعة وعقل مقداما شجاعا كسر التتار 

 القليل ومل يقتل من املسلمني وكانوا يف ستة آالف وكان هو يف ألف ومخسمائة وقتل أكثر التتار ومل ينج منهم إال



سوى رجل واحد وكان عفيفا حيب العلم وأهله تويف حبمص يف صفر فيقال سقي وتسلم الظاهر بلده وحواصله 
وفيها اجلوكندار العزيز بن حسام الدين الجني من أكرب أمراء دمشق كان حمبا للفقراء مؤثرا لراحتهم جيمعهم على 

هبا املثل وخيدمهم بنفسه تويف يف احملرم كهال قاله يف العرب وفيها الرشيد العطار السماعات والسماطات اليت يضرب 
احلافظ أبو احلسني حيىي بن علي بن عبد اهللا بن علي بن مفرج القرشي األموي النابلسي مث املصري املالكي ولد سنة 

ومجع املعجم وحصل األصول  أربع ومثانني ومخسمائة ومسع من البوصريي وإمسعيل بن يس والكبار فأكثر وأطاب
  وتقدم يف احلديث وويل مشيخة الكاملية سنة ستني وتويف يف ثاين مجادى األوىل

  
وفيها القيادي أبو القسم بن منصور االسكندراين الزاهد كان صاحلا قانتا خملصا منقطع القرين يف الورع كان له 

  بن املنري تويف يف سادس شعبان  بستان يعمله ويتبلغ منه وله ترمجة مفردة مجعها ناصر الدين

  سنة ثالث وستني وستمائة

  
فيها كانت ملحمة عظمى باألندلس التقى الفنش لعنه اهللا وأبو عبد اهللا ابن األمحر غري مرة مث اهنزمت املالعني وأسر 
ن الفنش مث أفلت وحشد وجيش ونازل غرناطة فخرج ابن األمحر فكسرهم وأسر منهم عشرة آالف وقتل املسلمو

فوق األربعني ألفا ومجعوا كوما هائال من رؤس الفرنج وأذن عليه املسلمون واستعادوا عدة مداين من الفرنج وهللا 
  احلمد 

وفيها نازلت التتار البرية فساق سم املوت واحلمدى وطائفة وكشفوهم عنها وفيها قدم السلطان بيربس فحاصر 
ذت مث نازل أرسوف وأخذها بالسيف يف رجب مث رجع فسلطن قيسارية وافتتحها عنوة وعصت القلعة أياما مث أخ

ابنه امللك السعيد يف شوال وأركبه باهبة امللك وله مخس سنني مث عمل طهوره بعد أيام وفيها جدد بديار مصر أربعة 
حكام من املذاهب ألجل توقف تاج الدين بن بنت األعز عن تنفيذ كثري من القضايا فتعطلت األمور فأشار هبذا 

  كمال الدين ايدغدي العزيزي فأعجب السلطان وفعله يف آخر السنة مث فعل ذلك بدمشق 
وفيها ابتدىء بعمارة مسجد الرسول صلى اهللا عليه وسلم ففرغ يف أربع سنني وفيها حجب اخلليفة احلاكم بقلعة 

  اجلبل 
لعزيز بن احلسن بن القاضي الزكي وفيها تويف املعني القرشي احملدث املتقن أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن عبد ا

  علي بن حممد بن حيىي كتب عن ابن صباح وابن الليت وكرمية فأكثر وكتب الكثري تويف فجأة يف ربيع

األول وفيها الزين خالد بن يوسف بن سعد احلافظ اللغوي أبو البقاء النابلسي مث الدمشقي ولد سنة مخس ومثانني 
احلصيب وابن طربزد وببغداد من ابن األخضر وطبقته وحصل األصول وتقدم ومخسمائة ومسع من القسم وحممد بن 

  يف احلديث وكان فهما يقظا حلو النوادر تويف يف سلخ مجادى األوىل 
وفيها النظام بن البانياسي عبد اهللا بن حيىي بن الفضل بن احلسني مسع من اخلشوعي ومجاعة وكان دينا فاضال تويف يف 

العشاير فراس بن علي بن زيد الكناين العسقالين مث الدمشقي التاجر املعدل روى عن  صفر وفيها النجيب أبو
اخلشوعي والقسم ومجاعة وفيها ابن مسدى احلافظ أبو بكر حممد بن يوسف األزدي الغرناطي األندلسي املهليب 

ا رحلة واسعة ودراية روى عن حممد ابن عماد ومجاعة كثرية ومجع وصنف قال ابن ناصر الدين كان حافظا عالمة ذ



  شاع عنه التشيع جاور مبكة وقتل فيها غيلة انتهى وقال الذهيب تويف مبكة يف شوال وقد خرج لنفسه معجما 
وفيها مجال الدين بن يغمور الباروقي موسى ولد بالصعيد سنة تسع وتسعني ومخسمائة وكان من جلة األمراء ويل 

فيها بدر الدين السنجاري الشافعي قاضي القضاة أبو احملاسن يوسف بن نيابة مصر ونيابة الشام وتويف يف شعبان و
احلسن الزراري بالضم ومهملتني نسبة إىل زرارة جد كان صدرا معظما وجوادا ممدحا ويل قضاء بعلبك وغريها قبل 

مصر والوجه القبلي الثالثني مث عاد إىل سنجار فنفق على الصاحل جنم الدين فلما ملك الديار املصرية وفد عليه فواله 
مث ويل قضاء القضاة بعد األشرف بن عني الدولة وباشر الوزارة وكان له من اخليل واملماليك ما ليس لوزير مثله ومل 

  يزل يف ارتقاء إىل أوائل الدولة الظاهرية فعزل ولزم بيته تويف يف رجب وقيل كان يرتشي ويظلم قاله يف العرب 
يب القسم بن عبد السالم األموي احلواري العويف الزاهد املشهور احلنبلي صاحب وفيها أبو القسم بن يوسف بن أ

  الزاوية حبواري كان خريا صاحلا له اتباع

وأصحاب ومريدون يف كثري من قرى حوران يف اجلبل والبثنية وال حيضرون مساعا بالدف تويف ببلده حوارى يف 
  الة الغايب وصلى عليه بدمشق تاسع عشر ذي احلجة آخر السنة وصلى عليه يوم عيد النحر ببيت املقدس ص

وقام مقامه بعده ولده عبد اهللا وكان عنده تفقه وزهادة وله أصحاب وكان مقصودا يزار ببلده وعمر حىت بلغ 
التسعني خرج ليودع بعض أهله إىل ناحية الكرك من جهة احلجاز فأدركه أجله هناك يف أول ذي القعدة سنة ثالثني 

  محهما اهللا تعاىل وسبعمائة ر

  سنة أربع وستني وستمائة

  
فيها غزا امللك الظاهر وبث جيوشه بالسواحل فأغاروا على بالد عكا وصور وطرابلس وحصن األكراد مث نزل 

على صفد يف ثامن رمضان وأخذت يف أربعني يوما خبديعة مث ضربت رقاب مائتني من فرساهنم وقد استشهد عليها 
املسلمون قارة وسىب منها ألف نفس وجعلت كنيستها جامعا وفيها تويف الشيخ أمحد بن  خلق كثري وفيها استباح

سامل املصري النحوي نزيل دمشق فقري متزهد حمقق للعربية اشتغل بالناصرية ومبقصورة احلنفية مدة وتويف يف شوال 
سينكة بلد مبصر كان كاتب عماير وفيها أبو العباس أمحد بن صاحل السينكي بالسني املهملة وحتتية ونون نسبة إىل 

  جامع دمشق وكان فاضال أديبا كثري التواضع ومن شعره 
  ) يصلي إىل زمن التصايب ** للوزز زهر حسنه ( 
  ) فأعارها بيض الثياب ** شكت الغصون من الشتا ( 
  ) فشاب من قبل الشباب ** فكأنه عشق الربيع ( 

  وله يف السيف عامل القماير 
  )مل يبق منه طائل ** داتر ربع املصاحل ( 

  
  ) والسيف فيها عامل ** هيهات تعمر بعقة ( 

رتب ناظرا بدار الضرب فجاء إليه شخص وسأله أن يترك عنده صندوقا وديعة إىل أن يقدم من احلجاز فأحضر إليه 
كي ناظر دار الصندوق وال يعرف ما فيه وبعد أيام كتب إىل األمري طيربس الوزيري نائب البلدان الشهاب السين



الضرب عنده صندوق فيه سكك لعمل الزغل فكبس بيته فوجدوا الصندوق فلم يقبل قوله يف االعتذار فاشتهر يف 
  دمشق على صورة قبيحة وأنفى منها فأرسل من الطريق إىل رفيق له 

  ) ولو أنين أعرى هبا وأجوع ** بالدي وإن جارت على عزيزة ( 
  ) يضوع وأما عندكم فيضيع ** كم وما أنا إال املسك يف غري أرض( 

وفيها ابن شعيب اإلمام مجال الدين أمحد بن عبد اهللا بن شعيب التميمي الصقلي مث الدمشقي املقرىء األديب 
الذهيب ولد سنة تسعني ومخسمائة ولزم السخاوي مدة وأتقن القراءات ومسع من القسم بن عساكر وطائفة وقرأ 

  يف يف مجادى األول قاله يف العرب الكثري على السخاوي وطبقته وتو
وفيها ابن الربهان العدل الصدر رضي الدين إبراهيم بن عمر بن مضر بن فارس املصري الواسطي التاجر السفار 

ولد سنة ثالث وتسعني ومسع صحيح مسلم من منصور الفراوي ومسع منه خلق بدمشق ومصر والثغر واليمن وتويف 
حق إبراهيم بن حممد بن أمحد بن هرون املرادي السبيت احلافظ ابن الكماد كان يف حادي عشر رجب وفيها أبو إس

حافظ زمانه مل يكن له يف عصره مثيل وكانت معيشته من تفقدات أهل اخلري وهداياهم إىل أن مات قاله ابن ناصر 
دمشقي احلنفي ولد سنة الدين وفيها ابن الدرجي الفقيه صفي الدين إمسعيل بن إبراهيم بن حيىي بن علوي القرشي ال

اثنتني وسبعن ومسع من عبد الرمحن بن علي اخلرقي ومنصور الطربي وطائفة وتويف يف السادس والعشرين من ربيع 
  األول وفيها أيدغدى األمري الكبري

كمال الدين كان كبري القدر شجاعا مقداما عاقال حمتشما كثري الصدقات حسن الديانة من جلة األمراء ومتميزيهم 
حبسه املعز مدة مث أخرجوه يوم عني جالوت وكان امللك الظاهر حيترمه ويتأدب معه جهزه يف هذه السنة فأغار على 

  بالد سيس مث خرج على صفد فتمرض وتويف يف ليلة عرفة بدمشق 
بر البلد وفيها ابن صصرى الصدر العدل هباء الدين احلسن بن سامل بن احلافظ أيب املواهب التغليب الدمشقي أحد أكا

روى عن ابن طربزد وطائفة وتويف يف صفر عن ست وستني سنة وويل هو وأخوه شرف الدين املناصب الكبار ونظر 
الدواوين ومسع أخوه املذكور عبد الرمحن بن سامل من حنبل وابن طربزد أيضا ومات يف شعبان من هذه السنة عن 

سبة إىل موقان مدينة بدر بند احملدث مجال الدين حممد بن تسع وستني سنة وفيها املوقاين بضم امليم وقاف ونون ن
عبد اجلليل املقدسي نزيل دمشق مسع من أيب القسم احلرستاين وخلق وعىن باحلديث واألدب وله جماميع مفيدة 
وتويف يف ذي القعدة وله أربع وسبعون سنة وفيها ابن فار اللنب معني الدين أبو الفضل عبد اهللا بن حممد بن عبد 

  الوارث األنصاري املصري آخر من قرأ الشاطبية على مؤلفها وقرأها عليه مجاعة منهم البدر التاذيف 
وفيها هالكو قوىل بن جنكز خان املغلى مقدم التتار وقائدهم إىل النار الذي أباد البالد والعباد بعثه ابن عمه القان 

ية وأذربيجان والروم والعراق واجلزيرة والشام وكان الكبري على جيش املغل فطوى املمالك وأخذ احلصون األمسعيل
ذا سطوة ومهابة وعقل وغور وحزم ودهاء وخربة باحلروب وشجاعة ظاهرة وكرم مفرط وحمبة لعلوم األوائل من 

غري أن يفهمها مات على كفره يف هذه السنة بعلة الصرع فإنه اعتراه منذ قتل الشهيد صاحب ميافارقني امللك 
  غازي حىت كان يصرع يف اليوم مرتني مات مبراغةالكامل حممد 

  ونقلوه إىل قلعة تال وبنوا عليه قبة وخلف سبعة عشر ولدا متلك بعده ابنه أبغا 

  سنة مخس وستني وستمائة



  
فيها كما قال ابن خلكان بلغنا من مجاعة يوثق هبم وصلوا إىل دمشق من أهل بصرى أن عندهم قرية يقال هلا دير 

هبا رجل من العربان فيه استهتار زائد وجهل فجرى يوما ذكر السواك وما فيه من الفضيلة فقال  أيب سالمة كان
واهللا ما أستاك إال من املخرج فأخذ سواكا وتركه يف دبره فآمله تلك الليلة مث مضى عليه تسعة أشهر وهو يشكو من 

جلرذون ورأسه مثل رأس السمكة وله أربع أمل البطن واملخرج مث أصابه مثل طلق احلامل ووضع حيوانا على هيئة ا
أنياب بارزة وذنب طويل مثل شرب وأربع أصابع وله دبر مثل دبر األرنب وملا وضعه صاح ذلك احليوان ثالث 

صيحات فقامت ابنة ذلك الرجل فشجت رأسه فمات وعاش ذلك الرجل بعده يومني ومات وهو يقول هذا 
حليوان مجاعة من تلك الناحية وخطيب املكان وفيها تويف خطيب القدس احليوان قتلين وقطع أمعائي وشاهد ذلك ا

كمال الدين أمحد بن أمحد بن أمحد النابلسي الشافعي ولد سنة تسع وسبعني ومخسمائة ومسع بدمشق من القسم بن 
نسبة إىل  عساكر وحنبل وكان صاحلا متعبدا متزهدا تويف بدمشق يف ذي القعدة وفيها إمسعيل الكوراين بالضم وراء

كوران قرية بأسفرايني القدوة الزاهد شيخ كبري القدر مقصود بالزيادة صاحب ورع وصدق وتفتيش عن دينه 
  أدركه أجله بغزة يف رجب قاله الذهيب 

وفيها بركة بن قوىل بن جنكزخان املغلى سلطان مملكة التفجاق الذي أسلم وراسل امللك الظاهر وكسر ابن عمه 
  عشر الستني ومتلك بعده ابن أخيه منكومتر وفيها األمري مقدم اجليوش ناصر هالكو تويف وهو يف

الدين حسني بن عزيز الذي أنشأ املدرسة بدمشق شرقي جامع بين أمية واآلن تعرف تلك احمللة بالقيمرية تسمية هلا 
بالساحل يف ربيع  باسم املدرسة كان بطال شجاعا رئيسا عادال جوادا وهو الذي ملك دمشق للناصر تويف مرابطا

  األول 
وفيها أبو شامة العالمة اجملتهد شهاب الدين أبو القسم عبد الرمحن بن إمسعيل بن إبراهيم املقدسي مث الدمشقي 

الشافعي املقرىء النحوي املؤرخ صاحب التصانيف ولد سنة تسع وتسعني ومخسمائة يف أحد ربيعيها بدمشق ومسى 
حاجبه األيسر وختم القرآن وله دون عشر سنني وأتقن فن القراءة على بأيب شامة لشامة كبرية كانت فوق 

السخاوي وله ست عشرة سنة ومسع الكثري حىت عد يف احلفاظ ومسع من املوفق وطائفة وأخذ عن الشيخ عز الدين 
ه حصل بن عبد السالم قال الذهيب كتب الكثري من العلوم وأتقن الفقه ودرس وأفىت وبرع يف فن العربية وذكر أن

له الشيب وهو ابن مخس وعشرين سنة وويل مشيخة القراءة بالتربة األشرفية ومشيخة احلديث بالدار األشرفية 
وكان مع كثرة فضائله متواضعا مطرحا للتكلف ورمبا ركب احلمار بني املداوير وقرأ عليه القراءة مجاعة ومن 

ة عشر جملدا واآلخر يف مخس جملدات وشرح نونية تصانيفه شرح الشاطبية وخمتصرا تاريخ دمشق أحدمها يف مخس
السخاوي يف جملد وله كتاب الروضتني يف أخبار الدولتني النورية والصالحية وكتاب الذيل عليهما وكتاب ضوء 
الساري إىل معرفة رؤية الباري وكتاب الباعث على إنكار البدع واحلوادث وكتاب السواك وكتاب كشف حال 

قراء ومقدمة يف النحو وشرح مفصل الزخمشري وشرح البيهقي وله غري ذلك وأكثر تصانيفه بين عبيد ومفردات ال
  مل يفرغها ومن نظمه قوله 

  ) أرى فيه عزا أنه يل أنفع ** أيا الئمي مايل سوى البيت موضع ( 
  )حلايف وأكلي ما يسد ويشبع ** فراشي ونطعي فرويت مث جبيت ( 



  
  ) ال خالق أهل العلم والدين أتبع  **ومركويب اآلن األتان وجنلها ( 
  ) غىن النفس مع عيش به أتقنع ** وقد يسر اهللا الكرمي بفضله ( 
  ) غين أرى هوال لغريي أخضع ** وما دمت أرضى باليسري فإنين ( 

ووقف كتبه خبزانة العادلية وشرط أن ال خترج فاحترقت مجلة وقال ابن ناصر الدين كان شيخ األقراء وحافظ 
ء حافظا ثقة عالمة جمتهدا وقال األسنوي وجرت له حمنة يف سابع مجادى اآلخرة سنة مخس وستني وستمائة العلما

وهو أنه كان يف داره بطواحني األشنان فدخل عليه رجالن جليالن يف صورة مستفتيني مث ضرباه ضربا مربحا إىل أن 
  ن ذلك العام وأنشد يف ذلك لنفسه عيل صربه ومل يغثه أحد مث تويف رمحه اهللا يف تاسع عشر رمضان م

  ) ما قد جرى فهو عظيم جليل ** قلت ملن قال أما تشتكي ( 
  ) من يأخذ احلق ويشفي الغليل ** يقيض اهللا تعاىل لنا ( 
  ) فحسبنا اهللا ونعم الوكيل ** إذا توكلنا عليه كفى ( 

  ومن شعره 
  ) يظلهم اهللا العظيم بظله ** قال النيب املصطفى أن سبعة ( 
  ) وباك مصل واإلمام بعدله ** حمب عفيف ناشيء متصدق ( 

انتهى وفيها ابن بنت األعز قاضي القضاة تاج الدين أبو حممد عبد الوهاب بن خلف بن بدر العالمي املصري 
الشافعي قاضي القضاة صدر الديار املصرية ورئيسها كان ذا ذهن ثاقب وحدس صائب وعقل ونزاهة وتثبت يف 

ى عن جعفر اهلمداين وويل القضاء بتعيني الشيخ عز الدين بن عبد السالم وويل الوزارة ونظر الدواوين األحكام رو
وتدريس الشافعي والصاحلية ومشيخة الشيوخ واخلطابة ومل جتتمع هذه املناصب ألحد قبله قرأ على الشيخ زكي 

كان إماما فاضال متبحرا وتقدم يف الدولة الدين املنذري سنن أيب داود وحدث عن غريه أيضا قال القطب اليونيين 
  وكانت له احلرمة

الوافرة عند امللك الظاهر وكان ذا ذهن ثاقب وحدس صائب وجد وسعد وحزم وعزم مع النزاهة املفرطة وحسن 
الطريقة والصالبة يف الدين والتثبت يف األحكام وتولية األكفاء ال يراعى أحدا وال يداهنه وال يقبل شهادة مريب 

قال السبكي وعن ابن دقيق العيد أنه قال لو تفرغ ابن بنت األعز للعلم لفاق ابن عبد السالم وكان يقال أنه آخر و
قضاة العدل ويف أيامه قبل موته بيسري جعلت القضاة أربعة مبصر يف سنة ثالث وستني ويف الشام يف سنة أربع وستني 

  ودفن بسفح املقطم تويف رمحه اهللا تعاىل يف السابع والعشرين من رجب 
وفيها ابن القسطالين الشيخ تاج الدين علي بن الزاهد أيب العباس أمحد بن علي القيسي املصري املالكي املفيت العدل 
مسع مبكة من زاهر بن رستم ويونس اهلامشي وطائفة ودرس مبصر مث ويل مشيخة الكاملية إىل أن تويف يف سابع شوال 

و احلسن الدهان علي بن موسى السعدي املصري املقرىء الزاهد ولد سنة سبع وله سبع وسبعون سنة وفيها أب
وتسعني ومخسمائة وقرأ القراءات على جعفر اهلمداين وغريه وتصدر بالفاضلية لألقراء وكان ذا علم وعمل تويف يف 

ابن عمه املعتضد  رجب وفيها صاحب املغرب املرتضى أبو حفص عمر بن أيب إبراهيم القيسي املؤمين ويل امللك بعد
علي وامتدت أيامه فلما كان يف احملرم من هذا العام دخل ابن عمه أبو دبوس امللقب بالواثق باهللا إدريس بن أيب عبد 

اهللا بن يوسف مراكش فهرب املرتضى فظفر به عامل الواثق وقتله بأمر الواثق يف ربيع اآلخر وأقام الواثق ثالثة 
وزالت دولة آل عبد املؤمن وفيها القاضي صدر الدين موهوب بن عمر اجلزري مث أعوام مث قامت دولة بين مرين 



املصري الشافعي ولد باجلزيرة يف مجادى اآلخرة سنة تسعني ومخسمائة وأخذ عن السخاوي وابن عبد السالم 
  وغريمها وكان إماما عاملا عابدا قال الذهيب تفقه وبرع يف املذهب واألصول والنحو

رج به مجاعة وكان من فضالء زمانه وويل القضاء مبصر وأعماهلا دون القاهرة مدة وقال غريه ودرس وأفىت وخت
خترجت به الطلبة ومجعت عنه الفتاوى املشهورة به وقال ابن شهبة يف تاريخ اإلسالم ويل نيابة احلكم عن الشيخ عز 

كتسبها من املتجر حكى هو قال جاءين الدين بن عبد السالم فلما عزل نفسه استقل هبا وكانت له أموال كثرية ا
شخص من خواص امللك املعظم صاحب اجلزيرة وقال الليلة السلطان يريد القبض عليك وكان ي سبعون ألف 
درهم فأخذهتا وتركتها يف قماقم املاء الورد وخرجت من البلد بعد صالة العصر وقصدت املقابر فوجدت قربا 

يام فبينا أنا جالس وإذا جنازة أحضرت إىل ذلك القرب الذي أنا فيه ففتحوا مفتوحا فدخلت فيه وأقمت فيه ثالثة أ
الطاقة وأنزلوا امليت وسدوا الطاقة فلما انصرفوا جلس امليت فنظرت إليه واملاء يقطر من ذقنه وبقي ساعة يتكلم 

ا شاهدت بكالم ال أعرفه مث استلقى على قفاه فحصل عندي غاية اخلوف مث خربت الطاقة وخرجت وجال مم
فوجدت أكرادا قاصدين حلب فصحبتهم وأقمت هبا مدة مث قصدت الديار املصرية ويف ليلة تغيبت كبسوا داري 
فلم جيدوين ونادوا على من حيضرين ولقد رأيت اجلند غائرين يفتشون علي تويف رمحه اهللا تعاىل مبصر فجأة وخلف 

ر ضياء الدين أبو الطاهر يوسف بن عمر بن يوسف بن حيىي من العني ثالثني ألف دينار وفيها ابن خطيب بيت اآلبا
الزبيدي مسع من اخلشوعي وغريه وناب يف خطابة دمشق من العادل وتويف يوم اجلمعة يوم األضحى وفيها يوسف 

بن مكتوم بن أمحد القيسي مسع مشس الدين والد املعمر صدر الدين وروى عنه زكي الدين الربزايل مع تقدمه وتويف 
  بيع األوىل عن إحدى ومثانني سنة يف ر

  سنة ست وستني وستمائة

  
  يف مجادى األوىل افتتح الظاهر بيربس يافا بالسيف وقلعتها باألمان مث

هدمها مث حاصر الشقيف عشرة أيام وأخذها باألمان مث أغار على عمال طرابلس وقطع أشجارها وغور أهنارها مث 
ىل محاة مث إىل فامية مث ساق وطلب أنطاكية فأخذها يف أربعة أيام نزل حتت حصن األكراد فخضعوا له فترحل إ
  وحصر من قتل هبا فكانوا أكثر من أربعني ألفا 

وفيها تويف اجملد بن احللوانية احملدث اجلليل أبو العباس أمحد بن املسلم بن محاد األزدي الدمشقي التاجر ولد سنة 
ين فمن بعده وكتب العايل والنازل ورحل إىل بغداد ومصر أربع وستمائة ومسع من أيب القسم ابن احلرستا

  واألسكندرية وخرج املعجم وتويف يف حادي عشر ربيع األول 
وفيها الشيخ العز خطيب اجلبل أبو إسحق إبراهيم بن اخلطيب شرف الدين عبد اهللا بن أيب عمر الزاهد املقدسي 

وفق الدين وأيب النمر الكندي وأيب القسم بن احلرستاين احلنبلي ولد سنة ست وستمائة ومسع من العماد والشيخ م
وخلق وأجاز له القسم الصفار ومجاعة وكان إماما يف العلم والعمل بصريا باملذهب صاحلا عابدا زاهدا خملصا 

صاحب أحوال وكرامات وأمر باملعروف قواال باحلق وقد مجع احملدث أبو الفداء بن اخلباز سريته يف جملد وحدث 
منه مجاعة منهم أبو العباس احلريي وهو آخر أصحابه تويف يف تاسع عشر ربيع األول ودفن بسفح قاسيون ومسع 

وهو والد اإلمامني عز الدين الفرائضي وعز الدين حممد خطيب اجلامع املظفري رمحهم اهللا تعاىل وفيها بولص 



ة فقيل أنه وقع بكنز احلاكم صاحب مصر الراهب الكاتب املعروف باحلبيس أقام مبغارة جببل حلوان بقرب القاهر
فواسى منه الفقراء واملستورين من كل ملة واشتهر أمره وشاع ذكره وقام عن املصادرين جبمل عظيمة مبلغها 

ستمائة ألف دينار وذلك خارجا عما كان يصرفه للفقراء طلبه السلطان فأحضره وتلطف به وطلب منه املال فجعل 
ه ضيق عليه وعذبه إىل أن مات ومل يقر بشيء فأخرج من القلعة ميتا ورمى على باب يغالطه ويراوغه فلما أعيا

  القرافة وكان

ال يأكل من هذا املال شيئا وال يلبس وال ظهر منه شيء يف تركته قال الذهيب وقد أفىت غري واحد بقتله خوفا على 
عزيز بن منصور بن حممد بن وداعة احلليب ضعفاء اإلميان من املسلمني أن يضلهم ويغويهم وفيها عز الدين عبد ال

كان خطيبا جببلة من أعمال الساحل مث اتصل بصالح الدين فصار من خواصه فلما ملك دمشق واله شد الدواوين 
وكان يظهر النسك وله حرمة وافرة ا توىل الظاهر واله الوزارة وتوىل مجال الدين أقش النجييب نيابة الشام فحصل 

النجييب يكرهه لتشيعه وكان النجييب مغاليا يف السنة وعند عز الدين تشيع فكتب عز الدين إىل بينهما وحشة وكان 
الظاهر أن األموال تنكسر وحتتاج الشام إىل مشد تركي شديد املهابة تكون أمور الواليات وأمواهلا راجعة إليه ال 

ريي فلم يلبث أن وقع بينهما ألن يعارض وقصد بذلك رفع يد النائب فجهر الظاهر عالء الدين كشتغدي الشق
الشقريي كان يهينه غاية اهلوان فإذا اشتكى إىل النائب ال يشتكيه ويقول أنت طلبت مشدا تركيا فكتب الشقريي 

إىل الظاهر يف حقه فورد اجلواب مبصادرته فأخذ خطه جبمله يقصر عنها ماله وضربه وعصره وعلقه فكان كالباحث 
ار حسنة باعها يف املصادرة مث طلب إىل مصر فتويف هبا عقب وصوله ودفن بالقرافة عن حتفه بظلفه وكانت له د

الصغرى قريبا من قبلة الشافعي ومل خيلف ولدا وال رزقه اهللا يف عمره ولدا فإنه مل يتزوج إال امرأة واحدة يف صباه مث 
  على وجوه الرب  فارقها بعد أيام قالئل وبىن جببل قاسيون تربة ومسجدا وعمارة حسنة وله وقف

وفيها صاحب الروم السلطان زكي الدين قيقباد بن السلطان غياث الدين كيخسرو بن السلطان كيقباد بن 
كيخسرو بن قلج أرسالن بن مسعود بن قلج أرسالن بن قتلمش بن إسرائيل بن سلجوق بن دقاق السلجوقي كان 

  هو

يف هذه السنة وله مثان وعشرون سنة ألن بعضهم من عليه  وأبوه مقهورين مع التتار له االسم وهلم التصرف فقتلوه
  بأنه يكاتب الظاهر فقتلوه خنقا وأظهروا أن فرسه رماه مث أجلسوا يف امللك ولده كيخسرو وله عشر سنني 

  سنة سبع وستني وستمائة

  
ان بإراقة اخلمور فيها هبت ريح شديدة بالديار املصرية غرقت مائيت مركب وهلك منها خلق كثري وفيها أمر السلط

وتبطيل املفسدات واخلواطىء بالديار املصرية وكتب بذلك إىل مجيع بالده وأمسك كاتبا يقال له ابن الكازروين 
  وهو سكران فصلبه ويف عنقه جرة اخلمر فقال احلكيم ابن دانيال 

  ) خفيف األذى إذ كان يف شرعنا جلدا ** وقد كان حد السكر من قبل صلبه ( 
  ) أال تب فإن احلد قد جاوز احلدا ** املصلوب قلت لصاحيب  فلما بدا( 

  وفيها أخليت حران ووصل منها خطيبها ابن تيمية وغريه 
وفيها تويف زين الدين أبو الطاهر إمسعيل بن عبد القوي بن عزون األنصاري املصري الشافعي مسع الكثري من 



احملرم وفيها الروذراوري بضم الراء املهملة وسكون الواو البوصريي وابن ياسني وطائفة وكان صاحلا خريا تويف يف 
واملعجمة وفتح الراء والواو الثانية مث راء نسبة إىل روذراور بلد هبمذان جمد الدين عبد اجمليد بن أيب الفرج اللغوي 

  ر نزيل دمشق كانت له حلقة اشتغال باحلائط الشمايل وكان فصيحا مفوها حفظة ألشعار العرب تويف يف صف
وفيها علي بن وهب بن مطيع العالمة جمد الدين بن دقيق العيد القشريي املالكي شيخ أهل الصعيد ونزيل قوص 

  كان جامعا لفنون العلم موصوفا

بالصالح والتأله معظما يف النفوس روى عن أيب املفضل وغريه وتويف يف احملرم عن ست ومثانني سنة وفيها األبيوردي 
سكون التحتية وكسر الباء املوحدة وسكون الراء نسبة إىل أيب ورد بليدة خبراسان احلافظ زين بفتح اهلمزة والواو و

الدين أبو الفتح حممد بن حممد بن أيب بكر الصويف الشافعي مسع وهو ابن أربعني سنة من كرمية وابن قمرية فمن 
فاق من الطلب إال واملنية قد بعدمها حىت كتب عن أصحاب حممد بن عماد وشرع يف املعجم وحرص وبالغ فما أ

فجأته وكان ذا دين وورع مكثرا لكنه قلما روى تويف بالقاهرة خبانقاة سعيد السعداء يف مجادى األوىل وله شعر 
وفيها التاج مظفر بن عبد الكرمي بن جنم بن عبد الوهاب بن عبد الواحد بن احلنبلي أبو منصور الدمشقي احلنبلي 

سالم وهي املسمارية ولد بدمشق يف سابع عشرى ربيع األول سنة تسع ومثانني مدرس مدرسة جدهم شرف اإل
ومخسمائة ومسع هبا من اخلشوعي وابن طربزد وحنبل وغريهم وأفىت وناظر وتفقه وحدث مبصر والشام وروى عنه 

  مجاعة منهم احلافظ الدمياطي وتويف يف ثالث صفر فجأة بدمشق ودفن بسفح قاسيون 

  ستمائةسنة مثان وستني و

  
فيها تسلم امللك الظاهر حصون اإلمسعيلية وقرر على زعيمهم جنم الدين حسن بن الشعراين أن حيمل كل سنة مائة 
ألف وعشرين ألفا وواله على اإلمسعيلية قاله يف العرب وفيها تويف زين الدين أبو العباس أمحد بن عبد الدامي بن نعمة 

وفقيهها وحمدثها احلنبلي املذهب الناسخ ولد سنة مخس وسبعني ومخسمائة  بن أمحد بن حممد بن إبراهيم مسند الشام
وأجاز له خطيب املوصل وابن الفراوي وابن شاتيل وخلق ومسع من حيىي الثقفي وابن صدقة وابن املوازيين وعبد 

  الرمحن اخلرقي وغريهم وانفرد يف الدنيا

املعطوس وأيب الفرج بن اجلوزي وأيب الفتح بن املىن وابن بالرواية عنهم ودخل بغداد فسمع هبا من ابن كليب وابن 
سكينة وغريهم ومسع حبران من خطيبها الشيخ فخر الدين بن تيمية وعىن باحلديث وتفقه بالشيخ موفق الدين 

وخرج لنفسه مشيخة ومجع تارخيا لنفسه وكان فاضال متنبها وويل اخلطابة بكفر بطنا بضع عشرة سنة وكان يكتب 
طا حسنا فكتب ما ال يوصف كثرة يكتب يف اليوم الكراسني والثالثة إىل التسعة وكتب تاريخ دمشق بسرعة خ

البن عساكر مرتني واملغىن للموفق مرات وذكر أنه كتب بيده ألفي جملدة وكان حسن اخللق واخللق متواضعا دينا 
يه من أقطار البالد وخرج له ابن حدث بالكثري بضعا ومخسني سنة وانتهى إليه علو اإلسناد وكانت الرحلة إل

الظاهري مشيخة وابن اخلباز أخرى ومسع منه احلفاظ املتقدمون كاحلافظ ضياء الدين والزكي الربزايل وعمر بن 
احلاجب وغريهم وروى عنه األئمة الكبار واحلفاظ املتقدمون واملتأخرون منهم الشيخ حمي الدين النووي والشيخ 

ن دقيق العيد وابن تيمية وخلق آخرهم ابن اخلباز وتويف يوم اإلثنني سابع رجب ودفن مشس الدين بن أيب عمر واب
  بسفح قاسيون 



وفيها ضياء الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عيسى املرادي األندلسي مث املصري مث الدمشقي الفقيه الشافعي اإلمام 
أحلقه يف طبقات ابن الصالح فقال ومل ترعيين يف احلافظ املتقن احملقق الضابط الزاهد الورع شيخ النووي ذكره فيما 

وقته مثله وكان رضي اهللا عنه بارعا يف معرفة احلديث وعلومه وحتقيق ألفاظه ال سيما الصحيحان ذا عناية باللغة 
والنحو والفقه ومعارف الصوفية حسن املذاكرة فيها وكان عندي من كبار السالكني يف طرائق احلقائق حسن 

ه حنو عشر سنني فلم أر منه شيئا يكره وكان من السماحة مبحل عال على قدر وجده وأما الشفقة التعليم صحبت
  على املسلمني ونصيحتهم فقل نظريه فيهما تويف مبصر يف أوائل سنة مثان وستني وستمائة انتهى كالم النووي

  
ؤمين آخر ملوك بين عبد املؤمن مجع وفيها أبو دبوس صاحب املغرب الواثق باهللا أبو العالء إدريس بن عبد اهللا امل

اجليوش وتوثب على مراكش وقتل ابن عمه صاحبها أبا حفص وكان بطال شجاعا مقداما مهيبا خرج عليه زعيم 
آل مرين يعقوب بن عبد احلق املريين ومتت بينهما حروب إىل أن قتل أبو دبوس بظاهر مراكش يف املصاف واستوىل 

  يعقوب على املغرب 
د بن القسم بن خليفة احلكيم عرف بابن أيب أصيبعة كان عاملا باألدب والطب والتاريخ له مصنفات عدة وفيها أمح

منها عيون األنباء يف طبقات األطباء وفيها شيخ األطباء وكبريهم علي بن يوسف بن حيدرة اشتغل باألدب وفاق 
يقول قولوا للناس حىت يعلموا مقدار علمي أهل زمانه وكان يقول ألصحابه بعد قليل ميوت عند قران الكوكبني مث 

  يف حيايت بوقت مويت 
وفيها العالمة اجمليد جنم الدين عبد الغفار بن عبد الكرمي بن عبد الغفار القزويين الشافعي أحد األئمة األعالم وفقهاء 

حلاوي الصغري اإلسالم قال اليافعي سلك يف حاويه مسلكا مل يلحقه أحد وال قاربه قال ابن شهبة هو صاحب ا
واللباب والعجاب قال السبكي كان أحد األئمة األعالم له اليد الطوىل يف الفقه واحلساب وحسن االختصار وقيل 
أنه كان إذا كتب يف الليل يضيء له نور يكتب عليه تويف يف احملرم سنة مخس وستني وستمائة انتهى وجزم اليافعي 

لكرماين الواعظ املعمر بدر الدين عمر بن حممد بن أيب سعد التاجر ولد وابن األهدل بوفاته يف هذه السنة وفيها ا
بنيسابور سنة سبعني ومخسمائة ومسع يف الكهولة من القسم الصفار وروى الكثري بدمشق وهبا تويف يف شعبان وفيها 

القضاة زكي الدين  حمي الدين قاضي القضاة أبو الفضل حيىي ابن قاضي القضاة حمي الدين أيب املعايل حممد بن قاضي
أيب احلسن علي بن قاضي القضاة منتخب الدين أيب املعايل القرشي الدمشقي الشافعي ولد سنة ست وتسعني 

  ومخسمائة وروى عن حنبل وابن طربزد

وتفقه على الفخر بن عساكر وويل قضاء دمشق مرتني فلم تطل أيامه وكان صدرا معظما معرفا يف القضاء له يف 
  تتجاوز الوصف وكان شيعيا يفضل عليا على عثمان مع كونه ادعى نسبا إىل عثمان وهو القائل العريب عقيدة 

  ) سواه وإن كانت أمية حمتدى ** أدين مبا دان الوصي وال أرى ( 
  ) وساء بين حرب هنالك مشهدي ** ولو شهدت صفني خيلي ألعذرت ( 

خلعة سوداء مذهبة فلما متلك امللك الظاهر أبعده إىل  وسار إىل خدمة هالكو فأكرمه وواله قضاء الشام وخلع عليه
  مصر وألزمه باملقام هبا وتويف مبصر يف سابع عشر رجب قاله يف العرب 

  سنة تسع وستني وستمائة



  
يف شعباهنا افتتح السلطان حصن األكراد بالسيف مث نازل حصن عكا وأخذه باألمان فتذلل له صاحب طرابلس 

عشر سنني ويف شواهلا جاء سيل بدمشق يف حببوحة الصيف وذلك بالنهار والشمس طالعة  وبذل له ما أراد وهادنه
فغلقت أبواب البلد وطغا املاء وارتفع وأخذ البيوت واألموال وارتفع عند باب الفرج مثانية أذرع حىت طلع املاء 

اس فيه على التلف ولو ارتفع فوق أسطحة عديدة وضج اخللق وابتهلوا إىل اهللا تعاىل وكان وقتا مشهودا أشرف الن
  ذراعا آخر لغرق نصف دمشق 

وفيها تويف ابن البارزي قاضي محاة مشس الدين إبراهيم بن املسلم بن هبة اهللا احلموي الشافعي تفقه بدمشق بالفخر 
ها بن عساكر وأعاد له ودرس بالرواحية وويل تدريس معرة النعمان مث حتول إىل محاة ودرس هبا وأفىت وويل قضاء

فحمدت سريته وكان ذا علم ودين وتويف يف شعبان عن تسع ومثانني سنة وفيها الشيخ حسن بن أيب عبد اهللا بن 
  صدقة األزدي الصقلي املقرىء الرجل الصاحل قرأ القراءات على السخاوي ومسع الكثري

نيا منقطع القرين عاش تسعا وأجاز له املؤيد الطوسي وتويف يف ربيع اآلخر وكان صاحلا ورعا خملصا متقلال من الد
  وسبعني سنة 

وفيها ابن قرقول صاحب كتاب مطالع األنوار إبراهيم بن يوسف احلموي كان من الفضالء الصلحاء صحب علماء 
األندلس وكتابه ضاهى به مشارق األنوار للقاضي عياض صلى اجلمعة يف اجلامع مث حضرته الوفاة فتال سورة 

هد ثالث مرات وسقط على وجهه ميتا ساجدا رمحه اهللا تعاىل وفيها ابن سبعني اإلخالص وكررها بسرعة مث تش
الشيخ قطب الدين أبو حممد عبد احلق بن إبراهيم بن حممد بن نصر األشبيلي املرسي الرقوطي األصل الصويف 

يوم القيامة  املشهور قال الذهيب كان من زهاد الفالسفة ومن القائلني بوحدة الوجود له تصانيف واتباع يقدمهم
انتهى وقال الشيخ عبد الرؤوف املناوي يف طبقاته درس العربية واآلداب باألندلس مث انتقل إىل سبتة وانتحل 

التصوف على قاعدة زهد الفالسفة وتصرفهم وعكف على مطالعة كتبه وجد واجتهد وجال يف بالد املغرب مث 
وكثرت أتباعه على رأي أهل الوحدة املطلقة وأملى رحل إىل املشرق وحج حججا كثرية وشاع ذكره وعظم صيته 

عليهم كالما يف العرفان على رأي االحتادية وصنف يف ذلك أوضاعا كثرية وتلقوها عنه وبثوها يف البالد شرقا 
وغربا وقد ترمجه ابن حبيب فقال صويف متفلسف متزهد متعبد مثقشف يتكلم على طريق أصحابه ويدخل البيت 

ه شاع أمره واشتهر ذكره وله تصانيف واتباع وأقوال متيل إليها بعض القلوب وينكرها بعض لكن من غري أبواب
األمساع وقال أليب احلسن الششتري عند ما لقيه وقد سأله عن وجهته وأخربه بقصده الشيخ أبا أمحد إن كنت تريد 

ن آثار السيمايا والتصويف اجلنة فشأنك ومن قصدت وإن كنت تريد رب اجلنة فهلم إلينا وأما ما نسب إليه م
  فكثري جدا ومن نظمه

  
  ) واألمر أوضح من نار على علم ** كم ذا متوه بالشعبني فالعلم ( 
  ) وعن هتامة هذا فعل متهم ** أصبحت تسأل عن جند وساكنها ( 

لف وقال البسطامي كان له سلوك عجيب على طريق أهل الوحدة وله يف علم احلروف واألمساء اليد الطوىل وأ
تصانيف منها كتاب احلروف الوضعية يف الصور الفلكية وشرح كتاب إدريس عليه السالم الذي وضعه يف علم 

احلرف وهو نفيس ومن وصاياه لتالمذته وأتباعه عليكم باالستقامة على الطريق وقدموا فرض الشريعة على احلقيقة 



قيقة اليت يف زمانكم هذا وقولوا عليها وعلى أهلها اللعنة وال تفرقوا بينهما فإهنما من األمساء املترادفة واكفروا باحل
انتهى وأغراض الناس متباينة بعيدة عن االعتدال فمنهم املرهق املكفر ومنهم املقلد ومما شنع عليه به أنه ذكر يف 

الغزايل كتاب البدان صاحب اإلرشاد إمام احلرمني إذا ذكر أبو جهل وهامان فهو ثالث الرجلني وأنه قال يف شأن 
إدراكه يف العلوم أضعف من خيط العنكبوت فإن صحت نسبة ذلك إليه فهو من أعداء الشريعة املطهرة بال ريب 

وقد حكى عن قاضي القضاة ابن دقيق العيد أنه قال جلست معه من ضحوة إىل قريب الظهر وهو يسرد كالما 
خذ عن مجاعة منهم احلراين والبوين مات مبكة انتهى تعقل مفرداته وال تفهم مركباته واهللا أعلم بسريرة حاله وقد أ

  كالم املناوي حبروفه 
وفيها أبو احلسن بن عصفور علي بن مؤمن بن حممد بن علي النحوي احلضرمي األشبيلي حامل لواء العربية يف 

اطعة وتصدر زمانه باألندلس قال ابن الزبري أخذ عن الدباج والشلوبني والزمه مدة مث كانت بينهما منافرة ومق
لالشتغال مدة بعدة بالد وجال باألندلس وأقبل عليه الطلبة وكان أصرب الناس على املطالعة ال ميل من ذلك ومل يكن 

عنده ما يؤخذ عنه غري النحو وال تأهل لغري ذلك قال الصفدي ومل يكن عنده ورع وجلس يف جملس شراب فلم 
  القعدة ومولده سنة سبع وسبعني يزل يرجم بالنارنج إىل أن مات يف رابع عشرى ذي

ومخسمائة وصنف املمتع يف التصريف كان أبو حيان ال يفارقه املقرب شرحه مل يتم شرح اجلزولية خمتصر احملتسب 
  ثالث شروح على اجلمل شرح األشعار الستة وغري ذلك ومن شعره 

  ) وصرت مغرى بشرب الراح واللعس ** ملا تدنست بالتفريط يف كربى ( 
  ) أن البياض قليل احلمل للدنس ** نت أن خضاب الشيب استرىل أيق( 

ورثاه القاضي ناصر الدين بن املنري قال ذلك السيوطي يف كتابه بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة وفيها اجملد 
مسع من بن عساكر حممد بن إمسعيل بن عثمان بن مظفر بن هبة اهللا بن عبد اهللا بن احلسني الدمشقي املعدل 

  اخلشوعي والقسم ومجاعة وتويف يف ذي القعدة 

  سنة سبعني وستمائة

  
يف رمضان حولت التتار من تبقى من أهل خراسان إىل املشرق وخربت ودثرت بالكلية وفيها تويف معني الدين أمحد 

املصري ولد سنة ست بن قاضي الديار املصرية علي بن العالمة أيب احملاسن يوسف بن عبد اهللا بن بندار الدمشقي مث 
ومثانني ومخسمائة ومسع من البوصريي وابن يس وطائفة وتويف يف رجب وفيها امللك األجمد حسن بن امللك الناصر 
داود بن امللك املعظم عيسى بن امللك العادل أيوب كان من الفضالء عنده مشاركة جيدة يف كثري من العلوم وله 

وكان ال يدخر عنهم شيئا وكان كثري املروءة واالحتمال مات بدمشق  معرفة تامة باألدب وتزهد وصحب املشايخ
ودفن بتربة جده امللك املعظم بسفح قاسيون وفيها الكمال سالر بن احلسن بن عمر بن سعيد األربلي الشافعي 
بن اإلمام العالمة مفيت الشام ومفيده أبو الفضائل صاحب ابن الصالح شيخ األصحاب ومفيد الطالب تفقه على ا

  الصالح حىت برع يف املذهب وتقدم وساد واحتاج الناس إليه وكان معيدا

بالبادرائية عينه هلا واقفها فباشرها إىل أن تويف يفيد ويعيد ويصنف ويعلق ويؤلف وجيمع وينشر املذهب ومل يزدد 
شيخ حمي الدين منصبا آخر وقد اختصر البحر للروياين يف جملدات عدة وانتفع به مجاعة من األصحاب منهم ال



النووي وأثىن عليه ثناء حسنا قال وتفقه على مجاعة منهم أبو بكر املاهياين واملاهياين على ابن الربزي وقال الشريف 
عز الدين وكان عليه مدار الفتوى بالشام يف وقته ومل يترك يف بالد الشام مثله تويف يف مجادى اآلخرة يف عشر 

الصغري وفيها اجلمال البغدادي عبد الرمحن بن سلمان بن سعد بن سلمان التسعني أو نيف عليها ودفن بباب 
البغدادي األصل احلراين املولد الفقيه احلنبلي أبو حممد نزيل دمشق ولد سنة مخس ومثانني ومخسمائة يف أحد ربيعيها 

وانتفع به مجاعة وحدث  ومسع من عبد القادر احلافظ وحنبل ومحاد احلراين وغريهم وتفقه بالشيخ املوفق وبرع وأفىت
  وروى عنه طائفة منهم ابن اخلباز وكان إماما حبلقة احلنابلة باجلامع تويف يف رابع شعبان ودفن بسفح قاسيون 

وفيها ابن يونس تاج الدين العالمة عبد الرحيم بن الفقيه رضي الدين حممد بن يونس بن منعة املوصلي الشافعي 
العلم باملوصل ولد هبا سنة مثان وتسعني ومخسمائة واشتغل هبا وأفاد وصنف مث مصنف التعجيز كان من بيت الفقه و

دخل بغداد بعد استيالء التتار عليها يف رمضان هذه السنة وويل قضاء اجلانب الغريب هبا وتدريس البشريية قال 
لديلم باملشهد األسنوي كان فقيها أصوليا فاضال تويف يف شوال سنة إحدى وسبعني وستمائة ودفن عند قبة ا

الفاطمي وجزم ابن خلكان وصاحب العرب بوفاته يف هذه السنة وفيها أبو حممد عبد الوهاب بن حممد بن إبراهيم بن 
سعد املقدسي الصحراوي روى عن اخلشوعي وحممد بن احلصيب وتويف يف رمضان عن مثانني سنة وفيها القاضي 

  املواهب الثعليب الدمشقي والد قاضي القضاة جنم الدينالرئيس عماد الدين حممد بن سامل بن احلافظ أيب 

ولد بعد الستمائة ومسع من الكندي ومجاعة وكان كامل السؤدد متني الديانة وافر احلرمة تويف يف العشرين من ذي 
  القعدة عن تسعني سنة قاله يف العرب 

سع األموال واملتاجر عظيم احلرمة وفيها الوجيه بن سويد التكرييت حممد بن علي بن أيب طالب التاجر كان وا
  مبسوط اليد يف الدولة الناصرية والظاهرية تويف يف ذي القعدة عن نيف وستني سنة ومل يرو شيئا 

وفيها احلافظ حممد بن احلافظ العلم علي الصابوين بن حممود بن أمحد بن علي احملمودي أبو حامد املنعوت باجلمال 
  ل موته بسنة أو أكثر قال ابن ناصر الدين يف بديعته كان إماما حافظا مفيدا اختلط قب

  ) خربته فائقة الفنون ** حممد بن العلم الصابوين ( 
وفيها أبو بكر البشيت نسبة إىل بشت قرية بنيسابور حممد بن احملدث علي بن املظفر بن القسم الدمشقي املولد 

خلشوعي وطائفة كثرية توقف بعض احملدثني يف املؤذن ولد يف احملرم سنة إحدى وتسعني ومخسمائة ومسع من ا
  السماع منه ألنه كان جنائزيا 

  سنة إحدى وسبعني وستمائة

  
فيها وصلت التتار إىل حافة الفرات ونازلوا البرية وكان السلطان بدمشق فأسرع السري وأمر األمراء خبوض الفرات 

ر ووقعوا على التتار فقتلوا منهم مقتلة عظيمة فخاض سيف الدين قالوون وبيسرى والسلطان أوال مث تبعهم العسك
  وأسروا مائتني وهللا احلمد وأنشد يف ذلك املوفق الطبيب 

  ) نفديه باألموال واألهل ** امللك الظاهر سلطاننا ( 
  ) حرارة القلب من املغل ** اقتحم املاء ليطفى به ( 

  ملالكيوفيها تويف أبو الربكات أمحد بن عبد اهللا بن حممد األنصاري ا



األسكندراين ابن النحاس مسع من عبد الرمحن بن موقا وغريه وتويف يف مجادى األوىل وفيها أمحد بن هبة اهللا بن أمحد 
السلمي الكهفي روى عن ابن طربزد وغريه وتويف يف رجب وفيها أبو الفتح عبد اهلادي بن عبد الكرمي بن علي 

قياس ولد سنة سبع وسبعني ومخسمائة وقرأ القراءات بالسبعة القيسي املصري املقرىء الشافعي خطيب جامع امل
على أيب اجلود ومسع من قاسم بن إبراهيم املقدسي ومجاعة وأجاز له أبو طالب أمحد بن املسلم اللخمي وأبو طالب 

عبد  بن عوف ومجاعة وتفرد بالرواية عنهم وكان صاحلا كثري التالوة وتويف يف شعبان وفيها أبو الفرج فخر الدين
القاهر بن أيب حممد بن أيب القسم بن تيمية احلراين احلنبلي ولد حبران سنة اثنيت عشرة وستمائة ومسع من جده وابن 

  الليت وحدث بدمشق وخطب جبامع حران وتويف يف حادي عشر شوال بدمشق ودفن من الغد مبقابر الصوفية 
عبد املنعم بن عمار بن هامل بن موهوب احلراين احلنبلي وفيها ابن هامل احملدث مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن 

احملدث الرحال نزيل دمشق ولد حبران سنة ثالث وستمائة ومسع ببغداد من القطيعي وغريه وبدمشق من القاضي أيب 
نصر الشريازي وغريه وباالسكندرية من الصفراوي وغريه وبالقاهرة من ابن الصابوين وغريه وكتب خبطه وطلب 

وكان أحد املعروفني بالفضل واإلفادة قال الذهيب عىن باحلديث عناية كلية وكتب الكثري وتعب وحصل بنفسه 
وأمسع احلديث وفيه دين وحسن عشرة أقام بدمشق ووقف كتبه وأجزاءه بالضيائية وقال الدمياطي يف حقه اإلمام 

وتويف ليلة األربعاء ثامن شهر رمضان احلافظ ومسع منه مجاعة من األكابر منهم احلافظ الدمياطي وابن اخلباز 
  باملارستان الصغري بدمشق ودفن من الغد بسفح قاسيون 

  واملارستان الصغري بدمشق أقدم من املارستان النوري كان مكانه يف قبلة

مطهرة اجلامع األموي وأول من عمره بيتا وخرب رسوم املارستان منه أبو الفضل األخنائي مث ملكه بعده أخوه 
  ان األخنائي وهو حتت املأذنة الغربية باجلامع األموي من جهة املغرب وينسب إىل أنه عمارة معاوية أو ابنه الربه

وفيها العدل شرف الدين علي بن عبد الرمحن بن عبد الوهاب بن األسكاف كان من كبار أهل دمشق وكان قد 
ن وأوقف عليه وقف كبريا وشرط أن يقيم فيه عاهد اهللا تعاىل أنه مهما كسب يتصدق بثلثه بىن رباطا جببل قاسيو

  عشرة شيوخ عمركل شيخ منهم فوق اخلمسني ولكل واحد يف الشهر عشرة دراهم مات بدمشق ودفن برباطه 
وفيها اإلمام أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرج األنصاري اخلزرجي القرطيب صاحب كتاب التذكرة 

مع ألحكام القرآن احلاكي مذاهب السلف كلها وما أكثر فوائده وكان إماما علما من بأمور اآلخرة والتفسري اجلا
الغواصني على معاين احلديث حسن التصنيف جيد النقل تويف مبينة بين خصيب من صعيد مصر رمحه اهللا تعاىل وفيها 

يت عشرة سنة صاحب صهيون سيف الدين حممد بن مظفر الدين عثمان بن منكورس ملك صهيون بعد أبيه اثن
وتويف هبا يف عشر السبعني وملك بعده ولده سابق الدين مث جاء إىل خدمة امللك الظاهر خمتارا غري مكره وسلم 

  احلصن إليه فأعطاه إمرة وأعطى أقاربه أخبازا قاله يف العرب 
ئة ومسع من ابن وفيها الشرف بن النابلسي احلافظ أبو املظفر يوسف بن احلسن بن بدر الدمشقي ولد بعد الستما

النب وطبقته ويف الرحلة من ابن عبد السالم الداهري وعمر بن كرم وطبقتهما وكتب احلديث وكان فهما يقظا 
  حسن احلفظ مليح النظم ويل مشيخة دار احلديث النورية وتويف يف حادي عشر احملرم

  سنة اثنتني وسبعني وستمائة



  
شيخ القراء بالقاهرة انتفع به مجاعة ومات يف ربيع اآلخر عن إحدى  فيها تويف الكمال احمللى أمحد بن علي الضرير

  ومخسني سنة 
وفيها املؤيد بن القالنسي رئيس دمشق أبو املعايل أسعد بن املظفر بن أسعد بن محزة بن أسد التميمي مسع من ابن 

أقطاي الصاحلي املستعرب طربزد وحدث مبصر ودمشق وتويف يف احملرم وفيها األتابك األمري الكبري فارس الدين 
أمره أستاذه امللك الصاحل مث ويل نيابة السلطنة للمظفر قطز فلما قتل قام مع امللك الظاهر مث اعتراه طرف جذام 

  فلزم بيته إىل أن تويف يف مجادى األوىل مبصر وقد شارف السبعني 
حلنبلي التاجر مسند الديار املصرية ولد وفيها النجيب أبو الفرج عبد اللطيف بن عبد املنعم بن الصيقل احلراين ا

حبران سنة سبع ومثانني ومخسمائة ورحل به أبوه فأمسعه الكثري من ابن كليب وابن املعطوس وابن اجلوزي وويل 
مشيخة دار احلديث الكاملية وتويف يف أول صفر وله مخس ومثانون سنة وفيها احلافظ اإلمام جنم الدين علي بن عبد 

الدمشقي أحد من عىن باحلديث مع الذكاء املفرط ولو عاش ملا تقدمه أحد يف الفقه واحلديث بل تويف الكايف الربعي 
  يف ربيع اآلخر ومل يبلغ الثالثني 

وفيها كمال الدين أبو احلسن علي بن حممد بن حممد وضاح بن أيب سعيد حممد بن وضاح نزيل بغداد الفقيه احلنبلي 
جب سنة إحدى وتسعني ومخسمائة ومسع صحيح مسلم من املروري وببغداد من النحوي الزاهد الكاتب ولد يف ر

  ابن القطيعي وابن روزبة صحيح البخاري عن أيب الوقت ومن عمر بن

كرم جامع الترمذي ومن عبد اللطيف بن القطيعي سنن الدارقطين ومسع من الشيخ العارف علي بن إدريس 
وطاف ومسع الكثري من الكثري وتفقه وبرع يف العربية وكان صديقا اليعقويب ولبس منه اخلرقة وانتفع به ورحل 

للشيخ حمي الدين الصرصري قال ابن رجب كان مسح النفس صحب املشايخ والصاحلني وكان عاملا بالفقه 
والفرائض واألحاديث ورتب عقب الواقعة مدرسا باجملاهدية وهو أحد املكثرين وخرج وصنف ومن مصنفاته كتاب 

واضح اقتفاء هنج السلف الصاحل وكتاب الرد على أهل اإلحلاد وغري ذلك وله إجازات من مجاعات كثرية الدليل ال
منهم من دمشق الشيخ موفق الدين بن قدامة وتويف رمحه اهللا ليلة اجلمعة ثالث صفر ودفن حبضرة قرب اإلمام أمحد بن 

بن عثمان بن عبد القادر بن حممود بن يوسف بن حنبل رضي اهللا عنه عند رجليه وفيها مشس الدين أبو احلسن علي 
الوجوهي البغدادي الصويف املقرىء الفقيه احلنبلي الزاهد أحد أعيان أهل بغداد يف زمنه ولد يف احلجة سنة اثنتني 
ومثانني ومخسمائة وقرأ بالروايات على الفخر املوصلي صاحب ابن سعدون القرطيب ومسع احلديث من ابن روزبة 

ن دينا خريا صاحلا خازنا بدار الوزير وكان شيخ رباط ابن األمري وله كتاب بلغة املستفيد يف القراءات وغريه وكا
العشر وروى عنه مجاعات وتويف يف ثالث مجادى ببغداد ودفن بباب حرب ورؤى بعد موته فقيل له ما فعل اهللا بك 

ك فأضجعاين ومضيا وفيها كمال الدين فقال نزال علي وأجلساين وسأالين فقلت ملثل ابن الوجوهي يقال ذل
التفليسي أبو الفتح عمر بن بندار بن عمر بن عمر الشافعي أبو حفص ولد بتفليس سنة اثنتني وستمائة تقريبا وتفقه 

  وبرع يف املذهب واألصلني وغري ذلك ودرس وأفىت وأشغل وجالس أبا عمرو

ي وويل القضاء بدمشق نيابة وكان حممود السرية وملا ابن الصالح وممن أخذ عنه األصول الشيخ حمي الدين النوو
متلك التتار جاءه التقليد من هالكو بقضاء الشام واجلزيرة واملوصل فباشره مدة يسرية وأحسن إىل الناس بكل ممكن 

وذب عن الرعية وكان نافذ الكلمة عزيز املنزلة عند التتار ال خيالفونه يف شيء قال القطب اليونيين فبالغ يف 



اإلحسان وسعى يف حقن الدماء ومل يتدنس يف تلك املدة بشيء من الدنيا مع فقره وكثرة عياله وال استصفى لنفسه 
مدرسة وال استأثر بشيء وكان مدرس العادلية وسار حمي الدين ابن الزكي فجاء بالقضاء عن الشام من جهة 

لة املصرية غضبوا عليه ونسبت إليه أشياء برأه هالكو وتوجه كمال الدين إىل قضاء حلب وأعماهلا وملا عادت الدو
اهللا منها وعصمه ممن أراد ضرره وكان هناية ما نالوا منه أهنم ألزموه بالسفر إىل الديار املصرية فسافر وأفاد أهل 
بيع مصر وأقام بالقاهرة مدة يشغل الطلبة بعلوم عدة يف غالب أوقاته فوجد به الناس نفعا كثريا وتويف بالقاهرة يف ر

  األول ودفن بسفح املقطم 
وفيها مسند الشام ابن أيب اليسر تقي الدين أبو حممد إمسعيل بن إبراهيم بن أيب اليسر شاكر بن عبد اهللا التنوخي 
الدمشقي الكاتب املنشيء ولد سنة تسع ومثانني ومخسمائة وروى عن اخلشوعي فمن بعده وله شعر جيد وبالغة 

  سادس والعشرين من صفر وفيه خري وعدالة تويف يف ال
وفيها ابن عالق أبو عيسى عبد اهللا بن عبد الواحد بن حممد بن عالق األنصاري املصري الرزاز املعروف بابن 

  احلجاج مسع من البوصريي وابن يس وكان آخر من حدث عنهما تويف يف أول ربيع األول وله ست ومثانون سنة 
لعزيز بن عبد املنعم بن الفقيه أيب الربكات اخلضر بن شبل احلارثي وفيها الكمال بن عبد السيد أبو نصر عبد ا

  الدمشقي ولد سنة تسع ومثانني ومخسمائة ومسع من اخلشوعي وغريه وتويف يف شعبان

  
وفيها ابن مالك العالمة حجة العرب مجال الدين أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن عبد اهللا بن مالك الطائي اجلياين 

م وتشديد التحتية ونون نسبة إىل جيان بلد باألندلس نزيل دمشق ولد سنة ستمائة أو إحدى وستمائة بفتح اجلي
ومسع من مجاعة وأخذ العربية عن غري واحد وجالس حبلب ابن عمرون وغريه وتصدر إلقراء العربية مث انتقل إىل 

سن اخللق والسخاء واملذهب فإنه كان دمشق وأقام هبا يشغل ويصنف وخترج به مجاعة كثرية وخالف املغاربة يف ح
شافعي املذهب قال الذهيب صرف مهته إىل إتقان لسان العرب حىت بلغ فيه الغاية وحاز قصب السبق وأرىب على 

املتقدمني وكان إماما يف القراءات وعللها وصنف فيها قصيدة دالية مرموزة يف مقدار الشاطبية وأما اللغة فكان إليه 
ار من نقل غريبها واالطالع على وحشيها وأما النحو والتصريف فكان فيه حبرا ال جيارى وحربا ال املنتهى يف اإلكث

يبارى وأما إشعار العرب اليت يستشهد هبا على اللغة والنحو فكانت األئمة األعالم يتحريون منه ويتعجبون من أين 
املتني وصدق اللهجة وكثرة النوافل وحسن يأيت هبا وكان ينظم الشعر سهال عليه هذا مع ما هو عليه من الدين 

السمت ورقة القلب وكمال العقل والوقار والتؤدة وروى عنه النووي وغريه ونقل عنه يف شرح مسلم أشياء تويف 
بدمشق يف شعبان ودفن بالروضة قرب املوفق ومن تصانيفه كتاب تسهيل الفوائد يف النحو وكتاب الضرب يف 

كافية الشافية وكتاب اخلالصة وكتاب العمدة وشرحها وكتاب سبك املنظوم وفك معرفة لسان العرب وكتاب ال
  املختوم وكتاب إكمال األعالم بتثليث الكالم وغري ذلك 

وفيها أبو عبد اهللا نصري الدين حممد بن حممد بن حسن كان رأسا يف علم األوائل ذا منزلة من هالكو قال العالمة 
  اثة اللهفان من مكايد الشيطان ما لفظه ملا انتهت النوبة إىل نصري الشرك والكفرمشس الدين بن القيم يف كتابه إغ

واإلحلاد وزير املالحدة النصري الطوسي وزير هالكو شفى نفسه من اتباع الرسول وأهل دينهم فعرضهم على 
ستبقى الفالسفة السيف حىت شفى إخوانه من املالحدة واشتفى هو فقتل اخلليفة والقضاة والفقهاء واحملدثني وا

واملنجمني والطبائعيني والسحرة ونقل أوقاف املدارس واملساجد والربط إليهم وجعلهم خاصته وأولياءه ونصر يف 



كتبه قدم العامل وبطالن املعاد وإنكار صفات الرب جل جالله من علمه وقدرته وحياته ومسعه وبصره واختذ 
ابن سينا مكان القرآن فلم يقدر على ذلك فقال هي قرآن  للمالحدة مدارس ورام جعل إشارات إمام امللحدين

اخلواص وذلك قرآن العوام ورام تغيري الصالة وجعلها صالتني فلم يتم له األمر وتعلم السحر يف آخر األمر فكان 
 ساحرا يعبد األصنام انتهى بلفظه تويف يف ذي احلجة ببغداد وقد نيف على الثمانني وفيها الشيخ سيف الدين حيىي

بن الناصح عبد الرمحن بن النجم بن احلنبلي كان مولده سنة اثنتني وتسعني ومخسمائة وقيل سنة تسعني وهو آخر 
من حدث بالسماع عن اخلشوعي ومسع من حنبل وابن طربزد والكندي وغريهم بدمشق واملوصل وبغداد وحدث 

الدين واحلافظ الدمياطي وذكره يف  مبصر ودمشق ومسع منه العالمة تاج الدين الفزاري وأخوه اخلطيب شرف
  معجمة تويف سابع عشر شوال 

  سنة ثالث وسبعني وستمائة

  
يف رمضان غزا السلطان الظاهر بالد دسيس املصيصة وأدنة وبانياس ورجع اجليش بشيء عظيم وغنائم ال حتصى 

ار إليه يف مذهبه مع الدين وفيها قاضي القضاة مشس الدين عبد اهللا بن حممد بن عطا األوزاعي احلنفي كان املش
والصيانة والتعفف والتواضع اشتغل عليه مجاعة وروى عن ابن طربزد ومجاعة وويل قضاء دمشق وتويف يف مجادى 

  وقد قارب الثمانني

  
وفيها تقي الدين عمر بن يعقوب بن عثمان األربلي الصويف روى باإلجازة عن املؤيد وزينب ومجاعة ومسع الكثري 

  ضحى وتويف يوم األ
وفيها وجيه الدين منصور بن سليم بن منصور بن فتوح احملدث احلافظ ابن العمادية اهلمداين بسكون امليم نسبة إىل 

القبيلة املشهورة االسكندراين الشافعي حمتسب الثغر ولد يف صفر سنة سبع وستمائة ورحل ومسع الكثري من 
احلديث والرجال والتاريخ والفقه وغري ذلك وخرج أصحاب السلفي ورحل إىل الشام والعراق وخرج واعتىن ب

تارخيا لالسكندرية وأربعني حديثا بلدية ودرس ومجع لنفسه معجما وكان دينا خريا محيد الطريقة كثري املروءة حمسنا 
  إىل الرحالة كتب عنه الدمياطي والشريف عز الدين وتويف يف شوال ومل خيلف ببلده مثله 

 بن عبد املنعم بن حواري التنوخي احلنبلي كان أديبا فاضال عمر يف آخر عمره مسجدا وفيها شرف الدين نصر اهللا
بدمشق عند طواحني األشنان تأنق يف عمارته وصنف كتاب إيقاظ الوسنان يف تفضيل دمشق على سائر البلدان 

الدين هذا عن  وكانت إقامته بالعادلية الصغرى وملا ويل ابن خلكان دمشق طلب احلساب من أربابه ومن شرف
  وقف العادلية فعمل احلساب وكتب ورقة 

  ) وها أنا قد عملت لك احلسابا ** ومل أعمل ملخلوق حسابا ( 
  فقال القاضي خذ أوراقك وال تعمل لنا حسابا وال نعمل لك ومن شعره 

  ) كلف مبمشوق القوام مهفهف ** ما كنت أول مستهام مدنف ( 
  ) عطفاه بكل مثقف ماض و** تزري لواحظه بكل مهند ( 
  ) يف قلب من يهواه فعل املشريف ** مستعذب األلفاظ يفعل طرفه ( 



  ) وبفض نرجس مقلتيه املضعف ** أنا واله دنف بورد خدوده ( 
  )ما حيليت يف احلب أن مل تنصف ** يا جائرا أبدا بعادل قده ( 

  
  ) وجدي وأشواقي حبسن تصرف ** ديوان حسنك مل يزل مستوفيا ( 
  ) أضحى على اهللكات أعجل مشرف ** ناظر فتان بالعشاق قد  لك( 
  ) من غري حاصل أدمعي مل يصرف ** ورشيق قدك عامل يف مهجيت ( 
  ) قف يا عذار خبده واستوقف ** وإذا طالئع عارضيه بدت فقل ( 
  ) يف عشق معسول املراشف أهيف ** ال شيء أعذب من هتتك عاشق ( 
  ) لو كنت تعقل كنت غري معنف ** ا يا من يعنف يف دمشق ووصفه( 
  ) وفضيلة أوصافها يف املصحف ** هي جنة املأوى ويكفي ميزة ( 

  سنة أربع وسبعني وستمائة

  
فيها نزل التتار على البرية ونصبوا املناجيق وكانوا ثالثني ألف فارس ونصبوا على القلعة منجنيقا وكان راميه مسلما 

موا به على منجانيق التتار فجاء عاليا عليه فقال رامي التتار لو قطع اهللا من يدك فنصب أهل القلعة عليه منجنيقا ور
ذراعا كان أهل البرية يسترحيون منك لقلة معرفتك ففطن إشارته وقطع من رجل املنجنيق ذراعا ورمى به فأصاب 

  منجنيق التتار فكسره وخرج أهل البرية فقتلوا خلقا وهنبوا وأحرقوا املناجيق 
تويف سعد الدين شيخ الشيوخ اخلضر بن شيخ الشيوخ تاج الدين عبد اهللا بن شيخ الشيوخ أيب الفتح عمر بن وفيها 

علي بن ابن القدوة الزاهد ابن محوية اجلويين مث الدمشقي عمل اجلندية مدة مث لزم اخلانقاه وله تاريخ مفيد وشعره 
ار وتويف يف ذي احلجة وقد نيف على الثمانني وفيها متوسط مسع من ابن طربزد ومجاعة وأجاز له ابن كليب والكب

موفق الدين أبو احلسن علي بن أيب غالب بن علي بن غيالن البغدادي األزجي القطيعي احلنبلي الفرضي املعدل ولد 
يف ذي احلجة سنة ثالث وستمائة ومسع من ابن املين وأجاز له غري واحد وتفقه وقرأ الفرائض وشهد عند قاضي 

  ابن اللمعاينالقضاة 

وكان من أعيان العدول خريا كثري التالوة حدث وأجاز جلماعة منهم عبد املؤمن بن عبد احلق وتويف يوم السبت 
ثالث شوال ودفن مبقربة اإلمام أمحد وفيها عثمان بن موسى بن عبد اهللا الطائي األربلي اآلمدي الفقيه احلنبلي إمام 

كان شيخا جليال إماما عاملا فاضال زاهدا عابدا ورعا متدينا ربانيا متأهلا منعكفا احلنابلة باحلرم الشريف جتاه الكعبة 
على العبادة واخلري واالشتغال باهللا تعاىل يف مجيع أوقاته أقام مبكة حنو مخسني سنة ذكره القطب اليونيين وقال كنت 

برؤيته وحصل يل نصيب وافر من أود رؤيته وأتشوق إىل ذلك فاتفق أين حججت سنة ثالث وسبعني وزرته ومتليت 
إقباله ودعائه وقال الذهيب مسع مبكة من يعقوب احلكاك وحممد بن أيب الربكات بن محد وروي عنه شيخنا الدمياطي 

وابن العطار يف معجميهما وكتب إلينا مبروياته انتهى وتويف مبكة ضحى يوم اخلميس ثاين عشرى احملرم رمحه اهللا 
عثمان بن هبة اهللا بن عبد الرمحن بن مكي بن إمساعيل بن عوف الزهري العويف األسكندراين تعاىل وفيها أبو الفتح 

آخر أصحاب عبد الرمحن بن موقاوفاة وفيها املكني احلصين احملدث أبو احلسن مكني الدين بن عبد العظيم بن أيب 



وما أبقى ممكنا وكان فاضال جيد احلسن بن أمحد املصري ولد سنة ستمائة ومسع الكثري وقرأ وتعب وبالغ واجتهد 
القراءة متميزا تويف يف تاسع عشر رجب وفيها سعد الدين وقال أبو الفضل حممد بن مهلهل بن بدران األنصاري 
مسع األرتاحي واحلافظ عبد الغين وتويف يف ربيع األول وفيها ابن الساعي أبو طالب علي بن أجنب بن عثمان بن 

خازن كتب املستنصرية كان إماما حافظا مربزا على أقرانه ذكره ابن ناصر الدين وقال  عبيد اهللا البغدادي السالمي
الذهيب وقد أورد الكازروين يف ترمجة ابن الساعي أمساء التصانيف اليت صنفها وهي كثرية جدا لعلها وقر بعري منها 

  مشيخته بالسماع واإلجازة

ببغداد وقد تكلم فيه فاهللا أعلم وله أوهام انتهى قلت وهو  يف عشر جملدات وقرأ على ابن النجار تارخيه الكبري
شافعي املذهب قال ابن شهبة يف طبقاته املؤرخ الكبري كان فقيها بارعا قارئا بالسبع حمدثا مؤرخا شاعرا لطيفا كرميا 

ها التاج له مصنفات كثرية يف التفسري واحلديث والفقه والتاريخ منها تاريخ يف ستة وعشرين جملدا انتهى وفي
  الصرخدي حممود بن عابد التميمي احلنفي الشاعر احملسن كان قانعا زاهدا معمرا قاله يف العرب 

وفيها ظهري الدين أبو الثناء حممود بن عبيد اهللا الزجناين الشافعي املفيت أحد مشايخ الصوفية كان إمام التقوية وغالب 
نه وعن أيب املعايل صاعد وله تصانيف منها الرسالة هناره هبا صحب الشيخ شهاب الدين السهروردي وروي ع

املنقذة من اجلمر يف احلاق األنبذة باخلمر وتويف يف رمضان وله سبع وسبعون سنة وفيها تقي الدين مبارك بن حامد 
 بن أيب الفرج احلداد كان من كبار علماء الشيعة عارفا مبذهبهم وله صيت عظيم باحللة والكوفة وعنده دين وأمانة

  وفيها عبد امللك بن العجمي احلليب كان فاضال ومن شعره يف مليح يف عنقه شامة وامسه العز 
  ) مسروقة من دجى صدغيه والغسق ** العز بدر ولكن إن شامته ( 
  ) يف حبه علقت للظلم يف العنق ** وإمنا حبة القلب اليت احترقت ( 

الدمنهوري الشافعي كان فقيها فاضال إماما توىل إعادة املدرسة وفيها عماد الدين عبد الرمحن بن أيب احلسن بن حيىي 
الصاحلية بالقاهرة وصنف كتابه املشهور يف االعتراض على التنبيه وقد أساء التعبري يف مواضع منه ولد بدمنهور 
  بقاتهالوحش من أعمال الديار املصرية يف ذي القعدة سنة ست وستمائة وتويف يف شهر رمضان قاله األسنوي يف ط

  سنة مخس وسبعني وستمائة

  
فيها تويف الشيخ قطب الدين أبو املعايل أمحد بن عبد السالم بن املطهر بن أيب سعد بن أيب عصرون التميمي الشافعي 
مدرس األمينية والعصرونية بدمشق ولد سنة اثنتني وتسعني ومخسمائة وختم القرآن سنة تسع وتسعني وأجاز له ابن 

من ابن طربزد والكندي وتويف يف مجادى اآلخرة حبلب وفيها السيد اجلليل الشيخ أمحد بن علي كليب وطائفة ومسع 
بن حممد بن أيب بكر البدوي الشريف احلسيب النسيب قال الشيخ عبد الرؤوف املناوي يف طبقاته أصله من بين 

ست وتسعني ومخسمائة ونشأ بري قبيلة من غرب الشام مث سكن والده املغرب فولد له صاحب الترمجة بفاس سنة 
هبا وحفظ القرآن وقرأ شيئا من فقه الشافعي وحج أبوه به وبأخويه سنة ست وستمائة وأقاموا مبكة ومات أبوه سنة 

سبع وعشرين وستمائة ودفن باملعلى وعرف بالبدوي للزومه اللثام ألنه كان يلبس لثامني وال يفارقهما ومل يتزوج 
ب من يؤذيه وكان عظيم الفتوة قال املتبويل قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قط واشتهر بالعطاب لكثرة عط

ما يف أولياء مصر بعد حممد بن إدريس أكرب فتوة منه مث نفيسة مث شرف الدين الكردي مث املنويف انتهى وكان ميكث 



وعيناه كاجلمرتني مث مسع هاتفا أربعني يوما ال يأكل وال يشرب وال ينام وأكثر أوقاته شاخصا ببصره حنو السماء 
يقول ثالثا قم واطلب مطلع الشمس فإذا وصلته فاطلب مغرهبا وسر إىل طندتا فإن فيها مقامك أيها الفىت فسار إىل 

العراق فتلقاه العارفان الكيالين والرفاعي أي بروحانيتهما فقاال يا أمحد مفاتيح العراق واهلند واليمن واملشرق 
ختر أيها شئت فقال ال آخذ املفاتيح إال من الفتاح مث رحل إىل مصر فتلقاه الظاهر بيربس بعسكره واملغرب بيدنا فا

  وأكرمه وعظمه ودخلها سنة أربع وثالثني وكان من القوم الذين تشقى هبم البالد وتسعد وإذا قربوا

ام بطندتا على سطح دار ال من مكان هرب منه الشيطان وأبعد وإذا باشروا املعايل كانوا أسعد الناس وأصعد فأق
يفارقه ليال وال هنارا اثنيت عشرة سنة وإذا عرض له احلال صاح صياحا عظيما وتبعه مجع منهم عبد العال وعبد 

اجمليد وكان عبد العال يأتيه بالرجل أو الطفل فينظر إليه نظرة واحدة فيمأله مددا ويقول لعبد العال اذهب به إىل 
متكن خمالفته وملا دخل طندتا كان هبا مجع من األولياء فمنهم من خرج منها هيبة له بلد كذا أو حمل كذا فال 

كالشيخ حسن األخنائي فسكن اخنا حىت مات وضرحيه هبا ظاهر يزار ومنهم من مكث كالشيخ سامل املغريب وسامل 
احب االيدوان العظيم الشيخ البدوي فأقره على حاله حىت مات بطندتا وقربه هبا مشهور ومنهم من أنكر عليه كص

بطندتا املسمى بوجه القمر كان وليا كبريا فندر به احلسد فسلبه وحمله اآلن بطندتا مأوى الكالب وليس فيه رائحة 
صالح وال مدد وكان الشيخ إذا لبس ثوبا أو عمامة ال خيلعها لغسل وال غريه حىت تبلى فتبدل وكان ال يكشف 

أرين وجهك قال كل نظرة برجل قال أرنيه ولو مت فكشفه فمات حاال وله  اللثام عن وجهه فقال له عبد اجمليد
كرامات شهرية منها قصة املرأة اليت أسر ولدها الفرنج فالذت به فأحضره يف قيوده ومنها أنه اجتمع به ابن دقيق 

جبزيرة عظيمة العيد فقال له إنك ال تصلي وما هذا سنن الصاحلني فقال اسكت وإال أغرب دقيقك ودفعه فإذا هو 
جدا فضاق خاطره حىت كاد يهلك فرأى اخلضر فقال ال بأس عليك أن مثل البدوي ال يعترض عليه لكن اذهب إىل 
هذه القبة وقف بباهبا فإنه يأيت عند دخول وقت العصر ليصلي بالناس فتعلق بأذياله لعله أن يعفو عنك ففعل فدفعه 

ه السنة ودفن بطندتا وجعلوا على قربه مقاما واشتهرت كراماته فإذا هو بباب بيته ومات رضي اهللا عنه يف هذ
وكثرت النذور إليه واستخلف الشيخ عبد العال فعمر طويال إىل أن مات سنة ثالث وثالثني وسبعمائة واشتهرت 

  أصحابه

له فلم بالسطوحية وحدث هلم بعد مدة عمل املولد وصار يقصد من بالد بعيدة وقام بعض العلماء واألمراء بإبطا
يتهيأ هلم ذلك إال يف سنة واحدة وأنكر عليه ابن اللبان ووقع فيه فسلب القرآن والعلم فصار يستغيث باألولياء 

حىت أغاثه ياقوت العرشي وشفع فيه انتهى كالم الشيخ عبد الرؤف املناوي باختصار وفيها الشيخ الزاهد جندل بن 
تصر املرآة له الشيخ الصاحل العارف كان زاهدا عابدا منقطعا حممد العجمي قال القطب اليونيين يف ذيله على خم

صاحب كرامات وأحوال ظاهرة وباطنة وله جد واجتهاد ومعرفة بطريق القوم انتهى وكان الشيخ تاج الدين عبد 
الرمحن بن الفركاح الفزاري يتردد إليه يف كثري من األوقات وله به اختصاص قال ولده الشيخ برهان الدين كنت 

أروح مع والدي إىل زيارته مبنني ورأيته جيلس بني يديه يف مجع كثري ويستغرق يف وقته يف الكالم مغربا ال يفهمه أحد 
من احلاضرين بألفاظ غريبة وقال الشيخ تاج الدين املذكور الشيخ جندل من أهل الطريق وعلماء التحقيق اجتمعت 

ن العمر مخسا وتسعني سنة وكان يقول طريق القوم واحد وإمنا به يف سنة إحدى وستني وستمائة فأخربين أنه بلغ م
يثبت عليه ذوو العقول الثابتة وقال املوله منفى ويعتقد أنه واصل ولو علم أنه منفى لرجع عما هو عليه وقال ما 
احلة تقرب أحد إىل اهللا عز وجل مبثل الذل والتضرع واالنكسار وقال ابن كثري كانت له عبادة وزهادة وأعمال ص



وكان الناس يترددون إىل زيارته وزاره امللك الظاهر بيربس مرات وكذلك األمراء مبنني وكان يقول السماع وظيفة 
  أهل البطالة تويف يف رمضان ودفن بزاويته املشهورة بقرية منني ومات وله من العمر مائة وتسع سنني رمحه اهللا 

ن بن حممد السلمي الدمشقي احلنفي أحد األذكياء املوصوفني درس وفيها ابن الفويره بدر الدين حممد بن عبد الرمح
  وأفىت وبرع يف الفقه واألصول والعربية ونظم الشعر الفائق الرائق منه قوله

  
  ) يف روضة من جلنار ** عاينت حبة خاله ( 
  ) فاصطاده شرك العذار ** فغدا فؤادي طائرا ( 

  وله يف أصيل الذهبيات 
  ) نترت أوراقها ذهبا **  ورياض كلما انعطفت( 
  ) فوقها القمري وانتحبا ** حتسب األغصان حني شذا ( 
  ) لبست أثوابه قشبا ** ذكرت عصر الشباب وقد ( 
  ) ورمت أثواهبا طربا ** فانثنت يف الدوح راقصة ( 

اب بن منصور احلراين تويف رمحه اهللا يف مجادى األوىل قبل الكهولة وفيها مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن عبد الوه
الفقيه احلنبلي األصويل املناظر ولد حبران يف حدود العشر والستمائة وتفقه هبا على الشيخ جمد الدين بن تيمية 

والزمه حىت برع وقرأ األصول واخلالف على القاضي جنم الدين بن املقدسي الشافعي وسافر إىل الديار املصرية 
الدين بن عبد السالم وويل القضاء ببعض البالد املصرية وهو أول حنبلي حكم وأقام هبا مدة حيضر درس الشيخ عز 

بالديا راملصرية مث ترك ذلك ورجع إىل دمشق وأقام هبا مدة سنني إىل حني وفاته يدرس الفقه حبلقة له باجلامع 
فقيها إماما عاملا ويكتب على الفتاوي وباشر اإلمامة مبحراب احلنابلة من جامع دمشق قال القطب اليونيين كان 

عارفا بعلم األصول واخلالف وحسن العبارة طويل النفس يف البحث كثري التحقيق غزير الدمعة رقيق القلب وافر 
  الديانة كثري العبادة حسن النظم منه قوله 

  ) وسواء فاض دمعي أو رقا ** طار قليب يوم ساروا فرقا ( 
  ) ى أو رقى كل من يف احلي داو** صار يف سقمي من بعدهم ( 
  ) وكذا بأن احلمى ال أورقا ** بعدهم ال ظل وادي املنحىن ( 

وابتلى بالفاجل قبل موته بأربعة أشهر وبطل شفه األيسر وثقل لسانه وتويف ليلة اجلمعة بني العشاءين لست خلون من 
  مجادى األوىل ودفن مبقابر باب

حممد بن حيىي بن عبد الواحد اهلنتايت بالكسر والسكون الصغري ونيف على الستني وفيها صاحب تونس أبو عبد اهللا 
وفوقيتني بينهما ألف نسبة إىل هنتاتة قبيلة من الرببر بالغرب كان ملكا سايسا عايل اهلمة شديد البأس جوادا ممدحا 

له  تزف إليه كل ليلة جارية متلك تونس سنة سبع وأربعني بعد أبيه مث قتل عميه وقتل مجاعة من اخلوارج وتوطد
امللك وتويف يف آخر العام عن نيف ومخسني سنة وفيها الشهاب التلعفري بفتح أوله والالم املشددة والفاء وسكون 

املهملة وراء نسبة إىل التل األعفر موضع بنواحي املوصل صاحب الديوان املشهور شهاب الدين حممد بن يوسف بن 
  امللوك والكرباء وسار شعره يف اآلفاق فمنه مسعود بن بركة الشيباين األديب الشاعر املفلق مدح 

  ) وعذويل فيك مايل وله ** حظ قليب يف هواك الوله ( 



  ) مل يفز إال فىت قبله ** باسم عن برد منتظم ( 
  ) قده املائل ما أعدله ** جائر األحلاظ يثين قامة ( 

  ومنها 
  ) يعذل املشتاق ما أجهله ** كم أداري فيك لوامي ومن ( 

  شوال عن اثنتني ومثانني سنة  تويف يف

  سنة ست وسبعني وستمائة

  
  يف أوهلا ويل مملكة تونس أبو زكريا حيىي بن حممد اهلنتايت بعد أبيه 

ويف سابع احملرم قدم السلطان امللك الظاهر فنزل جبوسقه األبلق مث مرض يف نصف احملرم وتويف بعد ثالثة عشر يوما 
  ة يوهم أن السلطان فيها مريض إىل أن دخل باجليش إىل مصرفأخفى موته وسار نائبه بيلبك مبحف

  فأظهر موته وعمل العزاء وحلفت األمراء لولده امللك السعيد وكان عهد له يف حياته 
وامللك الظاهر هو السلطان الكبري ركن الدين أبو الفتوح بيربس التركي البندقداري مث الصاحلي صاحب مصر 

وستمائة واشتراه األمري عالء الدين البندقداري الصاحلي فقبض امللك الصاحل على والشام ولد يف حدود العشرين 
البندقداري وأخذ ركن الدين منه فكان من مجلة مماليكه مث طلع ركن الدين شجاعا فارسا مقداما إىل أن هبر أمره 

ألحوال وصار من أعيان البحرية وبعد صيته وشهد وقعة املنصورة بدمياط مث كان أمريا يف الدولة املعزية وتنقلت به ا
وويل السلطنة يف سابع عشر ذي القعدة سنة مثان ومخسني وكان ملكا سريا غازيا جماهدا مؤيدا عظيم اهليبة خليقا 
للملك يضرب بشجاعته املثل له أيام بيض يف اإلسالم وفتوحات مشهورة ومواقف مشهودة ولوال ظلمه وجربوته 

ك العادلني قاله يف العرب وقال ابن شهبة يف تاريخ اإلسالم تويف بقصره األبلق مبرجة يف بعض األحايني لعد من امللو
دمشق جوار امليدان وغسلوه وصربوه وعلقوه يف البحرية إىل أن فرغ من الظاهرية فنقلوه إليها وكان قد أوصى أن 

عني ألف درهم وبناها مدرسة يدفن على الطريق وتبىن عليه قبة فابتاع له ولده امللك السعيد دار العقيقي بسب
للشافعية واحلنفية ونقله إليها ووقف عليها أوقافا كثرية وفتح بيربس من البالد أربعني حصنا كانت مع الفرنج 

افتتحها بالسيف عنوة انتهى ملخصا وقال الذهيب انتقل إىل عفو اهللا ومغفرته يوم اخلميس بعد الظهر الثامن 
ق وخلف من األوالد الذكور امللك السعيد حممد ويل السلطنة وعمره مثاين عشرة والعشرين من احملرم بقصره بدمش

سنة واخلضر وسالمش وسبع بنات ودفن بتربة أنشأها ابنه انتهى وفيها إبراهيم الدسوقي اهلامشي الشافعي القرشي 
د األئمة الذين أظهر اهللا شيخ اخلرقة الربهامية وصاحب احملاضرات القدسية والعلوم اللدنية واألسرار العرفانية أح

  هلم املغيبات وخرق

هلم العادات ذو الباع الطويل يف التصرف النافذ واليد البيضاء يف أحكام الوالية والقدم الراسخ يف درجات النهاية 
انتهت إليه رياسة الكالم على خواطر األنام وكان يتكلم جبميع اللغات من عجمي وسرياين وغريمها وذكر عنه أنه 

يعرف لغات الوحش والطري وأنه صام يف املهد وأنه رأى يف اللوح احملفوظ وهو ابن سبع سنني وأنه فك طلسم كان 
السبع املثاين وأن قدمه مل تسعه الدنيا وأنه ينقل اسم مريده من الشقاوة إىل السعادة وأن الدنيا جعلت يف يده كخامت 

حتت التخوم وصافحت جربيل ومن كالمه ال تكليف على من  وقال توليت القطبانية فرأيت املشرقني واملغربني وما



غاب بقلبه يف حضرة ربه ما دام فيها فإذا رد له عقله صار مكلفا وقال عليك بالعمل بالشرع وإياك وشقشقة 
اللسان بالكالم يف الطريق دون التخلق بأخالق أهلها قاله الشيخ عبد الرؤوف املناوي يف طبقاته وفيها الكمال بن 

س أبو إسحق إبراهيم بن الوزير جنيب الدين أمحد بن إمسعيل بن فارس التميمي األسكندراين املقرىء الكاتب فار
آخر من قرأ بالروايات على الكندي ولد سنة ست وتسعني ومخسمائة وتويف يف صفر وكان فيه خري وتدين ترك 

لظاهري نائب سلطنة مواله كان نبيال عايل اهلمة بعض الناس األخذ عنه لتوليه نظر بيت املال وفيها بيلبك اخلزندار ا
وافر العقل حمببا إىل الناس ينطوي على دين ومروءة وحمبة للعلماء والصلحاء والزهاد ونظر يف العلوم والتواريخ 

 رقاه أستاذه إىل أعلى الرتب واعتمد عليه يف مهماته قيل أن مشس الدين الفارقاين الذي ويل نيابة السلطة سقاء السم
  باتفاق مع أم امللك السعيد فأخذه قولنج عظيم وبقي به أياما وتويف مبصر يف سابع ربيع األول 

وفيها الشيخ خضر بن أيب بكر املهراين بالكسر والسكون نسبة إىل مهران جد العدوي شيخ امللك الظاهر كان له 
  له وانقياده ألوامره وإرادته حال وكشف ونفس مؤثرة مع سفه فم ومزاح تغري عليه السلطان بعد شدة خضوعه

ألنه كان خيربه بأمور قبل وقوعها فتقع على ما خيربه منها أنه ملا توجه الظاهر إىل الروم سأله قشتمر العجمي فقال له 
الشيخ خضر يظفر على الروم ويرجع إىل الشام فيموت هبا بعد أن أموت أنا بعشرين يوما فكان كما قال وكان 

يه أنه نقل بعض أصحاب الشيخ خضر أمورا ال تليق به فأحضره ليحاققوه فأنكر فاستشار سبب تغري السلطان عل
األمراء يف أمره فأشاروا عليه بقتله فقال الشيخ خضر وهو بعيد عنهم امسع ما أقول لك لك أنا أجلي قريب من 

جرى عليه املآكل أجلك من مات قبل صاحبه حلقه اآلخر فوجم السلطان ورأى أن حيبسه فحبسه يف القلعة وأ
املفتخرة وبىن له زاوية خبط اجلامع الظاهري يف احلسينية فمات سادس احملرم ودفن بزاويته يف احلسينية وفيها أبو 
أمحد زكي بن احلسن البيلقاين بفتح املوحدة والالم والقاف وسكون التحتية آخره نون نسبة إىل البيلقان مدينة 

مناظرا متقدما يف األصلني والكالم أخذ عن فخر الدين الرازي ومسع من املؤيد بالدربند كان شافعيا فقيها بارعا 
الطوسي وكان صاحب ثروة وجتارة عمر دهرا وسكن اليمن وتويف بعدن وفيها الربواناه الصاحب معني الدين 

 الدين هذا سليمان بن علي وزر أبوه لصاحب الروم وعالء الدين كيقباد ولولده فلما مات ويل الوزارة بعده معني
سنة بضع وأربعني وستمائة فلما غلبت التتار على الروم ساس األمور وصانع التتار ومتكن من املمالك بقوى إقدامه 
وقوة دهائه إىل أن دخل املسلمون وحكموا على مملكة الروم ونسب إىل الربواناه مكاتيبهم فقتله أبغا يف احملرم وفيها 

  صري عرف بابن الكبوش الشاعر املشهور وشعره يف غاية الرقة فمنه عز الدين عبد السالم بن صاحل الب
  ) بكف مقرطق طلق احمليا ** أدر ما بيننا كأس احلميا ( 
  ) كما جارت لواحظه عليا ** حيور وال جيوز على الندامى ( 
  )مشائله سال غيالن ميا ** غزال لو رأى غيالن مي ( 

  
  ) ياء احلميا فأنساين مح** سقاين من مراشفه مشوال ( 

  إىل أن قال 
  ) لقد أمسعت لو ناديت حيا ** االم به تلوم ولست أصغي ( 

وفيها جمد الدين أبو أمحد وأبو اخلري عبد الصمد بن أمحد بن عبد القادر بن أيب اجليش بن عبد اهللا البغدادي املقرىء 
ا سبط الشيخ أيب زيد احلموي ولد يف النحوي اللغوي الفقيه احلنبلي اخلطيب الواعظ الزاهد شيخ بغداد وخطيبه



حمرم سنة ثالث وتسعني ومخسمائة ببغداد وقرأ بالروايات على الفخر املوصلي وغريه وعىن بالقراءات ومسع كثريا 
من كتبها ومسع احلديث من الداهري وابن الناقد وغريمها مما ال حيصى ومجع أمساء شيوخه بالسماع واإلجازة فكانوا 

سني شيخا قال اجلعربي قرأ كتاب سيبويه واإليضاح والتكملة واللمع على الكندي وهو غري فوق مخسمائة ومخ
صحيح ولعله على العكربي وانتهت إليه مشيخة القراءات واحلديث وله ديوان خطب يف سبع جملدات وقال 

قا بصريا بالقراءات الذهيب قرأ عليه الشيخ إبراهيم الرقي الزاهد واملقصايت وابن خروف ومجاعة وكان إماما حمق
وعللها وغريبها صاحلا زاهدا كبري القدر بعيد الصيت انتهى وممن روى عنه الدمياطي يف معجمه وأمحد بن القالنسي 

  وتويف يوم اخلميس سابع عشر ربيع األول ودفن حبضرة اإلمام أمحد 
ستمائة وقرأ ومسع من ابن الليت وفيها الواعظ جنم الدين علي بن علي بن اسفنديار البغدادي ولد سنة ست عشرة و

واحلسني بن رئيس الرؤساء ووعظ بدمشق فازدحم عليه اخللق وانتهت إليه رياسة الوعظ حلسن إيراده ولطف 
مشائله وهبجة حماسنه وتويف يف رجب وفيها مشس الدين أبو بكر وأبو عبد اهللا حممد بن الشيخ العماد إبراهيم بن عبد 

ن سرور املقدسي نزيل مصر قاضي قضاة احلنابلة وشيخ الشيوخ ولد يوم السبت الواحد بن شرف الدين علي ب
  رابع عشر صفر سنة ثالث وستمائة بدمشق وحضر هبا علي ابن

طربزد ومسع من الكندي وابن احلرستاين وغريمها وتفقه على الشيخ موفق الدين مث رحل إىل بغداد وأقام هبا مدة 
وتفنن يف علوم شىت وتزوج هبا وولد له مث انتقل إىل مصر وسكنها إىل أن مات هبا ومسع هبا من مجاعة وتفقه أيضا به 

وعظم شأنه هبا وصار شيخ املذهب علما وصالحا وديانة ورياسة وانتفع به الناس وويل هبا مشيخة خانقاه سعيد 
لق فأقام مبنزله يدرس السعداء وتدريس املدرسة الصاحلية مث ويل قضاء القضاة مدة مث عزل منه واعتقل مدة مث أط

بالصاحلية ويفيت ويقرىء العلم إىل أن تويف قال القطب اليونيين كان من أحسن املشايخ صورة مع الفضائل الكثرية 
التامة والديانة املفرطة والكرم وسعة الصدر وهو أول من درس باملدرسة الصاحلية للحنابلة وأول من ويل قضاء 

مل اآلداب سيدا صدرا من صدور اإلسالم متبحرا يف العلوم مع الزهد اخلارج عن القضاة بالديار املصرية وكان كا
احلد واحتقار الدنيا وعدم االلتفات إليها وكان الصاحب هباء الدين يعين ابن حنا يتحامل عليه ويغري امللك الظاهر 

له حدث بالكثري ومسع منه  به ملا عنده من األهلية لكل شيء من أمور الدنيا واآلخرة وال يلتفت إليه وال خيضع
الكبار منهم الدمياطي واحلارثي واألسعردي وغريهم وتويف يوم السبت ثاين عشر احملرم ودفن من الغد بالقرافة عند 

  عمه احلافظ عبد الغين انتهى 
الفاسي وفيها الشيخ حيىي املنبجي املقرىء املتصدر جبامع دمشق لقن كثريا من الناس وكان من أصحاب أيب عبد اهللا 

  وتويف يف احملرم 
وفيها شيخ اإلسالم حمي الدين أبو زكريا حيىي بن شرف بن مري بن حسن بن حسني بن حممد بن مجعة بن حزام 
الفقيه الشافعي احلافظ الزاهد أحد األعالم النواوي حبذف األلف وجيوز إثباهتا الدمشقي ولد يف حمرم سنة إحدى 

وقدم دمشق بعد تسع عشرة سنة من عمره قدم به والده فسكن باملدرسة  وثالثني وستمائة وقرأ القرآن ببلده
  الرواحية قال هو وبقيت حنو سنتني مل أضع جنيب إىل

األرض وكان قويت فيها جراية املدرسة ال غري وحفظت التنبيه يف حنو أربعة أشهر ونصف قال وبقيت أكثر من 
يف الفرج اعتقد أن ذلك قرقرة البطن وكنت أستحم باملاء  شهرين أو أقل ملا قرأت وجيب الغسل من إيالج احلشفة

البارد كلما قرقر بطين قال وقرأت وحفظت ربع املهذب يف باقي السنة وجعلت أشرح وأصحح على شيخنا كمال 



الدين إسحق املغريب والزمته فأعجب يب وأحبين وجعلين أعيد ألكثر مجاعته فلما كانت سنة إحدى ومخسني 
وكانت وقفة اجلمعة وكان رجبيا من أول رجب فأقمنا باملدينة حنوا من شهر ونصف وذكر حججت مع والدي 

والده قال ملا توجهنا من نوى أخذته احلمى فلم تفارقه إىل يوم عرفة ومل يتأوه قط قال وذكر يل الشيخ أنه كان يقرأ 
املهذب ودرسا يف اجلمع بني  كل يوم اثىن عشر درسا على املشايخ شرحا وتصحيحا درسني يف الوسيط ودرسا يف

الصحيحني ودرسا يف صحيح مسلم ودرسا يف اللمع البن جىن ودرسا يف إصالح املنطق البن السكيت ودرسا يف 
التصريف ودرسا يف أصول الفقه تارة يف اللمع أليب إسحق وتارة يف املنتخب لفخر الدين ودرسا يف أمساء الرجال 

يع ما يتعلق هبا من شرح مشكل ووضوح عبارة وضبط لغة وبارك اهللا يل يف ودرسا يف أصول الدين وكنت أعلق مج
وقيت وخطر يل االشتغايل يف علم الطب فاشتريت كتاب القانون فيه وعزمت على االشتغال فيه فأظلم على قليب 

ببه اشتغال وبقيت أياما ال أقدر على االشتغال بشيء ففكرت يف أمري ومن أين دخل على الداخل فأهلمين اهللا أن س
بالطب فبعت القانون يف احلال واستنار قليب وقال الذهيب لزم االشتغال ليال وهنارا حنو عشرين سنة حىت فاق األقران 
وتقدم على مجيع الطلبة وحاز قصب السبق يف العلم والعمل مث أخذ يف التصنيف من حدود الستني وستمائة إىل أن 

والزين خالد وشيخ الشيوخ عبد العزيز احلموي وأقراهنم وكان مع تبحره مات ومسع الكثري من الرضى بن الربهان 
  يف العلم وسعة معرفته باحلديث والفقه واللغة وغري ذلك

مما قد سارت به الركبان رأسا يف الزهد وقدوة يف الورع عدمي املثل يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر قانعا 
مقتصدا إىل الغاية يف ملبسه ومطعمه وأثاثه تعلوه سكينة وهيبة فاهللا يرمحه  باليسري راضيا عن اهللا واهللا راض عنه

ويسكنه اجلنة مبنه ويل مشيخة دار احلديث بعد الشيخ شهاب الدين أيب شامة وكان ال يتناول من معلومها شيئا بل 
أنواع العلم والعمل بالعلم  يتقنع بالقليل مما يبعثه إليه أبوه انتهى وقال ابن العطار كان قد صرف أوقاته كلها يف

وكان ال يأكل يف اليوم والليلة إال أكلة واحدة بعد العشاء اآلخرة وال يشرب إال شربة واحدة عند السحر ومل 
يتزوج ومن تصانيفه الروضة واملنهاج وشرح املهذب وصل فيه إىل أثناء الربا مساه اجملموع واملنهاج يف شرح مسلم 

الصاحلني وكتاب اإليضاح يف املناسك واإلجياز يف املناسك وله أربع مناسك أخر  وكتاب األذكار وكتاب رياض
واخلالصة يف احلديث خلص فيه األحاديث املذكورة يف شرح املهذب وكتاب اإلرشاد يف علم احلديث وكتاب 

حترير ألفاظ التقريب والتيسري يف خمتصر اإلرشاد وكتاب التبيان يف آداب محلة القرآن وكتاب املبهمات وكتاب 
التنبيه والعمدة يف تصحيح التنبيه ومها من أوائل ما صنف وغري ذلك من املصنفات احلسنة وقال ابن ناصر الدين 

هو احلافظ القدوة اإلمام شيخ اإلسالم كان فقيه األمة وعلم األئمة وقال األسنوي كان يف حليته شعرات بيض 
ريه مل يزل على ذلك إىل أن سافر إىل بلده وزار القدس واخلليل مث وعليه سكينة ووقار يف البحث مع الفقهاء ويف غ

  عاد إليها فمرض هبا عند أبويه وتويف ليلة األربعاء رابع عشرى رجب ودفن ببلده رمحه اهللا ورضي عنه وعنا به 

  سنة سبع وسبعني وستمائة

  
  فيها تويف الشهاب بن اجلزري أبو العباس أمحد بن حممد بن عيسى األنصاري
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أخبار من ذهب:كتاب  الذهب يف    شذرات 
لي :املؤلف احلنب لعكري  ا بن حممد  بن أمحد   عبد احلي 

الدمشقي وله أربع وستون سنة روى عن ابن الليت وابن املقري وطبقتهما وكتب الكثري ورحل إىل ابن خليل فأكثر 
لفارقاين مشس الدين اقسنقر عنه وكان يقرأ احلديث على كرسي احلائط الشمايل تويف يف مجادى اآلخرة وفيها ا

الظاهري أستاذ دار امللك الظاهر جعله امللك السعيد نائبه فلم ترض خاصة السعيد بذلك ووثبوا على الفارقاين 
واعتقلوه فلم يقدر السعيد على خمالفتهم فقيل أهنم خنقوه يف مجادى األوىل وكان وسيما جسيما شجاعا نبيال له 

وعليه مهابة ووقار مات يف عشر اخلمسني وفيها النجييب مجال الدين أقش النجمي  خربة ورأي وفيه ديانة وإيثار
أستاذ دار امللك الصاحل ويل أيضا للملك الظاهر استاذ داريته مث نيابة دمشق تسعة أعوام وعزله بعز الدين أيدمر مث 

ري الصدقة لديه فضيلة وخربة عاش بقي بالقاهرة مدة بطاال وحلقه فاجل قبل موته بأربع سنني وكان حمبا للعلماء كث
  بضعا وستني سنة وتويف بربيع اآلخر وله بدمشق خانقاه وخان ومدرسة ومل خيلف ولدا 

وفيها قاضي القضاة صدر الدين سليمان بن أيب العز بن وهيب األدرعي نسبة إىل أذرعات ناحية بالشام مث الدمشقي 
املذهب يف زمانه وبقية أصحاب الشيخ مجال الدين احلصريي  شيخ احلنفية أبو الفضل أحد من انتهت إليه رياسة

درس مبصر مدة مث قدم دمشق فاتفق موت القاضي جمد الدين ابن العدمي فقلد بعده القضاء فبقي فيه ثالثة أشهر قال 
امية ابن شهبة يف تاريخ اإلسالم كان من كبار العلماء وله تصانيف يف مذهبه وويل القضاء بالديار املصرية والش

والبالد اإلسالمية وأذن له يف احلكم حيث حل من البالد انتهى تويف يف شعبان عن ثالث ومثانني سنة ودفن بتربة 
  بقاسيون 

وفيها كمال الدين أبو حممد طه بن إبراهيم بن أيب بكر األربلي الشافعي قال األسنوي كان فقيها أديبا ولد بأربل 
  كثري وروىوانتقل إىل مصر شابا وانتفع به خلق 

  عنه مجاعة منهم الدمياطي ومات مبصر يف مجادى األوىل وقد نيف على الثمانني 
وفيها جمد الدين أبو حممد عبد اهللا بن احلسني بن علي الكردي األربلي الشافعي والد شهاب الدين بن اجملد الذي 

القراءات خريا دينا متعبدا حسن السمت توىل القضاء بدمشق كان اجملد املذكور عارفا باملذهب بصريا به خبريا بعلم 
  واألخالق مسع وأمسع ودرس بالكالسة وتويف يف ذي القعدة 

وفيها الصاحب قاضي القضاة جمد الدين أبو اجملد عبد الرمحن بن الصاحب كمال الدين أيب القسم عمر بن أمحد بن 
ثابت بن مشرف ومساعا من أيب حممد بن أيب جرادة العقيلي احلليب احلنفي املعروف بابن العدمي مسع حضورا من 

األستاذ وابن النب وخلق كثري وكان صدرا مهيبا وافر احلشمة عايل اهلمة والرتبة عارفا باملذهب واألدب مبالغا يف 
التجمل والترفع مع دين تام وتعبد وصيانة وتواضع للصاحلني تويف يف ربيع اآلخر عن أربع وستني سنة وفيها ابن 

وحد هباء الدين علي بن حممد بن سليم املصري الكاتب أحد رجال الدهر حزما ورأيا وجاللة ونبال حنا الوزير األ
وقياما بأعباء األمور مع الدين والعفة والصفات احلميدة واألموال الكثرية وكان ال يقبل ألحد هدية إال أن يكون 

اهر ولولده السعيد ورزق أوالدا ومات من الفقراء والصلحاء للتربك وكان من حسنات الزمان توزر للملك الظ
وهو جد جد وبىن مدرسة بزقاق القناديل مبصر وابتلي بفقد ولديه الصدرين فخر الدين وهين الدين فصرب وجتلد 

  وكان يهش للمديح قال فيه الفارقي 



  ) فقلت أن عليا قد تنبه يل ** وقائل قال يل نبه هلا عمرا ( 
  ) من حاجة فلينم حىت انتباه على * *مايل إذا كنت حمتاجا إىل عمر ( 

تويف يف ذي القعدة وله أربع وسبعون سنة وفيها احلكيم الفاضل موفق الدين عبد اهللا بن عمر املعروف بالورل 
  الفاضل األديب له مشاركة

  يف علوم كثرية وكان أكثر إقامته ببعلبك وسافر إىل مصر فلم تطل مدته أخذه قولنج فمات ومن شعره 
  ) زمانا عرفنا كل طيب بطيبه **  نشر احلمى هببوبه يذكرين( 
  ) وقد أمنت عيناي عني رقيبه ** ليال سرقناها من الدهر خلسة ( 
  ) ليسكن قليب ساعة من وجيبه ** فمن يل بذاك العيش لو عادوا نقضى ( 
  ) أعيد الغضا من حره وهليبه ** أال أن يل شوقا إىل ساكن الغضا ( 

مة جمد الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عمر بن أمحد بن أيب شاكر األربلي احلنفي األديب ولد وفيها الظهري العال
سنة اثنتني وستمائة بأربل ومسع من السخاوي وطائفة بدمشق ومن الكاشغري وغريه ببغداد ودرس بالقيمارية مدة 

ع اآلخر وفيها ابن إسرائيل األديب البارع جنم وله ديوان مشهور ونظم رائق مع اجلاللة والديانة التامة تويف يف ربي
الدين حممد بن سوار ابن إسرائيل بن خضر بن إسرائيل الدمشقي الفقري صاحب احلريري روح املشاهد ورحيانة 

اجملامع كان فقريا ظريفا نظيفا مليح النظم رائق املعاين لوال ما شانه باالحتاد تصرحيا مرة وتلوحيا أخرى من نظمه ما 
  به إىل النجم الكحال كتب 

  ) مثبوتة يف الطب أنت سننتها ** يا سيد احلكماء هذي سنة ( 
  ) سفكت لواحظه الدماء سننتها ** أو كلما كلت سيوف جفون من ( 

  وقال يف مليح ناوله تفاحة 
  ) فسكنت هلبا يف القلب يستعر ** هللا تفاحة واىف هبا سكىن ( 
  ) وغرة النجم حياين هبا القمر ** كفأرة املسك وافاين الغزال هبا ( 
  ) قبلي متشي إليه الغصن والثمر ** أيت هبا قاتلي حنوى فهل أحد ( 

تويف يف رابع عشر ربيع اآلخر عن أربع وسبعني سنة وشهر ودفن خارج باب توما عند قرب الشيخ رسالن وفيها 
  ث اهلمداين مث الدمشقي روىناصر الدين أبو عبد اهللا حممد بن عربشاه بن أيب بكر بن أيب نصر احملد

عن ابن الزبيدي وابن املسلم املازين وابن صباح وكتب الكثري وكان ثقة صحيح النقل تويف يف مجادى األوىل قاله يف 
العرب وفيها أبو املرجا مؤمل بن حممد بن علي البالسي مث الدمشقي روى عن الكندي واخلضر بن كامل ومجاعة 

  وتويف يف رجب 

  عني وستمائةسنة مثان وسب

  
فيها تويف أبو العباس أمحد بن أيب اخلري سالمة بن إبراهيم الدمشقي احلداد احلنبلي ولد سنة تسع ومثانني ومخسمائة 

وكان أبوه إماما حبلقة احلنابلة فمات وهذا صغري ومسع سنة ستمائة من الكندي وأجاز له خليل الداراين وابن كليب 
 وكان خياطا ودالال مث قرر بالرباط الناصري وأضر بآخره وكان حيفظ والبوصريي وخلق وعمر وروى الكثري



  القرآن العظيم تويف يوم عاشوراء 
  وفيها أمحد بن عبد احملسن الدمياطي الواعظ عرف بكتاكت كان له الشعر احلسن فمنه 

  ) واخل يف ليلك مع مشس النهار ** اكشف الربقع عن مشس العقار ( 
  ) غلطا ما بني هتك واستتار ** ضي واهنب العيش ودعه ينق( 
  ) فالبس الصبوة يف خلع العذار ** إن تكن شيخ خالعات الصبا ( 
  ) يف هوى مخا ركاسي لبس عاري ** وارض بالعار وقل قد لذىل ( 

تويف مبصر ودفن بالقرافة وفيها القاضي صفي الدين أبو حممد إسحق بن إبراهيم بن حيىي الشقراوي احلنبلي ولد 
من ضياع زرع سنة مخس وستمائة ومسع من موسى بن عبد القادر والشيخ موفق الدين وأمحد بن طاووس  بشقرا

ومجاعة وتفقه وحدث وويل احلكم بزرع نيابة عن الشيخ مشس الدين ابن أيب عمر وكان فقيها فاضال حسن 
  أعاد مبدرسته وتويف يف يوماألخالق قال الذهيب كان رجال خريا فقيها حفظ النوادر واألخبار وويل قضاء زرع و

  السبت تاسع عشر ذي احلجة ودفن بسفح قاسيون 
وفيها شيخ الشيوخ شرف الدين أبو بكر عبد اهللا بن شيخ الشيوخ تاج الدين عبد اهللا بن عمر بن محوية اجلويين مث 

  الدمشقي الصويف ولد سنة مثان وستمائة وروى عن أيب القسم بن صصرى ومجاعة وتويف يف شوال 
وفيها ابن األوحد الفقيه مشس الدين عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا بن علي القرشي الزبريي روى عن االفتخار 

  اهلامشي وكتب بديوان املارستان النوري وتويف يف شوال وله مخس وسبعون سنة 
الدين اإلمام الكبري وفيها الشيخ القدوة إمسعيل بن حممد بن إمسعيل احلضرمي نسبة إىل حضرموت قال املناوي قطب 

العارف الشهري قدوة الفريقني وعمدة الطريقني شيخ الشافعية ومريب الصوفية كان إماما من األئمة مذكورا وعلما 
من أعالم الوالية مشهورا وهو من بيت مشهور بالصالح مقصود لليمن والنجاح أعالمه لإلرشاد منصوبة وبركات 

بدايته يؤثر اخللوة مث تفقه فربع وفاق وسبق األقران والرفاق وله عدة أهله كاألهلة مرقومة مرقوبة وكان يف 
مؤلفات يف عدة فنون تدل على متكنه منها شرح املهذب وخمتصر مسلم وخمتصر هبجة اجملالس وفتاوي مفيدة وكالم 

ام مواسم يف التصوف يدل على كمال معرفته انتفع به مجع من األعيان وويل قضاء األقضية فأنكر املنكرات وأق
اخلريات مث عزل نفسه وكتب للسلطان يف شقفة من خزف يايوسف كثر شاكوك وقل شاكروك فاما عدلت واما 
انفصلت فغضب فلم يلتفت إليه وله كرامات قال املطري كادت تبلغ التواتر منها أن ابن معطى قيل له يف النوم 

به تعجب لكون احلضرمي ال حيسنه مث قال ال بد من إذهب إىل الفقيه إمسعيل احلضرمي واقرأ عليه النحو فلما انت
االمتثال فدخل عليه وعنده مجع يقرؤن الفقه فبمجرد رؤياه قال أجزتك بكتب النحو فصار ال يطالع فيه شيئا إال 

  عرفه

بغري شيخ ومنها أنه قصد بلدة زبيد فكادت الشمس تغرب وهو بعيد عنها فخاف أن تغلق أبواهبا فأشار إىل الشمس 
  قفت حىت دخل املدينة وإليه أشار اإلمام اليافعي بقوله فو
  ) إمام اهلدى جنل اإلمام حممد ** هو احلضرمي جنل الويل حممد ( 
  ) فلم متش حىت أنزلوه مبقعد ** ومن جاهه أوما إىل الشمس أن قفي ( 

عت فيهم فقالت صاحبة ومنها أنه زار مقربة زبيد فبكى كثريا مث ضحك فسئل فقال كشف يل فرأيتهم يعذبون فشف
هذا القرب وأنا معهم يا فقيه قلت من أنت قالت فالنة املغنية فضحكت وقلت وأنت ومنها أن بعض الصلحاء رأى 



املصطفى صلى اهللا عليه وسلم فقال له من قبل قدم احلضرمي دخل اجلنة فبلغ احلكمى مفيت زبيد فقصده ليقبلها 
  ملخصا فلما وقع بصره عليه مد له رجليه انتهى 

وفيها الشيخ جنم الدين بن احلكيم عبد اهللا بن حممد بن أيب اخلري احلموي الصويف الفقري كان له زاوية حبماة 
ومريدون وفيه تواضع وخدمة للفقراء وأخالق محيدة صحب الشيخ إمسعيل الكوراين واتفق موته بدمشق فدفن 

الشيخ القدوة غامن بن علي املقدسي الواعظ أحد املربزين  عنده مبقابر الصوفية وفيها الشيخ عبد السالم بن أمحد بن
يف الوعظ والنظم والنثر تويف بالقاهرة يف شوال وفيها فاطمة ابنة امللك احملسن أمحد بن السلطان صالح الدين 

ولدت سنة سبع وتسعني ومخسمائة ومسعت من حنبل وابن طربزد وفيها السلطان امللك السعيد ناصر الدين أبو 
ايل حممد بن امللك الظاهر بيربس ولد يف حدود سنة مثان ومخسني وستمائة بظاهر القاهرة ومتلك بعد أبيه سنة املع

ست وسبعني يف صفر وكان شابا مليحا كرميا حسن الطباع فيه عدل ولني وإحسان وحمبة للخري خلعوه من األمر 
لكرك مث نقل بعد سنة ونصف إىل تربة والده فأقام بالكرك أشهرا ومات شبه الفجأة يف نصف ذي القعدة بقلعة ا

  ومتلك بعده أخوه خضر

  
وفيها ابن الصرييف املفيت املعمر مجال الدين أبو زكريا حيىي بن أيب منصور بن أيب الفتح بن رافع احلراين احلنبلي 

ق واشتغل على ويعرف بابن احلبيشي مسع من عبد القادر الرهاوي حبران ومن ابن طربزد ببغداد ومن الكندي بدمش
أيب بكر بن غنيمة وأيب بكر العكربي والشيخ املوفق وكان إماما عاملا متفننا صاحب عبادة وهتجد وصفات محيدة 

  تويف يف رابع صفر 

  سنة تسع وسبعني وستمائة

  
ه يف يف آخرها نزل السلطان امللك الكامل سنقر األشقر إىل الشام غازيا فنزل قريبا من عكا فخضع له أهلها وراسلو

اهلدنة وجاء إىل خدمته عيسى بن مهنا فصفح عنه وأكرمه وفيها تويف ضياء الدين أبو حممد عبد اهللا بن إبراهيم بن 
حممود بن رفيعا اجلدري بفتح اجليم والدال ملهملة وراء نسبة إىل جدرة حي من األزد املقرىء الفرضي احلنبلي نزيل 

دي نزيل املوصل ومسع احلديث من مجاعة وصنف تصانيف يف املوصل قرأ بالسبع على علي بن مفلح البغدا
القراءات وغريها ونظم يف القراءات والفرائض قصيدة معروفة المية وكان شيخ القراء باملوصل قرأ عليه ابن 

خروف املوصلي احلنبلي وأكثر عنه ومسع منه األحكام الشيخ جمد الدين بن تيمية وأجاز لعبد الصمد بن أيب اجليش 
  مرة وتويف سادس مجادى اآلخرة غري 

وفيها تقي الدين أبو حممد عبد الساتر بن عبد احلميد بن حممد بن أيب بكر احلنبلي مسع من موسى بن عبد القادر 
وابن الزبيدي والشيخ املوفق وبه تفقه يف مذهب أمحد ومهر يف املذهب وعىن به وبالسنة ومجع فيها وناظر اخلصوم 

  ة وخترق على األشعرية فرموه بالتجسيم قالوكفرهم وكان صاحب حزبي

الذهيب ورأيت له مصنفا يف الصفات فلم أر به بأسا قال وكان متأيدا للحنابلة وفيه شراسة أخالق مع صالح ودين 
يابس تويف يف ثامن شعبان عن نيف وسبعني سنة وفيها مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن داود بن الياس البعلي 

ة مثان وتسعني ومخسمائة ومسع من الشيخ موفق الدين وابن النب وطائفة وخدم الشيخ الفقيه اليونيين احلنبلي ولد سن



مدة قال القطب بن اليونيين مسع من حنبل والكندي وابن الزبيدي ورحل إىل البالد للسماع وخدم والدي وقرأ 
رة وصدق وأمانة وحتر يف شهاداته عليه القرآن واشتغل عليه وحفظ املقنع وعرف الفرائض وكان ذا ديانة واف

  وأقواله وحدث مبسموعاته وتويف يف حادي عشرى رمضان ودفن بظاهر بعلبك 
وفيها ابن النن بنونات الفقيه مشس الدين حممد بن عبد اهللا بن حممد البغدادي الشافعي مسع من عبد العزيز بن منينا 

  درية يف رجب وله مثانون سنة وسليمان املوصلي ومجاعة وكان ثقة متيقظا تويف باألسكن
وفيها اجلزار األديب مجال الدين أبو احلسني حيىي بن عبد العظيم املصري األديب الفاضل كان جزارا مث استرزق 

باملدح وشاع شعره يف البالد وتناقلته الرواة وكان كثري التبذير ال تكاد خلته تنسد وكان مسرفا على نفسه ساحمه 
  اهللا تعاىل ومن شعره 

  ) وحما هجرها بقية رمسي ** عاقبتين بالصد من غري جرم ( 
  ) فجارت ظلما مبنع لظلم ** وشكوت اجلوى إىل ريقها العذب ( 
  ) يقضي أين أحكم خصمي ** أنا حكمتها فجارت وشرع احلب ( 

  ومنها يف املديح 
  ) ونوال يف يوم حرب وسلم ** يا أمريا يرجى وخيشى لبأس ( 
  ) اخلطب ففرقه من نداك بيم ** عن ذا أنت موسى وقد تفر ( 
  )فقر يكاد ينسيين امسي ** يل من حرفة اجلزارة واآلداب ( 

  
  وله 

  ) مهوما على من ال أفوز خبريه ** أكلف نفسي كل يوم وليلة ( 
  ) حريصا على تبييض أثواب غريه ** كما سود القصار يف الشمس وجهه ( 

  فحصل للسراج رمد فأهدى اجلزار له تفاحا وكمثرى وكتب مع ذلك وكانت بينه وبني السراج الوراق مداعبة 
  ) ألن ملوالنا علي حقوقا ** أكافيك عن بعض الذي قد فعلته ( 
  ) وال غروان جيزي الصديق صديقا ** بعثت خدودا مع هنود وأعينا ( 
  ) فما حال يوما عن والك وثوقا ** وإن حال منك البعض عما عهدته ( 
  ) ولؤلؤ ذاك الدمع عاد عقيقا ** ني صار شقائقا بنفسج تلك الع( 
  ) قطعت على اللذات منه طريقا ** وكم عاشق يشكو انقطاعك عندما ( 
  ) أقمت ألوقات املسرة سوقا ** فال عدمتك العاشقون فطاملا ( 

  تويف يف شوال وله ست وسبعون سنة أو حنوها ودفن بالقرافة 
جناح بن مرهوب كان عبدا صاحلا قانتا كبري القدر له أتباع ومريدون تويف  وفيها الشيخ يوسف الفقاعي الزاهد ابن

يف شوال ودفن بزاويته بسفح قاسيون وقد نيف على الثمانني وفيها الفقيه املعمر أبو بكر بن هالل بن عباد احلنفي 
  القسم بن صصرى وغريه عماد الدين معيد الشبلية تويف يف رجب عن مائة وأربعني سنة وقد مسع يف الكهولة من أيب 

وفيها النجيب بن العود أبو القسم بن حسني احللي الرافضي املتكلم شيخ الشيعة وعاملهم سكن حلب مدة فصفع 
هبا لكونه سب الصحابة مث سكن جزين إىل أن مات هبا يف نصف شعبان وله نيف وتسعون سنة وكان قد وقع يف 

  اهلرم 



  سنة مثانني وستمائة

  
  موفق الدين الكواشي بالفتح والتخفيف نسبة إىل كواشة فيها تويف الشيخ

قلعة باملوصل املفسر العالمة املقرىء احملقق الزاهد القدوة أبو العباس أمحد ابن يوسف بن حسن بن رافع بن حسني 
ية الشيباين املوصلي الشافعي ولد بكواشة سنة إحدى وتسعني ومخسمائة واشتغل فربع يف القراءات والتفسري والعرب

والفضائل وقدم دمشق فأخذ عن السخاوي وغريه وحج وزار بيت املقدس ورجع إىل بلده وتعبد قال الذهيب كان 
منقطع القرين عدمي النظري زهدا وصالحا وتبتال وصدقا واجتهادا كان يزوره السلطان فمن دونه وال يعبأ هبم وال 

وأضر قبل موته بنحو من عشر سنني وصنف التفسري يقوم هلم ويتربم هبم وال يقبل هلم شيئا وله كشف وكرامات 
الكبري والصغري وأخذ عنه القراءات حممد بن علي بن خروف املوصلي وغريه وتويف يف سابع عشر مجادى اآلخرة 
وفيها جيعان إبراهيم بن سعيد الشاغوري املوله مات يف مجادى األوىل وكان من أبناء السبعني على قاعدة املوهلني 

تعبد بصالة أو صيام أو طهارة وللعامة فيه اعتقاد يتجاوز الوصف ملا يرون من كشفه وكالمه على من عدم ال
اخلواطر وقد شاركه يف ذلك الكاهن والراهب واملصروع فانتفت الوالية قاله يف العرب وفيها أبغا ملك التتار وابن 

ه حنو مخسني سنة وفيها احلاج عز الدين ملكهم هالكو بن فاان بن جنكز خان مات بنواحي مهذان بني العيدين ول
ازدمر اجلمدار الذي وىل نيابة السلطنة بدمشق لسنقر األشقر كان ذا معرفة وفضيلة وعنده مكارم كثرية استشهد 

  على محص مقبال غري مدبر وله بضع ومخسون سنة 
دسي احلنبلي الصاحل مسع من ابن وفيها الكمال أبو حممد عبد الرحيم بن عبد امللك بن يوسف بن حممد بن قدامة املق

طربزد والكندي وعدة وتويف يف عاشر مجادى األوىل وفيها اجملد بن اخلليل عبد العزيز بن احلسني الداري والد 
  الصاحب فخر الدين مسع من أيب احلسني بن

عن إحدى ومثانني جبري الكتاين والفتح بن عبد السالم وطائفة وكان رئيسا دينا خريا تويف بدمشق يف ربيع اآلخر 
سنة وفيها ويل الدين الزاهد أبو احلسن علي بن أمحد بن بدر اخلجندي الشافعي الفقيه نزيل بيت هليا كان صاحب 
حال وكشف وعبادة وتبتل تويف يف شوال وقد قارب الستني وفيها أبو احلسن علي بن حممود بن حسن بن نبهان 

ابن طربزد والكندي تركه بعض العلماء ألجل التنجيم وفيها ابن  املنجم األديب عاش مخسا ومثانني سنة وروى عن
بنت األعز قاضي القضاة صدر الدين عمر ابن قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب بن خلف الشافعي العالمي 
املصري ولد سنة مخس وعشرين وستمائة ومسع من الزكي املنذري والرشيد العطار وويل قضاء الديار املصرية يف 

ادى األوىل سنة مثان وسبعني وعزل سنة تسع يف رمضان وقيل أنه عزل نفسه واقتصر على تدريس الصاحلية قال مج
الذهيب كان فقيها عارفا باملذهب يسلك طريقة والده يف التحري والصالبة وكان فيه دين وتعبد ولديه فضائل وكان 

متصدقا وكان والده حيترمه ويتربك به درس بأماكن وتويف  عظيم اهليبة وافر اجلاللة عدمي املزاح بارا بالفقهاء مؤثرا
يوم عاشوراء وفيها األمري األربلي العدل أبو حممد القسم بن أيب بكر ابن القسم بن غنيمة رحل مع أبيه وله بضع 

عشرة سنة فذكر وهو صدوق أنه مسع مجيع صحيح مسلم من املؤيد الطوسي ورواه بدمشق فسمعه منه الكبار 
 مجادى األوىل وله مخس ومثانون سنة وفيها ابن سىن الدولة قاضي القضاة جنم الدين حممد بن قاضي القضاة وتويف يف

صدر الدين أمحد بن قاضي القضاة مشس الدين حيىي الدمشقي الشافعي ولد سنة ست عشرة وستمائة واشتغل وتقدم 



ة بابن خلكان مث سكن مصر مدة وصودر وناب عن والده مث ويل قضاء حلب مث ويل قضاء دمشق مث عزل بعد سن
  وتعب مث ويل قضاء حلب ودرس باألمينية وغريها وكان يعد من كبار الفقهاء العارفني باملذهب مع

اهليبة والتحري موصوفا جبودة النقل مشهورا بالصرامة واهلمة العالية حدث عن أيب القسم بن صصرى وغريه وتويف 
ا مشس الدين حممد بن مكتوم البعلي الفاضل األديب تويف شهيدا يف وقعة محص يف ثامن احملرم ودفن بقاسيون وفيه

  ومن شعره 
  ) إذ رأى حسن وجهه قد بدا له ** رام أن يترك اهلوى فبدا له ( 
  ) ضالال فخله وضالله ** كلما ملته على احلب يزداد ( 
  ) مل حياك السقام اال خياله ** كيف يرجى الشفاء يوما لصب ( 
  ) لو رآه عدوه لرثا له ** صربه كثري بكاه ناقص ( 
  ) عمه الوجد حني عاين خاله ** دنف ظل مستهاما ببدر ( 
  ) وعبيد له على كل حاله ** أنا صب له وإن حال عين ( 
  ) ضاعف اهللا حسنه ومجاله ** فاق كل الورى مجاال وحسنا ( 

القرشي الدمشقي ولد سنة عشر وستمائة ومسع من أيب  وفيها ابن اجملرب الكتيب شرف الدين حممد بن أمحد بن إبراهيم
القسم بن صصرى وطائفة ورحل وأكثر عن األجنب احلمامي وطبقته وكتب الكثري باخلط احلسن ولكنه مل يكن ثقة 

يف نقله تويف يف ذي القعدة ومل يكن عليه أنس احلديث اهللا يساحمه قاله الذهيب وفيها ابن رزين قاضي القضاة شيخ 
م تقي الدين أبو عبد اهللا حممد بن احلسني بن رزين بن موسى العامري احلموي الشافعي ولد سنة ثالث اإلسال

وستمائة يف شعبان حبماة واشتغل من الصغر فحفظ التنبيه يف صغره مث حفظ الوسيط واملفصل واملستصفى للغزايل 
الم واحلديث وفنون العلم وأفىت وله مثان إىل غري ذلك وبرع يف الفقه والعربية واألصول وشارك يف املنطق والك

عشرة سنة وقدم دمشق فالزم ابن الصالح وقرأ القراءات على السخاوي ومسع منهما ومن غريمها وأخذ العربية 
  عن ابن يعيش وكان يفيت بدمشق يف أيام ابن الصالح ويؤم بدار احلديث مث ويل وكالة بيت

 حتول من هالكو إىل مصر واشتغل ودرس بالظاهرية مث ويل قضاء القضاة املال يف أيام الناصر مع تدريس الشامية مث
فلم يأخذ عليه رزقا تدينا وورعا ودرس بالشافعي وامتنع من أخذ اجلامكية وويل عدة جهات وظهرت فضائله 

اهللا تعاىل  الباهرة وتفقه به عدة أئمة وانتفعوا بعلمه وهديه ومسته وورعه وممن نقل عنه اإلمام النووي وتويف رمحه
  بالقاهرة يف ثالث رجب 

وفيها اجلمال بن الصابوين احلافظ أبو حامد حممد بن علي بن حممود شيخ دار احلديث النورية ولد سنة أربع 
وستمائة ومسع من أيب القسم بن احلرستاين وخلق كثري وكتب العايل والنازل وبالغ وحصل األصول ومجع وصنف 

  ر وتويف يف نصف ذي القعدة واختلط قبل موته بسنة أو أكث
وفيها ابن أيب الدنية مسند العراق شهاب الدين أبو سعد حممد بن يعقوب بن أيب الفرج البغدادي ولد سنة تسع 

ومثانني ومخسمائة ومسع من أيب الفتح املندائي وضياء بن اخلريف واألبار وأجاز له ذاكر بن كامل وابن كليب وويل 
ويف يف ثامن عشر رجب وفيها ابن عالن القاضي اجلليل مشس الدين أبو الغنامي املسلم بن مشيخة املستنصرية إىل أن ت

حممد بن املسلم بن مكي بن خلف القيسي الدمشقي ولد سنة أربع وتسعني ومخسمائة ومسع الكثري من حنبل وابن 
ذي احلجة وفيها البدر طربزد وابن مندويه وغريهم وأجاز له اخلشوعي ومجاعة وكان من سروات الناس تويف يف 



يوسف بن لولو الشاعر املشهور قال الذهيب كان من كبار شعراء الدولة الناصرية ومن األدباء الظراف من شعره 
  وقد تكاثرت األمطار بدمشق 

  ) جاء بالطوفان والبحر احمليط ** أن أحل الغيث شهرا هكذا ( 
  ) اقلعي فهم من قوم لوط ** ما هم من قوم نوح يامسا ( 

  وكتب إىل ابن إسرائيل وكان يهوى غالما امسه جارح 
  )عنك أم يف اجلوانح ** قلبك اليوم طائر ( 

  
  ) وهو يف كف جارح ** كيف يرجى خالصه ( 

  مث بلغه أنه تركه فقال 
  ) من جارح يغدو به ويروح ** خلصت طائر قلبك العاين الذي ( 
  ) ح خلصته منه وفيه رو** ولقد يسر خالصه إن كنت قد ( 

تويف يف شعبان وقد نيف على سبعني سنة وفيها املزي الفقيه مشس الدين أبو بكر بن عمر بن يونس احلنفي روى 
  البخاري عن ابن مندويه والعطار ومسلما عن ابن احلرستاين وعاش سبعا ومثانني سنة وتويف يف شعبان 

  سنة إحدى ومثانني وستمائة

  
ستقر يف اململكة إىل بغداد عوض أخيه وأمر ببناء املساجد واجلوامع وإقامة فيها وصلت رسل أمحد بن هالكو بأنه ا

الشرع الشريف على ما كان يف زمن اخللفاء ووصلت رسله إىل الشام ومصر وكان منهم الشيخ قطب الدين 
ان مبدؤه من الشريازي وفيها كان بدمشق احلريق العظيم الذي مل يسمع مبثله أقامت النار ثالثة أيام ليال وهنارا وك

الذهبيني وذهب للناس شيء كثري ولكن مل حيترق فيه أحد من الناس ومن مجلة ما ذهب للشيخ مشس الدين الكتيب 
عرف بالفاشوشة مخسة عشر ألف جملد وحكى السيد مجال الدين بن السراج البصروي قال تبنا يف اجلامع وإذا 

  اهلواء القى ورقة من احلريق مكتوب فيها 
  ) جف بالكائن القلم ** ر راضيا سلم األم( 
  ) إمنا الرزق يف القسم ** ليس يف الرزق حيلة ( 
  ) وهو حلم على وضم ** جل من يرزق الضعيف ( 
  ) ال مرد ملا حكم ** إن للخلق خالقا ( 

  وفيها تويف األمني األشتري اإلمام أبو العباس أمحد بن عبد اهللا بن عبد اجلبار

ر الشافعي احلليب مث الدمشقي ولد يف شوال سنة مخس عشرة وستمائة ومسع من أيب ابن طلحة بن عمر بن األشت
حممد بن علوان والقزويين وابن روزبة وخلق وكان بصريا باملذهب ورعا صاحلا مجع بني العلم والعمل واإلنابة 

راءة على املذكور لعلمه والديانة التامة حبيث أن الشيخ حمي الدين النووي كان إذا جاءه شاب يقرأ عليه يرشده الق
بدينه وعفته قال املزي كان ممن يظن به أنه ال حيسن أن يعصي اهللا تعاىل وقال الذهيب كان بارز العدالة كبري القدر 

  مقبال على شأنه سرد الصوم أربعني سنة تويف فجأة بدمشق يف ربيع األول 



مد بن إبراهيم بن أيب بكر بن خلكان الربمكي وفيها ابن خلكان قاضي القضاة مشس الدين أبو العباس أمحد بن حم
األربلي الشافعي ولد بأربل سنة مثان وستمائة ومسع البخاري من ابن مكرم وأجاز له املؤيد الطوسي ومجاعة وتفقه 

باملوصل على كمال الدين بن يونس وبالشام على ابن شداد ولقي كبار العلماء وبرع يف الفضائل واآلداب وسكن 
اب يف القضاء مث ويل قضاء الشام عشر سنني وعزل بابن الصايغ سنة تسع وستني فأقام سبع سنني مصر مدة ون

معزوال مبصر مث رد إىل قضاء الشام مث عزل ثانيا يف أول سنة مثانني واستمر معزوال وبيده األمينية والنجيبية قال 
املنطق وغزارة الفضل وثبات اجلأش الشيخ تاج الدين الفزاري يف تارخيه كان قد مجع حسن الصورة وفصاحة 

ونزاهة النفس وقال الذهيب كان إماما فاضال متقنا عارفا باملذهب حسن الفتاوى جيد القرحية بصريا بالعربية عالمة 
يف األدب والشعر وأيام الناس كثري االطالع حلو املذاكرة وافر احلرمة من سروات الناس كرميا جوادا ممدحا وقد 

  يف وفيات األعيان انتهى وهللا در القائل  مجع كتابا نفيسا
  ) فقد رأيتك يف األموات مكتوبا ** مازلت تلهج باألموات تكتبها ( 

ومن حماسنه أنه كان ال جيسر أحد أن يذكر أحدا عنده بغيبة حكى انه جاءه إنسان فحدثه يف أذنه أن عدلني يف 
  مكان يشربان اخلمر فقام من جملسه ودعا

ىل مكان كذا وأمر من فيه بإصالح أمرمها وإزالة ما عندمها مث عاد فجلس مكانه إىل أن علم أن برجل وقال اذهب إ
نقيبه قد حضر فدعا بذلك الرجل وقال أنا أبعث معك النقيب فإن كنت صادقا ضربتهما احلد وإن كنت كاذبا 

من ذلك فأحضر الدرة أشهرتك وقطعت لسانك وجهز النقيب معه فلم جيدوا غري صاحب البيت وليس عنده شيء 
وهدده فشفع النقيب فيه فقبل شفاعته مث أحضر له مصحفا وحلفه أن ال يعود يقذف عرض مسلم وله النظم الفائق 

  فمنه قوله 
  ) يف حبكم منكم بأيسر مطلب ** يا ساديت إين قنعت وحقكم ( 
  ) وقصدمت هجري وفرط جتنيب ** إن مل جتودوا بالوصال تعطفا ( 
  ) يوم اخلميس مجالكم يف املوكب ** يين القرحية أن ترى ال حترموا ع( 
  ) وحتريي وتلهفي وتلهيب ** قسما بوجدي يف اهلوى وحترقي ( 
  ) فيما أمرت وإن شككت فجرب ** لو قلت يل جديل بروحك مل أقف ( 
  ) وبياض غرتك اليت كالغيهب ** وحياة وجهك وهو بدر طالع ( 
  ) أخطارها يف احلب أصعب مركب ** وبقامة لك كالقضيب ركبت من ( 
  ) العهد القدمي صيانة للمنصب ** لو مل أكن يف رتبة أرعى هلا ( 
  ) خلع العذار وجل فيك مؤنيب ** هلتكت ستري يف هواك ولذيل ( 
  ) قد جن هذا الشيخ يف هذا الصيب ** لكن خشيت بأن تقول عواذيل ( 

  وله يف مالح يسبحون 
  ) بدورا بأفق املاء تبدو وتغرب **  وسرب ظباء يف غدير ختاهلم( 
  ) أمالك عن هذه الصبابة مذهب ** يقول خليلي والغرام مصاحيب ( 
  ) فقلت له دعهم خيوضوا ويلعبوا ** ويف دمك املطلول خاضوا كما ترى ( 

وإمنا هو  وتويف رمحه اهللا تعاىل يف رجب ودفن بالصاحلية قال ابن شهبة قال األسنوي خلكان قرية كذا قال وهو وهم
  اسم لبعض أجداده



انتهى وقال األسنوي يف طبقاته هو صاحب التاريخ املعروف وهو ولد الشهاب حممد بيته كما ترى من أجل البيوت 
ولكن تلعب الدهر بنابه ما بني هليب وخبوت وتلعب بتذكاره ما بني ظهور وخفوت وقد أوضح هو حاله يف تارخيه 

  مفرقا انتهى ملخصا 
ن بن الدرجي أبو إسحق إبراهيم بن إمسعيل بن إبراهيم بن حيىي القرشي الدمشقي احلنفي إمام مدرسة وفيها الربها

الكشك روى عن الكندي وأيب الفتوح البكري وأجاز له أبو جعفر الصيدالين وطائفة وروى املعجم الكبري للطرباين 
الدين أبو الطاهر إمسعيل بن هبة اهللا بن علي وتويف يف صفر وفيها ابن املليحي مسند القراء بالديار املصرية فخر 

املقرىء املعدل ولد سنة بضع ومثانني ومخسمائة وقرأ القراءات على أيب النجود فكان آخر من قرأ عليه وفاة ومسع 
احلديث من أيب عبد اهللا بن البنا وغريه وتويف يف رمضان وفيها الشيخ عبد اهللا كتيلة بن أيب بكر احلريب الفقري 

يف احلنبلي بقية شيوخ العراق كان صاحب أحوال وكرامات وله أتباع وأصحاب تفقه ومسع احلديث وصحب الصو
الشيوخ ومات يف عشر الثمانني قال ابن رجب ولد سنة مخس وستمائة ومسع احلديث بدمشق من احلافظ الضياء 

اد على القاضي أيب صاحل وحبران املقدسي وسليمان األسعردي وأجاز له الشيخ موفق الدين وتفقه يف املذهب ببغد
على جمد الدين بن تيمية وابن متيم صاحب املختصر وبدمشق على الشيخ مشس الدين بن أيب عمر وغريه ومبصر 

على أيب عبد اهللا بن محدان ونقل عنهم فوائد وشرح كتاب اخلرقي ومساه املهم وله تصانيف أخر منها جملد يف أصول 
نف يف السماع وحدث ومسع منه عبد الرزاق بن الفوطي وغريه وكان قدوة زاهدا الدين مساه العدة للشدة ومص

عابدا ذا أحوال وكرامات وقال الذهيب كان مع جاللته يترمن ويغين لنفسه يف بعض األوقات وكان فيه كيس 
  وظرف وبشاشة تويف رمحه اهللا يوم اجلمعة

ار بن عبد اخلالق بن حممد بن نصر الزاهد الفقيه منتصف رمضان ببغداد وفيها جالل الدين أبو حممد عبد اجلب
احلنبلي املفسر األصويل الواعظ ولد سنة عشر وستمائة ببغداد ومسع من ابن املىن وغريه واشتغل بالفقه واألصول 
والتفسري والوعظ والطب وبرع يف ذلك وله النظم والنثر والتصانيف الكثرية منها تفسري القرآن يف مثان جملدات 

زل على ذلك إىل واقعة بغداد فأسر واشتراه بدر الدين صاحب املوصل فحمله إىل املوصل فوعظ هبا مث حدره ومل ي
إىل بغداد فاستمر هبا صدرا إىل أن تويف يف يوم اإلثنني سابع عشرى شعبان وكان له يوم مشهود وفيها الشيخ زين 

سيد الناس املالكي القاضي املقرىء شيخ املقرئني  الدين الزواوي اإلمام أبو حممد عبد السالم بن علي بن عمر بن
ولد ببجاية سنة تسع ومثانني ومخسمائة وقرأ القراءات باالسكندرية على ابن عيسى وبدمشق على السخاوي وبرع 
يف الفقه وعلوم القرآن والزهد واإلخالص وويل مشيخة األقراء بتربة أم الصاحل اثنتني وعشرين سنة وقرأ عليه عدد 

وويل القضاء تسعة أعوام مث عزل نفسه يوم موت رفيقه القاضي مشس الدين بن عطاء واستمر على التدريس كثري 
  واألقراء إىل أن تويف يف رجب 

وفيها الربهان املراغي أبو الثناء حممود بن عبيد اهللا بن عبد الرمحن بن حممد الشافعي العالمة األصويل ولد سنة مخس 
م بن رواحة وكان مع سعة فضائله وبراعته يف العلوم صاحلا متعبدا متعففا عرض عليه وستمائة وحدث عن أيب القس

القضاء ومشيخة الشيوخ فامتنع ودرس مدة بالفلكية وأفىت واشتغل باجلامع مدة طويلة وحدث عنه املزي والربزايل 
لشمائل مكمل األدوات وابن العطار ومجاعة وكان شيخا طواال حسن الوجه مهيبا متصوفا لطيف األخالق كرمي ا

وكان عليه وعلى الشيخ تاج الدين مدار الفتوى بدمشق تويف يف ربيع اآلخر ودفن مبقابر الصوفية وفيها أبو املرهف 
  املقداد بن



أيب القسم هبة اهللا بن علي بن املقداد اإلمام جنيب الدين القيسي الشافعي ولد سنة ستمائة ببغداد ومسع هبا من ابن 
بن الدبيثي ومبكة من ابن احلصري وابن البنا وروى الكثري وكان عدال خريا تاجرا تويف يف ثامن  األخضر وأمحد

شعبان بدمشق وفيها منكومتر أخو أبغا بن هالكو املغلى طاغية التتار كان نصرانيا جرح يوم املصاف على محص 
هلك يف أوائل احملرم بقوجه من جزيرة وحصل له أمل وغم بالكسرة فاعتراه فيما قيل صرع متدارك كما اعترى أباه ف

  ابن عمر وله ثالثون سنة وكان شجاعا جريئا مهيبا 
وفيها مجال الدين أبو إسحق يوسف بن جامع بن أيب الربكات البغدادي القصصي الضرير املقرىء النحوي احلنبلي 

ايات على أيب عبد اهللا الفرضي ولد سابع رجب سنة ست وستمائة بالقصص من أعمال بغداد وقرأ القرآن بالرو
حممد بن سامل صاحب البطائحي وغريه ومسع احلديث من عمر بن عبد العزيز ابن الناقد وأخته تاج النساء عجيبة 

وأجاز له ابن منينا وغريه وبرع يف العربية والقراءات والفرائض وغري ذلك وانتفع الناس به يف هذه العلوم وصنف 
يم اجلعربي هو مجاعة لعلوم القرآن قرأت عليه كتبا كثرية يف ذلك وقال الذهيب فيها التصانيف احلسنة قال إبراه

كان مقرىء بغداد عارفا باللغة والنحو بصريا بعلل القراءات متصديا ألقرائها دخل دمشق ومصر ومسع من 
ودفن بباب  شيوخهما جم الفضائل ال يتقدمه أحد يف زمانه يف اإلقراء تويف يوم اجلمعة تاسع عشرى صفر ببغداد

  حرب 

  سنة اثنتني ومثانني وستمائة

  
فيها تويف إمساعيل بن أيب عبد اهللا العسقالين مث الصاحلي يف ذي القعدة وله ست ومثانون سنة مسع من حنبل وابن 

  طربزد والكبار وكان أميا ال يقرأ وال يكتب

  
ن عم قاضي القضاة مشس الدين بن وفيها أمري آل مري أمحد بن حجي كان يدعى أنه من نسل الربامكة وأنه اب

خلكان وكانت سراياه تصل إىل أقصى جند وأهل احلجاز يؤدون له اخلفر وفيها شهاب الدين أبو احملاسن وأبو أمحد 
عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهللا بن تيمية احلراين نزيل دمشق احلنبلي ابن اجملد وأبو شيخ اإلسالم تقي الدين 

رين وستمائة حبران ومسع من والده وغريه ورحل يف صغره إىل حلب فسمع هبا من ابن الليت ولد سنة سبع وعش
وابن رواحة ويوسف بن خليل ويعيش النحوي وغريهم وتفقه بوالده وتفنن يف الفضائل قال الذهيب قرأ املذهب 

إماما حمققا كثري  حىت أتقنه على والده ودرس وأفىت وصنف وصار شيخ البلد بعد أبيه وخطيبه وحاكمه وكان
الفنون له يد طوىل يف الفرائض واحلساب واهليئة دينا متواضعا حسن األخالق جوادا من حسنات العصر تفقه عليه 

ولداه أبو العباس وأبو حممد وحدثنا عنه على املنرب ولده وكان قدومه إىل دمشق بأهله وأقاربه مهاجرا سنة سبع 
فى من نور القمر وضوء الشمس يشري إىل أبيه وابنه وقال الربزايل كان من وستني وكان من أجنم اهلدى وإمنا اخت

أعيان احلنابلة باشر بدمشق مشيخة دار احلديث السكرية بالقصاعني وهبا كان يسكن وكان له كرسي باجلامع 
 علوم عدة يتكلم عليه أيام اجلمع من حفظه وملا تويف خلفه فيهما ولده أبو العباس وله تعاليق وفوائد ومصنف يف

تويف ليلة األحد سلخ ذي احلجة ودفن من الغد يقال بسفح قاسيون وفيها اجلمال اجلرائري أبو حممد عبد اهللا بن 
حيىي العتايب احملدث نزيل دمشق روى عن أيب اخلطاب ابن دحية والسخاوي وخلق وكتب الكثري وصار من أعيان 



شيخ اإلسالم وبقية األعالم مشس الدين أبو الفرج وأبو حممد عبد الطلبة مع العبادة والتواضع تويف يف شوال وفيها 
  الرمحن بن القدوة الزاهد أيب عمر حممد بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي مث الصاحلي احلنبلي ولد يف

أول شوال وقيل يف احملرم سنة سبع وتسعني ومخسمائة بدير والده بسفح قاسيون ومسع من أبيه وعمه الشيخ موفق 
الدين ومن ابن طربزد وحنبل وأيب اليمن الكندي وأيب القسم بن احلرستاين وابن مالعب ومجاعة مستكثرة وأجاز له 
الصيدالين وابن اجلوزي مجاعة ومسع من أصحاب السلفي وعىن باحلديث وكتب خبطه األجزاء والطباق وتفقه على 

ات ضخمة وأخذ األصول عن السيف اآلمدي عمه شيخ اإلسالم املوفق وشرح كتاب عمه املقنع يف عشر جملد
ودرس وأفىت وأقرأ العلم زمانا طويال وانتفع به الناس وانتهت إليه رياسة املذهب يف عصره بل رياسة العلم يف زمانه 

وكان معظما عند اخلاص والعام عظيم اهليبة لدى امللوك وغريهم كثري الفضائل واحملاسن متني الديانة والورع وقد 
دث إمسعيل بن اخلباز ترمجته وأخباره يف مائة ومخسني جزءا قال احلافظ الذهيب ما رأيت سرية عامل أطول منها مجع احمل

أبدا وقال الذهيب أيضا يف معجم شيوخه يف ترمجة الشيخ مشس الدين شيخ احلنابلة بل شيخ اإلسالم وفقيه الشام 
ثناء عليه حدث حنوا من ستني سنة وكتب عنه أبو وقدوة العباد وفريد وقته ومن اجتمعت األلسن على مدحه وال

الفتح بن احلاجب وقال سألت عنه احلافظ الضياء فقال إمام عامل خري قال الذهيب وكان الشيخ حمي الدين النواوي 
يقول هو أجل شيوخي وأول ما ويل مشيخة دار احلديث سنة مخس وستني وستمائة حدث عنه هبا وقال ابن رجب 

ين النووي يف كتاب الرخصة يف القيام له فقال أنبأ الشيخ اإلمام املتفق على إمامته وفضله وجاللته روى عنه حمي الد
القاضي أبو حممد عبد الرمحن ابن الشيخ اإلمام العامل العامل الزاهد أيب عمر املقدسي رضي اهللا عنه وقال الذهيب 

منه وأسند وذكره يف تارخيه الكبري وأطال ترمجته  وروى عنه أيضا الشيخ زين الدين أمحد بن عبد الدامي وهو أكرب
وذكر فضائله وعباداته وأوراده وكرمه ونفعه العام وأنه حج ثالث مرات وكان آخرها قد رأى النيب صلى اهللا عليه 

  وسلم يف املنام يطلبه فحج ذلك العام وحضر

لليل حمافظا على صالة الضحى ويصلي بني الفتوحات وأنه كان رقيق القلب سريع الدمعة كثري الذكر هللا والقيام با
العشاءين ما تيسر ويؤثر مبا يأتيه من صالت امللوك وغريهم وكان متواضعا عند العامة مترفعا عند امللوك وكان 
جملسه عامرا بالفقهاء واحملدثني وأهل الدين وأوقع اهللا حمبته يف قلوب اخللق وكان كثري االهتمام بأمور الناس ال 

مبريض إال افتقده وال مات أحد من أهل اجلبل إال شيعه وذكر فخر الدين البعلبكي أنه منذ عرفه ما رآه يكاد يعلم 
غضب وعرفه حنو مخسني سنة وقد ويل القضاء مدة تزيد على اثنيت عشرة سنة على كره منه ومل يتناول عليه معلوما 

ده جنم الدين يف آخر حياة الشيخ وكان الشيخ مث عزل نفسه يف آخر عمره وبقي قضاء احلنابلة شاغرا حىت ويل ول
ينزل يف واليته احلكم على هبيمة إىل البلد وقد ذكر أبو شامة يف ذيله والية الشيخ سنة أربع وستني قال جاء من 

مصر ثالثة عهود بقضاء القضاة ثالثة ابن عطاء والزواوي وابن أيب عمر فلم يقبل املالكي واحلنبلي وقبل احلنفي مث 
األمر بإلزامهما بذلك وقيل إن مل يقبالها وأال يؤخذ ما بأيديهما من األوقاف ففعال من أخذ جامكية وقاال حنن ورد 

يف كفاية فأعفيا منها وبقي بعد عزل نفسه متوفرا على العبادة والتدريس وأشغال الطلبة والتصنيف وكان أوحد 
 يف خلقه ورياضته وما هو عليه وانتفع به خلق كثري وممن زمانه يف تعدد الفضائل والتفرد باحملامد ومل يكن له نظري

أخذ عنه العلم الشيخ تقي الدين بن تيمية والشيخ جمد الدين إمسعيل بن حممد احلراين وكان يقول ما رأيت بعيين 
بن  مثله وروى عنه خلق كثري من األئمة واحلافظ منهم الشيخ تقي الدين بن تيمية وأبو حممد احلارثي وأبو احلسن
العطار واملزي والربزايل وغريهم وتويف رمحه اهللا ليلة الثالثاء سلخ ربيع اآلخر ودفن من الغد عند والده بسفح 



قاسيون وكانت جنازته مشهودة حضرها أمم ال حيصون ويقال أنه مل يسمع مبثلها من دهر طويل قال الذهيب رأيت 
  سالم ابن تيمية فمن ذلكوفاة الشيخ مشس الدين بن أيب عمر خبط شيخنا شيخ اإل

تويف شيخنا اإلمام سيد أهل اإلسالم يف زمانه وقطب فلك األيام يف أوانه وحيد الزمان حقا حقا وفريد العصر صدقا 
صدقا اجلامع ألنواع احملاسن واملعايل الربيء عن مجيع النقائص واملساوي القارن بني خليت العلم واحللم واحلسب 

لق واخللق ذو األخالق الزكية واألعمال املرضية مع سالمة الصدر والطبع واللطف والنسب والعقل والفضل واخل
والرفق وحسن النية وطيب الطوية حىت أن كان املتعنت يطلب له عيبا فيعوزه إىل أن قال وبكت عليه العيون 

دم وأي فضل بأسرها وعم مصابه مجيع الطوائف وسائر الفرق فأي دمع ما سجم وأي أصل ما جذم وأي ركن ما ه
ما عدم ياله من خطب ما أعظمه ومصاب ما أفخمه وباجلملة فقد كان الشيخ أوحد العصر يف أنواع الفضائل هذا 

حكم مسلم من مجيع الطوائف وكان مصابه أجل من أن حتيط به العبارة فرمحه اهللا ورضي عنه وأسكنه حببوحة جنته 
املوصلي أبو احلسن علي بن يعقوب ابن أيب زهران املقرىء الشافعي  ونفعنا مبحبته أنه جواد كرمي انتهى وفيها العماد

أحد من انتهت إليه رياسة األقراء قرأ على ابن وثيق وغريه وكان فصيحا مفوها وفقيها مناظرا تكرر على الوجيز 
بن  للغزايل وتويف يف صفر وله إحدى وستون سنة وفيها ابن أيب عصرون حمي الدين أبو اخلطاب عمر بن حممد

القاضي أيب سعد عبد اهللا بن حممد التميمي الدمشقي الشافعي مسع يف اخلامسة من عمره من ابن طربزد ومسع من 
الكندي وغريه وتعاىن اجلندية ودرس مبدرسة جده بدمشق وتويف فجأة يف ذي القعدة وفيها املقدسي املفيت مشس 

يابة القضاء عن ابن الصايغ وكان بارعا يف املذهب متني الدين حممد بن أمحد بن نعمة الشافعي مدرس الشامية ويل ن
الديانة خريا ورعا تويف يف ثاين عشر ذي القعدة قاله يف العرب وقال األسنوي يف طبقات الشافعية أبو العباس أمحد 
الق امللقب شرف الدين كان إماما يف الفقه واألصول والعربية والنظر حاد الذهن دينا متنسكا متواضعا حسن األخ

  واالعتقاد

لطيف الشمائل طويل الروح على االشتغال يكتب اخلط الفائق املنسوب انتهت إليه رياسة املذهب بعد الشيخ تاج 
الدين بن الفركاح وخترج به مجاعة وصنف يف األصول تصنيفا جيدا ودرس بالشامية الربانية والغزالية وتويل مشيخة 

يف احلكم عن ابن اخلويين وكان نظريه يف العلوم تويف يف رمضان سنة أربع دار احلديث النورية وخطابة اجلامع وناب 
وتسعني وستمائة وقد نيف على السبعني وأما أخوه فهو مشس الدين حممد تفقه وبرع يف املذهب وكان ممن مجع بني 

ا عند تولية ابن الصايغ العلم والدين املتني اشترك هو والقاضي عز الدين ابن الصايغ يف الشامية الربانية مث استقل هب
وكالة بيت املال وناب يف احلكم عن ابن الصايغ ومسع وحدث وتويف ثاين عشر ذي القعدة سنة اثنتني ومثانني 

  وستمائة وقد جاوز اخلمسني انتهى كالم األسنوي 
القاضي أيب وفيها ابن احلرستاين خطيب دمشق حمي الدين أبو حامد حممد بن اخلطيب عماد الدين عبد الكرمي بن 

القسم عبد الصمد بن احلرستاين األنصاري الشافعي اخلزرجي ولد سنة أربع عشرة وستمائة ومسع من ابن صصرى 
وغريه ودرس وأفىت وأشغل وكان قوي املشاركة يف العلوم على خطابته طالوة وروح قال ابن كثري كان صينا دينا 

فيه عبادة وتنسك وانقطاع طيب الصوت يف اخلطبة عليه روح  فقيها نبيها فاضال شاعرا جميدا بارعا مالزما منزله
  بسبب تقواه تويف يف مجادى اآلخرة ودفن بالصاحلية انتهى 

وفيها ابن القواس شرف الدين حممد بن عبد املنعم بن عمر بن عبد اهللا بن غدير الطائي الدمشقي ولد سنة اثنتني 
بن كامل وكان شيخا متميزا حسن الديانة تويف يف ربيع اآلخر وستمائة ومسع من الكندي وابن احلرستاين واخلضر 



وفيها العماد بن الشريازي القاضي الرئيس أبو الفضل حممد بن حممد بن هبة اهللا بن حممد الدمشقي صاحب اخلط 
  املنسوب ولد سنة مخس وستمائة ومسع من ابن احلرستاين وداود بن مالعب وكتب على الويل وانتهت

تجويد مع احلشمة والوقار وتويف يف ثامن عشر صفر وكان مرضه أربعة أيام وفيها احلافظ ابن جعوان إليه رياسة ال
باجليم والواو وبينهما مهملة حممد بن حممد بن عباس بن أيب بكر بن جعوان بن عبد اهللا األنصاري الدمشقي 

تسمع مأموله قاله ابن ناصر الدين وفيها الشافعي كان إماما حافظا متقنا حنويا تويف قبيل الكهولة ومل يبلغ من ال
الرشيد العامري حممد بن أيب بكر بن حممد بن سليمان الدمشقي مسع دالئل النبوة وصحيح مسلم من ابن احلرستاين 

  وجزء األنصاري من الكندي وتويف يف ذي احلجة قاله يف العرب 
بن حممد بن سعد التميمي الدمشقي ولد سنة أربع وفيها احملي بن القالنسي الصدر األوحد أبو الفضل حيىي بن علي 

  عشرة وستمائة ومسع من ابن املوفق وابن النب وطائفة وتويف يف شوال 

  سنة ثالث ومثانني وستمائة

  
يف شعبان كانت الزيادة اهلائلة بدمشق بالليل وكان عسكر املصريني بالوادي فذهب هلم ما ال يوصف وخربت 

املاء أقفال باب الفراديس ودخل حىت وصل إىل مدرسة املقدمية وكسر جسر باب  البيوت وانطمت األهنار وكسر
الفراديس وفيها تويف ابن املنري العالمة ناصر الدين أمحد بن حممد بن منصور اجلذامي اجلروي االسكندراين املالكي 

لنظر والعربية والبالغة قاضي االسكندرية وفاضلها املشهور ولد سنة عشرين وستمائة وبرع يف الفقه واألصول وا
  وصنف التصانيف وتويف يف أول ربيع األول 

وفيها امللك أمحد بن هالكو املغلى ويل السلطنة بعد أخيه أبغا أسلم وهو صيب ويسر له قرين صاحل وهو الشيخ عبد 
اخلري الرمحن الذي قدم الشام رسوال وسعى يف الصلح مات وله بضع وعشرون سنة وكان قليل الشر مائال إىل 

  ومات أيضا عبد الرمحن يف االعتقال بقلعة دمشق بعده وفيها ابن البارزي

قاضي محاة وابن قاضيها وأبو قاضيها اإلمام جنم الدين عبد الرحيم بن إبراهيم بن هبة اهللا اجلهين الشافعي ولد حبماة 
كالم له ديانة متينة وصدق سنة مثان وستمائة ومسع من موسى بن عبد القادر وكان بصريا بالفقه واألصول وال

  وتواضع وشعر بديع منه 
  ) فال أضلعي هتدا وال أدمعي ترقا ** إذا مشت من تلقاء أرضكم برقا ( 
  ) سحريا فنوحي يف الدجى علم الورقا ** وإن ناح فوق البان ورق محائم ( 
  ) حريق وأجفان بأدمعها غرقى ** فرقوا لقلب يف ضرام غرامه ( 
  ) ميينا وال تستبعدا حنوها الطرقا ** ا حنو أرضهم مسريى من سعد خذ( 
  ) بطيب الشذا املكي أكرم به أفقا ** وعوجا على أفق توشح شيحه ( 
  ) وذكراه يستشفي لقليب ويسترقي ** فإن به املغىن الذي بترابه ( 
  ) يلوذ مبغناهم حالال هلم طلقا ** ومن دونه عرب يرون نفوس من ( 
  ) ومسر لدى هيجائهم حتمل الزرقا ** وت أمحر بأيديهم بيض هبا امل( 
  ) لفرقة قلب باحلجاز غدا ملقى ** وقوال حمبا للشآم غدا لقى ( 



  ) ومل يسل عن ذاك الغرام وقد أنقى ** تعلقكم يف عنفوان شبابه ( 
  ) بال أمل إذ ال يؤمل أن يبقى ** وكان ميين النفس بالقرب فاغتدى ( 
  ) فباق وأما البعد عنكم فما أبقى ** كم عليكم سالم اهللا أما مداد( 

  تويف يف تبوك يف ذي القعدة فحمل إىل املدينة املنورة 
وفيها عالء الدين صاحب الديوان عطا مالك بن الصاحب هباء الدين حممد بن حممد اخلراساين اجلويين أخو الوزير 

يتجاوز الوصف يف دولة أبغا وكان أمر  الكبري مشس الدين نال هو وأخوه من املال واحلشمة واجلاه العظيم ما
  العراق راجعا إىل عالء الدين فساسه أحسن سياسة طلب يف هذه السنة فاختفى

  ومات يف االختفاء وقتل أخوه مشس الدين 
وفيها ابن مهنا رئس آل فضل ملك العرب عيسى بن مهنا كان له املنزلة العالية عند السلطان تويف يف ربيع األول 

ولده األمري حسام الدين مهنا صاحب تدمر وفيها الصدر الكبري املنشى هباء الدين ابن الفخر عيسى وقام بعده 
  األربلي له الفضيلة التامة والنظم الرائق والنثر الفائق صنف مقامات حسنة ورسالة الطيف ومن شعره 

  ) أن ثناىن جتلد واصطبار ** أي عذر وقد تبدى العذار ( 
  ) ليس يل عن هوى املالح قرار ** فزيدا فأقال إن شئتما أو ( 
  ) أسري الغرام ليس جيار ** هل جمري من الغرام وهيهات ( 
  ) فيك اللواحي وقلت االنصار ** يا بديع اجلمال قد كثرت ( 

  وله 
  ) هلم وإن قصرت هبا األعمار ** ما العيش إال مخسة ال سادس ( 
  ) شوق والدينار والكاس واملع** زمن الربيع وشرخ أيام الصبا ( 

  وله فيه 
  ) واستمعها بصحة من صدوق ** إمنا العيش مخسة فاغتنمها ( 
  ) وزمان الربيع واملعشوق ** من سالف وعسجد وشباب ( 

وفيها فاطمة بنت احلافظ عماد الدين علي بن القسم بن مؤرخ الشام أيب القسم بن عساكر ولدت سنة مثان 
  زد ومجاعة وأجاز هلا الصيدالين وتوفيت يف شعبان وتسعني ومخسمائة ومسعت من ابن طرب

وفيها ابن الصايغ بالصاد املهملة والغني املعجمة قاضي القضاة عز الدين أبو املفاخر حممد بن عبد القادر بن عبد 
اخلالق بن خليل األنصاري الدمشقي الشافعي ولد سنة مثان وعشرين وستمائة ومسع من ابن الليت ومجاعة والزم 

  ضي كمال الدين التفليسي حىت صار من أعيان أصحابه وكان عارفا باملذهبالقا

بارعا يف األصول واملناظرة درس بالشامية مشاركة مع مشس الدين املقدسي مث ويل وكالة بيت املال مث ويل قضاء 
سبع وسبعني الشام وعزل بابن خلكان فظهرت منه هنضة وشهامة وقيام يف احلق بكل ممكن وكان عزله يف أول سنة 

وبقي له تدريس العذراوية مث أعيد إىل منصبه يف أول سنة مثانني مت أهنم أتقنوا قضيته فامتحن يف رجب سنة اثنتني 
ومثانني وأخرجوا عليه حمضرا بنحو مائة ألف دينار ومتت له فصول إىل أن خلصه اهللا مث ولوا مكانه القاضي هباء 

ستانه إىل أن تويف يف تاسع ربيع اآلخر وملا حضرته الوفاة مجع أهله وتوضأ الدين بن الزكي وانقطع هو مبنزله يف ب
  وصلى هبم مث قال هللوا معي وبقي يهلل هبم إىل أن تويف مع قول ال إله إال اهللا ذكره الربزايل 



مس وفيها ابن خلكان قاضي بعلبك هباء الدين أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم كان أسن من أخيه قاضي القضاة خب
سنني ومسع الصحيح من ابن مكرم وأجاز له املؤيد الطوسي وطائفة وكان حسن األخالق رقيق القلب سليم الصدر 
ذا دين وخري وتواضع تويف يف رجب وفيها امللك املنصور صاحب محاة ناصر الدين حممد بن امللك املظفر تقي الدين 

ن أيوب متلك بعد أبيه سنة اثنتني وأربعني وستمائة وله حممود بن املنصور حممد بن تقي الدين عمر بن شاهنشاه ب
  عشر سنني رعاية ألمه الصاحبة ابنة الكامل وكان لعابا مصرا على أمور اهللا يساحمه قاله يف العرب 

وفيها ابن النعمان القدوة الزاهد أبو عبد اهللا حممد بن موسى بن النعمان التلمساين قدم االسكندرية شابا فسمع هبا 
مد بن عماد والصفراوي وكان عارفا مبذهب مالك راسخ القدم يف العبادة والنسك أشعريا منحرفا على من حم

احلنابلة تويف يف رمضان ودفن بالقرافة وشيعه أمم قاله يف العرب وفيها تقي الدين حممد بن عبد الويل بن جبارة بن 
  صصرى وغريه وببغداد من أيب احلسن القطيعي عبد الويل املقدسي الفقيه احلنبلي مسع بدمشق من أيب القسم بن

وطبقته وكان فاضال مفننا صاحلا وهو والد الشيخ شهاب الدين أمحد بن جبارة تويف يف ذي احلجة بسفح قاسيون 
ودفن به وفيها تقي الدين أبو امليامن مظفر بن أيب بكر بن مظفر بن علي اجلوسقي مث البغدادي احلنبلي الفقيه 

املعروف باحلاج ولد يف مستهل رجب سنة ثالث عشرة وستمائة ومسع من أيب الفضل حممد بن حممد  األصويل النظار
بن احلسن السباك وتفقه وبرع يف املذهب واخلالف واألصول وناظر وأفىت ودرس باملدرسة البشرية لطائفة احلنابلة 

يف ببغداد يف آخر هنار السبت رابع وكان من أعيان الفقهاء وأئمة املذهب وحدث ومسع منه القالنسي وغريه وتو
  عشري ربيع األول ودفن حبظرية قرب اإلمام أمحد ومل خيلف يف بغداد مثله 

  سنة أربع ومثانني وستمائة

  
فيها تويف الوزير املقرىء اجملود برهان الدين إبراهيم بن إسحق بن املظفر املصري ولد سنة تسع عشرة وستمائة وقرأ 

  اطيب وأيب اجلود وأقرأها بدمشق وتويف بني احلرمني يف أواخر ذي احلجة القراءات على أصحاب الش
وفيها النسفي العالمة برهان الدين حممد بن حممود بن حممد احلنفي املتكلم صاحب التصانيف يف اخلالف وخترج به 

 الدمشقية الكندية خلق وبقي إىل هذا العام وكان مولده سنة ستمائة وفيها ست العرب بنت حيىي بن قامياز أم اخلري
  مسعت من موالهم التاج الكندي وحضرت على ابن طربزد الغيالنيات وتوفيت يف احملرم عن مخس ومثانني سنة 

وفيها الرشيد سعيد بن علي بن سعيد البصروي احلنفي مدرس الشبلية أحد أئمة املذهب كان دينا ورعا حنويا شاعرا 
  تويف يف شعبان وقد قارب

صاين مقرىء بالد الروم أبو عبد اهللا حممد البصري املقرىء اجملود الضرير قرأ القراءات بدمشق على الستني وفيها ال
املنتخب وكان بصريا مبذهب الشافعي عدال خريا صاحلا وفيها الزين عبد اهللا بن الناصح عبد الرمحن بن جنم بن 

وبدمشق من ابن النب وعاش مثانني سنة وتويف احلنبلي مسع باملوصل من عبد احملسن بن اخلطيب وببغداد من الداهري 
  يف شوال 

وفيها الشمس املقدسي عبيد اهللا بن حممد بن أمحد بن عبيد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة احلنبلي ولد سنة مخس 
ن وثالثني وستمائة ومسع من كرمية القرشية وغريها وتفقه وبرع يف املذهب وأفىت ودرس قال اليونيين يف تارخيه كا

من الفضالء الصلحاء األخيار مسع الكثري وكتب خبطه وشرع يف تأليف كتاب يف احلديث مرتبا على أبواب الفقه 



ولو مت لكان نافعا وكان الشيخ مشس الدين بن أيب عمر حيبه كثريا ويفضله على سائر أهله وكان أهال لذلك فلقد 
سعي يف قضاء حوائج اإلخوان واألصحاب تويف يوم كان من حسنات املقادسة كثري الكرم واخلدمة والتواضع وال

  اإلثنني ثامن عشرى شعبان بقرية مجاعيل من عمل نابلس ودفن هبا 
وفيها إمسعيل بن إبراهيم بن علي الفراء الصاحلي كان حنبليا صاحلا زاهدا ورعا ذا كرامات ظاهرة وأخالق طاهرة 

ل أنه يعرف االسم األعظم تويف بسفح قاسيون يف مجادى ومعامالت باطنة صحب الشيخ الفقيه اليونيين وكان يقا
األوىل قاله ابن رجب وفيها اإلمام نور الدين أبو طالب عبد الرمحن بن عمر بن أيب القسم بن علي بن عثمان 

البصري الضرير الفقيه احلنبلي نزيل بغداد ولد يوم اإلثنني ثاين عشر ربيع األول سنة أربع وعشرين وستمائة بقرية 
ن قرى البصرة وحفظ القرآن بالبصرة سنة إحدى وثالثني على الشيخ حسن بن دويرة وحفظ اخلرقي وكف م

  بصره سنة أربع وثالثني ومسع بالبصرة من ابن دويرة املذكورة وقدم بغداد وحفظ هبا كتاب

ه وكان بارعا يف الفقه له اهلداية أليب اخلطاب والزم االشتغال وأفىت سنة مثان وأربعني ومسع من اجملد بن تيمية وغري
معرفة باحلديث والتفسري وملا تويف شيخه ابن دويرة بالبصرة ويل التدريس مبدرسة شيخه وخلع عليه ببغداد خلعة 

وألبس الطرحه السوداء يف خالفة املعتصم سنة اثنتني ومخسني وذكر ابن الساعي أنه مل يلبس الطرحة أعمى بعد أيب 
ر الدين هذا مث بعد واقعة بغداد طلب إليها ليوىل تدريس احلنابلة باملستنصرية فلم طالب بن اخلل سوى الشيخ نو

يتفق وتقدم الشيخ جالل الدين بن عكرب فرتب الشيخ نور الدين مدرسا بالبشرية وله تصانيف عديدة منها كتاب 
ايف يف شرح اخلرقي والواضح جامع العلوم يف تفسري كتاب اهللا احلي القيوم وكتاب احلاوي يف الفقه يف جملدين والك

يف شرح اخلرقي أيضا وغري ذلك وتفقه عليه مجاعة منهم صفي الدين بن عبد احلق وقال عنه كان شيخنا من العلماء 
اجملتهدين والفقهاء املنفردين وكان له فطنة عظيمة ونادرة عجيبة منها ما حكى حممد بن إبراهيم اخلالدي وكان 

زوجه الشيخ ابنته قال عقد جملس باملستنصرية مرة للمظامل وحضره األعيان فاتفق  مالزما للشيخ نور الدين حىت
جلوس الشيخ إىل جانب هباء الدين بن الفخر عيسى كاتب ديوان اإلنشاء وتكلم اجلماعة فنزل الشيخ نور الدين 

املذهب قال حنبلي عليهم بالبحث ورجع إىل قوله فقال له ابن الفخر عيسى من أين الشيخ قال من البصرة قال و
قال عجب بصري حنبلي فقال الشيخ هنا أعجب من هذا كردي رافضي فخجل ابن الفخر وكان كرديا رافضيا 

والرفض من األكراد معدوم أو نادر تويف الشيخ نور الدين ليلة السبت ليلة عيد الفطر ودفن قرب اإلمام أمحد ومن 
وإن كان قليال وإن بين هاشم جيوز هلم أخذ الزكاة إذا منعوا حقهم من  فوائده أنه اختار أن املاء ال ينجس إال بالتغري

اخلمس وفيها أبو احلسن حازم بن حممد بن حسني بن حازم النحوي األنصاري القرطاجين صاحب القصيدة امليمية 
  يف

فألف فجيم  النحو املشهورة قال الشمين يف حاشيته على املغىن القرطاجين بفتح القاف وراء ساكنة وطاء مهملة
مفتوحة فنون فياء نسبة من قرطاجنة األندلس ال من قرطاجنة تونس كان إماما بليغا ريان من األدب نزل تونس 

وامتدح هبا املنصور صاحب أفريقية أبا عبد اهللا حممد بن األمري أيب زكريا حيىي بن عبد الواحد بن أيب حفص ومات 
  سنة أربع ومثانني وستمائة انتهى 

القسم علي بن بلبان احملدث الرحال عالء الدين املقدسي الناصري الكركي مشرف اجلامع وإمام مسجد  وفيها أبو
املاشكي حتت مأذنة فريوز ولد سنة اثنيت عشرة وستمائة ومسع من ابن اللىت والقطيعي وابن القبيطي وخلق كثري 

  بالشام والعراق ومصر وعىن باحلديث وخرج العوايل وتويف برمضان 



ا املراكشي عالء الدين علي بن حممد بن علي البكري الكاتب مسع من ابن صباح وابن الزبيدي وويل نظر وفيه
املارستان ونظر الدواوين وتويف يف مجادى األوىل عن بضع وستني سنة وفيها عالء الدين علي البندقداري األمري 

أوال لألمري مجال الدين بن يغمور مث جعله للملك الكبري الذي كان موىل امللك الظاهر كان أمريا جليال عاقال وكان 
الصاحل فجعله بندقداره تويف بالقاهرة وفيها األمري شبل الدولة الطواشي أبو املسك كافور الصوايب الصاحلي 

الصفوي خزندار قلعة دمشق روى عن ابن رواح ومجاعة وكان حمبا للحديث عاقال دينا تويف يف رضان وقد نيف 
  على الثمانني 

وفيها ابن شداد الرئيس املنشىء البليغ عز الدين حممد بن إبراهيم بن علي األنصاري احلليب ولد سنة ثالث عشرة 
وستمائة وهو الذي مجع السرية للملك الظاهر ومجع تارخيا حللب تويف يف صفر وفيها ابن األمناطي أبو بكر حممد ابن 

نصاري املصري ولد بدمشق سنة تسع وستمائة ومسع حضورا من احلافظ البارع أيب الطاهر إمسعيل بن عبد اهللا األ
  الكندي وأكثر عن احلرستاين وابن مالعب وخلق وتويف يف ذي احلجة بالقاهرة

  
وفيها األمري ناصر الدين احلراين حممد بن االفتخار اياز وايل دمشق بعد أبيه ومشد األوقاف كان من عقالء الرجال 

ة واملروة والكلمة النافذة يف الدولة استعفى من الوالية فاعفى مث أكره على نيابة محص والبائهم مع الفضيلة والديان
  فلم تطل مدته هبا وتويف يف شعبان ونقل إىل دمشق يف آخر الكهولة 

وفيها األمخيمي الزاهد شرف الدين حممد بن احلسن بن إمسعيل نزيل سفح قاسيون كان صاحب توجد وتعبد 
مة تويف يف مجادى األوىل قاله يف العرب وفيها ابن عامر الشيخ أبو عبد اهللا حممد بن عامر بن وللناس فيه عقيدة عظي

أيب بكر الصاحلي املقرىء صاحب امليعاد املعروف روى عن ابن مالعب ومجاعة وكان صاحلا متواضعا خريا حسن 
لزاهد شرف الدين حممد بن الشيخ الوعظ حلو العبارة تويف يف مجادى اآلخرة وقد قارب الثمانني وفيها الرومي ا

الكبري عثمان بن علي صاحب الزاوية اليت بسفح قاسيون كان عجبا يف الكرم والتواضع وحمبة السماع تويف يف 
مجادى األوىل وقد نيف على التسعني قاله يف العرب وفيها الرضى رضى الدين الشاطيب حممد بن علي بن يوسف 

ستمائة وكان إمام عصره يف اللغة وحدث عن املقري وغريه وقرأ لورش على األنصاري ولد ببلنسية سنة إحدى و
حممد بن أمحد بن مسعود الشاطيب صاحب ابن هذيل وتصدر بالقاهرة وأخذ عنه الناس وروى عنه أبو حيان وغريه 

  وتويف يف الثامن والعشرين من مجادى األوىل بالقاهرة 
علي اجلندي احلموي الدمشقي األمري سبط ابن متيم استوطن محاة  وفيها جمري الدين بن متيم حممد بن يعقوب بن

  وكان من العقالء الفضالء الكرماء وشعره يف غاية اجلودة فمنه قوله 
  ) ومل أزجر عن التضمني طريى ** أطالع كل ديوان أراه ( 
  )فشعرى نصفه من شعر غريى ** أضمن كل بيت نصف بيت ( 

  
  وقال 

  ) ويقول وهو على البنفسج حمنق ** خده عاينت ورد الروض يلطم ( 
  ) ما بينكم فهو العدو األزرق ** ال تقربوه وأن تضوع نشره ( 

  وقال يف توديع مليح 



  ) حىت عجزت سلمت يل عن عدها ** موالي قد كثرت ليايل هجرنا ( 
  ) وأنا الكفيل إذا رجعت بردها ** أودع فمي قبل التودع قبلة ( 

  ةسنة مخس ومثانني وستمائ

  
فيها أخذت الكرك من امللك املسعود خضر بن امللك الظاهر ونزل منها وسار إىل مصر وفيها بدر الدين أبو العباس 
أمحد بن شيبان بن تغلب بن حيدرة الشيباين الصاحلي العطار مث اخلياط راوى مسند اإلمام أمحد أكثر عن حنبل وابن 

وكان مطبوعا متواضعا تويف يف الثامن والعشرين من صفر عن  طربزد ومجاعة وأجاز له أبو جعفر الصيدالين وخلق
تسع ومثانني سنة وفيها املقرىء األستاذ القدوة أبو علي احلسن بن عبد اهللا بن خبتيار املغريب الرببري الرجل الصاحل 

 الكمال تصدر لألقراء واإلفادة وأخذ عنه مثل الشيخ التونسي والشيخ شهاب الدين بن جبارة ومل يقرأ على غري
الضرير وتويف يف صفر بالقاهرة وفيها الصفي أبو الصفا خليل بن أيب بكر بن حممد بن صديق املراغي الفقيه احلنبلي 
املقرىء مسع من ابن احلرستاين وابن مالعب وطائفة وتفقه على املوفق وقرأ القراءات على ابن ماسويه وقرأ أصول 

بالقاهرة فحمدت سريته وطرائقه وشكرت خالئقه قال الذهيب كان الفقه على السيف اآلمدي وناب يف القضاء 
جمموع الفضائل كثري املناقب متني الديانة صحيح األخذ بصريا باملذهب عاملا باخلالف والطب قرأ عليه بالروايات 

  بدر الدين بن اجلوهري وأبو بكر بن اجلعربي ومجاعة من املصريني ومسع

املزي وأبو حيان واحلافظ عبد الكرمي بن منري وخلق سواهم تويف يوم السبت سابع منه ابن الظاهري وابنه واحلافظ 
  عشر ذي القعدة بالقاهرة ودفن مبقابر باب النصر 

وفيها الشيخ موفق الدين أبو احلسن علي بن احلسني بن يوسف بن الصياد املقرىء الفقيه احلنبلي املعدل حدث عن 
والكندي وهذه الطيفة وروى عنه مجاعة وتويف ببغداد يف رجب وفيها أبو ابن الليت وروى عن حنبل وابن طربزد 

الفضل حممد بن حممد بن علي الزيات البابصري البغدادي احلنبلي الواعظ أحد شيوخ بغداد املسندين حدث عن 
ثقة عدال  ابن صرما والفتح بن عبد السالم وغريمها ومسع منه خلق كثري منهم الفرضي وقال كان عاملا زاهدا عارفا

مسندا من بيت احلديث والزهد وعظ يف شبابه مث ترك ذلك وتويف يف آخر السنة وفيها القاضي مجال الدين أبو 
إسحق إمسعيل بن مجعة بن عبد الرزاق قاضي سامرا كان فاضال أديبا له نظم حسن مسع من الشيخ مجال الدين عبد 

جلوزي بسماعه منه وأجاز لغري واحد وتويف يف مجادى األوىل الرمحن بن طلحة بن غامن العلثي فضائل القدس البن ا
وفيها شامية أمة احلق بنت احلالظ أيب علي احلسن بن حممد البكري روت عن جد أبيها وجدها وحنبل وابن طربزد 

  وتفردت بعدة أجزاء وتوفيت بشيزر عند أقارهبا يف أواخر رمضان عن سبع ومثانني سنة 
و بكر عبد اهللا بن أمحد بن إمسعيل التميمي االسكندراين أخو املقرىء كمال الدين مسع من وفيها السراج بن فارس أب

التاج الكندي وابن احلرستاين وتويف باالسكندرية يف ربيع األول وفيها الشيخ القدوة الزاهد تاج الدين عبد الدامي 
على السبعني وفيها عفيف الدين عبد املقدسي احلنبلي روى عن الشيخ املوفق ومجاعة وتويف يف رمضان وقد نيف 

  الرحيم

ابن حممد بن أمحد بن فارس البغدادي بن الزجاج أحد مشايخ العراق فقيه حنبلي زاهد سين أثري عارف مبذهب 
أمحد ولد سنة اثنيت عشرة وستمائة ومسع من عبد السالم العربيت والفتح بن عبد السالم وطائفة وتويف يف احملرم 



ء احلج قاله يف العرب وفيها الشيخ عبد الواحد ابن علي القرشي اهلكاري الفارقي احلنبلي مسع من بذات حلج بعد قضا
مسمار بن العويس باملوصل ومن موسى بن الشيخ عبد القادر وطائفة بدمشق وكان عبدا صاحلا تويف يف رمضان 

بن سعيد الفهري املصري تويف يف ربيع  بالقاهرة وله أربع وتسعون سنة وفيها املعني بن تولو الشاعر املشهور عثمان
  األول بالقاهرة وله مثانون سنة 

وفيها الشريشي نسبة إىل شريش ككرمي مدينة بشذونة قاله السيوطي العالمة مجال الدين أبو بكر حممد بن أمحد بن 
ة إحدى وستمائة حممد بن عبد اهللا بن سحمان البكري الوابلي األندلسي الفقيه املالكي األصويل املفسر ولد سن

ومسع بالثغر من حممد بن عماد وببغداد من احلسن القطيعي وخلق وبدمشق من مكرم وكان بارعا يف مذهب مالك 
حمققا للعربية عارفا بالكالم والنظر قيما بكتاب اهللا وتفسريه جيد املشاركة يف العلوم ذا زهد وتعبد وجاللة شرح 

  ابع والعشرين من رجب مقامات احلريري شرحا ممتعا وتويف يف الر
وفيها القاضي ناصر الدين أبو اخلري عبد اهللا بن عمر بن حممد بن علي قاضي القضاة البيضاوي بفتح الباء إىل 

البيضاء من بالد فارس الشافعي قال ابن شهبة يف طبقاته صاحب املصنفات وعامل أذربيجان وشيخ تلك الناحية ويل 
مربزا نظارا خريا صاحلا متعبدا وقال ابن حبيب تكلم كل من األئمة بالثناء على قضاء شرياز قال السبكي كان إماما 

  مصنفاته ولو مل يكن له غري املنهاج الوجيز

لفظه احملرر لكفاه ويل أمر القضاء بشرياز وقابل األحكام الشرعية باالحترام واالحتراز تويف مبدينة تربيز قال 
ئة وقال ابن كثري يف تارخيه والكتيب وابن حبيب تويف سنة مخس السبكي واألسنوي سنة إحدى وتسعني وستما

ومثانني وأمهله الذهيب يف العرب انتهى كالم ابن شهبة وقال ابن كثري يف طبقاته ومن تصانيفه الطوالع قال السبكي 
 رواية وهو أجل خمتصر يف علم الكالم واملنهاج خمتصر من احلاصل واملصباح وخمتصر الكشاف والغاية القصوى يف

الفتوى وغري ذلك رمحه اهللا تعاىل وفيها ابن اخليمي شهاب الدين حممد بن عبد املنعم بن حممد األنصاري اليمين مث 
املصري الصويف الشاعر احملسن حامل لواء النظم يف وقته مسع جامع الترمذي من علي بن البناء وأجاز له عبد 

  نني سنة وأكثر قاله يف العرب ومن شعره الوهاب بن سكينة وتويف يف رجب عن اثنتني ومثا
  ) فعاد لنا ضوء الصباح كما بدا ** كلفت ببدر يف مبادي الدجى بدا ( 
  ) فمن ذلك احلسن الضاللة واهلدى ** وحجب عنا حسنه نور حسنه ( 
  ) ويا دمع عيين حبذا أنت موردا ** فيا حبذا نار لقليب تصطلي ( 
  ) ويا صحة السلوان شأنك والعدا * *ويا سقمي يف احلب أهال ومرحبا ( 
  ) وكيف ونور العامرية قد بدا ** فلست أرى عن ملة احلب مائال ( 

وفيها الدينوري خطيب كفر بطنا الشيخ مجال الدين أبو الربكات حممد ابن القدوة العابد الشيخ عمر بن عبد امللك 
أبيه وله عشر سنني فسكن بسفح قاسيون ومسع الصويف الشافعي ولد سنة ثالث عشرة وستمائة بالدينور وقدم مع 

الكثري ونسخ األجزاء واشتغل وحصل وحدث عن ابن الزبيدي والناصح بن احلنبلي وطائفة وكان دينا فاضال عاملا 
  وتويف يف رجب 

  وفيها ابن الدباب الواعظ مجال الدين أبو الفضل حممد بن أيب الفرج

ث وستمائة ومسع من أمحد بن صرما وثابت بن مشرف وحدث بالكثري حممد بن علي البابصري احلنبلي ولد سنة ثال
  وتويف يف آخر العام ببغداد 



وفيها ابن املهتار الكاتب اجملود احملدث الورع جمد الدين يوسف بن حممد بن عبد اهللا املصري مث الدمشقي الشافعي 
ي وابن صباح وطبقتهما وروى الكثري قارىء دار احلديث األشرفية ولد يف حدود سنة عشر ومسع من ابن الزبيد

وتويف يف تاسع ذي القعدة وفيها ابن الزكي قاضي القضاة هباء الدين أبو الفضل يوسف بن قاضي القضاة حمي الدين 
حيىي بن قاضي القضاة حمي الدين أيب املعايل حممد بن قاضي القضاة زكي الدين علي بن قاضي القضاة منتجب الدين 

شي الدمشقي الشافعي ولد سنة أربعني وستمائة وبرع يف العلم بذكائه املفرط وقدرته على حممد بن حيىي القر
املناظرة وحل املعضالت ومسع مبصر من مجاعة وتفقه بأبيه وغريه وأخذ العلوم العقلية عن القاضي كمال الدين 

من ويل القضاء من هذا البيت وقد التفليسي وويل القضاء بعد ابن الصايغ سنة اثنتني ومثانني إىل أن تويف وهو آخر 
مجع له أجل مدارس دمشق وهي العزيزية والتقوية والفلكية والعادلية واجملاهدية والكالسة قال الذهيب كان جليال 
نبيال ذكيا سريا كامل الرياسة وافر العلم بارعا يف األصول بصريا بالفقه فصيحا مفوها حالال للمشكالت غواصا 

فظ قوي املناظرة قيل أنه كان حيفظ الورقتني والثالثة للدرس من نظرة واحدة ويورد الدرس يف على املعاين سريع احل
غاية اجلزالة وكان يورد يف اليوم عدة دروس وكان أديبا إخباريا كثري احملفوظ عالمة كرمي النفس كثري احملاسن مليح 

أربعون سنة ودفن بتربتهم جوار ابن الفتاوي وهو ذكي بيت الزكي تويف يف حادي عشر ذي احلجة وله مخس و
  عريب قدس سره

  سنة ست ومثانني وستمائة

  
فيها تويف الربهان السنجاري قاضي القضاة أبو حممد اخلضر بن احلسن بن علي الزراري الشافعي ويل قضاء مصر 

عيد وبقي مدة مث وحدها مدة يف دولة الصاحل مث آذاه الوزير هباء الدين ونكبه فلما مات ويل الوزارة للملك الس
عزل وضربه الشجاعي مث وىل الوزارة ثانيا مث عزل وأوذي مث ويل قضاء القضاة باإلقليم فتويف بعد عشرين يوما 
فيقال أنه سم تويف يف صفر وويل بعده تقي الدين بن بنت االعز وفيها أو يف سنة أربع ومثانني جنم األئمة الرضى 

يوطي يف طبقات النحاة شرح الكافية البن احلاجب الشرح الذي مل يؤلف شارح الكافية اإلمام املشهور قال الس
عليها بل وال يف غالب كتب النحو مثله مجعا وحتقيقا وحسن تعليل وقال أكب الناس عليه وتداولوه واعتمده 
ينفرد شيوخ هذا العصر فمن قبلهم يف مصنفاهتم ودروسهم وله فيه أحباث كثرية مع النحاة واختيارات مجة ومذهب 

به ولقبه جنم األئمة ومل أقف على امسه وال على شيء من ترمجته إال أنه فرغ من تأليف هذا الشرح سنة ثالث ومثانني 
وستمائة وأخربين صاحبنا املؤرخ مشس الدين بن عزم مبكة أن وفاته سنة أربع ومثانني أو ست ومثانني الشك مين وله 

ها ابن بليمان األديب شرف الدين سليمان بن بليمان بن أيب اجليش شرح على الشافية انتهى كالم السيوطي وفي
األربلي الشاعر املشهور أحد الظرفاء يف العامل تويف بدمشق وقد كمل التسعني وفيها ابن عساكر اإلمام الزاهد أمني 

الشيخ املوفق الدين أبو اليمن عبد الصمد بن عبد الوهاب بن زين األمناء الدمشقي اجملاور مبكة روى عن جده و
  وطائفة وكان صاحلا خريا قوي املشاركة يف العلم بديع النظم لطيف الشمائل صاحب توجه وصدق

  ولد سنة أربع عشرة وستمائة وجاور مبكة أربعني سنة وتويف يف مجادى األوىل 
عن أيب حامد بن  وفيها عز الدين أبو العز عبد العزيز بن عبد املنعم بن علي بن الصيقل مسند الوقت احلراين روى

جوالق ويوسف بن كامل وطائفة وأجاز له ابن كليب فكان آخر من روى عن أكثر شيوخه وممن روى عنه احلافظ 



علم الدين الربزايل قال حدثنا الشيخ أبو العز احلراين قال حدثين عبد الكايف مبصر ووصفه بالصالح قال خرجت يف 
يت ووقف األسود ال يصلي فلما أدخل امليت إىل القرب نظر إيل وقال بعض اجلنائز وحتت النعش أسود فصلينا على امل

أنا عمله وقفز ودخل القرب فنظرت يف القرب فلم أر شيئا انتهى وتويف أبو العز هذا مبصر يف جامع عمرو بن العاص يف 
جزم به األسنوي  رابع عشر رجب وقد نيف على التسعني وصلى عليه ابن دقيق العيد وفيها وقيل يف اليت قبلها كما

وابن قاضي شهبة قاضي القضاة وجيه الدين عبد الوهاب بن احلسن املصري البهنسي الشافعي ويل قضاء مصر 
والقاهرة بعد موت القاضي تقي الدين بن رزين يف رجب سنة مثانني مث أخذ منه قضاء القاهرة والوجه البحري 

سنة إحدى ومثانني واستمر الوجيه حاكما مبصر والوجه وأعطى للقاضي شهاب الدين اجلويين يف مجادى اآلخرة 
القبلي إىل أن تويف قال األسنوي كان إماما كبريا يف الفقه وقال السبكي كان من كبار األئمة وقال غريمها أخذ عن 

لكالم يف ابن عبد السالم ودرس بالزاوية احملدثة باجلامع العتيق مبصر وكان فقيها أصوليا حنويا متدينا متعبدا عايل ا
املناظرة حضر عند الشيخ شهاب الدين القرايف مرة يف الدرس وهو يتكلم يف األصول فناظره القرايف وكالم الوجيه 

يعلو فقام طالب يتكلم بينهما فأسكته الوجيه وقال فروج يصيح بني الديكة تويف الوجيه رمحه اهللا تعاىل يف مجادى 
 شهاب الدين أبو احلسن علي بن حممد بن أمحد بن محزة بن علي الثعليب األوىل يف عشر الثمانني وفيها ابن احلبويب
  الدمشقي الشاهد روى عن احلرستاين

  وغريه وأجاز له املؤيد الطوسي وابن األخضر وتويف يف رجب 
وفيها ابن القسطالين اإلمام قطب الدين أبو بكر حممد بن أمحد بن علي املصري مث املكي ولد سنة أربع عشرة 

ائة ومسع من علي بن البناء والشهاب السهروردي وتفقه يف مذهب اإلمام الشافعي وأفىت مث رحل سنة تسع وستم
وأربعني فسمع ببغداد ومصر والشام واجلزيرة وكان أحد من مجع العلم والعمل واهليبة والورع قال ابن تغري بردي 

كثري اإليثار حسن األخالق قليل املثل وكان بينه كان شجاعا عاملا عامال عابدا زاهدا جامعا للفضائل كرمي النفس 
وبني ابن سبعني عداوة وينكر عليه مبكة كثريا من أحواله وقد صنف يف الطائفة الذين يسلك طريقتهم ابن سبعني 
وبدأ باحلالج وختم بالعفيفي التلمساين وكان القطب هذا مأوى الفقراء والواردين عليه يربهم ويعني كثريا منهم 

  ره ومن شع
  ) وقليب عن كل الربية خال ** إذا كان أنسى يف التزامي خلويت ( 
  ) وال سرين من كان يف موال ** فما ضرين من كان يل الدهر قاليا ( 

وقال األسنوي استقر مبكة وكان ممن مجع العلم والعمل واهليبة والورع والكرم طلب من مكة وفوضت له مشيخة 
  ىل أن تويف يف شهر احملرم ومن شعر دار احلديث الكاملية بالقاهرة إ

  ) ومن غلط جاءت يد الشوك بالورد ** إذا طاب أصل املرء طابت فروعه ( 
  ) ليظهر صنع اهللا يف العكس والطرد ** وقد خيبث الفرع الذي طاب أصله ( 

يسر سنة ست وفيها الدنيسري الطبيب احلاذق عماد الدين أبو عبد اهللا حممد بن عباس بن أمحد الربعي ولد بدن
وستمائة ومسع مبصر من علي بن خمتار ومجاعة وتفقه للشافعي وصحب البهاء زهري مدة وتأدب به وصنف وقال 

  الشعر وبرع يف الطب واألدب ومن شعر 
  )ومل أشري إىل الغزالن والغزل ** فيما التعلل باألحلاظ واملقل ( 



  
  )  امليل عن قده بغصون البان يف** وكم أعرض من فرط الغرام به ( 
  ) قد قيل فيما مضى من سالف املثل ** ما لذة العيش إال أن أكون كما ( 
  ) فما خويف من البلل  ٠أنا ** صرحت بامسك يا من ال شبيه له ( 
  ) قد حجبوه عن األبصار باألسل ** يا عاذيل كف عن عذيل فيب قمر ( 
  ) قل معىن جيل عن اإلدراك بامل** معقرب الصدغ يف تكوين صورته ( 

  ومنه 
  ) هو واهللا مالكي ال حمالة ** من يكن شافعي إىل حنبلي ( 
  ) وعلى قتله أقام الداللة ** حنفي بوصله عن كئيب ( 
  ) حسن القول منهم والعداله ** بشهود من اجلمال ثقات ( 
  ) وجبني هاد ودمع أساله ** ناظر فاتر وطرف كحيل ( 
  ) ذللي ودالله صرت أهوى ت** قد تذللت إذ تذلل حىت ( 
  ) مت بداء اهلوى على كل حاله ** وطلبت الوصال منه فنادى ( 
  ) وغزال تغار منه الغزاله ** قمر ختجل البدور لديه ( 
  ) مث أوحى إىل القلوب رساله ** رشأ باجلمال نىبء فينا ( 
  ) كيف صربي وقد رأيت مجاله ** أهيف باجلفون أسهر جفين ( 
  ) وإذا ماس فالنسيم أماله ** لديه قد أمال القلوب قسرا ( 
  ) أنا مايل وللعذول وماله ** المين فيه عادل وتعدى ( 

  وتويف ثامن صفر 
وفيها البدر بن مالك أبو عبد اهللا حممد بن العالمة مجال الدين حممد بن عبد اهللا بن مالك الطائي الشافعي شيخ 

لنحو واللغة واملنطق وسكن بعلبك مدة مث رجع إىل دمشق العربية وقدوة أرباب املعاين والبيان أخذ عن والده ا
وتصدر لألشغال بعد موت والده وممن أخذ عنه القاضي بدر الدين بن مجاعة والشيخ كمال الدين بن الزملكاين قال 

  الذهيب كان إماما ذكيا فهما حاد الذهن

قه واألصول وغري ذلك وكان عجبا يف الذكاء إماما يف النحو إماما يف املعاين والبيان والنظر جيد املشاركة يف الف
واملناظرة وصحة الفهم وكان مطبوع العشرة وفيه لعب ومزاح وقال الشيخ تاج الدين كان قد تفرد بعلم العربية 
خصوصا معرفة كالم والده وكان له مشاركات يف العلوم وكان صحيح الذهن جيد اإلدراك حديد النفس تويف 

ج كان يعتريه كثريا قال الذهيب ومل يتكهل وقال غريه تويف كهال وقال ابن حبيب تويف عن بدمشق يف احملرم من قولن
نيف وأربعني سنة ودفن بباب الصغري ومن تصانيفه شرح ألفية والده وهو شرح يف غاية احلسن واملصباح يف املعاين 

   يف الصرف والبيان وكتاب يف العروض وشرح غريب تصريف ابن احلاجب وشرح المية والده اليت
وفيها أبو صادق مجال الدين حممد بن الشيخ احلافظ رشيد الدين أيب احلسني حيىي بن علي القرشي املصري العطار 

  مسع من حممد بن عماد وابن باقا وطائفة وكتب وخرج املوافقات وتويف يف ربيع اآلخر عن بضع وستني سنة 

  سنة سبع ومثانني وستمائة



  
و العباس أمحد بن أمحد بن عبيد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة احلنبلي الفرضي بقية السلف فيها تويف شرف الدين أب

ولد يف رابع عشر احملرم سنة أربع عشرة وستمائة ومسع من الشيخ املوفق وهو جده ألمه وعم أبيه ومن البهاء عبد 
اين ومجاعة وتفقه على التقي بن العز الرمحن وابن أيب لقمة وابن النب وابن صصرى وغريهم وأجاز له ابن احلرست

وكان شيخا صاحلا زاهدا عابدا ذا عفة وقناعة باليسري وله معرفة بالفرائض واجلرب واملقابلة وله حلقة باجلامع 
املظفري بقاسيون يشغل هبا احتسابا بغري معلوم وانتفع به مجاعة وحدث وروى عنه مجاعة وتويف ليلة الثالثاء خامس 

  ن الغد عند جده املوفق وفيها الشيخ أبو إسحق إبراهيم بن معضاد اجلعربياحملرم ودفن م

الزاهد الواعظ املذكر روى عن السخاوي وسكن القاهرة وكان لكالمه وقع يف القلوب لصدقه وإخالصه وصدعه 
ب باحلق وكان شافعيا قال السبكي يف الطبقات الشيخ الصاحل املشهور باألحوال واملكاشفات تفقه على مذه

الشافعي ومسع احلديث بالشام من أيب احلسن السخاوي وقدم القاهرة وحدث هبا فسمع منه شيخنا أبو حيان وغريه 
وكان يعظ الناس ويتكلم عليهم وحيصل يف جملسه أحوال سنية وحتكى عنه كرامات باهرة وقال يف البدر السافر 

وقال يا قبري جاءك دبري ومل يكن به مرض وال علة  اشتهر عنه أنه قبيل وفاته ركب دابة وجاء إىل موضع يدفن فيه
  فتويف بعيد ذلك وتويف رمحه اهللا يف الرابع والعشرين من احملرم وقد جاوز الثمانني ودفن بتربته باحلسينية 

وفيها اجلمال بن احلموي أبو العباس أمحد بن أيب بكر بن سليمان بن علي الدمشقي حضر ابن طربزد ومسع من 
احلرستاين افترى على احلاكم بن الصايغ بشهادة فأسقط ألجلها ومات بدويرة محد يف ذي احلجة وله  الكندي وابن

سبع ومثانون سنة وفيها أبو إسحاق اللوزي إبراهيم بن عبد العزيز بن حيىي الرعيين األندلسي املالكي ولد سنة أربع 
قه وتقدم يف احلديث مع الزهد والعبادة عشرة وستمائة وحج فسمع من ابن رواح وطبقته وسكن دمشق وقرأ الف

واإليثار والصفات احلميدة واحلرمة واجلاللة وناب يف القضاء مث ويل مشيخة دار احلديث الظاهرية وتويف يف الرابع 
والعشرين من صفر بالينبع وفيها أبو حممد سعد اخلري بن أيب القسم عبد الرمحن بن نصر بن علي النابلسي مث 

  مسع الكثري من ابن النب وزين األمناء وطبقتهما وتويف يف مجادى اآلخرة وله سبعون سنة  الدمشقي الشاهد
  وفيها األديب الفاضل احلسن بن شاور الكناين عرف بابن النقيب الشاعر املشهور من شعره

  
  ) وجيدك قلت ال يا ظيب فاتك ** أراد الظيب أن حيكي التفاتك ( 
  ) اهللا يبقي يل حياتك  وقال** وقد الغصن قدك إذ تثىن ( 
  ) وإن مل أقتطف بفمي نباتك ** فيا آس العذار فدتك نفسي ( 
  ) عقارب صدغه فأمر جناتك ** ويا ورد اخلدود محتك مين ( 
  ) ومل يثبت له أحد ثباتك ** ويا قليب ثبت على التجين ( 

  وله 
  ) وحباهبا الثغر النقي األشنب ** يا من أدار بريقه مشمولة ( 
  ) لكنه بدم اخلدود خمضب ** ح خدك بالعذار ممسك تفا( 

  وله 
  ) وعصر الشبيبة عين ذهب ** وخود دعتين إىل وصلها ( 



  ) فقالت بلى ينطلي بالذهب ** فقلت مشييب ما ينطلي ( 
  وله 

  ) فاصلح األمر أن يبقوا مفاليسا ** يف الناس قوم إذا ما أيسروا بطروا ( 
  ) فهم جياد إذا كانوا مناحيسا ** ال تسأل اهللا إال يف مخوهلم ( 

وفيها ابن خطيب املزة شهاب الدين عبد الرحيم بن يوسف بن حيىي املوصلي مث الدمشقي نزيل القاهرة ومسندها 
  مسع يف اخلامسة من حنبل وابن طربزد وكان فاضال دينا ثقة تويف يف تاسع رمضان 

ىي بن إبراهيم القرشي الزهري العويف النابلسي الشافعي وفيها القطب خطيب القدس أبو الذكاء عبد املنعم بن حي
املفيت املفسر مسع من داود بن مالعب وأيب عبد اهللا بن البناء وأجاز له أبو الفتح املندائي وطائفة وتويف يف سابع 

الشافعي رمضان وله أربع ومثانون سنة وفيها ابن النفيس العالمة عالء الدين على ابن أيب احلرم القرشي الدمشقي 
شيخ الطب بالديار املصرية وصاحب التصانيف ومن انتهت إليه معرفة الطب مع الذكاء املفرط والذهن اخلارق 

  واملشار إليه يف الفقه واألصول واحلديث والعربية واملنطق قال الذهيب ألف

مثانني جملدة وكانت يف الطب كتاب الشامل وهو كتاب عظيم تدل فهرسته على أنه يكون ثلثمائة جملدة بيض منها 
تصانيفه ميليها من حفظه وال حيتاج إىل مراجعة لتبحره يف الفن وقال السبكي صنف شرحا على التنبيه وصنف يف 
أصول الفقه ويف املنطق وأما الطب فلم يكن على وجه األرض مثله قيل وال جاء بعد ابن سينا مثله قالوا وكان يف 

وي أمام وقته يف فنه شرقا وغربا بال مدافعة أعجوبة دهره صنف يف الفقه العالج أعظم من ابن سينا وقال األسن
وأصوله ويف العربية واجلدل والبيان وانتشرت عنه التالمذة وقال يف العرب تويف يف احلادي والعشرين من ذي القعدة 

  وقد قارب الثمانني ووقف أمالكه وكتبه على املارستان املنصوري ومل خيلف بعده مثله 
ا السيد الشريف حممد بن نصري بن علي احلسيين كان فاضال بارعا حكى عن عمر بن احلسن قال رأيت إبليس وفيه

  يف النوم على كركدن يقوده بأفعى فقال يل يا عمر بن احلسن سلين حاجتك فدفعت إليه رقعة كانت معي فوقع فيها 
  ) ما فعل اهللا بأهل القرى ** أمل ير العاصي وأصحابه ( 
  ) إال إذا استعلى أذل الورى ** لكن ليس من سفلة بلى و( 
  ) ومل أعش حىت أرى ما أرى ** فليت أين مت فيما مضى ( 
  ) ال بد أن يعلو عليه الثرى ** وكل ذي خفض وذي رفعة ( 

مث ضرب كركدنه ومضى لسبيله وروى عن الشافعي رضي اهللا عنه قال رأيت باملدينة أربع عجائب جدة عمرها 
ن سنة ورجال فلسه القاضي يف مدين من النوى وشيخا كبريا يدور على بيوت القيان يعلمهن الغناء إحدى وعشرو

فإذا حضرت الصالة صلى قاعدا ورجال يكتب بالشمال أسرع مما يكتب باليمني وفيها النجيب أبو عبد اهللا حممد 
وعفيفة والكبار ومسع من عبد القوي بن  بن أمحد بن حممد بن املؤيد اهلمذاين مث املصري احملدث أجاز له ابن طربزد

  احلباب وقرأ بنفسه على ابن باقا مث صار كاتبا يف أواخر عمره

  ومات يف ذي القعدة 
وفيها شرف الدين أبو عبد اهللا حممد بن عبد اخلالق بن طرخان األموي األسكندراين أجاز له أبو الفخر أسعد بن 

  فضل وطائفة كثرية وعاش اثنتني ومثانني سنة روح ومسع من علي بن البنا واحلافظ ابن امل



وفيها احلاج يس املغريب احلجام األسود كان جرائحيا على باب اجلابية وكان صاحب كشف وحال وكان النووي 
  رمحه اهللا يزوره ويتلمذ له وتويف يف ربيع األول وقد قارب الثمانني 

  سنة مثان ومثانني وستمائة

  
امللك املنصور مدينة طرابلس ودام احلصار والقتان ورمى اجملانيق الكبار وحضر يف ربيع األول نازل السلطان 

النقوب ليال وهنارا إىل أن افتتحها بالسيف يف رابع ربيع اآلخر وغنم املسلمون ما ال يوصف وكان سورها منيعا 
دينة على ميل من شرقيها قليل املثل وهي من أحسن املدائن وأطيبها فخرهبا وتركها خاوية على عروشها مث أنشأوا م

  فجاءت رديئة اهلواء واملزاج 
وفيها تويف الشيخ العماد أمحد بن العماد إبراهيم بن عبد الواحد بن علي ابن سرور املقدسي الصاحلي ولد سنة مثان 

ة بطلة وستمائة ومسع من أيب القسم بن احلرستاين ومجاعة واشتغل وتفقه مث متفقر وجترد وصار له أتباع ومريدون أكل
تويف يوم عرفة قاله يف العرب وفيها العلم بن الصاحب أبو العباس أمحد بن يوسف بن الصاحب صفي الدين بن شكر 
املصري اشتغل ودرس ومتيز مث متفقز وجترد وأرسل طباعه واشتلق على بين آدم وعاشر اخلمارين وله أدالء رؤساء 

  وقد شاخ قاله يف العرب أيضا ومن شعره يف احلشيشةونوادره مشهورة وروائده حلوة تويف يف ربيع اآلخر 

  
  ) يا أهيل العقول واألفهام ** يف مخار احلشيش معىن مرامي ( 
  ) وحرام حترمي غري احلرام ** حرموها من غري عقل ونقل ( 

بن  وفيها أبو العباس أمحد بن أيب حممد بن عبد الرزاق قال الذهيب هو أخو شيخنا عيسى املغاري روى عن موسى
عبد القادر واملوفق ومجاعة وتويف يف ثاين ذي احلجة عن مثان وسبعني سنة انتهى وفيها زينب بنت مكي بن علي بن 

كامل احلراين الشيخة املعمرة العابدة أم أمحد مسعت من حنبل وابن طربزد وست الكتبة وطائفة وازدحم عليها 
الفخر البعلبكي املفيت أبو حممد عبد الرمحن بن يوسف بن  الطلبة وعاشت أربعا وتسعني سنة وتوفيت يف شوال وفيها

حممد بن نصر احلنبلي الفقيه احملدث الزاهد ولد سنة إحدى عشرة وستمائة ببعلبك وقرأ القرآن على خاله صدر 
 الدين عبد الرحيم بن نصر قاضي بعلبك ومسع احلديث من أيب اجملد القزويين والبهاء املقدسي وابن الليت والناصح

بن احلنبلي وخالئق وتفقه على تقي الدين أمحد بن العز وغريه وحفظ كتاب علوم احلديث وعرضه من حفظه على 
مؤلفه احلافظ تقي الدين بن الصالح وقرأ األصول وشيئا من اخلالف على السيف اآلمدي وقرأ النحو على أيب 

احيي والنووي وغريهم وكان اليونيين حيبه عمرو بن احلاجب وغريه وصحب الشيخ الفقيه اليونيين وإبراهيم البط
ويقدمه على أوالده وخترج به مجاعة من الفقهاء وكان كثري البشر حيب اخلمول ويؤثره ويالزم قيام الليل من الثلث 
األخري ويتلو بني العشاءين ويصوم األيام البيض وستة من شوال وعشر ذي احلجة واحملرم وال خيل بذلك ذكر ذلك 

مشس الدين وقال ولقد أخرب بأشياء فوقعت كما قال خلالئق ولقد قال يل يف صحته وعافيته أنا اعيش ولده الشيخ 
عمر اإلمام أمحد لكن شتان ما بيين وبينه فكان كما قال وقال ابن اليونيين كان رجال صاحلا زاهدا عابدا فاضال وهو 

  من أصحاب والدي اشتعل عليه وقدمه يصلي به يف مسجد احلنابلة



فقته يف طريق مكة فرأيته قليل املثل يف ديانته وتعبده وحسن أوصافه وكان من خيار الشيوخ علما وعمال را
وصالحا وتواضعا وسالمة صدر وحسن مست وصفاء قلب وتالوة قرآن وذكر وقال الربزايل كان من خيار 

قرب الشيخ موفق الدين وفيها املسلمني وكبار الصاحلني تويف ليلة األربعاء سابع رجب بدمشق ودفن بالقرب من 
الكمال بن النجار حممد بن أمحد بن علي الدمشقي الشافعي مدرس الدولقية وكيل بيت املال روى عن ابن أيب لقمة 

ومجاعة وكان ذا بشر وشهامة قاله يف العرب وفيها مشس الدين حممد ابن الشيخ العفيف التلمساين سليمان بن علي 
  عابا معاشرا وشعره يف غاية احلسن منه الكاتب األديب كان ظريفا ل

  ) قد القضيب إذا التوى ** يا من حكى بقوامه ( 
  ) من الصبابة واجلوى ** ماذا أثرت على القلوب ( 
  ) اللدن يف حال سوا ** ما أنت عندي والقضيب ( 
  ) وأنت حركت اهلوى ** هذاك حركه النسيم ( 

  ومنه 
  ) خده  ما راح يفعل** إين ألشكو يف اهلوى ( 
  ) حىت تفتح ورده ** ما كان يعرف ما اجلفا ( 

  وله يف ذم احلشيشة 
  ) لكنه غري مصروف إىل رشده ** ما يف احلشيشة فضل عند آكلها ( 
  ) صفراء يف وجهه سوداء يف كبده ** محراء يف عينه خضراء يف يده ( 

  تويف يف رجب وله حنو ثالثني سنة ودفن مبقابر الصوفية 
لكمال احملدث اإلمام مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن عبد الرحيم بن عبد الواحد بن أمحد املقدسي وفيها ابن ا

احلنبلي ولد يف ليلة اخلميس حادي عشر ذي احلجة سنة سبع وستمائة بقاسيون وحضر على ابن احلرستاين 
  والكندي

خترج به وكتب الكثري وعىن باحلديث ومسع ابن مالعب والشيخ موفق الدين وخلقا والزم عمه احلافظ الضياء و
ومتم تصنيف األحكام الذي مجعه عمه احلافظ ضياء الدين قال الذهيب كان إماما فقيها حمدثا زاهدا عابدا كثري اخلري 
له قدم راسخ يف التقوى ووقع يف النفوس متقلال من الدنيا من سادات الشيوخ علما وعمال وصالحا وعبادة حكى 

فر مكانا يف جبل الصاحلية لبعض شأنه فوجد جرة مملوءة دنانري وكانت زوجته معه تعينه على يل عنه أنه كان حي
احلفر فاسترجع وطم املكان كما كان أوال وقال لزوجته هذه فتنة ولعل هلا مستحقني ال نعرفهم وعاهدها على أهنا 

فقرمها وحاجتهما وهذا غاية الورع ال تشعر بذلك أحدا وال تتعرض إليه وكانت صاحلة مثله فتركا ذلك تورعا مع 
والزهد وحدث رمحه اهللا بالكثري حنوا من أربعني سنة ومسع منه خلق كثري وروى عنه مجاعة من األكابر وحدثنا عنه 
مجاعة منهم ابن اخلباز وابن قيم الضيائية وتويف بعد العشاء اآلخرة من ليلة الثالثاء تاسع مجادى األوىل مبدرسة عمه 

ن من الغد عند الشيخ موفق الدين وفيها مشس الدين األصفهاين األصويل املتكلم العالمة أبو عبد اهللا باجلبل ودف
حممد بن حممود بن حممد بن عباد العجلي ينتهي نسبه إىل أيب دلف الشافعي نزيل مصر وصاحب التصانيف شرح 

وكتاب غاية املطلب يف املنطق وله يد طوىل  احملصول وله كتاب الفوائد يف العلوم األربعة األصلني واخلالف واملنطق
يف العربية والشعر ولد رمحه اهللا بأصفهان سنة ست عشرة وستمائة وكان والده نائب السلطنة بأصفهان واشتغل 

بأصفهان يف مجلة من العلوم يف حياة أبيه حبيث أنه فاق نظراءه مث ملا استوىل العدو على أصفهان رحل إىل بغداد 



تغال يف الفقه على الشيخ سراج الدين اهلرقلي وبالعلوم على الشيخ تاج الدين األرموي مث ذهب إىل فأخذ يف االش
  الروم إىل الشيخ أثري الدين األهبري فأخذ عنه اجلدل واحلكمة مث دخل القاهرة وويل قضاء قوص

احلق وقورا يف درسه ودرس خالفة عن القاضي تاج الدين بن بنت األعز فباشره مباشرة حسنة وكان مهيبا قائما يف 
بالشافعي ومشهد احلسني وأخذ عنه مجاعة وخترج به املصريون وقيل أن ابن دقيق العيد كان حيضر درسه بقوص 

  وتويف يف العشرين من رجب وله اثنتان وسبعون سنة 
رة وستمائة وقرأ وفيها املهذب أبو الغنائم التنوخي العدل الكبري زين الدين كاتب احلكم بدمشق ولد سنة مثان عش

  على السخاوي ومسع من مكرم وتفقه وانتهت إليه رياسة الشروط ومعرفة عللها ودقائقها وتويف يف رجب 
وفيها امللك املنصور حممود بن امللك الصاحل إمسعيل بن العادل أيب بكر بن أيوب سلطنه أبوه بدمشق وركب يف أهبة 

ه األحوال إىل أن صار يطلب باألوراق قال ابن مكتوم رأيته سلطانا السلطنة سنة أربعني وستمائة وال زالت تتقلب ب
ورأيته يستعطى وكان شيخا مهيبا يلبس قباء وعمامة مدورة وفيها اجلرائدي تقي الدين يعقوب بن بدران بن منصور 

  شعبان  املصري شيخ القراء أخذ القراءات عن السخاوي وغريه وروى عن الزبيدي وغريه وتصدر لالقراء وتويف يف

  سنة تسع ومثانني وستمائة

  
فيها تويف جنم الدين بن الشيخ قاضي القضاة أبو العباس أمحد بن شيخ اإلسالم مشس الدين عبد الرمحن بن حممد بن 

أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي الصاحلي احلنبلي ولد يف شعبان سنة إحدى ومخسني وستمائة ومسع احلديث ومل يبلغ 
فقه على والده وويل القضاء يف حياة والده بإشارته قال الربزايل كان خطيب اجلبل وقاضي القضاة أوان الرواية وت

ومدرس أكثر املدارس وشيخ احلنابلة وكان فقيها فاضال سريع احلفظ جيد الفهم كبري املكارم شهما شجاعا ويل 
  القضاء ومل يبلغ ثالثني سنة فقام أمت قيام وقال غريه درس بدار

ألشرفية بالسفح وشهد فتح طرابلس مع السلطان امللك املنصور وكان مليح البزة ذكيا مليح الدروس له احلديث ا
  قدرة على احلفظ ومشاركة جيدة يف العلوم وله شعر جيد منه 

  ) وعربيت ال أطيق أحبسها ** آيات كتب الغرام أدرسها ( 
  ) وحلة الصرب لست ألبسها ** لبست ثوب الضىن على جسدي ( 
  ) إال سىب العاملني نرجسها ** وشادن مارنا مبقلته ( 
  ) لكن بنبل احلتوف حيرسها ** فوجهه جنة مزخرفة ( 
  ) دارت علينا من فيه أكؤسها ** وريقه مخرة معتقة ( 
  ) ال يعتريها عيب يدنسها ** يا قمرا أصبحت مالحته ( 
  ) تلحقها زفرة تيبسها ** صل هائما إن جرت مدامعه ( 

الثالثاء ثاين عشر مجادى األوىل مبنزله بقاسيون ودفن عند أبيه وجده وفيها ابن عز القضاة فخر الدين أبو  تويف يوم
الفداء إمسعيل بن علي بن حممد الدمشقي الزاهد ولد سنة ثالثني وستمائة وخدم يف الكتابة وكان أديبا شاعرا ناسكا 

ألربعاء احلادي والعشرين من رمضان وكانت له جنازة زاهدا خاشعا مقبال على شأنه حافظا لوقته تويف ليلة ا
  مشهودة 



وفيها خطيب املصلى عماد الدين أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن حسان بن رافع العامري املعدل روى عن ابن النب 
  وزين األمناء وطائفة وتويف يف صفر وله ثالث وسبعون سنة 

مللك بن عثمان بن عبد اهللا بن سعد بن مفلح بن هبة اهللا بن منري وفيها الشمس عبد الرمحن بن الزين أمحد بن عبد ا
املقدسي مث الصاحلي احلنبلي احملدث الزاهد ولد يف ذي القعدة سنة ست وستمائة بقاسيون ومسع بدمشق من 
 الكندي وابن احلرستان وطائفة وتفقه باملوفق مث رحل وأدرك الفتح بن عبد السالم وطائفة فأكثر وأجاز له ابن

  طربزد

وغريه قال الذهيب كان فقيها زاهدا ثقة نبيال من أوىل العلم والعمل والصدق والورع حدث بالكثري وأكثر عنه ابن 
نفيس واملزي والربزايل وطائفة وتويف يوم اإلثنني تاسع عشرى ذي القعدة بالسفح ودفن بالقرب من قرب الشيخ أيب 

د الكايف بن عبد امللك بن عبد الكايف الربعي الدمشقي الشافعي عمر وفيها خطيب دمشق مجال الدين أبو حممد عب
املفيت ولد سنة اثنيت عشرة وستمائة ومسع من ابن الصباح وابن الزبيدي ومجاعة وناب يف القضاء مدة وكان دينا 

  حسن السمت للناس فيه عقيدة كبرية مات يف مجادى األوىل 
 بن شهاب املصري شيخ األقراء بديار مصر أخذ القراءات عن ابن وفيها النور بن الكفيت أبو احلسن علي بن ظهري

وثيق وأصحاب أيب اجلود وشهر باالعتناء بالقراءات وعللها ومسع من ابن اجلميزي وغريه مع الورع والتقى 
 واجلاللة تويف يف ربيع اآلخر وفيها الرشيد الفارقي أبو حفص عمر بن إمسعيل بن مسعود الربعي الشافعي األديب
ولد سنة مثان وتسعني ومخسمائة ومسع من الفخر بن تيمية وابن الزبيدي وابن باقا وكان أديبا بارعا منشئا بليغا 

شاعرا مفلقا لغويا حمققا درس بالناصرية مدة مث بالظاهرية وتصدر لإلفادة كتب رقعة إىل علي بن جرير وأرسلها إىل 
  القامسية مع رجل امسه علي 

  ) توجه دوين إىل القامسية ** ه حسدت عليا على كون( 
  ) ولكن مرادي ألقى مسيه ** وما يب شوق إىل قربه ( 

خنق يف بيته يف رابع احملرم بالظاهرية وأخذ ماله ودرس بعده عالء الدين ابن بنت األعز وفيها السلطان امللك 
من أكرب األمراء زمن الظاهر املنصور سيف الدين أبو املعايل وأبو الفتح قالوون التركي الصاحلي النجمي كان 

ومتلك يف رجب سنة مثان وسبعني وستمائة وكسر التتار على محص وغزا الفرنج غري مرة وفتح طرابلس وما 
  جاورها وفتح حصن املرقب ويف

سنة مثان ومثانني عمل يف القاهرة بني القصرين تربة عظيمة ومدرسة كبرية ومارستانا للمرضى وكانت وفاته ظاهر 
  باملخيم وقد عزم على الغزاة فتويف يف سادس ذي القعدة ودفن بتربته بني القصرين  القاهرة

وفيها سبط إمام الكالسة احملدث املفيد بدر الدين حممد بن أمحد بن حممد ابن النجيب شاب ذكي مليح اخلط 
  يف يف صفر صحيح النقل حريص على الطلب عايل اهلمة مسع من ابن عبد الدائم وابن أيب اليسر وحدث وتو

وفيها مشس الدين أبو الفضائل حممد بن عبد الرزاق الرسعين نسبة إىل رأس عني بلد احلنبلي كان شاعرا أديبا معدال 
  حدث عن ابن القبيطي وغريه وكان أحد الشهود بدمشق ويؤم مبسجد الرماحني ومن شعره 

  ) ووجدي وأشجاين إىل ذلك الرشا ** ولو أن إنسانا يبلغ لوعيت ( 
  ) ولوال هليب القلب أسكنته احلشا ** ألسكنته عيين ومل أرضها له  (

  وله 



  ) إىل كل خملوق وأنت كرمي ** أآيس من بر وجودك واصل ( 
  ) لكل الورى طرا وأنت رحيم ** وأجزع من ذنب وعفوك شامل ( 
  ) وأنت بتدبري األنام حكيم ** وأجهد يف تدبري حايل جهالة ( 
  ) وأنت حبايل يا عزيز عليم ** وحاجيت  وأشكو إىل نعماك ذيل( 

غرق رمحه اهللا بنهر الشريعة من الغور يف مجادى اآلخرة وفيها حممد ابن عون الدين حيىي بن مشس الدين علي بن عز 
الدين حممد بن الوزير عون الدين بن هبرية نزيل بلبيس هبا وكان ناظرا على ديواهنا حدث عن الداهري ونصر بن 

ابن الليت ومسع من احلارثي واملزي والربزايل وغريهم وكان فاضال له شعر حسن وفيها ابن املقدسي عبد الرزاق و
ناصر الدين حممد بن العالمة املفيت مشس الدين عبد الرمحن بن نوح الشافعي الدمشقي تفقه على أبيه ومسع من ابن 

  الليت ودرس بالرواحية وتربة أم الصاحل مث داخل الدولة

بيت املال ونظر األوقاف فظلم وعسف وعدا طوره مث اعتقل بالعذراوية فوجد مشنوقا بعد ضرب  وويل وكالة
  باملقارع وصودر تويف يف ثالث شعبان قاله يف العرب 

  سنة تسعني وستمائة

  
شيخ فيها وهللا احلمد واملنة فتح ما كان بأيدي النصارى من بالد الشام ومل يبق هلم هبا حصن وال معقل وفيها تويف ال
اخلابوري خطيب حلب ومقرئها وحنويها اإلمام شهاب الدين أمحد بن عبد اهللا بن الزبري احلليب صاحب النوادر 
والظرف مسع حبران من فخر الدين بن تيمية وحبلب من ابن األستاذ وببغداد من ابن الداهري وبدمشق من ابن 

التسعني وفيها السويدي احلكيم العالمة شيخ صباح وقرأ القراءات على السخاوي وتويف يف احملرم وقد قارب 
األطباء عز الدين أبو إسحق إبراهيم بن حممد بن طرخان األنصاري الدمشقي ولد سنة ستمائة ومسع من الشمس 

العطار وابن مالعب وطائفة وتأدب على ابن معطي وأخذ الطب عن املهذب الدخوار وبرع يف الطب وصنف فيه 
خبطه املليح ونظر يف العقليات وألف كتاب الباهر يف اجلواهر وكتاب التذكرة يف الطب  وفاق األقران وكتب الكثري

  وتويف يف شعبان 
وفيها أرغون بن أبغا بن هالكو صاحب العراق وخراسان وأذربيجان متلك بعد عمه امللك أمحد وكان شهما مقداما 

لعام فيقال أنه سم فاهتمت املغل وزيره سعيد كافر النفس شديد البأس سفاكا للدماء عظيم اجلربوت هلك يف هذا ا
  الدولة اليهودي بقتله فمالوا على اليهود قتال وهنبا وسبيا قاله يف العرب 

  وفيها إمساعيل بن نور بن قمر اهلييت الصاحلي روى عن موسى بن عبد القادر ومجاعة وتويف يف رجب 
  يربس الصاحليوفيها سالمش امللك العادل بدر الدين ولد امللك الظاهر ب

الذي سلطنوه عند خلع أخيه السعيد مث نزعوه بعد ثالثة أشهر وبقي خامال مبصر فلما تسلطن األشرف أخذه وأخاه 
امللك خضر وأهلهم وجهزهم إىل مدينة اسطنبول بالد األشكري فمات هبا وله حنو من عشرين سنة وكان ميح 

يف الدين سليمان بن علي بن عبد اهللا بن علي األديب الصورة رشيق القد ذا عقل وحياء وفيها التلمساين عف
الشاعر أحد زنادقة الصوفية وقيل له مرة أأنت نصري فقال النصريي بعض مين وأما شعره ففي الذروة العليا من 

حيث البالغة ال من حيث االحتاد تويف يف خامس رجب وله مثانون سنة قاله يف العرب وقال الشيخ عبد الرؤف 



ىن عليه ابن سبعني وفضله على شيخه القونوي فإنه ملا قدم شيخه القونوي رسوال إىل مصر اجتمع به ابن املناوي أث
سبعني ملا قدم من املغرب وكان التلمساين مع شيخه القونوي قالوا البن سبعني كيف وجدته يعين يف علم التوحيد 

ين والعفيف هذا من عظماء الطائفة القائلني فقال أنه من احملققني لكن معه شاب أحذق منه وهو العفيف التلمسا
بالوحدة املطلقة وقال بعضهم هو حلم خنزير يف صحن صيين وأنه يدرج السم القاتل يف كالمه ملن ال فطنة له بأساس 
قواعده ورموه بعظائم من األقوال واألفعال وزعموا أنه كان على قدم شيخه يف أنه ال حيرم فرجا وأن عنده أن ما مث 

ال سوى بوجه من الوجوه وأن العبد إمنا يشهد السوى إذا كان حمجوبا فإذا انكشف حجابه ورأى أن مامث غري و
غريه تبني له األمر وهلذا كان يقول نكاح األم والبنت واألجنبية واحد وإمنا هؤالء احملجبون قالوا حرام علينا فقلنا 

قال العفيف التلمساين وجدي من قبل االم ابن  حرام عليكم وذكروا أنه دخل على أيب حيان فقال له من أنت
سبعني فقال أي واهللا عريق أنت يف اآلهلية يا كلب يابن الكلب وأكثروا من نقل هذا اهلذيان يف شأنه وشأن شيخه 

وشيخ شيخه ومل يثبت عنهم شيء من ذلك بطريق معترب نعم هم قائلون بأن واجب الوجود هو الوجود املطلق 
  ذلك انتهى كالم ومبىن طريقهم على

املناوي ملخصا وقال غريه له عدة تصانيف منها شرح أمساء اهللا احلسىن وشرح مواقف النفزي وشرح الفصوص 
وغري ذلك وله ديوان شعر وقال الشيخ برهان الدين بن الفاشوشة الكتيب دخلت عليه يوم مات فقلت له كيف 

  ما خفته وأنا فرحان بلقائه ومن شعره حالك قال خبري من عرف اهللا كيف خياف واهللا مذ عرفته 
  ) يا قاتلي فبسيف طرفك أهون ** إن كان قتلي يف اهلوى يتعني ( 
  ) غسلي ويف ثوب السقام أكفن ** حسيب وحسبك أن تكون مدامعي ( 
  ) والورد فوق البان ما ال ميكن ** عجبا خلدك وردة يف بانة ( 
  ) لشقيق السوسن حىت تبدل با** أدنته يل سنة الكرى فلثمته ( 
  ) يف جنة من وجنتيه أسكن ** ووردت كوثر ثغره فحسبتين ( 
  ) خديه يف صبح اجلبني يؤذن ** ما راعين إال بالل اخلال من ( 

وفيها تاج الدين الفركاح فقيه الشام شيخ اإلسالم أبو حممد عبد الرمحن بن إبراهيم بن سباع الفزاري الدمشقي 
سنة أربع وعشرين وستمائة ومسع من ابن الزبيدي وابن الليت وابن الصالح والسخاوي  الشافعي ولد يف ربيع األول

وخالئق وتفقه على اإلمامني ابن الصالح وابن عبد السالم وبرع يف املذهب وهو شاب وجلس لألشغال وله بضع 
ب اليونيين انتفع به وعشرون سنة وكتب على الفتاوي وله ثالثون سنة وكانت الفتاوي تأتيه من األقطار قال القط

جم غفري ومعظم قضاة الشام وما حوهلا وقضاة األطراف تالمذته وكان رمحه اهللا عنده من الكرم املفرط وحسن 
العشرة وكثرة الصرب واالحتمال وعدم الرغبة يف التكثر من الدنيا والقناعة واإليثار واملبالغة يف اللطف ولني الكلمة 

الذهيب فقيه الشام درس وناظر وصنف وانتهت إليه رياسة املذهب يف الدنيا كما واألدب ما ال مزيد عليه وقال 
  انتهت إىل ولده برهان الدين

كان من أذكياء العامل وممن بلغ رتبة االجتهاد وحماسنه كثرية وهو أجل ممن ينبه عليه مثلي وكان رمحه اهللا يلثغ بالراء 
و الصورة مفركح الساقني وهلذا قيل له الفركاح وقال ابن فسبحان من له الكمال وكان لطيف اللحية قصريا حل

قاضي شهبة كان أكرب من النووي بسبع سنني وكان أفقه نفسا وأزكى قرحية وأقوى مناظرة من الشيخ حمي الدين 
وأكثر حمفوظا منه وكان قليل املعلوم كثري الربكة وكان مدرس البادرائية ومل يكن بيده سواها وقال الذهيب مجع 



رخيا مفيدا وصنف التصانيف رأيته ومسعت كالمه يف حلقة أقرائه مدة وكان بينه وبني النووي رمحهما اهللا وحشة تا
تويف بالبادرائية يف خامس مجادى اآلخرة ودفن مبقربة باب الصغري وفيها األهبري القاضي مشس الدين عبد الواسع بن 

لباء املوحدة الساكنة مدينة حنو يوم من قزوين سنة تسع عبد الكايف بن عبد الواسع الشافعي ولد بأهبر وهي با
وتسعني ومخسمائة ومسع من ابن روزبة وابن الزبيدي وطائفة وأجاز له أبو الفتح املندائي واملؤيد ابن االحوة وخلق 

احلسن  ومسع منه احلافظ املزي وتويف يف شوال بدمشق باخلانقاه األسدية وفيها الفخر بن البخاري مسند الدنيا أبو
علي بن أمحد بن عبد الواحد بن أمحد بن عبد الرمحن السعدي املقدسي الصاحلي احلنبلي ولد يف آخر سنة مخس 
وتسعني ومخسمائة ومسع من حنبل وابن طربزد والكندي وخلق وأجاز له أبو املكارم اللبان وابن اجلوزي وخلق 

اط باألجداد يف علو اإلسناد قاله يف العرب وقال ابن رجب كثري وطال عمره ورحل الطلبة إليه من البالد وأحلق األسب
يف طبقاته تفرد يف الدنيا بالرواية العالية وتفقه على الشيخ موفق الدين وقرأ عليه املقنع وأذن له يف إقرائه وصار 

بدهر وخرج حمدث اإلسالم وراويته روى احلديث فوق ستني سنة ومسع منه األئمة احلفاظ املتقدمون وقد ماتوا قبله 
  له عم احلافظ ضياء الدين جزءا من عواليه وحدث به كثريا مسعناه من أصحابه

وذكره عمر بن احلاجب يف معجم شيوخه فقال تفقه على والده وعلى الشيخ موفق الدين قال وهو فاضل كرمي 
لشيخ ضياء النفس كيس األخالق حسن الوجه قاض للحاجة كثري التعصب أي للحق حممود السرية سألت عمه ا

الدين عنه فأثىن عليه ووصفه بالفعل اجلميل واملروءة التامة وقال الفرضي يف معجمه كان شيخا عاملا فقيها زاهدا 
عابدا مسندا مكثرا وقورا صبورا على قراءة احلديث مكرما للطلبة مالزما لبيته مواظبا على العبادة أحلق األحفاد 

بالرواية عن شيوخ كثرية وقال الذهيب كان فقيها عارفا باملذهب فصيحا  باألجداد وحدث حنوا من ستني سنة وتفرد
صادق اللهجة يرد على الطلبة مع الورع والتقوى والسكينة واجلاللة زاهدا صاحلا خريا عدال مأمونا وقال سألت 

ل له من احلظوة املزي عنه فقال أحد املشايخ األكابر واألعيان األماثل من بيت العلم واحلديث وال نعلم أحدا حص
يف الرواية يف هذه األزمان مثل ما حصل له قال شيخنا ابن تيمية ينشرح صدري إذا أدخلت ابن البخاري بيين وبني 
النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حديث قلت وقد دخل بيين وبني النيب صلى اهللا عليه وسلم يف أحاديث ال حتصى منها 

له سلسلة الذهب وال يوجد حديث أصح منه وهو ما حدثين به أستاذي احلديث املسلسل باحلنابلة الذي يقال 
الشيخ أيوب بن أمحد بن أيوب وكان حنبليا مث حتنف وهو سبط الشيخ موسى احلجاوي احلنبلي قال روينا عن 
قال ثنا الشيخ إبراهيم يعين ابن األحدب قال روينا بعموم األذن إن مل يكن مساعا عن النجم بن حسن املاتاين احلنبلي 

أبو احملاسن يوسف بن عبد اهلادي احلنبلي ثنا جدي أمحد بن عبد اهلادي احلنبلي ح قال ابن املاتاين وأنبأنا أيضا حممد 
بن أيب عمر احلنبلي املعروف بابن زريق ثنا عبد الرمحن بن الطحان احلنبلي بقراءيت عليه قاال ثنا الصالح حممد بن 

ي بن أمحد بن عبد الواحد احلنبلي املعروف بابن البخاري ثنا حنبل بن عبد اهللا أمحد بن أيب عمر احلنبلي ثنا عل
  البغدادي احلنبلي ثنا حممد بن احلصني احلنبلي ثنا احلسن بن علي بن املذهب

احلنبلي ثنا أمحد بن جعفر القطيعي احلنبلي ثنا عبد اهللا بن اإلمام أمحد احلنبلي ثنا إمام السنة وحافظ األمة الصديق 
الثاين اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين إمام كل حنبلي يف الدنيا رضي اهللا عنه ثنا حممد بن إدريس الشافعي ثنا مالك بن 

أنس عن نافع عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ال يبع بعضكم على بيع بعض 
ملزابنة واملزابنة بيع الرطب بالتمر كيال وبيع الكرم بالزبيب وهنى عن النجش وهنى عن بيع حبل احلبلة وهنى عن ا

كيال انتهى واهللا أعلم وله احلمد واملنة وقال الذهيب وهو آخر من كان يف الدنيا بينه وبني النيب صلى اهللا عليه وسلم 



واحلديثة مثانية رجال ثقات وقال ابن رجب حدث ببالد كثرية بدمشق ومصر وبغداد واملوصل وتدمر والرحبة 
وزرع وتكاثرت عليه الطلبة من حنو اخلمسني وستمائة وازدمحوا عليه عبد الثمانني وروى عنه من احلفاظ من ال 

حيصى منهم ابن احلاجب والزكي املنذري والرشيد العطار والدمياطي وابن دقيق العيد واحلارثي والشيخ تقي الدين 
  وسبعمائة وهذه بركة عظيمة ومن شعره بن تيمية وبقيت طلبته ومجاعته إىل نيف وسبعني 

  ) بليت وصرت من سقط املتاع ** تكررت السنون علي حىت ( 
  ) أعلل بالرواية والسماع ** وقل النفع عندي غري أين ( 
  ) وإن يك مانعا فإىل ضياع ** فإن يك خالصا فله جزاء ( 

  وله 
  )  وعجزي عن سعي إىل اجلمعات** إليك اعتذاري من صاليت قاعدا ( 
  ) جتمع فيه الناس للصلوات ** وتركي صالة الفرض يف كل مسجد ( 
  ) من النار واصفح يل عن اهلفوات ** فيا رب ال متقت صاليت وجنين ( 

وتويف رمحه اهللا تعاىل ضحى يوم األربعاء ثاين شهر ربيع اآلخر وصلى عليه وقت الظهر باجلامع املظفري ودفن عند 
  والده بسفح قاسيون وكانت

  ه جنازة مشهودة شهدها القضاة واألمراء واألعيان وخلق كثري ل
وفيها ابن الزملكاين اإلمام املفيت عالء الدين علي بن العالمة البارع كمال الدين عبد الواحد بن عبد الكرمي 

ب األنصاري السماكي الدمشقي الشافعي مدرس األمينية تويف يف ربيع اآلخر وقد نيف على اخلمسني مسع من خطي
  مردا والرشيد العطار ومل حيدث قاله يف العرب 

وفيها الفخر الكرجي أبو حفص عمر بن حيىي بن عمر الشافعي ولد سنة تسع وتسعني ومخسمائة بالكرج وتفقه 
بدمشق على ابن الصالح وخدمه مدة ومسع من البهاء عبد الرمحن وابن الزبيدي وطائفة وليس ممن يعتمد عليه يف 

  والفخر بن البخاري يف يوم واحد  الرواية تويف هو
وفيها أبو حممد غازي احلالوي بن أيب الفضل بن عبد الوهاب الدمشقي مسع من حنبل وابن طربزد وعمر دهرا 

  وانتهى إليه علو اإلسناد مبصر وعاش مخسا وتسعني سنة وتويف يف رابع صفر بالقاهرة 
لق بن مزهر األنصاري الدمشقي املقرىء قرأ القراءات على وفيها الشهاب بن مزهر أبو عبد اهللا حممد بن عبد اخلا

السخاوي وأقرأها وكان فقيها عاملا وقف كتبه باألشرفية وفيها مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن عبد املؤمن بن أيب 
ي بن الفتح الصوري الصاحلي ولد سنة إحدى وستمائة ومسع من الكندي وابن احلرستاين وطائفة وببغداد من أيب عل

اجلواليقي ومجاعة وأجاز له ابن طربزد ومجاعة وكان آخر من مسع من الكندي موتا تويف يف منتصف ذي احلجة 
وفيها ابن اجملاور جنم الدين ابو الفتح يوسف ابن الصاحب يعوقب بن حممد بن علي الشيباين الدمشقي الكاتب ولد 

يه ومجاعة وتفرد برواية تاريخ بغداد عن الكندي وتويف سنة إحدى وستمائة ومسع من الكندي وعبد اجلليل بن مندو
  يف الثامن والعشرين من ذي القعدة وكان دينا مصليا إال أنه خيدم يف املكس قاله يف العرب

  سنة إحدى وتسعني وستمائة



  
ر فنصب فيها نازل السلطان امللك األشرف قلعة الروم وهي جماورة لقلعة البرية وأهلها نصارى من حتت طاعة التتا

عليها املناجيق وجد يف حصارها وفتحت بعد مخسة وعشرين يوما يف رجب وما أحسن ما قال الشهاب حممود يف 
كتاب الفتح فسطا مخيس اإلسالم يوم السبت على أهل األحد فبارك اهللا لألمة يف سبتها ومخيسها وفيها تويف الزكي 

بعلي الفقيه احلنبلي الزاهد العابد أبو إسحق حضر على الشيخ املعرى إبراهيم بن عبد الرمحن بن أمحد بن املغريب ال
املوفق ومسع من البهاء عبد الرمحن وغريه وتفقه وحفظ املقنع وكان صاحلا عابدا زاهدا ورعا اجتمعت األلسن على 

بك وله مدحه والثناء عليه ذكره ابن اليونيين وقال الذهيب كان من أعبد البشر تويف ليلة السبت سابع شوال ببعل
إحدى ومثانون سنة وفيها ابن دبوقا املقرىء احملقق أبو الفضل جعفر بن القسم بن جعفر بن حبيش الربعي الضرير 

  قرأ القراءات على السخاوي وأقرأها وله معرفة متوسطة وشعر جيد تويف يف رجب قاله يف العرب 
هللا بن مروان الكاتب قال الذهيب هو أخو شيخنا وفيها سعد الدين الفارقي األديب البارع املنشىء أبو الفضل سعد ا

زين مسع من ابن رواحة وكرمية وطائفة وكان بديع الكتابة معىن وخطا تويف يف رمضان بدمشق وهو يف عشر الستني 
وفيها السيف عبد الرمحن بن حمفوظ بن هالل الرسعين أحد الشهود حتت الساعات كان عدال صاحلا ناسكا روى 

ية وغريه وأجاز له عبد العزيز بن منينا ومجاعة وتويف يف احملرم عن بضع ومثانني سنة وفيها ابن عن الفخر بن تيم
صصرى العدل عالء الدين أبو احلسن علي بن أيب بكر بن أيب الفتح التغليب الدمشقي الضرير آخر من روى 

  صحيح البخاري عن عبد اجلليل بن مندوية والعطار تويف يف شعبان

  
ي اإلمام العالمة جالل الدين أبو حممد عمر بن حممد بن عمر اخلجندي احلنفي كان فقيها بارعا زاهدا وفيها اخلباز

ناسكا عارفا باملذهب صنف يف الفقه واألصلني وأفىت ودرس مث جاور مبكة سنة مث رجع إىل دمشق فدرس باخلاتونية 
ستني سنة ودفن بالصوفية رمحه اهللا تعاىل وفيها اليت على الشرف القبلي إىل أن تويف يف آخر ذي احلجة عن اثنتني و

وكيل بيت املال خطيب دمشق زين الدين أبو حفص عمر بن مكي بن عبد الصمد الشافعي األصويل املتكلم تويف 
يف ربيع األول وفيها العماد الصايغ حممد بن عبد الرمحن بن ملهم الفرشي الدمشقي روى عن ابن النب حضورا وعن 

تويف يف شعبان عن بضع وسبعني سنة وفيها الصاحب فتح الدين حممد بن املوىل حمي الدين عبد اهللا بن ابن الزبيدي و
عبد الظاهر املصري الكاتب املوقع روى عن ابن اجلميزي وتويف بدمشق يف رمضان وفيها ابن عصرون نور الدين 

مي روى عن املؤيد الطوسي باإلجازة حممود بن القاضي جنم الدين عبد الرمحن بن أيب سعد بن أيب عصرون التمي
  وتويف يف رمضان 

وفيها النجم أبو بكر بن أيب العز مشرف الكاتب األديب ويعوف بابن احلردان كان لغويا أخباريا فصيحا متقعرا له 
  شعر جيد تويف يف صفر قاله يف العرب 

  سنة اثنتني وتسعني وستمائة

  
عفوا وضربت البشائر يف رجب وفيها تويف تقي الدين أبو  فيها سلم صاحب سيس قلعة هبنسا للسلطان صفوا

إسحق إبراهيم بن علي بن أمحد بن فضل بن الواسطي الفقيه احلنبلي الزاهد شيخ اإلسالم بركة الشام قطب الوقت 



 ولد سنة اثنتني وستمائة ومسع بدمشق من ابن احلرستاين وابن البنا والشيخ موفق الدين وابن أيب لقمة وخلق ورحل
  يف طلب احلديث والعلم

فسمع ببغداد من الفتح بن عبد السالم وابن اجلواليقي وغريمها وحبلب من عبد الرمحن بن علوان وحبران من أمحد 
بن سالمة وباملوصل من أيب العز القسطلي وعىن باحلديث وقرأ بنفسه وله إجازات من مجاعات من األصبهانيني 

ودرس باملدرسة الصاحبة بقاسيون حنوا من عشرين سنة ومبدرسة الشيخ أيب والبغداديني وتفقه يف املذهب وأفىت 
عمر وويل يف آخر عمره مشيخة دار احلديث الظاهرية وكان من خري خلق اهللا تعاىل علما وعمال قال الذهيب قرأت 

للتعبد ليال وهنارا خبط العالمة كمال الدين بن الزملكاين يف حقه كان كبري القدر له وقع يف القلوب وجاللة مالزما 
قائما مبا يعجز عنه غريه مبالغا يف إنكار املنكر بايع نفسه فيه ال يبايل على من أنكر يعود املرضى ويشيع اجلنايز 

ويعظم الشعائر واحلرمات وعنده علم جيد وفقه حسن وكان داعية إىل عقيدة أهل السنة والسلف الصاحل مثابرا 
يغا عنها وقال الربزايل تفرد بعلو اإلسناد وكثرة الروايات والعبادة ومل خيلف على السعي يف هداية من يرى فيه ز

  مثله تويف آخر هنار اجلمعة يف مجادى اآلخرة ودفن بتربة الشيخ موفق الدين 
وفيها الفاضلي مجال الدين أبو إسحق إبراهيم بن داود بن ظافر العسقالين مث الدمشقي املقرىء صاحب السخاوي 

إلقراء بتربة أم الصاحل مدة ومسع من ابن الزبيدي ومجاعة وكتب الكثري وتويف يف مستهل مجادى األوىل ويل مشيخة ا
وفيها األرموي الشيخ الزاهد إبراهيم بن الشيخ القدوة عبد اهللا روى عن الشيخ املوفق وغريه وتويف يف احملرم 

ا خريا متقنا قانتا هللا تعاىل وفيها أبو العباس وحضر جنازته امللوك واألمراء والقضاة ومحل على الرؤس وكان صاحل
أمحد بن علي بن يوسف احلنفي املعدل سبط عبد احلق بن خلف ووالد قاضي احلصن روى عنه موسى بن عبد 

  القادر والشيخ املوفق وتويف يف صفر بنواحي البقاع وفيها ابن النصييب

خر من حدث عن االفتخار اهلامشي وثابت بن مشرف الرئيس كمال الدين أمحد بن حممد بن عبد القاهر احلليب آ
  وأيب حممد بن األستاذ تويف حبلب يف احملرم 

وفيها تقي الدين أمحد بن أيب الطاهر بن أيب الفضل املقدسي الصاحلي شيخ صاحل روى عن املوفق والقزويين وتويف 
  يف رجب 

سنة روت عن املوفق وابن راجح وتوفيت يف وفيها صفية بنت الواسطي أخت الشيخ إبراهيم املذكور أول هذه ال
  ذي احلجة عن نيف ومثانني سنة 

وفيها حمي الدين عبد اهللا بن عبد الظاهر بن نشوان املصري األديب كاتب اإلنشاء وأحد البلغاء املذكورين تويف 
اءات عن أيب القسم بن مبصر وفيها املكني األمسر عبد اهللا بن منصور األسكندراين شيخ القراء باألسكندرية أخذ القر

الصفراوي وأقرأ الناس مدة وفيها التقى عبيد بن حممد األسعردي احلافظ نزيل القاهرة مسع الكثري من أصحاب 
السلفي وخرج لغري واحد وتويف يف هذا العام وكان ثقة وفيها السيف علي بن الرضى عبد الرمحن بن عبد اجلبار 

  مسع من ابن النب والقزويين وحضر موسى واملوفق وتويف يف شوال  املقدسي احلنبلي نقيب الشيخ مشس الدين
وفيها ابن األعمى صاحب املقامة البحرية كمال الدين علي بن حممد بن املبارك األديب الشاعر روى عن ابن الليت 

  وغريه وتويف يف احملرم عن سن عالية ومن شعره يف محام ضيق ليس فيه ماء بارد 
  ) قد أناخ العذاب فيه وخيم ** فيه  إن محامنا الذي حنن( 
  ) كل عيب من عيبه يتعلم ** مظلم األرض والسما والنواحي ( 



  ) شهد اهللا من خير فيه يندم ** حرج بابه كطاقة سجن ( 
  ) بلى مالك أرق وأرحم ** وبه مالك غدا خازن النار ( 
  ) قال يل اخسأ فيه وال تتكلم ** كلما قلت قد أطلت عذايب ( 
  )ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ** ملا رأيته يتلظى  قلت( 

  
وفيها ابن فرقني األمري ناصر الدين علي بن حممود بن فرقني أجاز له الكندي ومسع من القزويين وغريه وتويف يف 

  شعبان 
األسدي وفيها ابن األستاذ عز الدين أبو الفتح عمر بن حممد بن الشيخ أيب حممد عبد الرمحن بن عبد اهللا بن علوان 

  احلليب مدرس املدرسة الظاهرية اليت بظاهر دمشق روى سنن ابن ماجه عن عبد اللطيف وتويف يف ربيع األول 
  وفيها أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم بن ترجم املصري آخر من روى جامع الترمذي عن علي بن البناء 

  سنة ثالث وتسعني وستمائة

  
يل بن امللك املنصور سيف الدين ويل السلطنة بعد والده يف ذي القعدة فيها قتل امللك األشرف صالح الدين خل

سنة تسع ومثانني وفتك به األمري بندار وذلك أنه جهز العسكر مع وزيره إىل القاهرة وختلى بنفسه ليخلو مع 
األمري  خاصيته بسبب الصيد وترك نائبه األمري بندار حتت الصناجق فلما كان وقت العصر وهو جالس مبفرده قدم

بندار وصحبته مجاعة من األمراء فقتلوا السلطان وحلفوا البندار وسلطنوه ولقب بامللك القاهر وتوجهوا إىل مصر 
فلقيهم اخلاصكية ومقدمهم األمري زين الدين كتبغا فحملوا عليهم فاهنزم األمري بندار فأدركوه وقتلوه ومسكوا باقي 

  حلفوا له واستقر الشجاعي وزيرا األمراء فقتلوهم وأقاموا امللك الناصر و
ومسك ابن السلعوس واستأصلوا أمواله ومسكوا أقاربه وذويه وكان قد أحضرهم من الشام فحلت عليهم النقمة 

  إال رجل واحد مل حيضر من الشام وكتب إليه شعرا 
  )بأنك قد وطئت على األفاعي ** تنبه يا وزير األرض واعلم ( 

  
  ) أخاف عليك من هنش الشجاعي * *وكن باهللا معتصما فإين ( 

فكان كما قاله فإنه مات من هنشة الشجاعي عاقبه إىل أن مات ومل جيد لنهشه درياقا مث أن الشجاعي عزم على قتل 
كتبغا فركب عليه وحصره يف القلعة فقتله بعض مماليك السلطان ورموا به إىل كتبغا فسكنت الفتنة وفرح الناس 

  د وتزايدت أفراح الناس ملا كان تعمد من املظامل مبوته وطافوا به يف البل
وفيها مشس الدين أبو العباس أمحد بن اخلليل بن سعادة املعروف بابن اخلوىي نسبة إىل خوى بضم اخلاء املعجمة 
وفتح الواو بعدها ياء حتتية وهي مدينة من أذربيجان أعين إقليم تربيز دخل خراسان وقرأ األصول على القطب 

لميذ الفخر الرازي وقرأ علم اجلدل على عالء الدين الطوسي ومسع خبراسان والشام وكان شافعيا عاملا املصري ت
نظارا خبريا بعلم الكالم واحلكمة والطب كثري الصالة والصيام صنف يف األصول والنحو والعروض وتوىل قضاء 

  الشام ومات هبا سنة سبع وثالثني وستمائة 



قاضي البالد الشامية وابن قاضيها فولد سنة ست وعشرين وستمائة ومات ولده وهو  وأما ولده شهاب الدين أمحد
ابن إحدى عشرة سنة فأقام بالعادلية ولزم االشتغال حىت برع ومسع احلديث وحدث وصنف كتبا منها شرح 

كو فتوىل هبا الفصول البن معطى ودرس باملدرسة الدماغية مث ويل قضاء القدس مث انتقل إىل القاهرة يف وقعة هال
قضاء القاهرة والوجه البحري مث ويل قضاء الشام بعد القاضي شهاب الدين بن الزكي فاجتمع الفضالء إليه وكان 

عاملا بعلوم كثرية وصنف كتابا ضمنه عشرين علما وكان له اعتقاد سليم على طريقة السلف حسن األخالق واهليئة 
ة قليل الشيب حسن األخالق تويف ببستان من بساتني دمشق يوم كبري الوجه أمسر فصيح العبارة مستدير اللحي

  اخلميس اخلامس والعشرين من شهر رمضان سنة ثالث وتسعني وستمائة قاله األسنوي 
  وفيها ابن مزيد احملدث املفيد تقي الدين إدريس بن حممد التنوخي احلموي

تويف يف ربيع اآلخر وفيها إسحق بن إبراهيم بن روى عن ابن رواحة وصفية بنت احلبقبق وطبقتهما وعىن باحلديث و
  سلطان البعلبكي الكتاين املقرىء روى عن البهاء عبد الرمحن وتويف بدمشق يف ذي القعدة 

وفيها بكتوت العالئي األمري الكبري بدر الدين املنصوري تويف مبصر يف مجادى اآلخرة وفيها امللك احلافظ غياث 
حب بعلبك األجمد هبرام شاه بن فروخ شاه روى صحيح البخاري عن ابن الزبيدي الدين حممد بن شاهنشاه بن صا

  ونسخ الكثري خبطه وتويف يف شعبان 
وفيها الدمياطي مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن عبد العزيز بن أيب عبد اهللا املقرىء أخذ القراءات عن السخاوي 

   يف صفر وله نيف وسبعون سنة وتصدر واحتيج إىل علو روايته وقرأ عليه مجاعة وتويف
وفيها ابن السلعوس الوزير الكامل مدبر املمالك مشس الدين حممد بن عثمان التنوخي الدمشقي التاجر الكاتب ويل 

حسبة دمشق فأحسن السرية واستصغرها الناس عليه فلم ينشب أن ويل الوزارة ودخل دمشق يف دست عظيم مل 
يام والذكر فلما توىل الوزارة تكرب على الناس ال سيما األمراء وأذى الذي يعهد مثله وكان قبل ذلك يكثر الص

أوصله إىل السلطان ومات يف تاسع صفر بعد أن أننت جسده من شدة الضرب وقلع منه اللحم امليت نسأل اهللا 
وى عن العافية وفيها ابن التيين فخر الدين حممد بن حممد بن عقيل الدمشقي الكاتب صاحب اخلط املنسوب ر

  الشيخ املوفق وغريه وتويف يف مجادى األوىل 

  سنة أربع وتسعني وستمائة

  
فيها تويف خطيب اخلطباء شرف الدين أمحد بن أمحد بن نعمة بن أمحد املقدسي الشافعي خطيب دمشق ومفتيها 

  وشيخ الشافعية هبا ولد سنة اثنتني

ع من السخاوي وابن الصالح وتفقه على ابن عبد وعشرين وستمائة وأجاز له أبو علي بن اجلواليقي وطائفة ومس
السالم وغريه وبرع يف الفقه واألصول والعربية وكان كيسا متواضعا متنسكا ثاقب الذهن مفرط الذكاء طويل 

  النفس يف املناظرة أديبا من حماسن الزمان ومن شعره 
  ) وارم مجار اهلم مستنفرا ** احجج إىل الزهر واسعى به ( 
  ) من قبل أن حيلق قد قصرا ** ف بالزهر يف وقته من مل يط( 

  وله لغز يف ناعورة 



  ) وحتمل دائما من غري بعل ** وما أنثى وليست ذات فحل ( 
  ) فيجري يف الفالة بغري رجل ** وتلقى كل آونة جنينا ( 
  ) بصوت حزينة ثكلت بطفل ** وتبكي حني تلقيه عليه ( 

ا الفاروثي بالفاء والراء واملثلثة نسبة إىل فاروث قرية على دجلة اإلمام عز الدين تويف رمحه اهللا تعاىل يف رمضان وفيه
أبو العباس أمحد بن إبراهيم بن عمر الواسطي الشافعي املقرىء الصويف شيخ العراق ولد بواسط يف ذي القعدة سنة 

وطبقته وكان إماما عاملا  أربع عشرة وستمائة وقرأ القراءات على أصحاب ابن الباقالين ومسع من عمر بن كرم
متفننا متضلعا من العلوم واآلداب رحاال حريصا على العلم ونشره حسن التربية للمريدين لبس اخلرقة من 

السهروردي وجاور مدة قال الذهيب مث قدم علينا يف سنة إحدى وتسعني فأقرأ القراءات وروى الكثري وويل اخلطابة 
مع احلجاج ودخل العراق ومات بواسط يف أول ذي احلجة وقد نيف على بعد ابن املرحل عزل بعد سنة فسافر 

الثمانني وفيها حمب الدين أبو العباس أمحد بن عبد اهللا بن حممد بن أيب بكر بن حممد شيخ احلرم الطربي املكي ولد 
ا إىل الغاية مبكة يف مجادى اآلخرة سنة مخس عشرة وستمائة ومسع من مجاعة وأفىت ودرس وتفقه وصنف كتابا كبري

  يف األحكام يف ست

جملدات وتعب عليه مدة ورحل إىل اليمن وأمسعه للسلطان صاحب اليمن وروى عنه الدمياطي وابن العطاء وابن 
اخلباز والربزايل ومجاعة قال الذهيب الفقيه الزاهد احملدث كان شيخ الشافعية وحمدث احلجاز وقال غريه له تصانيف 

ا يف التفسري كتبا وشرح التنبيه وله كتاب الرياض النضرة يف فضائل العشرة وكتاب كثرية يف غاية احلسن منه
ذخائر العقىب يف مناقب ذوي القرىب وكتاب السمط الثمني يف مناقب أمهات املؤمنني وكتاب القرى يف ساكن أم 

  القرى وغري ذلك تويف يف مجادى اآلخرة على الصحيح 
 ذي القعدة واسم ولده حممد ولقبه مجال الدين وكان قاضيا مبكة املشرفة وحكى الربزايل أن ولده تويف بعده يف

وفيها اجلمال احملقق أبو العباس أمحد بن عبد اهللا الدمشقي كان فقيها ذكيا مناظرا بصريا بالطب درس وأعاد وكان 
  فيه لعب ومزاح تويف يف رمضان عن حنو ستني سنة روى عن ابن طلحة 

إبراهيم بن قريش املخزومي املصري احملدث كان عاملا جليال مسع من جعفر اهلمداين وابن وفيها التاج إمسعيل بن 
املقري وهذه الطبقة ومات فجأة يف رجب وفيها أبو القسم عبد الصمد بن اخلطيب عماد الدين عبد الكرمي بن 

ه يسري روى عن زين القاضي مجال الدين بن احلرستاين الشافعي كان صاحلا زاهدا صاحب كشف وفيه تواضع وول
األمناء وابن الزبيدي وتويف يف ربيع اآلخر وله مخس وسبعون سنة وفيها ابن سحنون خطيب النريب جمد الدين شيخ 
األطباء أبو حممد عبد الوهاب بن أمحد بن سحنون احلنفي روى عن خطيب مردا يسريا وله شعر وفضائل وتويف يف 

 أبو احلسن علي بن عثمان بن حيىي الصنهاجي الشواء مث أمني السجن مسع ذي القعدة قاله يف العرب وفيها اللمتوين
  ابن غسان وابن الزبيدي وطائفة وتويف يف ذي القعدة وقد نيف على السبعني

  
وفيها ابن البزوري أبو بكر حمفوظ بن معتوق البغدادي التاجر روى عن ابن القسطي ووقف كتبه على تربته بسفح 

يا مجع تارخيا ذيل به على املنتظم وتويف يف صفر عن ثالث وستني سنة وهو أبو الواعظ جنم قاسيون وكان نبيال سر
الدين وفيها ابن احلامض أبو اخلطاب حمفوظ بن عمر بن أيب بكر بن خليفة البغدادي التاجر روى عن ابن عبد 

دين أبو غامن حممد بن الصاحب السالم الداهري ومجاعة وتويف مبصر يوم األضحى وفيها ابن العدمي الصاحب مجال ال



كمال الدين عمر بن أمحد العقيلي احلليب الفرضي الكاتب مسع من ابن رواحة وطائفة وببغداد ودمشق وانتهت إليه 
  رياسة اخلط املنسوب وتوقى حبماة يف أول أيام التشريق وله ستون سنة 

القاضي مشس الدين سامل بن صاعد القرشي وفيها قاضي نابلس مجال الدين حممد بن القاضي جنم الدين حممد بن 
املقدسي الشافعي روى عن أيب علي األوقي وتويف يف ربيع اآلخر عن أربع وسبعني سنة وفيها صاحب اليمن امللك 

املظفر يوسف ابن امللك املنصور عمر بن رسول بقي يف السلطنة نيفا وأربعني سنة وكان مستظهرا يف الوالية له 
ب العلماء ويعتقد الصاحلني حمببا إىل الرعايا صحبه يف حجته ستمائة فارس ومن ظرفه أنه كتب مشاركة يف العلوم حي

إليه رجل إمنا املؤمنون أخوة وأخوك بالباب يطلب نصيبه من بيت املال فأرسل إليه بدرهم وقال يف جوابه إخواين 
هم درهم وكتب إليه إنسان أنا كاتب املؤمنون كثري يف الدنيا لو قسمت بيت املال بينهم ما حصل لكل واحد من

أحسن اخلط الظريف والكشط اللطيف فقال حسن كشطك يدل على كثرة غلطك واشتكى إليه ناظره على عدن 
أن عبد اهللا بن أيب بكر اخلطيب أراق مخورهم فأجابه هذا ال يفعله إال صاحل أو جمنون وكالمها ما لنا معه كالم تويف 

  ساحمه اهللا تعاىل يف رجب

  
وفيها اجلوهري الصدر جنم الدين أبو بكر بن حممد بن عباس التميمي احلنفي صاحب املدرسة اجلوهرية احلنفية 

بدمشق تويف يف شوال ودفن مبدرسته عن سن عالية وفيها أبو بكر بن الياس بن حممد بن سعيد الرسعين احلنبلي 
عاىل وفيها أبو الرجال بن مرى املنيين الرجل الصاحل روى عن الفخر بن تيمية والقزويين وتويف بالقاهرة رمحه اهللا ت

القدوة بركة الوقت كان صاحب حال وكشف وله عظمة يف النفوس وكان له عشرة أوالد ذكور فكىن بأيب 
  الرجال وكان تلميذ الشيخ جندل العجمي رمحهما اهللا تويف يوم عاشوراء مبنني عن نيف ومثانني سنة ودفن هناك 

بن أمحد بن أيب الفهم السلمي الدمشقي رجل مستور روى عن الشيخ املوفق وغريه وتويف يف أحد وفيها أبو الفهم 
  الربيعني وله ثالث ومثانون سنة قاله يف العرب 

  سنة مخس وتسعني وستمائة

  
استهلت وأهل الديار املصرية يف قحط شديد ووباء مفرط حىت أكلوا اجليف وأخرج يف اليوم الواحد ألف 

نازة وكانوا حيفرون احلفائر الكبار ويدفنون فيها اجلماعة الكثرية وفيها كما قال الذهيب قدم علينا شيخ ومخسمائة ج
الشيوخ صدر الدين إبراهيم بن الشيخ سعد الدين بن محوية اجلويين طالب حديث فسمع الكثري وروى لنا عن 

يده بواسطة نائبه نوروز وكان يوما  أصحاب املؤيد الطوسي وأخرب أن ملك التتار غازان بن أرغون أسلم على
مشهودا وفيها تويف جنم الدين أبو عبد اهللا أمحد بن محدان بن شبيب بن محد بن شبيب بن محدان بن شبيب بن محدان 

بن حممود بن غياث بن سابق بن وثاب النمريي احلراين احلنبلي الفقيه األصويل القاضي نزيل القاهرة وصاحب 
ث وستمائة حبران ومسع الكثري هبا من احلافظ عبد القادر الرهاوي وهو آخر من روى عنه التصانيف ولد سنة ثال

  ومن اخلطيب أيب عبد اهللا بن

تيمية وغريه ومسع حبلب من احلافظ ابن خليل وغريه وبدمشق من ابن عساكر وابن صباح وبالقدس من األوقى 
دين بن تيمية وحبث معه كثريا وبرع يف الفقه وغريه وقرأ بنفسه على الشيوخ وجالس ابن عمه الشيج جمد ال



وانتهت إليه معرفة املذهب ودقائقه وغوامضه وكان عارفا باألصلني واخلالف واألدب وصنف تصانيف كثرية منها 
الرعاية الصغرى والرعاية الكربى يف الفقه وكتاب الوايف ومقدمة يف أصول الدين وكتاب صفة املفيت واملستفيت 

نيابة القضاء بالقاهرة وتفقه به وخترج عليه مجاعة كثرية وحدث بالكثري وعمر وأسن وأضر وروى وغري ذلك وويل 
  عنه الدمياطي واحلارثي واملزي والربزايل وغريهم وتويف بالقاهرة يوم اخلميس سادس صفر عن اثنتني وتسعني سنة 

ل يف ربيع اآلخر من هذه السنة أيضا وتويف أخوه تقي الدين شبيب األديب البارع الشاعر املفلق الطبيب الكحا
  وهو يف عشر الثمانني مسع ابن روزبة وطائفة وقد عارض بانت سعاد بقصيدة عظيمة منها 

  ) ورد عقل الربايا وهو معقول ** جمد كبا الوهم عن إدراك غايته ( 
  ) له بطيب ثراها اجلعد تقبيل ** طوىب لطيبة بل طوىب لكل فىت ( 

  وله أيضا 
  ) فخلت من راحة يف راحه ذهبا ** للين والليل قد ذهبا واىف يع( 
  ) له املدام بكى الراووق وانتحبا ** ظىب إذا قهقه األبريق وابتسمت ( 
  ) إال وراح بنور الراح خمتضبا ** مقرطق مل يقم بالكاس عرس هنا ( 
  ) فقم لتشهد أن العود قد خطبا ** جيلو على ابن غمام بكر معصرة ( 
  ) إال غدا قلب جيش اهلم مضطربا ** ده العسال يف رهج ماهز من ق( 

  وفيها الشيخ أبو العباس الداري أمحد بن عبد الباري الصعيدي مث

االسكندراين املؤدب الرجل الصاحل قرأ القراءات على أيب القسم بن عيسى وأكثر عنه وعن الصفراوي وتويف يف 
الفضائل املنقذي أمحد بن عبد الرمحن بن حممد احلسيين الدمشقي  أوائل السنة عن ثالث ومثانني سنة وألف وفيها أبو

خادم مصحف مشهد علي بن احلسني روى عن ابن غسان وابن صباح ومجاعة وله حضور على ذرع بن فارس 
  وتويف يف ذي احلجة 

املصري احلافظ  وفيها الشريف عز الدين احلسيين نقيب األشراف أبو العباس أمحد بن حممد بن عبد الرمحن احلليب مث
املؤرخ روى عن فخر القضاة أمحد بن احلباب وأكثر عن أصحاب البوصريي وعىن باحلديث وبالغ وتويف يف سادس 

  احملرم 
وفيها قاضي احلنابلة اإلمام شرف الدين حسن بن الشرف عبد اهللا بن الشيخ أيب عمر بن قدامة املقدسي ولد يف 

ن املرسي وابن مسلمة وغريهم وقرأ بنفسه على الكفر طاىب وتفقه وبرع يف شوال سنة مثان وثالثني وستمائة ومسع م
املذهب احلنبلي وويل القضاء بعد جنم الدين أمحد بن الشيخ وإىل أن مات قال الربزايل كان قاضيا بالشام على 
احملاضرة  مذهب اإلمام أمحد ومدرسا بدار احلديث األشرفية بسفح قاسيون ومبدرسة جده وكان مليح الشكل حسن

كثري احملفوظ وقال الذهيب كان من أئمة املذهب تويف ليلة اخلميس ثاين عشرى شوال ودفن مبقربة جده بسفح 
قاسيون وهو والد الشيخ شرف الدين أيب العباس أمحد املعروف بابن قاضي اجلبل وفيها بنت الواسطي الزاهدة 

ة قال الذهيب روت لنا عن الشيخ املوفق وتوفيت يف احملرم العابدة أم حممد زينب بنت علي بن أمحد بن فضل الصاحلي
  وقد قاربت التسعني 

وفيها ابن قوام العدل الصاحل كمال الدين أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن نصر بن قوام بن وهب الرصايف مث 
  الدمشقي قال الذهيب حدثنا عن القزويين وابن الزبيدي



نة وفيها ابن رزين اإلمام صدر الدين عبد الرب بن قاضي القضاة تقي الدين ومات فجأة يف ذي القعدة وله مثانون س
  حممد قال الذهيب كان إماما شافعيا فاضال درس بالقيمرية بدمشق ومات هبا يف رجب 

وفيها ابن بنت األعز قاضي الديار املصرية تقي الدين عبد الرمحن بن قاضي القضاة تاج الدين العالئي الشافعي قال 
 تويف يف مجادى األوىل كهال وويل بعده ابن دقيق العيد شيخنا وفيها ابن الفاضل الشيخ سعد الدين عبد الذهيب

الرمحن بن علي بن القاضي األشرف أمحد بن القاضي الفاضل مسع من عبد الصمد الغضاري وجعفر اهلمداين فأكثر 
ة قرية مبصر حمي الدين عبد الرحيم بن عبد وتويف يف رجب وقد قارب السبعني وفيها ابن الدمريي نسبة إىل دمري

املنعم املصري أخذ من احلافظ علي ابن املفضل وأيب طالب بن حديدة وأكثر عن الفخر الفارسي وكان إماما فاضال 
دينا تويف يف احملرم وله تسعون سنة وفيها العالمة سحنون أبو القسم عبد الرمحن بن عبد احلليم بن عمران األوسي 

فتح الدال املهملة وتشديد الكاف نسبة إىل دكالة بلد باملغرب املالكي املقرىء النحوي قرأ القراءات على الدكايل ب
الصفراوي ومسع منه ومن علي بن خمتار وكان إماما عالمة ورعا فاضال تويف يف رابع شوال وفيها اجلالل عبد املنعم 

كان شيخا عاملا دينا وقورا قال الذهيب حدثنا عن ابن  بن أيب بكر بن أمحد األنصاري املصري الشافعي قاضي القدس
  املقري وتويف بالقدس يف ربيع اآلخر 

  وفيها سراج الدين عمر بن حممد الوراق املصري أديب الديار املصرية كان مكثرا حسن التصرف فمن شعره قوله 
  )قفوا نفسا فساروا حيث شاءوا ** سألتهم وقد حثوا املطايا ( 

  
  ) وال التفتوا إىل وهم ظباء ** على وهم غصون وما عطفوا ( 

وفيها الشرف البوصريي صاحب الربدة حممد بن سعد بن محاد الدالصي املولد املغريب األصل البوصريي املنشأ ولد 
بناحية دالص يف يوم الثالثاء أول شوال سنة مثان وستمائة وبرع يف النظم قال فيه احلافظ ابن سيد الناس هو أحسن 

زر والوراق قاله السيوطي يف حسن احملاضرة وأقول واألمر كما قال ابن سيد الناس ومن سرب شعره علم من اجل
  مزيته وما أحسن قوله يف افتتاح ديوانه 

  ) بقضاء ما بيين وبني اخلرد ** كتب املشيب بأبيض يف أسود ( 
الرمحن بن سلطان التميمي احلنفي الشاهد قال  واهللا أعلم وفيها إمام مسجد البياطرة الفقيه أبو عبد اهللا حممد بن عبد

  الذهيب حدثنا عن ابن صباح وتويف يف ربيع األول وله ثالث ومثانون سنة 
وفيها ابن عصرون تاج الدين حممد بن عبد السالم بن املطهر بن عبد اهللا ابن أيب سعد بن أيب عصرون التميمي 

ة عشر وستمائة وأجاز له املؤيد الطوسي وطبقته ومسع من الشافعي مدرس الشامية الصغرى ولد حبلب يف أول سن
أبيه وابن روزبة ومجاعة وروى الكثري وكان خريا متواضعا حسن اإليراد للدرس تويف يف ربيع األول وفيها الشيخ 
يف شرف الدين األزروين الزاهد حممد بن عبد امللك بن عمر اليونيين كان صاحلا عابدا مقصودا بالزيارة والتربك تو

ببيت هليا وفيها ابن النحاس الصاحب العالمة حمي الدين أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب بن إبراهيم األسدي احلليب 
احلنفي روى عن الكاشغرى وابن اخلازن وكان من أساطني املذهب وتوىل الوزارة بالشام يف الدولة املنصورية ومل 

  املزة يف آخر السنة وله إحدى ومثانون سنة وشهرانيزل معظما يف مجيع الدول مشهورا باألمانة وتويف ب

  
وفيها املوفق أبو عبد اهللا حممد بن العالء بن علي بن مبارك األنصاري النصييب الشافعي املقرىء شيخ القراء 



والصوفية ببعلبك وقرأ القراءات على ابن احلاجب والسديد عيسى وأقرأها مدة وله نظم رائق تويف يف ذي احلجة 
  ب الثمانني قال الذهيب عرضت عليه ختمة للسبعة وقد قار

وفيها شرف الدين التاذيف باملثناة الفوقية واملعجمة والفاء نسبة إىل تاذف قرية قرب حلب حممود بن حممد بن أمحد 
 املقرىء كان عبدا صاحلا قانتا هللا تعاىل خائفا منه تاليا لكتابه روى عن ابن رواحة وابن خليل ومات بسفح قاسيون

يف رجب وقد نيف على السبعني وفيها ابن املنجا العالمة زين الدين أبو الربكات املنجا بن عثمان بن أسعد بن املنجا 
التنوخي الدمشقي احلنبلي أحد من انتهت إليه رياسة املذهب أصوال وفروعا مع التبحر يف العربية والنظر والبحث 

عاشر ذي القعدة سنة إحدى وثالثني وستمائة ومسع من السخاوي  وكثرة الصيام والصالة والوقار واجلاللة ولد يف
وابن مسلمة والقرطيب ومجاعة وتفقه على أصحاب جده وأصحاب الشيخ موفق الدين وقرأ األصول على التفليسي 

والنحو على ابن مالك وبرع يف ذلك كله ودرس وأفىت وناظر وصنف ومن تصانيفه شرح املقنع يف أربع جملدات 
كبري للقرآن العظيم وغري ذلك ومسع منه ابن العطار واملزي والربزايل وغريهم وتويف يوم اخلميس رابع وتفسري 

شعبان وتوفيت زوجته أم حممد ست البهاء بنت الصدر اخلجندي ليلة اجلمعة خامس الشهر وصلى عليهما معا 
  عقب صالة اجلمعة جبامع دمشق ودفنا بتربة بيت املنجا بسفح قاسيون 

الوجيه النفري بكسر النون وفتح الفاء املشددة وراء نسبة إىل النفر بلد على النرس موسى بن حممد احملدث  وفيها
  أحد من عىن مبصر باحلديث وقدم دمشق سنة نيف وسبعني فأكثر عن أصحاب ابن طربزد وتويف يف مجادى اآلخرة

  
سكاكيين صاحل خري فاضل حسن اجملالسة قال وفيها أبو الفتوح نصر اهللا بن حممد بن عباس بن حامد الصاحلي ال

الذهيب حدثنا عن أيب القسم بن صصرى وعلي بن زيد التسارسي وطائفة وتويف يف سلخ شوال وله تسع وسبعون 
  سنة 

وفيها رضي الدين القسنطيين بضم القاف وفتح السني املهملة وسكون النون نسبة إىل قسنطينية قلعة حبدود أفريقية 
كر بن عمر بن علي بن سامل الشافعي النحوي أخذ العربية عن ابن معطي وابن احلاجب ومسع من أيب العالمة أبو ب

علي األوقي وابن املقري وتصدر لألشغال مدة واضر بآخرة وتويف يف رابع عشر ذي احلجة وله مثان ومثانون سنة 
قاضي حران أيب بكر والقزويين وابن روزبة  وفيها الكفرايب أبو الغنامي ابن حماسن بن أمحد بن مكارم املعمار روى عن

  وتويف يف ذي احلجة وله إحدى ومثانون سنة 

  سنة ست وتسعني وستمائة

  
فيها توجه امللك العادل إىل مصر فلما كان باللجون وثب حسام الدين الشني املنصور على بيحاص وبكتوت 

أربعة مماليك وساق إىل دمشق فدخل القلعة  األزرق فقتلهما وكانا جناحي أستاذمها العادل فخاف وركب سرا يف
فلم ينفعه ذلك وزال ملكه وخضع املصريون حلسام لدين ومل خيتلف عليه اثنان ولقب بامللك املنصور وأخذ العادل 
حتت احلوطة فاسكن بقلعة صرخد وقنع هبا وفيها تويف الصدر الفاضل أمحد بن إبراهيم ببستانه بسطرا ودفن بتربة 

قبالة األتابكية جوار تربة تقي الدين توبة كان فاضال يف النحو واللغة والعربية وله جترد مع الفقراء بسفح قاسيون 
احلريرية وكان من رؤساء دمشق وله شعر حسن وفيها ابن األعالقي ابو العباس أمحد بن عبد الكرمي بن غازي 



ابن باقا وكان إمام مسجد تويف يف صفر عن الواسطي مث املصري قال الذهيب روى لنا عن عبد القوي وابن احلباب و
  ست

ومثانني سنة وفيها ابن الظاهري احلافظ الزاهد القدوة مجال الدين أبو العباس أمحد بن حممد بن عبد اهللا احلليب احلنفي 
املقرىء احملدث كان أحد من عىن هبذا الشأن وكتب عن سبعمائة شيخ بالشام واجلزيرة ومصر وحدث عن ابن 

ألربلي فمن بعدمها وما زال يف طلب احلديث وإفادته وخترجيه إىل آخر أيامه وكان من الثقات األثبات تويف الليت وا
باملغس يف زاويته بظاهر القاهرة يف ربيع األول وله سبعون سنة قال ابن ناصر الدين كان أبوه موىل للظاهر غازي بن 

الواحد بن صدقة احلراين مث الدمشقي ناظر األيتام يوسف وفيها النفيس نفيس الدين إمسعيل بن حممد بن عبد 
  وواقف النفيسية بالرصيف روى عن مكرم القرشي وتويف يف ذي القعدة عن حنو من سبعني سنة 

وفيها الضياء أبو الفضل جعفر بن حممد بن عبد الرحيم احلسيين املصري القباين أحد كبار الشافعية ويعرف بابن 
رة وستمائة وتفقه على الشيخني هباء الدين القفطي وجمد الدين القشريي واستفاد من عبد الرحيم ولد سنة تسع عش

ابن عبد السالم وأخذ األصول عن الشيخني جمد الدين القشريي وعبد احلميد اخلسروشاهى ومسع احلديث من 
طبقاته أحد األعيان  مجاعة ودرس باملشهد احلسيين وويل كتابة بيت املال وكان من كبار الشافعية قال ابن كثري يف

كان بارعا يف املذهب أفىت بضعا وأربعني سنة وتويف يف ربيع األول عن مثان وسبعني سنة وفيها الضياء دانيال بن 
منكل الشافعي قاضي الكرك قرأ على السخاوي ومسع من ابن الليت وابن اخلازن وطائفه وكان له رواء ومنظر 

اج أبو حممد عبد اخلالق بن عبد السالم بن سعيد بن علوان البعلبكي فقيه ولديه فضائل وتويف يف رمضان وفيها الت
عامل جيد املشاركة يف الفنون ذو حظ من عبادة وتواضع روى عن الشيخ املوفق والزويين والبهاء عبد الرمحن وتويف 

  يف تاسع احملرم وله ثالث وتسعون سنة 
  مزروع بن أمحد بنوفيها عفيف الدين أبو حممد عبد السالم بن حممد بن 

عزاز املصري البصري الفقيه احلنبلي احملدث احلافظ نزيل املدينة النبوية ولد بالبصرة يف شوال سنة مخس وعشرين 
وستمائة ورحل إىل بغداد فسمع هبا من ابن قمرية وخلق وتفقه على الشيخ كمال الدين بن وضاح مث انتقل إىل 

ني سنة إىل أن مات هبا وحج منها أربعني حجة على الوالء وحدث بالكثري املدينة النبوية واستوطنها حنوا من مخس
باحلجاز وبغداد ومصر ودمشق ومسع منه مجاعات منهم الربزايل وابن اخلباز واحلارثي وتويف يوم الثالثاء بعد الصبح 

دسي احلنبلي سابع عشرى صفر ودفن بالبقيع وفيها عز الدين أبو حفص عمر بن عبد اهللا بن عمر بن عوض املق
قاضي القضاة بالديار املصرية مسع من جعفر اهلمداين وابن رواح وأفىت ودرس وكان حممود القضايا مشكور السرية 
متثبتا يف األحكام مليح الشكل مسع منه الذهيب وقال عنه إمام مجاع للفضائل حممود القضايا متثبت تويف بالقاهرة يف 

ه ست وستون سنة وفيها الضياء السبين بفتحتني ونون نسبة إىل السنب موضع صفر ودفن بتربة احلافظ عبد الغين ول
أبو اهلدى عيسى بن حيىي بن أمحد بن حممد األنصاري الشافعي الصويف احملدث ولد سنة ثالث عشرة وستمائة وقدم 

تويف بالقاهرة مع أبيه فحج ولبس اخلرقة من السهروردي ومسع وقرأ الكتب على الصفراوي وابن املقري وغريمها و
  فجأة وله ثالث ومثانون سنة 

وفيها مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن حازم بن حامد بن حسن املقدسي احلنبلي مسع من ابن صصرى والناصح بن 
احلنبلي وابن الزبيدي وابن عساكر والضياء احلافظ وأكثر عنه وكان فقيها فاضال عابدا تويف يف ذي احلجة بنابلس 

  زيارة املسجد األقصى وهو يف عشر الثمانني  يف رجوعه من



وفيها التلعفري الشيخ حممد بن جوهر الصويف املقرىء قرأ على أيب إسحق ابن وثيق ولقن مدة وكان عارفا 
  بالتجويد وروى عن يوسف بن خليل وغريه

وزر لصاحب محاة  وتويف بدمشق يف صفر وفيها الضياء بن النصييب حممد بن حممد بن عبد القاهر احلليب الكاتب
وحدث عن ابن روزبة واملوفق عبد اللطيف وتويف يف رجب وفيها الرضى حممد بن أيب بكر بن خليل العثماين املكي 
الشافعي املفيت النحوي الزاهد شيخ احلرم وفقيهه روى عن ابن اجلميزي وغريه وفيها أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر 

ا عن الناصح وكان ينادي ويتبلغ تويف يف صفر عن مثان وسبعني سنة وفيها بن بطيح الدمشقي قال الذهيب روى لن
ابن العدل حمي الدين حيىي بن حممد بن عبد الصمد الزبداين مدرس مدرسة جده بالزبداين حدث عن ابن الزبيدي 

 بن حممد بن عطاء وابن الليت وتويف يف احملرم وفيها ابن عطا أبو احملاسن يوسف بن قاضي القضاة مشس الدين عبد اهللا
األذرعي باحلنفي روى عن ابن الزبيدي وغريه وتويف يف ربيع األول عن ست وسبعني سنة وفيها أبو تغلب بن أمحد 

  بن أيب تغلب الفاروثي الواسطي مسع من ابن الزبيدي وغريه وتويف بدمشق يف احملرم وله إحدى وتسعون سنة 

  سنة سبع وتسعني وستمائة

  
العابر أبو العباس أمحد بن عبد الرمحن بن عبد املنعم بن نعمة النابلسي احلنبلي ولد ليلة الثالثاء  فيها تويف الشهاب

ثالث عشر شعبان سنة مثان وعشرين وستمائة بنابلس ومسع هبا من عمه تقي الدين يوسف ومن الصاحب حمي الدين 
رية وتفقه يف املذهب قال الذهيب فقيه بن اجلوزي ومسع من سبط السلفي وغريه وترحل إىل مصر ودمشق واالسكند

إمام عامل ال يدرك شأوه يف علم التعبري وله مصنف كبري يف هذا العلم مساه البدر املنري تويف يوم األحد تاسع عشرى 
  ذي القعدة ودفن بتربة أيب الطيب بباب الصغري

  
س ويل مرة قضاء حلب وكان ذا مهة وفيها الصدر بن عقبة أبو إسحق إبراهيم بن أمحد بن عقبة البصروي مفت مدر

وجالدة وسعى تويف يف رمضان عن سن عالية قاله يف العرب وفيها أبو الروح جربيل بن إمسعيل بن جربيل الشارعي 
قال الذهيب شيخ مقرىء متواضع بزورى يؤم مبسجد تويف يف هذا العام ظنا روى لنا عن ابن باقا وغريه وخرج عنه 

ا عائشة ابنة اجملد عيسى بن الشيخ املوفق املقدسي مباركة صاحلة عابدة قال الذهيب روت األبيوردي يف معجمه وفيه
لنا عن جدها وابن راجح وعاشت ستا ومثانني سنة وفيها الكمال الفويره مسند العراق أبو الفرج عبد الرمحن بن 

قرأ القراءات على الفخر املوصلي عبد اللطيف بن حممد البغدادي احلنبلي املقرىء البزار املكثر شيخ املستنصرية 
ومسع من أمحد بن صرما ومجاعة وأجاز له ابن طربزد وعبد الوهاب بن سكينة وانتهى إليه علو اإلسناد يف القراءات 
واحلديث وتويف يف ذي احلجة وله مثان وتسعون سنة ووقع يف اهلرم رمحه اهللا تعاىل وفيها ابن املغيزل الصدر شرف 

بن حممد بن حممد بن نصر اهللا احلموي الشافعي روى عن الكاشغري وابن اخلازن وتويف يف احملرم الدين عبد الكرمي 
  وله إحدى ومثانون سنة 

وفيها ابن واصل قاضي محاة مجال الدين أبو عبد اهللا حممد بن سامل بن نصر اهللا بن واصل احلموي الشافعي كان 
 الذكاء مداوما على االشتغال والتفكر يف العلم حىت كان يذهل إماما عاملا بعلوم كثرية خصوصا العقليات مفرطا يف

عمن جيالسه وعن أحوال نفسه وصنف تصانيف كثرية يف األصلني واحلكمة واملنطق والعروض والطب واألدبيات 



  ومن شعره 
  ) وربع سروري بالتأهل عامر ** وأغيد مصقول العذار صحبته ( 
  ) قد دارت عليه الدوائر تروع و** وفارقته حينا فجاء بلحية ( 
  )وأنشدت بيتا قاله قبل شاعر ** فكررت طريف يف رسوم مجاله ( 

  
  ) أنيس ومل يسمر مبكة سامر ** كأن مل يكن بني احلجون إىل الصفا ( 
  ) يقلقله بني اجلوانح طائر ** فقال عجيب والفؤاد كأمنا ( 
  ) لعواثر صروف الليايل واجلذوذ ا** بلى حنن كنا أهلها فأبادنا ( 

  تويف حبماة يوم اجلمعة الثاين والعشرين من شوال 
وفيها ابن املغريب بدر الدين حممد بن سليمان بن معايل احلليب املقرىء قال الذهيب عبد خري صاحل عامل كتب العلم 

  وقرأ بنفسه وروى عن كرمية وابن املقري وطائفة وتويف يف ربيع األول عن مثان وسبعني سنة 
عبد اهللا حممد بن صاحل بن خلف اجلهين املصري املقريء قال يف العرب حدثنا عن ابن باقا وتوىف يف حدود  وفيها أبو

  هذه السنة 
وفيها األيكي العالمة مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن حممد الفارسي الشافعي كان فقيها صوفيا إماما يف 

طق خمتصر ابن احلاجب مث سافر إىل مصر وويل مشيخة الشيوخ هبا األصلني ورد دمشق ودرس بالغزالية وشرح من
فتكلم فيه الصوفية فخرج منها وعاد إىل دمشق فتويف باملزة يوم اجلمعة قبيل العصر ثالث شهر رمضان عن سبعني 

  أعلم  سنة قاله األسنوي قلت رما اإلمام أبو حيان باإلحلاد وعده فيمن اشتهر بذلك يف املائدة من تفسريه واهللا
وفيها أبو القسم القاضي هباء الدين هبة اهللا بن عبد اهللا بن سيد الكل القفطي بكسر القاف وسكون الفاء وبالطاء 

املهملة نسبة إىل قفط بلد بصعيد مصر ولد يف سنة ستمائة أو إحدى وستمائة وقيل يف أواخر سنة تسع وتسعني 
عي وقرأ األصول على الشمس األصفهاين بقوص ودخل ومخسمائة وتفقه على اجملد القشريي يف مذهب الشاف

القاهرة فاجتمع بالشيخني عز الدين بن عبد السالم والزكي املنذري واستفاد منهما ورجع إىل بلده وانتفع به الناس 
وخترجت به الطلبة ووىل قضاء أسنا وتدريس املدرسة املعزية هبا وكانت أسنا مشحونة بالروافض فقام يف نصرة 

  وأصلح اهللا به خلقا ومهت الروافض بقتله فحماه اهللا منهمالسنة 

وترك القضاء أخريا واستمر على العلم والعبادة قال السبكي كان فقيها فاضال متعبدا مشهور االسم وانتهت إليه 
رياسة العلم يف إقليمه وكان زاهدا وقال األسنوي برع يف علوم كثرية وأخذ عنه الطلبة وقصدوه من كل مكان 

ن انتفع به تقي الدين بن دقيق العيد والدشناوي وصنف كتبا كثرية يف علوم متعددة وكانت أوقاته موزعة ما بني ومم
  أقراء وتدريس وتصنيف تويف باسنا ودفن باملدرسة اجمليدية 

  سنة مثان وتسعني وستمائة

  
ه وهو معتمد عليه يف جل األمور استهلت وسلطان اإلسالم امللك املنصور حسام الدين الجني ونائبه منكومتر مملوك

فشرع ميسك كبار األمراء وينفي آخرين ويف ربيع اآلخر استوحش قبجق املنصوري نائب الشام وبكتمر السلحدار 



وغريمها من فعائل منكومتر وخافوا ان يبطش هبم وبلغهم دخول ملك التتار يف اإلسالم فأمجعوا على املسري إليه 
لم يلبثوا إن جاء اخلرب بقتل السلطان ومنكومتر على يد كرجي األشريف ومن قام معه فساروا من محص على الربية ف

هجم عليه كرجي يف ستة أنفس وهو يلعب بالشطرنج بعد العشاء ما عنده إال قاضي القضاة حسام الدين احلنفي 
ا سبعة أسياف تنزل عليه واألمري عبد اهللا ويزيد البدوي وإمامه اجملري بن العسال قال حسام الدين رفعت رأسي فإذ

مث قبضوا على نائبه فذحبوه من الغد ونودي للملك الناصر وأحضروه من الكرك فاستناب يف اململكة سالر مث قتل 
طغجى وكرجى األشرفيان مث ركب امللك الناصر خبلعة اخلليفة وتقليده وقدم االقرم على نيابة دمشق يف مجادى 

  هب فيه دين وعدل يف اجلملة وله شجاعة وإقدام االوىل وكان امللك املنصور أشقر أص
  وفيها تويف ابن احلصري نائب احلكم نظام الدين أمحد بن العالمة مجال

الدين حممود بن أمحد البخاري الدمشقي احلنفي وله حنو من سبعني سنة قاله يف العرب وفيها الصوايب اخلادم األمري 
مائة فارس بدمشق وأقام يف األمرة حنوا من أربعني سنة وكان خريا  الكبري بدر الدين بدر احلبشي كان أمريا على

دينا معمرا موصوفا بالشجاعة والعقل والرأي قال الذهيب روى لنا عن ابن عبد الدامي وتويف فجأة بقرية اخليارة يف 
جاج يف كل سنة مجادى األوىل وقال ابن شهبة ومحل إىل قاسيون فدفن بتربته وهو أول من أبطل ما كان جيىب من احل

ألجل العربان وهو على كل مجل عشرة دراهم أقام ذلك من ماله وأبطل اجلباية وذلك سنة إحدى ومثانني فبطل 
  ذلك إىل اآلن انتهى 

وفيها التقى البيع الصاحب الكبري أبو البقاء توبة بن علي بن مهاجر التكرييت عرف بالبيع كان تاجرا فلما أخذت 
الشام وتوىل البيعية بدار الوكالة مث ضمنها يف أيام الظاهر وخدم املنصور وأقرضه ستني ألفا  التتار بغداد حضر إىل

بال فائدة فلما توىل املنصور أطلق له دار الوكالة وما كان عليه مكسورا وهو مائة ألف درهم وواله كتابة اخلزانة مث 
ل كتبغا والجني والناصر وكان حسن األخالق نقل إىل وزارة الشام وتوزر خلمسة ملوك األشرف واملنصور والعاد

ناهضا وافرا كافيا وافر احلرمة تويف يف مجادى اآلخرة ودفن بتربته بسفح قاسيون عن مثان وسبعني سنة وفيها صد 
رالدين أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن األجنب بن الكسار الواسطي األصل البغدادي احملدث احلافظ احلنبلي ولد سنة 

ين وستمائة ومسع ببغداد من ابن قمرية وغريه وبواسط من الشريف الداعي الرشيدي وقرأ كثريا من ست وعشر
الكتب واألجزاء وعىن باحلديث وكانت له معرفة حسنة به قال الذهيب قال لنا الفرضي كان فقيها حمدثا حافظا له 

حلديث وشهرة بطلبه وقال ابن رجب كان معرفة وقال الذهيب وبلغين أنه تكلم فيه وهو متماسك وله عمل كثري يف ا
  رمحه اهللا زرى للباس وسخ الثياب على حنو طريقة أيب حممد بن اخلشاب النحوي كما سبق ذكره

وكان بعض الشيوخ يتكلم فيه وينسبه إىل التهاون يف الصالة وكان الدقوقي يقول أهنم كانوا حيسدونه ألنه كان 
 أعلم حبقيقة أمره مسع منه خلق من شيوخنا وغريهم تويف يف رجب ودفن يربز عليهم يف الكالم يف اجملالس واهللا

مبقربة باب حرب انتهى كالم ابن رجب وفيها العماد عبد احلافظ بن بدران بن شبل املقدسي النابلسي صاحب 
 املدرسة بنابلس روى عن املوفق وابن راجح وموسى بن عبد القادر ومجاعة وطال عمره وقصد بالزيارة وتفرد

بأشياء وتويف يف ذي احلجة وفيها الشيخ على امللقن بن حممد بن علي بن بقاء الصاحلي املقرىء العبد الصاحل روى 
  عن ابن الزبيدي وغريه وعاش ستا ومثانني سنة وتويف يف رابع شوال 

ع حضورا من وفيها ابن القواس مسند الوقت ناصر الدين أبو حفص عمر بن عبد املنعم بن عمر الطائي الدمشقي مس
ابن احلرستاين وأيب يعلى بن أيب لقمة فكان آخر من روى عنهما وأجاز له الكندي وطائفة وخرجت له مشيخة 



وكان خريا دينا متواضعا حمبا للرواية تويف يف ثاين ذي القعدة وله ثالث وتسعون سنة وفيها ابن النحاس العالمة 
اهيم بن أيب عبد اهللا احلليب شيخ العربية بالديار املصرية روى عن حجة العرب هباء الدين أبو عبد اهللا حممد بن إبر

  املوفق بن يعيش وابن الليت ومجاعة وكان من أذكياء أهل زمانه تويف يف مجادى األوىل وله إحدى وسبعون سنة 
 املقدسي وفيها ابن النقيب اإلمام املفسر العالمة مجال الدين أبو عبد اهللا حممد بن سليمان بن حسن البلخي مث

احلنبلي مدرس العاشورية بالقاهرة ولد سنة إحدى عشرة وستمائة وقدم مصر فسمع هبا من يوسف بن املخيلي 
وصنف تفسريا كبريا إىل الغاية وكان إماما زاهدا عابدا مقصودا بالزيارة متربكا به أمارا باملعروف كبري القدر تويف 

  يف احملرم ببيت املقدس قاله يف العرب 
  صاحب محاة امللك املظفر تقي الدين حممود بن امللك املنصور ناصر وفيها

الدين حممد بن املظفر حممود بن املنصور حممد بن عمر شاهنشاه احلموي آخر ملوك محاة مات يف احلادي والعشرين 
  من ذي القعدة 

ة اخلط املنسوب كان وفيها مجال الدين ياقوت املستعصمي الكاتب األديب البغدادي آخر من انتهت إليه رياس
يكتب على طريقة ابن البواب وهو من مماليك املستعصم أمري املؤمنني قال احلافظ علم الدين الربزايل قال أنشدين 

  أبو شامة قال أنشدين ياقوت لنفسه 
  ) قصارا وحياها احليا وسقاها ** رعى اهللا أياما تقضت بقربكم ( 
  ) إال قال قليب آها من الناس ** فما قلت إيه بعدها ملسامر ( 

وفيها امللك األوحد جنم الدين يوسف بن الناصر صاحب الكرك داود بن املعظم تويف بالقدس يف ذي احلجة وله 
  سبعون سنة مسع من ابن الليت وروى عنه الدمياطي يف معجمه 

  سنة تسع وتسعني وستمائة

  
ديث بدمشق واجلبل أكثر من مائة نفس وقتل فيها كانت بالشام فتنة غازان ملك التتار تويف فيها من شيوخ احل

باجلبل ومات بردا وجوعا حنو أربعمائة نفس وأسر حنو أربعة آالف منهم سبعون نسمة من ذرية الشيخ أيب عمر 
وفيها تويف أبو العباس أمحد بن سليمان بن أمحد بن إمساعيل بن عطاف املقدسي مث احلراين املقرىء روى عن القزويين 

  ووالده الفقيه أيب الربيع وتويف يف مجادى اآلخرة وله أربع ومثانون سنة وابن روزبة 
وفيها أبو العباس أمحد بن عبد اهللا بن عبد العزيز اليونيين الصاحلي احلنفي مسع البهاء عبد الرمحن وابن الزبيدي 

  واستشهد باجلبل يف ربيع اآلخر 
شبيلي الشافعي احملدث احلافظ تفقه على ابن عبد السالم وفيها شهاب الدين أبو العباس أمحد بن فرح بن أمحد األ

  قال الذهيب وحدثنا عن ابن عبد الدامي

وطبقته وكان له حلقة أشغال جبامع دمشق عاش مخسا وسبعني سنة وكان ذا ورع وعبادة وصدق وقال ابن ناصر 
حفظها مجاعة وعلى فهمها الدين ومن نظمه الرائق قصيدته اليت أوهلا غرامي صحيح والرجا فيك معضل ولقد 

عولوا وفيها جنم الدين أبو العباس أمحد بن حممد بن محزة بن منصور اهلمداين الطبيب احلنبلي روى عن الزبيدي 
ومات بدويرة محد يف رمضان وفيها أبو العباس أمحد بن حممد بن حممد بن أيب الفتح الصاحلي احلداد روى عن أيب 



  جاز له الشيخ املوفق هلك يف اجلبل فيمن هلك القسم بن صصرى وابن الزبيدي وأ
وفيها ابن جعوان الزاهد املفيت الشافعي شهاب الدين أمحد بن حممد بن عباس الدمشقي أخو احلافظ مشس الدين 
كان عمدة يف النقل روى عن ابن عبد الدامي وفيها القاضي عالء الدين أمحد بن عبد الوهاب بن بنت األعز كان 

وىل حسبة القاهرة واألحباس ودرس هبا وبدمشق يف الظاهرية والقيمرية وناب بالقاهرة وهبا مات فصيح العبارة ت
  ومن نظمه 

  ) فإنه ثغر سلمى الح يف الظلم ** إن أومض الربق يف ليل بذي سلم ( 
  ) فإهنا نسمة من ربة اخليم ** وإن سرت نسمة يف الكون عابقة ( 
  ) ن عيين طول الليل مل تنم بأ** تنام عني اليت أهوى وما علمت ( 
  ) قد مرحلوا مرور الطيف يف احللم ** هللا عيش مضى يف سفح كاظمة ( 
  ) ولت بعني الرضا مين ومل تدم ** أيام ال نكد فيها نشاهده ( 

  وقال يف دمشق 
  ) من حسن وصفي بالدليل القاطع ** إين أدل على دمشق وطيبها ( 
  ) رق بينهما بنفس اجلامع والف** مجعت مجيع حماسن يف غريها ( 

وفيها جنم الدين أمحد بن حمسن بفتح احلاء وكسر السني املهملة املشددة ابن ملى بالالم األنصاري البعلبكي الشافعي 
  قال األسنوي ولد ببعلبك يف رمضان

دري سنة سبع عشرة وستمائة وأخذ النحو عن ابن احلاجب والفقه عن ابن عبد السالم واحلديث عن الزكي الب
وكان فاضال يف علوم أخرى منها األصول والطب والفلسفة ومن أذكى الناس وأقدرهم على املناظرة وإفحام 

اخلصوم ودخل بغداد ومصر إىل آخر الصعيد وحضر الدرس ببلدنا اسنا ومدرسها هباء الدين القفطي مث استقر 
وكان متهما يف دينه بأمور كثرية منها الرفض  بأسوان مدة يدرس هبا باملدرسة البانياسية مث عاد منها إىل االشام

والطعن يف الصحابة تويف يف مجادى االوىل سنة تسع وتسعني وستمائة بقرية يقال هلا خنعون من جبال الظنيني وهو 
  جبل بني طرابلس وبعلبك انتهى 

ن عساكر املسند األجل وفيها شرف الدين أبو العباس وأبو الفضل امحد بن هبة اهللا بن أمحد بن حممد بن احلسن ب
الدمشقي الشافعي ولد سنة أربع عشرة وستمائة ومسع القزويين وابن صصرى وزين األمناء وطائفة وأجاز له املؤيد 

  الطوسي وأبو روح اهلروي وآخرون وروى الكثري وتفرد بأشياء وتويف يف اخلامس والعشرين من أحد اجلمادين 
بن حممد بن خلف بن راجح ولد القاضي جنم الدين املقدسي الصاحلي روى عن وفيها العماد املاسح إبراهيم بن أمحد 

  إمسعيل بن ظفر ومجاعة وباإلجازة عن عمر بن كرم وتويف يف أواخر السنة عن نيف وسبعني سنة 
له وفيها أبو عمر وأبو إسحق إبراهيم بن أيب احلسن الفراء الصاحلي مسع املوفق والبهاء القزويين واستشهد باجلبل و

  سبع ومثانون سنة 
  وفيها إبراهيم بن عنرب املارديين األمسر قال الذهيب حدثنا عن ابن الليت وتويف يف مجادى األوىل بعد الشدة والضرب 

وفيها الشيخ هباء الدين أبو صابر أيوب بن أيب بكر بن إبراهيم بن هبة اهللا احلليب احلنفي ابن النحاس مدرس 
  ال الذهيب روى لنا عن ابن روزبة ومكرم وابن اخلازن والكاشغري وابن خليلالقليجية وشيخ احلديث هبا ق



  وتويف يف شوال عن اثنتني ومثانني سنة 
وفيها بالل املغيثي الطواشي األمري الكبري أبو اخلري احلبشي الصاحلي روى عن عبد الوهاب بن رواج وتويف بعد 

مري الكبري سيف الدين الذي وىل السد بدمشق كان فيه خري ودين اهلزمية بالرملة وهو يف عشر املائة وفيها جاعان األ
  تويف بأرض البلقاء يف أول الكهولة قاله يف العرب 

وفيها املطروحي األمري مجال الدين احلاجب من جلة أمراء دمشق ومشاهريهم عمل احلجوبية مدة وعدم يف الوقعة 
  فيقال أسر وبيع للفرنج 

اة احلسن بن أمحد بن أيب شروان الرازي مث الرومي احلنفي عدم بعد الوقعة وحتدث وفيها حسام الدين قاضي القض
  أنه يف األسر بقربص ومل يثبت ذلك واهللا أعلم وكان هو واملطروحي من أبناء السبعني قاله يف العرب 
يخ عبد الرؤف وفيها ابن هود الشيخ الزاهد بدر الدين حسن بن علي بن أمري املؤمنني أيب احلجاج يوسف قال الش

املناوي يف طبقاته املغريب األندلسي نزيل دمشق املعروف بابن هود كان فاضال قد تفنن وزاهدا قد تسنن عنده من 
علوم األوائل فنون وله طلبة وتالمذة ومريدون فيه اجنماع عن الناس وانقباض وانفراد وإعراض عما يف هذه الدنيا 

ه ذاهال عن خبله وجوده ال يبايل مبا ملك وال يدري أية سلك قد اطرح من األعراض وكان لفكرته غائبا عن وجود
احلشمة وذهل عما ينعم جسمه ونسى ما كان فيه من النعمة وكان يلبس قبع لباد ينزل على عينيه ويغطى به 

هد حاجبيه ومل يزل على حاله حىت برق بصره وأجلمه عيه وحصره سنة سبعمائة وقد ذكره الذهيب فقال الشيخ الزا
الكبري أبو علي بن هود املرسي أحد الكبار يف التصوف على طريق الوحدة كان أبوه نائب السلطنة هبا عن اخلليفة 
املتوكل حصل له زهد مفرط وفراغ عن الدنيا فسافر وترك احلشمة وصحب ابن سبعني واشتغل بالطب واحلكمة 

  وقرع باب الصوفية وخلط هذا هبذا وكان غارقا يف الفكر عدمي

اللذة مواصل األحزان فيه انقباض وكان اليهود يشتغلون عليه يف كتاب الداللة مث قال الذهيب قال شيخنا عماد 
الدين الواسطي قلت له أريد أن تسلكين فقال من أي الطرق املوسوية أو العيسوية أو احملمدية وكان يوضع يف يده 

فيلقيه وقال ابن أيب حجلة ابن هود شيخ اليهود عقدوا اجلمر فيقبض عليه وهو اله عنه فإذا حرقه رجع إليه حسه 
له العقود على ابنة العنقود فأكل معهم وشرب ودخل من عمران يف جحر ضب خرب فأتوا إليه واشتغلوا عليه 

فانقلب أرضهم وأسلم بعضهم وكان له يف السلوك مسلك عجيب ومذهب غريب ال يبايل مبا انتحل وال يفرق بني 
مبا سلك املسلم على ملة اليهود واليهود على ملة هود وعاد ومثود ورمبا أخذته سكتة واعترته هبتة امللل والنحل فر

فيقيم اليوم واليومني شاخص العينني ال يفوه حبرف وال يفرق بني املظروف والظرف مث قال املناوي له شعر كثري 
توليا نيابة عن أخيه أمري املؤمنني املتوكل وكالم يسري مات سنة تسع وتسعني وستمائة ودفن بقاسيون وكان والده م

حممد بن يوسف بن هود انتهى ملخصا ووصفه الذهيب يف العرب باالحتاد والضاللة وفيها ابن النشايب الوايل عماد 
الدين حسن بن علي كان قد أعطى الطبل خاناه ومات يف شوال بالبقاع ومحل إىل تربته بقاسيون وفيها ابن الصرييف 

حسن بن علي بن عيسى اللخمي املصري احملدث أحد من عىن باحلديث وقرأ وكتب وويل مشيخة  شرف الدين
  الفارقانية روى عن بن رواح وابن قمرية وطائفة ومات يف ذي احلجة 

وفيها خدجية بنت يوسف بن غنيمة العاملة الفاضلة أمة العزيز روت الكثري عن ابن الليت ومكرم وطائفة وقرأت غري 
  النحو وجودت اخلط على مجاعة وحجت وتوفيت يف رجب عن نيف وسبعني سنة مقدمة يف 

ويف حدودها شرف الدين أبو أمحد داود بن عبد اهللا بن كوشيار احلنبلي الفقيه املناظر كان بغداديا فقيها مناظرا 
  بارعا عارفا بالفقه صنف يف أصول



  الدالئل  الفقه كتابا مساه احلاوي ويف أصول الدين كتابا مساه حترير
ويف حدودها أيضا الشيخ رسالن الدمشقي قال املناوي من أكابر مشايخ الشام اجملمع على جاللتهم ومن جلة أهل 

التصريف له أحوال معروفة ومكاشفات مشهورة منها ما حكاه شيخ اإلسالم تقي الدين السبكي أنه حضر مساعا 
ور فيه مث ينزل فعل ذلك مرارا مث ملا استقر باألرض استند فيه رسالن فأنشد القوال فصار الشيخ يثب يف اهلوى ويد

إىل شجرة يابسة فاخضر ورقها للوقت وأمثرت وكان يقول ال تأكل النار حلما دخل زاوييت فدخل رجل للصالة هبا 
ومعه حلم ينء فطبخه فلم ينطبخ ومن كالمه قلب العارف لوح منقوش بأسرار املوجودات فهو يدرك حقائق تلك 

ر وال تتحرك ذرة حىت يعلمه اهللا هبا وقال احلدة مأوى كل شر والغضب حيوج إىل ذل االعتذار وقال مكارم السطو
األخالق العفو عند القدرة والتواضع عند الرفعة والعطاء بغري منة وقال سبب الغضب هجوم ما تكرهه النفس 

  لسبعمائة انتهى كالم املناوي عليها ممن فوقها فتحدث السطوة واالنتقام مات بدمشق ودفن هبا قبل ا
وفيها زينب بنت عمر بن كندي أم حممد احلاجة البعلبكية الدار الشامية احملتد هلا أوقاف ومعروف وروت باإلجازة 

  عن املؤيد الطوسي وأيب روح وعدة وتوفيت يف مجادى اآلخرة عن حنو تسعني سنة 
سان بلدوراء الشاش الفرغاين شيخ خانقاه الطاحون وتلميذ وفيها الشيخ سعيد الكاساين بالسني املهمة نسبة إىل كا

الصدر القونوي قال الذهيب كان أحد من يقول بالوحدة شرح تائية ابن الفارض يف جملدتني ومات يف ذي احلجة عن 
حنو سبعني سنة انتهى وفيها ابن الشريجي الصاحب فخر الدين سليمان بن العماد حممد بن أمحد مسع من ابن 

ومل حيدث وكان ناظر الدواوين فأقره نواب التتار على النظر فمنع أحواش الناس من تشييع جنازته لذلك  الصالح
  وطردوهم وما بقي معه غري ولده ومات يف رجب عن نيف وستني سنة

  
وفيها الدواداري األمري الكبري علم الدين سنجر التركي الصاحلي كان من جنباء الترك وشجعاهنم وعلمائهم وله 

شاركة جيدة يف الفقه واحلديث وفيه ديانة وكرم مسع الكثري من ابن الزكي والرشيد العطار وطبقتهما وله معجم م
كبري وأوقاف بدمشق والقدس حتيز إىل حصن األكراد فتويف به يف رجب عن بضع وسبعني سنة وفيها صفية بنت 

الشيخ املوفق وعدمت يف اجلبل قاله يف العرب عبد الرمحن بن عمرو الفراء امليادي أم حممد روت يف اخلامسة عن 
وفيها الطيار األمري الكبري سيف الدين املنصوري أدركته التتار بنواحي غزة فقاتل عن حرميه حىت قتل وحصلت له 

الشهادة واخلري بذلك فإنه كان مسرفا على نفسه وفيها تقي الدين أبو حممد عبد اهللا بن عبد الويل بن جبارة بن عبد 
 املقدسي مث الصاحلي احلنبلي قال الذهيب إمام مفيت مدرس صاحل عارف باملذهب متبحر يف الفرائض واجلرب الويل

  واملقابلة كبري السن تويف يف العشر األوسط من ربيع اآلخر 
 وفيها الفقيه سيف الدين أبو بكر بن الشهاب أيب العباس أمحد بن عبد الرمحن بن عبد املنعم النابلسي كان مولده

سنة سبعني وستمائة وروى عنه الذهيب يف معجمه وقال كان فقيها حنبليا مناظرا صاحلا يتوسوس يف املاء مسع مبصر 
مجاعة وتفقه على ابن محدان ومسع بدمشق بعد الثمانني ومسع معنا كثريا وكان مطبوعا عارفا باملذهب مناظرا ذكيا 

  حسن املذاكرة عدم يف الفتنة 
يت املفنن مجال الدين عبد الرحيم بن عمرو بن عثمان الشيباين الدنيسري الشافعي اشتغل وفيها الباجربقي املف

باملوصل وقدم دمشق فدرس وأشغل وحدث جبامع األصول عن والده عن املصنف وقد وىل قضاء غزة سنة تسع 
ان الزما لشأنه وسبعني قال الذهيب شيخ فقيه حمقق نقال مهيب ساكن كثري الصالة مالزم للجامع واالشتغال وك

  حافظا للسانه منقطعا عن الناس على طريقة واحدة وله نظم وسجع ووعظ وقد نظم كتاب التعجيز وعمله برموز



  وتويف يف خامس شوال 
وفيها على خالف كبري أبو حممد عبد العزيز بن أمحد بن سعيد بن عبد اهللا الدمريي الديريين نسبة إىل ديرين قرية 

افعي العامل األديب الصويف الرفاعي أخذ عن الشيخ عز الدين بن عبد السالم وغريه ممن بصعيد مصر الفقيه الش
عاصره مث صحب أبا الفتح بن أيب الغنامي الرسعين وخترج به وتكلم يف الطرائق وغلب عليه امليل إىل التصوف وكان 

تفسري مساه املصباح املنري يف علم مقره بالريف ينتقل من موضع إىل موضع والناس يقصدونه للتربك به ومن تصانيفه 
التفسري يف جملدين ونظم أرجوزة يف التفسري مساها التيسري يف التفسري تزيد على ثالثة آالف ومائيت بيت وكتاب 

طهارة القلوب يف ذكر عالم الغيوب يف التصوف ونظم الوجيز فيما يزيد على مخسة آالف بيت ونظم التنبيه وله 
  غري ذلك ومن نظمه 

  ) ميينا فما من كيمياء وال خل ** عن صحبة األخوان والكيمياء خذ و( 
  مع اهللا خايل البال والسر من شغل ** ومل أر خال قد تفرد ساعة ( 

وفيها ابن الزكي القاضي عز الدين عبد العزيز بن قاضي القضاة حمي الدين حيىي بن حممد القرشي الشافعي مدرس 
 ذلك ومات كهال وفيها عبد الويل بن علي بن السماقي روى عن ابن الليت وتويف العزيزية وقد وىل نظر اجلامع وغري

يف أيام التتار ودفن داخل السور وفيها عبيد اهللا ابن اجلمال أيب محزة أمحد بن عمر بن الشيخ أيب عمر املقدسي 
عبد الرمحن بن أيب  العالف روى عن جعفر اهلمداين وكرمية وفيها الشيخ أبو احلسن علي بن الشيخ مشس الدين

عمر املقدسي قتله التتار على مرحلتني من البرية باجلامع املظفري وفيها املؤيد علي بن إبراهيم بن حيىي بن عبد 
الرزاق بن خطيب عقوبا قال الذهيب عدل كاتب متميز روى عن ابن الليت والناصح وطائفة تويف يف رجب عن سبع 

  وسبعني سنة

  
بد الدامي بن نعمة أبو احلسن املقدسي احلنبلي قيم جامع اجلبل اعتىن بالرواية قليال وكتب وفيها علي بن أمحد بن ع

أجزاء ومسع من البهاء عبد الرمحن وابن صباح وببغداد من ابن الكاشغري وطائفة وكان صاحلا كثري التالوة وعذبه 
  التتار إىل أن مات شهيدا وله اثنتان ومثانون سنة 

جي مث الصاحلي البقال روى عن ابن الزبيدي وابن الليت وقتل يف اجلبل يف مجادى األوىل قاله وفيها علي بن مطر احمل
  يف العرب 

وفيها ابن العقيمي شيخ األدباء مجال الدين عمر بن إبراهيم بن حسني بن سالمة الرسعين الكاتب ولد سنة ست 
وطائفة وبرع يف النظم والنثر وتويف يف شوال  وستمائة برأس عني وأجاز له الكندي ومسع من القزويين وابن روزبة

وفيها الشيخ أبو حممد عبد اهللا املرجاين قال ابن األهدل الويل الشهري تويف بتونس قيل له قال فالن رأيت عمود نور 
ممتدا من السماء إىل فم الشيخ املرجاين يف حال كالمه فلما سكت الشيخ ارتفع العمود فتبسم وقال مل يعرف كيف 

 بل ملا ارتفع العمود سكت يعين أنه كان يتكلم عن مدد األنوار فلما ارتفع النور انقطع الكالم قال اليافعي يعرب
ومناقبه حتتمل جملدا قال وأما قول الذهيب أبو حممد عبد اهللا املرجاين املغريب الواعظ املذكور أحد مشايخ اإلسالم 

  علما وعمال فغض من قدره 
القضاة أبو القسم عمر بن عبد الرمحن القزويين الشافعي اجنفل إىل مصر فتأمل يف الطريق وفيها إمام الدين قاضي 

  وتويف بالقاهره بعد أسبوع يف ربيع اآلخر وكان تام الشكل مسينا متواضعا جمموع الفضائل مل يتكهل 
فسه قاله الذهيب وفيها وفيها عمر بن حيىي بن طرخان املعرى مث البعلبكي روى عن األربلي وغريه وكان ضعيفا يف ن



اجملد عيسى بن بركة ابن وايل احلوار الصاحلي املؤدب روى عن ابن الليت غريه وهلك يف مجادى األوىل وفيها ابن 
  غامن اإلمام مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن سلمان

لشيوخ تاج الدين بن ابن محايل بن علي املقدسي الشافعي املوقع سبط الشيخ غامن قال الذهيب روى لنا عن شيخ ا
محوية وكان مع تقدمه يف اإلنشاء فقيها مدرسا ذكر خلطابة دمشق وقال غريه روى لنا عن ابن محوية وابن الصالح 

وكان أحد األعيان واألكابر معروفا بالكتابة واألمانة حسن احملاضرة كثري التواضع درس بالعصرونية واقتىن كتبا 
ة ملن يعرفه ومن ال يعرفه وله بر وصدقة وكان حجازي األصل وإمنا ولد يف بغداد نفيسة وكان كثري املروءة والعصبي

يف حارة اجلعافرة فكان جعفريا وفيها ابن الفخر املفيت املتفنن مشس الدين حممد بن اإلمام فخر الدين عبد الرمحن بن 
يف الفقه وأصوله والعربية واحلديث يوسف البعلبكي احلنبلي أحد املوصوفني بالذكاء املفرط وحسن املناظرة والتقدم 

وغري ذلك قاله الذهيب وقال ابن رجب ولد يف أواخر سنة أربع وأربعني وستمائة ومسع الكثري من خطب مردا 
وشيخ شيوخ محاة وابن عبد الدامي والفقيه اليونيين وغريهم وتفقه وبرع وأفىت وناظر وحفظ عدة كتب ودرس 

لربزايل كان من فضالء احلنابلة يف الفقه واألصول والنحو واحلديث واألدب وله وأعاد باملسمارية واجلامع وقال ا
وأعاد وأفىت وروى احلديث وتويف ليلة األحد بني العشاءين تاسع رمضان ودفن مبقابر  ٤ذهن جيد وحبث فصيح 

  باب توما قبلى مقربة الشيخ رسالن 
اري الذهيب بن احلرستاين املعروف بالنحوي قال الذهيب وفيها زين الدين حممد بن عبد الغين بن عبد الكايف األنص

  دين خري متودد روى عن ابن صباح وابن الليت وتويف يف ذي القعدة عن مخس وسبعني سنة 
وفيها العالمة مشس الدين حممد بن عبد القوي بن بدران بن سعد اهللا املقدسي املرداوي الصاحلي احلنبلي أبو عبد اهللا 

تمائة مبردا ومسع احلديث من خطيب مردا وعثمان بن خطيب القرافة وابن عبد اهلادي وابن ولد سنة ثالثني وس
  خليل وغريهم وتفقه على الشيخ مشس الدين بن أيب عمر وغريه وبرع يف

العربية واللغة واشتغل ودرس وأفىت وصنف قال الذهيب كان حسن الديانة دمث األخالق كثري اإلفادة مطرحا 
الصاحبة مدة وكان حيضر دار احلديث ويشغل هبا وباجلبل وله حكايات ونوادر وكان من  للتكلف ويل تدريس

حماسن الشيوخ قال وجلست عنده ومسعت كالمه ويل منه إجازة وقال ابن رجب وممن قرأ عليه العربية الشيخ تقي 
رين مل يتمه وكتاب الفروق الدين بن تيمية وله تصانيف منها يف الفقه القصيدة الطويلة الدالية وكتاب جممع البح

وعمل طبقات لألصحاب وحدث وروى عنه إمسعيل بن اخلباز يف مشيخته وتويف ثاين عشر ربيع األول ودفن بسفح 
  قاسيون رمحه اهللا تعاىل 

وفيها أبو السعود حممد بن عبد الكرمي بن عبد القوي املنذري املصري روى عن ابن املقري ومجاعة وتويف يف ربيع 
  مخس وستني سنة  األول عن

وفيها الفخر حممد بن عبد الوهاب بن أمحد بن حممد بن احلباب التميمي املصري ناظر اخلزانة روى عن علي بن 
اجلمل ومجاعة وتويف يف ربيع األول عن مخس وسبعني سنة وفيها ابن الواسطي مشس الدين حممد بن علي بن أمحد بن 

وموسى بن عبد القادر وابن راجح ومسع من ابن النب وابن أيب لقمة  فضل الصاحلي احلنبلي مسع حضورا من املوفق
  وطائفة وتويف مبارستان البلد يف رجب بعد أن قاسى الشدائد وكان قليل العلم خريا ساكنا قاله الذهيب 

وفيها اخلطيب موفق الدين حممد بن حممد بن الفضل بن حممد النهرواين القضاعي احلموي الشافعي ويعرف بابن 
بيش خطيب محاة مث خطيب دمشق مث قاضي محاة قال الذهيب روى لنا باإلجازة عن جده مدرك وكان شيخا ح



  متنورا مديد القامة مهيبا كثري الفضائل تويف بدمشق يف أواخر مجادى اآلخرة وله سبع وسبعون سنة 
  وفيها حممد بن مكي بن الذكر القرشي الصقلي الرقام روى مبصر عن ابن

  لي وطائفة كثرية وتويف يف ربيع األول وله مخس وسبعون سنة صباح واألرب
وفيها أبو عبد اهللا حممد بن هاشم بن عبد القاهر بن عقيل العدل اهلامشي العباسي الدمشقي روى عن ابن الزبيدي 

  وأيب احملاسن الفضل بن عقيل العباسي وشهد مدة وانقطع ببستانه ومات يف رمضان عن ثالث وتسعني سنة 
ا املوفق حممد بن يوسف بن إمساعيل املقدسي احلنبلي الشاهد قال الذهيب حدثنا عن ابن املقري ومات يف شعبان وفيه

  عن مخس وسبعني سنة 
وفيها حممد بن يوسف بن خطاب التلي الصاحلي قال الذهيب حدثنا عن جعفر اهلمداين ومات يف مجادى األوىل بعد 

  احملنة والشدة باجلبل 
أمحد بن حامت البعلبكية حضرت البهاء ومسعت األربلي وكانت صاحلة خرية قاله يف العرب وفيها ابن  وفيها مرمي بنت

املقري أبو الفرج عبد الرمحن بن عبد اهللا بن أيب احلسن املقرىء روى عن إبراهيم بن اخلري ومجاعة وكان عبدا صاحلا 
بد امللك بن األمري الكبري مشس الدين حممد بن حضر املصاف واستشهد يومئذ وفيها ابن املقدم األمري نوح بن ع

املقدم جلده املواقف املشهودة وهو الذي استشهد بعرفة زمن صالح الدين وكان هذا من أمراء محاة استشهد يومئذ 
  وله مخس وسبعون سنة وقد حدث عن ابن رواحة وقال الذهيب وهو ممن عرفنا من كبار من قتل يوم املصاف 

د احلميد بن حممد املقدسية الصاحلية روت الصحيح عن ابن الزبيدي وتوفيت باجلبل يف ربيع وفيها هدية بنت عب
اآلخر وفيها أبو الكرم وهبان بن علي بن حمفوظ اجلزري املؤذن املعمر ولد باجلزيرة سنة أربع وستمائة ومسع مبصر 

اري احلاج أمري احلاج يوسف بن أيب من ابن باقا وتويف يف ربيع األول وكان مؤذن السلطان مدة وفيها ابن السف
نصر بن أيب الفرج الدمشقي حدث بالصحيح مرات وروى عن الناصح واألربلي ومجاعة وحج مرات تويف يف زمن 

  التتار ووضع يف تابوت فلما أمن الناس نقل إىل

  النريب ودفن يف قبته اليت باخلانقاه وله حنو من تسعني سنة 
ي الدين أبو بكر بن عبد اهللا بن عمر بن يوسف املقدسي يروي عن ابن الليت وفيها ابن خطيب بيت اآلبار حم

  واألربلي ومات يف شعبان 

  سنة سبعمائة

  
يف صفر قويت األراجيف بالتتار وأكريت احملارة من الشام إىل مصر خبمسمائة درهم وأبيعت األمتعة بالثمن البخس 

وساق الشيخ تقي الدين بن تيمية يف الربيد إىل القاهرة  ويف ربيع اآلخر جاوز غازان جبيشه الفرات وقصد حلب
حيرض الناس على اجلهاد واجتمع بأكابر األمراء مث نودي يف دمشق من قدر على اهلرب فلينج بنفسه فانقلبت 

املدينة ورص اخللق بالقلعة وأشرف الناس على خطة صعبة وبقي اخلوف أياما مث تناقص برجعة غازان ملا ناله من 
ق والثلوج وفيها تويف العز أبو العباس أمحد بن العماد عبد احلميد بن عبد اهلادي بن يوسف بن حممد بن قدامة املشا

املقدسي الصاحلي احلنبلي روى عن الشيخ املوفق وابن أيب لقمة وابن راجح وموسى بن عبد القادر وطائفة وخرج 
رم وله مثان ومثانون سنة وفيها العماد أبو العباس أمحد له مشيخة مسعها خلق وزاره نائب السلطان وتويف يف ثالث احمل



بن حممد بن سعد بن عبد اهللا املقدسي الصاحلي احلنبلي شيخ صاحل مشهور روى عن القزويين وابن الزبيدي ومجاعة 
وروى الكثري وتويف يف احملرم وله ثالث ومثانون سنة وفيها الشيخ إمسعيل بن إبراهيم بن شويخ الصاحلي شيخ 

البكرية كان ينتسب أليب بكر رضي اهللا عنه وله أصحاب وفيه خري وسكون مات كهال وفيها ابن الفراء العدل 
املسند الكبري عز الدين أبو الفداء إمسعيل بن عبدالرمحن بن عمر املرداوي الصاحلي احلنبلي عن املوفق وابن راجح 

  وابن النب ومجاعة وروى الصحيح مرات وكان صاحلا متعبدا

اسى الشدائد عام أول واحترقت أمالكه تويف يف سادس مجادى اآلخرة وله تسعون سنة قاله يف العرب وفيها أبو ق
جلنك أمحد احلليب الشاعر املشهور أسره التتر حبلب فسألوه عن عسكر املسلمني فعظمهم وكثرهم فقتلوه ومن 

  شعره 
  )  تذر وأنت كالوجد ال تبقى وال** أيت العذار مباذا أنت معتذر ( 
  ) ينجيك من شره خوف وال حذر ** ال عذر يقبل إذ من العذار وال ( 
  ) بوجنتيك وبالعشاق قد نفروا ** كأنين بوحوش الشعر قد أنست ( 
  ) قفوا انظروا وجه هذا الكيس واعتربوا ** وكلما مر يب مرد أقول هلم ( 
  ) كأنه غصن بان فوقه قمر ** قد كان شكال نقي اخلد معتدال ( 
  ) رأوا طريقا إىل السلوان وانتصروا ** فعاد حليان فانفل اجلماعة إذ ( 
  ) والدمع من عينيه ينهمر ** وعاد يف قبضهم ال شك جودلة األفراح ( 
  ) جاءت مبا تقتضي أحواله السور ** فاقرأ على نعشه آخر سبأ فلقد ( 
  ) الضرر ما بعدها وهو قد أودى به ** إذا رأى عاشقا يف النازعات غدا ( 
  ) وزال عن عاشقيه اهلم واحلصر ** فعاد والليل يغشى نور طلعته ( 
  ) والعاشقون هلم طوىب مبا صربوا ** هذا جزاؤك يا من ال وفاء له ( 

وفيها املعمر مشس الدين إبراهيم بن أيب بكر اجلزري الكتيب عرف بالفاشوشة مولده سنة اثنتني وستمائة وكان 
ا وكان عنده فضيلة وكان يتشيع جاء إليه إنسان فقال عندك فضائل يزيد قال نعم ودخل مشهورا بالكتب ومعرفته

  الدكان وطلع ومعه جراب فجعل يضربه به ويقول العجب كيف ما قلت صلى اهللا عليه وسلم ومن شعره 
  ) على حشاشة قلب قلما بردا ** وما ذكرتكم إال وضعت يدي ( 
  ) حتدر من عيين ما بردا إال ** وما تذكرت أياما بكم سلفت ( 

  وفيها أيدمر األمري الكبري عز الدين الظاهري الذي كان نائب دمشق يف

دولة خمدومه حبس مدة مث أطلق فلبس عمامة مدورة وسكن مبدرسة عند اجلسر األبيض تويف يف ربيع األول ودفن 
الدين بلبان املنصوري الطباحي نائب حلب بتربته وكان أبيض الرأس واللحية قاله يف العرب وفيها األمري الكبري سيف 

ويل إمرة مصر وإمرة طرابلس وكان من جلة األمراء وكربائهم حليما إذا غضب على أحد تكون عقوبته البعد عنه 
تويف بالساحل كهال وخلف مجلة وفيها ابن عبدان املسند مشس الدين أبو القسم اخلضر ابن عبد الرمحن بن اخلضر 

هللا بن عبدان األزدي الدمشقي الكاتب خدم يف جهات الظلم وكان عريا من العلم لكنه تفرد بن احلسني بن عبد ا
بأشياء وحدث عن ابن النب والقزويين وأيب القسم بن صصرى ومجاعة وتويف يف ذي احلجة عن أربع ومثانني سنة قاله 

رشي الدمشقي أم اخلري روت عن يف العرب وفيها زينب بنت قاضي القضاة حمي الدين حيىي بن حممد بن الزكي الق



  علي بن حجاج وابن املقري ومجاعة وتوفيت يف شعبان عن بضع وسبعني سنة 
وفيها أبو حممد عبد امللك بن عبد الرمحن بن عبد األحد بن العنيقة احلراين العطار روى عن أيب املعايل العطار وابن 

يها مفيد الدين أبو حممد عبد الرمحن بن سلمان عبد يعيش وابن خليل وتويف بطريق مصر عن ثالث ومثانني سنة وف
العزيز بن اجمللخ احلريب الضرير الفقيه احلنبلي معيد احلنابلة باملستنصرية مسع من الشيخ جمد الدين بن تيمية وغريه 

وغريه وفيها وكان من أكابر الشيوخ وأعياهنم عاملا بالفقه والعربية واحلديث قرأ عليه الفقه مجاعة ومسع منه الدقوقي 
أبو حممد عبد املنعم بن عبد اللطيف بن زين األمناء أيب الربكات بن عساكر الدمشقي روى عن ابن غسان وابن 

  الليت وطائفة وتويف يف رجب وله أربع وسبعون سنة 
حلنفي وفيها الفرضي اإلمام احلافظ مشس الدين أبو العالء حممود بن أيب بكر بن أيب العالء البخاري الكالباذي ا

  الصويف احلافظ كان إماما يف

الفرائض مصنفا فيها له حلقة أشغال ومسع الكثري خبراسان والعراق والشام ومصر وكتب خبطه األنيق املتقن الكثري 
ووقف أجراءه وراح مع التتار من خوف الغالء فنزل مباردين أشهرا فأدركه أجله هبا وله ست ومخسون سنة وكان 

  الذهيب وقال حدثنا عن حممد بن أيب الدنية وغريه  صاحلا دينا سنيا قاله
وفيها الغسويل أبو علي يوسف بن أمحد بن أيب بكر الصاحلي احلجار روى عن موسى بن عبد القادر وهو آخر من 
روى يف الدنيا عنه وروى عن الشيخ املوفق وعاش مثانيا ومثانني سنة وكان فقريا متعففا أميا ال يكتب خدم مدة يف 

  ن وتويف يف منتصف مجادى اآلخرة باجلبل قاله الذهيب وغريه احلصو

  انتهى اجلزء اخلامس ويتلوه السادس أوله

  سنة إحدى وسبعمائة

٦   

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  سنة إحدى وسبعمائة

  
يقبل فيها قتل على الزندقة الذكي املتقن فتح الدين أمحد بن الثقفي ضربت رقبته بني القصرين وجعل يتشاهد ومل 

املالكي توبته وكان قد قامت عليه بينة بالتنقيص للقرآن اجمليد والرسول صلى اهللا عليه وسلم وحتليل احملرمات 
  واالستهانة بالعقائد وكان ذكيا ومن شعره 

  ) لقد خبثت كما طاب السالف ** حما اهللا احلشيش وآكليها ( 
   )آلكلها وغايتها احنراف ** كما تصيب كذا تضين وتشقى ( 
  ) بغاء أو جنون أو نشاف ** وأصغر دائها والداء جم ( 

وفيها تويف صاحب مكة عز الدين أبو منى حممد بن صاحب مكة أيب سعد حسن بن علي بن قتادة احلسين من أبناء 



السبعني قال الذهيب كان أمسر ضخما شجاعا سايسا مهيبا ويل أربعني سنة قال يل الدباهي لوال أنه زيدي لصلح 
فة حلسن صفاته انتهى وفيها خدجية بنت الرضى عبد الرمحن بن حممد عن أربع ومثانني سنة روت عن القزويين للخال

والبهاء ومجاعة وفيها عالء الدين علي بن عبد الغين بن الفخر بن تيمية الشاهد احلنبلي قال الذهيب حدثنا عن املوفق 
سنة وفيها أمري املؤمنني احلاكم بأمر اهللا أبو العباس أمحد بن عبد اللطيف وابن روزبه ومات مبصر عن اثنتني ومثانني 

أيب علي بن أيب بكر املسترشد باهللا العباسي تويف ليلة اجلمعة ثامن عشر مجادى األوىل وصلى عليه العصر بسوق 
  اخليل حتت القلعة وحضر جنازته

نهم هناك واستمر مدفنهم إىل اآلن قاله الدولة واألعيان كلهم مشاة ودفن بقرب السيدة نفيسة وهو أول من دفن م
السيوطي وقال الذهيب كانت خالفته أربعني عاما وعهد باخلالفة إىل ابنه املستكفى سليمان وقال ابن األهدل كانت 
خالفتهم مبصر حتكما ال حكما وترمسا ال رمسا وفيها مسند الشام تقي الدين أمحد بن عبد الرمحن بن مؤمن الصوري 

بلي روى عن الشيخ املوفق حضورا وعن ابن أيب لقمة والقزويين والبهاء وابن صصرى وخرجوا له الصاحلي احلن
مشيخة تويف يف مجادى اآلخرة عن أربع ومثانني سنة وفيها الشيخ وجيه الدين حممد بن عثمان بن أسعد بن املنجا أبو 

ثني وستمائة ومسع من جعفر اهلمداين املعايل التنوخي احلنبلي أخو الشيخ زين الدين بن املنجا ولد سنة ثال
والسخاوي وخلق وكان شيخا عاملا فاضال كثري املعروف والصدقات والرب والتواضع للفقراء موسعا عليهم موسعا 

عليه يف الدنيا له هيبة وسطوة وجاللة بىن بدمشق دار قرآن معروفة به قريبة من مدرسة اخلاتونية احلنفية اجلوانية 
باملسمارية والصدرية مث تركهما لولده فمات يف حياته وويل نظر اجلامع فأحسن فيه السرية  ودرس يف أول عمره

  وحدث وروى عنه مجاعة وتويف يف شعبان 
ويف شعبان أيضا من هذه السنة تويف ببعلبك الفقيه احلنبلي املقرىء احملدث أمني الدين أبو عبد اهللا حممد بن عبد 

علي التاجر وكان مولده سنة أربع وأربعني وستمائة ومسع من الشيخ عبد الرمحن بن الويل بن أيب حممد بن خوالن الب
أيب عمر وابن عبد الدائم ومجاعة وقرأ ونظر يف علوم احلديث قال الذهيب مسعت منه ببعلبك واملدينة وتبوك وكان 

  من خيار الناس وعلمائهم فقيها حمدثا متقنا صاحلا عدال مالزما للتحصيل 
بعلبك احلافظ شرف الدين أبو احلسني علي بن حممد بن أمحد اليونيين احلنبلي ولد ببعلبك يف حادي وفيها شيخ 

عشر رجب سنة إحدى وعشرين وستمائة قال الذهيب حدثنا عن البهاء حضورا وعن ابن صباح وابن الزبيدي 
ن وعليه سكينة ولديه فضل وعدة ودرس وأفىت وقال الربزايل كان شيخا جليال حسن الوجه هبي املنظر له مست حس

  كثري فصيح العبارة حسن الكالم له قبول من الناس وهو

كثري التودد إليهم قاض للحقوق وقال ابن رجب مسع منه خلق من احلفاظ واألئمة وأكثر عنه الربزايل والذهيب 
مس رمضان وهو وتويف ليلة اخلميس حادي عشر رمضان ببعلبك وكان موته شهادة فإنه دخل إليه يوم اجلمعة خا

يف خزانة الكتب مبسجد احلنابلة شخص فضربه بعصا على رأسه مرات وجرحه يف رأسه بسكني فاتقى بيده فجرحه 
فيها فأمسك الضارب وضرب وحبس فأظهر االختالل ومحل الشيخ إىل داره فأقبل على أصحابه حيدثهم وينشدهم 

مرضه حىت تويف ليلة اخلميس املذكور وفيها مسند  على عادته وأمت صيام يومه مث حصل له بعد ذلك محى واشتد
الوقت أبو املعايل أمحد بن إسحق بن حممد بن املؤيد األبرقوهي بفتح اهلمزة واملوحدة وسكون الراء وضم القاف 

وباهلاء نسبة إىل أبرقوه بلدة بأصبهان حدث عن الفتح بن عبد السالم وابن صرما وابن أيب لقمة والفخر بن تيمية 
  د بأشياء وكان مقرئا صاحلا متواضعا فاضال تويف مبكة يف عشرى ذي احلجة وتفر



  وفيها جمد الدين يوسف بن القباقيب الفاضل األديب من شعره يف الثلج 
  ) فالكون يعجب منه وهو مفضض ** طمث الثلوج على الوهاد مع الرىب ( 
  ) بلذاذة فاليوم يوم أبيض ** فاهنض لنجمع مشل أنس مقبل ( 

  اثنتني وسبعمائة سنة

  
  فيها وسط اليعفوري والقباري وقطعت ميني التاج الناسخ لدخوهلم يف تزوير 

وفيها طرق غازان التترى الشام فالتقاه يزك اإلسالم وفيهم الشيخ تقي الدين بن تيمية التقوا على مرج الصفة فقتل 
ة منهم الفقيه إبراهيم بن عبيدان واألمري من التتار خلق عظيم وأسر منهم مجاعة ولكن استشهد من املسلمني مجاع

صالح الدين ولد الكامل واألمري عالء الدين احلاكي واألمري حسام الدين بن قزمان واألمري الكافري وفيها تويف 
املسند بدر الدين احلسن بن علي بن اخلالل الدمشقي عن ثالث وسبعني سنة حدث عن مكرم وابن الليت وابن 

  الشريازي

  ري وجعفر وكرمية وخلق وتفرد بأشياء وتويف يف ربيع األول وابن املق
وفيها اإلمام فخر الدين أبو احلسن علي بن عبد الرمحن بن عبد املنعم بن نعمة بن سلطان بن سرور بن رافع بن 
واح حسن بن جعفر املقدسي النابلسي الفقيه احلنبلي ولد سنة ثالثني وستمائة بنابلس ومسع من ابن احلميزي وابن ر

مبصر ومن سبط السلفي باألسكندرية ومن خطيب مردا حمي الدين بن اجلوزي ملا قدم الشام رسوال قال الربزايل 
كان شيخا صاحلا عاملا كثري التواضع حمسنا إىل الناس أقام يفيت بنابلس مدة أربعني سنة وقال الذهيب كان عارفا 

  األحد مستهل احملرم بنابلس باملذهب ثقة صاحلا ورعا مسعت منه بنابلس تويف ليلة 
وفيها متوىل محاة امللك العادل زين الدين كتبغا املغلى املنصوري ونقل فدفن بتربته يف سفح قاسيون يوم اجلمعة يوم 

األضحى وكان يف آخر الكهولة أمسر قصريا دقيق الصوت شجاعا قصري العنق بنطوى على دين وسالمة باطن 
يف صفر سنة ست وتسعني فالتجأ إىل صرخد مث أعطى محاة فمات هبا وفيها  وتواضع وتسلطن مبصر عامني وخلع

شيخ اإلسالم تقي الدين أبو الفتح حممد بن علي بن وهب بن مطيع ابن أيب الطاعة القشريي املنفلوطي الشافعي 
ن والده املالكي املصري ابن دقيق العيد ولد يف شعبان سنة مخس وعشرين وستمائة وتفقه على والده بقوص وكا

مالكي املذهب مث تفقه على الشيخ عز الدين بن عبد السالم فحقق املذهبني وأفىت فيهما ومسع احلديث من مجاعة 
وويل قضاء الديار املصرية ودرس بالشافعي ودار احلديث الكاملية وغريمها وصنف التصانيف املشهورة منها اإلملام 

 أصول الدين وعلوم احلديث وشرح خمتصر ابن احلاجب يف فقه يف احلديث وشرحه ومساه اإلمام وله االقتراح يف
املالكية ومل يكمله وشرح عمدة األحكام للحافظ عبد الغين وله غري ذلك وكان يقول ما تكلمت بكلمة وال فعلت 

 فعال إال أعددت له جوابا بني يدي اهللا تعاىل وحيكى ابن ابن عبد السالم كان يقول ديار مصر تفتخر برجلني يف
  طرفيها ابن منري باألسكندرية وابن دقيق العيد بقوص وقال الذهيب يف معجمه قاضي

القضاة بالديار املصرية وشيخها وعاملها اإلمام العالمة احلافظ القدوة الورع شيخ العصر كان عالمة يف املذهبني 
ي ترمجته يف الطبقات الكربى عارفا باحلديث وفنونه سارت مبصنفاته الركبان وويل القضاء مثان سنني وبسط السبك

قال ومل ندرك أحدا من مشاخينا خيتلف يف أن ابن دقيق العيد هو العامل املبعوث على رأس السبعمائة وقال ابن كثري 



يف طبقاته أحد علماء وقته بل أجلهم وأكثرهم علما ودينا وورعا وتقشفا ومداومة على العلم يف ليله وهناره مع كرب 
م وله التصانيف املشهورة والعلوم املذكورة برع يف علوم كثرية ال سيما يف علم احلديث فاق السن والشغل باحلك

فيه على أقرانه وبرز على أهل زمانه رحلت إليه الطلبة من اآلفاق ووقع على علمه وورعه وزهده االتفاق وقال 
   األسنوي له خطب بليغة مشهورة أنشأها ملا كان خطيبا بقوص وله شعر بليغ فمنه

  ) وقرب مىن يف صباي مزاره ** متنيت أن الشيب عاجل مليت ( 
  ) وآخذ من عصر املشيب وقاره ** آلخذ من عصر الشباب نشاطه ( 

  وله 
  ) فأكرموه مثل ما يرتضى ** قالوا فالن عامل فاضل ( 
  ) تعارض املانع واملقتضى ** فقلت ملا مل يكن ذا تقى ( 

  وله 
  ) ب احلبيب على ما يقال رضا** وأطيب شيء إذا ذقته ( 

  وله 
  ) طلب احلياة وبني حرص مؤمل ** أتعبت نفسك بني ذلة كادح ( 
  ) حصلت فيه وال وقار مبجل ** وأضعت نفسك ال خالعة ماجن ( 

وتركت حظ النفس يف الدنيا ويف األخرى ورحت عن اجلميع مبعزل تويف رمحه اهللا تعاىل يف صفر بالقاهرة ودفن 
  املعمر عبد احلميد بن أمحد بن خوالن البنا أجاز له ابن أيب لقمة وابن النب ومسع أبا القسم بن صصرىبالقرافة وفيها 

والناصح وابن الزبيدي تويف بزملكا عن بضع ومثانني سنة وفيها املقرىء مشس الدين حممد بن قامياز الطحان 
متواضعا تويف عن ثالث ومثانني سنة  الدمشقي تال بالسبع على السخاوي ومسع من ابن صباح وغريه وكان خريا

وفيها مسند املغرب اإلمام األديب أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن هرون الطائي القرطيب قال الذهيب أجاز لنا مروياته 
ومسع املوطأ وكامل املربد من أيب القسم أمحد بن بقي يف سنة عشرين وعمر دهرا طويال تويف بتونس يف ذي القعدة 

  م عن مائة عا
وفيها جنم الدين أبو إبراهيم موسى بن إبراهيم بن حيىي بن علوان بن حممد األزدي السقراوي مث الصاحلي الفقيه 

احلنبلي احملدث النحوي املعدل ولد يف رمضان سنة أربع وعشرين وستمائة ومسع من أبيه واحلافظني إمسعيل بن مظفر 
وزي وقرأ الكثري على ابن عبد الدامي ومن بعده كابن أيب والضيا املقدسي ومن خطيب مردا ويوسف سبط ابن اجل

عمر وطبقته وعىن باحلديث وكتب خبطه ما ال يوصف قال الذهيب كان فقيها إماما مفتيا كثري احملفوظ والنوادر وقال 
 غريه كان حسن اجملالسة مفيد املذاكرة حدث وروى عنه الذهيب وغريه وتويف يوم اإلثنني مستهل مجادى اآلخرة

  ودفن من الغد بسفح قاسيون 

  سنة ثالث وسبعمائة

  
  فيها أغارت العساكر املنصورة على ملطية ونازلوا تل محدون من بالد سيس 

وفيها تويف القدوة الزاهد بركة الوقت أبو إسحق إبراهيم بن أمحد بن حممد بن معايل بن حممد بن عبد الكرمي الرقي 



قة بلد على الفرات احلنبلي ولد سنة سبع وأربعني وستمائة بالرقة وقرأ بفتح الراء وتشديد القاف نسبة إىل الر
ببغداد بالروايات العشر على يوسف بن جامع القفصي ومسع هبا احلديث من الشيخ عبد الصمد بن أيب احلسني 
وم وصحبه قال الذهيب وعىن بتفسري القرآن وبالفقه على مذهب اإلمام أمحد وتقدم يف علم الطب وشارك يف عل

  اإلسالم وبرع يف التذكري وله املواعظ احملركة

إىل اهللا عز وجل والنظم العذب والعناية باآلثار النبوية والتصانيف النافعة وحسن التربية مع الزهد والقناعة باليسري 
ماع يف املطعم وامللبس وكان إماما زاهدا عارفا قدوة سيد أهل زمانه وله التصانيف الكثرية وكان رمبا حضر الس

وتواجد وقال ابن رجب مسع منه الربزايل والذهيب وغريمها وكان يسكن بأهله يف أسفل املأذنة الشرقية باجلامع 
األموي يف املكان املعروف بالطواشية وهناك تويف ليلة اجلمعة خامس عشر احملرم وصلى عليه عقيب اجلمعة باجلامع 

  ومحل إىل سفح قاسيون فدفن بتربة الشيخ أيب عمر 
فيها ابن اخلباز جنم الدين أبو الفد إمسعيل بن إبراهيم بن سامل ينتهي نسبه إىل عبادة بن الصامت األنصاري العبادي و

الصاحلي احلنبلي احلافظ احملدث املؤدب ولد سنة تسع وعشرين وستمائة ومسع من احلافظ ضياء الدين وعبد احلق 
جتهد من سنة أربع ومخسني وإىل أن مات ومسع وكتب ما ال بن خلف وعبد اهللا بن الشيخ أيب عمر وغريهم وجد وا

يوصف كثرة وخرج لنفسه مشيخة يف مائه جزء عن أكثر من ألفي شيخ فإنه كتب العايل والنازل وعمن دب ودرج 
وخرج سرية البن أيب عمر يف مائة ومخسني جزءا وكان حسن األخالق متواضعا غري متقن فيما جيمعه ومسع منه 

اظ وغريهم منهم املزي والذهيب وولده مسند وقته أبو عبد اهللا حممد وتويف يوم الثالثاء حادي عشر خلق من احلف
صفر بدمشق ودفن بسفح قاسيون وفيها املعمرة أم أمحد ست األهل بنت علوان بن سعيد البعلبكية بدمشق يف 

  نني سنة احملرم قال الذهيب مكثرة عن البهاء عبد الرمحن صاحلة خرية عاشت مخسا ومثا
وفيها زين الدين أبو حممد عبد اهللا بن مروان بن عبد اهللا بن فريوز بن احلسن الفارقي الشافعي خطيب دمشق وشيخ 
دار احلديث ومدرس الشامية الربانية ولد يف حمرم سنة ثالث وثالثني وستمائة ومسع احلديث من مجاعة واشتغل وأفىت 

وهو الذي عمرها بعد خراهبا يف فتنة غازان قال الذهيب يف معجمه ودرس وويل مشيخة دار احلديث بعد النووي 
  كان عارفا باملذهب وجبملة حسنة يف احلديث ذا

اقتصاد يف ملبسه وتصون يف نفسه وسطوة على الطلبة وفيه تعبد وحسن معتقد وقال ابن كثري مسع احلديث الكثري 
ة يف تربة أهله بتربة الشيخ أيب عمر وفيها خطيب واشتغل ودرس وأفىت مدة طويلة تويف يف صفر ودفن بالصاحلي

بعلبك ضياء الدين عبد الرمحن بن عبد الوهاب بن علي بن عقيل السلمي الشافعي مسع القزويين وابن الليت وهو 
آخر من روى شرح السنة وخطب ستني سنة وتويف يف صفر عن تسع ومثانني سنة وفيها الشيخ أبو الفتح نصر بن 

داين الفامي أحد رواة الصحيح عن ابن الزبيدي قال الذهيب كتبنا عنه وقد جاوز الثمانني وفيها أيب الضوء الزب
صاحب الشرق القان حممود غازان بن القان أرغون بن أبغا بن هالكو املغلى يف شوال بقرب مهذان ومل يتكهل 

وكان بسنجار ومسوه حممدا ولقبوه ونقل إىل تربته بتربيز سم يف منديل ميسح به بعد اجلماع ومتلك أخوه خربندا 
غياث الدين وفيها عمر بن كثري خطيب القرية من عمل بصري وهو والد الشيخ عماد الدين بن كثري وفيها 

الصاحب عبد اهللا بن الصاحب عز الدين حممد بن أمحد بن خالد بن القيسراين احلليب كتب يف اإلنشاء مدة بعد 
  الوزارة إىل أن مات ومن شعره 

  ) فقل ما شئت فيه وال حتاشى ** جه معذيب آثار حسن بو( 



  ) وها خط الكمال على احلواشي ** ونسخة حسنه قرئت وصحت ( 
  وأصله من قيسارية الشام وتويف بالقاهرة ودفن بتربته جوا رالسيدة نفيسة قدس سرها 

  سنة أربع وسبعمائة

  
 يف مسجد النارنج جوار املصلى فقطعها وكان فيها أخذ الشيخ تقي الدين بن تيمية احلجارين وذهب إىل اليت

يزورها الناس وينذرون هلا النذور وهلم فيها اعتقاد فمحى ذلك وبىن مسجد النارنج وفيها ضربت رقبة الكمال 
  األحدب وسببه أنه جاء إىل القاضي مجال الدين املالكي يستفتيه وهو ال يعلم أنه القاضي ما نقول يف إنسان

فقال له اخلصم تكذب ولو كنت رسول اهللا فقال له القاضي من قال هذا قال أنا قال فأشهد ختاصم هو وإنسان 
عليه القاضي من كان حاضرا وحبسه وأحضره من الغد إىل دار العدل وحكم بقتله وفيها تويف حمدث بغداد 

يف مجادى اآلخرة سنة  ومفيدها أبو بكر أمحد بن علي بن عبد اهللا بن أيب البدر القالنسي البغدادي احلنبلي ولد
أربعني وستمائة وعىن باحلديث ومسع الكثري وتفقه وكتب الكثري باخلط اجليد املتقن وخرج لغري واحد من الشيوخ 

وحدث بالقليل ومسع منه مجاعة وأجاز جلماعة منهم احلافظ الذهيب وتويف يف رجب ببغداد ودفن بباب حرب وفيها 
يب الغنامي القزويين الطاووسي املعمر كبري الصوفية بدمشق روى باإلجازة العامة ركن الدين أمحد بن عبد املنعم بن أ

عن أيب جعفر الصيدالين وطائفة وبالسماع عن ابن اخلازن والسخاوي وتويف يف مجادى األوىل عن مائة سنة وسنتني 
  وأربعة أشهر 

د شاخ وأضر ومتلك بعده ابنه منصور وفيها صاحب املدينة املنورة عز الدين محاد بن شيحه العلوي احلسيين وق
وفيهم تشيع ظاهر قاله الذهيب وفيها أبو احلسن علي بن مسعود بن نفيس بن عبد اهللا املوصلي مث احلليب احلنبلي 

الصويف احملدث احلافظ نزيل دمشق ولد سنة أربع وثالثني وستمائة ومسع حبلب من ابن رواحة وإبراهيم بن خليل 
ير والرشيد العطار وغريمها وبدمشق من ابن عبد الدامي ومجاعة وقرأ كتبا مطولة مرارا ومبصر من الكمال الضر

وعىن باحلديث عناية تامة وكان جيوع ويشتري األجزاء ويتعفف بكسرة فيسوء خلقه مع التقوى والصالح ومسع 
قبال زاوية ابن قوام وفيها منه الذهيب ومجاعة وتويف يف صفر باملارستان الصغري بدمشق ومحل إىل سفح قاسيون فدفن 

شيخ األسكندرية تاج الدين علي بن أمحد بن عبد احملسن احلسبين الغرايف بالغني املعجمة املفتوحة وتشديد الراء وفاء 
نسبة إىل الغراف هنر حتت واسط على قرى كثرية قال ابن حجر يف الدرر الكامنة ولد سنة مثان وعشرين وستمائة 

وظافر بن جنم وعلي بن جبارة وطائفة وببغداد من أيب احلسن القطيعي وغريه وحدث فأكثر ومسع من حممد بن عماد 
  ومحل عنه املغاربة والرحالة وحدثوا عنه يف

حياته وكان عارفا باملذهب وقال أبو العالء الفرضي كان عاملا فاضال حمدثا مكثرا مسندا مفيدا عابدا وأثىن عليه 
يرتزق بالوراقة فإذا حصل قوته ال يتجاوز مات يف األسكندرية يف ذي احلجة وفيها الربزايل والذهيب وغريمها وكان 

الضياء عيسى ابن أيب حممد بن عبد الرزاق املغاري شيخ املغارة روى عن ابن الزبيدي وابن صباح واألربلي وتويف 
ربلي مث الدمشقي أبو الفضل يف ربيع األول عن مثانني سنة وفيها الشيخ أبو عبد اهللا حممد بن يوسف بن يعقوب األ

كبري الذهبيني كان مكثرا مسع املسلم املازين وابن الزبيدي وأبا نصر بن عساكر وغريهم وتفرد بأشياء قال الذهيب 
خرجت له مشيخة ومات يف رمضان سقط من السلم فمات لوقتة عن مثانني سنة وفيها األمري الكبري األديب مشس 



مساعيل ابن أيب سعد بن علي بن املنصور بن حممد بن احلسني الشيباين اآلمدي مث الدين أبو عبد اهللا حممد بن إ
املصري احلنبلي ولد مبصر ثالث عشر احملرم سنة ثالث وثالثني وستمائة ومسع مبصر من ابن اجلهريي وابن املقري 

  وبدمشق من مجاعة ومباردين من آخرين ونشأ مباردين 
لعلماء الفضالء مجع تارخيا ملدينة آمد وله نظم ونثر ومسع احلديث ورواه وكان والده الصاحب شرف الدين من ا

وكان حمدثا فاضال متقنا تويف سنة ثالث وسبعني وستمائة وكان وزيرا للملك السعيد األرتقي صاحب ماردين 
رسوال إىل  وصار ابنه مشس الدين هذا مع ابن امللك املظفر بن السعيد نائبا للمملكة ومدبرا لدولته إىل أن ذهب

امللك املنصور قالوون صاحب مصر فحبسه ست سنني حىت وىل ابنه امللك األشرف فأخرجه وأنعم عليه وواله نيابة 
دار العدل فباشرها وكان عاملا فاضال أديبا متفننا ذا معرفة باحلديث والتاريخ والسري والنحو واللغة وافر العقل 

ل اهليئة له خربة تامة بسري امللوك املتقدمني ودوهلم ال متل جمالسته وذكر مليح العبارة حسن اخلط والنظم والنثر مجي
الذهيب أنه نسب إىل نقص يف دينه فاهللا تعاىل أعلم قال ابن رجب ومسع منه مجاعة منهم الشيخ تقي الدين بن تيمية 

مجادى اآلخرة رمحه  واملزي والربزايل والذهيب وتويف مبصر سقط من فرس فكسرت أعضاؤه وبقي أياما مث مات يف
  اهللا تعاىل

  سنة مخس وسبعمائة

  
فيها تويف خطيب دمشق اإلمام الكبري شرف الدين أمحد بن إبراهيم بن سباع الفزاري الشافعي أخو الشيخ تاج 

الدين ولد بدمشق يف رمضان سنة ثالثني وستمائة وتال بالسبع وأحكم العربية وقرأ احلديث ومسع كثريا من 
وكان فصيحا عدمي اللحن طيب الصوت وأقرأ العربية زمانا مع الكيس والتواضع والتصوف وويل السخاوي وغريه 

خطابة جامع جراح مث خطابة جامع دمشق وتويف يف شوال عن مخس وسبعني سنة وشهر ودفن بباب الصغري عند 
بن عبد الواحد أخيه وفيها املعمرة زينب بنت سليمان بن رمحة األسعردي مسعت من الزبيدي والشمس أمحد 

البخاري وعلي بن حجاج ومجاعة وتفردت بأشياء وماتت يف ذي القعدة عن بضع ومثانني سنة وفيها حافظ الوقت 
العالمة شرف الدين عبد املؤمن بن خلف ابن أيب احلسن بن شرف بن اخلضر بن موسى الدمياطي الشافعي ولد 

رأ بالسبع على الكمال الضرير ومسع الكثري ورحل والزم بدمياط يف أواخر سنة ثالث عشرة وستمائة وتفقه هبا وق
احلافظ عبد العظيم املنذري سنني وخترج به ورحل إليه الطالب وحدث قدميا ومسع منه الشيخ حممد بن حممد 

األبيوردي وكتب عنه يف معجم شيوخه ومات قبله بتسع وثالثني سنة روى عنه من تالميذه احلفاظ املزي والربزايل 
د الناس والسبكي وغريهم فعلى هذا الدمياطي شيخ هؤالء وشيخ شيخهم قال املزي ما رأيت أحفظ منه وابن سي

وقال الربزايل كان آخر من بقي من احلفاظ وأهل احلديث أصحاب الرواية العالية والدراية الوافرة وقال الذهيب يف 
ث رحل ومسع الكثري ومعجمه حنو ألف ومائتني معجمه العالمة احلافظ احلجة أحد األئمة األعالم وبقية نقاد احلدي

ومخسني شيخا وله تصانيف يف احلديث والعوايل والفقه واللغة وغري ذلك وحماسنه مجة انتهى وقد أثىن عليه غري 
  واحد وله مصنفات نفيسة منها السرية النبوية يف جملد وكتاب يف الصالة الوسطى وكتاب اخليل وكتاب

من تقدم من اإلفراط وغري ذلك تويف فجأة يف نصف ذي القعدة بالقاهرة ودفن مبقابر التسلي واالغتباط بفوات 
باب النصر رمحه اهللا تعاىل وفيها قاضي حلب وخطيبها العالمة مشس الدين حممد بن حممد بن هبرام الدمشقي 



ذ القراءات عن الشافعي أبو عبد اهللا الكوراين ولد سنة مخس وعشرين وستمائة وأخذ عن ابن عبد السالم وأخ
الكمال الضرير فيما قيل وناب يف احلكم بدمشق مث ويل قضاء حلب وله خمتصر يف اخلالف مأخوذ من حلية 

الشاشي وغريها قال الذهيب كان مشكورا دينا يدري املذهب صاحلا ورعا وقال السبكي يف الطبقات الكربى كان 
  األوىل من علماء حلب وكان يدري القراءات تويف حبلب يف مجادى 

وفيها املعمر أبو عبد اهللا حممد بن عبد املنعم بن شهاب املؤدب املصري حدث عن ابن باقا قال الذهيب حدثنا عنه 
  أبو احلسن السبكي وتويف مبصر 

وفيها اإلمام املعمر شرف الدين حيىي بن أمحد بن عبد العزيز بن الصواف اجلذامي املالكي كبري الشهود مسع منه 
السبكي ومجاعة وروى عن ابن عماد والصفراوي وتال عليه بالسبع وأول مساعه كان يف سنة مخس قاضي القضاة 

عشرة وستمائة وأصم وأضر مدة وتويف باألسكندرية عن ست وتسعني سنة وفيها صاحب املغرب أبو يعقوب 
  يوسف بن السلطان يعقوب بن عبد احلق املريين 

  سنة ست وسبعمائة

  
جتاه الرباط الناصري جامع األفرم وخطب به القاضي مشس الدين بن العز احلنفي وفيها  فيها أنشىء يف الصاحلية

مات رئيس التجار الصدر مجال الدين إبراهيم بن حممد بن السواملي والسوامل كالطاسات العراقي كان يثقب 
بالرعية وصار له  اللؤلؤ فصمد ألفي درهم مث اجتر وسار إىل الصني فتمول وعظم وضمن العراق من القان ورفق

أوالد مثل امللوك مث صودر وأخذ منه أموال ضخمة ومات فجأة بشرياز عن ست وسبعني سنة وفيها العالمة نصري 
  الدين أبو بكر عبد اهللا

ابن عمر بن أيب الرضا الفاروثي الشافعي قال الربزايل يف تارخيه قدم علينا دمشق وكان يعرف الفقه واألصلني 
كان جيد املناظرة ولد بفاروث وهي قرية من عمل شرياز وسكن بغداد ومات هبا ودرس والعربية واألدب و

باملستنصرية وغريها من املدارس الكبار وفيها ضياء الدين عبد العزيز بن حممد بن علي الطوسي مث الدمشقي 
ملصباح وشرح خمتصرا الشافعي اشتغل بالعلم وتفنن ودرس بالنجيبية وأعاد بغريها وشرح احلاوي شرحا حسنا مساه ا

ابن احلاجب قال الربزايل كان شيخا فاضال وقال ابن حبيب كان ذا فضائل منتظمة الفرائد وتصانيف مشتملة على 
كثري من الفوائد تويف فجأة بدمشق ودفن مبقابر الصوفية وفيها خطيب دمشق مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان 

ا صينا مليح الشكل طيب الصوت حسن اهلدم روى عن ابن الربهان وابن اخلالطي بن إمام الكالسة كان دينا صاحل
عبد الدامي وأم بالكالسة مدة مث خطب للخطابة فأقام ستة أشهر ونصفا وخرج من احلمام وصلى سنة الفجر فغشي 

حب عليه وانطفى ومحل على الرؤوس وصلى عليه األفرم نائب دمشق وويل بعده اخلطابة جالل الدين القزويين صا
تلخيص املفتاح وفيها مسند حلب سنقر القضائي الزيين تفرد بأشياء وحدث عن املوفق عبد اللطيف وابن شداد 

وابن روزبة وابن الزبيدي واجنب احلمامي وعدة وكان دينا خريا صبورا على الطلبة قال الذهيب أكثرنا عنه وتويف 
  حبلب يف شوال عن سبع ومثانني سنة 

  سنة سبع وسبعمائة



  
ها عقد جملس بالقصر فاستتيب النجم بن خلكان من عبارات قبيحة ودعاو مبيحة للدم وادعاء نبوة ما فاختلفت في

فيه اآلراء ومال إىل الرفق به الشيخ برهان الدين فتاب وفيها تويف رئيس مصر الصاحب تاج الدين حممد بن 
  ل الذهيب حدثنا عن سبط السلفيالصاحب فخر الدين حممد بن الوزير هباء الدين علي بن حممد حنا قا

وكان حمتشما وسيما عادال شاعرا متموال من رجال الكمال وقال غريه وزير ابن وزير ابن وزير انتهت إليه رياسة 
عصره مبصر صدقاته كثرية وتواضعه وافر وهو الذي اشترى اآلثار النبوية اليت بالقاهرة على ما قيل بستني ألف 

عشوق وهو املكان املنسوب إليه وذلك قطعة من العنزة ومرود وخمصف وملقط وقطعة درهم وجعلها يف مكانه امل
من قصعة وقال ابن فضل اهللا رأيت إىل جانب تربته مكتب أيتام وهم يكتبون القرآن يف األلواح فإذا أرادوا مسحها 

حسن وعقيدة غسلوا ألواحهم وسكبوا ذلك على قربه فسألت عن ذلك فقيل يل هذا شرط الواقف وهذا قصد 
  حسنة ومن شعره 

  ) فاغن به عن ذكر قال وقيل ** هللا يف األحوال لطف مجيل ( 
  ) فمنه قد جاء العطاء اجلزيل ** وال تفارق أبدا بابه ( 
  ) كم أسبل الستر زمانا طويل ** واشكر على األنعام فيما مضى ( 
  ) خلى كرميا مث أم البخيل ** واخيبة املعرض عن بابه ( 
  ) كل لسان عند هذا كليل ** ن عدد أنعامه فقل مل( 

وتويف رمحه اهللا تعاىل مبصر وفيها نور الدين أبو احلسن علي بن عبد احلميد بن حممد بن أمحد بن عبد اهللا بن أمحد بن 
بكري الفنيدقي الفقيه احلنبلي ولد سنة مخس وثالثني وستمائة ومسع من أيب عبد اهللا بن أسعد املقدسي وجده ألمه 

طيب مردا وغريمها ومبصر من الرشيد العطار ومجاعة وتفقه وبرع وأفىت ودرس مع دين وتواضع وصدق وأضر خ
بآخره ومسع منه الذهيب وروى عنه يف معجمه وتويف جببل نابلس يف رجب وفيها رشيد الدين أبو عبد اهللا حممد بن 

الصويف الكاتب ولد ليلة الثالثاء ثالث عشر ذي عبد اهللا بن عمر ابن أيب القسم البغدادي احلنبلي املقرى احملدث 
القعدة سنة ثالث وعشرين وستمائة ومسع الكثري من ابن روزبة والسهروردي وابن اخلازن وابن الليت وغريهم وعىن 

  باحلديث ومسع الكتب الكبار واألجزاء وكان عاملا صاحلا من حماسن البغداديني وأعياهنم ذا لطف

جالء العدول ولبس خرقة التصوف من السهروردي وحدث بالكثري ومسع منه خلق وسهولة وحسن أخالق من أ
  كثري من أهل بغداد والرحالني وانتهى إليه علو اإلسناد وتويف يف مجادى اآلخرة ببغداد ودفن مبقربة اإلمام أمحد 

م والليلة مخسني أسبوعا وفيها أبو عبد اهللا حممد بن مطرف األندلسي جاور حنو ستني عاما مبكة وكان يطوف يف اليو
وتويف مبكة يف رمضان عن نيف وتسعني سنة ومحل نعشه صاحب مكة محيضة وفيها مجال الدين أبو بكر حممد بن 
عبد العظيم بن علي بن السقطي الشافعي روى باإلجازة عن ابن باقا وعن العلم بن الصابوين وأكثر احملدثون عنه 

مد مات بعد النووي ومات صاحب الترمجة بالقاهرة عن مخس ومثانني سنة وله أخ بامسه وهو العدل جنم الدين حم
  وكان قاضي قضاهتا مدة 

وفيها شهاب الدين حممد بن أيب العز بن مشرف بن بيان األنصاري البزاز مسند دمشق وشيخ الرواية بالدار 
تهر وتويف بدمشق عن مثان األشرفية حدث عن ابن الزبيدي والناصح وابن صباح وابن املقري وغريهم وتفرد واش

  ومثانني سنة 



  سنة مثان وسبعمائة

  
فيها تويف بغرناطة عاملها وحافظها أبو جعفر أمحد بن إبراهيم بن الزبري الثقفي طلب العلم يف سنة ست وأربعني 
ال ابن وستمائة ومسع من مجاعة وتفرد بالسنن الكبري للنسائي عن أيب احلسن الشاري بينه وبني املؤلف ستة أنفس ق

ناصر الدين كان حنويا حافظا عالمة أستاذ القراء ثقة عمدة وقال الذهيب مات بغرناطة يف ربيع األول عن مثانني سنة 
وفيها املعمر عماد الدين إمسعيل بن علي بن الطبال شيخ املستنصرية مسع عمر بن مكرم وابن روزبة ومجاعة وتفرد 

  ومات ببغداد 
د بن العدمي يف عشر التسعني قال الذهيب روت لنا عن الركن إبراهيم احلنفي وفيها وفيها خدجية بنت عمر بن أمح

  الشيخ الزاهد القدوة الكبري عثمان بن عبد اهللا الصعيدي مث احللبوين كان صاحلا عابدا متعففا تؤثر عنه أحوال وأقام

احملرم بقرية برزة قاله السخاوي مدة ببعلبك ومدة بربزة وكان ال يأكل اخلبز ويزعم أنه يتضرر بأكله ومات يف 
وفيها شهاب الدين بن علي احملىي كان عاملا مسندا مكثريا عن ابن املقري وابن رواج والساوى وتويف مبصر عن مثانني 
سنة وفيها علم الدين إبراهيم عرف بابن خليقة كان حكيما فاضال رئيس الطب بالديار املصرية والشامية وهو أول 

د ومل يعرف بدمشق قبل ذلك تويف مبصر قيل بلغت تركته ثلثمائة ألف دينار وفيها أم عبد اهللا من ركب شراب الور
فاطمة بنت سليمان بن عبد الكرمي األنصاري هلا إجازة الفتح وابن عفيجة ومجاعة ومسعت املسلم املازين وكرمية 

لتسعني وفيها شيخ احلرم ظهري وابن رواحة وروت الكثري ومل تتزوج توفيت يف ربيع اآلخر بدمشق عن قريب ا
الدين حممد بن عبد اهللا بن منعة البغدادي جاور مبكة أربعني سنة وحدث عن الشرف املرسى وتويف باملهجم من 

نواحي اليمن عن بضع وسبعني سنة وفيها احلافظ مفيد مصر مشس الدين حممد بن عبد الرمحن بن شامة بن كوكب 
ح قرية من قرى السواد احلنبلي احلافظ الزاهد ولد يف رجب سنة اثنتني الطائي السوادي احلكمي وحكم بالفت

وستني وستمائة ومسع من أمحد بن أيب اخلري وابن أيب عمر وغريهم ورحل سنة ثالث ومثانني إىل مصر ومسع هبا من 
ال وخلق العز احلراين وابن خطيب املزة وغريمها وباألسكندرية من ابن طرخان ومجاعة وببغداد من ابن الطب

وبأصبهان والبصرة وحلب وواسط عىن هبذا الفن وحصل األصول وكتب العايل والنازل قال احلافظ عبد الكرمي 
احلليب كان إماما عاملا فاضال حسن القراءة فصيحا ضابطا متقنا قرأ الكثري ومسع من صغره إىل حني وفاته وقال 

  واستوطن ديار مصر وتزوجالربزايل خالط الفقراء وصارت له أوراد كثرية وتالوة 

وصارت له هبا حظوة وشهرة باحلديث وقراءته وكان معمور األوقات بالطاعات وقال الذهيب يف معجمه أحد 
الرحالني واحلفاظ واملكثرين ودخل أصبهان طمعا أن جيد هبا رواة فلم يلق شيوخا وال طلبة فرجع وكان ثقة صحيح 

بادة وقال ابن رجب مسع منه الربزايل والذهيب وعبد الكرمي احلليب وذكروه النقل عارفا باألمساء من أهل الدين والع
يف معامجهم تويف يوم الثالثاء رابع عشر ذي القعدة ودفن بالقرافة بالقرب من الشافعي وفيها وجزم ابن حجر يف 

الطاهر إمسعيل بن حممد بن الدرر الكامنة أنه يف اليت قبلها مجال الدين شرف القضاة أبو عبد اهللا حممد بن املكني بن 
حممود بن عمر التنوخي األسكندراين املالكي مسع من ابن الفوى كرامات األولياء ومن ابن رواج ومن غريمها ومسع 

منه أبو العالء الفرضي وأبو الفتح بن سيد الناس وغريمها وحدث وكان من أعيان أهل اإلسكندرية مات يف أول 
مشق والشام أبو جعفر حممد بن علي بن حسني السلمي العباسي الدمشقي بن يوم من شهر رمضان وفيها مسند د



املوازيين كان دينا زاهدا حج مرات وتفرد عن القاسم بن صصرى والبهاء عبد الرمحن ورحل إليه وتويف بدمشق يف 
  نصف ذي احلجة عن أربع وتسعني سنة 

  سنة تسع وسبعمائة

  
الناصر بن قالوون قاصدا للحج فخرج من مصر يف رمضان وخرج  فيها كما قال السيوطي خرج السلطان امللك

معه مجاعة من األمراء لتوديعه فردهم فلما اجتاز بالكرك عدل إليها فنصب له اجلسر فلما توسطه انكسر به فسلم 
من قدامه وقفز به الفرس فسلم وسقط من وراءه وكانوا مخسني فمات أربعة وهتشم أكثرهم يف الوادي الذي حتته 

وأقام السلطان بالكرك وكتب كتابا إىل الديار املصرية يتضمن عزل نفسه عن اململكة فاثبت ذلك على القضاة 
مبصر مث نفذ على قضاة الشام وبويع األمري ركن الدين بيربس اجلاشنكري بالسلطنة يف الثالث والعشرين من شوال 

  لعمامة املدورة ونفذ التقليد إىل الشامولقب امللك املظفر وقلده اخلليفة وألبسه اخللعة السوداء وا

يف كيس أسود أطلس فقرىء هناك وأوله أنه من سليمان وأنه بسم اهللا الرمحن الرحيم مث عاد الناصر يف رجب سنة 
تسع وطلب عوده إىل امللك ووااله على ذلك مجاعة من األمراء فدخل دمشق يف شعبان مث دخل مصر يوم عيد 

  العالء الوداعي يف عوده إىل امللك الفطر وصعد القلعة وقال 
  ) دولته مشرقة الشمس ** امللك الناصر قد أقبلت ( 
  ) عاد سليمان إىل الكرسي ** عاد إىل كرسيه مثل ما ( 

وخذل املظفر فجاء إىل خدمة السلطان فوخبه وخنقه وأباد مجاعة من رؤس الشر ومتكن وهرب نائبه سالر حنو تبوك 
أجله فأميت جوعا وأخذ من أمواله ما يضيق عنه الوصف وكان متلك إحدى عشرة سنة مث خدع وجاء برجله إىل 

وكان مغليا أمسر سهل اخلدين ليس بالطويل ذا هيئة قليل الظلم وبلغ من اجلاه واملال ما ال مزيد عليه وفيها مات 
ثنا عن ابن الليت وجعفر املقرىء املعمر أبو إسحق إبراهيم بن أيب احلسن علي بن صدقة املخرمي قال الذهيب حد

ومكرم ومات بدمشق عن بضع ومثانني سنة وفيها أبو العباس أمحد بن أيب طالب احلمامي البغدادي الزانكي اجملاور 
من زمان مبكة حبيث صار مسندها مسع من األجنب احلمامي أجزاء تفرد هبا وأخذ عنه ابن مسلم القاضي ومشس 

  ز أليب عبد اهللا الذهيب وتويف مبكة يف مجادى اآلخرة عن بضع ومثانني سنة الدين بن الصالح مدرس القيمرية وأجا
وفيها تاج الدين أبو الفضل أمحد بن حممد بن عبد الكرمي بن عطاء اهللا األسكندري املالكي الشاذيل قال ابن حجر يف 

وكان املتكلم على الدرر الكامنة صحب الشيخ أبا العباس املرسي صاحب الشاذيل وصنف مناقبه ومناقب شيخه 
لسان الصوفية يف زمانه وهو ممن قام على الشيخ تقي الدين بن تيمية فبالغ يف ذلك وكان يتكلم على الناس وله يف 

ذلك تصانيف عديدة قال الذهيب كانت له جاللة عظيمة ووقع يف النفوس ومشاركة يف الفضائل وكان يتكلم 
ومزج كالم القوم بآثار السلف وفنون العلم فكثر اتباعه وكانت باجلامع األزهر فوق كرسي بكالم يروح النفوس 

  عليه

سيما اخلري ويقال أن ثالثة قصدوا جملسه فقال أحدهم لو سلمت من العائلة لتجردت وقال اآلخر أنا أصلي وأصوم 
أثناء وال أجد من الصالح ذرة وقال الثالث أنا صاليت ما ترضيين فكيف ترضى ريب فلما حضروا جملسه قال يف 

كالمه ومن الناس من يقول فأعاد كالمهم بعينه وقال الكمال جعفر مسع من األبرقوهي وقرأ النحو على املاروين 



وشارك يف الفقه واألدب وصحب املرسي وتكلم على الناس وكثر اتباعه وقال ابن األهدل الشيخ العارف باهللا 
الصوفية مث جذبته العناية فصحب شيخ الشيوخ املرسي  شيخ الطريقني وإمام الفريقني كان فقيها عاملا ينكر على

وفتح عليه على يديه والذي جرى له معه مذكور يف كتابه لطائف املنن وله عدة تصانيف منها احلكم وكلها مشتملة 
  على أسرار ومعارف وحكم ولطائف نثرا ونظما وما أحسن قوله يف شيخه يف بعض قصائده 

  ) أحيا هبا من بعد ما أحياها **  كم من قلوب قد أميتت باهلوى( 
وكان شيخه يستعيد منه هذا البيت ومن طالع كتبه عرف فضله تويف رمحه اهللا تعاىل مبصر يف نصف مجادى اآلخرة 

  ودفن بالقرافة وقربه مشهور يزار 
تويف مبصر عن وفيها نبيه الدين حسن بن حسني بن جربيل األنصاري املعدل مسع من ابن املقري وابن رواج وغريمها و

تسع وسبعني سنة وأجاز له السهروردي سنة والدته وهي سنة ثالثني وستمائة وفيها شهدة بنت الصاحب كمال 
الدين عمر بن العدمي العقيلي ولدت يوم عاشوراء سنة تسع عشرة وستمائة وحضرت الكاشغرى وعمر بن بدر وهلا 

د وتتعبد قال الذهيب مسعت منها وماتت حبلب وفيها إجازة من ثابت بن مشرف وكانت تكتب وحتفظ أشياء وتتزه
مات مبصر األمري الكبري الوزير مشس الدين سنقر املنصوري األعسر وله عدة مماليك تقدموا وكان كبريا شهما 

عارفا فيه ظلم قاله يف العرب وفيها مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أيب الفتح بن أيب الفضل البعلي الفقيه احلنبلي 
احملدث النحوي اللغوي ولد سنة مخس وأربعني وستمائة ببعلبك ومسع هبا من الفقيه حممد اليونيين وبدمشق من ابن 

  خليل وحممد

ابن عبد اهلادي وغريمها وعىن باحلديث وقرأ العربية واللغة على ابن مالك والزمه حىت برع يف ذلك وصنف 
ى أبواب املقنع يف غريب ألفاظه ولغاته قال الذهيب كان إماما تصانيف منها شرح ألفية ابن مالك وكتاب املطلع عل

يف املذهب والعربية واحلديث غزير الفوائد متفننا ثقة صاحلا متواضعا على طريقة السلف حدثنا ببعلبك ودمشق 
ر وطرابلس وتويف بالقاهرة يف ثامن عشر احملرم وذلك عبد دخوله إياها بدون شهر وكان زار القدس وسار إىل مص

  ليسمع ابنه ودفن بالقرافة عند احلافظ عبد الغين 

  سنة عشر وسبعمائة

  
قال الذهيب يف نيسان مطرنا مطرا أمحر كأعكر ماء الزيادة وبقي أثر الطني على التمر والورق حنو شهرين وفيها تويف 

الكبري عبد الغين بن شهاب الدين أبو العباس أمحد بن شرف الدين حسن بن احلافظ أيب موسى عبد اهللا بن احلافظ 
عبد الواحد بن سرور املقدسي مث الصاحلي الفقيه احلنبلي قاضي القضاة ولد يف ثاين عشر صفر سنة ست ومخسني 
وستمائة بسفح قاسيون ومسع من ابن عبد الدامي وغريه وتفقه وبرع وأفىت ودرس وويل القضاء بالشام حنو ثالثة 

امللك الناصر إىل امللك قال الربزايل كان رجال جيدا من أعيان احلنابلة أشهر سنة تسع وسبعمائة مث عزل ملا عاد 
وفضالئهم فقيها حسن العبارة وروى لنا عن ابن عبد الدامي وتويف ليلة األربعاء تاسع عشرى ربيع األول ودفن من 

العزازي الشاعر قال  الغد بتربة الشيخ أيب عمر بسفح قاسيون وفيها شهاب الدين أمحد بن عبد امللك بن عبد املنعم
ابن حجر يف الدرر املشتغل باألدب ومهر وفاق أقرانه ومسع من نظمه أبو حيان واحلافظ أبو الفتح اليعمري وحدث 



  عنه غري واحد وله يف املوشحات يد طوىل وله يف القوس ملغزا 
  )طويال وتبتغيها الرجال ** ما عجوز كبرية بلغت عمرا ( 

  
  ) سقاما ولو عراها هزال ** تشك  قد عال جسمها صفار ومل( 
  ) وبنوها كبار قدر نبال ** وهلا يف البنني قهر وسهم ( 

قال الكمال جعفر كان مكثرا من النظم وحدث بشيء من شعره ومسع منه الفضالء وكتب عنه الكرباء ومدح 
كمال الدين إسحق بن أيب بكر بن األعيان والوزراء وتويف يف احملرم مبصر وله ثالث ومثانون سنة وفيها املسند العامل 

إبراهيم األسدي احلليب بن النحاس مسع ابن يعيش وابن قمرية وابن رواحة وابن خليل فأكثر ونسخ األجزاء وانقطع 
مبوته شيء كثري وتويف يف رمضان عن بضع وسبعني أو مثانني سنة وفيها الشيخ جنم الدين أمحد بن حممد بن علي بن 

اهيم بن العباس األنصاري البخاري الشافعي الشهري بابن الرفعة قال ابن شهبة شيخ اإلسالم مرتفع بن حازم بن إبر
وحامل لواء الشافعية يف عصره ولد مبصر سنة مخس وأربعني وستمائة ومسع احلديث من أيب احلسن بن الصواف 

العباسي وأخذ عن القاضيني  وعبد الرحيم بن الدمريي وتفقه على الشيخني السديد والظهري التزمنىت وعلى الشريف
ابن بنت األعز وابن رزين ولقب الفقيه لغلبة الفقه عليه ووىل حسبة مصر ودرس باملعزية هبا وناب يف القضاء ومل يل 
شيئا من مناصب القاهرة وصنف التصنيفني العظيمني املشهورين الكفاية يف شرح التنبيه واملطلب يف شرح الوسيط 

و أعجوبة يف كثرة النصوص واملباحث ومات ومل يكمله بقي عليه من باب صالة اجلماعة إىل يف حنو أربعني جملدا وه
البيع وأخذ عنه الشيخ تقي الدين بن السبكي ومجاعة وقال السبكي أنه أفقه من الرواياين صاحب البحر وقال 

ما وطباعا إمام مصره بل سائر األسنوي كان شافعي زمانه وإمام أوانه مد يف مدارك العلم باعا وتوغل يف مسائله عل
األمصار وفقيه عصره يف سائر األقطار مل خيرج إقليم مصر بعد ابن احلداد من يدانيه وال نعلم يف الشافعية مطلعا بعد 

الرافعي يساويه كان أعجوبة يف استحضار كالم األصحاب ال سيما يف غري مظانه وأعجوبة يف معرفة نصوص 
  الشافعي

خريج دينا خريا حمسنا إىل الطلبة تويف مبصر يف رجب ودفن بالقرافة وفيها جنم الدين أبو بكر وأعجوبة يف قوة الت
عبد اهللا بن أيب السعادات بن منصور بن أيب السعادات بن حممد األنباري مث البابصري املقرىء خطيب جامع 

د بن املارستاين ومات ببغداد يف املنصور وشيخ املستنصرية بعد ابن الطبال مسع ابن هبروز واألجنب احلمامي وأمح
رمضان عن اثنتني ومثانني سنة وفيها عبد اهللا ابن أيب مجرة السبيت املالكي روى باإلجازة عن ابن الربيع بن سامل مث 

  ويل خطابة غرناطة يف أواخر عمره فتفق أنه صعد املنرب يوم اجلمعة فسقط ميتا 
ذي شرح خمتصره للبخاري فمات قبل القرن وفيها علي بن علي بن أمسح وأما عبد اهللا بن أيب مجرة اإلمام القدوة ال

اليعقويب الزاهد ويلقب منال الناسخ كان عالمة متفننا ذا حمفوظات منها مصابيح البغوي واملفصل واملقامات وسكن 
رأ العربية الروم وركب البغلة مث تزهد وهاجر إىل دمشق واستمر بدلق ومئزر صغري أسود وتردد إىل املدارس وأق

  ومات باللجون 
وفيها هباء الدين علي بن الفقيه عيسى بن سليمان بن رمضان الثعليب املصري ابن القيم كان ناظر األوقاف وذكر 

مرة للوزارة وكان دينا خريا متواضعا حدث عن الفخر الفارسي وابن باقا وتويف يف ذي القعدة مبصر عن سبع 
  وتسعني سنة 



بن إبراهيم احلمصي النساخ حضر ابن الزبيدي وروى كثريا عن الضياء ومات بدمشق يف  وفيها أبو عمرو عثمان
  رجب عن ثالث ومثانني سنة 

وفيها قاضي القضاة مشس الدين حممد بن إبراهيم بن عبد الغين السروجي الشافعي أحد أئمة املذهب صنف 
ست امللوك فاطمة بنت علي بن أيب البدر  التصانيف واشتهر وتويف يف ربيع اآلخر وله ثالث وسبعون سنة وفيها

  روت كتايب الدارمي وعبد بن محيد عن ابن هبروز الطبيب وتوفيت ببغداد يف ربيع األول قاله يف العرب

  سنة إحدى عشرة وسبعمائة

  
فيها تويف عماد الدين أبو العباس أمحد بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن مسعود الواسطي احلزامي الزاهد القدوة 

العارف ولد يف حادي أو ثاين عشر ذي احلجة سنة سبع ومخسني وستمائة بشرقي واسط وكان أبوه شيخ الطائفة 
األمحدية ونشأ الشيخ عماد الدين بينهم واهلمه اهللا تعاىل من صغره طلب احلق وحمبته والنفور عن البدع وأهلها 

شيئا من الفقه على مذهب الشافعي مث دخل بغداد  فاجتمع بالفقهاء بواسط كالشيخ عز الدين الفاروثي وغريه وقرأ
وصحب هبا طوائف من الفقهاء وحج واجتمع جبماعة منهم وأقام بالقاهرة مدة ببعض جوانبها وخالط طوائف 

الفقراء ومل يسكن قلبه إىل شيء من الطرائق احملدثة واجتمع باألسكندرية بالطائفة الشاذلية فوجد عندهم ما يطلبه 
عرفة واحملبة والسلوك فأخذ ذلك عنهم وانتفع هبم واقتفى طريقتهم وهديهم مث قدم دمشق فرأى الشيخ من لوائح امل

تقي الدين بن تيمية وصاحبه فدله على مطالعة السرية النبوية فأقبل على سرية ابن إسحق تلخيص ابن هشام 
يع طرائقه وأذواقه وسلوكه فلخصها واختصرها وأقبل على مطالعة كتب احلديث والسنة واآلثار وختلى من مج

واقتفى أثر الرسول صلى اهللا عليه وسلم وهديه وطرائقه املأثورة عنه يف كتب السنن واآلثار واعتىن بأمر السنة 
أصوال وفروعا وتبوع يف الرد على طوائف املبتدعة الذين خالطهم وعرفهم من االحتادية وغريهم وبني عوراهتم 

اإلمام أمحد واختصر الكايف يف جملد مساه البلغة وألف تآليف كثرية يف الطريقة  وكشف أستارهم وانتقل إىل مذهب
النبوية والسلوك األثري احملمدي وهي من أنفع كتب الصوفية للمريدين وانتفع به خلق كثري من متصوفة أهل 

يل يف معجمه صاحل احلديث ومتعبديهم قاله ابن رجب وقال الشيخ تقي الدين بن تيمية هو جنيد وفته وقال الربزا
عارف صاحب نسك وعبادة وانقطاع وعزوف عن الدنيا وله كالم متني يف التصوف الصحيح وكان داعية إىل 

  طريق اهللا تعاىل وقلمه أبسط

من عبارته واختصر السرية النبوية وكان يتقوت من النسخ وال يكتب إال مقدار ما يدفع به الضرورة وكان حمبا 
وأوقاته كلها معمورة وقال الذهيب كان سيدا عارفا كبري الشأن منقطعا إىل اهللا تعاىل ينسخ  ألهل احلديث معظما هلم

باألجرة ويتقوت وال يكاد يقبل من أحد شيئا إال يف النادر صنف أجزاء عديدة يف السلوك والسري إىل اهللا تعاىل ويف 
لسلف يف الصفات ميرها كما جاءت وقد انتفع الرد على االحتادية واملبتدعة وكان داعية إىل السنة ومذهبه مذهب ا

به مجاعة صحبوه وال أعلم خلف بدمشق يف طريقته مثله تويف آخر هنار السبت سادس عشرى ربيع اآلخر 
  باملارستان الصغري بدمشق وصلى عليه من الغد باجلامع ودفن بسفح قاسيون قبالة زاوية السيويف 

لكرجى قال الذهيب تويف يف سجن الكرك يف آخر الكهولة ويل الرب بدمشق وفيها األمري الكبري سيف الدين استدمر ا
  مث نيابة طرابلس مث حلب وكان بطال شجاعا سايسا داهية جبارا ظلوما مهيبا مسع بقراءيت صحيح البخاري انتهى 



وابن الشريازي وفيها إمسعيل بن نصر اهللا بن تاج األمناء أمحد بن عساكر قال الذهيب حدثنا عن ابن الليت ومكرم 
وطبقتهم وشيوخه حنو التسعني وكان مكثرا وفيه خفة وطيش ولكنه فيه دين تويف بدمشق يف صفر عن اثنتني ومثانني 

  سنة 
وفيها وقيل يف اليت قبلها كما جزم به ابن قاضي شهبة عز الدين احلسن بن احلرث بن احلسن بن خليفة املعروف 

كني أحد املالكية املعاصرين للشافعي قال ابن كثري يف طبقاته كان من بابن مسكني وهو من أوالد احلرث بن مس
أعيان الشافعية بالديار املصرية وكان عني لقضاء الشافعية بدمشق فامتنع ملفارقة الوطن وقال األسنوي درس 

 بالشافعي وكان من أعيان الشافعية الصلحاء كتب ابن الرفعة حتت خطه جوايب كجواب سيدي وشيخي تويف يف
  مجادى األوىل 

وفيها رشيد الدين رشيد بن كامل الرقي الشافعي درس وأفىت وبرع يف األدب وكان وكيل بالد حلب حدث عن 
ابن مسلمة وابن عالن وكان عالمة شيخ األدباء تويف عن ست ومثانني سنة وفيها أو يف اليت قبلها وجزم به ابن 

  شهبة الشيخ

النمراوي املصري الشافعي ولد بنمرا من أعمال الغربية واشتغل وتصدى عز الدين عبد العزيز بن عبد اجلليل 
لالشتغال ودرس يف التفسري بالقبة املنصورية قال ابن كثري يف طبقاته أحد الفضالء املناظرين من الشافعية أفىت 

العيد حبثه ودرس وناظر بني يدي العالمة ابن دقيق العيد والعالمة صدر الدين بن الوكيل فاستجاد ابن دقيق 
ورجحه يف ذلك البحث على ابن الوكيل فارتفع قدره من يومئذ وصحب النائب سالر فازداد وجاهة يف الدنيا 
بذلك تويف يف ذي القعدة ودفن بالقرافة وفيها بل يف اليت قبلها جزم به غري واحد بدر الدين أبو الربكات عبد 

ن رزين العامري احلموي األصل املصري الشافعي العالمة اللطيف بن قاضي القضاة تقي الدين حممد بن احلسني ب
مولده سنة تسع وأربعني وستمائة ومسع مبصر والشام من مجاعة وأعاد عند والده وهو ابن عشرين سنة وناب عنه يف 

القضاء وأفىت وويل قضاء العسكر يف حياة والده وخطب جبامع األزهر ودرس بالظاهرية والسيفية واألشرفية قال 
كثري كان من صدور الفقهاء وأعيان الرؤساء وأحد املذكورين يف الفضالء وكان له اعتناء جيد باحلديث ويلقى  ابن

الدروس منه ومن التفسري والفقه وأصوله وله اعتناء بالسماع والرواية وقال السبكي يف الطبقات كان جيتمع عنده 
الفضائل اجلمة حبيث كان طالب التحقيقات حيضر درسه  بالظاهرية من الفضالء ما ال جيتمع عند غريه وحتصل بينهم

ألجل من حيضر فممن كان حيضر الوالد وقطب الدين السنباطي وتاج الدين طوير الليل ومجاعة تويف بالقاهرة يف 
مجادى اآلخرة وفيها شعبان بن أيب بكر بن عمر األربلي قال الذهيب الشيخ الزاهد الصاحل الربكة خرج له رفيقة ابن 

لظاهري عن حممد بن النعايل وعبد الغين بن بنني والكمال الضرير وطبقتهم وكان خريا متواضعا وافر احلرمة تويف ا
يف رجب عن سبع ومثانني سنة وكانت جنازته مشهودة وفيها القاضي املنشىء مجال الدين حممد بن مكرم بن علي 

لطفيل وحدث مبصر ودمشق واختصر تاريخ ابن األنصاري يروى عن مرتضى وابن املقري ويوسف احمليلي وابن ا
  عساكر وله نظم ونثر وفيه شائبة تشيع وتويف مبصر يف شعبان

عن اثنتني ومثانني سنة وفيها األديب اخلليع احلكيم مشس الدين حممد بن دانيال مؤلف كتاب طيف اخليال كانت له 
ورة فخاف والده عليه منه فكتب إليه ابن نكت غريبة وطباع عجيبة وصحبه ولد القسيس امللكي وكان مجيل الص

  دانيال 
  ) والورى تفهم قصدي ** قلت للقسيس يوما ( 



  ) إذ أخلصت ودى ** ما الذي أنكرت من جنلك ( 
  ) هو ما يسلم عندي ** خفت أن يسلم عندي ( 

  ومن شعره 
  ) أيشم من حظي ومن خبيت ** ما عاينت عيناي يف عطليت ( 
  ) أصبحت ال فوقي وال حتيت ** قد قد بعت عبدي ومحاري و( 

وفيها مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب نصر الدباهي البغدادي احلنبلي الزاهد ولد سنة ست أو سبع 
وثالثني وستمائة ببغداد وصحب الشيخ حيىي الصرصري وكان خال والدته والشيخ عبد اهللا كتيلة مدة وسافر معه 

خل الروم واجلزيرة ومصر والشام مث استوطن دمشق وهبا تويف قال ابن الزملكاين عنه وجاور مبكة عشر سنني ود
شيخ صاحل وعارف زاهد كثري الرغبة يف العلم وأهله واحلرص على اخلري واالجتهاد يف العبادة ختلى عن الدنيا 

نه الربزايل والذهيب ابتلى وخرج عنها والزم العبادة والعمل الدائم واستغرق أوقاته يف اخلري وقال بن رجب مسع م
بضيق النفس سبعة أشهر مث باالستسقاء وانتقل إىل رمحة اهللا تعاىل يوم اخلميس رابع عشرى شهر ربيع اآلخر ودفن 

بقاسيون قبل الشيخ عماد الدين الواسطي بيومني وفيها شرف الدين حممد بن شريف بن يوسف ابن الوحيد الزرعي 
الكتابة الباهرة واالنشاء اجليد كان شجاعا مقداما متكلما منشئا وهو متهم يف  قال الذهيب شيخ التجويد وصاحب

دينه يرمى بعظائم تويف يف شعبان وقد شاخ انتهى وفيها عماد الدين أبو املعايل حممد بن علي بن حممد بن علي بن 
  النابلسي الدمشقي قال يف العرب العدل املرتضى املسند مسع من

ومجاعة حضورا ومن السخاوي وابن قمريه وابن شقري وخلق خرجت له معجما كبريا  إسحق الشاغوري وكرمية
ووقف أجزاءه وكان حممودا يف الشهادات حسن الديانة تويف يف مجادى األوىل عن أربع وسبعني سنة وفيها 
وويل  الصاحب فخر الدين عمر بن عبد العزيز بن احلسن بن اخلليلي التميمي الداري املصري روى عن املرسي

وزارة الصحبة يف آخر الدولة املنصورية مث للعادل واملنصور حسام الدين مث عزل مث ويل للناصر مث عزل ومات 
معزوال وكان خبريا باألمور شهما مقداما فيه كرم وسؤدد مات ليلة الفطر عن إحدى وسبعني سنة وفيها أبو حفص 

شي السهمي القوصي مث األسكندراين املعروف بالزاهد عمر بن عبد النصري بن حممد بن هاشم بن عز العرب القر
قال الذهيب حدثنا بدمشق عن ابن املقري وابن اجلميزي وحج مرات وقال ابن حجر أجاز لبعض شيوخنا وله شعر 

  فمنه 
  ) وعن االحبة قف وسائل ** قف باحلمى ودع الرسائل ( 
  ) يف طالهبم وسائل ** واجعل خضوعك والتذلل ( 
  ) عليهم جار وسائل ** فرط البكاء  والدمع من( 
  ) لكل حمروم وسائل ** واسأل مرامحهم فهن ( 

وتويف يف منتصف احملرم بالثغر عن ست وتسعني سنة وفيها أم حممد فاطمة بنت الشيخ إبراهيم بن حممود بن جوهر 
مرات ومسعت صحيح  البطاحيي البعلي والدة الشيخ إبراهيم بن القرشية وإخوته روت الصحيح عن ابن الزبيدي

مسلم من ابن احلصريي شيخ احلنفية ومسعت من ابن رواحة وكانت دينة متعبدة صاحلة مسندة توفيت يف صفر عن 
ست ومثانني سنة وفيها قاضي محاة العالمة عز الدين عبد العزيز بن حمي الدين حممد بن جنم الدين أمحد بن هبة اهللا 

ن ابن خليل وهدية وغريمها وكان له اعتناء بالكشاف ومبفتاح السكاكي بن العدمي احلنفي قال الذهيب حدثنا ع



عالمة تويف حبماة يف ربيع األول عن مثان وسبعني سنة ودفن بتربته وفيها قاضي احلنابلة سعد الدين أبو حممد وأبو 
  عبد الرمحن مسعود بن

تني أو ثالث ومخسني وستمائة ومسع مبصر أمحد بن مسعود احملدث احلافظ قاضي قضاة احلنابلة احلارثي ولد سنة اثن
من الرضى بن الربهان والنجيب احلراين وابن عالق ومجاعة من أصحاب البوصريي وباألسكندرية من عثمان بن 
عوف وابن الفرات وبدمشق من أمحد بن أيب اخلري وأيب زكريا بن الصرييف وخلق من هذه الطبقة وعىن باحلديث 

ى ابن أيب عمر وغريه وبرع وأفىت وصنف وخرج لنفسه أمايل وتكلم فيها على احلديث وكتب خبطه الكثري وتفقه عل
ورجاله وعلى التراجم فأحسن وشفى وحج غري مرة ودرس بعدة أماكن وويل القضاء سنتني ونصفا وكان سنيا أثريا 

الكالم عليه وعلى  متمسكا باحلديث قال الذهيب يف معجمه كان فقيها مناظرا مفتيا عاملا باحلديث وفنونه حسن
األمساء ذا حظ من عربية وأصول واقرأ املذهب ودرس ورأس احلنابلة روى عنه إمسعيل بن اخلباز وهو أسند منه 

وأبو احلجاج املزي وأبو حممد الربزايل وذكره الذهيب أيضا يف طبقات احلفاظ وقال كان عارفا مبذهبه ثقة متقنا صينا 
عنه مجاعة من شيوخنا وغريهم وتويف سحر يوم األربعاء عشرى ذي احلجة  وقال ابن رجب حدثنا بالكثري وروى

  بالقاهرة ودفن من يومه بالقرافة واحلارثي نسبة إىل احلارثية قرية ببغداد غربيها كان أبوه منها 

  سنة اثنيت عشرة وسبعمائة

  
بن أمحد بن حامت احلنبلي حدث  فيها مات شيخ بعلبك اإلمام الفقيه الزاهد القدوة بركة الوقت أبو إسحق إبراهيم

عن سليمان األسعردي وأيب سليمان احلافظ والشيخ الفقيه وباإلجازة عن ابن روزبة ونصر بن عبد الرزاق وكان 
  من العلماء األبرار قليل املثل خريا منورا أمارا باملعروف تويف يف صفر عن نيف ومثانني سنة 

د بن سليمان بن مروان بن البعلبكي الدمشقي من جتار اخلواصني وفيها الصدر األديب املقرىء شهاب الدين أمح
  ومن عدول القيمة عرض الشاطبية على

  السخاوي ومسع منه أجزاء وله نظم جيد منه 
  ) ومنتهى أرىب صدوا وإن وصلوا ** هم األحبة إن جاروا وإن عدلوا ( 
  ) جادوا علي بوصل أو هم خبلوا ** مايل اعتراض عليهم يف تصرفهم ( 
  ) أمسى وليس له يف غريكم أمل ** أحبابنا كيف حللتم قطيعة من ( 
  ) وال يقاس به يف عريه رجل ** ال حيمل الضيم إال يف حمبتكم ( 
  ) بغري وجه ويعلو وجهه اخلجل ** واحلب يبدي اعتذارا من جنايته ( 
  ) ال ناقة يل يف هذا وال مجل ** وكل ساع سعى فينا يقول لنا ( 

بيع اآلخر عن مخس ومثانني سنة وفيها تاج الدين أمحد بن العماد بن الشريازي ويل الوكالة واحلسبة ونظر تويف يف ر
الدواوين ونظر اجلامع وتنقل يف املناصب مث مات بطاال حدث عن ابن عبد الدامي وتويف باملزة يف رجب عن مثان 

القاضي مشس الدين حممد بن العماد إبراهيم املقدسي ومخسني سنة وفيها الفقيه احلنبلي املعمر عماد الدين أمحد بن 
احلنبلي مسع ببغداد من الكاشغري وابن اخلازن ومبصر من ابن رواج وطائفة وتفرد بأجزاء وتويف مبصر يف مجادى 
اآلخرة عن مخس وسبعني سنة وفيها زين الدين أبو حممد احلسن بن عبد الكرمي بن عبد السالم الغماري املصري 



سبط الفقيه زيادة مسع من أيب القسم بن عيسى املقرىء وحممد بن عمر الفوطي املقرىء وتفرد عنهما وتال املالكي 
بالسبع على أصحاب أيب النجود وكان خريا فاضال كيسا يؤدب يف منزله تويف مبصر يف شوال عن مخس وتسعني 

  نة وكان عالمة وتويف بالقدس سنة وفيها جنم الدين داود الكردي الشافعي درس بصالحية القدس ثالثني س
وفيها شرف الدين أبو الربكات عبد األحد بن أيب القسم بن عبد الغين بن خطيب حران فخر الدين بن تيمية 

احلراين احلنبلي التاجر روى عن ابن اللىت حضورا وعن ابن رواحة وابن شقري ومجاعة وكان صاحلا عدال تقيا تويف 
  نني سنة وفيها أبو احلسن علي بن حممد بن هرونبدمشق يف شعبان عن اثنتني ومثا

التغليب الدمشقي قارىء املواعيد للعامة مسع من ابن صباح حضورا ومن ابن الزبيدي واملازري وابن الليت والناصح 
ومكرم وعدة وتفرد بالعوايل واشتهر وكان دينا خريا متواضعا مسندا عاملا تويف مبصر يف ربيع اآلخر وله ست 

  نة ومثانون س
وفيها نور الدين علي بن نصر اهللا بن عمر القرشي املصري بن الصواف الشافعي الذي روى عن ابن باقا أكثر سنن 

النسائي مساعا وتفرد واشتهر ومسع من جعفر اهلمداين والعلم بن الصابوين وله إجازة أيب الوفا حممود بن مندة من 
لك املظفر شهاب الدين غازي ابن الناصر داود بن املعظم بن أصبهان وتويف يف رجب وقد قارب التسعني وفيها امل

العادل قال الذهيب حدثنا عن الصدر البكري وخطيب مردا وكان عاقال دينا عاش نيفا وسبعني سنة وفيها سلطان 
دشت القفجاق طقططية املغلى اجلنكز خاىن وله حنو من أربعني سنة وكانت دولته ثالثا وعشرين سنة وكان على 

قومه حيب السحرة وفيه عدل يف اجلملة وميل إىل اإلسالم وعسكره خلق عظيم باملرة ومتلك بعده القان الكبري دين 
  أزبك خان وهو شاب بديع اجلمال حسن اإلسالم موصوف بالشجاعة وامتدت أيامه قاله يف العرب 

رتق بن غازي بن مترتاش بن وفيها صاحب ماردين جنم الدين غازي بن املظفر قرا أرسالن بن السعيد غازي بن أ
امللك غازي بن أرتق التركماين األرتقي تويف يف ربيع اآلخر ودفن بتربة آبائه عن بضع وستني سنة ومتلك بعده ولده 

  العادل فمات بعد أيام فيقال مسهما قرا سنقر مث متلك ابنه اآلخر امللك الصاحل 
وهلا ست ومثانون سنة تروى عن ابن الزبيدي حضورا وعن وفيها املعمرة أم حممد هدية بنت علي بن عسكر اهلراس 

ابن اللىت واهلمذاين وغريهم وكانت فقرية صاحلة قنوعة متعبدة مسراء قابلة توفيت بالقدس يف مجادى األوىل قاله 
  الذهيب 

 وفيها ست األجناس موفية بنت عبد الوهاب بن عتيق بن وردان املصرية روت عن احلسن بن دينار والعلم بن
  الصابوين وغريمها وتفردت وعمرت اثنتني

  ومثانني سنة وفيها األديب حممد بن موسى القدسي عرف بكاتب أمري سالح كتب يف لوح صيب مليح امسه سامل 
  ) قلوب تبث الشجو فهي محائم ** وأهيف هتفو حنو بانة قده ( 
  ) وما الورد يف حال على الغصن دائم ** عجبت له إذ دام توريد خده ( 
  ) جتول على أعطافه وهو سامل ** وأعجب من ذا أن حية شعره ( 

  سنة ثالث عشرة وسبعمائة

  
فيها تويف أبو بكر أمحد بن حممد بن أيب القسم الدشيت بفتح املهملة وسكون املعجمة وفوقية نسبة إىل دشىت حملة 



ابن قمرية والضيا وصفية القرشية بأصبهان الكردي املؤدب احلنبلي قال الذهيب حدثنا عن ابن رواحة وابن يعيش و
وعدة وله مشيخة بانتقاء الربزايل وتفرد بأشياء عالية وتويف يف مجادى اآلخرة بدمشق عن مثانني سنة غري أشهر وفيها 

املسند املعمر ركن الدين بيربس التركي العدميي قال الذهيب حدثنا عن الكاشغري وهبة اهللا بن الدوامي ومجاعة 
حبلب يف ذي القعدة عن حنو التسعني أو أكثر وفيها شيخ القراء تقي الدين أبو بكر ثابت بن حممد  وكان مسندا تويف

بن املشيع اجلزري املقصايت أم مدة بالرباط الناصري بسفح قاسيون وتال على الشيخ عبد الصمد وغريه وروى عن 
آلخرة عن بضع ومثانني سنة وفيها فخر الكواشي تفسريه وكان دينا صاحلا بصريا بالسبع وتويف بدمشق يف مجادى ا

الدين أبو عمرو عثمان بن حممد بن عثمان التوزري بفتح املثناة الفوقية والزاي بينهما واو ساكنة وآخره راء نسبة 
إىل توزر مدينة بأفريقية احلافظ املالكي اجملاور مسع السبط وابن اجلميزي وعدة وقرأ ما ال يوصف كثرة مث جاور 

وكان قد تال بالسبع وتويف مبكة املشرفة يف ربيع اآلخر عن ثالث ومثانني سنة وفيها اخلطيب القاضي  للعبادة مدة
  عماد الدين علي ابن الفخر عبد العزيز بن قاضي القضاة عماد الدين عبد الرمحن بن عبد العلي

لة إىل ملك التتار ابن السكري املصري الشافعي خطيب جامع احلاكم ومدرس مشهد احلسني وقد ذهب يف الرسا
  وحدث بدمشق عن جده ألمه ابن اجلميزي وتويف عن أربع وسبعني سنة 

  سنة أربع عشرة وسبعمائة

  
فيها جرت وقعة بقرب مكة بني األخوين محيضة وأيب الغيث فقتل أبو الغيث واستوىل محيضة على مكة وفيها تويف 

لدين أمحد بن القاضي أيب نصر بن الشريازي الشافعي قال العدل املسند زين الدين إبراهيم بن عبد الرمحن بن تاج ا
الذهيب حدثنا عن السخاوي وكرمية والنسابة والتاج بن محوية وطائفة وانتخب عليه العالئي مولده وتويف يف مجادى 

  اآلخرة وله مثانون سنة 
مسع من ابن الزبيدي الثالثيات وفيها رشيد الدين إمسعيل بن عثمان بن املعلم القرشي الدمشقي احلنفي شيخ احلنفية 

ومسع من السخاوي والنسابة ومجاعة وتفرد وتال بالسبع على السخاوي وأفىت ودرس مث اجنفل إىل القاهرة سنة 
سبعمائة وتغري قبل موته بقليل واهنرم وتويف مبصر يف رجب عن إحدى وتسعني سنة ومات قبله ابنه املفيت تقي الدين 

أمني الدين جعفر ابن شيخ الشيعة حمي الدين حممد بن عدنان احلسيين تويف يف حياة أبيه  بقليل وفيها نقيب األشراف
  فويل النقابة بعده ولده شرف الدين عدنان وخلع عليه بطرحة وهو شاب طري قاله يف العرب 

رق العلبيني وفيها الشيخ سليمان التركماين املوله قال الذهيب كان جيلس بسقاية باب الربيد وحوله الكالب مث يط
وعليه عباءة جنسة ووسخ بني وهو ساكن قليل احلديث له كشف وحال من نوع إخبارات الكهنة وللناس فيه 

اعتقاد زائد وكان شيخنا إبرهيم الرقي مع جاللته خيضع له وجيلس عنده قارب سبعني سنة وكان يأكل يف رمضان 
  وال صالة وال دين ورأيت من حيكي أنه يعقل ولكنه

انتهى وفيها حمتشم العراق القدوة شهاب الدين عبد احملمود بن عبد الرمحن بن أيب جعفر حممد بن الشيخ يتجانن 
  شهاب الدين السهروردي وخلف نعمة جزيلة وكان عاملا واعظا حدث عن جده أيب جعفر 

يم نسبة إىل باجة وفيها عالء الدين أبو احلسن علي بن حممد بن عبد الرمحن بن خطاب الباجي بالباء املوحدة واجل
مدينة باألندلس املصري الشافعي اإلمام املشهور ولد سنة إحدى وثالثني وستمائة سنة مولد النووي وتفقه بالشام 



على ابن عبد السالم مث ويل قضاء الكرك قدميا يف دولة امللك الظاهر مث دخل القاهرة واستوطنها وناب يف احلكم مث 
ل عليه وممن أخذ عنه الشيخ تقي الدين السبكي أخذ عنه األصلني وخترج به يف ترك ذلك ولزمته الطلبة لالشتغا

املناظرة وله مصنفات يف فنون قال ابن شيبة كان أعلم أهل األرض مبذهب األشعري وكان هو بالقاهرة والصفي 
ى السبكي كان ابن اهلندي بالشام القائمني بنصرة مذهب األشعري وكان ابن دقيق العيد كثري التعظيم له وقال التق

دقيق العيد ال خياطب أحدا إال بقوله يا إنسان غري اثنني الباجي وابن الرفعة يقول للباجي يا إمام والبن الرفعة يا فقيه 
وقال األسنوي له يف احملافل مباحث مشهورة ويف املشاهد مقامات مأثورة كان إماما يف األصلني واملنطق فاضال فيما 

زمانه ومن أذكاهم قرحية ال يكاد ينقطع يف املباحث فصيح العبارة وكان يبحث مع الكبري عداها كان أنظر أهل 
والصغري إال أنه قليل املطالعة جدا وال يكاد أحد يراه ناظرا يف كتاب وصنف خمتصرات يف علوم متعددة واشتهرت 

افة بقرب املكان املعروف وحفظت يف حياته وعقب موته مث انطفت كأن مل تكن تويف يف ذي القعدة ودفن بالقر
بورش وفيها العاملة الفقيهة الزاهدة القانتة سيدة نساء زماهنا الواعظة أم زينب فاطمة بنت عباس البغدادية الشيخة 

مبصر عن نيف ومثانني سنة وشيعها خالئق وانتفع هبا خلق من النساء وتابوا وكانت وافرة العقل والعلم قانعة 
والتذكري ذات إخالص وخشية وأمر باملعروف انصلح هبا نساء دمشق مث نساء مصر باليسري حريصة على النفع 
  وكان هلا قبول زائد ووقع

يف النفوس رمحها اهللا زرهتا مرة قاله يف العرب وفيها العدل مجال الدين ابن عطية بن إمسعيل بن عبد الوهاب بن حممد 
ى مات وهو من أبناء الثمانني وفيها الصاحل املعمر بقية بن عطية اللخمي املتفرد بكرامات األولياء عن مظفر الفو

السلف حممد حياك اهللا املوصلي بزاويته يف سويقة كوم الريش مبصر ودفن بالقرافة وكان من األخيار يقصد للزيارة 
والتربك سئل عن مولده فقال قدمت مصر يف أول دولة املعز أيبك التركماين وعمري مخس ومثانون سنة فيكون يل 

  مائة وستون سنة وكان كثري الذكر والتالوة وعنده حماضرة وعلى ذهنه أشياء ومن شعره 
  ) فما ظفرت كفاك منه بطائل ** إذا احلب مل يشغلك عن كل شاغل ( 
  ) فيصبح نشوانا لطيف الشمائل ** وما احلب إال مخرة تسكر الفىت ( 
  ) سائلي مبن أنت مشغوف فقلت ب** لقيين من أهواه يوما فقال يل ( 
  ) خللصت قليب واستراحت عواذيل ** ولو أن يف السلوان ما عنكم غين ( 

  سنة مخس عشرة وسبعمائة

  
فيها كما قال يف العرب قتل أمحد الرويس األقباعي بدمشق الستحالله احملارم وتعرضه للنبوة وكان له كشف وإخبار 

 عليه وسلم وحدثين وكان يأكل احلشيشة ويترك عن املغيبات فضل به اجلهلة وكان يقول أتاين النيب صلى اهللا
  الصالة وعليه قباء 

وفيها تويف السيد ركن الدين حسن بن شرف شاه احلسيين األستراباذي صاحب التصانيف كان عالمة متكلما حنويا 
صل يف احملرم مبالغا يف التواضع يقوم لكل أحد حىت للسقاء وكانت جامكيته يف الشهر ألفا ومثانية دراهم وتويف باملو

  وقد شاخ 
وفيها الشيخة الصاحلة ست الوزراء ابنة أيب الفضل حيىي بن حممد بن محزة التغليب الدمشقي مولدها سنة تسع 



وثالثني وستمائة وأجاز هلا ابن البخاري والضياء وعز الدين بن عساكر وعتيق السلماين وخطيب عقربا ومجاعة 
  اضي القضاة تقي الدين أبو الفضل سليمان بنوهي من بيت احلديث وفيها مسند الشام ق

محزة بن أمحد بن عمر بن أيب عمر حممد بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي مث الصاحلي احلنبلي ولد يف منتصف 
رجب سنة مثان وعشرين وستمائة وحصر على ابن الزبيدي صحيح البخاري وعلى الفخر األربلي وابن املقري 

ليت وجعفر اهلمداين وكرمية القرشية واحلافظ ضياء الدين وابن قمرية وخلق وأكثر عن ومجاعة ومسع من ابن ال
احلافظ الضياء حىت قال مسعت منه حنو ألف جزء وكتب كثريا من الكتب الكبار واألجزاء وأجاز له خلق من 

والزم الشيخ مشس  البغداديني كالسهروردي والقطيعي ومن املصريني كابن عمار وعيسى بن عبد العزيز وابن باقا
الدين بن أيب عمر وأخذ عنه الفقه والفرائض وغري ذلك قال الربزايل شيوخه بالسماع حنو مائة شيخ وباإلجازة أكثر 
من سبعمائة وخرجت له املشيخات والعوايل واملصاحلات واملوافقات ومل يزل يقرأ عليه إىل قبل وفاته بيوم قال وكان 

نظر وضىيء الشيبة حسن الشكل مواظبا على حضور اجلماعات وقيام الليل والتالوة شيخاجليال فقيها كبريا هبي امل
والصيام وأوراد وعبادة وكان عارفا بالفقه خصوصا كتاب املقنع قرأه واقرأه مرات وكان قوي النفس لني اجلانب 

ت البخاري سنة ست حسن اخللق متوددا إىل الناس حريصا على قضاء احلوائج وعلى النفع املتعدى وحدث بثالثيا
ومخسني وستمائة وحدث جبميع الصحيح سنة ستني وويل القضاء سنة مخس وتسعني وقال الذهيب كان إماما حمدثا 

أفىت نيفا ومخسني سنة وبرع يف املذهب وخترج به الفقهاء وروى الكثري وتفرد يف زمانه وكان يقول مل أصل الفريضة 
مسع من األبيوردي وذكره يف معجمه مع أنه تويف قبله بدهر وابن اخلباز قط منفردا اال مرتني وكأىن مل أصلهما و

وتويف قبله مبدة ومسع منه أئمة وحفاظ وروى عنه خلق كثري وتويف ليلة اإلثنني حادي عشرى ذي القعدة مبنزله 
توضأ للمغرب بالدير فجأة وكان قد حكم يوم اإلثنني باملدينة وطلع إىل اجلبل آخر النهار فعرض له تغري يسري و

  ومات عقيب املغرب ودفن من الغد بتربة جده الشيخ أيب عمر وفيها الشيخ

الزاهد حمي الدين علي بن حمتسب دمشق فخر الدين حممود بن سيما السلمي روى عن أبيه حضورا وعن ابن عبد 
يف بستانه يف صفر عن  الدامي وأجاز له ابن دحية واألربلي ومجاعة وكان خريا دينا منقطعا عن الناس تويف بدمشق

  أربع ومثانني سنة 
وفيها حمب الدين أبو احلسن علي بن حممد بن علي بن وهب بن مطيع القاضي اإلمام الشافعي بن اإلمام تقي الدين 

بن دقيق العيد ولد بقوص يف صفر سنة سبع ومخسني وستمائة وأخذ عن والده ومسع احلديث وحدث وناب يف 
نوي كان فاضال ذكيا علق على التعجيز شرحا جيدا مل يكمله وانقطع يف القرافة مدة احلكم عن والده قال األس

وتويف يف شهر رمضان مبصر ودفن عند أبيه وفيها العالمة شيخ الشيوخ صفي الدين أبو عبد اهللا حممد بن عبد 
ربيع اآلخر سنة أربع الرحيم بن حممد األرموي مث اهلندي الشافعي املتكلم على مذهب األشعري مولده باهلند يف 

وأربعني وستمائة وتفقه على جده ألمه الذي توىف سنة ست وستمائة وسار من دىل سنة سبع وستني إىل اليمن وحج 
وجاور ثالثة أشهر وجالس ابن سبعني مث قدم مصر فأقام هبا أربع سنني مث سافر إىل بالد الروم فأقام هبا إحدى عشرة 

ب التحصيل مث قدم دمشق سنة مخس ومثانني ومسع من ابن البخاري وويل هبا سنة بقونية وغريها وأخذ عن صاح
مشيخة الشيوخ ودرس هبا بالظاهرية اجلوانية واألتابكية والرواحية والدولعية وانتصب لإلفتاء واإلقراء يف األصول 

ذا دين وتعبد وإيثار  واملعقول والتصنيف والنظر وأخذ عنه ابن املرحل وابن الوكيل والفخر املصري والكبار وكان
وخري وحسن اعتقاد وكان حيفظ ربع القرآن قال السبكي كان من أعلم الناس مبذهب الشيخ أيب احلسني وأدراهم 



بأسراره متضلعا باألصلني وقال األسنوي كان فقيها أصوليا متكلما أديبا متعبدا تويف بدمشق يف صفر عن إحدى 
انيفه يف علم الكالم الزبدة والفائق ويف أصول الفقه النهاية والرسالة وسبعني سنة ودفن مبقابر الصوفية ومن تص

  السيفية وكل مصنفاته حسنة جامعة ال سيما النهاية انتهى وفيها العالمة املفيت مشس الدين بن العونسي حممد بن

سبعون سنة وفيها أيب القسم بن مجيل املالكي ويل قضاء األسكندرية مدة وكان عالمة متفننا تويف مبصر وله ست و
تاج الدين أبو املكارم حممد بن كمال الدين أمحد بن حممد بن عبد القاهر بن النصييب قال الذهيب مكثر عن يوسف 
بن خليل وكان مدرس العصرونية ووكيل بيت املال وويل مرة نظر األوقاف وكتابة اإلنشاء وتويف حبلب عن أربع 

سف بن حممد بن املهتار نقيب احلاكم مسع املرجا بن شقرية ومكي بن وسبعني سنة وفيها ناصر الدين حممد بن يو
عالن وأبا عمرو بن الصالح وعدة وله مشيخة وأجاز له ظافر بن شحم وابن املقري وتفرد بأشياء وتويف يف ذي 
احلجة عن تسع وسبعني سنة وفيها عز الدين أبو الفتح موسى بن علي بن أيب طالب العلوي املوسوي الدمشقي 
احلنفي روى عن األربلي حضورا وعن مكرم والسخاوي وابن الصالح ومجاعة وتفرد ورحل إليه وتويف يف ذي 

  احلجة مبصر عن سبع ومثانني سنة 

  سنة ست عشرة وسبعمائة

  
فيها تويف أبو إسحق إبراهيم بن أمحد بن عيسى الغافقي األشبيلي املالكي مسع التيسري من ابن حوير بسماعه من أيب 

وحبث كتاب سيبويه على ابن أيب الربيع وتال بالسبع وكان مقرئا حنويا ذا علوم وتصانيف وجاللة وتالمذة  محزة
تويف بسبتة وله مخس وسبعون سنة وفيها املقرىء املعمر صدر الدين أبو الفدا إمسعيل بن يوسف بن مكتوم بن أمحد 

وي وقرأ عليه بثالث روايات وكان فقيها باملدارس القيسي الدمشقي مسع ابن الليت ومكرما وابن الشريازي والسخا
  ومقريا بالزويزانية وله أمالك وتفرد بأجزاء وتويف بدمشق يف شوال عن ثالث وتسعني سنة 

وفيها الرئيس العدل مشس الدين عبد القادر بن يوسف بن مظفر بن احلظريي الدمشقي ويل نظر اخلزانة ونظر 
ن رواج وباإلجازة عن علي بن اجلمل وابن الصفراوي وطائفة وكان دينا صينا اجلامع ونظر املارستان وحدث عن اب

  أمينا وافر اجلاللة

  وتويف يف مجادى األوىل عن إحدى ومثانني سنة وفيها كشتية الناصري 
وفيها عالء الدين علي بن مظفر الكندي ويعرف بكاتب ابن وداعة مسع من البكري وإبراهيم بن خليل وطبقتهما 

لسبع على العلم القسم وغريه ونسخ األجزاء كان أديبا بارعا حمدثا من جياد الطلبة على رقة يف دينه وهنات وتال با
  وله نظم ونثر وحسن كتابة ويل مشيخة النفيسية مدة وكتابة اإلنشاء وتويف عن ست وسبعني سنة قاله الذهيب 

 بن سعيد الطويف الصرصري مث البغدادي احلنبلي وفيها جنم الدين أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكرمي
األصويل املتفنن ولد سنة بضع وسبعني وستمائة بقرية طوفا من أعمال صرصر وحفظ هبا خمتصر اخلرقي يف الفقه 

واللمع يف النحو البن جىن وتردد إىل صرصر وقرأ الفقه هبا على الشيخ شرف الدين علي بن حممد الصرصري مث 
إحدى وتسعني فحفظ احملرر يف الفقه وحبثه على الشيخ تقي الدين الزريراين وقرأ العربية دخل بغداد سنة 

والتصريف على أيب عبد اهللا حممد بن احلسني املوصلي واألصول على النصري الفارقي وغريهم وقرأ الفرائض وشيئا 
الطبال وغريه وسافر إىل دمشق  من املنطق وجالس فضالء بغداد يف أنواع الفنون وعلق عنهم ومسع احلديث من ابن



سنة أربع وسبعمائة فسمع هبا احلديث من ابن محزة وغريه ولقي الشيخ تقي الدين بن تيمية واملزى والربزايل مث سافر 
إىل مصر سنة مخس وسبعمائة فسمع من احلافظ عبد املؤمن بن خلف والقاضي سعد الدين احلارثي وقرأ على أيب 

ب سيبويه ولقي هبا مجاعة وحج وجاور باحلرمني الشريفني ومسع هبما وقرأ هبما كثريا من حيان النحوي خمتصره لكتا
الكتب وأقام بالقاهرة مدة وصنف تصانيف كثرية منها األكسري يف قواعد التفسري والرياض النواضر يف األشباه 

ذلك وكان مع ذلك كله والنظاير وبغية الواصل إىل معرفة الفواصل وشرح مقامات احلريري يف جملدات وغري 
شيعيا منحرفا يف االعتقاد عن السنة حىت أنه قال يف نفسه أشعري حنبلي رافضي هذه إحدى العرب ووجد له يف 

الرفض قصائد ويلوح به يف كثري من تصانيفه حىت أنه صنف كتابا مساه العذاط الواصب على أرواح النواصب قال 
  تاج الدين أمحد

ض والوقوع يف أيب بكر رضي اهللا عنه وابنته عائشة رضي اهللا عنها ويف غريمها من جلة ابن مكتوم اشتهر عنه الرف
الصحابة رضوان اهللا عليهم وظهر له يف هذا املعىن أشعار خبطه نقلها عنه بعض من كان يصحبه ويظهر موافقة له 

  منها قوله يف قصيدة 
  ) وبني من قيل أنه اهللا ** كم بني من شك يف خالفته ( 

أمر ذلك إىل قاضي احلنابلة سعد الدين احلارثي وقامت عليه بذلك البينة فتقدم إىل بعض نوابه بضربه وتعزيره  فرفع
وإشهاره وطيف به ونودي عليه بذلك وصرف عن مجيع ما كان بيده من املدارس وحبس أياما مث أطلق فخرج من 

خر سنة أربع عشرة وجاور سنة مخس عشرة مث حينه مسافرا فبلغ قوص من صعيد مصر وأقام هبا مدة مث حج يف أوا
حج مث نزل إىل الشام يف األرض املقدسة فأدركه األجل يف بلد اخلليل عليه السالم يف شهر رجب وفيها طقطاي بن 

منكومتر بن طغاي بن باطو بن الطاغية األكرب جنكز خان املغلي التتري ملك القبجاق جلس على ختت امللك وعمره 
حيب السحرة ويعظمهم وحيب األطباء وممالكه واسعة جدا منها قرم وسراي وغري ذلك وكان له سبع سنني وكان 

جيش عظيم إىل الغاية يقال أنه جهز عسكرا مرة يشتمل على مائيت ألف فارس وطالت أيامه إىل هذه السنة وكانت 
ء بنت عمر بن أسعد بن دولته ثالثا وعشرين سنة وملك بعده أخوه أزبك خان وفيها مسندة الوقت ست الوزرا

املنجا التنوخية روت عن أبيها القاضي مشس الدين وابن الزبيدي وحدثت بالصحيح ومبسند الشافعي بدمشق 
  ومصر مرات وكانت على خري عظيم وتوفيت يف شعبان فجاءة عن اثنتني وتسعني سنة 

ن هيضة يف آخر رمضان ومل يتكهل وفيها سلطان التتار غياث الدين خربندا بن أرغون بن أبغا بن هالكو هلك م
وكانت دولته ثالث عشرة سنة ومتلك بعده ابنه أبو سعيد وفيها حبماة أم أمحد فاطمة بنت النفيس حممد بن احلسني 

  بن رواحة روت أجزاء عن عمها مبصر وطرابلس قال الذهيب مسعنا منها 
  عمر بن مكي وفيها الشيخ العالمة ذو الفنون صدر الدين أبو عبد اهللا حممد بن

ابن عبد الصمد بن عطية بن أمحد بن عطية الشافعي العثماين املعروف بابن املرحل وبابن الوكيل ولد بدمياط يف 
شوال سنة مخس وستني وستمائة ونشأ بدمشق ومسع من ابن عالن والقسم األربلي وحفظ كتبا يقال أنه كان إذا 

يف مائة يوم ومقامات احلريري يف مخسني يوما وديوان وضع بعضها على بعض كانت طول قامته وحفظ املفصل 
املتنيب يف مجعة واحدة قاله ابن قاضي شهبة وتفقه على والده وعلى الشيخ شرف الدين املقدسي والشيخ تاج الدين 

الفزاري وغريهم وأخذ األصلني عن الصفي اهلندي والنحو عن بدر الدين بن مالك وبرع وأفىت وله اثنتان 
واشتغل وناظر واشتهر امسه وشاع ذكره ودرس بالشاميتني والعدرواية ووىل مشيخة دار احلديث  وعشرون سنة



األشرافية وخالط النائب أقش األفرم وجرت له أمور ال حيسن ذكرها وال يرشد أمرها وأخرجت جهاته وانتقل إىل 
ومجع كتاب األشباه والنظائر وأثىن  حلب فأقام هبا مدة ودرس مث انتقل إىل الديار املصرية ودرس باملشهد احلسيين

  عليه السبكي كثريا وله نظم رائق وشعر فائق منه 
  ) يف اخلمر ال فضة تبقى وال ذهب ** ليذهبوا يف مالمي أية ذهبوا ( 
  ) أيدي سقاة الطال واخلرد العرب ** ال تأسفن على مال تفرقة ( 
  ) ين العجب فتم عجيب هبا وازداد** راح هبا راحيت يف راحيت حصلت ( 
  ) إال وعروا فؤادي اهلم واستلبوا ** فما كسوارا حىت من راحها حلال ( 
  ) والترب من منسبك يف الكاس منسكب ** إذ ينبع الدن من حلو مذاقته ( 
  ) وكلما قيل يف ألواهنا كذب ** وليست الكيميا يف غريها وجدت ( 
  ) راجا وينقلب يعود يف احلال أف** قرياط مخس على القنطار من حزن ( 
  ) وفوقها الفلك السيار والشهب ** عناصر أربع يف الكاس قد مجعت ( 
  ) وطوقها فلك واألجنم احلبب ** ماء ونار هواء أرضها قدح ( 
  ) باخلمس تقبض ال حيلو هلا اهلرب ** ما الكأس عندي بأطراف األنامل بل ( 
  )س ال عجب فحني أعقلها باخلم** شججت باملاء منها الرأس موضحة ( 

  
  ) وإن رأوا تركها يف بعض ما جيب ** وما تركت هبا اخلمس اليت وجبت ( 
  ) فعند بسط املوايل حيسن األدب ** وإن تقطب وجهي حني تبسم يل ( 
  ) كإظهار ألسود والسود قد غلبوا ** عاطيتها من بنات الترك غانية ( 
  )  هذه الكتب قف يل عليها وقل يل** ما قلت أردافها مهما برزت هبا ( 
  ) باهللا قل يل كيف البان والعذب ** وإن مررت بشعر فوق قامتها ( 
  ) لقد حكيت ولكن فاتك الشنب ** حتكي الثنايا اليت أبدته من حبب ( 

  وله 
  ) ولذاك خصرك مثل جسمي ناحال ** عريتين بالسقم أنك مشبهى ( 
  ) ائال ال بد أن يأيت عذارك س** وأراك تشمت إذ رأيتك سائال ( 

قال الذهيب خترج به األصحاب وكان أحد األذكياء وقال ابن شهبة تويف يف ذي احلجة بالقاهرة ودفن بالقرافة بتربة 
  القاضي فخر الدين ناظر اجليش وملا بلغت وفاته ابن تيمية قال أحسن اهللا عزاء املسلمني فيك يا صدر الدين 

هللا بن حممود اجلزري مث املصري مشس الدين أبو عبد اهللا ولد وفيها على خالف يف ذلك حممد بن يوسف بن عبد ا
سنة سبع وثالثني وستمائة واشتغل بالعلم وأخذ بقوص عن األصفهاين وشرح منهاج البيضاوي شرحا حسنا والفية 

  بن مالك وأخذ السبكي عنه علم الكالم وتويف مبصر يف ذي القعدة 
 حممد بن يوسف بن أيب بكر ابن هبة اهللا احلزري مث املصري الشافعي وفيها على خالف أيضا مشس الدين أبو عبد اهللا

ويعرف بابن احملوجب ويف بالده بابن القوام ولد سنة ست وثالثني وستمائة كذا رأيته يف بعض تواريخ املصريني 
فقه عن وقرأ القراآت السبع وأخذ بدمشق النحو عن شرف الدين بن املقدسي وبقوص املعقوالت عن األصفاين وال



الشيخني ابن دقيق العيد والدشناوي وأخذ مبصر عن القرايف قال األسنوي كان ذكيا أقام مبصر وأخذ عنه كثري من 
  طلبتها ودرس باملعزية بعد موت ابن الرفعة وكانت السوداء تغلب على مزاجه تويف يف رجب سنة إحدى عشرة

  وسبعمائة وقد جاوز الثمانني كذا قاله األسنوي 

  عشرة وسبعمائة سنة سبع

  
  يف مستهل صفرها شرع يف بناء جامع تنكز ظاهر دمشق 

ويف صفرها أيضا كانت الزيادة العظمى ببعلبك فغرق يف البلد مائة وبضع وأربعون نسمة وخرق السيل سورها 
من  احلجارة مساحة أربعني ذراعا مث تدكدك بعد مكانه مبسرية حنو من مخسمائة ذراع فكان ذلك آية بينة وهتدم

البيوت واحلوانيت حنو ستمائة موضع وفيها ظهر جبلى ادعى أنه املهدى جببلة وثار معه خلق من النصريية واجلهلة 
وبلغوا ثالثة آالف فقال أنا حممد املصطفى مرة ومرة قال أنا علي وتارة قال أنا حممد بن احلسن املنتظر وزعم أن 

صر صاحب مصر قد مات وعاثوا بالساحل واستباحوا جبلة ورفعوا الناس كفرة وأن دين النصريية هو احلق وأن النا
أصواهتم وقالوا ال إله إال على وال حجاب إال حممد وال باب إال سلمان ولعنوا الشيخني وخربوا املساجد وكانوا 
اله حيضرون املسلم إىل طاغيتهم ويقولون اسجد الهلك فسار إليهم عسكر طرابلس وقتل الطاغية ومجاعة ومتزقوا ق

  يف العرب 
  وفيها مات األديب الفاضل شهاب الدين أمحد بن أيب احملاسن الطييب الطرابلسي هبا ومن شعره 

  ) فليتين كنت قد صاحبت أعدائي ** ما مسين الضيم إال من أحبائي ( 
  ) داء يزيد هبم مهي وأدوائي ** ظننتهم يل دواء اهلم فانقلبوا ( 
  ) فإنين أنا شاك من أودائي **  من كان يشكو من األعداء جفوهتم( 

وفيها أبو بكر أمحد بن أيب بكر البغدادي الدمشقي املعروف بنقيب املتعممني كانت عنده فضائل يف النظم والنثر مما 
يناسب الوقائع وحيضر التهاين والتعازي ويعرف املوسيقيا والشعبذة وضرب الرمل وحيضر جمالس البسط واهلزل مث 

  اه ابن اجلزري يف تارخيه وفيها وجزم ابن شهبة أنه يف اليت قبلها فقالانقطع لكرب سنه حك

يوسف بن حممد بن موسى بن يونس بن منعة كمال الدين أبو املعايل بن هباء الدين ابن كمال الدين بن رضى الدين 
م رسوال من بن قاضي املوصل قال بعض املتأخرين يف طبقات مجعها انتهت إليه رياسة إقليمه وشرح احلاوي وقد

غازان على امللك الناصر فأكرمه وظهر له من احلشمة واملهابة ما يليق ببيته وأصالته مات بالسلطانية سنة ست 
عشرة وسبعمائة انتهى كالم ابن شهبة وفيها على خالف أيضا عز الدين أبو حفص عمر بن أمحد بن أمحد املدجلي 

لفقه ومسع من مجاعة ودرس بالفاضلية وله على الوسيط النسائي املصري قال ابن شهبة ال أدري عمن أخذ ا
إشكاالت حسنة مفيدة إال أهنا مل تكمل وعليه تفقه ولده كمال الدين والشيخ جمد الدين الزنكلوين وقال األسنوي 
 كان إماما بارعا يف الفقه والنحو والعلوم احلسابية حمققا دينا ورعا زاهدا متصوفا حيب السماع وحيضره وكانت يف

أخالقه حدة وانتفع به خلق كثري وقال ابن السبكي كان فقيها كبريا ورعا صاحلا حج يف البحر من عيذاب سنة 
ست عشرة وسبعمائة وتويف يف تلك السنة مبكة يف العشر األخري من ذي القعدة وقيل يف ذي احلجة ودفن باملعلى 

يد الالم بن عبد الوهاب بن احلسن بن سالم انتهى وفيها شرف الدين احلسني بن علي بن إسحق بن سالم بتشيد



الشافعي ولد سنة ثالث وسبعني وستمائة واشتغل فربع وحصل وأفىت وناظر ودرس بالعدراوية وويل إفتاء دار 
العدل أيام األفرم وكالم الكتيب يفهم أنه أول من ويل اإلفتاء هبا قال الذهيب كان من األذكياء وقال ابن كثري كان 

بري اهلمة كرمي النفس مشكورا يف فهمه وحفظه وفصاحته ومناظرته تويف بدمشق يف رمضان ودفن واسع الصدر ك
بباب الصغري وفيها الرشيد فضل اهللا بن أيب اخلري اهلمذاين الطبيب كان أبوه يهوديا عطارا فاشتغل هذا يف املنطق 

  بة امللوك قام عليهوالفلسفة وأسلم واتصل بغازان وعظم يف دولة خربندا حبيث أنه صار يف رت

الوزير على شاه بأنه هو الذي قتل القان خربندا لكونه أعطاه على هيضة مسهال فتقيأ فخارت قواه فاعترف وبرطل 
جوبان بألف ألف دينار فما نفع بل قتل هو وابنه وكان يوصف حبلم ولطف وسخاء ودهاء فسر القرآن العظيم 

وقيل بل كان جيد اإلسالم وهو والد الوزير املعظم حممد بن الرشيد  فشحنه بآراء األوائل وعاش نيفا وسبعني سنة
وكان وزير التتار ومدبر دولتهم وفيها احملدث اإلمام الشيخ علي بن حممد اجلبين بالضم والتشديد نسبة إىل اجلنب 

 يف احملرم عن سبع املأكول الصويف روى عن الفخر علي وتاج الدين الفزاري وكان تقيا دينا مؤثرا كثري احملاسن تويف
وأربعني سنة وفيها الشيخ تاج الدين حممد بن علي الباريناري املصري العامل الشافعي امللقب طوير الليل قال 

السبكي أحد أذكياء الزمان برع فقها وأصوال ومنطقا قرأ األصول واملعقول على األصبهاين شارح احملصول ومسعت 
رفعة من عندكم من الفضالء يف درس الظاهرية فقلت له قطب الدين السنباطي الوالد رمحه اهللا يقول قال يل ابن ال

  وفالن وفالن حىت انتهيت إىل الباريناري فقال يل ما يف من ذكرت مثله مولده سنة أربع ومخسني وستمائة انتهى 
بدمشق ثالثني سنة  وفيها املعمر قاضي املالكية بدمشق مجال الدين حممد بن سليمان بن سومر الزواوي استمر قاضيا

قال الذهيب ثنا الزواوي عن الشرف املرسي وابن عبد السالم وأصابه فاجل سنوات فعجز عن املنصب فجاء على 
منصبه قبل موته بعشرين يوما العالمة فخر الدين بن سالمة األسكندراين وتويف الزواوي بدمشق عن بضع ومثانني 

هيم احلراين الفقيه احلنبلي التاجر بدر الدين أخو الشيخ تقي الدين بن سنة وفيها أبو القسم حممد بن خالد بن إبرا
تيمية ألمه ولد سنة مخسني وستمائة تقريبا حبران ومسع بد مشق من ابن عبد الدامي وابن أيب اليسر وابن الصرييف 

ماحني بسوق جقمق وابن أيب عمر وغريهم وتفقه والزم االشتغال على الشيوخ وأفىت باملدرسة اجلوزية ومبسجد الر
ودرس باملدرسة احلنبلية نيابة عن أخيه الشيخ تقي الدين مدة قال الذهيب كان فقيها عاملا إماما باجلوزية وله رأس 

  مال

يتجر به وكان قد تفقه على أيب زكريا بن الصرييف وابن املنجا وغريمها مسعنا منه أجزاء وكان خريا متواضعا وقال 
ا كثري اخلري قليل الشر حسن اخللق منقطعا عن الناس وكان يتجر ويتكسب وترك ألوالده الربزايل كان فقيها مبارك

  تركه وروى جزء ابن عرفة مرارا عديدة وتويف يوم األربعاء ثامن مجادى اآلخرة ودفن مبقابر الصوفية عند والدته 
ن قمرية والرشيد بن مسلمة وفيها مشس الدين حممد بن الصالح موسى بن خلف بن راجح الصاحلي احلنبلي مسع اب

  ومجاعة وله نظم جيد تويف يف مجادى اآلخرة يف عشر الثمانني 
وفيها القاضي األثري شرف الدين عبد الوهاب بن فضل اهللا بن جملى العدوي كاتب السر مبصر مث بدمشق كان دينا 

شق يف رمضان عن أربع وتسعني عاقال ناهضا ثقة مشكورا مليح اخلط واألنشاء روى عن ابن عبد الدامي وتويف بدم
  سنة 

وفيها القاضي األديب عالء الدين علي بن الصاحب فتح الدين حممد بن عبد اهللا بن عبد الظاهر بن نشوان السعدي 
  اجلذامي كان من كبار املنشئني وعلمائهم ورثاه الشهاب حممود بقصيدة أوهلا 



  ) عن آمليه وأي طود ماال ** اهللا أكرب أي ظل زاال ( 
  ) واجلود واإلحسان واألفضاال ** أنعى إىل الناس املكارم والعال ( 

وفيها فخر الدين عثمان بن بلبان املقاتلي معيد املنصورية قال الذهيب كان رفيقنا حمدثا رئيسا حدث عن أيب حفص 
   بن القواص وطبقته وارحتل وحصل وكتب وخرج وكان ندميا إخباريا تويف مبصر عن اثنتني ومخسني سنة

وفيها املقرى زين الدين حممد بن سليمان بن أمحد بن يوسف الصنهاجي املراكشي مث األسكندراين إمام مسجد قداح 
  مسع من ابن رواج ومظفر بن الفوى وتويف يف ذي احلجة قاله يف العرب

  سنة مثان عشرة وسبعمائة

  
د وجال الناس ومات بعض الناس من اجلوع فيها كان القحط املفرط باجلزيرة وديار بكر وأكلت امليتة وبيع األوال

وجرى ما ال يعرب عنه وكان أهل بغداد يف قحط أيضا ولكن دون ذلك وجاءت بأرض طرابلس زوبعة أهلكت 
مجاعة ومحلت اجلمال يف اجلو قاله يف العرب وفيها تويف كمال الدين أمحد بن الشيخ مجال الدين حممد بن أمحد بن 

شافعي وكيل بيت املال وشيخ دار احلديث وشيخ الرباط الناصري مولده يف رمضان الشريشي الوابلي البكري ال
سنة ثالث ومخسني وستمائة ومسع ورحل وطلب مدة وقرأ بنفسه الكتب الكبار وكان أبوه مالكيا فاشتغل هو يف 

انية مذهب الشافعي وأفىت ودرس وناظر وناب يف القضاء عن ابن مجاعة مث ترك ذلك ودرس بالشامية الرب
وبالناصرية عشرين سنة قال ابن كثري اشتغل يف مذهب الشافعي فربع وحصل علوما كثرية وكان خبريا بالنظم 

والنثر وكان مشكور السرية فيما يتواله من اجلهات كلها تويف يف سلخ شوال متوجها إىل احلج باحلسا ودفن هناك 
لبغدادي أبوه الدمشقي هو صاحب األحلان والصوت وفيها الشهاب املقرى اجلنايزى أمحد بن أيب بكر بن حطة ا

  الطيب وله نظم ونثر وفضائل وظرف ومنادمة ووعظ تويف يف ذي القعدة عن مخس ومثانني سنة 
وفيها املهتار شهاب الدين أمحد بن رمضان عرف بابن كسريات مهتار الطستخاناه وهو الذي سعى يف تبطيل ما 

ساء يف سنة اثنيت عشرة وسبعمائة واستمر احلال إىل اآلن وفيها فخر الدين يؤخذ من قوام احلمامات للرجال والن
أمحد بن سالمة بن أمحد األسكندراين املالكي القاضي العالمة األصويل البارع كان محيد السرية بصريا بالعلم حمتشما 

م التونسي الشافعي قال تويف بدمشق يف ذي احلجة عن سبع ومخسني سنة وفيها جمد الدين أبو بكر بن حممد بن قاس
  الذهيب هو شيخ النحاة والبحاثني أخذ القراآت والنحو عن الشيخ حسن الراشدي وتصدر بتربة األشرفية

وبأم الصاحل وخترج به الفضالء وكان دينا صينا ذكيا حدثنا عن الفخر علي وتويف يف ذي القعدة عن اثنتني ومثانني 
سن بن حممد بن شرفشاه اإلمام العالمة املفنن احلسيين األستراباذي سنة وفيها السيد ركن الدين أبو حممد احل

الشافعي أخذ عن النصري الطوسي وحصل وتقدم وكان الطوسي قد جعله رئيس أصحابه مبراغة يعيد دروس اجللة مث 
انتقل إىل املوصل ودرس بالنورية هبا وشرح خمتصر ابن احلاجب شرحا متوسطا وشرح احلاجبية ثالثة شروح 

املتوسط أشهرها وشرح احلاوي يف أربع جملدات فيه اعتراضات على احلاوي حسنة وتويف يف هذه السنة يف احملرم 
  عن نيف وسبعني سنة باملوصل وقيل تويف يف سنة مخس عشرة 

كر وفيها برهان الدين أبو إسحق إبراهيم بن الشيخ عز الدين عبد احلافظ بن أيب حممد عبد احلميد بن حممد بن أيب ب
بن ماضي املقدسي احلنبلي تفقه بدمشق وحضر بنابلس على خطيب مردا ومسع وكتب خبطه كثريا قال الذهيب كان 



فقيها إماما عارفا بالفقه والعربية وفيه دين وتواضع وصالح ومسعت منه قصيدته اليت يرثى هبا الشيخ مشس الدين بن 
يها يف املدارس من أهل الدين والعفاف وكان كثري أيب عمر مث روى عنه حديثا وقال ابن رجب كان عدال وفق

  السكوت قليل الكالم تويف بالصاحلية ودفن بتربة الشيخ موفق الدين وكان من أبناء التسعني 
وفيها أبو بكر بن املنذر بن زين الدين أمحد بن عبد الدامي بن نعمة املقدسي احلنبلي قال الذهيب كان مسند الوقت 

سنة سبع وعشرين وستمائة ومسع من ابن الزبيدي والناصح واألربلي واهلمذاين وسامل بن صاحلا مسع حضورا يف 
صصرى وطائفة وتفرد وكان ذا مهة وجالدة وذكر وعبادة لكنه أضر وثقل مسعه وتويف يف رمضان عن ثالث 

ي األديب الزاهد وتسعني سنة وأشهر وفيها تقي الدين أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن متام بن حسان التلى الصاحل
  احلنبلي ولد سنة مخس وثالثني وستمائة ومسع احلديث من ابن قمريه واملرسي واليلداين

ومجاعات وقرأ النحو واألدب على الشيخ مجال الدين بن مالك وعلى ولده بدر الدين وصحبه والزمه مدة وأقام 
حبة مليح احملاضرة صحب الفضالء والفقراء باحلجاز مدة قال الربزايل كان شيخا فاضال بارعا يف األدب حسن الص

وختلق باألخالق اجلميلة زاهدا متقلال من الدنيا مل يكن له أثاث وال طاسة وال فراش وال زبدية وال سراج بل كان 
  بيته خاليا من ذلك كله ومن شعره 

  ) وأطعت قليب يف هواه وناظري ** يا من عصيت عواذيل يف حبه ( 
  ) علقت بأذيال النسيم احلاجري ** رية يل يف هواك صبابة عذ( 
  ) فلذاك حيلو إذ مير خباطري ** وحديث وجدي يف هواك مكرر ( 

تويف ليلة السبت ثالث ربيع اآلخر ودفن من الغد مبقابر املرداويني بالقرب من تربة الشيخ أيب عمر وفيها تاج الدين 
الشافعي الواعظ قال الذهيب كان شيخ تربيز إماما  عبد الرمحن بن حممد بن أفضل الدين حامد التربيزي األفضلي

قدوة قانتا مذكرا مات يف رمضان ببغداد بعد حجه كهال وفيها زين الدين علي بن خملوف بن ناهض النويري 
املالكي قاضي املالكية مبصر كانت واليته ثالثا وثالثني سنة وحدث عن املرسي وغريه وكان مشكور السرية وتويف 

ومثانني سنة وفيها اإلمام القدوة بركة الوقت الشيخ حممد بن عمر بن الشيخ الكبري أيب بكر بن قوام  مبصر عن ثالث
البالسي نزيل دمشق ولد سنة مخسني وستمائة قال الذهيب كان كبري القدر ذا صدق وإخالص وانقباض عن الناس 

س الدين ابن الشيخ أيب عمر والكمال عبد متني الديانة قرأت عليه أوراقا من أوائل الغيالنيات ومسع من الشيخ مش
الرحيم والفخر وطائفة وقد ألف سرية جلده يف ثالث كراريس وقال ابن كثري كان شيخا جليال بشوش الوجه 

حسن السمت مقصدا لكل أحد كثري الوقار عليه سيما العبادة واخلري ومل يكن له مرتب على الدولة وال لزاويته 
  بل وكان لديه علم وفضل وله فهم صحيحوقد عرض عليه ذلك فلم يق

ومعرفة تامة وحسن عقيدة وطوية صحيحة ومات يف شهر صفر بزاويتهم يف سفح قاسيون وفيها حممد بن عمر بن 
أمحد بن خشري الزاهد قال الشيخ عبد الرءوف املناوي يف طبقاته كان عاملا عامال عارفا كامال معروفا بالصالح 

امات مشهورة وإشارات بني القوم مذكورة وكان يف بدايته خيتلي يف مكان مشهود له طائرا جبناح النجاح ذا كر
بالفضل فأقام فيه شهرا فدخل رجل فسلم وأحرم بركعتني مث صلى ثالثة أيام ومل جيدد وضوءا قال صاحب الترمجة 

ت على اخلروج فقلت هذا الرجل أعطى هذا احلال وأنت مقيم يف هذا املوضع مدة ما فتح عليك بشيء مث عزم
فالتفت إيل وقال يقرع أحدكم بالباب مدة حىت يوشك أن يفتح له مث يعزم على اخلروج فأقمت فما مت يل أربعون 

يوما إال وكلى عني ناظرة وله كالم يف احلقائق يدل على كمال فضله وتوسعه يف علوم املعارف فمنه اجملتىب مطلوب 



والسالم على من اتبع ال من ابتدع وقال رأس مال } إليه من ينيب  جيتيب إليه من يشاء ويهدي{ واملنيب طالب 
والظلم تشترك فيه العامة } وال تركنوا إىل الذين ظلموا فتمسكم النار { الفقري الثقة باهللا وإفالسه الركون إىل اخللق 

علق بغري اهللا تعب يف الدنيا واخلاصة بدليل إن اإلنسان لظلوم فإياك والركون لغري اهللا فتقع يف الشرك اخلفي وقال الت
واآلخرة واإلقبال عليه بالقلب راحة فيهما والتوفيق كله من اهللا إال أن التعرض للنفحات مندوب قال ذلك اهلادي 
الرشاد الشافع يف امليعاد عليه الصالة والسالم انتهى ملخصا وفيها مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن عمر بن عبد 

راين الفقيه الزاهد نزيل دمشق احلنبلي ولد سنة سبع وثالثني وستمائة حبران ومسع هبا من عيسى احملمود بن رباطر احل
اخلياط والشيخ جمد الدين بن تيمية ومسع بدمشق من إبراهيم بن خليل وحممد بن عبد اهلادي واليلداين وابن عبد 

قيها زاهدا ناسكا سلفيا عارفا مبذهب الدامي وخطيب مردا وعىن بسماع احلديث إىل آخر عمره قال الذهيب كان ف
  اإلمام أمحد وقال ابن رجب حدث ومسع منه

مجاعة منهم الذهيب وصفي الدين عبد املؤمن بن عبد احلق وسافر سنة إحدى عشرة إىل مصر لزيارة الشيخ تقي 
أمانته واجتهاده الدين بن تيمية فأسر من سبخة بردويل وبقي مدة يف األسر ويقال أن الفرنج ملا رأوا ديانته و

أكرموه واحترموه انتهى وفيها اجلالل حممد بن حممد بن حسن القاهري طباخ الصوفية حدث عن ابن قمرية وابن 
  اجلميزى والساوى وطائفة وتويف بالقاهرة قاله يف العرب 

ج التجييب القرطيب وفيها أبو الوليد حممد بن أيب القسم أمحد بن القاضي أيب الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن احلا
اإلمام الكبري إمام حمراب املالكية بدمشق ووالد إمامه كان من العلماء العاملني ومن بيت فضل وجاللة قال الذهيب 

  حدثنا عن الفخر ابن البخاري وتويف بدمشق يف رجب وله مثانون سنة 

  سنة تسع عشرة وسبعمائة

  
تيمية من فتياه بالكفارة يف احللف بالطالق ومجع له القضاة فيها كما قال يف العرب جاء كتاب سلطاين مينع ابن 

وعوقب يف ذلك واشتد املنع فبقي أصحابه يفتون هبا خفية وفيها كانت امللحمة العظمى باألندلس بظاهر غرناطة 
} إن يف ذلك آلية { فقتل فيها من الفرنج أزيد من ستني ألفا ومل يقتل من عسكر املسلمني سوى ثالثة عشر نفسا 

فلله احلمد على هذا النصر املبني واشتهرت هذه الكائنة وصحت لدينا قاله يف العرب أيضا وفيها تويف شيخ القراء 
شهاب الدين حسني بن سليمان بن فزارة الكفري احلنفي قال الذهيب كان قاضيا مفتيا شيخ القراء تال بالسبع على 

ريه وكان دينا خريا فقيها تويف بدمشق يف شعبان عن علم الدين القسم وأخذ عنه خلق وحدث عن ابن طلحة وغ
  اثنتني ومثانني سنة 

وفيها الشيخ عبد الرحيم بن حيىي بن عبد الرحيم بن مسلمة القالنسي املقرىء قال الذهيب له مشيخة حدثنا عن 
احملرم عن عمه الرشيد بن مسلمة وابن عالن ومجاعة وعن السخاوي حضورا وكان فيه خري وقناعة مات بدمشق يف 

  سبع وسبعني

سنة وفيها مسند الوقت شرف الدين عيسى بن عبد الرمحن بن معايل بن أمحد الصاحلي املطعم يف األشجار مث 
السمسار يف العقار مسع الصحيح بفوت من ابن الزبيدي ومسع األربلي حضورا ومسع ابن الليت وجعفر وكرمية 

قاله يف العرب وفيها سيف الدين عزلو األمري الكبري العاديل الذي  والضياء وتفرد وتكاثروا عليه وكان أميا عاميا



استنابه أستاذه العادل كتبغا على دمشق يف آخر سنة مخس وتسعني وستمائة وكان أحد الشجعان العقالء وله تربة 
اجلوهري قال مليحة بقاسيون تويف بدمشق ودفن هبا وفيها اإلمام بدر الدين حممد بن منصور احلليب مث املصري ابن 

الذهيب كان صدرا كبري الرؤساء روى عن إبراهيم بن خليل والكمال الضرير ومجاعة وتال بالسبع وتفقه وكان فيه 
دين ونزاهة وتذكر للوزارة ومات غريبا بدمشق وله سبع وستون سنة وفيها العالمة أبو عبد اهللا حممد بن حيىي بن 

من الشلوبني والكبار وكان شيخ مالقة على اإلطالق وفيها اإلمام عبد الرمحن بن ربيع القرطيب تفرد بالسماع 
القدوة العابد أبو الفتح نصر بن سليمان املنبجي املقرىء حدث عن إبرهيم بن خليل ومجاعة وتال بثالث على 
 الكمال الضرير وتفقه وانعزل مث اشتهر وزاره األعيان وكان اجلاشنكري الذي تسلطن يتغاىل يف حبه وله سرية

وحماسن مجة تويف مبصر يف زاويته يف احلسينية يف مجادى اآلخرة عن بضع ومثانني سنة وفيها وجزم السيوطي يف حسن 
احملاضرة يف اليت قبلها فقال أبو العالء رافع بن حممد بن هجرس بن شافع الصعيدي السالمي املقرىء احملدث مجال 

 مذهب الشافعي على العلم العراقي وأخذ النحو عن البهاء بن الدين والد احلافظ تقي الدين حممد بن رافع تفقه يف
النحاس ومسع من أيب احلسن ابن البخاري ومجاعة وتال على أيب عبد اهللا حممد بن احلسن األربلي الضرير وتصدر 
ة لألقراء بالفاضلية ولد بدمشق سنة مثان وستني وستمائة ومات بالقاهرة يف ذي احلجة سنة مثان عشرة وسبعمائ

  انتهى كالم السيوطي وفيها خنوة بنت حممد بن عبد القاهر بن النصييب قال الذهيب روت لنا عن يوسف بن خليل
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أخبار من ذهب:كتاب  الذهب يف    شذرات 
لي :املؤلف احلنب لعكري  ا بن حممد  بن أمحد   عبد احلي 

  سنة عشرين وسبعمائة

  
فيها تويف القاضي مجال الدين أمحد املعروف بابن عصبة البغدادي احلنبلي قال الطويف حضرت درسه وكان بارعا يف 

فكان أوحد عصره يف ذلك وفيها أبو اهلدى أمحد بن إمسعيل الفقه والتفسري والفرائض وأما معرفة القضاء واألحكام 
بن علي بن احلباب الكاتب تفرد بأجزاء عن سبط السلفي وكان قاضيا صدرا ويلقب بفخر الدين تويف مبصر عن 

  سبع وسبعني سنة 
ه يف الربية وفيها محيضة بن أيب منى احلسين صاحب مكة كان مث نزع الطاعة فتوىل أخوه عطيفة قتله جندي التصق ب

  غيلة مث قتله السلطان لغدره 
وفيها كمال الدين عبد الرحيم بن عبد احملسن بن حسن بن ضرغام الكناين املصري احلنبلي املنشاوي وكان خطيب 

املنشية قال الذهيب حدثنا عن السبط واختلط قبل موته بنحو أربعة أشهر فما أخاله حدث فيها وكان عدال فقيها 
  خر وله ثالث وتسعون سنة تويف يف ربيع اآل

وفيها مشس الدين حممد بن حسن بن سباع اجلذامي املصري مث الدمشقي الصايغ كان حنويا لغويا أديبا بارعا ذا نظم 
  ونثر وتصانيف خترج به فضالء ومات بدمشق عن مخس وسبعني سنة 

رشي التاجر احلريري املسند بن النشو وفيها املسند اجلليل شرف الدين أبو الفتح حممد بن عبد الرحيم بن عباس الق
  قال الذهيب حدثنا عن ابن رواج وابن اجلميزي وابن احلباب وتفرد بعوايل وتويف بدمشق يف شوال عن مثانني سنة 

وفيها املعمر الصاحل أمني الدين حممد بن أيب بكر بن إبراهيم بن هبة اهللا األسدي احللي الصفار روى عن صفية 
عفراين والساوى وابن خليل وتفرد وأكثروا عنه وتويف يف شوال بدمشق أيضا عن نيف وتسعني القرشية وشعيب الز

  سنة قال الذهيب

  سنة إحدى وعشرين وسبعمائة

  
فيها تويف هباء الدين إبراهيم بن املفىت مشس الدين حممد بن عبد الرمحن بن نوح املقدسي الدمشقي قال الذهيب حدثنا 

ملرسي وله أوقاف على الرب وفيه خري وتصون وكان يكره فعائل أخيه ناصر الدين عن ابن مسلمة وابن عالن وا
  املشنوق وكان عدال مسندا تويف بدمشق يف مجادى اآلخرة عن اثنتني ومثانني سنة 

وفيها نور الدين إبراهيم بن هبة اهللا بن علي بن الضيعة احلمريي األسنائي ويقال األسنوي نسبة إىل اسنا بلد بصعيد 
ر األعلى الشافعي قال األسنوي يف طبقاته كان إماما عاملا ماهرا يف فنون كثرية مالزما لالشتغال واالشغال مص

والتصنيف دينا خريا أخذ يف بلده عن البهاء القفطي وهاجر إىل القاهرة يف صباه فالزم الشمس األصبهاين شارح 
العصر وصنف تصانيف حسنة بليغة يف علوم كثرية  احملصول والبهاء بن النحاس احلليب النحوي وغريمها من شيوخ

وتوىل أعماال كثرية بالديار املصرية آخرها األعمال القوصية مث صرف عنها يف أواخر سنة عشرين وسبعمائة لقيام 



بعض كتاب أهل الدولة عليه لكونه مل جيبه إىل ما ال جيوز تعاطيه فاستوطن القاهرة وشرع يف االشتغال والتصنيف 
دته واجتمعت عليه الفضالء فعاجلته املنية وتويف يف أوائل السنة وقد قارب السبعني انتهى وفيها خطيب على عا

الفيوم الرئيس األكمل احملتشم جمد الدين أمحد بن القاضي معني الدين أيب بكر اهلمداين املالكي كان يضرب به املثل 
ي وفيها تاج الدين أمحد بن اجملري حممد بن الشيخ كمال يف السؤدد واملكارم عزى به الناس أخاه شرف الدين املالك

الدين علي بن شجاع القرشي العباسي روى عن جده الكمال الضرير وابن رواج والسبط وحدث بالكرك ملا وىل 
  نظرها وكان رئيسا حمتشما تويف مبصر يف مجادى األوىل وله تسع وسبعون سنة وفيها الشيخ جمد الدين إمسعيل

بن أيب التايب األنصاري الكاتب املعدل روى عن مكي بن عالن والرشيد العراقي ومجاعة وطلب بنفسه ابن احلسني 
وأخذ النحو عن ابن مالك وكتب الطباق واإلجازات وتويف ببستانه بقرية جوبر وفيها صاحب اليمن امللك املؤيد 

ضعا وعشرين سنة وكان عاملا فاضال هزبر الدين داود بن امللك املظفر يوسف بن عمر التركماين كانت دولته ب
سايسا شجاعا جوادا له كتب عظيمة حنو مائة ألف جملد وكان حيفظ التنبيه وغري ذلك وتويف بتعز يف ذي احلجة 

وفيها العارف الكبري جنم الدين عبد اهللا بن حممد بن حممد األصبهاين الشافعي تلميذ الشيخ أيب العباس املرسي جاور 
ليه الشيخ على الواسطي أنه مع ذلك مل يزر النيب صلى اهللا عليه وسلم وتويف مبكة يف مجادى مبكة مدة وانتقد ع

اآلخرة عن مثان وسبعني سنة وفيها العدل املسند عالء الدين علي بن حيىي بن علي الشاطيب الدمشقي الشروطي 
وتويف يف رمضان عن مخس ومثانني روى شيئا كثريا ومسع ابن املسلمة وابن عالن واجملد األسفراييين وعدة وتفرد 

سنة وفيها الشيخ مشس الدين حممد بن عثمان بن مشرق بن رزين األنصاري الدمشقي الكتاين مث اخلشاب املعمار 
روى عن التقى بن العز وغريه وباإلجازة عن ابن اللىت وابن املقري وابن الصفراوي وتويف بدمشق يف ذي احلجة عن 

تقي الدين حممد بن عبد احلميد بن حممد اهلمداين مث املهليب محل عن إمسعيل بن عرون اثنتني وتسعني سنة وفيها 
  والنجيب وطبقتهما وحصل وتعب مث انقطع ولزم املنزل مدة وكان صوفيا حمدثا رحاال ساء خلقه آخرا وتويف مبصر 

سكاكيين كان ال يغلو وال يسب وفيها شيخ الشيعة وفاضلهم حممد بن أيب بكر بن أيب القسم اهلمذاين مث الدمشقي ال
معينا ولديه فضائل روى عن ابن مسلمة والعراقي ومكي بن عالن وتال بالسبع وله نظم كثري وأخذ عن أيب صاحل 

  الرافضي احلليب وأخذه معه صاحب املدينة منصور فأقام هبا سنوات وكان يتشيع به سنة ويتسنن

ومثانني سنة وفيها سعد الدين حيىي بن حممد بن سعد املقدسي  به رافضة وفيه اعتزال تويف بدمشق يف صفر عن ست
روى عن ابن الليت حضورا وعن جعفر واملرسي وطائفة وأجاز له ابن روزبة والقطيعي وعدة وتفرد واشتهر امسه 
دث وبعد صيته مع الدين والسكينة واملروءة والتواضع قال الذهيب وتفرد بإجازة ابن صباح فيما أرى وهو والد احمل

مشس الدين تويف بالصاحلية يف ذي احلجة عن تسعني سنة وتسعة أشهر وفيها عامل املغرب احلافظ العالمة أبو عبد اهللا 
  بن رشيد الفهري يف احملرم بفاس عن أربع وستني سنة قاله يف العرب 

  سنة اثنتني وعشرين وسبعمائة

  
كي الشافعي شيخ اإلسالم وإمام املقام كان صاحب فيها تويف أبو إسحق إبراهيم بن حممد بن إبراهيم الطربي امل

حديث وفقه وإخالص وتأله روى عن شعيب الزعفراين وابن اجلميزي وعبد الرمحن بن أيب حرمى واملرسي وعدة 
وأجاز له السخاوي وغريه وخرج لنفسه التساعيات وتفرد بأشياء وتويف مبكة يف ربيع األول وله ست ومثانون سنة 



لكبري قال يف العرب جالل الدين إبراهيم ابن شيخنا زين الدين حممد بن أمحد العقيلي الدمشقي بن وفيها الزاهد ا
القالنسي الكاتب روى عن ابن عبد الدامي والكرماين ودخل مصر منجفال وانقطع يف مسجد فتغالوا فيه ونوهوا 

خلزانة وتويف املترجم بالقدس يف ذي بذكره وعظموه وبنوا له زاوية واشتهر وحصل ألخيه عز الدين احلسبة ونظر ا
القعدة عن مثان وستني سنة وفيها املعمرة الرحلة أم حممد زينب بنت أمحد بن عمر بن أيب بكر بن شكر املقدسي يف 

ذي احلجة عن أربع وتسعني سنة مسعت ابن الليت واهلمداين وتفردت بأجزاء كالثقفيات ومسندي عبد والدارمي 
وحدثت مبصر واملدينة النبوية وماتت ببيت املقدس وفيها زين الدين عبد الرمحن بن أيب صاحل وارحتلت إليها الطلبة 

  رواحة بن علي بن احلسني بن مظفر بن نصر بن رواحة األنصاري اجلميزي الشافعي مسع من

وعدة  جده ألمه أيب القسم بن رواحة وصفية القرشية وتفرد ورحل إليه وله إجازات من ابن روزبة والسهروردي
وتويف بأسيوط يف ذي احلجة عن أربع وتسعني سنة وكان رئيسا معمرا كاتبا وفيها نصري الدين عبد اهللا بن الوجيه 
حممد بن علي بن سويد التغليب التكرييت مث الدمشقي الصدر الكبري صاحب األموال من أبناء السبعني مسع الرضى 

  والربهان والنجيب وابن عبد الدامي 
دين عتيق بن عبد الرمحن بن أيب الفتح العمري كان حمدثا زاهدا له رحلة وفضائل وروى عن النجيب وفيها تقي ال

وابن عالق ومرض بالفاجل مدة مث تويف مبصر يف ذي القعدة وفيها املعمر الصاحل أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عبد 
املرسي وخطيب مردا وأجاز له ابن القبيطي الرمحن بن علي النجدي كان ذا خشية وعبادة وتالوة وقناعة مسع من 

وكرمية وخلق وروى الكثري ومات بالسفح يف صفر عن بضع ومثانني سنة وفيها قطب الدين أبو عبد اهللا حممد بن 
عبد الصمد بن عبد القادر السنباطي املصري الشافعي ولد سنة ثالث ومخسني وستمائة وتفقه بابن رزين وغريه 

ه وتقدم يف العلم ودرس باملدرسة احلسامية مث الفاضلية وويل وكالة بيت املال وناب يف ومسع من الدمياطي وغري
احلكم وصنف تصحيح التعجيز وأحكام املبعض واستدراكات على تصحيح التنبيه للنووي واختصر قطعة من 

ذهب عارفا الروضة قال السبكي كان فقيها كبريا خترجت به املصريون وقال األسنوي كان إماما حافظا للم
باألصول دينا خريا سريع الدمعة متواضعا حسن التعليم متلطفا بالطلبة تويف بالقاهرة يف ذي احلجة ودفن بالقرافة 

  وسنباط بلدة من أعمال احمللة 
وفيها السيد املعمر اإلمام حمي الدين حممد بن عدنان بن حسن احلسيين الدمشقي قال الذهيب ويل نظر احللق والسبع 

ن عابدا كثري التالوة جدا ختضع له الشيعة وهو والد النقيبني زين الدين حسني وأمني الدين جعفر وجد مدة وكا
النقيب ابن عدنان وابن عمه عاش ثالثا وتسعني سنة وكانت له معرفة وفضيلة وفيه اجنماع وانقباض عن الناس 

  وفيها أو يف اليت قبلها األديب مشس الدين حممد بن

  يعرف األنغام ويعمل الشعر ويلحنه ويغين به فمن ذلك قوله على املازين كان 
  ) وحياتكم مل يزل حايل بكم حايل ** ال حتسبوا أنين عن حبكم سايل ( 
  ) وهو العزيز الذي عهدي به غايل ** أرخصتم يف هواكم مدنفا صلفا ( 
  ) ال عشت يوما أراه منكم خايل ** سكنتم يف فؤادي وهو منزلكم ( 
  ) قطعتم بسيوف اهلجر أوصايل ** بال ذنب وال سبب  يا هاجرين( 
  ) فإن والده باحلزن أوصى يل ** إن كان يوسف أوصى باجلمال لكم ( 

وفيها اإلمام أقضى القضاة مشس الدين حممد بن شرف الدين أيب الربكات حممد بن الشيخ أيب العز األذرعي احلنفي 



و عشرين سنة وخطب جبامع األفرم مدة ودرس بالظاهرية كان فاضال فقيها بصريا باألحكام حكم بدمشق حن
والقليجية واملعظمية وأفىت وفيها العالمة القدوة أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن علي بن حريث القرشي البلنسي مث 

السبيت املالكي روى املوطأ عن ابن أيب الربيع عن ابن بقي وكان صاحب فنون وويل خطابة سبتة ثالثني عاما 
  قهوا عليه مث حج وبقي مبكة سبع سنني ومات هبا يف مجادى اآلخرة عن إحدى ومثانني سنة وتف

وفيها جمد الدين حممد بن حممد بن علي بن الصرييف سبط ابن احلبويب روى عن أيب اليسر وحممد بن النشى وشهد 
ضان بدمشق عن إحدى وحضر املدارس وقال الشعر وعمل لنفسه جملدا ضخما وكان متواضعا ساكنا تويف يف رم

  وستني سنة 

  سنة ثالث وعشرين وسبعمائة

  
فيها تويف الشيخ أبو العباس أمحد بن علي بن مسعود الكليب البدوي مث الصاحلي الفامي ويعرف بابن سعفور ويلقب 

بعمى مسع من املرسى حضورا ومن حممد بن عبد اهلادي وخطيب مردا وطائفة وأجاز له السبط وكان خريا كيسا 
  عففا منقطعا تويف بقاسيون يف ربيع اآلخر عن إحدى ومثانني سنة وفيها قاضيمت

القضاة جنم الدين أبو العباس أمحد بن الرئيس الكبري عماد الدين حممد بن املعدل أمني الدين سامل بن احلافظ هباء 
مجاعة وقرأ للسبع وجود  الدين بن هبة اهللا بن حمفوظ بن صصرى التغليب الربعي الدمشقي الشافعي مسع احلديث من

اخلط على ابن املهتار وأتقن األقالم السبعة ودرس باألمينية وغريها واستمر على القضاء إىل أن مات وكان حسن 
األخالق كثري التودد كرمي اجملالسة مليح احملاضرة حسن امللتقى متواضعا جدا له مشاركة يف فنون شىت وعنده حظ 

  من األدب والنظم ومن نظمه 
  ) فأعاد ليل اهلجر صبحا أبلجا ** ومهفهف بالوصل جاد تكرما ( 
  ) حىت أعدت الورد فيه بنفسجا ** مازلت الثم ما حواه ثغره ( 

تويف ببستانه بالسهم ومحل الصوفية نعشه إىل اجلامع املظفري وصلى عليه الشيخ برهان الدين الفزاري ودفن بتربته 
ب العدل شهاب الدين أمحد بن حممد عرف بابن دمرداش كان جنديا فلما بالقرب من الركنية وفيها الفاضل األدي

  كرب وشاخ ترك ذلك وصار شاهدا مبركز الرواحية وله شعر كثري لطيف فمنه قوله 
  ) بلثم فم ما ناله ثغر عاشق ** أقول ملسواك احلبيب لك اهلنا ( 
  ) مقالة صب للديار مفارق ** فقال ويف أحشائه حرق اجلوى ( 
  ) أعلله بني العذيب وبارق ** كرت أوطاين فقليب كما ترى تذ( 

  وله 
  ) وقبلت أغصانه اخلضر فاك ** يا قمري إن جئت وادي األراك ( 
  ) فإنين واهللا مايل سواك ** فارسل إىل عبدك من بعضها ( 

  هو وله دوبيت قيل أن الشيخ صدر الدين بن الوكيل قال وددت أنه يأخذ مجيع شيء قلته ويعطينيه و
  ) والقلب بك املسلوب وامللسوب ** الصب بك املنعوب واملعتوب ( 



  ) مهال ضعف الطالب واملطلوب ** يا من طلبت حلاظه سفك دمى ( 
  وفيها الرئيس شهاب الدين أمحد بن حممد بن القطينة التاجر املشهور كان

يه بر وخري وبىن مدرسة بذرع وتويف بدمشق فقريا معدما ففتح اهللا تعاىل عليه حبيث بلغت زكاته مثانني ألفا وكان ف
  ودفن بتربته على طريق القابون 

وفيها مؤرخ اآلفاق العامل املتكلم كمال الدين عبد الرزاق بن أمحد بن حممد بن أمحد بن عمر بن أيب املعايل حممد بن 
دة الشيباين املروزي األصل حممود بن أمحد بن حممد بن أيب املعايل الفضل بن العباس بن عبد اهللا بن معن بن زائ

البغدادي األخباري الكاتب املؤرخ احلنبلي ابن الصابوين ويعرف بابن الفوطي حمركا نسبة إىل بيع الفوط وكان 
الفوطي املنسوب إليه جده ألمه ولد يف سابع عشر حمرم سنة اثنتني وأربعني وستمائة بدار اخلالفة من بغداد ومسع هبا 

ن اجلوزي مث أسر يف واقعة بغداد وخلصه النصري الطوسي الفيلسوف وزير املالحدة من الصاحب حمي الدين ب
فالزمه وأخذ عنه علوم األوائل وبرع يف الفلسفة وغريها وأمده بكتابة الزيج وغريه من علم النجوم واشتغل على 

وويل هبا كتب الرصد بضع  غريه يف اللغة واألدب حىت برع ومهر يف التاريخ والشعر وأيام الناس وأقام مبراغة مدة
عشرة سنة وظفر هبا بكتب نفيسة وحصل من التواريخ ما ال مزيد عليه ومسع هبا من املبارك بن املستعصم باهللا سنة 

ست وستني مث عاد إىل بغداد وبقي هبا إىل أن مات ومسع ببغداد الكثري وعىن بالكثري وعد من احلفاظ حىت ذكره 
لنظم والنثر والباع األطول يف ترصيع تراجم الناس وله ذكاء مفرط وخط منسوب الذهيب يف طبقاهتم وقال له ا

رشيق وفضائل كثرية ومسع منه الكثري وعىن هبذا الشأن ومجع وأفاد فلعل احلديث أن يكفر عنه به وكتب من 
آلداب يف معجم التواريخ ما ال يوصف وعمل تارخيا كبريا مل يبيضه مث عمل آخر دونه يف مخسني جملدا مساه جممع ا

األمساء على معجم األلقاب وله كتاب درر األصداف يف غر راألوصاف وهو كبري جدا ذكر أنه مجعه من ألف 
مصنف وكتاب املؤتلف واملختلف رتبة جمدوال وكتاب التاريخ على احلوادث وكتاب حوادث املائة السابعة وإىل أن 

  ة يف عدة جملدات وذكر الذهيبمات وكتب نظم الدرر الناصعة يف شعر املائة السابع

أيضا يف املعجم املختص أنه خرج معجما لشيوخه فبلغوا مخسمائة شيخ بالسماع واإلجازة قال وذيل على تاريخ 
شيخه ابن الساعي حنوا من مثانني جملدا وله تلقيح اإلفهام يف تنقيح األوهام وله أشياء كثرية يف األنساب وغريها وقد 

دالته قال وهو يف اجلملة أخباري عالمة ما هو بدون أيب الفرج األصبهاين وكان ظريفا تكلم يف عقيدته ويف ع
  متواضعا حسن األخالق اهللا يساحمه تويف يف ثالث احملرم ببغداد ودفن بالشونيزية 

وفيها مسند الشام هباء الدين القسم بن مظفر بن النجم حممود بن تاج األمناء ابن عساكر حضر يف سنة تسع 
ين وستمائة على مشهور النريباين وحضر ابن عساكر وكرمية وعبد الرحيم بن عساكر وابن املقري ومسع من وعشر

ابن الليت ومجاعة وأجاز له مشايخ البالد وبلغ معجمه سبع جملدات وأحلق الصغار بالكبار ووقف أماكن على 
ا كبريا مجع فيه شيوخه فبلغوا أكثر من احملدثني وكان طبيبا مؤرخا وخرج له الربزايل مشيخة وابن طغرلبك معجم

مخسمائة وسبعني شيخا وتويف بدمشق يف شعبان عن أربع وتسعني سنة وفيها خطيب صفد وعاملها هبا جنم الدين 
حسن بن حممد الصفدي تقدم يف األدب واملعقول وله تآليف وتويف يف رمضان وهو من أبناء الثمانني وفيها شرف 

بن سعد اهللا بن عبد األحد بن سعد اهللا بن عبد القاهر بن عبد األحد بن عمر بن جنيح  الدين أبو عبد اهللا حممد
احلراين مث الدمشقي الفقيه احلنبلي اإلمام مسع من الفخر بن البخاري وغريه وطلب احلديث وقرأ بنفسه وتفقه وأفىت 

لعلوم من خيار الناس وعقالئهم وصحب الشيخ تقي الدين بن تيمية والزمه وكان صحيح الذهن جيد املشاركة يف ا



وعلمائهم تويف يف ذي احلجة بوادي بين سامل يف رجوعه من احلج ومحل إىل املدينة النبوية فدفن بالبقيع وكان كهال 
وفيها مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن حممود اجليلي نزيل بغداد املدرس للحنابلة بالبشريية كان إماما فقيها عاملا 

ف يف الفقه مل يتمه مساه الكفاية ذكر فيه أن اإلمام أمحد نص على أن من وصى بقضاء الصالة فاضال له مصن
  املفروضة عند نفذت وصيته تويف ببغداد يف يوم الثالثاء عاشر مجادى

األوىل وفيها األمري الصاحب الوزير جنم الدين حممد بن عثمان بن الصفي البصروي احلنفي ويل احلسبة مث اخلزانة مث 
لوزارة مث اإلمرة ودرس أوال مبدرسة بصرى وكان فاضال مقدم خيول عربية فتقدم يف ذلك وتويف ببصرى كهال ا

وفيها مسند الوقت مشس الدين أبو نصر حممد بن حممد بن حممد بن مميل بن الشريازي الدمشقي مسع من جده 
رية وأجاز له أبو عبد اهللا بن الزبيدي القاضي أيب نصر والسخاوي ومجاعة ومبصر من العلم بن الصابوين وابن قم

واحلسني ابن السيد وقاضي حلب بن شداد وخلق وله مشيخة وعوال وروى الكثري وكان ساكنا وقورا منقبضا له 
كفاية وكرب سنه وأكثر ومل خيتلط وتويف باملزة ليلة عرفة عن أربع وتسعني سنة وشهرين وفيها صفي الدين حممود بن 

وي مث القرايف الصويف كان حمدثا لغويا إماما مسع الكثري وكتب وتعب واشتهر وحدث عن حممد بن حامد األرم
النجيب والكمال وكان شافعيا حفظ التنبيه مع دين وتصون ومعرفة تويف بدمشق باملارستان يف مجادى اآلخرة وله 

  ست وسبعون سنة 
جي النحوي املشهور بابن آجروم بفتح اهلمزة وفيها صاحب األجرومية أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن داود الصنها

املمدودة وضم اجليم والدال املشددة ومعناه بلغة الرببر الفقري الصويف صاحب املقدمة املشهورة باجلرومية قال ابن 
مكتوم يف تذكرته حنوى مقرى له معلومات من فرائض وحساب وأدب بارع وله مصنفات وأراجيز وقال غريه 

الصالح ويشهد لذلك عموم النفع مبقدمته ولد بفاس سنة اثنتني وسبعني وستمائة وتويف هبا يف املشهور بالربكة و
  صفر 

  سنة أربع وعشرين وسبعمائة

  
فيها كان الغالء املفرط بالشام وبلغت الغرارة أزيد من مائيت درهم أياما مث جلب القمح من مصر بالزام سلطاين 

بقي أشهرا ونزل السعر بعد شدة وأسقط مكس األقوات بالشام بكتاب  ألمرائه فنزل إىل مائة وعشرين درمها مث
  سلطاين

  وكان على الغرارة ثالثة دراهم ونصف قاله يف العرب 
وفيها تويف القاضي املعمر العدل مشس الدين أمحد بن علي بن الزبري اجليلي مث الدمشقي الشافعي مسع من ابن 

يع اآلخر عن تسع ومثانني سنة وفيها وزير الشرف على شاه بن أيب الصالح من سنن البهيقي وتويف بدمشق يف رب
بكر التربيزي كان سنيا معظما لصاحب مصر حمبا له تويف بأرجان يف مجادى اآلخرة وقد شاخ وفيها الصاحب 
أيام  الكبري كرمي الدين عبد الكرمي بن هبة اهللا بن العلم هبة اهللا بن السديد املصري وكيل السلطان أسلم كهال يف

اجلاشنكري وكان كاتبه ومتكن من السلطان غاية التمكن حبيث صار الكل إليه وبيده العقد واحلل وبلغ من الرتبة ما 
ال مزيد عليه ومجع أمواال عظيمة عاد أكثرها إىل السلطان وكان حسن اخللق عاقال خريا مسحا داهية وقورا مرض 

بر وإيثار عمر البيارات وأصلح الطرق وعمر جامع القبيبات  نوبة فزينت مصر لعافيته وكان يعظم الدينني وله



وجامع القابون وأوقف عليهما األوقاف مث احنرف عليه السلطان ونكبه فنفى إىل الشويكة مث إىل القدس مث إىل 
أسوان فأصبح مشنوقا بعمامته وملا أحس بالقتل صلى ركعتني وقال هاتوا عشنا سعداء ومتنا شهداء أعطاين 

  ن الدنيا واآلخرة وشنق وقد قارب السبعني السلطا
وفيها احلافظ الزاهد عالء الدين علي بن إبراهيم بن دواد بن سلمان بن سليمان أبو احلسن بن العطار الشافعي 
ويلقب مبختصر النووي مسع من ابن عبد الدامي وابن أيب اليسر وغريمها ولد يوم عيد الفطر سنة أربع ومخسني 

ى الشيخ حمي الدين النووي وأخذ العربية عن مجال الدين بن مالك وويل مشيخة دار احلديث وستمائة وتفقه عل
النورية وغريها ومرض بالفاجل أزيد من عشرين سنة وكان حيمل يف حمفة وكتب الكثري ومحله ودرس وأفىت وصنف 

 كبار املشيخة وله فضائل أشياء مفيدة قال الذهيب خرجت له معجما يف جملد انتفعت به وأحسن إيل باستجازته يل
  وتأله وأتباع وقال ابن كثري له مصنفات مفيدة وختاريج وجماميع وقال غريه هو أشهر

أصحاب النووي وأخصهم به لزمه طويال وخدمه وانتفع به وله معه حكايات واطلع على أحواله وكتب مصنفاته 
  عليه تويف بدمشق يف ذي احلجة عن سبعني سنة  وبيض كثريا منها وعده يف احلفاظ العالمة ابن ناصر الدين وأثىن

وفيها اإلمام الزاهد نور الدين علي بن يعقوب بن جربيل بن عبد احملسن أبو احلسن البكري املصري الشافعي ولد 
سنة ثالث وسبعني وستمائة ومسع مسند الشافعي من وزيرة بنت املنجا واشتغل وأفىت ودرس وكان يذكر نسبه إىل 

يق رضي اهللا عنه وملا دخل ابن تيمية إىل مصر قام عليه وأنكر ما يقوله وآذاه قاله ابن شهبة وقال أيب بكر الصد
السبكي يف الطبقات الكربى صنف كتابا يف البيان وكان من األذكياء مسعت الوالد يقول أن ابن الرفعة أوصى بأنه 

نكر وقد واجه مرة امللك الناصر بكالم يعمل شرحه على الوسيط وكان رجال جيدا آمرا باملعروف ناهيا عن امل
غليظ فأمر السلطان بقطع لسانه حىت شفع فيه وقال األسنوي حتيا مبجالسته النفوس ويتلقى باأليدي فيحمل على 
الرؤس تقمص بأنواع الورع والتقى ومتسك بأسباب التقى فارتقى كان عاملا صاحلا نظارا ذكيا متصوفا أوصى إليه 

ل ما بقي من من شرحه على الوسيط ملا علم من أهليته لذلك دون غريه فلم يتفق ذلك ملا كان ابن الرفعة بأن يكم
يغلب عليه من التخلي واالنقطاع واإلقامة واألعمال اخلريية تنقل بأعمال مصر ألن امللك الناصر منعه من اإلقامة 

يخ ركن الدين عمر بن حممد بن حيىي بالقاهرة ومصر إىل أن تويف يف شهر ربيع اآلخر ودفن بالقرافة وفيها الش
القرشي العتىب الشاهد بن جاىب األحباس تفرد عن السبط جبزء شيبان وبالدعاء للمحاملي ومشيخته وتويف بالثغر يف 
صفر عن مخس ومثانني سنة وفيها قاضي حلب زين الدين عبد اهللا بن قاضي اخلليل حممد بن عبد القادر األنصاري 

سنة وقبلها ويل بعلبك وناب بدمشق وويل محص وكان مسمتا مليح الشكل فاضال وتويف  ويل حلب نيفا وعشرين
عن سبعني سنة وفيها مشس الدين حممد بن اإلمام مجال الدين عبد الرحيم بن عمر الباجر بقي الشافعي قال الذهيب 

  الضال الذي

شنيعة فتغيب عن دمشق وأقام مبصر حكم القاضي املالكي بضرب عنقه مدة بعد أخرى لثبوت أمور فظيعة وكلمات 
باجلامع األزهر وتردد إليه مجاعة وكان الشيخ صدر الدين يتردد إليه ويبهت يف وجهه وجيلس بني يديه وكان يرى 

الناس بوارق شيطانية وكان له قوة تأثري وشهد عليه أيضا مبا أبيح دمه به منهم الشيخ جمد الدين التونسي فسافر إىل 
خوه حبماة حىت حكم احلنبلي بعصمة دمه فغضب املالكي وجدد احلكم بقتله وكان أوال فقيها العراق مث سعى أ

باملدارس مث حصل له كشف شيطاين فضل به مجاعة وكان يتنقص باألنبياء ويتفوه بعظائم مث قدم القابون خمتفيا 
بن عثمان بن يوسف بن حممد بن وسكن هبا إىل أن مات يف ربيع عن ستني سنة وفيها بدر الدين أبو عبد اهللا حممد 



احلداد اآلمدي مث املصري اخلطيب احلنبلي قال ابن رجب اإلمام الصد رالفقيه خطيب دمشق وحلب مسع احلديث 
وتفقه بالديار املصرية وحفظ احملرر وشرحه على ابن محدان والزمه مدة من السنني حىت قرأه عليه وبرع يف الفقه 

ليه كثريا واشتغل بالكتابة واتصل باألمري سنقر املنصوري حبلب وواله نظر وكان ابن محدان يشكره ويثين ع
األوقاف وخطابة جامعها وصرف عنه جالل الدين القزويين مث صرف بالقزويين وويل ابن احلداد حينئذ نظر 

ت وتويف ليلة املارستان مث ويل حسبة دمشق ونظر اجلامع واستمر يف نظره إىل حني وفاته وعني لقضاء احلنابلة يف وق
  األربعاء سابع مجادى بدمشق ودفن مبقربة باب الصغري 

وفيها الشيخ شرف الدين أبو عبد اهللا حممد بن املنجا بن عثمان بن أسعد بن املنجا التنوخي الدمشقي احلنبلي ولد 
املسند والكتب سنة مخس وسبعني وستمائة وأمسعه والده الكثري من املسلم بن عالن وابن أيب عمر وطبقتهما ومسع 

الكبار وتفقه وأفىت ودرس باملسمارية وكان من خواص أصحاب الشيخ تقي الدين بن تيمية ومالزمية حضرا وسفرا 
وكان مشهورا بالديانة والتقوى ذا خصال مجيلة وعلم وشجاعة روى عنه الذهيب يف معجمه وقال كان إماما فقيها 

  حسن الفهم صاحلا

  يف رابع شوال ودفن بسفح قاسيون  متواضعا تويف إىل رضوان اهللا
وفيها أمري العرب حممد بن عيسى بن مهنا كان عاقال نبيال فيه خري وهو أخو مهنا تويف بسلمية يف أحد الربيعني عن 

  نيف وسبعني سنة ودفن عند أبيه 

  سنة مخس وعشرين وسبعمائة

  
األسوار وغرق أمم ال حتصى وعظمت  يف مجادى األوىل كان غرق بغداد املهول وبقيت كالسفينة وساوى املاء

االستغاثة باهللا تعاىل ودام مخس ليال وقيل هتدم باجلانب الغريب حنو مخسة آالف بيت قال الذهيب ومن اآليات أن 
مقربة اإلمام أمحد بن حنبل غرقت سوى البيت الذي فيه ضرحيه فإن املاء دخل يف الدهليز علو ذراع ووقف بإذن 

واري عليها غبار حول القرب صح هذا عندنا وفيها تويف شيخ الظاهرية عفيف الدين إسحق بن اهللا تعاىل وبقيت الب
حيىي اآلمدي احلنفي روى كثريا عن ابن خليل وعن عيسى اخلياط وعدة وطلب احلديث وحصل أصوال مبروياته قال 

ة رمحه اهللا تعاىل وفيها الذهيب خرج له ابن املهندس معجما قرأته تويف بدمشق يف رمضان عن ثالث ومثانني سن
  األديب األمشاطي أمحد بن عثمان قيم الشام يف نظم الزجل كان فردا يف وقته وكان كاتبا يف دار البطيخ ومن نظمه 

  ) ويف كرما وأنعم باملزار ** وفتاك اللواحظ بعد هجر ( 
  ) سهاما من جفون كالشفار ** وظل هناره يرمي بقليب ( 
  ) وحكم النوم يف االجفان سار ** ه وعند الليل قلت ملقلتي( 
  ) ويعلم ما جرحتم بالنهار ** تبارك من توفاكم بليل ( 

وفيها كبري الدولة األمري الكبري ركن الدين بيربس املنصوري اخلطائي الدويدار صاحب التاريخ الكبري ورأس امليسرة 
  ر يف الدرر الكامنة هو صاحبونايب مصر قبل أرغون تويف يف رمضان مبصر عن مثانني سنة قال ابن حج

التاريخ املشهور يف مخسة وعشرين جملدا وقال الذهيب كان عاقال وافر اهليبة كبري املنزلة وقال غريه كان كثري األدب 
حنفي املذهب عاقال قد أجيز باإلفتاء والتدريس وله يد ومعروف كثري الصدقة سرا ويالزم الصالة يف اجلماعة 



حلديث والبحث يف العلوم وليله يف القرآن والتهجد مع طالقة الوجه ودوام البشر رمحه اهللا وغالب هناره يف مساع ا
وفيها الفقيه املعمر شهاب الدين أمحد بن العفيف حممد بن عمر الصقلي مث الدمشقي احلنفي إمام مسجد الرأس وهو 

   آخر من حدث عن ابن الصالح تويف يف صفر وله مثان ومثانون سنة وثالثة أشهر
وفيها مجال الدين أمحد بن علي اليمين املعروف بالعامري وهو ابن أخت إمسعيل احلضرمي شارح املهذب قال 

األسنوي كان شافعيا عاملا جليال شرح الوسيط يف حنو مثانية أجزاء وشرح أيضا التنبيه شرحا لطيفا وتوىل قضاء 
  املهجم ومات هبا 

ن فالح بن خصيب القاضي العامل الزاهد الورع أبو الربيع اهلامشي وفيها صدر الدين سليمان بن هالل بن شبل ب
اجلعفري املعروف خبطيب داريا ولد سنة اثنتني وأربعني وستمائة ومسع احلديث وتفقه على الشيخني تاج الدين 

به سنة الفزاري وحمي الدين النووي وويل خطابة داريا وأعاد بالناصرية وناب يف احلكم مدة سنني واستسقى الناس 
تسع عشرة فسقوا وكان يذكر نسبه إىل جعفر الطيار بينهما ثالثة عشر أبا مث أنه ويل خطابة جامع التوبة وترك نيابة 

احلكم قال الذهيب كان يتزهد يف ثوبه وعمامته الصغرية ومأكله وفيه تواضع وترك للرياسة والتصنع وفراغ عن 
اما حدث عن ابن أيب اليسر واملقداد وكان عارفا بالفقه وله الرعونات ومساحة ومروءة ورفق وكان ال يدخل مح

حكايات يف مشيه إىل شاهد يؤدي عنه وإىل فقري ورمبا نزل يف طريق داريا عن محارته ومحل عليها حزم حطب 
  ملسكينة رمحه اهللا تويف يف ذي القعدة ودفن بباب الصغري عند شيخه تاج الدين 

ن عبد الويل الصحراوي سبط اليلداين مسع من جده كثريا ومن الرشيد العراقي وفيها الشيخ املعمر عبد الرمحن ب
  وابن خطيب القرافة وشيخ الشيوخ احلموي

وأجاز له الضياء والسخاوي ومسع منه نايب السلطنة اآلثار للطحاوي ووصله ورتب له مرتبا مث أضر وعجز وتويف 
  بدمشق يف ربيع األول عن مخس ومثانني سنة 

امللوك العثمانية خلد اهللا دولتهم وهو السلطان عثمان بن طغربك بن سليمان شاه بن عثمان توىل  وفيها أول
صاحب الترمجة سنة تسع وتسعني وستمائة فأقام ستا وعشرين سنة نقل القطيب أن أصله من التركمان الرحالة 

قل صاحب درر األمثان يف أصل منبع النزالة من طائفة التتار ويتصل نسبه إىل يافث بن نوح عليه السالم انتهى ون
آل عثمان أن عثمان جدهم األعلى من عرب احلجاز وأنه هاجر من الغالء لبالد قرمان واتصل باتباع سلطاهنا يف 
سنة مخسني وستمائة وتزوج من قونيا فولد له سليمان فاشتهر أمره بعد عثمان مث تسلطن وهو الذي فتح برصا يف 

تسلطن بعد سليمان ولده عثمان حواى األصغر ويقال هو الذي افتتح برسبا وأنه أول حدود ثالثني وسبعمائة مث 
ملوك بين عثمان فإنه استقل بامللك وأما أبواه فكانا تابعني للملوك السلجوقية ونقل بعض املؤرخني أن أصل ملوك 

يمان شاه خبمسني ألف بيت بين عثمان من املدينة املنورة فاهللا أعلم وملا ظهر جنكزخان أخرب الد بلخ فخرج سل
إىل أرض الروم فغرق يف الفرات فدخل ولده طغربك الروم فأكرمه السلطان عالء الدين السلجوقي سلطان الروم 
فلما مات طغربك خلف أوالدا أجمادا أشدهم بأسا وأعالهم مهة عثمان صاحب الترمجة فنشأ مولعا بالقتال واجلهاد 

الدين السلجوقي ذلك منه أرسل إليه الراية السلطانية والطبل والزمر فلما  يف الكفار فلما أعجب السلطان عالء
ضربت النوبة بني يديه قام على قدميه تعظيما لذلك فصار قانونا مستمرا آلل عثمان إىل اآلن يقومون عند ضرب 

اهللا تعاىل قاله النوبة مث بعد ذلك متكن من السلطنة واستقل باألمر وافتتح من الكفارة عدة قالع وحصون رمحه 
  الشيخ مرعي يف نزهة الناظرين 

وفيها اإلمام احملدث نور الدين علي بن جابر اهلامشي اليمين الشافعي شيخ احلديث حدث عن زكي البيلقاين وعرض 



عليه الوجيز للغزايل وله مشاركات وشهرة وتويف باملنصورية عن بضع وسبعني سنة وفيها عالء الدين علي بن 
  النصري

بن غالب بن حممد األنصاري الشافعي روى عن الكمال الضرير الشاطبية وعن ابن عبد الدامي وابن أيب اليسر حممد 
وطلب وكتب وتفقه وشارك يف العلم ومتيز يف كتابة احلكم والشروط وتويف بدمشق عن مثانني سنة وفيها شيخ 

ن الصايغ الشافعي شيخ القراء بالديار املصرية قرأ القراء تقي الدين حممد بن أمحد بن عبد اخلالق العالمة املعروف باب
الشاطبية على الكمال الضرير والكمال على مصنفه ابن فارس واشتهر وأخذ عنه خلق ورحل إليه وكان ذا دين 

وخري وفضيلة ومشاركة قوية قال األسنوي رحل إليه الطلبة من أقطار األرض ألخذ علم القراءة عليه النفراده هبا 
  اية وأعاد بالطريسية والشريفية وغريمها وتويف مبصر يف صفر عن أربع وتسعني سنة رواية ودر

وفيها العالمة الورع نور الدين حممد بن إبراهيم بن األسيوطي الشافعي حكم بالكرك حنوا من ثالثني سنة وتفقه به 
   بالكرك الطلبة وحدث عن قطب الدين القسطالين وغريه وهو والد شرف الدين قاضي بلبيس وتويف

وفيها شهاب الدين حممود بن سليمان بن فهد احلليب مث الدمشقي أبو الثناء كاتب السر احلنبلي قال الذهيب عالمة 
األدب وعلم البالغيني وكاتب السر بدمشق حدث عن ابن الربهان وحيىي بن احلنبلي وابن مالك وخدم باإلنشاء 

ديه وقال ابن رجب يف طبقاته تعلم اخلط املنسوب ونسخ باألجرة حنوا من مخسني سنة وكان يكتب التقاليد على الب
خبطه األنيق كثريا واشتغل بالفقه على الشيخ مشس الدين بن أيب عمر وأخذ العربية عن الشيخ مجال الدين بن مالك 

املصرية واشتهر وتأدب باجملد بن الظهري وغريه وفتح له يف النظم والنثر مث ترقت حاله واحتيج إليه وطلب إىل الديار 
امسه وبعد صيته وصار املشار إليه يف هذا الشأن يف الديار املصرية والشامية وكان يكتب القاليد الكبار بال مسودة 

وله تصانيف يف اإلنشاء وغريه ودون الفضالء نظمه ونثره ويقال مل يكن بعد القاضي الفاضل مثله وله من 
ملطولة احلسنة االنيقة وبقي يف ديوان اإلنشاء حنوا من مخسني سنة اخلصائص ما ليس للفاضل من كثرة القصائد ا

  بدمشق ومصر وويل كتابة السر بدمشق حنوا من مثانني سنني قبل موته

وحدث وروى عنه الذهيب يف معجمه وقال كان دينا خريا متعبدا مؤثرا لالنقطاع والسكون حسن احملاورة كثري 
عشرى شعبان ودفن بتربته اليت أنشاها بالقرب من اليعمورية ووىل بعده  الفضايل وتويف بدمشق ليلة السبت ثاين

  ابنه مشس الدين ومن شعره أي الشهاب حممود 
  ) ال كنت إن طاوعت فيك عذوال ** يا من أضاف إىل اجلمال مجيال ( 
  ) فسكنت ظال من رضاك ظليال ** عوضتين من نار هجرك جنة ( 
  ) بهت خصرك رقة وحنوال أش** ومننت حني منحتين سقما به ( 
  ) مل يبق يل حنو السلو سبيال ** وسلكت يب يف احلب أحسن مسلك ( 
  ) ودجاه مثل مديد شعرك طوال ** ولرب ليل مثل وجهك بدره ( 
  ) دون األنيس مؤانسا وخليال ** أرسلت يل فيه اخليال فكان يل ( 
  ) ال ال نال قليب من وصالك سو** إن مل أجد للوجد فيك مبهجيت ( 

  وله يف حراث 
  ) يف يده املساس ما أمجله ** عشقت حراثا مليحا غدا ( 
  ) يراعي مطلع السنبله ** كأنه الزهرة قدامه الثور ( 



وفيها سراج الدين يونس بن عبد اجمليد بن علي األرمنيت نسبة إىل أرمنت من صعيد مصر األعلى ولد هبا يف احملرم 
ل بقوص على الشيخ جمد الدين القشريي وأجازه بالفتوى مث ورد مصر فاشتغل سنة أربع وأربعني وستمائة واشتغ

على علمائها ومسع من الرشيد العطار وغريه وصار يف الفقه من كبار األئمة مع فضله يف النحو واألصول وغري ذلك 
ق وواله ابن بنت وتصدر إلفادة الطلبة وصنف كتابا مساه املسائل املهمة يف اختالف األئمة وكتاب اجلمع والفر

األعز قضاء أمخيم مث صار يتنقل يف أقاليم الديار املصرية مشكور السرية حممود احلال إىل أن توىل القوصية فأقام هبا 
سنني قليلة فلسعه ثعبان يف املشهد بظاهر قوص فمات به يف ربيع اآلخر وذكر قبل موته بقليل أنه مل يبق أحد يف 

  الفتوىالديار املصرية أقدم منه يف 

  وكان أديبا شاعرا حسن احملاضرة وجد بعضهم مكتوبا خبطه على ظهر كتاب له 
  ) يغين عن اخلرب املفيد ** احلال مين يا فىت ( 
  ) فؤاد حر يف الصعيد ** فبغري سكني ذحبت ( 

  فكان كذلك مل خيرج من قوص كما سبق وله البيتان املعروفان يف الكفاءة 
  ) ينبيك عنها بيت شعر مفرد **  شرط الكفاءة حررت يف ستة( 
  ) فقد العيوب ويف اليسار تردد ** نسب ودين صنعة حرية ( 

  قاله األسنوي 

  سنة ست وعشرين وسبعمائة

  
فيها يف شعباهنا أخذ ابن تيمية وحبس بقلعة دمشق يف قاعة ومعه أخوه عبد الرمحن يؤنسه وعزروا مجاعة من أصحابه 

الدين أبو بكر بن يوسف املري بن احلريري الشافعي كان عاملا متواضعا مقريا  منهم ابن القيم وفيها تويف زين
بالسبع أخذ عن الزواوي وحفظ الفقه والنحو وحدث عن خطيب مردا والبكري وابن عبد الدامي وله جهات وكان 

إبراهيم بن عبد اهللا  مقريا مدرسا تويف بدمشق يف ربيع األول عن مثانني سنة وفيها اخلطيب املسند تقي الدين أمحد بن
ابن أيب عمر املقدسي احلنبلي مسع من خطيب مردا السرية ومسع من اليلداين والبكري وحممد بن عبد اهلادي حضورا 
ومن إبرهيم بن خليل وأجاز له السبط ومجاعة وكان خيطب جيدا باجلامع املظفري وتويف يف مجادى اآلخرة عن بضع 

  وسبعني سنة 
لرمحن ست الفقهاء بنت الشيخ تقي الدين إبراهيم بن علي ابن الواسطي الصاحلية احملدثة مسعت وفيها املعمرة أمة ا

جزء ابن عرفة من عبد احلق حضورا ومسعت من إبراهيم بن خليل وغريه وأجاز هلا جعفر اهلمذاين وكرمية وأمحد بن 
والدة فاطمة بنت الدباهي توفيت  املعز وابن القسطي وعدد كثري وكانت مشاركة صاحلة مباركة روت الكثري وهي

  يف ربيع اآلخر عن ثالث وتسعني سنة

  
وفيها الفاضل األديب احلسن بن أمحد بن زفر األربلي سافر وتغرب ودخل إىل بالد العجم واشتغل بالطب 
  واستوطن دمشق وأقام هبا صوفيا بدويرة محد إىل أن مات وكان يعرف النحو واألدب والتاريخ ومن شعره 

  ) صفر اليدين من الذي رجاه ** ا املسافر آب مثلي مفلسا وإذ( 



  ) لألخوان عند لقائهم إياه ** وخال عن الشيء الذي يهديه ( 
  ) بوروده وتكرهوا لقياه ** مل يفرحوا بقدومه وتثقلوا ( 
  ) كان السرور بقدر ما أهداه ** وإذا أتاهم قادما هبدية ( 

جر بن القطان كان يقرىء القرآن وحيكي عجايب عن الفقراء وفيه زهد وتعفف وفيها الزاهد الكبري الشيخ محاد التا
وحيضر السماع ويصيح وله وقع يف القلوب تويف بالعقيبة عن ست وتسعني سنة وفيها الشيخ عالء الدين علي بن 

هادة ساء حممد السكاكري الشاهد كان رأسا يف كتابة الشروط وفيه شهامة وحط على الكبار ولكنه متحرز يف الش
ذهنه بأخرة وأجاز له عبد العزيز بن الزبيدي وهبة اهللا بن الواعظ وغريمها ومسع من ابن عبد الدامي ومجاعة وتويف يف 

احملرم عن مثانني سنة وفيها خطيب املدينة وقاضيها سراج الدين عمر بن أمحد بن طراد اخلزرجي املصري الشافعي 
ملنذري وتفقه بابن عبد السالم قليال مث بالسديد التزمنيت والنصري بن حدث عن الرشيد وأجازه الشرف املرسي وا

  الطباخ وخطب باملدينة أربعني سنة مث سافر إىل مصر ليتداوى فأدركه املوت بالسويس عن تسعني سنة 
قال  وفيها العامل املسند مشس الدين حممد بن أمحد بن أيب بن اهليجاء بن الزراد الصاحلي روى شيئا كثريا وتفرد

الذهيب وخرجت له مشيخة روى عن البلخي وحممد بن عبد اهلادي والبلداين وخطيب مردا والبكري وكان يروي 
السند والسرية ومسند أيب عوانة واألنواع والتقاسيم ومسند أيب يعلى وأشياء وافتقر واحتاج وتغري ذهنه قبل موته 

  ينومل خيتلط وتويف بقاسيون عن مثانني سنة وفيها مشس الد

أبو عبد اهللا حممد بن مسلم بن مالك بن مزروع بن جعفر الزيين الصاحلي الفقيه احلنبلي قاضي قضاة املدينة املنورة 
ولد سنة اثنتني وستني وستمائة وتويف أبوه سنة مثان وستني وكان من الصاحلني فنشأ يتيما فقريا وكان قد حضر على 

البخاري وطبقته وأكثر عن ابن الكمال وعىن باحلديث وتفقه وأفىت ابن عبد الدامي وعمر الكرماين ومسع من ابن 
وبرع يف العربية وتصدى لالشتغال واإلفادة واشتهر امسه مع الديانة والورع والزهد واالقتناع باليسري مث بعد موت 

ار اهللا القاضي تقي الدين سليمان ورد تقليده للقضاء يف صفر سنة ست عشرة موضعه فتوقف يف القبول مث استخ
تعاىل وقبل بعد أن شرط أن ال يلبس خلعة حرير وال يركب يف املواكب قال الذهيب يف معجمه برع يف املذهب 

والعربية واقرأ الناس مدة على ورع وعفاف وحماسن مجة مث ويل القضاء بعد متنع فشكر ومحد ومل يغري زيه واجتهد 
لعدل واحلق ال خياف يف اهللا لومة الئم وهو الذي حكم على ابن يف اخلري ويف عمارة أوقاف احلنابلة وكان من قضاة ا

هتيمية مبنعه من الفتيا مبسائل الطالق وغريها مما خيالف املذهب وقد حدث ومسع منه مجاعة وخرج له احملدثون ختاريج 
القعدة وهو  عدة وحج ثالث مرات مث حج رابعة فتمرض يف طريقه فورد املدينة املنورة يوم اإلثنني ثالث عشرى ذي

ضعيف فصلى يف املسجد وسلم على النيب صلى اهللا عليه وسلم وكان باألشواق إىل ذلك يف مرضه مث مات عشية 
ذلك اليوم وصلى عليه بالروضة الشريفة ودفن بالبقيع شرقي قرب عقيل رضي اهللا عنه وفيها كمال الدين حممد بن 

شافعي حدث عن النجيب ومجاعة وقرأ عليه ولده اإلمام نور علي بن عبد القادر التميمي اهلمذاين مث املصري ال
الدين صحيح البخاري وله عليه حواش خبطه املنسوب وكان إماما قاضيا تويف مبصر عن إحدى وسبعني سنة وفيها 

ؤرخ الصدر الكبري قطب الدين موسى ابن الشيخ الفقيه أيب عبد اهللا حممد بن أيب احلسني عبد اهللا اليونيين احلنبلي امل
ولد بدمشق سنة أربعني وستمائة ومسع من أبيه ومن ابن عبد الدامي وعبد العزيز شيخ شيوخ محاة ومبصر من الرشيد 

  العطار وإمسعيل بن صارم ومجاعة وأجاز له ابن رواج



خيا والبشريي قال الذهيب كان عاملا فاضال مليح احملاضرة كرمي النفس معظما جليال حدثنا بدمشق وبعلبك ومجع تار
حسنا ذيل به على مرآة الزمان واختصر املرآة قال وانتفعت بتارخيه ونقلت منه فوائد مجة وقد حسنت يف آخر 

عمره حالته وأكثر من العزلة والعبادة وكان مقتصدا يف لباسه وزيه صدوقا يف نفسه مليح الشيبة كثري اهليبة وافر 
  ه بباب سطحا احلرمة تويف ببعلبك عن ست ومثانني سنة ودفن عند أخي

وفيها مجال الدين يوسف بن عبد احملمود بن عبد السالم البغدادي املقري الفقيه احلنبلي األديب النحوي املتفنن قرأ 
بالروايات ومسع احلديث من حممد بن حالوة وعلي بن حصني وعبد الرزاق الفوطي وغريهم وقرأ بنفسه على ابن 

بن معطي األدب والعربية واملنطق وغري ذلك وتفقه بالشيخ تقي الدين الطبال وأخذ عن ابن القواس شارح الفية ا
الزيزراين وكان معيدا عنده باملستنصرية قال الطويف استفدت منه كثريا وكان حنوى العراق ومقريه عاملا باألدب له 

افقته الشيخ حظ من الفقه واألصول والفرائض واملنطق وقال ابن رجب نالته يف آخر عمره حمنة واعتقل بسبب مو
تقي الدين بن تيمية يف مسئلة الزيارة وكتابته عليها مع مجاعة من علماء بغداد وخترج به مجاعة وتويف يف حادي عشر 

شوال ودفن مبقربة اإلمام أمحد وفيها كبري السادة األشراف ناصر الدين يونس بن أمحد احلسيين الدمشقي عن 
ن خطيب مردا وذكر للنقابة وفيها هلك قتال بالسيف ناصر بن أيب إحدى ومثانني سنة وكان رئيسا وسيما حدث ع

الفضل ضربت عنقه لثبوت زندقته على قاضي القضاة شرف الدين بن مسلم احلنبلي ونقل الثبوت إىل قاضي 
القضاة شرف الدين املالكي فأنفذه وحكم بإراقة دمه وعدم قبول توبته وأن أسلم مع العلم باخلالف وطلع معه عامل 

ظيم فصلى ركعتني وضربت عنقه وكان يف ابتداء أمره من أحسن الناس صورة حسن الصوت وعاشر الكبار ع
وانتفع هبم وكان كثري املزح واجملون وملا كرب اجتمع مبحلويل العقيدة متل ابن املعمار والباجر بقي والنجم بن خلكان 

بالد الروم مث قدم حلب واجتمع بالشيخ كمال  وغريهم فاحنلت عقيدته وتزندق من غري علم فشهد عليه فهرب إىل
  الدين

ابن الزملكاين فأكرمه واستتابه مث ظهر منه زندقة عظيمة فسريه إىل دمشق فضربت عنقه وهو من أبناء الستني وفرح 
الناس بذلك مث ضربت عنق توما الراهب الذي أسلم من ثالث سنني وارتد سرا مث أفشى ذلك عند املالكي فقتل 

مل يتكهل وهو بعلبكي وفيها هلك املعمر فضل اهللا بن أيب الفخر بن السقاعي النصراين الكاتب ببستانه وأحرق و
بارزة ودفن يف مقابر النصارى وكان خبريا يف صناعته باشر ديوان املرجتع مث نقل إىل ديوان الربمن مث انقطع عن ذلك 

ل مىت ومرقص ولوقا ويوحنا وجعلها إجنيال واحدا يف كله وكانت عنده فضيلة يف دينه مجع األناجيل األربعة إجني
كتاب بألسنة خمتلفة عرباين وسرياين وقبطي ورومي وذكر يف كل فصل ما قاله اآلخر وذكر اختالف احلواريني وبني 
 عباراهتم وكان يقول أنه حيفظ التوراة واإلجنيل واملزامري وكان املكني بن العميد النصراين قد عمل تارخيا من أول

العامل إىل سنة مثان ومخسني وستمائة فكتبه ابن السقاعي خبطه وذيل عليه إىل سنة عشرين وسبعمائة واختصر تاريخ 
  ابن خلكان وذيل عليه وعمل وفيات املطربني وغري ذلك وقارب مائة سنة 

  سنة سبع وعشرين وسبعمائة

  
س القرشي املخزومي القمويل بالفتح والضم نسبة فيها تويف الشيخ جنم الدين أبو العباس أمحد بن حممد بن مكي بن ي

إىل قمولة بلد بصعيد مصر املصري الشافعي قال األسنوي تسربل بسربال الورع والتقى وتعلق بأسباب الرقى 



فارتقى وغاص مع األولياء فركب يف فلكهم وأكرمهم حىت انتظم يف سلكهم كان إماما يف الفقه عارفا باألصول 
م الصدر كثري الذكر والتالوة متواضعا متوددا كرميا كبري املروءة شرح الوسيط شرحا مطوال والعربية صاحلا سلي

  أقرب تناوال من شرح ابن الرفعة وإن كان كثري االستمداد منه وأكثر فروعا منه أيضا بل ال أعلم كتابا يف

تلخيص الروضة من الرافعي املذهب أكثر مسائل منه مساه البحر احمليط يف شرح الوسيط مث خلص أحكامه خاصة ك
مساه جواهر البحر وشرح مقدمة ابن احلاجب يف النحو شرحا مطوال وشرح األمساء احلسىن يف جملد وكمل تفسري 

  ابن اخلطيب وتوىل تدريس الفخرية بالقاهرة ونيابة احلكم تويف يف رجب ودفن بالقرافة 
احلموي الدمشقي الكاتب مسع من خطيب القرافة وشيخ  وفيها الرئيس العابد األمني ضياء الدين إمسعيل بن عمر بن

الشيوخ وكان ذا حظ من صيام وقيام وإطعام وإيثار تام بصريا باحلساب شارف اجلامع مدة واخلزانة وتويف بدمشق 
يف صفر عن اثنتني وتسعني سنة وفيها امللك أبو حيىي زكريا بن أمحد بن حممد بن عبد الواحد بن أمحد بن حممد 

ين املغريب ويعرف باللحياين وقد وزر أبوه البن عمه املستنصر بتونس مدة اشتغل زكريا يف الفقه والنحو فربع اهلنتا
يف ذلك ومتلك يونس وحج سنة تسع وسبعمائة ورجع فبايعوه يف سنة إحدى عشرة ولقبوه بالقامي بأمر اهللا فاستمر 

ه إىل األسكندرية يف سنة إحدى وعشرين فسكنها سبع سنني مث حتول إىل طرابلس املغرب وأخذت منه تونس فتوج
  وكان قد أسقط ذكر املهدي املعصوم أعىت ابن تومرت من اخلطب وتويف بالثغر عن بضع ومثانني سنة 

وفيها املفيت الزاهد القدوة شرف الدين عبد اهللا بن عبد احلليم بن عبد السالم بن أيب القسم بن اخلضر بن حممد بن 
الدمشقي احلنبلي الفقيه اإلمام املتقن أبو حممد أخو الشيخ تقي الدين ولد يف حادي عشر حمرم سنة تيمية احلراين مث 

ست وستني وستمائة حبران وقدم مع أهله إىل دمشق رضيعا فحضر هبا على ابن أيب اليسر وغريه مث مسع ابن عالن 
هب حىت أفىت وبرع أيضا يف الفرائض وابن الصرييف وخلقا ومسع املسند والصحيحني وكتب السنن وتفقه يف املذ

واحلساب وعلم اهليئة ويف األصلني والعربية وله مشاركة قوية يف احلديث ودرس باحلنبلية مدة وكان صاحب صدق 
وإخالص قانعا باليسري شريف النفس شجاعا مقداما جماهدا زاهدا عابدا ورعا خيرج من بيته ليال ويأوي إليه هنارا 

  ني حبيث يقصد فيه لكنه يأوي املساجد املهجورة خارج البلدوال جيلس يف مكان مع

فيختلي فيها للصالة والذكر وكان كثري العبادة والتأله واملراقبة واخلوف من اهللا تعاىل ذا كرامات وكشوف كثري 
تش الصدقات واإليثار بالذهب والفضة يف حضره وسفره مع فقره وقلة ذات يده وكان رفيقه يف احململ يف احلج يف

رحله فال جيد فيه شيئا مث يراه يتصدق بذهب كثري جدا وهذا أمر مشهور معروف عنه وحج مرات متعددة وكان له 
يد طوىل يف معرفة تراجم السلف ووفياهتم يف التواريخ املتقدمة واملتأخرة وجلس مع أخيه مدة يف الديار املصرية وقد 

م وسئل عنه الشيخ كمال الدين بن الزملكاين فقال هو بارع استدعى غري مرة وحده للمناظرة فناظر وأفحم اخلصو
يف فنون عديدة من الفقه والنحو واألصول مالزم ألنواع اخلري وتعليم العلم حسن العبارة قوي يف دينه مليح البحث 

ه اهللا صحيح الذهن قوي الفهم رمحه اهللا قاله ابن رجب وذكره الذهيب يف املعجم وغريه وأثىن عليه كثريا تويف رمح
تعاىل يوم األربعاء رابع عشر مجادى األوىل بدمشق وصلى عليه الظهر باجلامع ومحل إىل القلعة فصلى عليه أخواه 
تقي الدين وعبد الرمحن وغريمها صلى عليه أخواه يف السجن ألن التكبري عليه كان يبلغهم وكان وقتا مشهودا مث 

  األصابع فدفن يف مقابر الصوفية صلى عليه مرة ثالثة ورابعة ومحل على الرؤوس و
وفيها الشيخ عز الدين عبد العزيز بن أمحد بن عثمان بن عيسى بن عمر بن اخلضر الكردي الشافعي ويعرف بابن 
خطيب األمشونني قال ابن شهبة مسع من عبد الصمد بن عساكر مبكة ومسع بدمشق وغريها من مجاعة وتفقه وتفنن 



اء دمشق بعد موت ابن صصرى فلم يتفق ودرس وأفىت وصنف على حديث وفاق األقران وكان قد عني لقض
األعرايب الذي جامع يف رمضان كتابا نفيسا مشتمال على ألف فائدة وفائدة وويل قضاء قوص وقضاء احمللة مث قدم 

ين القاهرة فمات هبا يف رمضان انتهى وقال السبكي له تصانيف كثرية حسنة وأدب وشعر وفيها املعمر مشس الد
حممد بن أمحد بن منعة بن مطرف القنوي مث الصاحلي مسع من عبد احلق حضورا ومن ابن قمرية واملرسي واليلداين 

  وأجاز له الضياء احلافظ وابن يعيش

  النحوي وروى مجلة وتفرد وتويف يف احملرم عن اثنتني وتسعني سنة 
رواح والسبط واملرسي وتفرد بعوايل وكان دينا  وفيها النور علي بن عمر بن أيب بكر الداين الصويف مسع من ابن

خريا أضر مث أبصر وتويف مبصر يف احملرم عن اثنتني وتسعني سنة وفيها قاضي القضاة صدر الدين علي بن اإلمام 
صفي الدين أيب القسم بن حممد بن عثمان بن حممد البصراوي احلنفي ولد يف رجب سنة اثنني وأربعني وستمائة 

ان من أكابر علماء احلنفية اشتغل على قاضي القضاة مشس الدين بن عطاء ودرس يف املقدمية بقلعة بصرى وك
واخلاتونية الربانية والنورية وويل القضاء وكان متحريا يف أحكامه متعه اهللا بسمعه وبصره ومجيع حواسه إىل أن تويف 

قسم بن أيب العز بن الوراق املوصلي املقري ببستانه بأرض سطرا وفيها مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن علي بن ال
الفقيه احلنبلي احملدث النحوي ويعرف بابن اخلروف ولد يف حدود األربعني وستمائة باملوصل وقرأ هبا القراءات 
على عبد اهللا بن إبراهيم اجلزري الزاهد وقصد اإلمام أبا عبد اهللا شعلة ليقرأ عليه فوجده مريضا مرض املوت مث 

روف إىل بغداد بعد الستني وقرأ هبا القراءات بكتب كثرية يف السبع والعشر على الشيخ عبد الصمد رحل ابن خ
بن أيب اجليش والزمه مدة طويلة وقرأ القراءات أيضا على أيب احلسن بن الوجوهي ومسع احلديث منهما ومن ابن 

لكواشي املفسر باملوصل وقرأ هبا أيضا وضاح وذكر الذهيب أنه حفظ اخلرقي وعىن باحلديث وقرأ يف التفسري على ا
على الغرنوي معامل التنزيل للبغوي وتصدى لألقراء واالشتغال ببلده مدة وقرأ عليه مجاعة وقدم الشام سنة سبع 

عشرة فسمع منه الذهيب والربزايل وذكره يف معجمه وأثىن عليه ومسع منه أيضا أبو حيان وعبد الكرمي احلليب 
إىل بلده املوصل فتويف هبا يف ثامن مجادى األوىل ودفن مبقربة املعاىف بن عمران رضي اهللا  وذكره يف معجمه ورجع

عنه وفيها الشيخ كمال الدين أبو املعايل حممد بن علي بن عبد الواحد بن عبد الكرمي بن خلف بن نبهان األنصاري 
  لالشافعي بن خطيب زملكا ويعرف بابن الزملكاين ولد يف شوال سنة سبع وقي

ست وستني وستمائة ومسع من مجاعة وطلب احلديث بنفسه وكتب الطباق خبطه وقرأ الفقه على الشيخ تاج الدين 
الفزاري واألصول على هباء الدين بن الزكي والصفي اهلندي والنحو على بدر الدين بن مالك وجود الكتابة على 

ة ووكالة بيت املال ونظر املارستان ودرس بالعادلية جنم الدين ابن البصيص وكتب اإلنشاء مدة وويل نظر اخلزانة مد
الصغرى وتربة أم الصاحل مث بالشامية الربانية والظاهرية اجلوانية والعدراوية والرواحية واملسرورية وجلس باجلامع 

لألشغال وله تسع عشرة سنة أرخ ذلك شيخه الشيخ تاج الدين مث ويل قضاء حلب سنة أربع وعشرين بغري رضاه 
س هبا بالسلطانية والسيفية والعصرونية واألسدية مث طلب إىل مصر ليشافهه السلطان بقضاء الشام فركب ودر

الربيد فمات قبل وصوله إىل مصر ومن مصنفاته الرد على ابن تيمية يف مسئلة الزيارة والرد عليه يف مسألة الطالق 
لنووي وله كتاب يف فضل امللك على البشر قال قال ابن كثري يف جملد قال وعلق قطعة كبرية من شرح املنهاج ل

الذهيب يف معجمه املختص شيخنا عامل العصر طلب بنفسه وقرأ على الشيوخ ونظر يف الرجال والعلل وكان عذب 
القراءة سريعا وكان من بقايا اجملتهدين ومن أذكياء زمانه ودرس وأفىت وصنف وخترج به األصحاب وقال ابن كثري 



ة املذهب تدريسا وإفتاء ومناظرة برع وساد أقرانه وحاز قصب السبق عليهم بذهنه الوقاد وحتصيله انتهت إليه رياس
الذي أسهره ومنعه الرقاد وعبارته اليت هي أشهى من السهاد وخطه الذي هو أنضر من أزاهري املهاد إىل أن قال أما 

من عبارته وحسن تقريره وجودة احترازاته دروسه يف احملافل فلم أمسع أحدا من الناس يدرس أحسن منه وال أجل 
وصحة ذهنه وقوة قرحيته وحسن نظره تويف يف رمضان ببلبيس ومحل إىل القاهرة ودفن جوار قبة الشافعي رضي اهللا 

  عنه 
وفيها فخر الدين حممد بن حممد بن حممد املعروف بابن الصقلي ضبطه بعضهم بفتح الصاد والقاف وبعضهم بفتح 

اف نسبة إىل جزيرة صقلية يف حبر الروم الشافعي تفقه يف القاهرة على الشيخ قطب الدين الصاد وكسر الق
  السنباطي

وناب يف القضاء بظاهر القاهرة وصنف التنجيز يف الفقه وهو التعجيز إال أنه يزيد فيه التصحيح على طريقة النووي 
كان فقيها فاضال دينا ورعا تويف بالقاهرة يف ويشري إىل تصحيح الرافعي بالرموز وزاد فيه بعض قيود قال السبكي 

  ذي القعدة 
  وفيها القاضي األديب مشس الدين حممد بن الشهاب حممود كاتب السر تويف يف شوال عن مثان ومخسني سنة 

  سنة مثان وعشرين وسبعمائة

  
ه تغري من زلزلة فيها نقض رخام احلائط القبلي من ناحية جامع دمشق الغربية فوجد احلائط منحدبا فنقض كأن

فأخرب إىل األرض مساحة مخسني ذراعا فبىن وأحدث فيه حمراب للحنفية وجدد ترخيم حيطان اجلامع سوى 
املقصورة وأركان القبة وفيها تويف اإلمام القدوة عز الدين إبراهيم بن أمحد بن عبد احملسن احلسيين العراقي الشافعي 

بنت ولد مجال اإلسالم والبادراي ومجاعة وأجاز له ابن يعيش وابن من ولد موسى الكاظم مسع من والده وحليمة 
  رواج ونسخ باألجرة وتفرد مع التقوى والعلم والورع تويف بالثغر يف احملرم عن تسعني سنة 

وفيها شيخ اإلسالم تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهللا بن تيمية احلراين احلنبلي 
اجملتهد املطلق ولد حبران يوم اإلثنني عاشر ربيع األول سنة إحدى وستني وستمائة وقدم به والده وباخويه عند  بل

استيالء التتار على البالد إىل دمشق سنة سبع وستني فسمع الشيخ هبا ابن عبد الدامب وابن أيب اليسر واجملد بن 
الدين ابن أيب عمر وغريهم وعىن باحلديث ومسع املسند عساكر وحيىي بن الصرييف والقسم األربلي والشيخ مشس 

مرات والكتب الستة ومعجم الطرباين الكبري وما ال حيصى من الكتب واألجزاء وقرأ بنفسه وكتب خبطه مجلة من 
األجزاء وأقبل على العلوم يف صغره فأخذ الفقه واألصول عن والده وعن الشيخ مشس الدين بن أيب عمر والشيخ 

  ن بن املنجا وبرع يف ذلك وناظر وقرأ العربيةزين الدي

على ابن عبد القوي مث أخذ كتاب سيبويه فتأمله وفهمه وأقبل على تفسري القرآن الكرمي فربز فيه واحكم أصول 
الفقه والفرائض واحلساب واجلرب واملقابلة وغري ذلك من العلوم ونظر يف الكالم والفلسفة وبرز يف ذلك على أهله 

ؤسائهم وأكابرهم ومهر يف هذه الفضائل وتأهل للفتوى والتدريس وله دون العشرين سنة وأفىت من قبل ورد على ر
العشرين أيضا وأمده اهللا بكثرة الكتب وسرعة احلفظ وقوة اإلدراك والفهم وبطء النسيان حىت قال غري واحد أنه مل 

بوظائفه بعده مدة فدرس بدار احلديث التنكزية يكن حيفظ شيئا فينساه مث تويف والده وله إحدى وعشرون سنة فقام 



اجملاورة حلمام نور الدين الشهيد يف البزورية يف أول سنة ثالث ومثانني وحضر عنده قاضي القضاة هباء الدين بن 
الزكي والشيخ تاج الدين الفزاري وابن املرحل وابن املنجا ومجاعة فذكر درسا عظيما يف البسملة حبيث هبر 

ثنوا عليه مجيعا قال الذهيب وكان الشيخ تاج الدين الفزاري يبالغ يف تعظيم الشيخ تقي الدين حبيث أنه احلاضرين وأ
علق خبطه درسه بالتنكزية مث جلس عقب ذلك مكان والده باجلامع على منرب أيام اجلمع لتفسري القرآن العظيم 

أكثر وبقي يفسر يف سورة نوح عدة سنني وشرع من أول القرآن فكان يورد يف اجمللس من حفظه حنو كراسني أو 
أيام اجلمع وقال الذهيب يف معجم شيوخه شيخنا وشيخ اإلسالم وفريد العصر علما ومعرفة وشجاعة وذكاء وتنويرا 

إهليا وكرما ونصحا لألمة وأمرا باملعروف وهنيا عن املنكر مسع احلديث وأكثر بنفسه من طلبه وكتب وخرج ونظر 
وحصل ما مل حيصله غريه وبرع يف تفسري القرآن وغاص يف دقيق معانيه بطبع سيال وخاطر  يف الرجال والطبقات

وقاد إىل مواضع األشكال ميال واستنبط منه أشياء مل يسبق إليها وبرع يف احلديث وحفظه فقل من حيفظ ما حيفظ 
لناس يف معرفة الفقه من احلديث معزوا إىل أصوله وصحابته مع شدة استحضار له وقت إقامة الدليل وفاق ا

واختالف املذاهب وفتاوى الصحابة والتابعني حبيث أنه إذا أفىت مل يلتزم مبذهب بل مبا يقوم دليله عنده وأتقن العربية 
  أصوال وفروعا

وتعليال واختالفا ونظر يف العقليات وعرف أقوال املتكلمني ورد عليهم ونبه على خطأهم وحذر ونصر السنة 
براهني وأوذى يف ذات اهللا من املخالفني وأخيف يف نصر السنة احملضة حىت أعلى اهللا مناره بأوضح حجج وأهبر 

ومجع قلوب أهل التقوى على حمبته والدعاء له وكبت أعداءه وهدى به رجاال كثرية من أهل امللل والنحل وجبل 
إلسالم بعد أن كاد ينثلم خصوصا يف قلوب امللوك واألمراء على االنقياد له غالبا وعلى طاعته وأحيا به الشام بل ا

كائنة التتار وهو أكرب من أن ينبه على سريته مثلى فلو حلفت بني الركن واملقام حللفت أين ما رأيت بعيين مثله وأنه 
ما رأى مثل نفسه انتهى كالم الذهيب وكتب الشيخ كمال الدين بن الزملكاين حتت اسم ابن تيمية كان إذا سئل 

ظن الرائي والسامع أنه ال يعرف غري ذلك الفن وحكم أن أحدا ال يعرفه مثله وكان الفقهاء من عن فن من العلم 
سائر الطوائف إذا حالسوه استفادوا يف مذاهبهم منه أشياء وال يعرف أنه ناظر أحدا فانقطع معه وال تكلم يف علم 

فيه شروط االجتهاد على وجهها  من العلوم سواء كان من علوم الشرع أو غريها إال فاق فيه أهله واجتمعت
وكتب احلافظ ابن سيد الناس يف جواب سؤاالت الدمياطي يف حق ابن تيمية الفيته ممن أدرك من العلوم حظا وكان 

يستوعب السنن واآلثار حفظا أن تكلم يف التفسري فهو حامل رايته وإن أفىت يف الفقه فهو مدرك غايته أو دان 
روايته أو حاضر باحلنل وامللل مل ير أوسع من حنلته وال أرفع من درايته برز يف كل باحلديث فهو صاحب علمه وذو 

فن على أبناءه جنسه ومل تر عني من رآه مثله وال رأت عينه مثل نفسه وقال الذهيب يف تارخيه الكبري بعد ترمجة 
بن الزملكاين أيضا ترمجة طويلة حبيث يصدق عليه أن يقال كل حديث ال يعرفه ابن تيمية فليس حبديث وترمجة ا

  طويلة وأثىن عليه ثناء عظيما وكتب حتت ذلك 
  ) وصفاته جلت عن احلصر ** ماذا يقول الواصفون له ( 
  )هو بيننا أعجوبة الدهر ** هو حجة هللا باهرة ( 

  
  ) أنوارها أربت على الفجر ** هو آية للخلق ظاهرة ( 

  لشيخ مصر واجتمع به فأنشد أبو حيان وللشيخ أثري الدين أيب حيان النحوي ملا دخل ا



  ) داع إىل اهللا فردا ما له وزر ** ملا رأينا تقي الدين الح لنا ( 
  ) خري الربية نور دونه القمر ** على حمياه من سيما األوىل صحبوا ( 
  ) حبر تقاذف من أمواجه الدرر ** حرب تسربل منه دهره حربا ( 
  ) قام سيد تيم إذ عصت مضر م** قام ابن تيمية يف نصر شرعتنا ( 
  ) وأمخد الشرك إذ طارت له شرر ** فأظهر الدين إذ آثاره درست ( 
  ) هذا اإلمام الذي قد كان ينتظر ** يا من حتدث عن علم الكتاب أصخ ( 

يشري هبذا إىل أنه اجملدد وممن صرح بذلك الشيخ عماد الدين الواسطي وقد تويف قبل الشيخ وقال يف حق الشيخ 
ثناء طويل مجيل ما لفظه فواهللا مث واهللا مث واهللا مل ير حتت أدمي السماء مثل شيخكم ابن تيمية علما وعمال وحاال  بعد

وخلقا واتباعا وكرما وحلما وقياما يف حق اهللا عند انتهاك حرماته أصدق الناس عقدا وأصحهم علما وعزما 
ا وأكملهم اتباعا لنبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم ما رأينا وأنفذهم وأعالهم يف انتصار احلق وقيامه مهة وأسخاهم كف

يف عصرنا هذا من تستجلي النبوة احملمدية وسننها من أقواله وأفعاله إال هذا الرجل يشهد القلب الصحيح إن هذا 
فقال  هو االتباع حقيقة وقال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد وقد سئل عن ابن تيمية بعد اجتماعه به كيف رأيته

رأيت رجال سائر العلوم بني عينيه يأخذ ما شاء منها ويترك ما شاء فقيل له فلم ال تتناظرا قال ألنه حيب الكالم 
وأحب السكوت وقال برهان الدين بن مفلح يف طبقاته كتب العالمة تقي الدين السبكي إىل احلافظ الذهيب يف أمر 

وزخاره حبره وتوسعته يف العلوم الشرعية والعقلية وفرط ذكائه  الشيخ تقي الدين بن تيمية فاململوك يتحقق قدره
واجتهاده وأنه بلغ من ذلك كل املبلغ الذي يتجاوزه الوصف واململوك يقول ذلك دائما وقدره يف نفسي أكرب من 

  ذلك وأجل مع ما مجعه اهللا له من الزهادة والورع والديانة ونصرة احلق والقيام فيه ال لغرض سواه وجريه

على سنن السلف وأخذه من ذلك باملأخذ األوىف وغرابة مثله يف هذا الزمان بل يف أزمان انتهى وقال العالمة احلافظ 
ابن ناصر الدين يف شرح بديعته بعد ثناء مجيل وكالم طويل حدث عنه خلق منهم الذهيب والربزايل وأبو الفتح بن 

ل الذهيب يف عد مصنفاته اجملودة وما أبعد أن تصانيفه إىل سيد الناس وحدثنا عنه مجاعة من شيوخنا األكياس وقا
اآلن تبلغ مخسماية جملدة وأثىن عليه الذهيب وخلق بثناء محيد منهم الشيخ عماد الدين الواسطي العارف والعالمة 

أستاذ  تاج الدين عبد الرمحن الفزاري وابن الزملكاين وأبو الفتح وابن دقيق العيد وحسبه من الثناء اجلميل قول
أئمة اجلرح والتعديل أيب احلجاج املزي احلافظ اجلليل قال عنه ما رأيت مثله وال رأى هو مثل نفسه وما رأيت أحدا 

أعلم بكتاب اهللا وسنة رسوله وال اتبع هلما منه وترمجه باالجتهاد وبلوغ درجته والتمكن يف أنواع العلوم والفنون 
بد اهلادي وآخرون وال خيلف بعده من يقاربه يف العلم والفضل انتهى كالم ابن الزملكاين والذهيب والربزايل ابن ع

ابن ناصر الدين ملخصا وكان الشيخ العارف باهللا أبو عبد اهللا ابن قوام يقول ما أسلمت معارفنا إال على يد ابن 
نه منتصب لنفعهم ليال تيمية وقال ابن رجب كانت العلماء والصلحاء واجلند واألمراء والتجار وسائر العامة حتبه أل

وهنارا بلسانه وعلمه مث قال ابن رجب وغريه ذكر نبذة من مفرداته وغرائبه اختار ارتفاع احلدث باملياه املعتصرة 
كماء الورد وحنوه والقول بأن املائع ال ينجس بوقوع النجاسة فيه إال أن يتغري قليال كان أو كثريا والقول جبواز 

مني وكلما حيتاج يف نزعه من الرجل إىل املعاجلة باليد أو بالرجل األخرى فإنه جيوز املسح املسح على النعلني والقد
عليه مع القدمني واختار أن املسح على اخلفني ال يتوقت مع احلاجة كاملسافر على الربيد وحنوه وفعل ذلك يف ذهابه 

ختار جواز املسح على اللفايف وحنوها إىل الديار املصرية على خيل الربيد ويتوقت مع إمكان النزع وتيسره وا



واختار جواز التيمم خبشية فوات الوقت يف حق غري املعذور كمن أخر الصالة عمدا حىت تضايق وقتها وكذا من 
  خشي فوات اجلمعة والعيدين وهو حمدث

تتيمم وتصلي واختار أن واختار أن املرأة إذا مل ميكنها االغتسال يف البيت وشق عليها النزول إىل احلمام وتكرره أهنا 
ال حد ألقل احليض وال ألكثره وال ألقل الطهر بني احليضتني وال لسن اإلياس وأن ذلك يرجع إىل ما تعرفه كل 

امرأة من نفسها واختار أن تارك الصالة عمدا ال جيب عليه القضاء وال يشرع له بل يكثر من النوافل وأن القصر 
مذهب الظاهرية واختار القول بأن البكر ال تستربأ وإن كانت كبرية كما هو  جيوز يف قصري السفر وطويله كما هو

قول ابن عمر واختاره البخاري صاحب الصحيح والقول بأن سجود التالوة ال يشترط له وضوء كما هو مذهب 
كما هو  ابن عمر واختيار البخاري والقول بأن من أكل يف شهر رمضان معتقدا أنه ليل وكان هنارا ال قضاء عليه

الصحيح عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وإليه ذهب بعض التابعني وبعض الفقهاء بعدهم والقول جبواز املسابقة 
بال حملل وإن أخرج املتسابقان والقول باسترباء املختلعة حبيضة وكذلك املوطوءة بشبهة واملطلقة آخر ثالث 

جواز طواف احلائض وال شيء عليها إذا مل ميكنها أن تطوف تطليقات والقول بإباحة وطء الوثنيات مبلك اليمني و
طاهرا والقول جبواز بيع األصل بالعصري كالزيتون بالزيت والسمسم بالسريج والقول جبواز بيع ما يتخذ من الفضة 

عروفة للتحلي وغريه كاخلامت وحنوه بالفضة متفاضال وجعل الزايد من الثمن يف مقابلة الصنعة والقول ومن أقواله امل
املشهورة اليت جرى بسبب االفتاء هبا حمن وقالقل قوله بالتكفري يف احللف بالطالق وأن الطالق الثالث ال يقع إال 
واحدة وأن الطالق احملرم ال يقع وله يف ذلك مؤلفات كثرية ال تنحصر وال تنضبط وقال ابن رجب مكث الشيخ 

القعدة سنة مثان وعشرين مث مرض بضعة وعشرين يوما ومل  معتقال يف القلعة من شعبان سنة ست وعشرين إىل ذي
يعلم أكثر الناس مبرضه ومل يفجأهم إال موته وكانت وفاته يف سحر ليلة اإلثنني عشرى ذي القعدة ذكره مؤذن 
القلعة على منارة اجلامع وتكلم به احلرس على األبرجة فتسامع الناس بذلك وبعضهم علم به يف منامه واجتمع 

  حول القلعة حىت أهلالناس 

الغوطة واملرج ومل يطبخ أهل األسواق وال فتحوا كثريا من الدكاكني وفتح باب القلعة واجتمع عند الشيخ خلق 
كثري من أصحابه يبكون ويثنون وأخربهم أخوه زين الدين عبد الرمحن أنه ختم هو والشيخ منذ دخال القلعة مثانني 

إن املتقني يف جنات وهنر يف مقعد صدق عند مليك مقتدر { نتهيا إىل قوله تعاىل ختمة وشرعا يف احلادية والثمانني وا
فشرع حينئذ الشيخان الصاحلان عبد اهللا بن احملب الصاحلي والزرعي الضرير وكان الشيخ حيب قراءهتما فابتدآ } 

تغسيله وكانوا من سورة الرمحن حىت ختما القرآن وخرج من عند من كان حاضرا إال من يغسله ويساعد على 
مجاعة من أكابر الصاحلني وأهل العلم كاملزي وغريه وما فرغ من تغسليه حىت امتألت القلعة وما حوهلا بالرجال 

فصلى عليه بدركاة القلعة الزاهد القدوة حممد بن متام وضج الناس حينئذ بالبكاء والثناء والدعاء بالترحم وأخرج 
ر وكان يوما مشهوا مل يعهد بدمشق مثله وصرخ صارخ هكذا تكون الشيخ إىل جامع دمشق وصلوا عليه الظه

جنايز أئمة السنة فبكى الناس بكاء كثريا وأخرج من باب الربيد واشتد الزحام وألقى الناس على نعشه مناديلهم 
وصار النعش على الرؤس يتقدم تارة ويتأخر أخرى وخرجت جنازته من باب الفرج وازدحم الناس على أبواب 

ينة مجيعا للخروج وعظم األمر بسوق اخليل وتقدم يف الصالة عليه هناك أخوه عبد الرمحن ودفن وقت العصر أو املد
قبلها بيسري إىل جانب أخيه شرف الدين عبد اهللا مبقابر الصوفية وحزر من حضر جنازته مبائيت ألف ومن النساء 

فيها شهاب الدين أبو العباس أمحد بن حيىي بن خبمسة عشر ألفا وختمت له ختمات كثرية رمحه اهللا ورضي عنه و



حممد بن بدر اجلزري مث الصاحلي املقرىء الفقيه احلنبلي ولد يف حدود السبعني وستمائة وقرأ بالروايات على الشيخ 
مجال الدين البدري ومسع من مجاعة من أصحاب ابن طربزد والكندي ولزم اجملد التونسي وأخذ عنه علم القراءات 

فيها وأقبل على الفقه وصحب القاضي ابن مسلم مدة وانتفع به وكان من خيار الناس دينا وعقال وحياء  حىت مهر
  ومروءة وتعففا أقرأ القراءات وحدث وتويف سنة مثان وعشرين وسبعمائة قاله ابن رجب

  
صويل النحوي شهاب وفيها أبو العباس أمحد بن حممد بن عبد الويل بن جبارة املقدسي املقرىء الفقه احلنبلي األ

الدين بن الشيخ تقي الدين ولد سنة سبع أو مثان وأربعني وستمائة ومسع من خطيب مرادا وابن حصورا وابن عبد 
الدامي وارحتل إىل مصر بعد الثمانني فقرأ هبا القراءات على الشيخ حسن الراشدي وصحبه إىل أن مات وقرأ 

ربية على هباء الدين بن النحاس وبرع يف ذلك وتفقه يف املذهب األصول على شهاب الدين القرايف املالكي والع
وقدم دمشق مث حتول إىل حلب وأقرأ هبا مث استوطن بيت املقدس وتصدر ألقراء القراءات والعربية وصنف شرحا 
كبريا للشاطبية وشرحا آخر للرائية يف الرسم وشرحا اللفية ابن معطى وصنف تفسريا وأشياء يف القراءات ذكره 

الذهيب يف معجم شيوخه فقال كان إماما مقرئا بارعا فقيها حنويا نشأ إىل اليوم يف صالح ودين وزهد مسعت منه 
جملس البطاقة وانتهت إليه مشيخة بيت املقدس وذكر الربزايل أنه حج وجاور مبكة وأنه يعد يف العلماء الصاحلني 

بالقدس سحر يوم األحد رابع رجب وذكر الدبيثي أنه األخيار وقال قرأت عليه بدمشق والقدس عدة أجزاء وتويف 
مات فجأة وفيها الشيخ مجال الدين عبد اهللا بن حممد بن علي ابن العاقويل الواسطي الشافعي مدرس املستنصرية قال 

ابن قاضي شهبة يف طبقاته مولده يف رجب سنة مثان وثالثني وستمائة ومسع احلديث من مجاعة واشتغل وبرع وقال 
كثري درس باملستنصرية مدة طويلة حنو أربعني سنة وباشر نظر األقاف وعني لقضاء القضاة يف وقت وأفىت من ابن 

سنة سبع ومخسني وإىل أن مات وذلك إحدى وسبعون سنة وهذا شيء غريب جدا وكان قوي النفس له وجاهة يف 
لقضاة بالعراق وقال الكتيب انتهت الدولة كم كشفت به كربة عن الناس بسعيه وقصده وقال السبكي ويل قضاء ا

إليه رياسة الشافعية ببغداد ومل يكن يومئذ من مياثله وال يضاهيه يف علومه وعلو مرتبته وعني لقضاء القضاة فلم يقبل 
تويف يف شوال ببغداد وله تسعون سنة وثالثة أشهر ودفن بداره وكان وقفها على شيخ وعشرة صبيان يقرؤن 

  الكه كلها وفيها الفقيه املعمر مجالالقرآن ووقف عليها أم

الدين عبد الرمحن بن أمحد بن عمر بن شكر املقدسي احلنبلي ولد يف رمضان سنة تسع وثالثني وستمائة ومسع من 
النور البلخي واملرسي وحممد بن عبد اهلادي وطائفة تويف بالصاحلية يف ذي القعدة وفيها عفيف الدين أبو عبد اهللا 

سن بن أيب احلسن البغدادي ابن اخلراط احلنبلي قال الذهيب اإلمام الواعظ مسند العراق شيخ حممد بن عبد احمل
املستنصرية مولده يف ربيع األول سنة مثان وثالثني وستمائة مسع من عجيبة كثريا وابن اخلري وابن قمرية وأخيه 

ن حممد بن عثمان بن أيب احلسن وطائفة وتفرد ومات ببغداد يف مجادى األوىل وفيها قاضي القضاة مشس الدي
الدمشقي احلنفي بن احلريري ولد يف صفر سنة ثالث ومخسني وستمائة وحدث عن ابن الصرييف والقطب بن 

  عصرون وابن أيب اليسر وكان عادال مهيبا صارما دينا رأسا يف املذهب وتويف مبصر يف مجادى اآلخرة 

  سنة تسع وعشرين وسبعمائة



  
يخ اإلسالم برهان الدين إبراهيم بن شيخ الشافعية تاج الدين عبد الرمحن بن إبراهيم بن سباع فيها تويف العالمة ش

الفزاري املصري األصل الشافعي بل شافعي الشام ولد يف شهر ربيع األول سنة ستني وستمائة ومسع الكثري من ابن 
ه وبرع وأعاد يف حلقته وأخذ النحو عبد الدامي وابن أيب اليسر وعدة وله مشيخة خرجها العالئي وأخذ عن والد

عن عمه شرف الدين ودرس بالبادرائية بعد وفاة أبيه وخلفه يف أشغال الطلبة واالفتاء والزم االشغال والتصنيف 
وحدث بالصحيح مرات وعرض عليه القضاء فامتنع وباشر اخلطابة بعد موت عمه مدة يسرية مث تركها وصنف 

شر جملدات وله تعليقة على خمتصر ابن احلاجب يف األصول وله مصنفات أخر ذكره التعليقة على التنبيه يف حنو ع
الذهيب يف املعجم املختص وقال انتهت إليه معرفة املذهب ودقائقه ووجوهه مع علمه متون األحكام وعلم األصول 

حسن السمت والعربية وغري ذلك ومسع الكثري وكتب مسموعاته وكان يدري علوم احلديث مع الدين والورع و
  والتواضع تويف

  بالبادرائية يف مجادى األوىل ودفن بباب الصغري عند أبيه وعمه 
وفيها جمد الدين أبو الفدا إمسعيل بن حممد بن إمسعيل بن الفراء احلراين مث الدمشقي الفقيه احلنبلي شيخ املذهب ولد 

وسبعني فسمع هبا الكثري من ابن أيب  سنة مخس أو ست وأربعني وستمائة حبران وقدم دمشق مع أهله سنة إحدى
عمر وابن الصرييف والكمال عبد الرحيم وابن البخاري واألربلي وابن حامد الصابوين وغريهم وطلب بنفسه ومسع 

املسند والكتب الكبار وتفقه بالشيخ مشس الدين ابن أيب عمر وغريه والزمه حىت برع يف الفقه وتصدى لألشغال 
تفع به خلق كثري مع الديانة والتقوى وضبط اللسان والورع يف املنطق وغريه واطراح والفتوى مدة طويلة وان

التكلف يف امللبس وغريه قال الطويف كان من أصلح خلق اهللا وأدينهم كأن على رأسه الطري وكان عاملا بالفقه 
غريه يقال أنه أقرأ املقنع  واحلديث وأصول الفقه والفرائض واجلرب واملقابلة وقال الذهيب كان شيخ احلنابلة وقال

مائة مرة وكان عدمي التكلف حيمل حاجته بنفسه وليس له كالم يف غري العلم وال خيالط أحدا وأوقاته حمفوظة وقال 
هو ما وقع يف قليب الترفع على أحد من الناس فاىن أخرب بنفسي ولست أعرف أحوال الناس وقال ابن رجب كان 

يذكر عنه أنه كان ال يذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم يف دروسه إال ودموعه سريع الدمعة مسعت بعض شيوخنا 
جارية وال سيما أن ذكر شيئا من الرقائق أو أحاديث الوعيد وحنو ذلك وقد قرأ عليه عامة أكابر شيوخنا ومن 

ويف ليلة األحد قبلهم حىت الشيخ تقي الدين الذريرايت شيخ العراق وحدث ومسع منه مجاعة منهم الذهيب وغريه وت
تاسع مجادى األوىل باملدرسة اجلوزية ودفن مبقابر الباب الصغري وفيها الصاحب األجمد رئيس الشام عز الدين محزة 

بن املؤيد بن القالنسي الدمشقي كان حمتشما معظما متنعما عمل الوزارة وغريها وروى عن الربهان وابن عبد 
وأشهر قاله يف العرب وفيها اإلمام تقي الدين أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن  الدامي وتويف يف ذي احلجة عن مثانني سنة

  أيب بكر بن إمسعيل بن أيب الربكات بن مكي بن أمحد الذريرايت مث البغدادي احلنبلي

فقيه العراق ومفيت اآلفاق ولد يف مجادى اآلخرة سنة مثان وستني وستمائة وحفظ القرآن وله سبع سنني ومسع 
ن إمسعيل بن الطبال وخالئق وتفقه ببغداد على مجاعة منهم الشيخ مفيد الدين احلريب وغريه مث ارحتل إىل احلديث م

دمشق فقرأ هبا املذهب على الشيخ زين الدين بن املنجا والشيخ جمد الدين احلراين مث عاد إىل بلده وبرع يف الفقه 
عارفا بأصول الدين وباحلديث وبأمساء الرجال  وأصوله ومعرفة املذهب واخلالف والفرائض ومتعلقاهتا وكان

والتواريخ وباللغة والعربية وغري ذلك وانتهت إليه معرفة الفقه بالعراق وكان حيفظ اهلداية واخلريف وذكر أنه طالع 



املغىن للشيخ موفق الدين ثالثا وعشرين مرة وكان يستحضر أكثره وعلق عليه حواشي وفوايد قال ابن رجب 
رياسة العلم ببغداد من غري مدافع وأقر له املوافق واملخالف وكان الفقهاء من ساير الطوائف جيتمعون به انتهت إليه 

ويستفيدون منه يف مذاهبهم ويتأدبون معه ويرجعون إىل قوله ويردهم عن فتاويهم فيذعنون له ويرجعون إىل ما 
له ملذهب الشيعة فيذعن له ويوم وفاته قال الشيخ يقوله حىت ابن املطهر شيخ الشيعة كان الشيخ يبني له خطأه يف نق

شهاب الدين عبد الرمحن بن عسكر شيخ املالكية مل يبق ببغداد من يراجع يف علوم الدين مثله وقرأ عليه مجاعة من 
الفقهاء وخترج به أئمة وأجاز جلماعة وويل القضاء تويف ببغداد ليلة اجلمعة ثاين عشرى مجادى األوىل ودفن مبقابر 

اإلمام أمحد قريبا من القاضي أيب يعلى رمحهم اهللا تعاىل ويف حدودها جنم الدين أبو الفضل إسحق بن أيب بكر بن املىن 
بن أطر التركي مث املصري الفقيه احلنبلي احملدث األديب الشاعر ولد سنة سبعني وسبعمائة ومسع مبصر من 

من أيب الفوارس وإمسعيل بن الفراء وحبلب من سنقر األبرقوهي ورحل ومسع باألسكندرية من القرايف وبدمشق 
الزيين وتفقه وقال الشعر احلسن ومسع منه احلافظ الذهيب حبلب مث دخل العراق بعد السبعمائة وتنقل يف البالد 

وسكن أذربيجان ومل تكن سريته هناك مشكورة وبقي إىل حدود هذه السنة ومل تتحقق سنة وفاته وليس له يف الزهد 
  مشبه سوى احلسن البصري وابن املسيب قاله ابن رجب وفيها قاضي القضاة عالء والعلم

الدين علي بن إمسعيل بن يوسف القونوي الشافعي قاضي القضاة وشيخ الشيوخ فريد العصر ولد مبدينة قونوة سنة 
ع احلديث من مثان وستني وستمائة واشتغل هناك وقدم دمشق يف أول سنة ثالث وتسعني فازداد هبا اشتغاال ومس

مجاعة وتصدر لألشغال باجلامع ودرس باألقبالية مث حتول سنة سبعمائة إىل مصر ومسع هبا من مجاعة والزم ابن دقيق 
العيد وأثىن عليه ثناء بالغا مع شدة احترازه يف األلفاظ وتوىل بالقاهرة تدريس الشريفية ومشيخة امليعاد باجلامع 

نة عشر وسبعمائة وانتصب لألشغال وازدحم عليه الناس إىل أن خترج به خلق الطولوين وويل مشيخة الشيوخ يف س
كثري وصنف شرحه املشهور على احلاوي وصنف مصنفا يف حياة األنبياء عليهم الصالة والسالم يف قبورهم ذكره 

ائله ودرس الذهيب يف املعجم املختص فقال قدم علينا دمشق يف أوائل سنة ثالث وتسعني فحضر املدارس وهبرت فض
وأفيت وأعادوا وأفاد وبرع يف عدة علوم وخترج به أئمة مع الوقار والورع وحسن السمت ولطف احملاورة ومجيل 

األخالق قل أن ترى العيون مثله وذكر له تلميذه الشيخ مجال الدين األسنوي ترمجة حسنة وقال كان أمجع من 
ة واللغوية ال يشار هبا إال إليه وال حيال فيها إال عليه وويل رأيناه للعلوم مع االتساع فيها خصوصا العلوم العقلي

القضاء بدمشق ومشيخة الشيوخ وباشر على النمط الذي كان عليه بالديار املصرية مع احلرمة والنزاهة واألشغال 
الل والتحديث إىل أن تويف بدمشق يف ذي القعدة ودفن جببل قاسيون وفيها الصد رجنم الدين علي بن حممد بن ه
األزدي حدث عن ابن الربهان والقاضي صد رالدين بن سىن الدولة والزين خالد والكرماين وطلب وحصل 

األصول وويل نظر األيتام وكان تام الشكل حسن البزة ذا كرم وحتمل ومات بدمشق يف ربيع اآلخر عن مثانني سنة 
بن عقيل البالسي مث املصري الشافعي شارح  وفيها القاضي جنم الدين أبو عبد اهللا حممد بن عقيل بن أيب احلسن

التنبيه ولد سنة ستني وستمائة ومسع بدمشق من مجاعة واشتغل وفضل مث دخل القاهرة ومسع من ابن دقيق العيد 
  والزمه وناب يف احلكم مبصر ودرس

ه الفتيا هبا قال الذهيب باملعزية والطيريسية وكان قوي النفس كثري اإليثار مع التقلل وانتفع به طلبة مصر ودارت علي
كان إماما زاهدا وقال السبكي يف الطبقات الكربى شارح التنبيه واختصر كتاب الترمذي يف احلديث وكان أحد 
أعيان الشافعية دينا وورعا وقال األسنوي كان له يف التقوى سابقة قدم ويف الورع رسوخ قدم ويف العلم آثار هي 



  فقيها حمدثا ورعا قواما يف احلق تويف يف احملرم بالقاهرة ودفن بالقرافة الصغرى  أوضح للسارين من نار على علم كان
وفيها بدر الدين أبو اليسر حممد بن حممد بن عبد القادر بن عبد اخلالق بن خليل بن مقلد بن جابر األنصاري 

ه يف احملرم سنة ست وسبعني الدمشقي اإلمام الزاهد بن قاضي القضاة عز الدين املعروف بابن الصايغ الشافعي مولد
وستمائة وقرأ التنبيه والزم الشيخ برهان الدين الفزاري زمانا ومسع الكثري وحدث ومسع منه الربزايل وخرج له 

أجزاء من حديثه وحدث به ودرس بالعمادية والدماغية وجاءه التقليد بقضاء القضاة يف سنة سبع وعشرين فامتنع 
يل خطابة القدس مث تركها قال الذهيب اإلمام القدوة العابد كان مقتصدا يف أموره وأصر على االمتناع فأعفى مث و

كثري احملاسن حج غري مرة وقال ابن رافع كان على طريقة محيدة وعنده عبادة واجتماع ومالزمة للصلحاء واألخيار 
  هم بسفح قاسيون وإعراض عن املناصب وكان معظما مبجال وقورا تويف بدمشق يف مجادى األول ودفن بتربت

وفيها العالمة ناظر اجليش معني الدين هبة اهللا بن مسعود بن حشيش روى عن ابن البخاري وغريه وله نظم ونثر 
وقوة أدوات تويف مبصر عن ثالث وستني سنة وفيها املسند املعمر فتح الدين يونس بن إبرهيم بن عبد القوي الكناين 

خر من روى عن ابن املقري بالسماع وباإلجازة وعن املخيل ومحزة بن أوس العسقالين مث املصري الدبابيسي كان آ
  وظافر بن شحم وعدة وتفرد وروى الكثري وكان عاقال منورا تويف مبصر يف مجادى األوىل وقد جاوز التسعني بيسري

  سنة ثالثني وسبعمائة

  
صاحلي احلجار بن الشحنة من قرية من فيها تويف مسند الدنيا شهاب الدين أمحد بن أيب طالب بن نعمة بن حسن ال

قرى وادي بردا بدمشق انفرد بالرواية عن احلسني الزبيدي وبني مساعه للصحيح وموته مائة سنة وسافر إىل القاهرة 
مرتني مطلوبا مكرما ليحدث هبا قال الربزايل مولده سنة ثالث وعشرين وستمائة وعمر مائة عام وسبعة أعوام 

ناد عن الزبيدي وكان أميا يوم ال يسمع عليه خيرج إىل اجلبل مع احلجارين يقطع احلجارة وأحلق وانفرد بالدنيا باإلس
أوالد األوالد باألجداد وكان رمبا خرج الطلبة إليه وهو يقطع احلجارة ليسمعهم فيقول اقرءوا على الفروة وكان 

ما يف الصحيح وقال الذهيب حدث يوم  إذا قلب عليه سند حديث يقول مل أمسعه هكذا وإمنا مسعته كذا وكذا طبق
موته ومسع من الزبيدي وابن الليت وأجاز له ابن روزبة وابن القطيعي وعدة ونزل الناس مبوته درجة ومات بصاحلية 

دمشق يف اخلامس والعشرين من صفر ودفن بالتربة احملوط عليها مبحلة تعرف بالسكة بالقرب من زاوية الدومى 
ها سيف الدين هبادر آص املنصوري كان من أمراء األلوف بدمشق وقبته خارج باب اجلابية جوار جامع األفرم وفي

ودفن هبا وقد نيف على السبعني وفيها املعمر زين الدين أيوب بن نعمة النابلسي مث الدمشقي الكحال حدث عن 
يف ذي احلجة عن أزيد  املرسي والرشيد العراقي وعبد اهللا بن اخلشوعي ومجاعة وتفرد وحدث مبصر ودمشق ومات

من تسعني سنة وفيها فخر الدين أبو عمرو عثمان بن علي بن عثمان بن إبرهيم بن إمسعيل بن يوسف بن يعقوب 
الطائي احلليب الشافعي املعروف بابن خطيب جربين مولده بالقاهرة يف ربيع األول سنة اثنتني وستني وستمائة تفقه 

عليه التعجيز بقراءته له على مصنفة وقرأ على القاضي شرف الدين البارزي  على ابن هبرام قاضي حلب وغريها قرأ
  وغريمها ودرس وأفىت وأشغل الناس بالعلم حبلب

وانتفع به وشرح خمتصر ابن احلاجب واحلاوي الصغري ومل يكمله والتعجيز والشامل الصغري للقزويين والبديع البن 
بيت املال حبلب وقضاء القضاة هبا بعد مشس الدين بن النقيب الساعايت وله منسك ومصنفات أخر وويل وكالة 



ووقع بينه وبني نايب حلب فكاتب فيه فطلب إىل مصر بسبب حكومة فأدركه أجله هناك وقال الكتيب خترج به 
سورة الفقهاء والقراء واشتهر امسه وتويف بالقاهرة يف احملرم ودفن مبقربة الصوفية وجربين باجليم والباء والراء املك

قرية من قرى حلب والصحيح يف وفاته أنه يف سنة تسع وثالثني وسبعمائة كما جزم به األسنوي وابن قاضي شهبة 
وغريمها وفيها قاضي القضاة فخر الدين أبو عمرو عثمان بن حممد بن عبد الرحيم بن إبراهيم بن هبة اهللا بن املسلم 

ي حلب ولد حبماة سنة مثان وستني وستمائة وناب عن عمه اجلهين احلموي املعروف بابن البارزي الشافعي قاض
القاضي شرف الدين حبماة وتوىل قضاء محص مدة مث عاد إىل محاة وويل خطابة اجلامع هبا مث ويل قضاء حلب قال 
الذهيب حدث مبسند الشافعي عن ابن النصييب وحفظ كتبا وأفىت وذكره ابن حبيب وأثىن عليه وقال كان عارفا 

احلاوي وله عليه شرح يفيد السامع والراوي تويف حبلب فجأة يف صفر ودفن خارج باب املقام وفيها مبشكالت 
احملدث الزاهد فخر الدين عثمان قال الذهيب ابن شيخنا احلافظ أمحد بن الظاهري حضر ابن عالق والنجيب وكان 

سوى أشهر وفيها قاضي مكة  مكثرا ارحتل به أبوه ونسخ هو خبطه وحدث وتويف مبصر يف رجب عن ستني سنة
ومفتيها جنم الدين حممد بن حممد بن الشيخ حمب الدين الطربي الشافعي ولد سنة مثان ومخسني وستمائة ومسع من 

جده الشيخ حمب الدين ومن عم جده يعقوب بن أيب بكر الطربي والفاروثي وغريهم قال األسنوي والسبكي كان 
  اضال فقيها مشهورا يقصد بالفتاوى من بالدفقيها شاعرا وقال الكتيب كان شيخا ف

احلجاز واليمن وكان له النظم الفائق والنثر الرائق ومل خيلف يف احلرمني مثله تويف مبكة يف مجادى اآلخرة ودفن بقبة 
  باب املعلى 

  سنة إحدى وثالثني وسبعمائة

  
فيها تويف مسند حلب وخامتة وفيها وصل إىل حلب هنر الساجور بعد غرامة كثرية وحفر طويل وفرحوا به و

أصحاب ابن خليل عز الدين إبراهيم بن صاحل بن العجمي مسع بدمشق من خطيب مردا وتويف يف حلب بعد أيام 
خلت من رجب وهو يف سن التسعني وفيها أقضى القضاة مجال الدين أبو العباس أمحد بن حممد بن حممد بن نصر اهللا 

بن علي بن حممد بن القالنسي الشافعي الصد رالكبري الرئيس اإلمام العامل ولد بن املظفر بن أسعد بن محزة بن أسد 
سنة تسع وستني وستمائة وحفظ التنبيه مث احملرر للرافعي واشتغل على الشيخ تاج الدين الفزاري وقرأ النحو على 

دريس األمينية شرف الدين الفزاري واألدب على الرشيد الفارقي وويل قضاء العسكر ووكالة بيت املال وت
والظاهرية والعصرونية قال ابن كثري تقدم بطلب العلم والرياسة وباشر جهات كبار ودرس يف أماكن وتفرد يف وقته 

بالرياسة يف البيت واملناصب الدينية والدنيوية وكان فيه تواضع وحسن مست وتودد وإحسان وبر بأهل العلم 
اء ذلك وأنا حاضر على البديهة فأجاد وأفاد وأحسن التعبري وعظم والصلحاء وهو ممن أذن له يف الفتيا وكتب إنش

يف عيين ومسع احلديث من مجاعة وخرج له فخر الدين البعلبكي مشيخة مسعناها عليه تويف يف ذي القعدة ودفن 
حيح بتربتهم بالسفح وفيها نايب السلطنة أرغون الدويدار الذي باشر النيابة مدة مث أخر وكان مليح اخلط نسخ ص

البخاري وقرأ يف مذهب أيب حنيفة وحصل كتبا نفيسة ومات حبلب يف ربيع األول كهال ويف حدودها مجال الدين 
عبد احلميد بن عبد الرمحن بن عبد احلميد اجليلوين الشريازي الشافعي صاحب البحر الصغري والعجالة قال 

  األسنوي كان فقيها كبريا ذا حظ من كثري



حبث احلاوي الصغري بقزوين على ابن املصنف يف أربعني يوما مث عاد إىل بلده وصنف كتابه  من العلوم ورعا زاهدا
املسمى بالبحر وهو خمتصر أوضح من احلاوي متضمن لزيادات تويف جببل من نواحي شرياز سنة نيف وثالثني 

  وسبعمائة انتهى 
لشافعي األنصاري األذرعي أخذ عن الشيخ حمي وفيها ضياء الدين أبو احلسن علي بن سليم بن ربيعة العامل القاضي ا

الدين النووي قال الذهيب أخذ عن الشيخ تاج الدين وغريه وتنقل لقضاء النواحي حنوا من ستني سنة وكان منطبعا 
بساما عاقال وقال ابن كثري تنقل يف واليات األقضية مبدائن كثرية مدة ستني سنة وحكم بطرابلس ونابلس ومحص 

غريها وحكم بدمشق نيابة عن القونوي حنوا من شهر وكان عنده فضيلة وله نظم كثري نظم التنبيه وعجلون وزرع و
  يف ستة عشر ألف بيت وتصحيحه يف ألف وثلثمائة بيت وله غري ذلك تويف بالرملة يف ربيع األول 

أيب عمر املقدسي مث وفيها قاضي احلنابلة عز الدين حممد بن قاضي القضاة سليمان بن محزة بن أمحد بن عمر بن 
الصاحلي احلنبلي ولد يف عشرى ربيع اآلخر سنة مخس وستني وستمائة ومسع وناب عن والده يف احلكم وروى عن 

الشيخ وعن أيب بكر اهلروي وباإلجازة عن ابن عبد الدامي قال الذهيب كان متوسطا يف العلم واحلكم متواضعا وقال 
ملسلم وكان ذا فضل وعقل وحسن خلق وتودد وهتجد وقضاء حوائج غريه ويل القضاء مستقال بعد موت ابن ا

  للناس وتالوة وحج ثالث مرات وتويف يف تاسع صفر ودفن بتربة جده الشيخ أيب عمر 
فيها السلطان أبو سعيد عثمان بن السلطان يعقوب بن عبد احلق املريين كانت دولته اثنتني وعشرين سنة تويف 

ارب التسعني ومتلك بعده ابنه السلطان اإلمام الفقيه أبو احلسن وفيها تاج الدين عمر باملغرب يف ذي القعدة وقد ق
بن علي بن سامل بن صدقة اللخمي األسكندري الفاكهي العالمة النحوي قال يف الدرر ابن الفاكهاين مسع على ابن 

  طرخان واملكني األمسر وتفقه ملالك وأخذ عن ابن املنري

والفنون وصنف شرح العمدة وغريها ومن تصانيفه اإلشارة يف النحو واملورد يف املولد وغريه ومهر يف العربية 
وغريمها وحج من طريق دمشق سنة ثالثني وسبعمائة ورجع فمات يف بلده سنة إحدى وثالثني وقال الشمين له 

  روي انتهى شرح مقدمة يف النحو ومسع من التقى بن دقيق العيد والبدر بن مجاعة وأجاز لعبد الوهاب اهل
وفيها فاطمة بنت الشيخ احلافظ علم الدين الربزايل بدمشق حفظت القرآن ومسعت احلديث من مجاعة وكتبت ربعة 
شريفة وصحيح البخاري وعدة أجزاء وأحكام جمد الدين بن تيمية وفيها كمالية بنت أمحد بن عبد القادر بن رافع 

اهللا بن برطلة األندلسي وحممد بن اجلراح والشرف املرسي الدمراوي وتسمى ست الناس روت باإلجازة عن عبد 
  وماتت يف الثغر يف شعبان وفيها جنم الدين هاشم بن عبد اهللا البعلي الشافعي قرأ األصول والفقه ومن نظمه 

  ) فعساكم أن جتعلوه مكررا ** ولقد مسعت بسكر من وصلكم ( 
  ) ال أرى إذ كنت أمسع بالوصال و** وأظنه حلوا لذيذا طعمه ( 

وفيها العدل بدر الدين يوسف بن عمر اخلتين مسع من ابن رواج حضورا وصاحل املدجلي والبكري والرشيد واملرسي 
  وابن اللمط الذي مسع من أيب جعفر الصيدالين وتفرد بأشياء وتويف مبصر يف صفر عن أربع ومثانني سنة 

  سنة اثنتني وثالثني وسبعمائة

  
خلق منهم يف محام النايب بظاهرها حنو املائتني من نساء وأوالد وفيها تويف العالمة رضي فيهاجاء حبمص سيل فغرق 



الدين املنطيقي إبراهيم بن سليمان الرومي احلنفي مدرس القيمازية حج سبع مرات كان مفتيا له علم وفضل 
  وتالمذة وتويف بدمشق عن ست ومثانني سنة وفيها برهان الدين أبو إسحق

ت كثرية ويل ملكة محاة يف سنة عشرين إىل أن تويف وكان امللك الناصر يكرمه وحيترمه ويعظمه وله الكناس جملدا
شعر حسن وكان جوادا ممدحا امتدحه غري واحد وقال ابن كثري وله مصنفات عديدة وكان حيب العلماء 

بقاته ترمجة عظيمة وقال ويقصدونه لفنون كثرية وكان من فضالء بين أيوب االعيان منهم وذكر له االسنوي يف ط
كان جامعا ألشتات العلوم أعجوبة من أعاجيب الدنيا ماهرا يف الفقه والتفسري واالصلني والنحو وعلم امليقات 

والفلسفة واملنطق والطب والعروض والتاريخ وغري ذلك من العلوم شاعرا ماهرا كرميا إىل الغاية صنف يف كل علم 
  م فجأة عن ستني سنة إال ثالثة أشهر وأياما تصنيفا أو تصانيف توىف يف احملر

وفيها سراج الدين أبو عبد اهللا احلسني بن يوسف بن حممد بن أيب السرى الدجيلي بضم املهملة وفتح اجليم 
وسكون التحتية نسبة إىل دجيل هنر كبري بنواحي بغداد على قرى كثرية مث البغدادي الفقيه احلنبلي احلنبلي املقرىء 

حوى االديب ولد سنة أربع وستني وستمائة وحفظ القرآن يف صباه ويقال أنه تلقن سورة البقرة يف الفرضى الن
جملسني واحلواميم يف سبعة أيام ومسع احلديث ببغداد من امسعيل بن الطبال ومفيد الدين احلريب الضرير وابن 

لبزار ومجاعة من القدماء وحفظ كتبا الدواليين وغريهم وبدمشق من املزي واحلافظ وغريه وله اجازة من الكمال ا
يف العلوم منها املقنع يف الفقه والشاطبية وااللفيتان ومقامات احلريري وعروض ابن احلاجب والدريدية ومقدمة يف 
احلساب وقرأ االصلني وعين بالعربية واللغة وعلوم االدب وتفقه على الزريرايت وكان يف مبدأ أمره يسلك طريق 

بليغ والعبادة الكثرية مث فتحت عليه الدنيا وكان له مع ذلك أوراد ونوافل وصنف كتاب الوجيز الزهد والتقشف ال
يف الفقه وعرضه على شيخه الزريراين وصنف كتاب نزهة الناظر وكتاب تنبيه الغافلني وغري ذلك توىف ليلة السبت 

  سادس ربيع االول ودفن بالشهيد قرية من أعمال دجيل 
  بن حيىي ابن على بن سلطان االنصارية البوصريية وتدعى زين الدور روت عن امحد بن وفيها وجيه بنت على

إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل الشيخ العالمة املقرىء الشافعي الربعي اجلعربي شيخ بلد اخلليل ولد جبعرب يف 
نتخب التكرييت ومسع ببغداد من حدود سنة أربعني وستمائة وتال بالسبع على أيب احلسن الوجوهي وبالعشر على امل

مجاعة وحفظ التعجيز وعرضه على مصنفه وأخذ عنه الفقه مث قدم دمشق ومسع من مجاعة وخرج له الربزايل مشيخة 
مث دخل إىل بلد اخلليل عليه السالم وأقام به مدة طويلة حنو أربعني سنة ورحل الناس إليه وروى عنه السبكي 

ف الكثرية منها شرح الشاطبية وشرح الرائية واختصر خمتصر ابن احلاجب والذهيب وخالئق وصنف التصاني
ومقدمته يف النحو وحسبك قدرة على االختصار من خمتصر ابن احلاجب واحلاجبية وكمل شرح التعجيز فإن مصنفه 

و الفنون مل يكمله كما تقدم قال بعضهم وتصانيفه تقرب املائة وذكره الذهيب يف املعجم املختص فقال العالمة ذ
مقرىء الشام له التصانيف املتقنة يف القراءات واحلديث واألصول والعربية والتاريخ وغري ذلك وله مصنف مؤلف 
يف علوم احلديث تويف يف بلد اخلليل يف شهر رمضان وله اثنتان وتسعون سنة وفيها عماد الدين إبراهيم بن حيىي بن 

امي وابن أيب اليسر وأيوب احلمامي وعدة وكان حمدثا إماما عاملا الكيال الدمشقي احلنفي قرأ على ابن عبد الد
فصيحا خدم يف املواريث وحصل مث ناب وحج وأم بالربوة وغريها وتويف يف ربيع اآلخر عن سبع ومثانني سنة وفيها 

مقرئا أبو العباس امحد بن الفخر البعلبكي السكاكيين روى عن خطيب مردا وابن عبد الدامي وروى كثريا وكان 
صاحلا تقيا تويف بدمشق يف صفر عن أربع ومثانني سنة وفيها صاحب محاة امللك املؤيد عماد الدين إمسعيل بن 



األفضل علي بن حممود بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب بن شادي العامل العالمة املفنن الشافعي السلطان مولده يف 
يف تارخيه قال ابن قاضي شهبة اشتغل يف العلوم وتفنن فيها  مجادى األوىل سنة اثنتني وسبعني وستمائة كما ذكره هو

وصنف التصانيف املشهورة منها التاريخ يف ثالث جملدات والعروض واألطوال والكالم على البلدان يف جملد وله 
  نظم احلاوي الصغري وكتاب

رجب وفيها كبري الطب  النحاس وباإلجازة عن يوسف الشاوي واألمري يعقوب اهلدباين وتوفيت باألسكندرية يف
أمني الدين سليمان بن داود يف عشر التسعني وكان فاضال طبيبا درس بالدخوارية وفيها قاضي احلنابلة شرف الدين 

عبد اهللا بن حسن بن عبد اهللا بن عبد الغين بن عبد الواحد املقدسي الصاحلي احلنبلي قرأ على ابن عبد اهلادي 
ابن خليل وغريهم وروى عنهم وأجاز له مجاعة وطلب بنفسه وتفقه وأفىت وناب واليلداين وخطيب مردا وإبراهيم 

يف احلكم عن أخيه مث عن ابن مسلم مدة والمهما مث ويل القضاء يف آخر عمره مستقال فوق سنة ودرس بالصاحبية 
جيدة حسن القراءة  وويل مشيخة احلديث بالصادرية والعاملية وكان فقيها عاملا صاحلا خريا منفردا بنفسه ذا فضيلة

محيد السرية يف القضاء وحدث ومسع منه الذهيب وخلق وتويف فجأة وهو يتوضأ للمغرب آخر هنار األربعاء مستهل 
مجادى األوىل ودفن بتربة الشيخ أيب عمر وكان قد حكم ذلك اليوم باملدينة وتوجه آخر النهار إىل السفح وفيها أبو 

 حممد بن حممد بن سلطان بن حممد بن علي القرامزي العابد احلنبلي ولد سنة حممد وأبو الفرج عبد الرمحن بن أيب
أربع وأربعني وستمائة تقريبا وقرأ بالروايات ومسع ابن عبد الدامي وإمسعيل بن أيب اليسر ومجاعة وتفقه يف املذهب مث 

ر له قبول وعظمة عند تزهد وأقبل على العبادة والطاعة ومالزمة اجلامع وكثرة الصلوات واشتهر بذلك وصا
األكابر وقد غمزه الذهيب بأنه نال بذلك سعادة دنيوية ومتتع بالدنيا وشهواهتا اليت ال تناسب الزاهدين قال ومسعت 
منه اقتضاء العلم للخطيب وكان قوي النفس ال يقوم ألحد وله حمبون ومن حسناته أنه كان من الالعنني لإلحتادية 

  ستانه بأرض جوبر ودفن مبقربة باب الصغري انتهى تويف مستهل احملرم بب
وفيها عز الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن إبرهيم بن عبد اهللا بن أيب عمر بن قدامة املقدسي احلنبلي الفرضي الزاهد 

القدوة ولد يف تاسع عشر مجادى األوىل سنة ست ومخسني وستمائة ومسع من ابن عبد الدامي وغريه وحج صحبة 
  الشيخ

دين بن أيب عمر وكمل عليه قراءة املقنع باملدينة النبوية وحج بعد ذلك مرات ومسع منه الذهيب وذكره يف مشس ال
معجمه فقال كان فقيها عاملا متواضعا صاحلا على طريقة سلفه وكان عارفا مبذهب أمحد له فهم ومعرفة تامة 

تفعوا به وتويف يف ثامن شهر رجب ودفن بالفرائض وفيه تودد وانطباع وعدم تكلف أخذ عنه الفرائض مجاعة وان
بتربة الشيخ أيب عمر وفيها فخر الدين أبو بكر عبد الرمحن بن حممد بن عبد الرمحن بن يوسف بن حممد بن نصر 

البعلي مث الدمشقي احلنبلي الفقيه احملدث ولد يوم اخلميس رابع عشرى ربيع آخر سنة مخس ومثانني وستمائة ومسع 
اخلامسة ومن الشيخ تقي الدين الواسطي وعمر بن القواص وعىن باحلديث وارحتل فيه مرات  من ابن البخاري يف

وكتب العايل والنازل وخرج لغري واحد من الشيوخ وأفاد وتفقه وأفىت يف آخر عمره وويل مشيخة الصدرية 
عفيفا دينا حج مرات وأقام واإلعادة باملسمارية ومسع منه الذهيب ومجاعة وكان فقيها حمدثا كثري االشتغال بالعلم 

مبكة أشهرا وكان مواظبا على قراءة جزئني من القرآن العظيم يف الصالة كل ليلة وله مؤلفات كثرية منها كتا 
بالثمر الرائق اجملتىن من احلدائق وانتفع مبجالسه الناس وتويف يوم اخلميس تاسع عشرى ذي القعدة ودفن مبقربة 

عاىل وفيها مشس الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن مسعود بن أمحد بن مسعود بن زيد الصوفية ومل يعقب رمحه اهللا ت



احلارثي مث املصري الفقيه احلنبلي املناظر األصويل ولد سنة إحدى وسبعني وستمائة ومسع بقراءة والده الكثري بالديار 
وغريهم وبدمشق من ابن البخاري  املصرية من العز احلراين وابن خطيب املزة وغازى احلالوى وشامية بنت البكري

وابن اجملاور ومجاعة وباألسكندرية من العراقي وقدم دمشق بنفسه مرة ثانية فسمع من عمر بن القواس وغريه وعىن 
بالسماع والطلب وتفقه باملذهب حىت برع وأفىت وناظر وأخذ األصول عن ابن دقيق العيد والعربية عن ابن النحاس 

   احلكم ودرس باملنصورية وجامع طولون وغريمها وتصدر لألشغال وكان شيخ املذهبوناب عن والده وغريه يف

بالديار املصرية وله مشاركة يف التفسري واحلديث مع الديانة والورع واجلاللة معد من العلماء العاملني وحدث ومسع 
  فن إىل جانب والده بالقرافة منه مجاعة وتويف يوم اجلمعة سادس عشرى ذي احلجة باملدرسة الصاحلية بالقاهرة ود

وفيها العالمة شهاب الدين عبد الرمحن بن حممد بن عسكر املالكي البغدادي مدرس املستنصرية وله مثان ومثانون 
سنة وفيها اإلمام تاج الدين أبو القسم عبد الغفار بن حممد بن عبد الكايف السعدي الشافعي مسع ابن أيب عصرون 

عيات وأربعني مسلسالت وطلب وكتب الكثري ومتيز وأتقن وويل مشيخة الصاحبة والنجيب وعدة وخرج التسا
  وأفىت ونسخ حنوا من مخسمائة جملد وخرج لشيوخ ومات مبصر يف ربيع األول عن اثنتني ومثانني سنة 
يف حدود سنة وفيها حمي الدين أبو حممد عبد القادر بن حممد بن إبراهيم املقريزي البعلي احلنبلي احملدث الفقيه ولد 

سبع وسبعني وستمائة ومسع بدمشق من عمر بن القواس وطائفة ومبصر من سبط زيادة وغريه وعىن باحلديث وقرأ 
وكتب خبطه كثريا وخرج وتفقه قال الذهيب له مشاركة يف علوم اإلسالم ومشيخه احلديث بالبهائية وغري ذلك 

امن عشر ربيع األول ودفن مبقربة الصوفية بالقرب من قرب علقت عنه فوائد ومسع منه مجاعة وتويف ليلة اإلثنني ث
الشيخ تقي الدين رمحهما اهللا تعاىل وفيها العدل نور الدين علي بن التاج إمسعيل بن قريش املخزومي مسع الزكي 

املنذري والرشيد وشيخ شيوخ محاة وابن عبد السالم وحضر عبد احملسن بن مرتفع يف الرابعة وكان صاحلا مكثرا 
تويف مبصر يف رجب عن مثانني سنة وفيها الشيخ بدر الدين حممد بن أسعد التستري مبثناتني فوقيتني بينهما سني 

مهملة نسبة إىل تستر مدينة بقرب شرياز الشافعي أخذ عنه األسنوي وقال كان فقيها إمام زمانه يف األصلني واملنطق 
  نة لنكت غريبة وإن كانت عبارتهمطلعا على أسرارها ووضع على كثري منها تعاليق متضم

قلقة ركيكة منها شرح ابن احلاجب وشرح البيضاوي والطالع والطوالع والغاية القصوى وشرح أيضا كتاب ابن 
سينا أقام بقزوين يدرس حنو عشر سنني وقدم الديار املصرية يف أوائل سنة سبع وعشرين وسبعمائة فأقام هبا أشهرا 

ان يصيف هبمذان ويشيت ببغداد حلرارهتا وتويف هبمذان يف نيف وثالثني وسبعمائة قال قالئل مث رجع إىل العراق وك
وكان مداوما على لعب الشطرنج رافضيا كثري الترك للصالة وهلذا مل تكن عليه أنوار أهل العلم وال حسن هيئتهم 

اة مشس الدين أيب بكر بن مع ثروة زائدة وحسن شكالة انتهى وفيها قاضي القضاة علم الدين حممد بن قاضي القض
عيسى بن بدران بن رمحة السعدي األخنائي املصري الشافعي ولد يف رجب سنة أربع وستني وستمائة بالقاهرة ومسع 

الكثري وأخذ عن الدمياطي وغريه وويل قضاء األسكندرية مث الشام بعد وفاة القونوي قال الذهيب يف معجمه من 
شرع يف تفسري القرآن ومجلة من صحيح البخاري وكان أحد األذكياء وكان يبالغ نبالء العلماء وقضاة السداد وقد 

يف االحتجاب عن احلاجات فتتعطل أمور كثرية ودائرة علمه ضيقة لكنه وقور قليل الشر وقال يف العرب كان دينا 
هلها كثري االستماع عادال حدث بالكثري وقال ابن كثري كان عفيفا نزها ذكيا شاذ العبارة حمبا للفضايل معظما أل

للحديث يف العادلية الكربى خريا دينا تويف بدمشق يف ذي القعدة ودفن بسفح قاسيون بتربة العادل كتبغا وفيها 
ناظر اجليش الصدر قطب الدين موسى بن أمحد بن شيخ السالمية كان من رجال الدهر وله فضل وخربة وتويف 



  ا قاله يف العرب بدمشق يف ذي احلجة ودفن بتربة مليحة أنشأه
وفيها زاهد األسكندرية الشيخ ياقوت احلبشي الشاذيل صاحب أيب العباس املرسي كان من مشاهري الزهاد وكان 

  يقول أنا أعلم اخللق بال إله إال اهللا تويف باألسكندرية عن مثانني سنة

  سنة ثالث وثالثني وسبعمائة

  
الفاشوشة الكتيب اشتغل بالعربية واألدب ومن شعره يف  فيها تويف الفاضل أبو إسحق إبراهيم بن مشس الدين

  املشمش 
  ) نضار والشهد منه يفور ** قد أتى سيد الفواكه يف ثوب ( 
  ) اصفر اللون قلبه مكسور ** يشبه العاشق املتيم حاال ( 

ه ومسع من صفية وفيها الرئيس املعمر تاج الدين أمحد بن احملدث إدريس بن حممد بن مزين احلموي ذكر لوزارة بلد
حضورا وبدمشق من ابن عالن واليلداين وحممد بن عبد اهلادي وعدة وأجاز له إبراهيم بن اخلري وابن العليق وكان 
صدرا رئيسا حمتشما تويف حبماة يف رمضان عن تسعني سنة وشهرين وفيها الشيخ شهاب الدين أبو العباس أمحد بن 

الشافعي احلليب األصل الدمشقي املعروف بابن جهبل ولد سنة سبعني حيىي بن إمسعيل بن طاهر بن نصر بن جهبل 
وستمائة ومسع من مجاعة واشتغل بالعلم ولزم الشيخ صدر الدين بن املرحل وأخذ عن الشيخ شرف الدين املقدسي 
يل وغريه ودرس بصالحية القدس الشريف مدة مث تركها وحتول إىل دمشق فباشر مشيخة دار احلديث الظاهرية مث و
تدريس البادرائية بعد وفاة الشيخ برهان الدين وترك املشيخة املذكورة واستمر يف تدريس البادرائية إىل أن مات 

قال ابن كثري ومل يأخذ معلوما من واحدة منهما قال وكان من أعيان الفقهاء وفضالئهم وقال السبكي درس وأفىت 
فظ علم الدين الربزايل قال ووقفت له على تصنيف يف وأشغل مدة بالعلم بالقدس ودمشق وحدث ومسع منه احلا

نفي اجلهة ردا على ابن تيمية ال بأس به وسرده مبجموعه يف الطبقات الكربى يف حنو كراسني تويف بدمشق يف مجادى 
  اآلخرة ودفن مبقابر الصوفية 

اليت أنشأها بالقرافة كان له  وفيها األمري الكبري بكتمر الساقي بدرب احلجاز بعيون القصب مث محل فدفن بالتربة
  عند السلطان مكانة عظيمة ال يفترقان أما

أن يكون عند السلطان أو السلطان عنده وكان فيه خري وسياسة وقضاء حلوائج الناس وكان يف اصطبله مائة سطل 
على األمري ملائة سايس كل سايس على ستة رءوس من اخليل العتاق وبيع من خيله مبا ال حيصى وقومت زرد خاناه 

قوصون بستمائة ألف دينار وأخذ السلطان ثالثة صناديق جوهو ليس هلا قيمة وابيع له من كل نوع مبا ال حيصر 
وفيها أمساء بنت حممد بن سامل بن احلافظ أيب املواهب بن صصرى أخت القاضي جنم الدين مسعت من مكي بن عالن 

مخس وتسعني سنة وكانت مسندة ذات صدقات وفضل وتفردت وحجت مرارا وتوفيت بدمشق يف ذي احلجة عن 
رمحها اهللا تعاىل وفيها اإلمام القدوة الويل الشيخ على ابن احلسن الواسطي الشافعي كان من أعبد البشر حج 

واعتمر أزيد من ألف مرة وتال أزيد من أربعة آالف ختمة وطاف مرات يف الليل سبعني أسبوعا ومات ببدر حمرما 
   قاله يف العرب رمحه اهللا تعاىل

وفيها اإلمام احملدث العدل مشس الدين حممد بن إبراهيم بن غنامي بن املهندس الصاحلي احلنفي مسع من ابن أيب عمر 



وابن شيبان فمن بعدمها وكتب الكثري ورحل وخرج وتعب ونسخ هتذيب الكمال مرتني مع الدين والتواضع 
سنة وفيها قاضي القضاة شيخ اإلسالم بدر الدين حممد بن إبراهيم ومعرفة الشروط وتويف يف شوال عن مثان وستني 

بن سعد اهللا بن مجاعة بن حازم بن صخر بن عبد اهللا الكناين احلموي الشافعي ولد يف ربيع اآلخر سنة تسع وثالثني 
رزين وقرأ  وستمائة حبماة ومسع الكثري واشتغل وأفىت ودرس وأخذ أكثر علومه بالقاهرة عن القاضي تقي الدين بن

النحو على الشيخ مجال الدين بن مالك وويل قضاء القدس سنة سبع ومثانني مث نقل إىل قضاء الديار املصرية سنة 
تسعني ومجع له بني القضاء ومشيخة الشيوخ مث نقل إىل دمشق ومجع له بني القضاء واخلطابة ومشيخة الشيوخ مث 

قيق العيد وملا عاد امللك الناصر من الكرك عزله مدة سنة مث أعيد أعيد إىل قضاء الديار املصرية بعد وفاة ابن د
  وعمى يف أثناء سنة سبع وعشرين فصرف عن القضاء واستمر معه تدريس

الزاوية مبصر وانقطع مبنزله مبصر قريبا من ست سنني يسمع عليه ويتربك به إىل أن تويف قال الذهيب يف معجم 
طيب املفسر له تعاليق يف الفقه واحلديث واألصول والتواريخ وغري ذلك وله شيوخه قاضي القضاة شيخ اإلسالم اخل

مشاركة حسنة يف علوم اإلسالم مع دين وتعبد وتصون وأوصاف محيدة وأحكام حممودة وله النظم والنثر واخلطب 
وقال السبكي يف والتالمذة واجلاللة الوافرة والعقل التام الرضى فاهللا تعاىل حيسن له العاقبة وهو أشعري فاضل 

الطبقات الكربى حاكم اإلقليمني مصرا وشاما وناظم عقد الفخار الذي ال يسامى متحل بالعفاف إال عن مقدار 
  الكفاف حمدث فقيه ذو عقل ال تقوم أساطني احلكماء مبا مجع فيه ومن نظمه قوله 

  ) عاتبت قليب يف هواه وملته ** ملا متكن يف فؤادي حبه ( 
  ) قد كنت يف شرك الردى أوقعته ** وقال أنا الذي  فرثى له طريف( 
  ) قسرا إليه عندما أبصرته ** عاينت حسنا باهرا فاقتادين ( 

تويف يف مجادى األوىل ودفن قريبا من اإلمام الشافعي رضي اهللا عنهما وله أربع وتسعون سنة وفيها تقي الدين أبو 
بن داود الدقوقي مث البغدادي احلنبلي احملدث احلافظ ولد بكرة  الثناء حممود بن علي بن حممود بن مقبل بن سليمان

هنار اإلثنني سادس عشرى مجادى األوىل سنة ثالث وستني وستمائة ومسع الكثري بإفادة والده من عبد الصمد بن أيب 
كثرية من  اجليش وعلي بن وضاح وابن الساعي وعبد اهللا بن بلدجي وعبد اجلبار بن عكرب وغريمها وأجاز له مجاعة

أهل العراق والشام مث طلب بنفسه وقرأ ما ال يوصف كثرة وكان جيتمع عنده يف قراءة احلديث آالف وانتهى إليه 
علم احلديث والوعظ ببغداد ومل يكن هبا يف وقته أحسن قراءة للحديث منه وال معرفة بلغاته وضبطه وله اليد 

حلو النادرة مليح الفكاهة ذا حرمة وجاللة وهيبة ومنزلة عند  الطوىل يف النظم والنثر وإنشاء اخلطب وكان لطيفا
األكابر ومجع عدة أربعينيات يف معان خمتلفة وله كتاب مطالع األنوار يف األخبار واآلثار اخلالية عن السند والتكرار 

  وكتاب الكواكب الدرية يف املناقب العلوية وخترج به مجاعة

ه خلق وحدث عنه طائفة وتويف يوم اإلثنني بعد العصر عشرين احلرم ببغداد يف علم احلديث وانتفعوا به ومسع من
  رمحه اهللا 

  سنة أربع وثالثني وسبعمائة

  
  فيها جاء بطيبة سيل عظيم أخذ اجلمال وعشرين فرسا وخرب أماكن 



السبكي  وفيها تويف قاضي القضاة مجال الدين سليمان بن عمر بن سامل بن عمرو بن عثمان الزرعي الشافعي قال
مسع من عبد الدامي واجلمال بن الصرييف وغريمها وويل قضاء زرع مدة مث تنقلت به األحوال وهو قوي النفس ال 
يطلب رزقا عفيفا يف أحكامه مث ويل هو قضاء القضاة بالديار املصرية عن ابن مجاعة مث ويل قضاء الشام بعد ابن 

تابكية وتويف بالقاهرة يف صفر عن تسع ومثانني سنة وقال صصرى مث عزل بعد عام وبقي شيخ الشيوخ ومدرس األ
الذهيب كان مليح الشكل وافر احلرمة قليل العلم لكنه حكام وفيها زين الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن حممود بن 
عبيدان البعلي الفقيه الزاهد قال ابن رجب ولد سنة مخس وسبعني وستمائة ومسع احلديث وتفقه على الشيخ تقي 
الدين وغريه وبرع وأفىت وكان إماما عارفا بالفقه وغوامضه واألصول واحلديث والعربية والتصوف زاهدا عابدا 

ورعا متأهلا ربانيا صحب الشيخ عماد الدين الواسطي وخترج به يف السلوك وتذكر له أحوال وكرامات ويقال أنه 
ال حصل له وصنف كتابا يف األحكام على أبواب كان يطلع على ليلة القدر كل سنة وقد نالته حمنة مرة بسبب ح

املقنع مساه املطلع وشرح قطعة من أول املقنع ومجع زوايد احملرر على املقنع وله كالم يف التصوف وحدث بشيء من 
مصنفاته وتويف يف منتصف صفر ببعلبك ودفن بباب سطحا وفيها جنم الدين أبو عمر عبد الرمحن بن حسني بن حيىي 

خمي املصري القبايب وقباب قرية من قرى الصعيد احلنبلي الفقيه الزاهد العابد القدوة قال ابن رجب بن عمر الل
كان رجال صاحلا زاهدا عابدا قدوة عارفا فقيها ذا فضل ومعرفة وله اشتغال باملذهب أقام حبماة يف زاوية يزار هبا 

  وكان معظما عند اخلاص والعام وأئمة وقته يثنون عليه كالشيخ

قي الدين بن تيمية وغريه وكان أمارا باملعروف هناء عن املنكر من العلماء الربانيني وبقايا السلف الصاحلني وله ت
كالم حسن يؤثر عنه تويف يف آخر هنار اإلثنني رابع عشر رجب حبماة وكانت جنازته مشهودة ودفن مشايل البلد 

بني العلم والعمل واشتغل وانتفع بابن تيمية ومل أر على وتويف ولده اإلمام سراج الدين عمر بالقدس وكان جامعا 
  طريقته يف الصالح مثله رمحه اهللا تعاىل انتهى كالم ابن رجب 

وفيها عماد الدين أبو حفص عمر بن عبد الرحيم بن حيىي بن إبراهيم بن علي بن جعفر بن عبيد اهللا بن احلسن 
اضي نابلس تفقه بدمشق وأذن له بالفتوى وانتقل إىل نابلس القرشي الزهري النابلسي اخلطيب الشافعي اإلمام ق

وويل خطابة القدس مدة طويلة وقضاء نابلس معها مث ويل قضاء القدس يف آخر عمره قال ابن كثري له اشتغال 
وفضيلة وشرح مسلما يف جملدات وكان سريع احلفظ سريع الكتابة مات يف احملرم ودفن بتربة مامال وفيها كما قال 

  العرب الشيخ الضال حممد بن عبد الرمحن السيويف صاحب ابن سبعنب هلك به مجاعة انتهى يف 
وفيها فتح الدين أبو الفتح حممد بن حممد بن حممد بن عبد اهللا بن حممد بن حيىي بن سيد الناس الشافعي اإلمام 

ي شهبة ولد يف ذي القعدة وقيل احلفاظ اليعمري األندلس األشبيلي املصري املعروف بابن سيد الناس قال ابن قاض
يف ذي احلجة سنة إحدى وسبعني وستمائة بالقاهرة ومسع الكثري من اجلم الغفري وتفقه على مذهب الشافعي وأخذ 
علم احلديث عن والده وابن دقيق العيد والزمه سنني كثرية وخترج عليه وقرأ عليه أصول الفقه وقرأ النحو على 

جبامع الصاحل وخطب جبامع اخلندق وصنف كتبا نفيسة منها السرية الكربى مساها  ابن النحاس وويل دار احلديث
عيون األثر يف جملدين واختصره يف كراريس ومساه نور العني وشرح قطعة من كتاب الترمذي إىل كتاب الصالة يف 

جمه املختص وقال جملدين وصنف يف منع بيع أمهات األوالد جملدا ضخما يدل على علم كثري وذكره الذهيب يف مع
  أحد أئمة هذا الشأن كتب خبطه املليح كثريا وخرج وصنف وصحح وعلل وفرع وأصل وقال الشعر البديع



وكان حلو النادرة حسن احملاضرة جالسته ومسعت قراءته وأجاز يل مروياته عليه مآخذ يف دينه وهديه فاهللا يصلحه 
نه يف علوم شىت من احلديث والفقه والنحو وعلم السري والتاريخ وإيانا وقال ابن كثري اشتغل بالعلم فربع وساد أقرا

وغري ذلك وقد مجع سرية حسنة يف جملدين وقد حرر وحرب وأجاد وأفاد ومل يسلم من بعض االنتقاد وله الشعر 
والنثر الفايق وحسن التصنيف والترصيف والتعبري وجودة البديهة وحسن الطوية والعقيدة السلفية واالقتداء 

ألحاديث النبوية وتذكر عنه شئون أخر اهللا يتواله فيها ومل يكن مبصر يف جمموعه مثله يف حفظ األسانيد واملتون با
والعلل والفقه وامللح واألشعار واحلكايات وقال صاحب البدر السافر وخالط أهل السفه وشراب املدام فوقع يف 

يهني باعتبار املقارن قال ومل خيلف بعده يف القاهرة ومصر املالم ورشق بسهام الكالم والناس معادن والقرين يكرم و
من يقوم بفنونه مقامه وال من يبلغ يف ذلك مرامه أعقبه اهللا السالمة يف دار اإلقامة وقال ابن ناصر الدين كان إماما 

لدخوله مت حافظا عجيبا مصنفا بارعا شاعرا أديبا دخل عليه واحد من اإلخوان يوم السبت حادي عشر شعبان فقام 
  سقط من قامته فلقف ثالث لقفات ومات من ساعته ودفن بالقرافة عند ابن أيب مجرة رمحهما اهللا تعاىل 

  سنة مخس وثالثني وسبعمائة

  
فيها وقع حبماة حريق كبري ذهبت به األموال واحترق مايتا ومخسون دكانا قاله يف العرب وفيها تويف بدمشق رئيس 

هان الدين إبراهيم بن حممد اخلالطي الشافعي الواين حدث عن الرضى بن الربهان وابن املؤذنني وأطيبهم صوتا بر
  عبد الدامي ومجاعة ومات يف صفر عن أكثر من تسعني سنة 

وفيها نصري الدين أمحد بن عبد السالم بن متيم بن أيب نصر بن عبد الباقي بن عكرب البغدادي املعمر احلنبلي مسع 
ن أيب اجليش وابن وضاح وهذه الطبقة وحدث ومسع منه خلق وتفقه وأعاد باملدرسة الكثري من عبد الصمد ب

  البشريية للحنابلة

وأضر يف آخر عمره وانقطع يف بيته وكان يذكر أنه من أوالد عكرب الذي تاب هو وأصحابه من قطع الطريق لرؤيته 
فور يأتيها برزقها فتاب هو وأصحابه عصفورا ينقل رطبا من خنلة إىل أخرى حائل فصعد فنظر حية عمياء والعص

ذكره ابن اجلوزي يف صفوة الصفوة تويف صاحب الترمجة يف مجادى األوىل ببغداد عن مخس وتسعني سنة وفيها 
الواعظ مشس الدين حسني بن راشد بن مبارك بن األثري مسع احلافظ عبد العظيم وعبد احملسن بن عبد العزيز 

ذاكرة والعلم تويف مبصر عن أربع ومثانني سنة وفيها املعمرة زينب بنت اخلطيب املخزومي والنجيب وكان حسن امل
حيىي بن الشيخ عز الدين بن عبد السالم السلمية روت عن اليلداين وإبراهيم بن خليل وابن خطيب القرافة وغريهم 

يها مسند الوقت بدر وهلا إجازة من السبط وروت الكثري وتفردت وتوفيت يف ذي القعدة عن سبع ومثانني سنة وف
الدين عبد اهللا بن حسني بن أيب التائب األنصاري الدمشقي الشاهد حدث عن ابن عالن والعراقي والبلخي وعثمان 

  بن خطيب القرافة ومجاعة ومساعه صحيح لكنه لني تفرد بأشياء وتويف يف صفر عن قريب من تسعني سنة 
يف بن علي بن متام بن يوسف بن متام بن حامد بن حيىي بن عمر بن وفيها أقضى القضاة زين الدين أبو حممد عبد الكا

عثمان بن علي بن سوار بن سليم األنصاري اخلزرجي السبكي املصري والد الشيخ تقي الدين السبكي الشافعي 
مسع من مجاعة وقرأ الفروع على الظهري والسديد واألصول على القرايف وتنقل يف أعمال الديار املصرية وحدث 

القاهرة واحمللة وخرج له ولده تقي الدين مشيخة حدث هبا قال حفيده القاضي تاج الدين كان من أعيان نواب ب



القاضي تقي الدين بن دقيق العيد وكان رجال صاحلا كثري الذكاء وله نظم كثري غالبه زهد ومدح يف النيب صلى اهللا 
الدين عبد الكرمي بن عبد النور بن منري احلليب تال  عليه وسلم وتويف يف رجب وفيها احلافظ الكبري اإلمام قطب

  بالسبع على إمسعيل املليحي ومسع من ابن العماد وإبراهيم املنقري والعز والفخر علي وبنت مكي وابن الفرات

األسكندراين وصنف وخرج وأفاد مع الصيانة والديانة واألمانة والتواضع والعلم ولزوم االشتغال والتآليف حج 
ال الذهيب حدثنا مبىن وعمل تارخيا كبريا ملصر بيض بعضه وشرح السرية لعبد الغين يف جملدين وعمل أربعني مرات ق

تساعيات وأربعني متباينات وأربعني بلدانيات وعمل معظم شرح البخاري يف عدة جملدات وكان حنفي املذهب 
العدل األديب الفاضل أمحد بن عبد  يدرس باجلامع احلاكمي وتويف مبصر يف رجب عن إحدى وسبعني سنة وفيها

الكرمي بن عبد الصمد أنوشروان التربيزي احلنفي عرف بكرشت كان يشهد قبالة املسمارية وعنده معرفة بالشروط 
  وكتابة حسنة وله شعر كثري ومن قوله 

  ) أم زورة الطيف امللم حرام ** أترى متثل طيفك األحالم ( 
  ) ما وجه خبلك واملالح كرام * *يا باخال بالطيف يف سنة الكرى ( 
  ) عبثت به يف حبك األسقام ** لو كنت تدري كيف بات متيم ( 
  ) وعلمت أهل العشق كيف يناموا ** لرمحت كل متيم من أجله ( 
  ) فعلى احلياة حتية وسالم ** إن دام هجرك والتجين والقال ( 
  ) برد على أهل اهلوى وسالم ** نار الغرام شديدة لكنها ( 

وفيها مفيد اجلماعة أمني الدين حممد بن إبراهيم املذكور يف أول هذه السنة روى املترجم عن الشرف بن عساكر 
  وابن احلسن اللمتوين وابن مؤمن وعدة وارحتل مرات وحج وجاور وكتب وخرج وأفاد ومات بعد والده بشهر 

الربزايل البغدادي الفقيه احلنبلي األصويل  وفيها مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن حممود بن قاسم بن
األديب النحوي قرأ الفقه على الشيخ تقي الدين الزريرايت وكان إماما متقنا بارعا يف الفقه واألصلني والعربية 

واألدب والتفسري وغري ذلك وله نظم حسن وخط مليح درس باملستنصرية بعد شيخه الزريرايت وكان من فضالء 
  كان والده أبو الفضل إماما عاملا مفتيا صاحلا تويف أهل بغداد وكذلك

أبو عبد اهللا ببغداد يف هذه السنة وفيها جمود دمشق هباء الدين حممود بن خطيب بعلبك حمي الدين حممد بن عبد 
  الرحيم املسلمي كتب صحيح البخاري وكان دينا صينا مليح الشكل متواضا عمر سبعا وأربعني سنة قاله يف العرب 

ها ملك العرب حسام الدين مهنا بن امللك عيسى بن مهنا الطائي بقرب سلمية يف ذي القعدة عن نيف ومثانني وفي
  سنة وأقاموا عليه املآمت ولبسوا السواد وكان فيه خري وتعبد قاله يف العرب أيضا 

  سنة ست وثالثني وسبعمائة

  
اري الصرخدي حدث عن خطيب مردا وابن عبد فيها تويف الشيخ الصاحل أمحد بن عبد الرمحن بن إبراهيم اهلك

  الدامي وتويف يف ربيع األول عن تسعني سنة 
وفيها الرئيس اإلمام شهاب الدين أمحد بن حممد بن إبراهيم املرادي املغريب العشاب وزير تونس حدث عن يوسف 

  بع ومثانني سنة بن مخيس وغريه وطلب احلديث وبرع يف النحو وأقرأه ومات بالثغر يف ربيع األول عن س



وفيها ناظر اخلزانة عز الدين أمحد بن الزين حممد بن أمحد العقيلي بن القالنسي احملتسب كان مليح الشكل متواضعا 
  نزها دينا ورعا أخذت منه احلسبة عام أول واعتقل المتناعه من شهادة وتويف بدمشق عن ثالث وستني سنة 

بن حممد بن هبة اهللا بن حممد بن هبة اهللا ابن الشريازي الشافعي الصدر  وفيها كمال الدين أبو القسم أمحد بن حممد
الكبري العامل مولده سنة سبعني وستمائة ومسع من مجاعة وحفظ خمتصر املزين وتفقه على الشيخني تاج الدين الفزاري 

مدة يسرية ملا انتقل وزين الدين الفارقي وقرأ األصول على الشيخ صفي الدين اهلندي ودرس يف وقت بالبادرائية 
الشيخ برهان الدين إىل اخلطابة ودرس بالشامية الربانية وبالناصرية اجلوانية مدة سنني إىل حني وفاته قال الذهيب 
  كان فيه معرفة وتواضع وصيانة وقال ابن كثري كان صدرا كبريا ذكر لقضاء دمشق غري مرة وكان حسن املباشرة

بسفح قاسيون وفيها وايل دمشق شهاب الدين امحد بن سيف الدين أيب بكر  والشكل تويف يف صفر ودفن بتربتهم
بن برق الدمشقي كان جيد السياسة حمببا إىل الناس ويل ثالث عشرة سنة وحدث عن ابن عالق واجملد بن اخلليلي 

مشس الدين وتويف عن أربع وستني سنة ومات بعده بيومني وإىل الرب فخر الدين عثمان بن حممد بن ملك األمراء 
لولو عن أربع وستني سنة أيضا وكان أجود الرجلني قاله يف العرب وفيها شيخ الشيعة الزين جعفر بن أيب الغيث 

البعلبكي الكاتب روى عن ابن عالن وتفقه للشافعي وترفض ومات عن اثنتني وسبعني سنة وفيها الصاحب األجمد 
الصاحب فتح الدين بن القيسراين كان منشئا بليغا رئيسا دينا  قال األذهيب عماد الدين إمسعيل بن حممد ابن شيخنا

صينا نزها روى عن العز احلراين وغريه وهو والد كاتب السر القاضي شهاب الدين تويف بدمشق يف ذي القعدة عن 
مخس وستني سنة وفيها القان أرياخان الذي تسلطن بعد أيب سعيد ضربت عنقه صربا يوم الفطر وكانت دولته 

سنة خرج عليه على باش والقان موسى فالتقوا فأسر املذكور ووزيره الذي سلطنه حممد بن الرشيد اهلمداين  نصف
وقتال صربا وكان املصاف يف وسط رمضان فدقت لذلك البشاير بدمشق وجاء الرسول بنصرهتم قاله يف العرب وفيها 

كان يكتب اخلط املنسوب وجييد ضرب العود وفيه القان أبو سعيد بن خربندا ابن أرغون بن أبغا بن هالكو املغلى 
رأفة وديانة وقلة شر هادن سلطان اإلسالم وهادنه وألقى مقاليد األمور إىل وزيره ابن الرشيد وقدم بغداد مرات 

  وأحبه الرعية وكانت دولته عشرين سنة وتويف باألزد ونقل إىل السلطانية فدفن بتربته وله بضع وثالثون سنة 
ة بنت حممد بن املسلم احلرانية أخت حماسن روت عن العراقي والبلخي حضورا وعن اليلداين وحممد بن وفيها عائش

  عبد اهلادي وتفردت وتوفيت يف شوال عن تسعني سنة وفيها املسند الرحلة أبو احلسن علي بن حممد بن ممدود

دي وجامع الترمذي من العفيف بن ابن جامع البندنيجي البغدادي الصويف مسع صحيح مسلم من الباذبيين البغدا
اهلييت وأجاز له مجاعات وتفرد وأكثروا عنه وتويف بالسميساطية يف احملرم عن اثنتني وتسعني سنة وفيها قطب الدين 
األخوين وامسه حممد بن عمر التربيزي الشافعي قاضي بغداد مسع شرح السنة من قاضي تربيز حمي الدين وكان ذا 

  ان يرتشي وعاش مثانيا وستني سنة قاله يف العرب فنون ومروءة وذكاء وك

  سنة سبع وثالثني وسبعمائة

  
فيها أخذ مبصر مشس الدين بن اللبان الشافعي وشهد عليه عند احلاكم بعظائم تبيح الدم فرجع ورسم بنفيه وفيها 

مشس الدين قاله يف  قتل على الزندقة عدو اهللا احلموي احلجار حبماة وأحرق أضل مجاعة وقام عليه قاضي القضاة
  العرب 



وفيها االديب البليغ شهاب الدين أمحد بن حممد بن غامن الشافعي الناظم الناثر دخل اليمن ومدح الكبار وخدم يف 
الديوان وروى عن ابن عبد الدامي ومجاعة مث اختلط قبل موته بسنة أو أكثر ورمبا ثاب إليه وعيه وله نظم ونثر 

عا ومثانني سنة ومات قبله بأشهر أخوه الصدر اإلمام عالء الدين علي بن حممد املنشى ومعرفة بالتواريخ وعاش سب
روى عن ابن عبد الدامي والزين خالد والنظام ابن البانياسي وعدة وحفظ التنبيه وله النظم والترسل الفائق واملروءة 

اإلنشاء ستني سنة وحدث بالصحيحني  التامة وكثرة التالوة ولزوم اجلماعات والشيبة البهية والنفس الزكية باشر
  وحج مرات وتويف بتبوك يف احملرم عن ست ومثانني سنة 

وفيها حمب الدين أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن عبد اهللا بن أمحد بن أيب بكر حممد بن إبرهيم بن أمحد بن عبد الرمحن 
يوم األحد ثاين عشر احملرم سنة اثنتني ومثانني بن إمسعيل بن منصور السعدي الصاحلي املقدسي احلنبلي بن احملب ولد 

  وستمائة بقاسيون وأمسعه والده من الفخر بن البخاري وابن الكمال وزينب بنت

مكي ومجاعة مث طلب بنفسه ومسع من عمر بن القواس وأيب الفضل بن عساكر ويوسف الغسويل وخلق من بعدهم 
ال الذهيب كان فصيح القراءة جهوري الصوت منطلق وذكر أن شيوخه الذين أخذ عنهم حنوا من ألف شيخ ق

اللسان باآلثار سريع القراءة طيب الصوت بالقرآن صاحلا خائفا من اهللا تعاىل صادقا انتفع الناس بتذكريه ومواعيده 
وذكره أيضا يف معجم شيوخه وقال كان شابا فاضال صاحلا يف مسعه ثقل ما وقد حدث كثريا ومسع منه مجاعة وتويف 

اإلثنني سابع ربيع األول ودفن بالقرب من الشيخ موفق الدين وفيها الزاهد القدوة مشس الدين أبو حممد عبد  يوم
اهللا بن حممد بن يوسف بن عبد املنعم بن نعمة املقدسي النابلسي الفقيه احلنبلي ولد سنة تسع وأربعني وستمائة 

محن بن عبد املؤمن وأجاز له سبط السلفي وتفقه وحضر على خطيب مردا ومسع من عم أبيه مجال الدين عبد الر
وأفىت وأم مبسجد احلنابلة بنابلس حنوا من سبعني سنة وكان كثري العبادة حسن الشكل والصوت عليه البهاء 

والوقار وحدث ومسع منه طائفة وتويف يوم اخلميس ثاين عشرى ربيع اآلخر بنابلس وتويف هبا وتويف قبله يف ربيع 
ة بنابلس أيضا اإلمام املفيت عماد الدين أبو إسحق إبرهيم بن علي بن عبد الرمحن بن عبد املنعم بن األول من السن

نعمة وفيها قتل صاحب تلمسان أبو تاشفني عبد الرمحن بن موسى بن عثمان بن امللك عمر بن عبد الواحد الزنايت 
انطوى عليه من خبث السرية وقبح السريرة مث  الرببري كان سيء السرية قتل أباه وكان قتله له رمحة للمسلمني ملا

متكن وتظلم وكان بطال شجاعا متلك نيفا وعشرين سنة حاصره سلطان املغرب أبو احلسني املزيين مدة مث برز عبد 
الرمحن ليكبس املزيين فقتل على جواده يف رمضان كهال قاله يف العرب وفيها املعمر امللك أسد الدين عبد القادر بن 

عزيز بن السلطان امللك املعظم روى السرية وأجزاء عن خطيب مردا وتفرد وكان ممتعا حبواسه مليح الشكل عبد ال
  ما تزوج وال تسرى تويف يف رمضان عن مخس وتسعني سنة ودفن بالقدس الشريف

  
حدث عن وفيها احملدث املفيد ناصر الدين حممد بن طغربك الصرييف قرأ الكثري وتعب ورحل وخرج وقرأ للعوام و

أيب بكر بن عبد الدائم وعيسى الدالل ومات غريبا عن نيف وأربعني سنة اهللا يساحمه وفيها الفقيه العامل مشس الدين 
حممد بن أيوب بن علي الشافعي بن الطحان نقيب الشامية والسبع الكبري مسع من عثمان بن خطيب القرافة ومن 

مخس ومثانون سنة وأشهر وفيها الشيخ حممد بن عبد اهللا ابن اجملد الكرماين والزين خالد وتويف بدمشق يف رجب وله 
إبراهيم املصري املرشدي الزاهد الشافعي قرأ يف التنبيه والقرآن وانقطع بزاوية له وكان يقرىء الضيفان ورمبا 

أطعم للناس يف كاشف وللناس فيه اعتقاد زائد وخيدم الواردين ويقدم هلم ألوان املآكل وال خادم عنده حىت قيل أنه 



ليلة ما قيمته مائة دينار وأنه أطعم يف ثالث ليال متوالية ما قيمته ألف دينار وزاره األمراء والكرباء وبعد صيته حىت 
أن بعض الفقهاء يقول كان خمدوما وبلغين أنه كان يف عافية فأرسل إىل القرى اجملاورة له أحضروا فقد عرض أمر 

  يف رمضان بقريته مينة مرشد كهال قاله يف الغرب  مهم مث دخل خلوته فوجدوه ميتا
وفيها مسند مصر العدل شرف الدين حيىي بن يوسف املقدسي له إجازة ابن رواج وابن اجلميزي وروى الكثري 

وتفرد وتويف مبصر يف مجادى اآلخرة عن نيف وتسعني سنة وفيها أمحد بن علي بن أمحد النحوي يعرف بابن نور قال 
لدرر الكامنة كان أبوه خوليا وباشر هو صناعة أبيه مث اشتغل على النجم األصفوين فربع يف مدة قريبة ابن حجر يف ا

  ومهر يف الفقه والنحو واألصول ودرس وأفىت ومات مبرض السل رمحه اهللا تعاىل 

  سنة مثان وثالثني وسبعمائة

  
ر وفيها تويف الصاحل املسند أبو بكر بن فيها كان أهل العراق وأذربيجان يف خوف وحروب وشدايد الختالف التتا

  حممد بن الرضى الصاحلي القطان مسع حضورا من خطيب مردا وعبد احلميد بن عبد اهلادي ومسع من عبد اهللا

ابن اخلشوعي وابن خليل وابن الربهان وتفرد وأكثروا عنه قال الذهيب ونعم الشيخ كان له إجازة السبط ومجاعة 
  عن تسع ومثانني سنة وتويف يف مجادى اآلخرة 

ومات قبله بشهر املعمر أبو بكر بن حممد بن أمحد بن عنتر الدمشقي عن ثالث وتسعني سنة روى الكثري بإجازة 
السبط انتهى وفيها شيخ الشافعية زين الدين عمر بن أيب احلزم بن عبد الرمحن بن يونس املعروف بابن الكتاين قال 

تفاق ولد سنة ثالث ومخسني وستمائة بالقاهرة قريبا من جامع األزهر مث سافر األسنوي شيخ الشافعية يف عصره باال
بعد سنة مع أبويه إىل دمشق ألن أباه كان تاجرا يف الكتان من مصر إىل الشام فاستقر هبا وتفقه وقرأ األصول على 

فتوىل احلكم باحلكر مث واله ابن  الربهان املراغي والفقه على التاج الفركاح وأفىت ودرس مث انتقل إىل الديار املصرية
مجاعة الغربية مث عزل نفسه وانقطع عن ابن مجاعة وهجره بال سبب وتوىل مشيخة حلقة الفقه باجلامع احلاكمي 

وخطابة جامع الصاحل ومشيخة اخلانقاه الطيربسية بشاطىء النيل وتدريس املدرسة املنكدمرية للطائفة الشافعية مث 
مشيخة احلديث بالقبة املنصورية وكان نافرا عن الناس سيء اخللق يطري الذباب فيغضب فوض إليه يف آخر عمره 

ومن تبسم عنده يطرد إن مل يضرب وأفضى به ذلك إيل أنه يف غالب عمره املتصل باملوت كان مقيما يف بيته وحده 
يف وال تلميذ ومع ذلك كان مل يتزوج ومل يتسر ومل يقن رقيقا وال مركوبا وال دارا وال غالما ومل يعرف له تصن

حسن احملاضرة كثري احلكايات واألشعار كرميا وكتب خبطه حواشي على الروضة وكان قليل الفتاوى تويف مبسكنه 
على شاطىء النيل جبوار اخلانقاه اليت مشيخته بيده يوم الثالثاء اخلامس عشر من شهر رمضان ودفن بالقرافة وفيها 

عبد الغين بن عبادة احلراين مث الدمشقي الفقيه احلنبلي املفيت الشروطي املؤذن ولد يف  زين الدين أبو حممد عبادة بن
رجب سنة إحدى وسبعني وستمائة ومسع من القسم األربلي وأيب الفضل بن عساكر ومجاعة وطلب احلديث وكتب 

  األجزاء وتفقه على الشيخ زين الدين بن املنجا مث على الشيخ

الذهيب يف معجم شيوخه كان فقيها عاملا جيد الفهم يفهم شيئا من العربية واألصول وكان  تقي الدين بن تيمية قال
صاحلا دينا ذا حظ من هتجد وإيثار وتواضع اصطحبنا مدة ونعم واهللا الصاحب هو كان يسع اجلماعة باخلدمة 

ل ودفن مبقربة الباب واألفضال واحللم خرجت له أجزاء وحدث حبصبح مسلم انتهى ومسع من مجاعة وتويف يف شوا



الصغري وفيها قاضي القضاة شهاب الدين حممد بن اجملد األربلي مث الدمشقي الشافعي روى عن ابن أيب اليسر وابن 
أيب عمر ومجاعة وأفىت وناظر وحكم حنو ثالث سنني وجاء على منصبه قاضي املمالك جالل الدين وتويف يف آخر 

به بغلته فرضت دماغه ومات إىل عفو اهللا بعد ست ليال وفيها الشيخ مجادى األوىل عن ست وسبعني سنة نفرت 
زين الدين أبو عبد اهللا حممد بن علم الدين عبد اهللا بن الشيخ اإلمام زين الدين عمر بن مكي بن عبد الصمد 
غريه العثماين املعروف بابن املرحل الشافعي مسع من مجاعة وأخذ الفقه واألصلني عن عمه الشيخ صدر الدين و

ونزل له عمه عن تدريس املشهد احلسيين بالقاهرة فدرس به مدة مث قايض الشيخ شهاب الدين بن األنصاري منه 
إىل تدريس الشامية الربانية والعذراوية فباشرمها إىل حني وفاته وناب يف احلكم فحمدت سريته مث تركه وبيض كتاب 

ة مدرس الشامية الكربى فقيه مناظر أصويل وكان يذكر للقضاء األشباه والنظائر لعمه وزاد فيه قال الذهيب العالم
وقال السبكي ولد بعد سنة تسعني وستمائة وكان رجال فاضال دينا عاملا عارفا بالفقه وأصوله صنف يف األصول 

كتابني وقال الصالح الكتيب كان من أحسن الناس شكال ورىب على طريقة محيدة يف عفاف ومالزمة لالشتغال 
م واجنماع عن الناس وكان يلقى الدروس بفصاحة وعذوبة لفظ قيل مل تكن دروسه بعيدة من دروس ابن بالعلو

الزملكاين وكان من أجود الناس طباعا وأكرمهم نفسا وأحسنهم ملتقى تويف يف رجب ودفن بتربة هلم عند مسجد 
املستكفي كان سريا فقيها شجاعا مهيبا  الذبان عند جده وفيها ويل العهد القائم بأمر اهللا حممد بن أمري املؤمنني

  وسيما قيل هو

  السبب يف تسيريهم إىل قوص مات بقوص يف ذي احلجة عن أربع وعشرين سنة 
وفيها قاضي القضاة شرف الدين أبو القسم هبة اهللا بن قاضي القضاة جنم الدين عبد الرحيم بن القاضي مشس الدين 

قاضي محاة وصاحب التصانيف الكثرية ولد يف رمضان سنة مخس وأربعني إبراهيم املعروف بابن البارزي الشافعي 
وستمائة ومسع من والده وجده وعز الدين الفاروثي ومجال الدين بن مالك وغريهم وأجاز له مجاعة وتال بالسبع 

آخر وتفقه على والده وأخذ النحو عن ابن مالك وتفنن يف العلوم وأفىت ودرس وصنف وويل قضاء محاة وعمى يف 
عمره وحدث بدمشق ومحاة ومسع منه الربزايل والذهيب وخلق وقد خرج له ابن طغربك مشيخة كبرية وخرج له 

الربزايل جزءا وذكره الذهيب يف معجمه فقال شيخ العلماء بقية األعالم صنف التصانيف مع العبادة والدين 
صاحلني وحسن ظن هبم وقال األسنوي كان والتواضع ولطف األخالق ما يف باعه من الكرب ذرة وله ترام على ال

إماما راسخا يف العلم صاحلا خريا حمبا للعلم ونشره حمسنا إىل الطلبة وصارت إليه الرحلة وقال السبكي انتهت إليه 
  مشيخة املذهب ببالد الشام وقصد من األطراف تويف يف ذي القعدة عن ثالث وتسعني سنة وفيه يقول ابن الوردي 

  ) قد أعظم العاصي هبا الفرية ** قها شيخها محاة مذ فار( 
  ) أو كالذي مر على قرية ** صرت كمن ينظرها بلقعا ( 

ومن تصانيفه روضات اجلنان يف تفسري القرآن عشر جملدات كتاب الفريدة البارزية يف حل الشاطبية كتاب اجملتىب 
ا القاضي مجال الدين أبو احملاسن يوسف بن كتاب اجملتىن كتاب الوفا يف أحاديث املصطفى جملدان وغري ذلك وفيه

إبراهيم ابن مجله بن مسلم بن متام بن حسني بن يوسف احملجي الدمشقي الصاحلي الشافعي ولد يف سنة اثنتني ومثانني 
وستمائة ومسع من مجاعة وأخذ عن الشيخني صدر الدين ابن الوكيل ومشس الدين بن النقيب وويل القضاء مدة سنة 

  سريته وهنضته إال أنه وقع بينه وبني بعض خواص النائب فعزل وسجن مدة مث أعطى ونصف فشكرت



الشامية الربانية قال الربزايل خرجت له جزءا عن أكثر من مخسني نفسا وحدث به باملدينة النبوية وبدمشق وكان 
وحرمة وافرة وفيه  فاضال يف فنون اشتغل وحصل وأفىت وأعاد ودرس وله فضائل مجة ومباحث وفوايد ومهة عالية

تودد وإحسان وقضاء للحقوق وويل قضاء دمشق نيابة واستقالال ودرس باملدارس الكبار تويف يف ذي القعدة 
  بدمشق عن سبع ومخسني سنة ودفن بسفح قاسيون عند والده وأقاربه 

  سنة تسع وثالثني وسبعمائة

  
عالمة شيخ اإلسالم تقي الدين السبكي على قضاء فيها هلك بطرابلس الشام حتت الزلزلة ستون نفسا وفيها قدم ال

  الشافعية بالشام وفرح الناس به 
وفيها تويف الشيخ موفق الدين أمحد بن أمحد بن حممد بن حممد بن عثمان بن مكي الشارعي فكان آخر من حدث 

اة علم الدين بن بالسماع عن جد أبيه وتويف مبصر عن تسعني سنة وفيها القاضي كمال الدين أمحد بن قاضي القض
  األخنائي حدث عن الدمياطي وغريه وكان قاضي العساكر وناظر اخلزانة بالقاهرة وهبا تويف 

وفيها قال الذهيب شيخنا املعمر الصاحل شرف الدين احلسني بن علي بن حممد ابن العماد الكاتب عن مثانني سنة 
وحد ومجاعة انتهى وفيها جنم الدين حسني بن علي وأشهر درس بالعمادية وأفىت وحدث عن ابن أيب اليسر وابن األ

بن سيد الكل األزدي املهليب األسواين الشافعي مولده سنة ست وأربعني وستمائة وتفقه على أيب الفضل جعفر 
التزمنيت وبرع وحدث وأشغل الناس بالعلم مدة كثرية قال الشيخ تقي الدين السبكي وكان قد وصل إىل سن عالية 

به انتفاع يف االشتغال عليه وهو فقيه حسن مفيت وله قدم هجرة وصحبة للفقراء يتخلق بأخالق وحتصل للطلبة 
حسنة وقال األسنوي كان ماهرا يف الفقه يشغل يف أكثر العلوم متصوفا كرميا جدا مع الفاقة منقطعا عن الناس 

  شريف النفس معزا للعلم اشتغل عليه اخللق طبقة بعد

مبدرسة امللك بالقاهرة وجترد مع الفقراء يف البالد تويف يف صفر وقد زاحم املائة وفيها طبقة وانتفعوا به وتصدر 
خطيب القدس زين الدين عبد الرحيم ابن قاضي القضاة بدر الدين حممد بن إبراهيم بن مجاعة الشافعي تويف 

ابن عبد الدامي وغريه وتويف بالقدس الشريف وفيها املعمر جنم الدين عبد الرحيم بن احلاج حممود الشيعي حدث عن 
بالصاحلية عن إحدى وتسعني سنة ذكره الذهيب وفيها عامل بغداد صفي الدين عبد املؤمن بن اخلطيب عبد احلق بن 

عبد اهللا بن علي بن مسعود بن مشايل البغدادي احلنبلي اإلمام الفرض املتقن ولد يف سابع عشرى مجادى اآلخرة سنة 
داد ومسع هبا احلديث من عبد الصمد بن أيب اجليش وابن الكسار وخلق ومسع بدمشق من مثان ومخسني وستمائة ببغ

الشرف ابن عساكر ومجاعة ومبكة من الفخر التوزري وأجاز له ابن البخاري وأمحد بن شيبان وبنت مكي وغريهم 
برع وأفىت ومهر يف من أهل الشام ومصر والعراق وتفقه على أيب طالب عبد الرمحن بن عمر البصري والزمه حىت 

علم الفرائض واحلساب واجلرب واملقابلة واهلندسة واملساحة وحنو ذلك واشتغل يف أول عمره بعد التفقه بالكتابة 
واألعمال الدنيوية مدة مث ترك ذلك وأقبل على العلم فالزمه مطالعة وكتابة وتدريسا وتصنيفا وأشغاال وإفتاء إىل 

ن مصنفاته شرح احملرر يف الفقه ست جملدات شرح العمدة جملدان إدراك الغاية حني موته وصنف يف علوم كثرية فم
يف اختصار اهلداية جملد لطيف وشرحه يف أربع جملدات تلخيص املنقح يف اجلدل حتقيق األمل يف علم األصول 

الرافضي للشيخ واجلدل الالمع املغيث يف علم املواريث واختصر تاريخ الطربي يف أربع جملدات واختصر الرد على 



تقي الدين بن تيمية يف جملدين لطيفني واختصر معجم البلدان لياقوت وله غري ذلك وخرج لنفسه معجما لشيوخه 
  بالسماع واإلجازة حنوا من ثلثمائة شيخ ومسع منه خلق كثريون وله شعر رائق منه 

  ) واقطع عرى اآلمال من خلقه ** ال ترج غري اهللا سبحانه ( 
  )واضنن مباء الوجه واستبقه ** لفضل من غريه ال تطلنب ا( 

  
  ) سوى الذي قدر من رزقه ** فالرزق مقسوم وما المرىء ( 
  ) يكون طول الدهر يف رقه ** والفقر خري للفىت من غىن ( 

  تويف رمحه اهللا تعاىل ليلة اجلمعة عاشر صفر ببغداد ودفن مبقربة اإلمام أمحد 
دين عثمان بن علي احلليب املعروف بابن خطيب جربين بالباء املوحدة والراء وفيها قاضي حلب ذو الفنون فخر ال

قرية من قرى حلب وقد تقدمت ترمجته يف سنة ثالثني والصحيح وفاته يف هذه السنة وفيها الشيخ شرف الدين أبو 
لبخاري وطائفة احلسني علي بن عمر البعلي شيخ الربوة والشبلية حدث عن الشيخ مشس الدين ابن أيب عمر وابن ا

  وتويف يف احملرم وله بضع ومثانون سنة 
وفيها معيد البادرائية املعمر عالء الدين علي بن عثمان بن اخلراط حدث عن ابن البخاري وغريه وعمل خطبا 

ومقامات وتويف بدمشق وفيها احلافظ علم الدين القسم بن حممد بن يوسف بن حممد الربزايل الشافعي قال الذهيب 
احلافظ حمدث الشام وصاحب التاريخ واملعجم الكبري أول مساعه يف سنة ثالث وسبعني وستمائة وكان له من  االمام

العمر عشر سنني وروى عن ابن أيب اخلري وابن أيب عمر والعز احلراين وخلق كثري ووقف مجيع كتبه وأوصى بثلثه 
تمائة ومسع اجلم الغفري وكتب خبطه ما ال وحج مخس مرات انتهى وقال ابن قاضي شهبة ولد سنة ثالث وستني وس

حيصى كثرة وتفقه بالشيخ تاج الدين الفزاري وصحبه وأكثر عنه الشيخ تاج الدين يف تارخيه وويل مشيخة دار 
احلديث النورية ومشيخة النفيسية وصنف التاريخ ذيال على تاريخ أيب شامة بدأ فيه من عام مولده وهو السنة اليت 

مة يف سبع جملدات واملعجم الكبري وبلغ ثبته بضعا وعشرين جملدا أثبت فيه كل من مسع منه وانتفع مات فيها أبو شا
به احملدثون من زمانه إىل آخر القرن وقال الذهيب أيضا يف معجمه اإلمام احلافظ املتقن الصادق احلجة مفيدنا 

وق الثالثة آالف وكتبه وأجزاؤه ومعلمنا ورفيقنا مؤرخ العصر وحمدث الشام مشيخته باإلجازة والسماع ف
  الصحيحة يف عدة أماكن وهي مبذولة للطلبة وقراءته املليحة الفصيحة مبذولة ملن قصده

وتواضعه وبشره مبذول لكل غين وفقري تويف حمرما خبليص يف ذي احلجة وله أربع وسبعون سنة وأشهر وفيها بدر 
ل عز الدين حممد بن عبد القادر األنصاري بن الصايغ الدمشقي الدين أبو اليسر حممد بن قاضي القضاة اإلمام العاد

الشافعي قال الذهيب القاضي اإلمام القدوة العابد مدرس العمادية والدماغية حدث عن ابن شيبان والفخر وطائفة 
لى وحفظ التنبيه والزم الشيخ برهان الدين وجاءه التقليد والتشريف بقضاء القضاة يف سنة سبع وعشرين فأصر ع

االمتناع فأعفى مث وىل خطابة القدس وتركها وكان مقتصدا يف أموره كثري احملاسن حج غري مرة وتويف يف مجادى 
األوىل عن ثالث وستني سنة وفيها قاضي القضاة اإلقليمني جالل الدين حممد بن عبد الرمحن بن عمر بن أمحد بن 

ي بن أمحد بن دلف بن أيب دلف العجلي القزويين مث حممد بن عبد الكرمي بن احلسن بن علي بن إبراهيم بن عل
الدمشقي الشافعي قال ابن قاضي شهبة مولده باملوصل سنة ست وستني وستمائة وتفقه على أبيه وأخذ األصلني عن 
األربلي وسكن الروم مع أبيه واشتغل يف أنواع العلوم ومسع من أيب العباس الفاروثي وغريه وخرج له الربزايل جزءا 



حديثه وحدث به وأفىت ودرس وناب يف القضاء عن أخيه مث عن ابن صصرى مث ويل اخلطابة بدمشق مث القضاء من 
هبا مث انتقل إىل قضاء الديار املصرية ملا عمى القضاء بدر الدين بن مجاعة فأقام هبا حنو إحدى عشرة سنة مث صرف يف 

ف تلخيص املفتاح يف املعاين والبيان وشرحه بشرح مساه مجادى اآلخرة سنة مثان وثالثني ونقل إىل قضاء الشام وأل
اإليضاح وقال الذهيب أفىت ودرس وناظر وخترج به األصحاب وكان مليح الشكل فصيحا حسن األخالق غزير 
العلم وأصابه طرف فاجل مدة وقال ابن رافع حدثين ومسع منه الربزايل وخرج له جزءا من حديثه عن مجاعة من 

ألصول كتابا حسنا ويف املعاين والبيان كتابني كبريا وصغريا ودرس مبصر والشام مبدارس وكان شيوخه وصنف يف ا
لطيف الذات حسن احملاضرة كرمي النفس ذا عصبية ومودة وقال األسنوي كان فاضال يف علوم كرميا مقداما ذكيا 

  مصنفا

شق يف مجادى األوىل ودفن مبقابر الصوفية وإليه ينسب كتاب اإليضاح والتلخيص يف علمي املعاين والبيان تويف بدم
وفيها مشس الدين حممد بن عبد العزيز بن الشيخ عبد القادر اجليلي قال الذهيب شيخ بالد اجلزيرة اإلمام القدوة 
كان عاملا صاحلا وقورا وافر اجلاللة حج مرتني وروى عن الفخر علي بدمشق وببغداد وخلف أوالدا كبارا هلم 

لدين حممد يف يف أول ذي احلجة بقرية احليال من عمل سنجار عن سبع ومثانني سنة وفيها مشس اكفاية وحرمة وتو
بن إبراهيم بن عبد العزيز بن اجلزري صاحب التاريخ الكبري قال الذهيب كان دينا خريا ساكنا وقورا به صمم روى 

عن إبراهيم بن أمحد والفخر بن البخاري ومسع ولديه جمد الدين ونصري الدين كثريا وكان عدال أمينا وقال غريه 
ول دمشق أقام يشهد على القضاة مدة وإذا انفرد بشهادة يكتفون به كان من خيار الناس كثري املروءة من كبار عد

لوثوقهم به مجع تارخيا كبريا ذكر فيه أشياء حسنة ال توجد يف غريه تويف ببستانه الزعيفرانية يف وسط السنة وله 
  إحدى ومثانون سنة 

شيبان وفيها وجيه الدين حيىي بن  وفيها بأطرابلس الشيخ ناصر الدين حممد بن املعلم املنذري مسع املسند من ابن
  حممد الصنهاجي املالكي قال الذهيب مات باألسكندرية قاضيها العالمة 

  سنة أربعني وسبعمائة

  
يف صفر هبت جببل طرابلس مسوم وعواصف على جبال عكا وسقط جنم اتصل نوره باألرض برعد عظيم وعلقت 

وأحرقت منازل وكان ذلك آية ونزل من السماء نار بقرية منه نار يف أراضي اجلون أحرقت أشجارا ويبست مثارا 
  الفسيحة على قبة خشب أحرقتها وأحرقت إىل جانبها ثالثة بيوت وصح هذا واشتهر قاله يف العرب 

وهبذه السنة ختم الذهيب كتابيه العرب والدول وفيها تويف جنم الدين إبراهيم بن بركات بن أيب الفضل بن القرشية 
  يف أحد األعيان الصوفيةالبعلبكي الصو

وأكابر الفقهاء القادرية حدث عن الشيخ مشس الدين بن أيب عمر وكان خامتة أصحابه وعن ابن عبد الدامي وابن أيب 
اليسر ومجاعة وويل مشيخة الشبلية واألسدية وتويف بدمشق يف رجب عن تسعني سنة أو أكثر وفيها جمد الدين أبو 

الزنكلوين املصري الشافعي ولد سنة تسع وسبعني وستمائة وتفقه على مشايخ عصره بكر بن إمسعيل بن عبد العزيز 
قال ابن قاضي شهبة وال أحفظ عمن أخذ منهم ومسع احلديث وتصدى لالشتغال والتصنيف وممن أخذ عنه الشيخ 

يا ذكيا حسن التعبري مجال الدين األسنوي وذكر له يف طبقاته ترمجة حسنة فقال كان إماما يف الفقه أصوليا حمدثا حنو



قانتا هللا ال ميكن أحدا أن تقع منه غيبة يف جملسه صاحب كرامات منقبضا عن الناس مالزما لشأنه ال يتردد إىل أحد 
من األمراء ويكره أن يأتوا إليه وراض نفسه إىل أن صار حيمل طبق العجني على كتفه إىل الفرن ويعود به مع كثرة 

شغال ليال وهنارا وميزج الدروس بالوعظ وحبكايات الصاحلني ولذلك بارك اهللا يف الطلبة عنده وكان مالزما لأل
طلبته وحصل هلم نفع كبري وكان حسن املعاشرة كثري املروءة ويل مشيخة اخلانقاه البيربسية وتدريس احلديث هبا 

من أعمال الديار املصرية وباجلامع احلاكمي تويف يف ربيع األول ودفن بالقرافة وزنكلون قرية من بالد الشرقية 
وأصلها سنكلوم بالسني املهملة يف أوهلا وامليم يف آخرها إال أن الناس ال ينطقون إال الزنكلوين ولذلك كان الشيخ 

يكتبه خبطه كذلك غالبا ومن تصانيفه شرح التنبيه الذي عم نفعه للمتفقهة ورسخ يف النفوس وقعه واملنتخب خمتصر 
و شرح التنبيه وشرح التعجيز وخمتصر التربيزي وغري ذلك ويف حدودها عالء الدولة الكفاية وشرح املنهاج حن

وعالء الدين أبو املكارم أمحد بن حممد بن أمحد السمناين ذكره األسنوي يف طبقاته وقال كان إماما عاملا مرشدا له 
  مصنفات كثرية يف التفسري والتصوف وغريمها 

حيىي بن إمسعيل بن نصر بن جهبل أبو الفداء احلليب األصل الدمشقي الشافعي  وفيها القاضي حمي الدين إمسعيل بن
ولد بدمشق يف سنة ست وستني وستمائة واشتغل وحصل وحدث عن ابن عطا وابن البخاري وأفىت ودرس 

  باألتابكية ومسع منه مجاعة

مدة مث عزل منها وعاد إىل  منهم الربزايل وخرج له مشيخة وحدث هبا وناب يف احلكم بدمشق وويل قضاء طرابلس
دمشق وتويف يف شعبان ودفن عند أخيه مبقربة الصوفية وفيها مسندة الشام أم عبد اهللا زينب بنت الكمال أمحد بن 

عبد الرحيم املقدسية املرأة الصاحلة العذراء روت عن حممد بن عبد اهلادي وخطيب مردا واليلداين وسبط ابن 
جيبة الباقدارية وابن اخلري وابن العليق وعدد كثري وتكاثروا عليها وتفردت وروت اجلوزي ومجاعة وباإلجازة عن ع

كتبا كبارا وتوفيت يف تاسع عشر مجادى األوىل عن أربع وتسعني سنة وفيها اخلليفة املستكفى باهللا أبو الربيع 
ليال وبويع باخلالفة بعهد من أبيه سليمان بن احلاكم بأمر اهللا ولد يف نصف احملرم سنة أربع ومثانني وستمائة واشتغل ق

يف مجادى األوىل سنة إحدى وسبعمائة وخطب له على املنابر بالبالد املصرية والشامية وصارت البشارة بذلك إىل 
مجيع األقطار واملمالك اإلسالمية وكانوا يسكنون بالكبش فنقلهم السلطان إىل القعلة وأفرد هلم دارا وتويف بقوص 

  نيا وثالثني سنة وبويع أخوه إبراهيم بغري عهد وكانت خالفته مثا
وفيها قبض على الصاحب شرف الدين عبد الوهاب القبطي يف صفر وصودر واستصفيت حواصله مبباشرة ألمري 

سيف الدين شنكر الناصري ومن مجلة ما وجد له صندوق ضمنه تسعة عشر ألف دينار وأربعمائة مثقال لؤلؤ كبار 
ه كنيسة مرمخة مبحاريبها الشرقية ومذاحبها وآالهتا واستمر امللعون يف العقوبة حىت هلك وصليب جموهر ووجد بدار

يف ربيع اآلخر وفيها يف ليلة السادس والعشرين من شوال وقع بدمشق حريق كبري مشل اللبادين القبلية وما حتتها 
ع وما حوله واملأذنة الشرقية وما فوقها إىل عند سوق الكتب واحترق سوق الوراقني وسوق الذهب وحاصل اجلام

وعدم للناس فيه من األموال واملتاع ما ال حيصر قاله يف العرب واهللا أعلم وفيها احلسن بن إبرهيم بن أيب خالد البلوي 
  قال يف تاريخ غرناطة كان أديبا فقيها حنويا أخذ عن أيب مخيس وأيب احلسن القيجاطي ومات

بن عبد اهللا بن عيد العظيم بن أرقم النمريي الوادياشي قال يف تاريخ غرناطة يوم عيد الفطر وفيها أبو عامر حممد 
كان أمحد شيوخه مشاركا يف فنون من فقه وأدب وعربية وهي أغلب الفنون عليه مطرحا خمشوشنا مليح الدعابة 

يس وكان قرأ على أيب كثري التواضع بيته معمور بالعلماء أوىل األصالة والتعني تصد رببلده للفتيا واألمساع والتدر



  العباس بن عبد النور وأيب خالد بن أرقم وروى عنه ابن الزبري وأبو بكر بن عبيد وغريمها وله شعر مات ببلده انتهى 
وفيها مشس الدين حممد املغريب األندلسي قال ابن حجر كان شعلة نار يف الذكاء كثري االستحضار حسن الفهم 

أقام حبماة مدة وويل قضاءها مث توجه إىل الروم فأقام هبا وأقبل عليه الناس مات  عارفا بعدة علوم خصوصا بالعربية
  بربصا يف شعبان 

  سنة إحدى وأربعني وسبعمائة

  
يف ذي احلجة منها كانت زلزلة عظيمة مبصر والشام واألسكندرية مات فيها حتت الردم ما ال حيصى وغرقت 

  مراكب كثرية وهتدمت جوامع ومواذن ال تعد 
يها كانت واقعة طريف ببالد املغرب قال لسان الدين يف كتاب اإلحاطة استشهد فيها مجاعة من األكابر وغريهم وف

وكان سببها أن سلطان فاس أمري املسلمني أبا احلسن علي بن عثمان بن يعقوب ابن عبد احلق املزيين جاز البحر إىل 
ما جرت بذلك عادة سلفه وغريهم من ملوك العدوة جزيرة األندلس برسم اجلهاد ونصرة أهلها على عدوهم حسب

ومشر عن ساعد االجتهاد ووجد من اجليوش اإلسالمية حنو ستني ألفا وجاء إليه أهل األندلس بقصد األمداد 
وسلطاهنم ابن األمحر ومن معه من األجناد فقضى اهللا الذي ال مرد ملا قدره أن سارت تلك اجلموع مكسرة ورجع 

ن مغلوال وأضحى حسام اهلزمية عليه وعلى من معه مسلوال وجنا برأس طمرة وجلام وال تسل السلطان أبو احلس
كيف وقتل مجع من أهل اإلسالم ومجلة وافرة من األعالم وأمضى فيهم حكمه السيف وأسر ابن السلطان وحرميه 

  وانتهبت ذخائره واستوىل على اجلميع أيدي

ا بقي من اجلزيرة ذات الظل الوريف وثبت قدمه يف بلد طريف الكفر واحليف واشرأب العدو الكافر ألخذ م
وباجلملة فهذه الواقعة من الدواهي املعضلة الداء واألزراء اليت تضعضع هلا ركن الدين باملغرب وقرت بذلك عيون 

  األعداء انتهى 
 بن سعيد بن علي بن وممن استشهد يف هذه الواقعة والد لسان الدين بن اخلطيب هو عبد اهللا بن سعيد بن عبد اهللا

أمحد السلماين قال لسان الدين يف األكليل يف حق والده هذا إن طال الكالم ومجحت األقالم كنت كما قيل مادح 
نفسه يقرئك السالم وإن أمجحت فما سديت يف الثناء وال أحلمت أضعت احلقوق وخفت ومعاذ اهللا العقوق هذا 

بعون اإلحسان وأبكاره ملا قضيت حقه بعد وال قلت إال بالذي  ولو أين زجرت طري البيان عن أوكاره وجئت
علمت سعد فقد كان رمحه اهللا ذمر عزم ورجل رجاء وازم تروق أنوار خالله الباهرة وتضيء جمالس امللوك من 
 صورتيه الباطنة والظاهرة ذكاء يتوقد وطالقة حيسد نورها الفرقد وكانت له يف األدب فريضة ويف النادرة العذبة

منادح عريضة تكلمت يوما بني يديه يف مسائل من الطب وأنشدته أبياتا من شعرى ورقاعا من أنشائي فتهلل وما 
  برح أن ارجتل 

  ) مساتنا يف بىن النجابة ** الطب والشعر والكتابة ( 
  ) مراتبا بعضها احلجابة ** هن ثالث مبلغات ( 

  ض منطها عليه ووقع يل يوما خبطه على ظهر أبيات بعثتها إليه أعر
  ) عن روضة جاد الغرام رباها ** وردت كما صد رالنسيم بسحرة ( 



  ) فيها وآثرها به وحباها ** فكأمنا هاروت أودع سحره ( 
  ) فبمثلها افتخر البليغ وباها ** مصقولة األلفاظ يبهر حسنها ( 
  ) أين أبوك وكنت أنت أباها ** فقررت عينا عند رؤية وجهها ( 

  ومن شعره 
  )كالمه أدى إىل كلمه ** عليك بالصمت فكم ناطق  (

  
  ) غرته واهللا من خصمه ** أن لسان املرء أهدى إىل ( 
  ) وجرمه أكرب من جرمه ** يرى صغري اجلسم مستضعفا ( 

وقال يف اإلحاطة كان من رجال الكمال طلق الوجه فقد يف الكائنة العظمى بطريف يوم اإلثنني سابع مجادى األوىل 
دى وأربعني وسبعمائة ثابت اجلأش غري جذوع وال هيابة حدثين اخلطيب باملسجد اجلامع من غرناطة الفقيه سنة إح

أبو عبد اهللا بن اللوشي قال كبا باخيك الطرف وقد غشي العدو فجنحت إىل أردافه فاحندر إليه والدك وصرفين 
مولده بغرناطة يف مجادى األوىل عام اثنني وسبعني وقال أنا أوىل به فكان آخر العهد هبما انتهى وذكر يف اإلحاطة أن 

  وستمائة 
وفيها افتخار الدين أبو عبد اهللا جابر بن حممد بن حممد بن حممد بن عبد العزيز بن يوسف اخلوارزمي الكايت باملثناة 

قرأ املفصل أو املثلثة احلنفي النحوي ولد يف عاشر شوال سنة سبع وستني وستمائة وقرأ على خاله أيب املكارم و
والكشاف على أيب عاصم األسفندري واشتغل ببالده ومهر وقدم القاهرة فسمع من الدمياطي وويل مشيخة 

اجلاولية اليت بالكبش وباشر اإلفتاء والتدريس بأماكن وقدم مكة وقرأ الصحيح على التوزري وتكلم على أماكن 
  كل مليح احملاضرة مات بالقاهرة يف منتصف احملرم فيه من جهة العربية ودرس بالقدس ومكة وكان فاضال حسن الش

وفيها برهان الدين أبو إسحق إبراهيم بن أمحد بن هالل الزرعي مث الدمشقي الفقيه احلنبلي األصويل املناظر الفرضي 
مسع بدمشق من عمر بن القواس وأيب الفضل بن عساكر وغريمها وتفقه وأفىت قدميا ودرس وناظر وويل نيابة احلكم 

ن عالء الدين ابن املنجا وغريه ودرس باحلنبلية من حني سجن الشيخ تقي الدين بالقلعة يف املرة اليت تويف فيها ع
فساء ذلك أصحاب الشيخ وحمبيه واستمر هبا إىل حني وفاته وكان بارعا يف أصول الفقه والفرائض واحلساب وإليه 

اك وقوة املناظرة وحسن اخللق لكنه كان قليل املنتهى يف التحري وجودة اخلط وصحة الذهن وسرعة اإلدر
  االستحضار

لنقل املذهب وكان قاضي القضاة أبو احلسن السبكي يسميه فقيه الشام وكان فيه لعب وعليه يف دينه مآخذ ساحمه 
اهللا تعاىل وتفقه وخترج به مجاعة ومل يصنف كتابا معروفا تويف يف وقت صالة اجلمعة سادس عشر رجب ودفن مبقربة 

  باب الصغري 
وفيها احلسني بن أيب بكر بن احلسني األسكندري املالكي النحوي قال يف الدرر ولد سنة أربع ومخسني وستمائة 

واشتغل بالعلم خصوصا العربية وانتفع به الناس ومجع تفسريا يف عشر جملدات وحدث عن الدمياطي وتويف يف ذي 
  احلجة 

شي اليمين الصويف الكبري العارف الشهري ذو األحوال السنية واملقامات ويف حدودها الشيخ علي بن عبد اهللا الطوا
  العلية وحسبك فيه ما قاله تلميذه ومريده اإلمام اليافعي من أبيات 



  ) علي بن عبد اهللا قصدي وكعبيت ** إذا قصد الزوار للبيت كعبة ( 
ل بغداد مسع احلديث ببغداد على إمسعيل بن وفيها ركن الدين شافع بن عمر بن إمسعيل الفقيه احلنبلي األصويل نزي

الطبال وابن الدوالييب وغريمها وتفقه على الشيخ تقي الدين الزريرايت وصاهره على ابنته وأعاد عنده باملستنصرية 
وكان رئيسا نبيال فاضال عارفا بالفقه واألصول والطب مراعيا لقوانينه يف مأكله ومشربه ودرس باجملاهدية بدمشق 

مجاعة من األئمة األربعة قال ابن رجب منهم والدي وله مصنف يف مناقب األئمة األربع مساه زبدة األخبار يف واقرأ 
مناقب األئمة األربعة األبرار وكان قاصر العبارة ألن يف لسانه عجمة ومدرسة اجملاهدية تعرف اآلن باحلجازية مث 

 تويف املترجم ببغداد يوم اجلمعة ثاين عشر شوال ودفن صارت اصطبال خيل الطانشمندية ال حول وال قوة إال باهللا
  بدهليز تربة اإلمام أمحد رضي اهللا عنه 

وفيها شرف الدين أبو حممد عبد الرحيم بن عبد امللك بن حممد بن أيب بكر بن إمسعيل الزريرايت البغدادي احلنبلي 
هبا وحفظ احملرر ومسع احلديث واشتغل مث رحل بن شيخ العراق تقي الدين أيب بكر املتقدم ذكره ولد ببغداد ونشأ 

  إىل دمشق فسمع من زينب بنت الكمال ومجاعة من أصحاب ابن عبد الدامي وخطيب مردا وطبقتهما

وارحتل إىل مصر ومسع من مسندها حيىي بن املصري وغريه ولقي هبا أبا حيان وغريه مث رجع إىل بغداد بفضائل مجة 
وفاة صفي الدين بن عبد احلق مث درس باجملاهدية بعد وفاة صهره املترجم قبله شافع ودرس للحنابلة بالبشرية بعد 

ومل تطل هبا مدته قال ابن رجب وحضرت درسه وأنا إذ ذاك صغري ال أحققه جيدا وناب يف القضاء ببغداد 
عشر ذي احلجة  واشتهرت فضائله وخطه يف غاية احلسن وألف خمتصرات يف فنون عديدة وتويف ببغداد يوم الثالثاء

ودفن عند والده مبقربة اإلمام أمحد وله من العمر حنو الثالثني سنة رمحه اهللا تعاىل وفيها عالء الدين أبو احلسن علي 
بن حممد بن إبراهيم الشافعي خازن كتب خانقاه السميساطية بدمشق ولد ببغداد سنة مثان وسبعني وستمائة ومسع 

فمن تأليفه تفسري القرآن العظيم وشرح عمدة األحكام وأضاف إىل جامع  احلديث وكان صاحلا خريا مجع وألف
األصول مسند اإلمام أمحد وسنن ابن ماجة وسنن الدارقطين ومساه مقبول املنقول ومجع سرية وحدث ببعض 

اهللا  مصنفاته وكان صوفيا باخلانقاه املذكورة وكان بشوش الوجه ذا تودد ومست حسن تويف يف شعبان وفيها أبو عبد
حممد بن أمحد بن متام بن حسان التكي مث الصاحلي القدوة الزاهد الفقيه احلنبلي ولد سنة إحدى ومخسني وستمائة 

ومسع من ابن عبد الدامي وغريه وصحب الشيخ مشس الدين ابن الكمال وغريه من العلماء والصلحاء وكان صاحلا 
احلرمة مقبول الكلمة عند امللوك ووالة األمور ترجع إىل  تقيا من خيار عباد اهللا يقتات من عمل يده وكان عظيم

رأيه وقوله أمارا باملعروف هناء عن املنكر ذكره الذهيب يف معجم شيوخه وقال كان مشارا إليه يف الوقت باإلخالص 
رجب وسالمة الصدر والتقوى والزهد والتواضع التام والبشاشة ما أعلم فيه شيئا يشينه يف دينه أصال وقال ابن 

حدث بالكثري ومسع منه خلق وأجاز يل ما جتوز له روايته خبط يده وتويف يف ثالث عشر ربيع األول ودفن بقاسيون 
رمحه اهللا تعاىل وفيها مشس الدين أبو املعايل حممد بن أمحد بن إبراهيم بن حيدرة بن علي بن عقيل اإلمام العامل الفقيه 

  الشافعي

ح القرشي املصري ولد يف ذي القعدة سنة ست ومخسني وستمائة ومسع الكثري وقرأ املفيت املدرس الكبري بن القما
احلديث بنفسه وكتب خبطه وتفقه على الظهري الترميين وغريه وبرع وأفىت ودرس بقبة اإلمام الشافعي إىل حني وفاته 

حملدثني قال األسنوي كان بعد أن أعاد هبا مخسني سنة وناب يف احلكم مدة سنن ومسع منه خلق كثري من الفقهاء وا
رجال عاملا فاضال فقيها حمدثا حافظا لتواريخ املصريني ذكيا إال أن نقله يزيد على تصرفه وكان سريع احلفظ بعيد 



  النسيان مواظبا على النظر والتحصيل كثري التالوة سريعا متوددا تويف يف ربيع اآلخر أو األول ودفن بالقرافة 
بد املنعم املنفلوطي املعروف بابن املعني الشافعي تفقه بالشيخ جنم الدين البالسي وغريه وفيها شرف الدين حمد بن ع

وقرأ األصول على الشمس احملوجب قال الكمال األدفوي كان أديبا فقيها شاعرا اختصر الروضة وتكلم على 
د الوهاب بن يوسف األفقهسي أحاديث املهذب ومساه الطراز املذهب انتهى وفيها عز الدين أبو عبد اهللا حممد بن عب

املصري مسع بالقاهرة ودمشق من مجاعة قال ابن رافع ودرس بدمشق وكان كثري النقل لفروع مذهبه قوي احلافظة 
  قيل أنه حفظ حمر رالرافعي يف شهر وستة أيام تويف بدمشق شابا رمحه اهللا تعاىل 

بن حممد بن بكر بن سعد األشعري املالقي يعرف بابن بكر وفيها أبو عبد اهللا حممد بن حيىي بن حممد بن حيىي بن أمحد 
قال يف تاريخ غرناطة كان من صدور العلماء وأعالم الفضل معرفة وتفننا ونزاهة عارفا باألحكام والقراءات مربرا 

يف احلديث والتاريخ حافظا لألنساب واألمساء والكىن قائما على العربية مشاركا يف األصول والفروع واللغة 
الفرائض واحلساب أصيل النظر منصفا خمفوض اجلناح حسن اخللق عطوفا على الطلبة حمبا للعلم والعلماء أخذ و

القراءات والعربية والفقه واحلديث واألدب عن األستاذ أيب حممد بن أيب السداد الباهلي وابن الزبري وابن رشيد 
رف الدمياطي واألبرقوهي وويل اخلطابة والقضاء وغريهم وأجاز له مجاعة من سبتة وأفريقبة واملشرق منهم الش
  بغرناطة فصدع باحلق وتصدر لنشر العلم فاقرأ العربية والفقه

والقراءات واألصول والفرائض واحلساب وعقد جملس احلديث شرحا ومساعا مولده يف ذي القعدة سنة أربع 
ريف فكبت به بغلته فمات منها وذلك وسبعني وستمائة ووقف يف مصاف املسلمني يوم املساحة الكربى بظاهر ط

يوم اإلثنني سابع مجادى األوىل انتهى وفيها أبو زيد عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهللا بن اإلمام قال املقرىء يف 
التعريف بابن اخلطيب قال موالي اجلد رمحه اهللا تعاىل فممن أخذت عنه علماها يعين تلمسان الشاخمان وعاملاها 

د عبد الرمحن وأبو موسى عيسى ابنا حممد بن عبد اهللا بن اإلمام وكانا قد رحال يف شباهبما من الراسخان أبو زي
بلدمها برشك إىل تونس فأخذا هبا عن ابن مجاعة وابن العطار والنفزي وتلك احللبة وأدركا املرجاين وطبقته من 

املسلمني أيب يعقوب وهو حماصر هلا وفقيه  أعجاز املائة السابعة مث وردا يف أول املائة الثامنة تلمسان على أمري
حضرته يومئذ أبو احلسن علي بن خملف التنسي وكان قد خرج إليه برسالة من صاحب تلمسان احملصورة فلم يعد 
وارتفع شأنه عند أيب يعقوب حىت أنه شهد جنازته ومل يشهد جنازة غريه وقام على قربه وقال نعم الصاحب فقدنا 

ما عند أمري املسلمني أيب احلسن إىل أن تويف أبو زيد يف العشر األوسط من رمضان عام أحد اليوم مث زادت حظوهت
وأربعني وسبعمائة بعد وقعة طريف بأشهر فزادت مرتبة أيب موسى عند السلطان وكانا رحال إىل املشرق يف حدود 

يان ومسعا صحيح البخاري على العشرين وسبعمائة فلقيا عالء الدين القونوي وجالل الدين القزويين صاحب الب
احلجاز وناظرا تقي الدين بن تيمية وظهرا عليه وكان ذلك من أسباب حمنته وكان شديد اإلنكار على اإلمام فخر 

  الدين حدثين شيخي العالمة أبو عبد اهللا األيلي أن عبد اهللا بن إبراهيم الزنوري أخربه أنه مسع ابن تيمية ينشد لنفسه 
  ) من بعد حتصيله علم بال دين ** لدين حاصله حمصل يف أصول ا( 
  ) فيه فأكثره وحي الشياطني ** أصل الضاللة واإلفك املبني فما ( 

  قال وكان يف يده قضيب فقال واهللا لو رأيته لضربته هبذا القضيب وشهدت جملسا

صحيح مسلم فقال له األستاذ  عند السلطان قرىء فيه على أيب زيد بن اإلمام حديث لقنوا موتاكم ال إله إال اهللا يف
أبو إسحق بن حكم السلوي هذا امللقن حمتضر حقيقة ميت جمازا فما وجه ترك حمتضريكم إىل موتاكم واألصل 



احلقيقة فأجابه أبو زيد جبواب مل يقنعه وكنت قد قرأت على األستاذ بعض التنقيح أي للقرايف فقلت زعم القرايف أن 
ال جمازا يف االستقبال خمتلفا فيه يف املاضي إذا كان حمكوما به أما إذا كان متعلق املشتق إمنا يكون حقيقة يف احل

احلكم كما هنا فهو حقيقة إمجاعا وعلى هذا التقرير ال جماز فال سؤال وذكر أبو زيد بن اإلمام يوما يف جملسه أنه 
فإهنما } عهم لتولوا وهم معرضون ولو علم اهللا فيهم خريا ألمسعهم ولو أمس{ سئل باملشرق عن هاتني الشرطيتني 

يستلزمان حبكم اإلنتاج لو علم اهللا فيهم خريا لتولوا وهو حمال مث أراد أن يرى ما عند احلاضرين فقال ابن احلاكم 
قال اخلوجني واإلمهال باإلطالق لفظ لو وأن يف املتصلة فهاتان القضيتان على هذا مهملتان واملهملة يف قوة اجلزئية 

عن جزءيتني انتهى وفيها امللك الناصر حممد بن امللك املنصور قالوون بن عبد اهللا الصاحلي ولد يف صفر وال قياس 
وقيل يف نصف احملرم سنة أربع ومثانني وستمائة وشوهد منه أنه ولد وكفاه مقبوضتان ففتحتهما الداية فسال منهما 

ل ذلك بأنه يسفك على يديه دماء كثرية فكان دم كثري مث سار يقبضهما فإذا فتحهما سال منهما دم كثري فأو
كذلك وويل السلطنة عقب قتل أخيه األشرف وعمره تسع سنني فويل السلطنة سنة إال ثالثة أيام مث خلع بكتبغا 

وكان كتبغا قد جهز الناصر إىل الكرك بعد أن حلف له أنه إذا ترعرع وترجل يفرغ له عن اململكة بشرط أن يعطيه 
تقالال مث أحضر الناصر من الكرك إىل مصر سنة مثان وتسعني وسلطنوه ثانيا واستقر بيربس مملكة الشام اس

اجلاشنكري دويدارا وسالر نائبا يف السلطنة ومل يكن للناصر معهما حكم البتة واستقر اقش األفرم نائب دمشق 
بدمشق ما اشتهر وقطعت  وحضر الناصر وقعة غازان سنة تسع وتسعني وثبت الناصر الثبات القوي وجرى لغازان
  خطبة الناصر من دمشق مدة مث أعيدت فتحرك غازان يف العود فوصل إىل حلب مث رجع

  
ويف شعبان سنة اثنتني وسبعمائة كانت وقعة شقحب وكان للناصر فيها اليد البيضاء من الثبات والفتك ووقع 

ج فتوجه إىل الكرك وأقام هبا وطرد نائب النصر للمسلمني مث يف سنة مثان وسبعمائة أظهر الناصر أنه يطلب احل
الكرك إىل مصر وأعرض عن اململكة الستبداد سالر وبيربس دونه باألمور وكتب الناصر إىل األمراء مبصر يترقق 
هلم ويستعفيهم من السلطنة ويسأهلم أن يتركوا له الكرك فوافقوه على ذلك وتسلطن بيربس اجلاشنكري مث قصد 

سع وسبعمائة فاستقر يف دست سلطنته يوم عيد الفطر وملا استقرت قدمه قبض على أكثر الناصر مصر يف سنة ت
األمراء وعزل وويل وحج وجدد خريات كثرية وبىن جوامع ومدارس وخوانق وفتحت يف أيامه ملطية وطرسوس 

يف الدرر ومل ير وغريمها واشترى املماليك فبالغ يف ذلك حىت اشترى واحدا مبا يزيد على أربعة آالف دينار قال 
أحد مثل سعادة ملكه وعدم حركة األعادي عليه برا وحبرا مع طول املدة فمنذ وقعة شقحب إىل أن مات مل خيرج 

عليه أحد ووجدت له إجازة خبط الربزايل من ابن مشرف وغريه ومسع من ست الوزراء وابن الشحنة وخرج له 
ر يعظم أهل العلم واملناصب الشرعية وال يقرر فيها إال من يكون بعض احملدثني جزءا وكان مطاعا مهيبا عارفا باألمو

أهال هلا وتويف يف تاسع عشرى ذي احلجة بقلعة مصر يف آخر النهار ومحل ليال إىل املنصورية فغسل هبا وصلى عليه 
م مل يلقوا مثله عز الدين بن مجاعة القاضي إماما حبضرة أناس قالئل من األمراء وحصل للمسلمني مبوته أمل شديد ألهن
  وعهد قبيل موته لولده امللك املنصور فجلس على كرسي امللك قبل موت والده بثالثة أيام واهللا أعلم 

  سنة اثنتني وأربعني وسبعمائة



  
ويف حمرمها بايع السلطان امللك املنصور اخلليفة احلاكم بأمر اهللا أبا العباس أمحد بن اخلليفة املستكفي للخالفة بعهد 

  ده وجلس مع السلطان على كرسيمن وال

واحد وبايعهم القضاة وغريهم وفيها تويف السلطان امللك املنصور أبو بكر بن السلطان امللك الناصر حممد بن 
قالوون خلع يف صفر قال السيوطي لفساده وشرب اخلمور حىت قيل أنه جامع زوجات أبيه ونفى إىل قوص وقتل 

مث خلع من عامه وويل أخوه أمحد ولقب الناصر وعقد املبايعة بينه وبني هبا وتسلطن أخوه امللك األشرف كجك 
اخلليفة الشيخ تقي الدين السبكي قاضي الشام وكان قد حضر معه وفيها احلافظ الكبري مجال الدين أبو احلجاج 

الكبري املزي يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف بن عبد امللك بن يوسف بن علي بن أيب الزهر اإلمام العالمة احلافظ 
الشافعي قال ابن قاضي شهبة شيخ احملدثني عمدة احلفاظ أعجوبة الزمان الدمشقي املزي مولده يف ربيع اآلخر سنة 

أربع ومخسني وستمائة بظاهر حلب ونشأ باملزة قرأ شيئا من الفقه على مذهب الشافعي وحصل طرفا من العربية 
ث بنفسه وله عشرون سنة ومسع الكثري ورحل قال بعضهم وبرع يف التصريف واللغة مث شرع يف طلب احلدي

ومشيخته حنو األلف وبرع يف فنون احلديث وأقر له احلفاظ من مشاخيه وغريهم بالتقدم وحدث بالكثري حنو مخسني 
سنة فسمع منه الكبار واحلفاظ وويل دار احلديث األشرفية ثالثا وعشرين سنة ونصفا وقال ابن تيمية ملا باشرها مل 

لها من حني بنيت إىل اآلن أحق بشرط للواقف منه لقول الواقف فإن اجتمع من فيه الرواية ومن فيه الدراية قدم ي
من فيه الرواية وقال الذهيب يف املعجم املختص شيخنا اإلمام العالمة احلافظ الناقد احملقق املفيد حمدث الشام طلب 

ايل والنازل خبطه املليح املتقن وكان عارفا بالنحو والتصريف احلديث سنة أربع وسبعني وهلم جرا وأكثر وكتب الع
  بصريا باللغة يشارك يف األصول والفقه وخيوض يف مضايق العقول انتهى وقال السبكي يف

الطبقات وال احسب شيخنا املزي يدري املعقوالت فضال عن اخلوض يف مضايقها فسامح اهللا شيخنا الذهيب مث قال 
كما يف النفس متنا وإسنادا وإليه املنتهى يف معرفة الرجال وطبقاهتم ومن نظر يف كتابه  الذهيب ويدري احلديث

هتذيب الكمال علم حمله من احلفظ فما رأيت مثله وال رأى هو مثل نفسه يف معناه وكان ينطوي على سالمة باطن 
لثناء عليه أبو حيان وابن ودين وتواضع وفراغ عن الرياسة وحسن مست وقلة كالم وحسن احتمال وقد بالغ يف ا

سيد الناس وغريمها من علماء العصر تويف يف صفر ودفن مبقابر الصوفية غريب قرب صاحبه ابن تيمية ومن تصانيفه 
  هتذيب الكمال واألطراف وغريمها 

  سنة ثالث وأربعني وسبعمائة

  
ترك امللك ونسبت إليه أشياء قبيحة يف حمرمها مجع الناصر األموال اليت يف قلعة اجلبل وأخذها وراح إىل الكرك و

فخلعوه من السلطنة وبايعوا أخاه السلطان الصاحل إمسعيل فأرسل جيشا إىل حماربة الناصر أمحد يف الكرك وأظهر أنه 
يطلب األموال ووقع بالشام غالء بسبب هذا احلصار وفيها تويف احلسن بن عمر بن عيسى بن خليل البعلبكي روى 

الق بن عبد السالم وتويف يف شعبان قاله يف الدرر وفيها اإلمام املشهور احلسن بن حممد بن عبد عن التاج بن عبد اخل
اهللا الطييب شارح الكشاف العالمة يف املعقول والعربية واملعاين والبيان قال ابن حجر كان آية يف استخراج الدقائق 

ديد الرد على الفالسفة مظهرا فضائحهم مع من القرآن والسنن مقبال على نشر العلم متواضعا حسن املعتقد ش



استيالئهم حينئذ شديد احلب هللا ورسوله كثري احلياء مالزما الشغال الطلبة يف العلوم اإلسالمية بغري طمع بل جيديهم 
ويعينهم ويعري الكتب النفيسة ألهل بلده وغريهم من يعرف ومن ال يعرف حمبا ملن عرف منه تعظيم الشريعة وكان 

من اإلرث والتجارة فلم يزل ينفقه يف وجوه اخلريات حىت صار يف آخر عمره فقريا صنف شرح الكشاف  ذا ثروة
  والتفسري

والتبيان يف املعاين والبيان وشرحه وشرح املشكاة وكان يشغل يف التفسري من بكرة إىل الظهر ومن مث إىل العصر يف 
إىل جملس احلديث فصلى النافلة وجلس ينتظر إقامة احلديث إىل يوم مات فإنه فرغ من وظيفة التفسري وتوجه 

الفريضة فقضى حنبه متوجها إىل القبلة وذلك يوم الثالثاء ثالث عشرى شعبان قال السيوطي ذكر يف شرحه على 
الكشاف أنه أخذ من أيب حفص السهروردي وأنه قبيل الشروع يف هذا الشرح رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم وقد 

  اللنب فشرب منه  ناوله قدحا من
وفيها األمري صارم الدين صاروجا بن عبد اهللا املظفري كان أمريا يف أول دولة امللك الناصر حممد بن قالوون 

بالديار املصرية وكان صاحب أدب وحشمة ومعرفة وملا أعطى امللك الناصر تنكز إمرة عشرة جعل صاروجا هذا 
واستمر إىل أن حضر امللك الناصر من الكرك اعتقله مث أفرج عنه  أغاه له وضمه إليه فأحسن صاروجا لتنكز ودربه

بعد عشر سنني تقريبا وأنعم عليه بإمرة يف صفد فأقام هبا حنو سنتني ونقل إىل دمشق أمريا هبا بسفارة تنكز نائب 
ير الشام فلما وصل إىل دمشق عن له تنكز خدمته السالفة وحظي عنده وصارت له كلمة بدمشق وعمر هبا عما

مشهورة به منها السويقة اليت خارج دمشق إىل جهة الصاحلية وملا أمسك تنكز قبض على صاروجا وحضر مرسوم 
بتكحيله فكحل وعمى مث ورد مرسوم بالعفو عنه مث جهز إىل القدس الشريف فأقام به إىل أن مات يف أواخر هذه 

  السنة 
د بن عبد اهللا اإلمام األديب البارع اليماين األصل املكي وفيها تاج الدين أبو احملاسن عبد الباقي بن عبد اجملي

الشافعي ولد يف رجب سنة مثانني وستمائة مبكة وقدم دمشق ومصر وحلب ودرس باملشهد النفيسي وأقام باليمن 
مدة وويل الوزارة مث عزل وصودر مث استقر بالقدس ودرس به واشتغل وله تآليف منها مطرب السمع يف شرح 

ع ومنها لقطة العجالن املختصر يف وفيات األعيان ومسع منه الربزايل والذهيب وذكراه يف معجميهما حديث أم زر
وابن رافع وخالئق وكتب عنه الشيخ أبو حيان وأثىن عليه وأكثر وعمل تارخيا للنحاة واختصر الصحاح تويف 

  بالقاهرة يف

حممد الشريف برهان الدين احلسيين الشافعي الفرغاين شهر رمضان رمحه اهللا تعاىل وفيها برهان الدين عبيد اهللا بن 
املعروف بالعربي بكسر العني املهملة كما قاله ابن شهبة وقال ال أدري نسبته إىل أي شيء وقال السيوطي بالضم 
والسكون نسبة إىل عربة بطن من األزد قاضي تربيز كان جامعا لعلوم شىت من األصلني واملعقوالت وله تصانيف 

وسكن السلطانية مدة مث انتقل إىل تربيز وشرح كتب البيضاوي املنهاج والغاية القصوى واملصباح واملطالع  مشهورة
وقال احلافظ زين الدين العراقي يف ذيل العرب كان حنيفيا يقرىء مذهب أيب حنيفة والشافعي وصنف فيهما وقال 

سائرة وقال بعض فضالء العجم كان مطاعا عند  الذهيب يف املشتبه السيد العربي عامل كبري يف وقتنا وتصانيفه
السالطني مشهورا يف اآلفاق مشارا إليه يف مجيع الفنون مالذا للضعفاء كثري التواضع واإلنصاف تويف يف رجب أو 

  يف ذ احلجة 
ربي وفيها أو يف اليت قبلها وجزم به السيوطي يف طبقات النحاة أبو املعايل حممد بن يوسف بن علي بن حممود الص



بلدا قاضي تعز كان ذا فضل يف الفقه والنحو واحلديث والقراءات السبع والفرائض كثري الصالح والورع والعبادة 
ساعيا يف قضاء حوائج الناس حج يف سنة اثنتني وأربعني وسبعمائة مع امللك اجملاهد صاحب اليمن وتويف آخر يوم 

  انتهى عرفة من هذا العام مبطونا وغسل مبىن ودفن باألبطح 
وفيها شرف الدين حممود بن حممد بن حممد بن حممود الدركزيين بفتح املهملة وسكون الراء وكسر الكاف والزاي 

نسبة إىل دركزين بلد هبمذان القرشي الطاليب العامل الصاحل الشافعي قال األسنوي كان عاملا زاهدا كثري العبادة 
اصة والعامة وامللوك والعلماء فمن دوهنم وكان طويال جدا شديد االتباع للسنة صاحب كرامات أمجع عليه اخل

جهوري الصوت حسن اخللق واخللق جوادا من بيت علم ودين صنف يف احلديث كتابا مساه نزل السائرين يف جملد 
  وشرح منازل السائرين يف جزءين تويف يف شعبان بدركزين ودفن هبا واهللا أعلم

  سنة أربع وأربعني وسبعمائة

  
ى اآلخرة منها قتل إبراهيم بن يوسف املقصايت الرافضي إىل لعنة اهللا شهد عليه بسب الصحابة رضي اهللا يف مجاد

عنهم وقذف عائشة والوقع يف حق جربيل عليه السالم وفيها تويف القاضي تاج الدين أمحد بن عثمان بن إبرهيم بن 
في قال يف الدرر ولد بالقاهرة ليلة السبت اخلامس مصطفى بن سليمان املارديين األصل املعروف بابن التركماين احلن

والعشرين من ذي احلجة سنة إحدى ومثانني وستمائة واشتغل بأنواع العلوم ودرس وأفىت وناب يف احلكم وصنف 
يف الفقه واألصلني واحلديث والعربية والعروض واملنطق واهليئة وغالبها مل يكمل ومسع من الدمياطي وابن الصواف 

وحدث ومات يف أوائل مجادى األوىل وله نظم وسط وفيها حسن بن حممد ابن أيب بكر السكاكيين قال يف واحلجار 
الدرر كان أبوه فاضال يف عدة علوم متشيعا من غري سب وال غلو فنشأ ولده هذا غاليا يف الرفض فثبت عليه عند 

بنتيهما ونسب جربيل إىل الغلط يف القاضي شرف الدين املالكي بدمشق وثبت عليه أنه أكفر الشيخني وقذف ا
الرسالة إىل غري ذلك فحكم بزندقته وبضرب عنقه فضربت بسوق اخليل حادي عشر مجادى االوىل وفيها شهاب 
الدين أبو الفرج عبد اللطيف بن عبد العزيز بن يوسف بن أيب العز بن نعمة اإلمام البارع احملقق النحوي الشافعي 

ل قال ابن شهبة مسع من مجاعة واشتغل يف العلم ومهر يف النحو وقد انتهت إليه وإىل املصري املعروف بابن املرح
الشيخ أيب حيان مشيخة النحو بالديار املصرية وأخذ عنه مجال الدين بن هشام وهو الذي نوه بامسه وعرف بقدره 

ت له جزءا من حديثه عن وقال أن االسم يف زمانه كان أليب حيان واالنتفاع بابن املرحل وقال ابن رافع وخرج
بعض شيوخه وتصدر باجلامع احلاكمي وأشغل الناس بالعلم مدة وانتفع به مجاعة وقال األسنوي كان فاضال فقيها 
إماما يف النحو مدققا فيه حمققا عارفا باللغة وعلم البيان والقراءات وتصدر باجلامع احلاكمي مدة طويلة وانتفع به 

  وخترجت به الطلبة

مة فضالء تويف يف احملرم بالقاهرة وقد جاوز الستني وممن أخذ عنه الشيخ مشس الدين بن الصايغ احلنفي وصاروا أئ
ورثاه بقصيدة وفيها احلافظ أبو حامد حممد بن أيبك السروجي كان عالمة ثقة متقنا وممن عده من احلفاظ ابن ناصر 

  عروج الدين قال يف بديعته حممد بن أيبك السروجي دار ذرى مواطن ال
وفيها احلافظ مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عبد اهلادي بن عبد احلميد بن عبد اهلادي بن يوسف بن 

حممد بن قدامة املقدسي اجلماعيلي األصل مث الصاحلي الفقيه احلنبلي املقرىء احملدث احلافظ الناقد النحوي املتفنن 



ة وقرأ بالروايات ومسع الكثري من ابن عبد الدامي واحلجار وخلق كثري اجلبل الراسخ ولد يف رجب سنة أربع وسبعمائ
وعىن باحلديث وفنونه ومعرفة الرجال والعلل وبرع يف ذلك وأفىت ودرس والزم الشيخ تقي الدين بن تيمية مدة 

وقد ذكره وقرأ عليه قطعة من األربعني يف أصول الدين للرازي والزم أبا احلجاج املزي وأخذ عن الذهيب وغريه 
الذهيب يف طبقات احلفاظ فقال ولد سنة مخس أو ست وسبعمائة واعتىن بالرجال والعلل وبرع وتصدى لإلفادة 
واالشغال يف احلديث والقراءات والفقه واألصلني والنحو وله توسع يف العلوم وذهن سيال وله عدة حمفوظات 

صانيف كثرية بعضها كمله وبعضها مل يكمله هلجوم وتآليف وتعاليق مفيدة كتب عين واستفدت منه مث قال وصنف ت
املنية وعد له ابن رجب يف طبقاته ما يزيد على سبعني مصنفا يبلغ التام منها ما يزيد على مائة جملد تويف رمحه اهللا 

  عاشر مجادى األوىل ودفن بسفح قاسيون 
م األنصاري السبكي الشافعي الفقيه احملدث وفيها تقي الدين أبو الفتح حممد بن عبد اللطيف بن حيىي بن علي بن متا

األديب املفنن ولد سنة أربع وسبعمائة وطلب احلديث يف صغره ومسع خلقا وتفقه على جده الشيخ صدر الدين 
وعلى الشيخ تقي الدين السبكي والشيخ قطب الدين السنباطي وخترج بالشيخ تقي الدين السبكي يف كل فنونه 

وتال عليه بالسبع والزمه سبعة عشر عاما ودرس بالقاهرة وناب يف احلكم مث قدم دمشق وقرأ النحو على أيب حيان 
  وناب يف احلكم أيضا ودرس يف الشامية اجلوانية والركنية وعلق

تارخيا للمتجددات يف زمانه ذكره الذهيب يف املعجم املختص قال ابن فضل اهللا ليس يف الفقهاء بعد ابن دقيق العيد 
يف ذي القعدة ودفن بتربتهم بسفح قاسيون وفيها هباء الدين أبو الثناء حممود بن علي بن عبد الويل أدرب منه تويف 

بن خوالن البعلي الفقيه احلنبلي الفرضي ولد يف حدود السبعمائة ومسع احلديث من مجاعة وقرأ على احلافظ الدبيثي 
الدين بن تيمية وبرع يف الفرائض والوصايا  عدة أجزاء وتفقه على الشيخ جمد الدين احلراين والزم الشيخ تقي

واجلرب واملقابلة وكان مفتيا دينا متواضعا متوددا مالزما لالشتغال واالشغال حريصا على إفادة الطلبة بارا هبم حمسنا 
  إليهم تفقه به مجاعة وانتفعوا به وبرع منهم طائفة وتويف ببعلبك يف رجب رمحه اهللا تعاىل 

  عمائةسنة مخس وأربعني وسب

  
فيها تويف شهاب الدين أبو العباس أمحد بن حممد بن أمحد بن عبد الغين احلراين مث الدمشقي الفقيه احلنبلي ولد سنة 

اثنتني وسبعمائة ومسع من ابن املوازيين وغريه وطلب بنفسه وكتب الكثري ومسع الكثري أيضا وتفقه يف املذهب 
ن تيمية ورتبها ذكره الذهيب يف املعجم املختص فقال من أعيان وأصول الفقه وهو الذي بيض مسودة األصول الب

أهل مذهبه فيه دين وتقوى ومعرفة بالفقه أخذ عين ومعي وتويف يف مجادى اآلخرة بدمشق ودفن مبقربة باب الصغري 
مث صار وفيها علم الدين سنجر بن عبد اهللا األمري الكبري اجلاويل الشافعي ولد سنة ثالث ومخسني وستمائة بآمد 

ألمري من الظاهرية يسمى جاوىل وانتقل بعد موته إىل بيت املنصور وتنقلت به األحوال إىل أن صار مقدما بالشام 
وكانت داره بدمشق غريب جامع تنكز وبعضها مشاليه فسأله تنكز عند بناء اجلامع إضافة ما بني جامعه وبني امليدان 

ووقفها وكان ذلك سببا لنقله من دمشق مث ويل نيابة غزة مث قبض وكان هناك اصطبل وغريه فأىب ذلك كل اإلباء 
عليه يف شعبان سنة عشرين اهتم بأنه يريد الدخول إىل اليمن وسجن باألسكندرية وأحيط على أمواله مث أفرج عنه 

  آخر سنة مثان وعشرين مث استقر أمريا مقدما مبصر



ر مدة يسرية مث ويل نيابة غزة فأقام هبا أربعة أشهر مث عاد إىل واستقر من أمراء املشورة مث ويل محاة بعد موت الناص
مصر وقد روى مسند الشافعي عن قاضي الشوبك دانيال وحدث به غري مرة ورتب مسند الشافعي ترتيبا حسنا 
وشرحه يف جملدات مبعاونة غريه مجع بني شرحيه البن األثري والرافعي وزاد عليهما من شرح مسلم للنووي وبىن 

معا باخلليل يف غاية احلسن وجامعا بغزة ومدرسة هبا وخانقاه بظاهر القاهرة قال ابن كثري وقف أوقافا كثرية بغزة جا
والقدس وغريمها وكان له معرفة مبذهب الشافعي ورتب املذهب ترتيبا حسنا فيما رأيته وشرحه يف جملدات فيما 

افعي تويف يف رمضان ودفن باخلانقاه اليت أنشأها وفيها جالل بلغين قال احلافظ زين الدين العراقي أنه رتب األم للش
الدين عبد اهللا بن أمحد بن علي بن أمحد الفقيه احلنفي النحوي العراقي الكويف املعروف بابن الفصيح طلب احلديث 

م الدين ومسع من اخلزرجي والذهيب وشارك يف الفضائل مولده يف شوال سنة اثنتني وسبعمائة قاله الصفدي وفيها جن
أبو احلسن علي بن داود بن حيىي بن كامل بن حيىي بن جبارة الزبريي القرشي األسدي قال الصفدي شيخ أهل 

دمشق يف عصره خصوصا يف العربية قرأ عليه أهل دمشق وانتفعوا به ولد يف مجادى األوىل سنة مثان وستني وستمائة 
احلريري واألصول على البدر بن مجاعة والعربية على الشرف  وقرأ النحو على العالء بن املطرز والفقه على الشمس

الفزاري واجملد التونسي واملعاين والبيان على البدر بن النحوية وامليقات على البدر بن دانيال ومسع احلديث على 
ري النجم الشقراوي والربهان بن الدرجي قال ومل أصنف شيئا ملؤاخذيت للمصنفني فكرهت أن أجعل نفسي غرضا غ
أين مجعت منسكا للحج وله النظم والنثر والكتابة املنسوبة ويل تدريس الركنية مث نزل عنها ورعا وخطب جبامع 

  تنكز ومن شعره 
  ) مشتغل يف النحو ال ينصف ** اضمرت يف القلب هوى شادن ( 
  ) فقال يل املضمر ال يوصف ** وصفت ما أضمرت يوما له ( 

  راج الدين عمر بن عبد الرمحنتويف يف رابع عشرى رجب وفيها س

ابن عمر البهبهائي صاحب الكشف على الكشاف قرأ على قوام الدين الشريازي وهو قرأ على القطب العايل وكان 
له حظ وافر من العلوم سيما العربية واخترمته املنية شابا عن سبع أو مثان وثالثني سنة وفيها أبو عبد اهللا حممد بن 

اخلزرجي يف طبقات أهل اليمن كان فقيها فاضال عارفا بالنحو والفقه واللغة واحلديث  علي املصري النحوي قال
والتفسري والقراءات أعاد باملؤيدية بثغر رودس وباجملاهدية هبا وفيها مشس الدين حممد بن أيب بكر بن إبرهيم بن عبد 

ة وأخذ شيئا من الفقه عن الشيخ حمي الرمحن بن حممد بن محدان بن النقيب ولد تقريبا سنة اثنتني وستني وستمائ
الدين النووي وخدمه وتفقه بالشيخ شرف الدين املقدسي ومسع احلديث ومسع منه الربزايل وغري واحد وأخذ عنه 

مجال الدين بن مجلة قدميا وويل قضاء محص فطرابلس مث حلب مث صرف عنها وعاد إىل دمشق وويل تدريس الشامية 
لديانة والعفة والورع الذي طرد به الشيطان وأرغم أنفه كان من أساطني املذهب تويف يف الربانية قال السبكي له ا

  ذي القعدة ودفن بالصاحلية 
وفيها تقي الدين أبو الفتح حممد بن حممد بن علي بن مهام بالضم والتخفيف ابن راجي اهللا بن سرايا بن ناصر بن 

روف بابن اإلمام الشافعي مولده يف شعبان سنة سبع وسبعني داود اإلمام احملدث العسقالين األصل املصري املع
وستمائة وطلب احلديث وقرأ وكتب خبطه وحصل األجزاء والكتب احلديثية وخترج باحلافظ الدمياطي ومسع من 
مجاعة وكان إماما باجلامع الصاحلي ظاهر القاهرة وساكنا به وصنف كتابا حسنا يف األذكار واألدعية مساه سالح 

ن وكتاب االهتداء يف الوقف واالبتداء من أخصر ما ألف وأحسنه وكتابا يف املتشابه مرتبا على السور واشتهر املؤم
  كتابه سالح املؤمن يف حياته واختصره الذهيب تويف يف ربيع األول 



 العلوم وفيها مشس الدين حممد بن مظفر الدين اخللخايل ويعرف أيضا باخلطيب الشافعي قال األسنوي كان إماما يف
  العقلية والنقلية ذا تصانيف كثرية مشهورة منها شرح املصابيح وخمتصر ابن احلاجب واملفتاح والتلخيص يف علم

البيان وصنف أيضا يف املنطق وتويف بأران هبمزة مفتوحة وراء مهملة مشددة واخللخايل نسبة إىل اخللخال خباءين 
لطانية وفيها اإلمام أثري الدين أبو حيان حممد بن يوسف بن علي معجمتني مفتوحتني آخره الم قرية من نواحي الس

بن يوسف بن حيان األندلسي الغرناطي النفزي نسبة إىل نفزة بكسر النون وسكون الفاء قبيلة من الرببر حنوى 
عصره ولغويه ومفسره وحمدثه ومقريه ومؤرخه وأديبه ولد مبطخشارش مدينة من حضرية غرناطة يف آخر شوال 

أربع ومخسني وستمائة وأخذ القراءات عن أيب جعفر بن الطباع والعربية عن أيب احلسن األبذي وأيب جعفر بن  سنة
الزبري وابن أيب األحوص وابن الصائغ ومبصر عن البهاء بن النحاس ومجاعة وتقدم يف النحو وأقرأ يف حياة شيوخه 

واحلجاز من حنو أربعمائة ومخسني شيخا منهم أبو  باملغرب ومسع احلديث باألندلس وأفريقية واألسكندرية ومصر
احلسن بن ربيع وابن أيب األحوص والقطب القسطالين وأجاز له خلق من املغرب واملشرق منهم الشرف الدمياطي 
وابن دقيق العيد والتقى بن رزين وأبو اليمن بن عساكر وأكب على طلب احلديث وأتقنه وشرع فيه ويف التفسري 

راءات واألدب والتاريخ واشتهر امسه وطار صيته وأخذ عنه أكابر عصره وتقدموا يف حياته كالشيخ والعربية والق
تقي الدين السبكي وولديه واجلمال األسنوي وابن قاسم وابن عقيل والسمني وناظر اجليش والسفاقسي وابن 

ب وكان ثبتا قيما عارفا باللغة مكتوم وخالئق قال الصفدي مل أره قط إال يسبح أو يشغل أو يكتب أو ينظر يف كتا
وأما النحو والتصريف فهو اإلمام املطلق فيهما خدم هذا الفن أكثر عمره حىت صار ال يدركه أحد يف أقطار األرض 

فيهما وله اليد الطويل يف التفسري واحلديث وتراجم الناس ومعرفة طبقاهتم خصوصا املغاربة وأقرأ الناس قدميا 
  وحديثا

الكبار وصارت تالمذته أئمة وشيوخا يف حياته والتزم أن ال يقرىء أحدا إال يف كتاب سيبويه أو وأحلق الصغار ب
التسهيل أو مصنفاته وكان سبب رحلته عن غرناطة أنه محلته حدة الشبيبه على التعرض لألستاذ أيب جعفر بن 

ف يف الرد عليه وتكذيب روايته فرفع الطباع وقد وقعت بينه وبني أيب جعفر بن الزبري واقعة فنال منه وتصدى لتألي
أمره إىل السلطان فأمر بإحضاره وتنكيله فاختفى مث ركب البحر وحلق باملشرق وقال السيوطي ورأيت يف كتابه 
النضار الذي ألفه يف ذكر مبدئه واشتغاله وشيوخه ورحلته أن مما قوى عزمه على الرحلة عن غرناطة أن بعض 

الرياضي والطبيعي قال للسلطان أين قد كربت وأخاف أن أموت فأرى أن ترتب يل طلبة العلماء باملنطق والفلسفة و
أعلمهم هذه العلوم لينتفعوا من بعدي قال أبو حيان فأشري إىل أن أكون من أولئك وترتب يل راتب جيد وكسوة 

جملس األصبهاين وإحسان فتمنعت ورحلت خمافة أن أكره على ذلك قال الصفدي وقرأ على العلم العراقي وحضر 
ومتذهب للشافعي وكان أبو البقاء يقول أنه مل يزل ظاهريا وقال ابن حجر كان أبو حيان يقول حمال أن يرجع عن 
مذهب الظاهر من علق بذهنه وقال األدفوي كان يفخر بالبخل كما يفخر الناس بالكرم وكان ثبتا صدوقا حجة 

تجسيم ومال إىل مذهب أهل الظاهر وإىل حمبة علي بن أيب طالب سامل العقيدة من البدع الفلسفية واالعتزال وال
كثري اخلشوع والبكاء عند قراءة القرآن وكان شيخا طواال حسن النغمة مليح الوجه ظاهر اللون مشربا حبمرة 
ني منور الشيبة كبري اللحية مسترسل الشعر وكان يعظم ابن تيمية مث وقع بينه وبينه يف مسئلة نقل سيبويه يف تبي

موضع من كتابه فأعرض عنه ورماه يف تفسريه النهر بكل سوء وقال الصفدي وكان له إقبال على الطلبة األذكياء 
وعنده تعظيم هلم وهو الذي جسر الناس على مصنفات ابن مالك ورغبهم يف قراءهتا وشرح هلم غامضها وخاض 



توىل تدريس التفسري باملنصورية واإلقراء جبامع هلم يف جلجها وكان يقول عن مقدمة ابن احلاجب هذه حنو الفقهاء 
  األقمر وكانت عبارته فصيحة لكنه يف غري القرآن يعقد القاف قريبا من الكاف وله

من التصانيف البحر احمليط يف التفسري وخمتصره النهي واحتاف األريب مبا يف القرآن من الغريب والتذييل والتكميل 
وخمتصره جملدان ومل يؤلف يف العربية أعظم من هذين الكتابني وال امجع وال يف شرح التسهيل ومطول االرتشاف 

أحصى للخالف واألحوال قال السيوطي وعليهما اعتمدت يف كتايب مجع اجلوامع نفع اهللا به ومن مؤلفاته التنحيل 
لتجويد امللخص من شرح التسهيل للمنصنف وابنه بدر الدين واألسفار امللخص من شرح سيبويه للصفار وا

ألحكام سيبويه والتذكرة يف العربية أربع جملدات كبار والتقريب يف خمتصر املقرب والتدريب يف شرحه واملبدع يف 
التصريف واالرتضاء يف الضاد والظاء وعقد الآلىل يف القراءات على وزن الشاطبية وقافيتها واحللل احلالية يف 

يات الوافية يف علم القافية ومنطق اخلرس يف لسان الفرس واإلدراك أسانيد القراءات العالية وحناة األندلس واألب
للسان األتراك وزهو امللك يف حنو الترك والوهاج يف اختصار املنهاج للنووي وغري ذلك مما مل يكمل كمجاين اهلصر 

  يف تاريخ أهل العصر ومن شعره 
  ) فال أذهب الرمحن عين األعاديا ** عداي هلم فضل على ومنة ( 
  ) وهم نافسوين فاكتسبت املعاليا ** هم حبثوا عن زليت فاجتنبتها  (

  ومنه 
  ) إذ نوى من أحب عين نقله ** سبق الدمع باملسري املطايا ( 
  ) ومل ال جييد وهو ابن مقله ** فأجاد السطور يف صفحة اخلد ( 

  ومنه 
  ) يا حسنه من عارض رائض ** راض حبييب عارض قد بدا ( 
  ) واألصل ال يعتد بالعارض ** ليب سال وظن قوم أن ق( 

  مات بالقاهرة يف ثامن عشر صفر ودفن مبقربة الصوفية رمحه اهللا تعاىل

  سنة ست وأربعني وسبعمائة

  
فيها تويف امللك الصاحل إمسعيل بن حممد بن قالوون ويل السلطنة سنة ثالث وأربعني كما تقدم وكان حسن الشكل 

ن بنت تنكز وكان مييل إىل السود مع العفة وكراهة الظلم واملثابرة على املصاحل تزوج بنت أمحد بن بكتم اليت م
وكان أرغون العالئي زوج أمه مدبر دولته ونائب مصر اق سنقر السالري ومات الصاحل يف ربيع اآلخر وله حنو 

ه طيبة والناس يف عشرين سنة ومدة سلطنته ثالث سنني وثالثة أشهر وهو الذي عمر البستان بالقلعة وكانت أيام
  دعة وسكون خصوصا بعد قتل أخيه أمحد واستقر عوض الصاحل شقيقه الكامل شعبان 

وفيها أبو بكر بن حممد بن عمر بن الشيخ الكبري أيب بكر بن قوام بن علي بن منصور بن قوام الشيخ العامل الصاحل 
ام ولد يف ذي القعدة سنة تسعني وستمائة القدوة جنم الدين البالسي األصل الدمشقي الشافعي املعروف بابن قو

ومسع وتفقه وكان شيخ زاوية والده ودرس يف آخر عمره بالرباط الناصري وحدث ومسع منه احلسيين وآخرون 
قال ابن كثري كان رجال حسنا مجيل املعاشرة فيه أخالق وآداب حسنة وعنده فقه ومذاكرة وحمبة للعلم مات يف 



ب والده وفيها فخر الدين أمحد بن احلسن بن يوسف اإلمام العالمة اجلاربردي رجب ودفن بزاويتهم إىل جان
الشافعي نزيل تربيز أحد شيوخ العلم املشهورين بتلك البالد والتصدي لشغل الطلبة أخذ عن القاضي ناصر الدين 

واشي مفيدة البيضاوي وشرح منهاجه واحلاوي الصغري ومل يكمله وشرح تصريف ابن احلاجب وله على الكشاف ح
قال السبكي كان إماما فاضال دينا خريا وقورا مواظبا على االشتغال بالعلم وإفادة الطلبة وجده يوسف أحد شيوخ 

العلم املشهورين بتلك البالد والتصدي لشغل الطلبة وله تصانيف معروفة وعنه أخذ الشيخ نور الدين األردبيلي 
  ان وفيها تاج الدين علي بن عبد اهللاوغريه تويف صاحب الترمجة بتربيز يف شهر رمض

ابن أيب احلسن األردبيلي التربيزي الشافعي املتضلع بغالب الفنون من املعقوالت والفقه والنحو واحلساب والفرائض 
ولد سنة سبع وستني وستمائة وأخذ عن قطب الدين الشريازي وعالء الدين النعماين اخلوارزمي وغريمها ودخل 

وحج مث دخل مصر سنة اثنتني وعشرين قال الذهيب هو عامل كبري شهري كثري التالمذة حسن بغداد سنة ست عشرة 
الصيانة من مشايخ الصوفية وقال السبكي كان ماهرا يف علوم شىت وعىن باحلديث بآخره وصنف يف التفسري 

دى ومجاعة واحلديث واألصول واحلساب والزم شغل الطلبة بأصناف العلوم وقال األسنوي واظب العلم فرا
وجانب امللك فلم يسترح قبل قيامته ساعة كان عاملا يف علوم كثرية من أعرف الناس باحلاوي الصغري وقال غريه 

قرأ احلاوي كله سبع مرات يف شهر واحد وكان يرويه عن علي بن عثمان العفيقي عن مصنفه وخترج به مجاعة 
تويف بالقاهرة يوم األحد تاسع عشرى شهر رمضان ودفن منهم برهان الدين الرشيدي وناظر اجليش وابن النقيب و

  بتربته اليت أنشأها قريبا من اخلانقاة الدويدارية 
وفيها جمد الدين أبو احلسن عيسى بن إبرهيم بن حممد املاردي بكسر الراء نسبة إىل ماردة جد النحوي الشاعر قال 

  ازي ومات يف احملرم وهو يف عشر السبعني يف الدرر تفقه على أمحد بن مندل ومهر واختصر املعامل للر
وفيها أسد الدين رميثة مبثلثة مصغر أبو عرادة بن أيب منى بالنون مصغر حممد بن أيب سعيد حسن بن علي بن قتادة 
احلسين ويل مكة مع أخيه مث استقل سنة مخس عشرة مث قبض عليه يف ذي احلجة سنة مثان عشرة فاجرى الناصر 

ا مث هرب بعد أربعة أشهر فأمسكه شيخ عرب آل حديث بعقبة أيلة فبسجن إىل أن أفرج عنه يف عليه يف الشهر ألف
حمرم سنة عشرين ورد إىل مكة فلما كان يف سنة إحدى وثالثني حتارب هو وأخوه عطية مث اصطلحا وكثر ضرر 

م يزل أمري احلاج يستميله الناس منهما مث بلغ الناصر أنه أظهر مذهب الزيدية فأنكر عليه وأرسل إليه عسكرا فل
  حىت عاد مث أمنه السلطان فرجع إىل مكة ولبس اخللعة مث حج الناصر سنة

اثنتني وثالثني فتلقاه رميثة إىل ينبع فأكرمه الناصر واستقر رميثة وأخوه إىل أن انفرد رميثة سنة مثان وثالثني مث نزل 
  عن اإلمرة لولديه ثقبة وعجالن إىل أن مات 

األشرف كجك بن حممد بن قالوون الصاحلي ويل السلطنة وعمره مخس سنني تقريبا وذلك يف أواخر  وفيها امللك
سنة اثنتني وأربعني واستمر مدة يسرية وقوصون مدبر اململكة إىل أن حضر الناصر أمحد من الكرك فخلع وادخل 

و االثنيت عشرة سنة وفيها ضياء الدين الدور إىل أن مات يف هذه السنة يف أيام أخيه الكامل شعبان وله من العمر حن
حممد بن إبراهيم بن عبد الرمحن املناوي الشافعي القاضي ولد مبنية القائد سنة مخس ومخسني وستمائة ومسع من 
مجاعة وأخذ الفقه عن ابن الرفعة وطبقته وقرأ النحو على البهاء بن النحاس واألصول على األصفهاين والقرايف 

بة الشافعي وغريها وويل وكالة بيت املال ونيابة احلكم بالقاهرة قال األسنوي ووضع على وأفىت وحدث ودرس بق
التنبيه شرحا مطوال وكان دينا مهيبا سليم الصدر كثري الصمت والتصميم ال حياىب أحدا منقطعا عن الناس وتويف يف 



اهللا كاتب السر ولد سنة عشر رمضان ودفن بالقرافة وفيها بدر الدين حممد بن حمي الدين بن حيىي بن فضل 
وسبعمائة وتعاين صناعة أبيه وكان يف خدمته بدمشق ومصر وهو شقيق شهاب الدين وأرسله أخوه عالء الدين إىل 
دمشق فباشر كتابة السر هبا عوضا عن أخيه شهاب الدين وذلك يف رجب سنة ثالث وأربعني وكان أحب إخوته 

فاضال ساكنا كثري الصمت حسن السرية أحبه الناس وتويف يف رجب واهللا  إىل أبيه وأخيه شهاب الدين وكان عاقال
  أعلم 

  سنة سبع وأربعني وسبعمائة

  
فيها خلع مث قتل امللك الكامل شعبان بن حممد بن قالوون قال يف الدرر ويل السلطنة سنة ست وأربعني يف ربيع 

ان لعب به الفرس فنزل عنه ومشى خطوات حىت اآلخر بعد أخيه الصاحل فاتفق أنه ركب من باب النصر إىل اإليو
  دخل

إيوان دار العدل فتطري الناس وقالوا ال يقيم إال قليال فكان كذلك مث باشر السلطنة مبهابة فخافه األمراء واألجناد 
لكنه أقبل على اللهو والنساء وصار يبالغ يف حتصيل األموال ويبذرها عليهم وولع بلعب احلمام وسهل يف النزول 

ن اإلقطاعات فثار عليه يلبغا بدمشق وأشاع خلعه معتمدا على أن الناصر كان أوصاه وأوصى غريه أنه من ع
تسلطن من أوالده ومل يسلك الطريقة املرضية فجروا برجله وملكوا غريه فلما بلغ الكامل جهز إليه عسكرا فاتفق 

لسنة فخلع مث خنق يف يوم األربعاء ثالث الشهر األمراء واألجناد وأصحاب العقد واحلل يف مجادى األوىل من هذه ا
املذكور وقرروا أخاه املظفر حاجي وفيها سيف الدين أبو بكر بن عبد اهللا احلريري قال يف الدرر مسع من احلجار 

وقرأ بالروايات ومهر يف النحو وويل تدريس الظاهرية الربانية ومشيخة النحو بالناصرية وذكره الذهيب يف املختص 
فيه اإلمام احملصل ذو الفضائل مسع وكتب وتعب واشتغل وأفاد مسع مين وتال بالسبع وأعرض عن أشياء من وقال 

فضالت العلم تويف يف ربيع األول ودفن بالصوفية وفيها تقي الدين أبو حممد عبد الكرمي بن قاضي القضاة حمي 
حدث وكان من أعيان الدمشقيني وبقية أهل الدين حيىي بن الزكي ولد سنة أربع وستني وستمائة ومسع من الفخر و

بيته وكان أول ما درس سنة ست ومثانني باجملاهدية وويل مشيخة الشيوخ سنة ثالث وسبعمائة ملا تركها الشيخ 
صفي الدين اهلندي وكان رئيسا حمتشما تويف يف شوال وفيها مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن عبد احلق بن عيسى 

افعي خرج من مصر صحبة القاضي عالء الدين القونوي وقد تضلع من العلوم وويل قضاء احلصري القاضي الش
بعلبك مدة مث نقل إىل قضاء صفد مث تركه وويل قضاء محص قال ابن رافع ومحدت سريته وكان فاضال وأشغل 

يت يف عيين الناس ببعلبك وصفد ومحص وقال العثماين قاضي صفد يف طبقات الفقهاء شيخي وأستاذي وأجل من لق
  أحد مشايخ املسلمني والفقهاء احملققني

واحلفاظ املتقنني واألذكياء البارعني والفضالء اجلامعني واحلكام املوفقني واملدرسني املاهرين قال وملا ويل صفد أحياها 
أحد عنده  ونشر العلم هبا ودرس هبا التدريس البديع الذي مل يسمع مثله وكان طريقه جدا ال يعرف اهلزل وال يذكر

بسوء تويف حبمص يف شعبان وفيها مشس الدين أبو بكر حممد بن حممد بن منري بن السراج قال ابن حجر قرأ على 
نور الدين الكفيت وعلى املكني األمسر وغريمها وعىن بالقراءات وكتب اخلط املنسوب وحدث عن شامية بنت 

م الباطن يعرف النحو ويقرئه مات يف شعبان وله سبع البكري وغريها وتصدر لإلقراء وانتفع الناس به وكان سلي



وسبعون سنة وفيها زين الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية أخو الشيخ تقي الدين 
ولد سنة ثالث وستني وستمائة حبران وحضر على أمحد بن عبد الدامي ومسع من ابن أيب اليسر والقسم األربلي 

ب بن أيب عصرون يف آخرين ومجع له منهم الربزايل ستة ومثانني شيخا وكان يتعاىن التجارة وهو خري دين والقط
حبس نفسه مع أخيه باألسكندرية ودمشق حمبة له وإيثارا خلدمته ومل يزل عنده مالزما معه للتالوة والعبادة إىل أن 

سرية وله فضيلة ومعرفة مات يف ذي القعدة قاله مات الشيخ وخرج هو وكان مشهورا بالديانة واألمانة وحسن ال
ابن حجر وفيها أبو زكريا حيىي ين إبرهيم بن حيىي بن عبد الواحد بن أيب حفص اهلنتايت بالكسر والسكون وفوقيتني 
 بينهما ألف نسبة إىل هنتاتة قبيلة من الرببر باملغرب ملك تونس حنو ثالثني سنة تويف يف رجب واستقر بعده ابنه أبو

  حفص عمر 

  سنة مثان وأربعني وسبعمائة

  
قتل يف ثالث عشر شعباهنا امللك املظفر سيف الدين حاجي بن حممد بن قالوون ولد وأبوه يف احلجاز سنة اثنتني 

وثالثني وسبعمائة وويل السلطنة يف العام الذي قبل هذا كما تقدم واتفق رخص األسعار يف أول واليته ففرح الناس 
  زاجهم عليه بلعبه وإقباله على اللهو والشغف بالنساء حىت وصلت قيمة عصبة حظيتهبه لكن انعكس م

اليت على رأسها مائة ألف دينار وصار حيضر األوباش بني يديه يلعبون بالصراع وغريه وكان مرة يلعب باحلمام 
فبضعوه بالسيف  فدخل عليه بعض األمراء والمه وذبح منها طريين فطار عقله وقال خلواصه إذا دخل هذا إيل

فسمعها بعض من مييل إليه فحذره فجمع األمراء وركب فبلغ ذلك املظفر فخرج فيمن بقي معه فلما تراءى 
اجلمعان ضربه بعض اخلدم بطرب من خلفه فوقع وكتفوه ودخلوا به إىل تربة هناك فقتلوه مث قرروا أخاه الناصر حسن 

  مكانه يف رابع عشر شعبان قاله ابن حجر 
كمال الدين أبو الفضل جعفر بن تغلب بن جعفر بن اإلمام العالمة األدفوي بضم الفاء نسبة إىل أدفو بلد وفيها 

بصعيد مصر الشافعي ولد يف شعبان سنة مخس ومثانني وقيل مخس وسبعني وستمائة ومسع احلديث بقوص والقاهرة 
أبو الفضل العراقي كان من فضالء أهل وأخذ املذهب والعلوم عن علماء ذلك العصر منهم ابن دقيق العيد قال 

العلم صنف تارخيا للصعيد ومصنفا يف حل السماع مساه كشف القناع وغري ذلك وقال الصالح الصفدي صنف 
األمتاع يف أحكام السماع والطالع السعيد يف تاريخ الصعيد والبدر السافر يف حتفة املسافر يف التاريخ انتهى تويف يف 

ر الصوفية وفيها عالء الدين أبو احلسن علي بن أيوب بن منصور ابن وزير املقدسي الشافعي صفر مبصر ودفن مبقاب
ولد سنة ست وستني وستمائة تقريبا وقرأ على التاج الفزاري وولده برهان الدين وبرع يف الفقه واللغة والعربية 

الذهيب وذكره يف املعجم  ومسع احلديث الكثري بدمشق والقدس ودرس باألسدية وحبلقة صاحب محص ومسع منه
املختص فقال اإلمام الفقيه البارع املتقن احملدث بقية السلف قرأ بنفسه ونسخ أجزاء وكتب الكثري من الفقه والعلم 

خبطه املتقن وأعاد بالبادرائية مث حتول إىل القدس ودرس بالصالحية تغري وجف دماغه يف سنة اثنتني وأربعني وكان 
تغريه حيضر ذهنه وكان يستحضر العلم جيدا تويف بالقدس يف شهر رمضان وفيها اإلمام إذا مسع عليه يف حال 

احلافظ مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز التركماين الذهيب قال التاج السبكي يف طبقاته 
  الكربى شيخنا وأستاذنا



موم وخصوص املزي والربزايل والذهيب والشيخ الوالد حمدث العصر اشتمل عصرنا على أربعة من احلفاظ وبينهم ع
ال خامس هلم يف عصرهم فأما أستاذنا أبو عبد اهللا فبصر ال نظري له وكنز هو امللجأ إذا نزلت املعضلة أمام الوجود 
حفظا وذهب العصر معىن ولفظا وشيخ اجلرح والتعديل ورجل الرجال يف كل سبيل كأمنا مجعت األمة يف صعيد 

نظرها مث أخذ خيرب عنها أخبار من حضرها وكان حمط رحال املعنت ومنتهى رغبات من تعنت تعمل املطى إىل واحد ف
جواره وتضرب البزل املهاري أكبادها فال تربح أو تبيد حنو داره وهو الذي خرجنا يف هذه الصناعة وأدخلنا يف 

نان موفر األجزاء وسعده بدرا طالعا يف مساء عداد اجلماعة جزاه اهللا عنا أفضل اجلزاء وجعل حظه من عرصات اجل
العلوم يذعن له الكبري والصغري من الكتب والعايل والنازل من األجزاء كان مولده يف سنة ثالث وسبعني وستمائة 
وأجاز له أبو زكريا بن الصرييف والقطب بن عصرون والقسم األربلي وغريهم وطلب احلديث وله مثان عشرة سنة 

عمر بن القواس وأمحد بن هبة اهللا بن عساكر ويوسف بن أمحد الغسويل وغريهم وببعلبك من  فسمع بدمشق من
عبد اخلالق بن علوان وزينب بنت عمر بن كندي وغريمها ومبصر من األبرقوهي وعيسى بن عبد املنعم بن شهاب 

وغريهم وملا دخل على شيخ  وشيخ اإلسالم بن دقيق العيد واحلافظني أيب حممد الدمياطي وأيب العباس بن الظاهري
اإلسالم بن دقيق العيد وكان املذكور شديد التحري يف األمساع قال له من أين جئت قال من الشام قال مب تعرف 

قال بالذهيب قال من أبو طاهر الذهيب قال له املخلص فقال أحسنت وقال من أبو حممد اهلاليل قال سفيان بن عيينة 
قراءة حينئذ إذ رآه عارفا باألمساء ومسع باألسكندرية من أيب احلسن علي بن أمحد قال أحسنت إقرأ ومكنه من ال

الغرايف وأيب احلسني حيىي بن أمحد بن الصواف وغريمها ومبكة من التوزري وغريه وحبلب من سنقر الزيين وغريه 
  وبنابلس من العماد بن بدران ويف شيوخه كثرة فال نطيل بتعدادهم ومسع منه اجلم الكثري

وما زال خيدم هذا الفن حىت رسخت فيه قدمه وتعب الليل والنهار وما تعب لسانه وقلمه وضربت بامسه األمثال 
وسار امسه مسري لقبه الشمس إال أنه ال يتقلص إذا نزل املطر وال يدبر إذا أقبلت الليال وأقام بدمشق يرحل إليه من 

أكنافها كنف ألهليها وشرف تفتخر وتزهو به الدنيا وما فيها سائر البالد وتناديه السؤاالت من كل ناد وهو بني 
طورا تراها ضاحكة عن تبسم أزهارها وقهقهة غدراهنا وتارة تلبس ثوب الوقار واالفتخار مبا اشتملت عليه من 

حل يف قاعة أبياهتا املعدود من سكاهنا تويف رمحه اهللا تعاىل ليلة اإلثنني ثالث ذي القعدة باملدرسة املنسوبة ألم الصا
سكنه ورآه الوالد قبل املغرب وهو يف السياق مث سأله أدخل وقت املغرب فقال له الوالد أمل تصل العصر فقال نعم 
ولكن مل أصل املغرب إىل اآلن وسأل الوالد رمحه اهللا عن اجلمع بني املغرب والعشاء تقدميا فأفتاه بذلك ففعله ومات 

ب الصغري حضرت الصالة عليه ودفنه وكان قد أضر قبل موته مبدة يسرية بعد العشاء قبل نصف الليل ودفن ببا
  أنشدنا شيخنا الذهيب من لفظه لنفسه 

  ) وأقبل شيب علينا توىل ** توىل شبايب كأن مل يكن ( 
  ) فما بعد هذين إال املصلى ** ومن عاين املنحىن والنقى ( 

ملنهل الصايف بعد ترمجة حسنة وله أوراد هائلة وتصانيف انتهى ما قاله السبكي ملخصا وقال ابن تغري بردي يف ا
كثرية مفيدة منها تاريخ اإلسالم الكبري يف أحد وعشرين جملدا وخمتصره سري النبالء يف عدة جملدات كثرية وخمتصر 

اه العرب يف خرب من غرب وخمتصر آخر مساه الدول اإلسالمية وخمتصره الصغري املسمى باإلشارة وخمتصره أيضا ومس
اإلعالم بوفيات اإلعالم واختصر هتذيب الكمال للمزي ومساه تذهيب التهذيب واختصر أيضا منه جملدا مساه 

الكاشف وله ميزان االعتدال يف نقد الرجال واملغىن يف الضعفاء خمتصره وخمتصر آخر قبله والنبالء يف شيوخ السنة 



ات مشاهري القراء جملد والتاريخ املمتع يف ستة أسفار جملدا واملقتىن يف سر الكىن وطبقات احلفاظ جملدين وطبق
  والتجريد يف أمساء الصحابة ومشتبه النسبة واختصر أطراف

املزي واختصر تاريخ بغداد للخطيب واختصر تاريخ ابن السمعاين واختصر وفيات املنذري والشريف النسابة 
تون واختصر تاريخ دمشق يف عشر جملدات واختصر سنن البيهقي على النصف من حجمها مع احملافظة على امل

واختصر تاريخ نيسابور للحاكم واختصر احمللى البن حزم واختصر الفاروق لشيخ اإلسالم األنصاري وهذبه 
واختصر كتاب جواز السماع جلعفر األدفوي واختصر الزهد للبيهقي والقدر له والبعث له واختصر الرد على 

العلم البن عبد الرب واختصر سالح املؤمن يف األدعية وصنف الروع واألدجال يف الرافضة البن تيمية جملد واختصر 
بقاء الدجال وكتاب كسروثن رتن اهلندي وكتاب الزيادة املضطرية وكتاب سرية احلالج وكتاب الكبائر وكتاب 

وجزء يف  حترمي أدبار النساء كبرية وصغرية وكتاب العرش وكتاب أحاديث الصفات وجزء يف فضل آية الكرسي
الشفاعة وجزءان يف صفة النار ومسئلة السماع جزء ومسئلة الغيب وكتاب رؤية الباري وكتاب املوت وما بعده 

وطرق أحاديث النزول وكتاب اللباس وكتاب الزالزل ومسئلة دوام النار وكتاب التمسك بالسنن وكتاب التلويح 
در يف أهل بدر وكتاب تقومي البلدان وكتاب ترمجة مبن سبق وحلق وكتاب خمتصر يف القراءات وكتاب هالة الب

السلف ودعاء املكروب وجزء صالة التسبيح وفضل احلج وأفعاله وكتاب معجم شيوخه الكبري واملعجم األوسط 
واملعجم الصغري واملعجم املختص وله عدة تصانيف أضربت عنها لكثرهتا وقال الصفدي ذكره الزملكايت بترمجة 

  من لفظه لنفسه وهو ختيل جيد إىل الغاية حسنة وقال أنشدين 
  ) وأخلى موضعا لوفاة مثلي ** إذا قرأ احلديث على شخص ( 
  ) أريد حياته ويريد قتلي ** فما جازى بإحسان ألين ( 

  مث قال وأنشدين أيضا 
  )إن صح واإلمجاع فاجهد فيه ** العلم قال اهللا قال رسوله ( 

  
  )  الرسول وبني رأي فقيه بني** وحذار من نصب اخلالف جهالة ( 

انتهى وفيها بدر الدين حممد بن أمحد بن عبد اهللا بن أيب الفرج أبو عبد اهللا بن أيب احلسن بن سرايا بن الوليد احلراين 
نزيل مصر الفقيه احلنبلي القاضي ويعرف بابن احلبال ولد بعد السبعني وستمائة تقريبا ومسع من العز احلراين وابن 

والشيخ جنم الدين بن محدان وغريهم وتفقه وبرع وأفىت وأعاد بعدة مدارس وناب يف احلكم بظاهر خطيب املزة 
القاهرة وصنف تصانيف عديدة منها شرح اخلرقي وهو خمتصر جدا وكتاب الفنون وحدث وروى عنه مجاعه منهم 

شر ربيع اآلخر وفيها عز ابن رافع وكان حسن احملاضرة لني اجلانب لطيف الذات ذا ذهن ثاقب تويف يف تاسع ع
الدين أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم بن عبد اهللا بن أيب عمر حممد بن أمحد بن قدامة املقدسي احلنبلي اخلطيب الصاحل 
القدوة ابن الشيخ العز ولد يف رجب سنة ثالث وستني وستمائة ومسع من ابن عبد الدامي والكرماين وغريمها وتفقه 

مشس الدين بن أيب عمر ودرس مبدرسة جده الشيخ أيب عمر وخطب باجلامع املظفري دهرا  قدميا بعم أبيه الشيخ
وكان من الصاحلني األخيار املتفق عليهم وعمر وحدث بالكثري وخرجوا له مشيخة يف أربعة أجزاء ذكره الذهيب يف 

عشرى رمضان ودفن بتربة  معجم شيوخه فقال كان فقيها عاملا خريا متواضعا على طريقة سلفه تويف يوم اإلثنني
  جده الشيخ أيب عمر 



وفيها مجال الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد البصال بالباء املوحدة اليمين الشافعي تفقه على الفقيه عبد الرمحن بن 
شعبان وصحب الشيخ عمر الصفار ووضع شرحا على التنبيه وسئل أن يلي قضاء عدن فامتنع وأخذ عنه الشيخ 

يافعي ولبس منه خرقة التصوف قال األسنوي وكان صاحب كشف وكرامات ومشاهدات وفيها قوام عبد اهللا ال
الدين أبو حممد مسعود بن برهان الدين حممد بن شرف الدين الكرماين احلنفي الصويف قال يف الدرر ولد سنة أربع 

  طارا حباثاوستني وستمائة واشتغل يف تلك البالد ومهر يف الفقه واألصول والعربية وكان ن

وقدم دمشق فظهرت فضائله مث قدم القاهرة وأشغل الناس بالعلم وله النظم الرائق والعبارة الفصيحة أخذ عنه 
  الربزايل وابن رافع ومات يف منتصف شوال 

  سنة تسع وأربعني وسبعمائة

  
س حىت الطيور والوحوش فيها كان الطاعون العام الذي مل يسمع مبثله عم سائر الدنيا حىت قيل أنه مات نصف النا

والكالب وعمل فيه ابن الوردي مقامة عظيمة ومات فيه كما يأيت قريبا وفيها مات برهان الدين إبرهيم بن الجني 
بن عبد اهللا الرشيدي املصري الشافعي النحوي العالمة مولده سنة ثالث وسبعني وستمائة وتفقه على العلم العراقي 

صايغ وأخذ النحو عن الشيخني هباء الدين بن النحاس وأيب حيان واألصول عن وقرأ القراءات على التقي بن ال
الشيخ تاج الدين البارنباري واملنطق عن السيف البغدادي ومسع وحدث ودرس وأفىت واشتغل بالعلم وويل تدريس 

يفعل وممن أخذ عنه  التفسري بالقبة املنصورية بعد موت الشيخ أيب حيان وتصدر مدة وعني لقضاء املدينة املشرفة فلم
القاضي حمب الدين ناظر اجليش والشيخان زين الدين العراقي وسراج الدين بن امللقن قال الصفدي أقرأ الناس يف 
أصول ابن احلاجب وتصريفه ويف التسهيل وكان يعرف الطب واحلساب وغري ذلك تويف بالقاهرة شهيدا بالطاعون 

  يف شوال أو يف ذي القعدة 
لدين إبراهيم بن عبد اهللا بن علي بن حيىي بن خلف احلكري املقرىء النحوي أخذ عن ابن النحاس وفيها برهان ا

وتال على التقى الصايغ وابن الكفيت والزم درس أيب حيان وأخذ عنه الناس وكان حسن التعليم ومسع احلديث من 
  م يف ذي القعدة الدمياطي واألبرقوهي مولده سنة نيف وسبعني وستمائة ومات يف الطاعون العا

وفيها عالء الدين أمحد بن عبد املؤمن الشافعي قال ابن قاضي شهبة الشيخ اإلمام السبكي مث النووي نسبة إىل نوى 
من أعمال القليوبية وكان خطيبا هبا تفقه على الشيخ عز الدين النسائي وغريه وكتب شرحا على التنبيه يف أربع 

  جملدات وصنف

خمالفة ملا رجحه الرافعي والنووي قال الزين العراقي كان رجال صاحلا صاحب أحوال  كتابا آخر فيه ترجيحات
ومكاشفات شاهدت ذلك منه غري مرة وكان سليم الصدر ناصحا للخلق قانعا باليسري باذال للفضل بل لقوت يومه 

  مع حاجته إليه 
افعي املعروف بابن األنصاري وابن الظهري وفيها شهاب الدين أبو العباس أمحد بن حممد بن قيس اإلمام العالمة الش

فقيه الديار املصرية وعاملها ولد يف حدود الستني وستمائة وأخذ عن الضياء جعفر وخلق وبرع يف املذهب ومسع من 
مجاعة ودرس وأفىت وأشغل بالعلم وشاع امسه وبعد صيته وحدث بالقاهرة واألسكندرية قال السبكي مل يكن بقي 

منه وقال األسنوي كان إماما يف الفقه واألصلني ومات وهو شيخ الشافعية بالديار املصرية وكان  من الشافعية أكرب



فصيحا إال أنه ال يعرف النحو فكان يلحن كثريا وقال الزين العراقي يف ذيله فقيه القاهرة كان مدار الفتيا بالقاهرة 
  األضحى أو يوم عرفة  عليه وعلى الشيخ مشس الدين بن عدالن تويف شهيدا بالطاعون يوم

وفيها تاج الدين أبو حممد أمحد بن عبد القادر بن أمحد بن مكتوم بن حممد القيسي احلنفي النحوي قال يف الدرر ولد 
يف آخر ذي احلجة سنة اثنتني ومثانني وستمائة وأخذ النحو عن البهاء بن النحاس والزم أبا حيان دهرا طويال وأخذ 

يف الفقه والنحو واللغة ودرس وناب يف احلكم وكان مسع من الدمياطي اتفاقا قبل أن عن السروجي وغريه وتقدم 
يطلب مث أقبل على مساع احلديث ونسخ األجزاء والرواية عنه عزيزة وقد مسع منه ابن رافع وذكره يف معجمه وله 

ع املنتقاة يف أخبار اللغويني تصانيف حسان منها اجلمع بني العباب واحملكم يف اللغة وشرح اهلداية يف الفقه واجلم
والنحاة عشر جملدات وكأنه مات عنها مسودة فتفرقت شذر مذر قال السيوطي وهذا األمر هو أعظم باعث يل 
على اختصار طبقايت الكربى يف هذا املختصر يعين طبقات النحاة ومن تصانيفه شرح خمتصر ابن احلاجب وشرح 

  لبحر احمليط جملدات والتذكرة ثالث جملدات مساها قيد األوابد تويفشافيته وشرح الفصيح والدرر اللقيط من ا

يف الطاعون يف رمضان وفيها شهاب الدين أبو العباس أمحد بن حيىي بن فضل اهللا بن جملى القرشي العمري الشافعي 
اعة وخترج يف القاضي الكبري اإلمام األديب البارع ولد بدمشق يف شوال سنة سبعمائة ومسع بالقاهرة ودمشق من مج

األدب بوالده وبالشهاب حممود وأخذ األصول عن األصفهاين والنحو عن أيب حيان والفقه عن الربهان الفزاري 
وابن الزملكاين وغريمها وباشر كتابة السر مبصر نيابة عن والده مث أنه فاجأ السلطان بكالم غليظ فإنه كان قوي 

وسجنه بالقلعة مث ويل كتابة السر بدمشق وعزل ورسم عليه أربعة النفس وأخالقه شرسة فأبعده السلطان وصادره 
أشهر وطلب إىل مصر فشفع فيه أخوه عالء الدين فعاد إىل دمشق واستمر بطاال إىل أن مات ورتبت له مرتبات 
كثرية وصنف كتاب مسالك األبصار يف ممالك األمصار يف سبعة وعشرين جملدا وهو كتاب جليل ما صنف مثله 

السمر يف فضائل عمر أربع جملدات والتعريف باملصطلح وله ديوان يف املدائح النبوية وغري ذلك ذكره  وفواضل
الذهيب يف املعجم املختص وقال ابن كثري كان يشبه بالقاضي الفاضل يف زمانه حسن املذاكرة سريع االستحضار 

  دا بالطاعون يوم عرفة جيد احلفظ فصيح اللسان مجيل األخالق حيب العلماء والفقراء تويف شهي
وفيها بدر الدين احلسن بن قاسم بن عبد اهللا بن علي املرادي املصري املولد النحوي اللغوي الفقيه املالكي البارع 
املعروف بابن أم قاسم وهي جدته أم أبيه وامسها زهرا وكانت أول ما جاءت من املغرب عرفت بالشيخة فكانت 

املطرى يف ذيل طبقات القراء قال وأخذ النحو والعربية عن أيب عبد اهللا الطنجي  شهرته تابعة هلا ذكر ذلك العفيف
والسراج الدمنهوري وأيب زكريا الغماري وأيب حيان والفقه عن الشرف املقيلي املالكي واألصول عن الشيخ مشس 

وله شرح التسهيل وشرح  الدين بن اللبان وأتقن العربية والقراءات على اجملد إمسعيل التستري وصنف وتفنن وأجاد
  املفصل وشرح األلفية واجلىن الداين يف حروف املعاين

وغري ذلك وكان تقيا صاحلا مات يوم عيد الفطر وفيها اإلمام عالء الدين طيربس اجلندي النحوي قال الصفدي هو 
وعلمه اخلط والقرآن وتقدم الشيخ اإلمام العامل الفقيه النحوي أقدم من بالده إىل البرية فاشتراه بعض األمراء هبا 

عنده وأعتقه فقدم دمشق وتفقه هبا واشتغل بالنحو واللغة والعروض واألدب واألصلني حىت فاق أقرانه وكان 
حسن املذاكرة لطيف املعاشرة كثري التالوة والصالة بالليل صنف الطرفة مجع فيها بني األلفية واحلاجبية وزاد عليها 

ن ابن عبد اهلادي يثين عليها وعلى شرحها ولد تقريبا سنة مثانني وستمائة ومات وهي تسعمائة بيت وشرحها وكا
  بالطاعون العام ومن شعره 



  ) بضنك عيشة من يف النار يشتعل ** قد بت يف قصر حجاج فذكرين ( 
  ) كأنه ظلل من فوقه ظلل ** بق يطري وبق يف احلصري سعى ( 

د بن أيب الفوارس بن الوردي املصري احلليب الشافعي كان إماما وفيها زين الدين عمر بن مظفر بن عمر بن حمم
بارعا يف اللغة والفقه والنحو واألدب مفننا يف العلم ونظمه يف الذروة العليا والطبقة القصوى وله فضائل مشهورة 

على  قرأ على الشرف البارزي وغريه وصنف البهجة يف نظم احلاوي الصغري وشرح الفية ابن مالك وضوء الدرة
ألفية ابن معطي واللباب يف علم اإلعراب وتذكرة الغريب يف النحو نظما ومنطق الطري يف التصوف وغري ذلك وله 

مقامات يف الطاعون العام واتفق أنه مات بآخره يف سابع ذي احلجة حبلب والرواية عنه عزيزة قال ابن شهبة له 
حها وله تاريخ حسن مفيد وأرجوزة يف تعبري املنامات وديوان مقدمة يف النحو اختصر فيها امللحة مساها النفحة وشر

شعر لطيف ومقامات مستظرفة وناب يف احلكم حبلب يف شبيبته عن الشيخ مشس الدين بن النقيب مث عزل نفسه 
وحلف ال يلي القضاء ملنام رآه وكان مالزما لالشغال واالشتغال والتصنيف شاع ذكره واشتهر بالفضل امسه وقال 

  دي بعد ترمجة طويلة حسنة شعره أسحر من عيون الغيدالصف

وأهبى من الوجنات ذوات التوريد وقال السبكي شعره أحلى من السكر املكرر وأغلى قيمة من اجلوهر وقال 
  السيوطي ومن نظمه 

  ) دنياك واقصد من جواد كرمي ** ال تقصد القاضي إذا أدبرت ( 
  ) الفلس مال عظيم  يفيت بأن** كيف ترجي الرزق من عند من ( 

  وله 
  ) حيدث يل يف غيبيت ذكرا ** سبحان من سخر يل حاسدي ( 
  ) يفيدين الشهرة واألجرا ** ال أكره الغيبة من حاسد ( 

  وقال وقد مر به غالم مجيل له قرط 
  ) ووجهه حيكي القمر ** مر مقرطق ( 
  ) منه خذوا ثأر عمر ** هذا أبو لؤلؤة ( 

فص عمر بن سعد اهللا بن عبد األحد احلراين مث الدمشقي الفقيه الفرضي القاضي احلنبلي أخو وفيها زين الدين أبو ح
شرف الدين حممد ولد سنة مخس ومثانني وستمائة ومسع من يوسف بن الغسويل وغريه بالقاهرة وغريها ودخل بغداد 

وغريه وويل نيابة احلكم عن ابن منجا وأقام هبا ثالثة أيام وتفقه وبرع يف الفقه والفرائض والزم الشيخ تقي الدين 
وكان دينا خريا حسن األخالق متواضعا بشوش الوجه متثبتا سديد األقضية واألحكام حدث ابن شيخ السالمية 

عنه أنه قال مل أقض قضية إال وأعددت هلا اجلواب بني يدي اهللا وذكره الذهيب يف املختص فقال عامل ذكي خري وقور 
  العربية مسع الكثري وخترج بابن تيمية وغريه تويف شهيدا بالطاعون متواضع بصري بالفقه و

وفيها صفي الدين أبو عبد اهللا احلسني بن بدران بن داود البابصري البغدادي اخلطيب الفقيه احلنبلي احملدث 
وبرع يف  النحوي األديب ولد آخر هنار عرفة سنة اثنيت عشرة وسبعمائة ومسع احلديث متأخرا وعىن باحلديث وتفقه

  العربية واألدب ونظم الشعر احلسن وصنف يف علوم احلديث وغريها واختصر إال كمال البن ماكوال

قال ابن رجب وقرأت عليه بعضه ومسعت بقراءته صحيح البخاري على الشيخ مجال الدين مسافر بن إبراهيم 
مطعونا ودفن مبقربة باب حرب اخلالدي وحضرت جمالسه كثريا وتويف يوم اجلمعة سابع عشرى رمضان ببغداد 



وفيها أبو اخلري سعيد بن عبد اهللا الذهلي احلريري احلنبلي احلافظ املؤرخ موىل الصدر صالح الدين عبد الرمحن بن 
عمر احلريري مسع ببغداد من الدقوقي وخلق وبدمشق من زينب بنت الكمال وأمم وبالقاهرة واألسكندرية وبلدان 

ن السماع والشيوخ ومجع تراجم كثرية ألعيان أهل بغداد وخرج الكثري وكتب خبطه شىت وعىن باحلديث وأكثر م
الرديء كثريا قال الذهيب له رحلة وعمل جيد ومهة يف التاريخ ويكثر املشايخ واألجزاء وهو ذكي صحيح الذهن 

  عارف بالرجال حافظ انتهى 
ادي األزجي البزار الفقيه احلنبلي احملدث ولد وفيها سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن موسى بن اخلليل البغد

سنة مثان ومثانني وستمائة تقريبا ومسع من إمسعيل بن الطبال وابن الدوالييب ومجاعة وعىن باحلديث وقرأ الكثري ورحل 
إىل دمشق فسمع هبا صحيح البخاري على احلجار باحلنبلية وأخذ عن الشيخ تقي الدين ابن تيمية وحج مرارا مث 

بدمشق وكان حسن القراءة ذا عبادة وهتجد وصنف كثريا يف احلديث وعلومه مث توجه إىل احلج يف هذه السنة  أقام
فتويف مبنزلة حاجر قبل الوصول إىل امليقات ومعه حنو مخسني نفسا بالطاعون وذلك صبيحة يوم الثالثاء حادي 

د بن عبد املؤمن بن اللبان املصري الشافعي عشرى ذي القعدة ودفن بتلك املنزلة وفيها مشس الدين حممد بن أمح
اإلمام العالمة ولد سنة مخس ومثانني وستمائة ومسع احلديث بدمشق والقاهرة من مجاعة وتفقه بابن الرفعة وغريه 
وصحب يف التصوف الشيخ ياقوت العرشي املقيم باألسكندرية ودرس بقبة الشافعي وغريها وله مؤلفات منها 

ومل يبيضه واختصر الروضة ومل يشتهر لغالقة لفظه ومجع كتابا يف علوم احلديث وكتابا يف  ترتيب األم للشافعي
  النحو وله تفسري مل يكمله وله كتاب متشابه القرآن واحلديث تكلم فيه على طريقة

ض عن الصوفية قال األسنوي كان عارفا بالفقه واألصلني والعربية أديبا شاعرا ذكيا فصيحا ذا مهة وصرامة وانقبا
الناس وقال احلافظ زين الدين العراقي أحد العلماء اجلامعني بني العلم والعمل امتحن بأن شهد عليه بأمور وقعت يف 

كالمه وأحضر إىل جملس اجلالل القزويين وادعى عليه بذلك فاستتيب ومنع من الكالم على الناس وتعصب عليه 
دا بالطاعون يف شوال وفيها مشس الدين حممد بن أمحد بن بعض احلنابلة وخترج به مجاعة من الفضالء تويف شهي

عثمان بن إبراهيم بن عدالن بن حممود بن الحق بن داود املعروف بابن عدالن الكناين املصري شيخ الشافعية ولد 
يف صفر سنة ثالث وستني وستمائة ومسع من مجاعة وتفقه على ابن السكري وغريه وقرأ األصول على القرايف 

النحو على ابن النحاس وبرع يف العلوم وحدث وأفىت وناظر ودرس بعدة أماكن وأفاد وخترج به جهات وغريه و
وشرح خمتصر املزين شرحا مطوال مل يكمله قال األسنوي كان فقيها إماما يضرب به املثل يف الفقه عارفا باألصلني 

وجيزة مع السرعة واالسترسال دينا سليم  والنحو والقراءات ذكيا نظارا فصيحا يعرب عن األمور الدقيقة بعبارة
الصدر كثري املروءة وقال غريه كان مدار الفتيا بالقاهرة عليه وعلى الشيخ شهاب الدين بن األنصاري وويل قضاء 
العسكر يف أيام الناصر أمحد وتويف يف ذي القعدة وفيها عماد الدين حممد بن إسحق بن حممد بن املرتضى البلبيسي 

فعي أخذ الفقه عن ابن الرفعة وغريه ومسع من الدمياطي وغريه وويل قضاء األسكندرية مث امتحن املصري الشا
وعزل وكان صبورا على االشتغال وحيث على االشتغال باحلاوي قال األسنوي كان من حفاظ مذهب الشافعي 

اقي انتفع به خلق كثري من أهل مصر كثري التولع باأللغاز الفروعية حمبا للفقراء شديد االعتقاد فيهم وقال الزين العر
  والقاهرة تويف شهيدا يف شعبان بالطاعون 

وفيها تقي الدين حممد املعروف بابن الببائي ابن قاضي ببا الشافعي تفقه على العماد البلبيسي وابن اللبان وغريمها 
  من فقهاء مصر ذكره الزين العراقي يف وفياته فقال



اء املصريني له مع فقه النفس والدين املتني والورع وكان يكتسب باملتجر يسافر برع يف الفقه حىت كان أذكر فقه
إىل األسكندرية مرتني أو مرة ويشغل جبامع عمرو بغري معلوم وكان يستحضر الرافعي والروضة وحيل احلاوي 

  ون الصغري حال حسنا وصحب الشيخ أبا عبد اهللا بن احلاج وغريه من أهل اخلري وتويف شهيدا بالطاع
وفيها مشس الدين أبو الثناء حممود بن عبد الرمحن بن أمحد بن حممد بن أيب بكر بن علي الشافعي العالمة األصبهاين 
ولد يف شعبان سنة أربع وسبعني وستمائة واشتغل ببالده ومهر ومتيز وتقدم يف الفنون فبهرت فضائله ومسع كالمه 

األموي ليال وهنارا مكبا على التالوة وشغل الطلبة ودرس بعد ابن  التقي بن تيمية فبالغ يف تعظيمه والزم اجلامع
الزملكاين بالرواحية مث قدم القاهرة وبىن له قوصون اخلانقاه بالقرافة ورتبه شيخا هلا قال األسنوي كان بارعا يف 

اج إىل الشرب العقليات صحيح االعتقاد حمبا ألهل الصالح طارحا للتكلف وكان ميتنع كثريا من األكل لئال حيت
فيحتاج إىل دخول اخلالء فيضيع عليه الزمان صنف تفسريا كبريا وشرح كافية ابن احلاجب وشرح خمتصره األصلي 

وشرح منهاج البيضاوي وطوالعه وشرح بديعية ابن الساعايت وشرح الساوية يف العروض وغري ذلك مات يف ذي 
عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن حممد بن لب بن الصايغ األموي  القعدة بالطاعون ودفن بالقرافة وفيها حمب الدين أبو

املري قال يف تاريخ غرناطة أقرأ النحو بالقاهرة إىل أن صار يقال له أبو عبد اهللا النحوي وكان قرأ على أيب احلسن 
رب بالعود فنبغ بن أيب العيش وغريه والزم أبا حيان وانتفع جباهه وكان سهال دمث األخالق حمبا للطلب وتعاىن الض

فيه وقال يف الدرر كان ماهرا يف العربية واللغة قيما يف العروض ينظم نظما وسطا تويف يف رمضان بالطاعون وفيها 
يوسف بن عمر بن عوسجة العباسي النحوي املقرىء ذكره الذهيب يف طبقات القراء وأصحاب التقى الصايغ وقال 

  يف الدرر وكان شيخ العربية انتهى

  ني وسبعمائةسنة مخس

  
يف ربيعها األول قتل أرغون شاه الناصري كان أبو سعيد أرسله إىل الناصر فحظي وتأمر وزوجه بنت اق بغا عبد 

الواحد مث وويل االستادارية يف زمن املظفر حاجي مث ويل نيابة صفد ورجع إىل مصر مث ويل نيابة حلب مث دمشق 
قدره ونفذت كلمته يف سائر املمالك الشامية واملصرية ومل يزل  ومتكن وبالغ يف حتصيل املماليك واخليول وعظم

على ذلك إىل أن برز أمر بإمساكه فأمسك وذبح وكان خفيفا قوي النفس شرس األخالق قاله يف الدرر وفيها تويف 
ات أبو إسحق إبراهيم بن عبد اهللا األنصاري األشبيلي ويعرف بالشرقي قال ابن الزبري كان إماما يف حفظ اللغ

وعلمها مل يكن يف وقته باملغرب من يضاهيه أو يقاربه يف ذلك متقدما يف علم العروض مقصودا يف الناس مشكور 
  احلال يف علمه ودينه انتهى 

وفيها أبو العباس أمحد بن سعد بن حممد العسكري األندرشي الصويف قال الصفدي شيخ العربية بدمشق يف زمانه 
ن الزيات وكان منجمعا عن الناس حضر يوما عند الشيخ تقي الدين بن السبكي بعد أخذ عن أيب حيان وأيب جعفر ب

إمساك تنكز خبمس سنني فذكر إمساكه فقال وتنكز أمسك فقيل له نعم وجاء بعده ثالثة نواب أو أربعة فقال ما 
اختصر هتذيب علمت بشيء من هذا وكان بارعا يف النحو مشاركا يف الفضائل تال على الصايغ وشرح التسهيل و

  الكمال وشرع يف تفسري كبري مولده بعد التسعني وستمائة ومات بعلة االسهال يف ذي القعدة 
وفيها مجال الدين أبو العباس أمحد بن علي بن حممد البابصري البغدادي احلنبلي الفقيه الفرضي األديب ولد سنة 

وعلي بن عبد الصمد وغريمها وتفقه على الشيخ  سبع وسبعمائة تقريبا ومسع احلديث على صفي الدين بن عبد احلق



صفي الدين والزمه وعلى غريه وبرع يف الفرائض واحلساب وقرأ األصول والعربية والعروض واألدب ونظم الشعر 
  احلسن وكتب خبطه احلسن كثريا واشتهر باالشتغال والفتيا

حسن األخالق طارحا للتكلف قال ابن  ومعرفة املذهب وأثىن عليه فضالء الطوائف وكان صاحلا دينا متواضعا
رجب حضرت دروسه وأشغاله غري مرة ومسعت بقراءته احلديث وتويف يف طاعون سنة مخسني ببغداد بعد رجوعه 
من احلج وفيها شهاب الدين أمحد بن موسى بن خفاجا الصفدي الشافعي شيخ صفد مع ابن الرسام أخذ عن ابن 

بقاته كان ماهرا يف الفرائض والوصايا نقاال للفروع الكثرية انقطع بقرية بقرب الزملكاين وغريه قال العثماين يف ط
صفد يفيت ويصنف ويتعبد ويعمل بيده يف الزراعة لقوته وقوت أهله وال يقبل وظيفة وال شيئا وله مصنفات كثرية 

نووي يف جملد ضخم وغري نافعة منها شرح التنبيه يف عشر جملدات وخمتصر يف الفقه مساه العمدة وشرح األربعني لل
ذلك لكن مل يشتهر شيء منها تويف بصفد وفيها جنم الدين أبو حممد عبد الرمحن بن يوسف بن إبراهيم بن علي أبو 

القسم وأبو حممد األصفوين بفتح اهلمزة وبالفاء الشافعي ولد بأصفون بلدة يف صعيد مصر يف سنة سبع وسبعني 
قرأ القراءات وسكن قوص وانتفع به كثريون وحج مرات من حبر عيذاب وستمائة وتفقه على البهاء القفطي و

آخرها سنة ثالث وثالثني وأقام مبكة إىل أن تويف قال األسنوي برع يف الفقه وغريه وكان صاحلا سليم الصدر يتربك 
ضحى ودفن بباب به من يراه من أهل السنة والبدعة اختصر الروضة وصنف يف اجلرب واملقابلة تويف مبىن ثاين عيد اال

املعلى وفيها عالء الدين أبو احلسن علي بن الشيخ زين الدين املنجا بن عثمان بن أسعد بن املنجا التنوخي احلنبلي 
قاضي القضاة ولد يف شعبان سنة ثالث وسبعني وستمائة ومسع الكثري عن ابن البخاري وخلق وويل القضاء من سنة 

بن رجب قرأت عليه جزءا فيه األحاديث اليت رواها مسلم يف صحيح عن اثنتني وثالثني وحدث بالكثري وقال ا
اإلمام أمحد بسماعه الصحيح من أيب عبد اهللا حممد بن عبد السالم بن أيب عصرون بإجازته من املؤيد تويف يف شعبان 

  بدمشق ودفن بسفح قاسيون وفيها أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن

ن أيب اجليش قال يف تاريخ غرناطة كان من صدور املقرئني قائما على العربية إماما حمارب الصرخيي النحوي املالقي ب
يف الفرائض واحلساب مشاركا يف الفقه واألصول وكثري من العقليات أقرأ مبالقة وشرع يف تقييد على التسهيل يف 

  غاية االستيفاء فلم يكمله ومات يف ربيع اآلخر بعد أن تصدق مبال جم ووقف كتبه 

  ة إحدى ومخسني وسبعمائةسن

  
فيها تويف العالمة مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي مث الدمشقي الفقيه 
احلنبلي بل اجملتهد املطلق املفسر النحوي األصويل املتكلم الشهري بابن قيم اجلوزية قال ابن رجب شيخنا ولد سنة 

مسع من الشهاب النابلسي وغريه وتفقه يف املذهب وبرع وأفىت والزم الشيخ تقي الدين إحدى وتسعني وستمائة و
وأخذ عنه وتفنن يف علوم اإلسالم وكان عارفا بالتفسري ال جياري فيه وبأصول الدين وإليه فيه املنتهى وباحلديث 

وله فيها اليد الطوىل وبعلم الكالم ومعانيه وفقهه ودقائق االستنباط منه ال يلحق يف ذلك وبالفقه وأصوله والعربية 
وغري ذلك وعاملا بعلم السلوك وكالم أهل التصوف وإشاراهتم ومتونه وبعض رجاله وقد حبس مدة إلنكاره شد 
الرحيل إىل قرب اخلليل وتصدر لالشغال ونشر العلم وقال ابن رجب وكان رمحه اهللا ذا عبادة وهتجد وطول صالة 

ج بالذكر وشغف باحملبة واإلنابة واالفتقار إىل اهللا تعاىل واالنكسار له واالطراح بني يديه إىل الغاية القصوى وتأله وهل



على عتبة عبوديته مل أشاهد مثله يف ذلك وال رأيت أوسع منه علما وال أعرف مبعاين القرآن واحلديث والسنة 
ن وأوذي مرات وحبس مع الشيخ تقي وحقائق اإلميان منه وليس هو باملعصوم ولكن مل أر يف معناه مثله وقد امتح

الدين يف املرة األخرية بالقلعة منفردا عنه ومل يفرج عنه إال بعد موت الشيخ وكان يف مدة حبسه مشتغال بتالوة 
  القرآن وبالتدبر والتفكر ففتح عليه من ذلك خري كثري وحصل له جانب عظيم من األذواق

م يف علوم أهل املعارف واخلوض يف غوامضهم وتصانيفه ممتلئة واملواجيد الصحيحة وتسلط بسبب ذلك على الكال
بذلك وحج مرات كثرية وجاور مبكة وكان أهل مكة يذكرون عنه من شدة العبادة وكثرة الطواف أمرا يتعجب 

منه والزمت جمالسه قبل موته أزيد من سنة ومسعت عليه قصيدته النونية الطويلة يف السنة وأشياء من تصانيفه 
وأخذ عنه العلم خلق كثري من حياة شيخه وإىل أن مات وانتفعوا به وكان الفضالء يعظمونه ويسلمون له  وغريها

كابن عبد اهلادي وغريه وقال القاضي برهان الدين الزرعي عنه ما حتت أدميم السماء أوسع علما منه ودرس 
نيف كثرية جدا يف أنواع العلوم بالصدرية وأم باجلوزية مدة طويلة وكتب خبطه ما ال يوصف كثرة وصنف تصا

وكان شديد احملبة للعلم وكتابته ومطالعته وتصنيفه واقتناء كتبه واقتىن من الكتب ما مل حيصل لغريه فمن تصانيفه 
كتاب هتذيب سنن أيب داود وإيضاح مشكالته والكالم على ما فيه من األحاديث املعلولة جملد كتاب سفر اهلجرتني 

د ضخم كتاب مراحل السائرين بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني جملدان وهو شرح منازل وباب السعادتني جمل
السائرين لشيخ اإلسالم األنصاري كتاب جليل القدر كتاب عقد حمكم االحقاء بني الكلم الطيب والعمل الصاحل 

سافرين إىل منازل السعداء املرفوع إىل رب السماء جملد ضخم كتاب شرح أمساء الكتاب العزيز جملد كتاب زاد امل
يف هدى خامت األنبياء جملد كتاب زاد املعاد يف هدى خري العباد أربع جملدات وهو كتاب عظيم جدا كتاب حل 

االفهام يف ذكر الصالة والسالم على خري األنام وبيان أحاديثها وعللها جملد كتاب بيان الدليل على استغناء املسابقة 
د املنقول واحملك املميز بني املردود واملقبول جملد كتاب اعالم املوقعني عن رب العاملني عن التحليل جملد كتاب نق

ثالث جملدات كتاب بدائع الفوائد جملدان الشافية الكافية يف االنتصار للفرقة الناجية وهي القصيدة النونية يف السنة 
  دي األرواحجملد كتاب الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة جملدان كتاب حا

إىل بالد األفراح وهو كتاب صفة اجلنة جملد وكتاب نزهة املشتاقني وروضة احملبني جملد كتاب الداء والدواء جملد 
كتاب حتفة املودود يف أحكام املولود جملد لطيف كتاب مفتاح دار السعادة جملد ضخم كتاب اجتماع اجليوش 

صايد الشيطان جملد كتاب الطرق احلكمية جملد رفع اليدين يف االسالمية على غزو الفرقة اجلهمية جملد كتاب م
الصالة جملد نكاح احملرم جملد تفضيل مكة على املدينة جملد فضل العلم جملد كتاب عدة الصابرين جملد كتاب 
الكبائر جملد حكم نارك الصالة جملد نور املؤمن وحياته جملد حكم اغمام هالل رمضان جملد التحرير فيما حيل 

حيرم من لباس احلرير جملد إغاثة اللهفان من مكايد الشيطان جملد إغاثة اللهفان يف طالق الغضبان جملد جوابات و
عابدي الصلبان وإن ما هم عليه دين الشيطان جملد بطالن الكيمياء من أربعني وجها جملد الروح جملد الفرق بني 

ب والعمل الصاحل جملد لطيف الفتح القدسي والتحفة املكية اخللة واحملبة ومناظرة اخلليل لقومه جملد الكالم الطي
كتاب أمثال القرآن شرح األمساء احلسىن إميان القرآن املسائل الطرابلسية جملدان الصراط املستقيم يف أحكام أهل 
اجلحيم جملدان كتاب الطاعون جملد لطيف وغري ذلك تويف رمحه اهللا وقت العشاء اآلخرة ثالث عشر رجب وصلى 
عليه من الغد باجلامع األموي عقيب الظهر مث جبامع جراح ودفن مبقربة الباب الصغري وكان قد رأى قبل موته مبدة 

الشيخ تقي الدين رمحه اهللا يف النوم وسأله عن منزلته فأشار إىل علوها فوق بعض األكابر مث قال له وأنت كدت 



   تلحق بنا ولكن أنت اآلن يف طبقة ابن خزمية رمحه اهللا
وفيها فخر الدين أبو الفضائل وأبو املعايل حممد بن علي بن إبراهيم بن عبد الكرمي اإلمام العالمة فقيه الشام 

وشيخها ومفتيها ابن الكاتب املصري األصل الدمشقي الشافعي املعروف بالفخر املصري ولد بالقاهرة سنة اثنتني 
ومسع احلديث هبا وبغريها وتفقه على الفزاري وابن وقيل إحدى وتسعني وستمائة واخرج إىل دمشق وهو صغري 

  الوكيل وابن الزملكاين وخترج به يف فنون العلم وأذن له يف االفتاء يف سنة مخس

عشرة وأخذ األصول عن الصفي اهلندي والنحو عن جمد الدين التونسي وأيب حيان وغريمها واملنطق عن الرضى 
ة وحفظ خمتصر ابن احلاجب يف تسعة عشرة يوما وكان حيفظ يف املنتقى املنطيقي والعالء القونوي وحفظ كتبا كثري

كل يوم مخسمائة سطر وناب يف القضاء عن القزويين والقونوي مث ترك ذلك وتفرغ للعلم وتصدر لالشتغال 
حصل والفتوى وصار هو اإلمام املشار إليه واملعول يف الفتوى عليه وحج مرارا وجاور يف بعضها وتعاين التجارة و

منها نعما طائلة وحصلت له نكبة يف آخر أيام تنكز وصودر وأخرجت عنه العادلية الصغرى والرواحية مث بعد موت 
تنكز استعادمها ذكره الذهيب يف املعجم املختص فقال تفقه وبرع وطلب احلديث بنفسه وحماسنه مجة وكان من 

الزملكاين معجبا به وبذهنه الوقاد يشري إليه يف احملافل أذكياء زمانه وقال الصالح الكتيب أعجوبة الزمان كان ابن 
  وينوه بذكره ويثين عليه تويف يف ذي القعدة ودفن مبقابر باب الصغري قبلي قبة القلندرية 

وفيها بل يف اليت قبلها حيىي بن حممد بن أمحد بن سعيد احلارثي الكويف النحوي قال يف الدرر ولد يف شعبان سنة مثان 
  واشتغل بالكوفة وبغداد وصنف مفتاح األلباب يف النحو وقدم دمشق ومات بالكوفة وسبعمائة 

  سنة اثنتني ومخسني وسبعمائة

  
فيها تويف أبو العتيق أبو بكر بن أمحد بن دمسني اليمين قال اخلزرجي يف تاريخ اليمن كان فقيها نبيها عاملا عامال 

فسري ورعا زاهدا صاحلا عابدا متواضعا حسن السرية قانعا باليسري عارفا بالفقه وأصوله والنحو واللغة واحلديث والت
كثري الصيام والقيام وجيها عند اخلاص والعام حيب اخللوة واالنفراد تفقه ومجع وانتشر ذكره وله كرامات مات 

مد بن قدامة بزبيد وفيها عماد الدين أبو العباس أمحد بن عبد اهلادي بن عبد احلميد بن عبد اهلادي بن يوسف بن حم
  الصاحلي احلنبلي املقري ولد احلافظ مشس الدين املتقدم ذكره مسع من الفخر بن البخاري والشيخ مشس

  الدين بن أيب عمر وغريمها ومسع منه ابن رافع واحلسيين ومجع وتويف يف رابع صفر 
الدين أبو حفص عمر بن وفيها أبو احلسن علي بن أيب سعيد بن يعقوب املريين صاحب مراكش وفاس وفيها سراج 

حممد بن علي بن فتوح الدمنهوري قال احلافظ أبو الفضل العراقي برع يف النحو والقراءات واحلديث والفقه وكان 
جامعا للعلوم أخذ العربية عن الشرف الشاذيل والقراءات عن التقي الصايغ واألصول عن العالء القونوي واملعاين 

لنور البكري ومسع من احلجار والشريف املوسوي ودرس وأفىت وحدث عنه أبو عن اجلالل القزويين والفقه عن ا
اليمن الطربي وقال الفارسي تويف يوم الثالثاء ثالث عشرى ربيع األول ومولده بعد مثانني وستمائة وفيها هباء الدين 

عروف بابن إمام املشهد أبو املعايل وأبو عبد اهللا حممد بن علي بن سعيد بن سامل األنصاري الدمشقي الشافعي امل
حمتسب دمشق ولد يف ذي احلجة سنة ست وتسعني وستمائة ومسع بدمشق ومصر وغريمها وكتب الطباق خبطه 

احلسن وتال بالسبع على الكفري ومجاعة وتفقه على املشايخ برهان الدين الفزاري وابن الزملكاين وابن قاضي شهبة 



وبرع يف احلديث والقراءات والعربية والفقه وأصوله وأفىت وناظر وغريهم وأخذ النحو عن التونسي والقحفازي 
ودرس بعدة مدارس وخطب جبامع التوبة وويل احلسبة ثالث مرات ذكره الذهيب يف املختص وقال ابن رافع مجع 
دفن جملدات على التمييز للبارزي وكتابا يف أحاديث األحكام يف أربع جملدات وناولين إياه وتويف يف شهر رمضان و

مبقربة باب الصغري وفيها تاج الدين أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم بن يوسف بن حامد املراكشي املصري الشافعي 
ولد سنة إحدى وقيل ثالث وسبعمائة واشتغل بالقاهرة على العالء القونوي وغريه من مشايخ العصر وأخذ النحو 

مجاعة وأعاد بقبة الشافعي وكان ضيق اخللق ال حيايب أحدا  عن أيب حيان وتفنن يف العلوم ومسع بالقاهرة ودمشق من
  وال يتحاشاه فآذاه لذلك القاضي جالل الدين القزويين أول دخوله القاهرة فلم يرجع فشاور عليه السلطان

فرسم بإخراجه من القاهرة إىل الشام مرمسا عليه فأقام هبا ودرس باملسرورية مدة يسرية مث أعرض عنها تزهدا قال 
ألسنوي حصل علوما عديدة أكثرها بالسماع ألنه كان ضعيف النظر مقاربا للعمى وكان ذكيا غري أنه كان عجوال ا

حمتقرا للناس كثري الوقيعة فيهم وملا قدم دمشق أقبل على االشتغال واالشغال ومساع احلديث والتالوة والنظر يف 
اظبا على طلب العلم مجيع هناره وغالب ليله يستفرغ فيه العلوم إىل املوت وقال السبكي كان فقيها حنويا مفتيا مو

قواه ويدع من أجله طعامه وشرابه وكان ضريرا ال نراه يفتر عن الطلب إال إذا مل جيد من يطالع له تويف فجاءة يف 
  مجادى اآلخرة 

  سنة ثالث ومخسني وسبعمائة

  
دين بن زنبور وصودر بعد الضرب والعذاب فيها على ما قاله يف ذيل الدول قبض السلطان على الوزير علم ال

فكان املأخوذ منه من النقد ما ينيف على ألف ألف دينار ومن أواين الذهب والفضة حنو ستني قنطارا ومن اللؤلؤ 
حنو أردبني ومن احلياصات الذهب ستة آالف ومن القماش املفصل حنو ألفني وستمائة قطعة ومخسة وعشرين معصرة 

ألف وأربعمائة ساقية ومن اخليل والبغال ألف ومن اجلواري سبعمائة ومن العبيد مائة ومن سكر ومائيت بستان و
  الطواشية سبعون إىل غري ذلك 

ويف صفر كان احلريق العظيم بباب جريون وفيها تويف أمري املؤمنني أبو العباس احلاكم بأمر اهللا أمحد بن املستكفي 
باخلالفة فقدم امللك الناصر عليه إبراهيم ابن عمه ملا كان يف نفسه من العباسي كان أبوه ملا مات بقوص عهد إليه 

املستكفي وكانت سرية إبراهيم قبيحة وكان القاضي عز الدين بن مجاعة قد جهد كل اجلهد يف صرف السلطان عنه 
ن املنصور عقد فلم يفعل فلما حضرته الوفاة أوصى األمراء برد األمر إىل ويل عهد املستكفي ولده أمحد فلما تسلط

  جملسا وقال من يستحق اخلالفة فاتفقوا على أمحد هذا فخلع إبراهيم وبايع أمحد وبايعه القضاة ولقب احلاكم بأمر

اهللا لقب جده قال ابن فضل اهللا يف املسالك هو إمام عصرنا وغمام مصرنا قام على غيظ العدى وغرق بفيض الندى 
مصايرها فأحيا رسوم اخلالفة ورسم مبا مل يستطع أحد خالفه وسلك  صارت له األمور إىل مصائرها وسيقت إليه

مناهج آبائه وقد طمست وأحياها مبناهج أبنايه وقد درست ومجع مشل بين أبيه وقد طال هبم الشتات وأطال عذرهم 
ح اال من وقد اختلفت السيآت ورفع امسه على ذرى املنابر وقد غرب مدة ال تطلع إال يف إفاقه تلك النجوم وال تس

سحبه تلك الغيوم والسجوم طلب بعد موت السلطان وأنفذ حكم وصيته يف متام مبايعته والتزام متابعته وكان أبوه 
قد أحكم له بالعقد املتقدم عقدها وحفظ له عند ذوي األمانة عهدها وذكر الشيخ زين الدين العراقي أن احلاكم 



ت يف الطاعون يف نصف السنة مبصر ودفن هبا وفيها أبو علي هذا مسع احلديث على بعض املتأخرين وأنه حدث ما
حسني بن يوسف بن حيىي بن أمحد احلسيين السبيت نزيل تلمسان قال يف تاريخ غرناطة كان ظريفا شاعرا أديبا 

لوذعيا مهذبا له معرفة بالعربية ومشاركة يف األصول والفروع حج ودخل غرناطة وويل القضاء ببالد خمتلفة مث 
اجلماعة بتلمسان ولد سنة ثالث وستني وستمائة ومات يوم اإلثنني سابع عشر شوال وفيها عضد الدين عبد  قضاء

الرمحن بن أمحد بن عبد الغفار قاضي قضاة املشرق وشيخ العلماء والشافعية بتلك البالد األجيى بكسر اهلمزة 
اقف قال األسنوي كان إماما يف علوم متعددة وإسكان التحتية مث جيم الشريازي شارح خمتصر ابن احلاجب وله املو

حمققا مدققا ذا تصانيف مشهورة منها شرح خمتصر ابن احلاجب واملواقف واجلواهر وغريها يف علم الكالم والفوايد 
الغياثية يف املعاين والبيان وكان صاحب ثروة وجود وإكرام للوافدين عليه توىل قضاء القضاة مبملكة أيب سعيد 

ه وقال السبكي كان إماما يف املعقوالت عارفا باألصلني واملعاين والبيان والنحو مشاركا يف الفقه له يف فحمدت سريت
علم الكالم كتاب املواقف وغريه ويف أصول الفقه شرح املختصر ويف املعاين والبيان الفوايد الغياثية وكانت له 

  مولده سنة سعادة مفرطة ومال جزيل وأنعام على طلبة العلم وكلمة نافدة

مثان وسبعمائة وأجنب تالمذة اشتهروا يف اآلفاق مثل الشمس الكرماين والضياء العفيفي والسعد التفتازاين وغريهم 
وقال التفتازاين يف الثناء عليه مل يبق لنا سوى اقتفاء آثاره والكشف عن خبيئات أسراره بل االجتناء من حبار مثاره 

بقلعة بقرب ايج غضب عليه صاحب كرمان فحبسه هبا واستمر حمبوسا إىل أن واالستضاءة بأنواره تويف مسجونا 
  مات 

وفيها أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن حممد بن بليش العبدري الغرناطي النحوي قال يف تاريخ غرناطة كان فاضال 
الطب أثرى من التكسب منقبضا متضلعا بالعربية عاكفا عمره على حتقيق اللغة له يف العربية باع شديد مشاركا يف 
  بالكتب وسكن سبتة مدة ورجع وأقر بغرناطة وكان قرأ على ابن الزبري ومات يف رجب 

وفيها شهاب الدين حيىي بن إمسعيل بن حممد بن عبد اهللا بن حممد القيسراين أحد املوقعني ولد سنة سبعمائة وورد مع 
نشاء وكان حسن اخللق جدا تام اخللق متواضعا متوددا أبيه من حلب فباشر أبوه توقيع الدست وباشر هو كتابة اال

صبورا على األذى كثري التجمل يف ملبوسه وهيئته حىت كان ابن فضل اهللا يقول املوىل شهاب الدين مجل الديوان 
ة وكان يكتب قلم الرقاع قويا إىل الغاية مث باشر توقيع الدست بعد أبيه سنة ست وثالثني مث ويل كتابة السر يف نياب

تنكز مث أمسك وصودر فلزم بيته مدة مث نقل إىل القاهرة فكتب هبا االنشاء سنة ما رأيت منه سوءا قط وكان يتودد 
للصاحلني ويكثر الصوم والعبادة ويصرب على األذى وال يعامل صديقه وعدوه إال باخلري وطالقة الوجه مات بعلة 

  شق وصلى عليه باجلامع األموي بعد العصر االستسقاء بعد أن طال مرضه به يف ثاين عشرى رجب بدم

  سنة أربع ومخسني وسبعمائة

  
فيها كما قال ابن كثري كان يف ترابلس بنت تسمى نفيسة زوجت بثالثة أزواج وال يقدرون عليها يظنون أهنا رتقاء 

  فلما بلغت مخس عشرة سنة غار ثدياها مث جعل خيرج من حمل الفرج شيء قليال إىل أن برز

قدر أصبع وانثيان وكتب ذلك يف حماضر وفيها تويف أبو عبد اهللا حممد بن علي بن أمحد اخلوالين يعرف منه ذكر 
بابن الفخار وباأللبريي النحوي قال يف تاريخ غرناطة أستاذ اجلماعة وعلم الصناعة وسيبويه العصر وأحد الطبقة من 



للتدريس إمام األئمة من غري مدافع مربزا منتشر  أهل هذا الفن كان فاضال تقيا منقبضا عاكفا على العلم مالزما
الذكر بعيد الصيت عظيم الشهرة متبحر العلم يتفجر بالعربية تفجر البحر ويسترسل استرسال القطر قد خالطت 
حلمه ودمه وال يشكل عليه منها مشكل وال يعوزه توجيه وال تشذ عنه حجة جدد باألندلس ما كان قد درس من 

فاة أيب علي الشلوبني وكانت له مشاركة يف غري العربية من قراءات وفقه وعروض وتفسري وقل العربية من لدن و
يف األندلس من مل يأخذ عنه من الطلبة وكان مفرط الطول حنيفا سريع اخلطو قليل االلتفات والتفريج جامعا بني 

رناطة ليلة اإلثنني ثاين عشر رجب احلرص والقناعة قرأ على أيب إسحق الغافقي والزمه وانتفع به وبغريه مات بغ
وفيها صدر الدين حممد بن علي بن أيب الفتح بن أسعد بن املنجا احلنبلي حضر على زينب بنت حملى ومسع من 

الشرف بن عساكر وعمر بن القواس ومجاعة ومسع منه الذهيب واحلسيين وابن رجب وحج مرارا وتويف ليلة اإلثنني 
  اسيون ثاين عشر احملرم ودفن بسفح ق

وفيها مجال الدين أبو احلجاج يوسف بن عبد اهللا بن العفيف حممد بن يوسف بن عبد املنعم بن نعمة بن سلطان بن 
سرور املقدسي مث الدمشقي احلنبلي الشيخ اإلمام العامل العامل العابد احلرب ولد سنة إحدى وتسعني وستمائة ومسع 

ومسع من التقى سليمان وأيب بكر بن عبد الدامي وعيسى املطعم سنن ابن ماجه من احلافظ ابن بدران النابلسي 
ووزيرة بنت املنجا وغريهم ومسع منه ابن كثري واحلسيين وابن رجب وكان من العلماء العباد الورعني كثري التالوة 

اآلخرة  وقيام الليل واألمر باملعروف والنهي عن املنكر وحمبة احلديث والسنة تويف يف العشر األوسط من مجادى
  ودفن بقاسيون

  سنة مخس ومخسني وسبعمائة

  
فيها تويف شهاب الدين أمحد بن عبد الرمحن بن عبد اهللا الدمشقي القاضي الشافعي املعروف بالظاهري مولده يف 

شوال سنة مثان وسبعني وستمائة ومسع من مجاعة وتفقه على الشيخ برهان الدين الفزاري ومسع منه الربزايل والذهيب 
ه القاضي تقي الدين ودرس باألجمدية وغريها وأفىت وويل قضاء الركب سنني كثرية وحج بضعا وثالثني مرة وولد

وزار القدس أكثر من ستني مرة وتويف يف شعبان ودفن بقاسيون وفيها جنم الدين أمحد بن قاضي القضاة عز الدين 
نبلي اخلطيب باجلامع املظفري مسع من جده حممد بن سليمان بن محزة بن أمحد بن أيب عمر املقدسي الصاحلي احل

  التقي سليمان وغريه وكان من فرسان الناس وقل من كان مثله يف مسته تويف يف رجب عن بضع وأربعني سنة 
وفيها القاضي مجال الدين أبو الطيب احلسني بن علي بن عبد الكايف بن علي بن متام بن يوسف بن موسى بن متام 

بكي املصري مث الدمشقي الشافعي ولد يف رجب سنة اثنتني وعشرين وسبعمائة وأحضره األنصاري اخلزرجي الس
أبوه التقي السبكي على مجاعة من املشايخ ومسع البخاري على احلجار ملا ورد مصر وتفقه على والده وعلى 

ع وثالثني مث الزنكلوين وغريه وأخذ النحو عن أيب حيان واألصول عن األصفهاين وقدم دمشق مع والده سنة تس
طلب احلديث بنفسه فقرأ على املزي والذهيب وغريمها مث رجع إىل مصر مث عاد إىل الشام وأفىت وناظر وناب عن 

والده يف القضاء سنة مخس وأربعني ودرس بالشامية الربانية والعذراوية وغريمها قال ابن كثري كان حيكم جيدا 
يلة وقال أخوه يف الطبقات الكربى كان من أذكياء العامل وكان نظيف العرض يف ذلك وأفىت وتصدر وكان لديه فض

  عجبا يف استحضار التسهيل ودرس باألجر على احلاوي الصغري وكان عجبا يف استحضاره



  ومن شعره ملغزا ولعله يف ريباس 
  ) ومن به أضحت األيام مفتخره ** يا أيها البحر علما والغمام ندى ( 
  ) مورد اخلد سبحان الذي فطره ** به أشكو إليك حبيبا قد كلفت ( 
  ) وفيه بأس شديد قل من قهره ** مخساه قد أصبحا يف زي عارضه ( 
  ) وفيه يبس ولني القامة النضره ** ال ريب فيه وفيه الريب أمجعه ( 
  ) يف ضيعة ببالد الشام مشتهره ** وفيه كل الورى ملا تصحفه ( 

  ودفن بتربتهم بقاسيون  تويف يف شهر رمضان قبل والده بسبعة أشهر
وفيها زين الدين أبو احلسن علي بن احلسني بن القسم بن منصور بن علي املوصلي الشافعي املعروف بابن شيخ 

العوينة كان جده األعلى علي من الصاحلني واحتفر عينا يف مكان مل يعهد باملاء فقيل له شيخ العوينة ولد زين الدين 
مائة وقرأ القراءات على الشيخ عبد اهللا الواسطي الضرير وأخذ الشاطبية عن يف رجب سنة إحدى ومثانني وست

الشيخ مشس الدين بن الوراق وشرح احلاوي واملختصر ورحل إىل بغداد وقرأ على مجاعة من شيوخها ومسع 
اح احلديث وقدم دمشق ومسع هبا من مجاعة مث رجع إىل املوصل وصار من علمائها وله تصانيف منها شرح املفت

للسكاكي وشرح خمتصر ابن احلاجب والبديع البن الساعايت وغري ذلك قال ابن حبيب إمام حبر علمه حميط وظل 
دوحه بسيط وألسنة معارفه ناطقة وأفنان فنونه باسقة كان بارعا يف الفقه وأصوله خبريا بأبواب كالم العرب 

الشيخ صالح الدين الصفدي مكاتبات قال ابن  وفصوله نظم كتاب احلاوي وشنف مسع الناقل والراوي وبينه وبني
حجر وشعره أكثر انسجاما وأقل تكلفا من شعر الصفدي تويف باملوصل يف شهر رمضان وفيها سراج الدين عمر بن 

عبد الرمحن بن احلسني بن حيىي بن عبد احملسن بن القباين احلنبلي مسع من عيسى املطعم وغريه وكان مشهورا 
كبري القدر جامعا بني العلم والعمل واشتغل وانتفع بابن تيمية ومل ير على طريقه يف الصالح  بالصالح كرمي النفس

  مثله وخرج له احلسيين مشيخة وحدث هبا

ومات ببيت املقدس وفيها ناصر الدين خطيب الشام حممد بن أمحد بن أمحد بن نعمة بن أمحد بن جعفر النابلسي مث 
وستمائة ومسع على الفخر بن البخاري مشيخته ومن جامع الترمذي وكان أحد الدمشقي احلنبلي ولد سنة مثانني 

العدول بدمشق تويف مستهل ربيع اآلخر وفيها مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن معايل بن إبراهيم بن 
سليمان وحدث  زيد األنصاري اخلزرجي الدمشقي احلنبلي املعروف بابن املهيين مسع من ابن البخاري ومن التقي

وكان بشوش الوجه حسن الشكل كثري التودد للناس وفيه تساهل للدنيا وصحب الشيخ تقي الدين ابن تيمية 
  وتويف يف رابع شوال بدمشق ودفن بالباب الصغري قاله العليمي 

  سنة ست ومخسني وسبعمائة

  
رطل باحلليب وفيها تويف شهاب الدين أبو  يف شهر ربيع اآلخر منها مطر ببالد الروم برد زنة الواحدة حنو رطل وثلثي

العباس أمحد بن يوسف بن حممد وقيل عبد الدامي املعروف بابن السمني وقال السيوطي يف طبقات النحاة ويعرف 
بالسمني احلليب مث املصري الشافعي النحوي املقرىء الفقيه العالمة قرأ النحو على أيب حيان والقراءات على ابن 

يل تصدير إقراء النحو باجلامع الطولوين وأعاد بالشافعي وناب يف احلكم بالقاهرة وويل نظر الصايغ ومسع وو



األوقاف هبا والزم أبا حيان إىل أن فاق أقرانه ومسع احلديث من يونس الدبوسي وله تفسري القرآن يف حنو عشرين 
التسهيل وشرح الشاطبية وغري ذلك  جملدا وإعراب القرآن ألفه يف حياة شيخه أيب حيان وناقشه فيه كثريا وشرح

مات يف مجادى اآلخرة بالقاهرة وفيها حمي الدين أبو الربيع سليمان بن جعفر األسنوي املصري الشافعي ولد يف 
أوائل سنة سبعمائة وأفىت ودرس واشتغل وأشغل ذكره ابن أخته مجال الدين األسنوي يف طبقاته وقال كان فاضال 

اجلرب واملقابلة صنف طبقات فقهاء الشافعية ومات عنها وهي مسودة ال ينتفع هبا تويف يف  مشاركا يف علوم ماهرا يف
  مجادى اآلخرة ودفن بتربة الصوفية خارج باب النصر

  
وفيها قاضي القضاة فخر الدين أبو إبراهيم إمسعيل بن حيىي بن إمسعيل بن ممدود التميمي الشريازي الشافعي قال ابن 

لده وقرأ التفسري على قطب الدين الشعار صاحب التقريب على الكشاف وويل قضاء القضاة السبكي تفقه على وا
بفارس وهو ابن مخس عشرة سنة وعزل بعد مدة بالقاضي ناصر الدين البيضاوي مث أعيد بعد ستة أشهر واستمر 

حلاجب وخمتصر يف على القضاء مخسا وسبعني سنة وكان مشهورا بالدين واخلري واملكارم وله شرح خمتصر ابن ا
الكالم ونظم كثري تويف بشرياز يف رجب وفيها مجال الدين عبد اهللا بن مشس الدين حممد بن أيب بكر بن أيوب 

الزرعي األصل الدمشقي الفقيه احلنبلي الفاضل ابن ابن قيم اجلوزية كان لديه علوم جيدة وذهن حاضر حاذق 
تويف يوم األحد رابع عشر شعبان وفيها اإلمام تقي الدين أبو وأفىت ودرس وناظر وحج مرات وكان أعجوبة زمانه 

احلسن علي بن عبد الكايف بن علي بن متام بن يوسف بن موسى بن متام بن حامد بن حيىي بن عمر بن عثمان بن 
 علي بن مسور بن سوار بن سليم السبكي الشافعي املفسر احلافظ األصويل اللغوي النحوي املقرىء البياين اجلديل

اخلاليف النظار البارع شيخ اإلسالم أوحد اجملتهدين قال السيوطي ولد مستهل صفر سنة ثالث ومثانني وستمائة وقرأ 
القرآن على التقي بن الصايغ والتفسري على العلم العراقي والفقه على ابن الرفعة واألصول على العالء الباجي 

رحل ومسع من ابن الصواف واملوازيين وأجاز له الرشيد والنحو على أيب حيان واحلديث على الشرف الدمياطي و
بن أيب القسم وإمسعيل بن الطبال وخلق جيمعهم معجمه الذي خرجه له ابن أيبك وبرع يف الفنون وخترج به خلق يف 

ر أنواع العلوم وأقر له الفضالء وويل قضاء الشام بعد اجلالل القزويين فباشره بعفة ونزاهة غري ملتفت إىل األكاب
وامللوك ومل يعارضه احد من نواب الشام إال قصمه اهللا وويل مشيخة دار احلديث باألشرفية والشامية الربانية 

واملسرورية وغريها وكان حمققا مدققا نظارا له يف الفقه وغريه االستنباطات اجلليلة والدقائق والقواعد احملررة اليت مل 
  يسبق إليها وكان منصفا يف

ن الصالح والعفاف وصنف حنو مائة ومخسني كتابا مطوال وخمتصر املختصر منها يشتمل على ما البحث على قدم م
  ال يوجد يف غريه من حترير وتدقيق وقاعدة واستنباط منها تفسري القرآن وشرح املنهاج يف الفقه ومن نظمه 

  ) إال ثالث يبتغيها العاقل ** أن الوالية ليس فيها راحة ( 
  ) أو نفع حمتاج سواها باطل ** باطل  حكم حبق أو إزالة( 

  وله 
  ) مرمي لواش أو رقيب ** قليب ملكت فما له ( 
  ) سهم املعلى والرقيب ** قد حزت من أعشاره ( 
  ) به ولو نفدا رقيب ** حيييه قربك أن مننت ( 



  ) عين أمالك من رقيب ** يا متلفي ببعاده ( 
ن قدم إليها وسأل أن يويل القضاء مكانه ولده تاج الدين فأجيب إىل وأجنب أوالدا كراما أعالما وتويف مبصر بعد أ

ذلك وفيها مشس الدين حممد بن إمسعيل بن إبراهيم بن سامل بن بركات بن سعد بن بركات بن سعد بن كامل بن 
ابن اخلباز عبد اهللا بن عمر من ذرية عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه الشيخ الكبري املسند املعمر املكثر املعروف ب

احلنبلي ولد يف رجب سنة تسع وستني وستمائة وحضر الكثري على ابن عبد الدامي وغريه ومسع من املسلم بن عالن 
املسند بكماله وأجازه عمر الكرماين والشيخ حمي الدين النووي وخرج له الربزايل مشيخة وذكر له أكثر من مائة 

وابن مجاعة وابن رافع وابن كثري واحلسيين واملقري وابن رجب  ومخسني شيخا ومسع منه املزي والذهيب والسبكي
وابن العراقي وغريهم وكان رجال جيدا صدوقا مأمونا صبورا على األمساع حمبا للحديث وأهله مع كونه يكتب 

بيده يف حال السماع وحدث مع أبيه وعمره عشرون سنة وتويف يوم اجلمعة ثالث رمضان بدمشق عن سبع ومثانني 
  وشهرين ودفن بباب الصغري سنة 

  وفيها بدر الدين أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن عبد الغين بن عبد اهللا بن أيب نصر

املعروف بابن البطايين احلنبلي الشيخ العدل األصيل ولد يف رمضان سنة مثان وسبعني وستمائة ومسع من ابن سنان 
ملقري وابن رجب واحلسيين وباشر نيابة احلسبة بالشام وابن البخاري والشرف بن عساكر ومسع منه مجاعة منهم ا

  وتوىل قضاء الركب الشامي وتكسب بالشهادة وتويف يوم اجلمعة سادس رجب ودفن بسفح قاسيون 

  سنة سبع ومخسني وسبعمائة

  
مائة وقع فيها يف مجادى اآلخرة حريق بدمشق ظاهر باب الفرج مل يعهد مثله حبيث كانت عدة احلوانيت احملرقة سبع

  سوى البيوت 
وفيها تويف كمال الدين أبو العباس أمحد بن عمر بن أمحد بن أمحد بن مهدي اإلمام العامل الورع املصري الشافعي 
النشائي بالنون واملعجمة خمففا نسبة إىل نشا قرية بريف مصر ولد يف ذي القعدة سنة إحدى وتسعني وسستمائة 

لطربي ومجاعة واشتغل على والده وغريه من مشايخ العصر ودرس جبامع ومسع من احلفاظ الدمياطي ورضي الدين ا
اخلطريي وخطب به وأم أول ما بىن وأعاد بالظاهرية والصاحلية وغريها وصنف التصانيف املفيدة اجلامعة احملررة منها 

األبريز يف املنتقى يف مخس جملدات وجامع املختصرات وشرحه يف ثالث جملدات ونكت التنبيه وهو كتاب مفيد و
اجلمع بني احلاوي والوجيز وكشف غطاء احلاوي وخمتصر سالح املؤمن وكالمه يف مصنفاته قوي خمتصر جدا ويف 

فهمه عسر فلذلك أحجم كثري من الناس عن مصنفاته ومسع منه وحدث عنه زين الدين العراقي وابن رجب احلنبلي 
ميا متصوفا طارحا للتكلف ويف أخالقه حدة كوالده تويف وذكره رفيقه األسنوي فقال كان إماما حافظا للمذهب كر

يف صفر ودفن بالقرافة الصغرى وفيها سلطان بغداد حسن ابن اقبغا بن ايلكان بن خربندا بن أرغون بن هالكو 
  املغلى ويعرف حبسن الكبري متييزا له عن حسن بن عرياس وكان حسن الكبري ذا سياسة حسنة وقيام بامللك

واليته وقع ببغداد الغالء املفرط حىت بيع اخلبز بصنج الدراهم ونزح الناس عن بغداد مث نشر العدل  أحسن قيام ويف
إىل أن تراجع الناس إليها وكانوا يسمونه الشيخ حسن لعدله قال يف الدرر ويف سنة تسع وأربعني توجه إىل تستر 

داد يف رواق العدل ببغداد ثالث قدور مثل ليأخذ من أهلها قطيعة قررها عليهم فأخذها وعاد فوجد نوابه يف بغ



قدور اهلريسة مملوءة ذهبا مصريا وصوريا ويوسفيا وغري ذلك فيقال جاء وزن ذلك أربعني قنطارا بالبغدادي وملا 
  تويف قام ابنه أويس مقامه 

بن الناصح وهو وفيها مجال الدين عبد اهللا بن أمحد بن عبد الرمحن بن حممد بن عباس بن حامد بن خلف املعروف با
لقب عبد الرمحن احلنبلي مسع على الفخر ابن البخاري وحدث وكان رجال صاحلا مباركا يتعاىن التجارة مث ترك 

  ذلك والزم اجلامع حنو الستني سنة تويف يف ذي القعدة 
ي وفيها السيد شرف الدين أبو احلسن علي بن احلسني بن علي بن احلسني بن حممد احلسيين األرموي املصر

الشافعي املعروف بابن قاضي العسكر مولده سنة إحدى وتسعني وستمائة ومسع من مجاعة واشتغل بالفقه واألصول 
والعربية وأفىت ودرس مبشهد احلسني والفخرية والطيربسية وويل نقابة األشراف واحلسبة ووكالة بيت املال وحدث 

املروءة أديبا بارعا وقال ابن السبكي كان رجال فاضال  ومسع منه مجاعة قال ابن رافع كان من أذكياء العامل كثري
ممدحا أديبا هو والشيخ مجال الدين بن نباتة والقاضي شهاب الدين بن فضل اهللا أدباء العصر إال أن ابن نباته وابن 

ه واألصول فضل اهللا يزيدان عليه بالشعر فإنه مل يكن له فيه يد وأما يف النثر فكان أستاذا ماهرا مع معرفته بالفق
  والنحو تويف بالقاهرة يف مجادى اآلخرة 

  سنة مثان ومخسني وسبعمائة

  
فيها وثب مملوك يقال له آي قجا من مماليك السلطان على شيخو الناصري وكان شيخو هذا تقدم يف أيام املظفر 

  واستقر يف أول دولة الناصر حسن من رؤس

ك بيده وعظم شأنه يف سنة إحدى ومخسني كتب له بنيابة أهل املشورة مث كاتب القصص إىل أن صار زمام املل
طرابلس وهو يف الصيد فساروا به إىل دمشق فوصل أمر بإمساكه فأمسك وأرسل إىل األسكندرية فسجن هبا فلما 
استقر الصاحل أفرج عنه يف رجب سنة اثنتني ومخسني واستقر على عادته أوال وكثر دخله حىت قيل أنه كان يدخل 

اعه وأمالكه ومستأجراته يف كل يوم مائتا ألف ومل يسمع مبثل ذلك يف الدولة التركية وملا وثب عليه له من إقط
اململوك وجرحه بالسيف يف وجهه ويف يده اضطرب الناس فمات من الزحام عدد كثري وأمسك اململوك فقال ما 

قطبت جراحات شيخو فأقام حنو أمرين أحد بضربه ولكين قدمت له قصة فما قضى حاجيت فطيف باململوك وقتل و
ثالثة أيام والناس تعوده السلطان فمن دونه مث مات يف سادس عشر ذي القعدة وترك من األموال ما ال حيصى وفيها 

تويف شهاب الدين أمحد بن حممد بن عبد الرمحن بن إبراهيم بن عبد احملسن املصري العسجدي ولد يف رمضان سنة 
ديث وهو كبري فسمع من النور البعلي والدبوسي والواين وغريهم وأكثر جدا ست ومثانني وستمائة وطلب احل

وكتب الطباق وأمسع أوالده وكان أديبا متواضعا فاضال متدينا يعرف أمساء الكتب ومصنفيها وطبقات األعيان 
مسارعا إىل اخلري  ووفياهتم وويل تدريس احلديث باملنصورية والفخرية وغريمها قال ابن حبيب كان عاملا بارعا مفيدا

  ومن شعره 
  ) مثل اهلالل على قضيب مائس ** ولعى بشمعته وضوء جبينه ( 
  ) فأعجب ملاء فيه جذوة قابس ** يف خده مثل الذي يف كفه ( 

وفيها أرغون الصغري الكاملي نايب حلب كان أحد مماليك الصاحل إمسعيل رباه وهو صغري السن حىت صريه أمريا 



ي بنت أرغون العالئي وكان مجيال جدا قال الصفدي ملا تزوج خرج وعليه قباء مطرز فبهر وزوجه أخته ألمه ه
الناس حبسنه وملا ويل الكامل حظي عنده وكان يدعي أرغون الصغري فصار يدعي أرغون الكاملي مث واله الناصر 

  حسن نيابة حلب فباشرها مباشرة حسنة وخافة التركمان والعرب مث

أول دولة الصاحل صاحل مث اعتقل باألسكندرية مث أفرج عنه وأقام بالقدس بطاال وعمر له فيها ويل نيابة دمشق يف 
  تربة حسنة ومات هبا يف شوال 

وفيها قوام الدين أمري كاتب بن أمري عمر بن أمري غازي أبو حنيفة األتقاين احلنفي قال السيوطي امسه لطف اهللا قال 
ة بارعا يف اللغة والعربية وقال ابن كثري ولد بأتقان يف ليلة السبت تاسع ابن حبيب كان رأسا يف مذهب أيب حنيف

عشر شوال سنة مخس ومثانني وستمائة واشتغل ببالده ومهر وقدم دمشق سنة عشرين وسبعمائة ودرس وناظر 
وظهرت فضائله وقال ابن حجر ودخل مصر مث رجع فدخل بغداد وويل قضاءها مث قدم دمشق ثانيا وويل هبا 

ريس دار احلديث الظاهرية بعد وفاة الذهيب وتكلم يف رفع اليدين يف الصالة وادعى بطالن الصالة به وصنف فيه تد
مصنفا فرد عليه الشيخ تقي الدين السبكي وغريه مث دخل مصر فأقبل عليه صرغتمش وعظم عنده جدا وجعله 

ار حلضور الدرس طالعا فحضر والقمر يف شيخ مدرسته اليت بناها وذلك يف مجادى األوىل سنة سبع ومخسني فاخت
السنبلة والزهرة يف األوج وأقبل عليه صرغتمش إقباال عظيما وقدر أنه مل يعش بعد ذلك سوى سنة وشيء وكان 

شديد التعظيم لنفسه متعصبا جدا معاديا للشافعية يتمىن تالفهم واجتهد يف ذلك بالشام فما أفاد وأمر صرغتمش أن 
نفية وشرح اهلداية وحدث باملوطأ رواية حممد بن احلسن بإسناد نازل جدا وذكر القاضي عز يقصر مدرسته على احل

الدين ابن مجاعة أن بينه وبني الزخمشري اثنني فأنكر ذلك وقال أنا أسن منك وبيين وبينه أربعة أو مخسة وكان أحد 
تهى ما ذكره السيوطي يف طبقات الدهاة وأخذ عنه الشيخ حمب الدين بن الوحدية ومات يف حادي عشر شوال ان

  النحاة 
وفيها أمحد بن مظفر بن أيب حممد بن مظفر بن بدر بن احلسن بن مفرج بن بكار بن النابلسي سبط الزين خالد أبو 
العباس كان حافظا مفيدا حجة ذا صالح ظاهر لكنه عن الناس نافر قاله ابن ناصر الدين وفيها شهاب الدين أبو 

  د الرمحن بن حممد بن عبد اهللا بن عبد الويل بن جبارة املقدسيالعباس أمحد بن عب

مث الصاحلي املرداوي احلنبلي املعمر املسند املعروف باحلريري مولده سنة ثالث وستني وستمائة ومسع من الكرماين 
باإلجازة وابن البخاري وخلق وأجاز له أمحد بن عبد الدامي والنجيب عبد اللطيف قال احلسيين وهو آخر من حدث 

عنهم يف الدنيا ومسع منه الذهيب والربزايل واحلسيين وطائفة وضعف بصره وهو كثري التالوة والذكر تويف يف ثالث 
عشر رمضان ببستان األعسر وصلى عليه جبامع املظفري ودفن بالسفح مبقربة املرادوة وفيها شرف الدين أبو 

ي الشيخ اإلمام الصاحل أخو قاضي القضاة مجال الدين املرداوي سليمان داود بن حممد بن عبد اهللا املرداوي احلنبل
مسع الكثري متأخرا على التقي سليمان وأجاز له مجاعة منهم ابن البخاري وغريه وتويف يف رمضان ودفن بسفح 

 قاسيون وفيها تاج الدين حممد بن أمحد بن رمضان بن عبد اهللا اجلزيري مث الدمشقي احلنبلي مسع من الشيخ مشس
الدين بن أيب عمر وابن عساكر وابن الفراء وأجاز له الصرييف وابن الصابوين وابن البخاري وابن الكمال وخلق 

وخرج له ابن سعد مشيخة مسعها عليه مجاعة منهم احلسيين وابن رجب تويف مستهل رمضان وصلى عليه باألموي 
ن ابن أمحد بن عبد الرمحن احلنبلية الشيخة ودفن بسفح قاسيون وفيها مرمي وتدعى قضاة بنت الشيخ عبد الرمح

الصاحلة املسندة من أصحاب الشيخ املسند أيب الفضل أمحد بن هبة اهللا بن عساكر ولدت عام أحد أو اثنني وتسعني 



وستمائة وروت عن خلق وحدثت وأجازت لولدها مشس الدين بن عبد القادر النابلسي ويأيت ذكره إن شاء اهللا 
احملرم وفيها هباء الدين عمر بن حممد بن أمحد بن منصور اهلندي احلنفي نزيل مكة قال الفارسي تعاىل وتوفيت يف 

كان عاملا بالفقه واألصول والعربية مع حلم وأدب وعقل راجح وحسن خلق جاور باملدينة وحج فسقط إىل األرض 
ومات وفيها حمب الدين أبو الثناء فيبست أعضاؤه وبطلت حركته ومحل إىل مكة وتأخر عن احلج ومل يقم إال قليال 

  حممود بن علي بن إمسعيل بن يوسف التربيزي القونوي األصل املصري الشافعي ولد مبصر سنة تسع

عشرة وسبعمائة وتويف والده وهو صغري فاشتغل وأخذ عن مشايخ العصر ودرس وأفىت وصنف ذكره رفيقه 
وشرع يف تصنيف أشياء عاقه عن أكماهلا اخترام املنية وكمل األسنوي يف طبقاته وبالغ يف املدح له والثناء عليه 

  شرح املختصر يف جزءين وهو من أحسن شروحه تويف يف ربيع اآلخر 

  سنة تسع ومخسني وسبعمائة

  
فيها تويف أبو الغيث بن عبد اهللا بن راشد السكوين الكندي احلضرمي قال اخلزرجي كان فقيها بارعا حمققا عارفا 

واللغة واملعاين والبيان والعروض والقوايف أخذ عن مجاعة من أهل زبيد وويل القضاء هبا وتدريس بالفقه والنحو 
العفيفية مث نقله اجملاهد إىل تعز لتدريس مدرسته فاستمر هبا إىل أن مات وفيها احلسني بن علي بن أيب بكر بن حممد 

له قدرة على نظم األلغاز وكتابته جيدة وكان  بن أيب اخلري املوصلي احلنبلي قدم الشام وكان شيخا طواال ذكيا
  يذكر أنه مسع جامع األصول ودرس وتويف يف خامس عشر رمضان وهو والد الشيخ عز الدين املوصلي 

وفيها عالء الدين علي بن عبد الرمحن بن احلسني اخلطيب بن اخلطيب العثماين الصفدي الشافعي ناب يف احلكم 
فتوى بعد ابن الرسام وله خمتصر يف الفقه مساه النافع تويف بصفد عقب وصوله من بصفد وخطب هبا ودرس وقام بال

احلج وهو أخو القاضي مشس الدين العثماين قاضي صفد وصاحب طبقات الفقهاء احملشوة باألوهام وتاريخ صفد 
هملة وفاء وقد يصغر وغريمها قاله ابن قاضي شهبة وفيها مشس الدين حممد بن إبراهيم بن إمسعيل املعروف باحلفة مب

فيقال حفيفة احلنبلي الشيخ الصاحل املقرىء امللقن املعمر مسع من ابن البخاري مشيخته وحدث ومسع منه ابن رجب 
والعراقي وطائفة وكان يقرىء باجلامع املظفري وقرأ عليه مجاعة مستكثرة تويف ليلة الثالثاء عاشر ربيع األول 

  بالصاحلية ودفن بسفح قاسيون 
  ا مشس الدين حممد بن أمحد بن احلسن بن عبد اهللا بن عبد الواحد املقدسيوفيه

األصل مث الدمشقي احلنبلي الشيخ اإلمام كان إماما مبحراب احلنابلة جبامع دمشق وحضر على ابن البخاري املسند 
ن رجب تويف ومسع من جده ألمه الشيخ تقي الدين الواسطي وابن عساكر وغريمها وحدث ومسع منه احلسيين واب

يوم السبت سابع عشر شعبان بسفح قاسيون ودفن به وفيها مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن عثمان بن 
موسى اآلمدي مث املكي احلنبلي أمام مقام احلنابلة مبكة شرفها اهللا تعاىل ويل اإلمامة بعد وفاة والده فباشرها أحسن 

ديث من والده وغريه وفيها مشس الدين حممد بن حيىي بن حممد بن سعيد بن مباشرة واستمر حنو ثالثني سنة ومسع احل
عبد اهللا بن سعد بن مفلح بن هبة اهللا بن منري الشيخ اإلمام العامل املتقن احملدث املفيد احلنبلي املقدسي مث الصاحلي 

ده فسمع كثريا وهو حاضر ذكره الذهيب يف معجمه املختص فقال احملدث الفاضل البارع مفيد الطلبة بكر به وال
ومسع من خلق كثري وطلب بنفسه وكتب ورحل وخرج للشيوخ وقال احلسيين مسع خلقا كثريا ومجا غفريا ومجع 



فأوعى وكتب ما ال حيصى وخرج خللق من شيوخه وأقرانه وأثىن عليه ابن كثري وابن حبيب وغريمها تويف يوم 
  ون وقد قارب الستني اإلثنني ثالث ذي القعدة بالصاحلية ودفن بقاسي

  سنة ستني وسبعمائة

  
فيها تويف خطيب مكة وقاضيها شهاب الدين أمحد بن حممد بن حممد بن أمحد بن عبد اهللا بن حممد بن أيب بكر بن 

حممد بن إبراهيم الطربي القاضي املكي الشافعي من بيت العلم والقضاء والرياسة واحلديث قال يف الدرر ولد سنة 
عمائة وويل قضاء مكة وهو شاب بعد أبيه وويل اخلطابة وكان مسع على الرضى والصفى والفخر مثان عشرة وسب

التوزري وغريهم ومسع منه غري واحد من شيوخنا ومات يف العشر اآلخر من شعبان وفيها شهاب الدين أبو العباس 
  البخاري مشيخته وغريها ومسع منه أمحد بن حممد بن أيب الزهر بن عطية اهلكاري احلنبلي الشيخ اإلمام مسع من ابن

الذهيب وابن رجب وابن العراقي وغريهم وكان شيخا صاحلا حسنا من أوالد املشايخ تويف ليلة اجلمعة سابع عشرى 
  مجادى األوىل ودفن بسفح قاسيون 

 الثانية وفيها شهاب الدين أبو العباس أمحد بن حممد بن أمحد بن سام بن السراج احلنبلي الشيخ الصاحل حضر يف
على ابن القواس معجم ابن مجيع ومسع الغسويل وغريه وحدث ومسع منه الذهيب واحلسيين وابن ايدغدي ومجاعة 

  وكان رجال جيدا تويف سابع ذي احلجة بالصاحلية ودفن بقاسيون 
ن البخاري وفيها زين الدين عمر بن عثمان بن سامل بن خلف بن فضل املقدسي املؤدب الصاحلي احلنبلي مسع من اب

سنن أيب داود ومن التقي الواسطي وخطيب بعلبك وحدث ومسع منه احلسيين وابن ايدغدي ومجاعة وكان من أهل 
الدين واخلري وكان عامل الضيائية متوددا كثري التحصيل للكتب احلديثية تويف ليلة اخلميس سادس عشر ذي القعدة 

لشافعي املصري نزيل دمشق قال يف الدرر مهر يف العربية وفيها حممد بن عيسى بن عبد اهللا السكسكي النحوي ا
وشغل الناس هبا وكان كثري املطالعة واملذاكرة وله أرجوزة يف التصريف وكتب شيئا على منهاج النووي وله مساع 
بية من عبد الرحيم بن أيب اليسر وغريه وكان كثري العبادة حسن البشر جيد التعليم درس وأفىت وويل اخلانقاه الشها

  وله أسئلة يف العربية سأل عنها الشيخ تقي الدين السبكي فأجابه مات يف ثامن عشر ربيع األول واهللا أعلم 

  سنة إحدى وستني وسبعمائة

  
فيها تويف أورخان بن عثمان السلطان العظيم ثاين ملوك بين عثمان ويل سنة ست وعشرين وستمائة بعد وفاة والده 

بين عثمان وكانت والية صاحب الترمجة يف أيام السلطان حسن صاحب مصر قال السلطان عثمان حق أول ملوك 
  القطيب كان أورخان شديدا على الكفار ففاق والده يف اجلهاد وفتح البالد فافتتح قالعا

  كثرية وحصونا منيعة وفتح برسا وجعلها مقر سلطنته مث ويل بعده ولده مراد 
البعلي احلنبلي الشيخ الصاحل املقرىء الفقيه ولد يف ذي القعدة سنة إحدى وفيها بشر بن إبراهيم بن حممود بن بشر 

ومثانني وستمائة ومسع من التاج عبد اخلالق وابن مشرف والشيخ شرف الدين اليونيين وغريمها وكان خريا حسن 



ن من السمت صحب الفقراء وروى عنه ابن رجب حديث الربيع بنت النضر وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم إ
عباد اهللا من لو أقسم على اهللا ألبره وجاور مبكة وتويف مبعان مرجعه من احلج ليلة اجلمعة رابع عشر ذي احلجة 

ودفن هناك وأرخ احلافظ ابن حجر وفاته يف احملرم ولعله األقرب وفيها مجال الدين الدارفوي احلنبلي املقرىء للسبع 
  قاله العليمي إمام الضيائية بدمشق تويف يف مجادى األوىل 

وفيها صالح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدى بن عبد اهللا العالئي الشافعي اإلمام احملقق بقية احلفاظ ولد بدمشق 
يف ربيع األول سنة أربع وتسعني وستمائة ومسع الكثري ورحل وبلغ عدد شيوخه بالسماع سبعمائة وأخذ علم 

 الربهان الفزاري والزمه وخرج له مشيخة والكمال الزملكاين احلديث عن املزي وغريه وأخذ الفقه عن الشيخني
وخترج به وعلق عنه كثريا وأجيز بالفتوى وجد واجتهد حىت فاق أهل عصره يف احلفظ واإلتقان ودرس بدمشق 

باألسدية وغريها مث انتقل إىل القدس مدرسا بالصالحية وحج مرارا وجاور وأقام بالقدس مدة طويلة يدرس ويفيت 
دث ويصنف إىل آخر عمره ذكره الذهيب يف معجمه وأثىن عليه وكذلك احلسيين يف معجمه وذيله فقال كان وحي

إماما يف الفقه والنحو واألصول مفننا يف علم احلديث ومعرفة الرجال عالمة يف معرفة املتون واألسانيد بقية احلفاظ 
لف بعده مثله وقال السبكي كان حافظا ثبتا ثقة ومصنفاته تنىبء عن إمامته يف كل فن درس وأفىت وناظر ومل خي

عارفا بأمساء الرجال والعلل واملتون فقيها متكلما أديبا شاعرا ناظما متفننا أشعريا صحيح العقيدة سنيا مل خيلف بعده 
  يف احلديث مثله مل يكن يف عصره من يدانيه فيه ومن تصانيفه القواعد املشهورة والوشي املعلم فيمن روى عن

يه عن جده عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وعقيلة املطالب يف ذكر أشراف الصفات واملناقب ومجع األحاديث أب
الواردة يف زيارة قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم ومنخة الرائض بعلوم آيات الفرائض وكتابا يف املدلسني وكتابا مساه 

تقنة احملررة تويف بالقدس يف احملرم ودفن مبقربة باب الرمحة تلقيح الفهوم يف صيغ العموم وغري ذلك من التصانيف امل
إىل جانب سور املسجد وفيها أبو الربيع سليمان بن حممد بن عبد احلق احلنفي البليغ الناظم الناثر ويل واليات جليلة 

  ومن شعره 
  ) يدخل احلان جهارا ** من يكن أصم أعمى ( 
  ) ى وترى الناس سكار** يسمع االحلان تتلو ( 

وفيها تقي الدين أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن إبراهيم بن نصر بن فهد املقدسي الصاحلي البزوري العطار احلنبلي 
املعروف بابن قيم الضيائية ولد يف أواخر سنة تسع وستني وستمائة وأخذ عن الفخر بن البخاري ومسع من الشيخ 

مسع منه الذهيب وابن رافع واحلسيين وابن رجب وأجاز للشيخ مشس الدين بن أيب عمر وابن الزين وابن الكمال و
شهاب الدين بن حجي وللشيخ شرف الدين بن مفلح وكان مكثرا مسندا فقيها وكان له حانوت بالصاحلية يبيع 

  فيه العطر تويف بالصاحلية ليلة الثالثاء خامس عشرى احملرم ودفن بالروضة عن إحدى وتسعني سنة 
أبو حممد عبد اهللا بن يوسف بن أمحد بن عبد اهللا بن هشام األنصاري احلنبلي النحوي العالمة قال وفيها مجال الدين 

يف الدرر ولد يف ذي القعدة سنة مثان وسبعمائة ولزم الشهاب عبد اللطيف بن املرحل وتال على ابن السراج ومسع 
درس التاج التربيزي وقرأ على التاج  على أيب حيان ديوان زهري بن أيب سلمى ومل يالزمه وال قرأ عليه وحضر

الفاكهاين شرح اإلشارة له إال الورقة األخرية وتفقه للشافعي مث حتنبل فحفظ خمتصر اخلرقي يف دون أربعة أشهر 
وذلك قبل موته خبمس سنني وأتقن العربية ففاق األقران بل الشيوخ وحدث عن ابن مجاعة بالشاطبية وخترج به 

  هم وتصدر لنفع الطالبني وانفرد بالفوايد الغريبة واملباحثمجاعة من أهل مصر وغري



الدقيقة واالستدراكات العجيبة والتحقيق البالغ واالطالع املفرط واالقتدار على التصرف يف الكالم وامللكة اليت 
ال ابن كان يتمكن من التعبري هبا عن مقصوده مبا يريد مع التواضع والرب والشفقة ودماثة اخللق ورقة القلب ق

خلدون وما زلنا وحنن باملغرب نسمع أنه ظهر مبصر عامل بالعربية يقال له ابن هشام أحنى من سيبويه وكان كثري 
املخالفة أليب حيان شديد االحنراف عنه صنف مغىن اللبيب عن كتب األعاريب اشتهر يف حياته وأقبل الناس عليه 

األلفية جملدا ورفع اخلصاصة عن قراء اخلالصة أربع وقد كتب عليه حاشية وشرحا لشواهده والتوضيح على 
جملدات وعمدة الطالب يف حتقيق تصريف ابن احلاجب جملدان والتحصيل والتفصيل لكتاب التكميل والتذييل عدة 
جملدات وشرح التسهيل مسودة وشرح الشواهد الكربى والصغرى واجلامع الكبري واجلامع الصغري وشرح اللمحة 

بانت سعاد وشرح الربدة والتذكرة مخس جملدات واملسائل السفرية يف النحو وغري ذلك وله عدة  أليب حيان وشرح
  حواش على األلفية والتسهيل ومن شعره 

  ) ومن خيطب احلسناء يصرب على البذل ** ومن يصطرب للعلم يظفر بنيله ( 
  ) يسريا يعش دهرا طويال أخاذل ** ومن مل يذل النفس يف طلب العلى ( 
  ه ول
  ) بكل شيء يف احلياة قد أتى ** سوء احلساب أن يؤاخذ الفىت ( 

  تويف ليلة اجلمعة خامس ذي القعدة ودفن بعد صالة العصر مبقربة الصوفية مبصر 
وفيها أبو القسم حممد بن أمحد بن حممد الشريف احلسيين الفقيه اجلليل النبيه رئيس العلوم اللسانية باألندلس 

قال املقري املغريب املتأخر يف كتابه تعريف ابن اخلطيب يف ذكر مشايخ لسان الدين بن اخلطيب وقاضي اجلماعة هبا 
كان هذا الشريف آية اهللا الباهرة يف العربية والبيان واألدب قال حممد بن علي بن الصباغ العقيلي كان آية زمانه 

به اآلذان وأبدع ما ينشرح له اجلنان إىل  وأزمة البيان طوع بنانه له شرح املقصورة القرطاجنية أغرب ما تتحلى
  العقل الذي ال يدرك والفضل

الذي محد منه املسلك جرت بينه وبني الوالد نادرة وذلك أن الوالد دخل عليه يوما ألداء شهادة فوجد بني يديه 
سيدي على  مجاعة من الغزاة يؤدون شهادة أيضا فسمع القاضي منهم وقال هل مث من يعرفكم فقالوا نعم يعرفنا

الصباغ فقال القاضي أتعرفهم يا أبا احلسن فقال نعم يا سيدي معرفة حممد بن يزيد فما أنكر عليه شيئا بل قال هلم 
عرف الفقيه أبو احلسن ما عنده فانظروا من يعرف معه رسم حالكم فانصرفوا راضني ومل يرهتن والدي يف شيء من 

حممد بن الصباغ أما قول والدي معرفة حممد بن يزيد فإشارة إىل حاهلم وال كشف القاضي هلم ستر القضية قال 
  قول الشاعر 

  ) فكلهم يقول وما مثاله ** أسائل عن مثالة كل حي ( 
  ) فقالوا اآلن زدت هبم جهاله ** فقلت حممد بن يزيد منهم ( 

تنعا من إظهار ذلك بلفظه قال ففطن القاضي رمحه اهللا تعاىل جلودة ذكائه إىل أنه يرهتن يف شيء من معرفتهم مم
  الصريح فكىن واكتفى بذكاء القاضي الصحيح رمحه اهللا تعاىل ومن شعر الشريف 

  ) سىب األلباب منظره العجاب ** واحور زان خديه عذار ( 
  ) به إذ الح للدمع انسكاب ** أقول هلم وقد عابوا غرامي ( 
  ) خالص يل وقد سبق الكتاب ** ابعد كتاب عارضه يرجى ( 

تويف يف هذه السنة وقال يف اإلحاطة مولده سنة سبع وتسعني وستمائة وتويف سنة ستني وسبعمائة واألول أصح ويف 



حدودها قاضي القضاة أبو عبد اهللا جد املقري املتأخر صاحب نفح الطيب قال يف اإلحاطة حممد بن حممد بن أمحد 
كر القرشي املقري قاضي اجلماعة بفاس ولد بتلمسان وكان بن أيب بكر بن عبد اهللا بن حيىي بن عبد الرمحن بن أيب ب

  أول من اختذها من سلفه قرارا جده اخلامس

عبد الرمحن صاحب الشيخ أيب مدين الذي دعا له ولذريته مبا ظهر فيهم قبوله وتبني وقال حفيده املقري يف كتابه 
فيه التعريف مبوالي اجلد مساه النور البدري يف  التعريف بابن اخلطيب وقد ألف علم الدنيا ابن مرزوق تأليفا استوىف

التعريف بالفقيه املقري وهذا بناء منه على مذهبه أنه بفتح امليم وسكون القاف كما صرح بذلك يف شرح األلفية 
عند قوله ووضعوا لبعض األجناس علم وضبطه غريه وهم األكثرون بفتح امليم وتشديد القاف وعلى ذلك عول 

ومها لغتان يف البلدة اليت نسب إليها وهي قرية من قرى زاب أفريقية وقال موالي اجلد مولدي  أكثر املتأخرين
بتلمسان أيام أيب حم موسى بن عثمان وقد وقفت على تاريخ ذلك ولكين رأيت الصفح عنه ألن أبا احلسن بن 

رويان عن سنه فقال يل اقبل مؤمن سأل أبا طاهر السلفي عن سنه فقال أقبل على شأنك فإين سألت أبا الفتح بن 
على شأنك فإين سألت علي بن حممد اللبان عن سنه فقال يل اقبل على شأنك فإين سألت أبا القاسم محزة بن يوسف 

السهمي عن سنه فقال يل اقبل على شأنك فإين سألت أبا بكر حممد بن عدي املنقري عن سنه فقال يل اقبل على 
ذي عن سنه فقال يل اقبل على شأنك فإين سألت بعض أصحاب الشافعي عن سنة شأنك فإين سألت أبا إمسعيل الترم

فقال يل اقبل على فإين سألت الشافعي عن سنه فقال يل اقبل على شأنك فإين سألت مالك بن أنس عن سنه فقال 
  اقبل على شأنك ليس من املروءة للرجل أن خيرب بسنه انتهى وأنشد لبعضهم يف املعىن 

  ) سن ومال ما استطعت ومذهب ** ال تبح بثالثة احفظ لسانك ( 
  ) مبكفر وحباسد ومكذب ** فعلى الثالثة تبتلي بثالثة ( 

وقال يف اإلحاطة يف ترمجة الفقيه املقري هذا هذا الرجل مشار إليه بالعدوة الغربية اجتهادا وأدبا وحفظا وعناية 
ل مسلوب التصنع كثري اهلشة مفرط اخلفة ظاهر واضطالعا ونقال ونزاهة سليم الصدر قريب الغور صادق القو

  السذاجة ذاهب أقصى مذاهب التخلق حمافظ على العمل مثابر على االنقطاع حريص على العبادة قدمي النعمة

متصل اخلريية مكب على النظر والدرس معلوم الصيانة والعدالة منصف يف املذاكرة حاسر الذراع عند املباحثة 
ناقشة غري ضنني بالفائدة كثري االلتفات متقلب احلدقة جهري باحلجة بعيد عن املراء رحب الصدر يف وطيس امل

واملباهتة قائل بفضل أوىل الفضل من الطلبة يقوم أمت القيام على العربية والفقه والتفسري وحيفظ احلديث ويتهجر 
دل ويكتب ويشعر مصيبا غرض حبفظ التاريخ واألخبار واآلداب ويشارك مشاركة فاضلة يف األصلني واملنطق واجل

اإلصابة ويتكلم يف طريقة الصوفية كالم أرباب املقال ويعتين بالتدوين فيها شرق وحج ولقي جلة مث عاد إىل بلده 
فأقرأ به وانقطع إىل خدمة العلم وقال املقري يف هذه الترمجة سأل ابن فرحون ابن حكم هل جتد يف التنزيل ست 

  ا البيت فاءات مرتبة ترتيبها يف هذ
  ) فسام صربا فأعيا نيله فقضى ** رأى فحب فرام الوصل فامتنعت ( 

فقال { إىل آخرها مث قال البن فرحون هل عندك غريه فقال نعم } فطاف عليها طائف من ربك { ففكر مث قال نعم 
املقري صاحب إىل آخر السورة وأكثر ما وجدت الفاء تنتهي يف كالمهم إىل هذا العدد وقال } هلم رسول اهللا 

الترمجة رأيت جبامع الفسطاط من مصر فقريا عليه قميص إىل جانبه دفاسة قائمة وبني يديه قلنسوة فذكر يل هنالك 
أهنما حمشوتان بالربادة وأن زنة الدفاسة أربعمائة رطل مصرية وهي ثلثمائة ومخسون مغربية وزنة القلنسوة مائتا رطل 



ن طرفها أنا ورجل آخر وأملناها باجلهد فلم نصل هبا إىل األرض وعمدت إىل مصرية فعمدت إىل الدفاسة فأخذهتا م
القلنسوة فأخذهتا من أصبع كان يف رأسها فلم أطق محلها فتركتها وكان يوم مجعة فلما قضيت الصالة مررنا يف مجلة 

قام إلينا وإىل غرينا من أصحابنا بالفقري فوجدناه البسا تلك الدفاسة يف عنقه واضعا تلك القلنسوة على رأسه ف
ومشى هبما كما ميشي أحدنا بثيابه فجعلنا نتعجب ويشهد بعضنا بعضا على ما رأى ومل يكن بالعظيم اخللقة وقال ملا 

  حللت ببيت املقدس وعرف به مكاين من الطلب سألين بعض الطلبة حبضرة قاضيها فقال
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أخبار من ذهب:كتاب  الذهب يف    شذرات 
لي :املؤلف احلنب لعكري  ا بن حممد  بن أمحد   عبد احلي 

أنكم معشر املالكية تبيحون للشامي مير باملدينة أن يتعدى ميقاهتا إىل اجلحفة وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
هن وهذا قد مر على ذي احلليفة وليس وسلم بعد أن عني املواقيت ألهل اآلفاق هن هلن وملن مر عليهن من غري أهل

من أهله فيكون له فقلت له أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال من غري أهلهن أي من غري أهل املواقيت وهذا سلب 
كلي وأنه غري صادق على هذا الفرد ضرورة صدق نقيضه وهو اإلجياب اجلزئي عليه ألنه من بعض أهل املواقيت 

نصر رجعنا إىل القياس وال شك أنه ال يلزم أحد أن حيرم قبل ميقاته وهو مير عليه فوقعت من قطعا فلما مل يتناوله ال
نفوس أهل البلد بسبب ذلك انتهى قلت احلديث صحيح خرجه البخاري ومسلم وأبو داود بلفظ هن هلم وملن أتى 

  عليهن من غري أهلهن ويف أكثر طرقه هن هلن واألول أصح 
حممد بن أمحد بن عمر بن عبد اهللا بن عمر بن عوض املقدسي مث املصري احلنبلي الشيخ وفيها القاضي صدر الدين 

اإلمام مسع من العماد بن الشيخ مشس الدين ابن العماد والتقي بن متام وغريمها وكان حسن الشكالة مع تواضع 
ما مل يره غريه من أوالد القضاة وحسن كتابة وملا كان والده قاضي احلنابلة بالديار املصرية رأى من اجلاه والسعادة 

ويقال انه كان يف اصطبله ما يزيد على مخسني رأسا وبسببه عزل والده من القضاء تويف املرجتم ليلة النصف من ذي 
  القعدة 

  سنة اثنتني وستني وسبعمائة

  
سع مجادى األوىل استهلت والفناء بالديار املصرية فاش وحصل للسلطان مرض مث عويف مث ملا كان يوم األربعاء تا

وثب يلبغا اخلاسكي وركب معه مجاعة من األمراء وباتوا حتت القلعة مث هجموا على السلطان الناصر وقبضوا عليه 
مث أحضروا صالح الدين حممد بن املظفر حاجي بن الناصر حممد وأجلسوه على الكرسي وحلفوا له ولقبوه امللك 

دفنوه يف مصطبة يف داره وكانت مدة سلطنته األوىل ثالث سنني املنصور وعذبوا الناصر حىت هلك بعد أيام و
  وتسعة أشهر والثانية ست سنني وسبعة أشهر

وأيام ومات ومل يكمل ثالثني سنة وخلف عشرة ذكور وست إناث وصار املتكلم يف اململكة يلبغا وفيها تويف شهاب 
نبلي أحد اآلمرين باملعروف والناهني عن املنكر الدين أبو العباس أمحد بن موسى الزرعي الشيخ الصاحل املعمر احل

كان فيه أقدام على امللوك وأبطال مظامل كثرية وصحب الشيخ تقي الدين دهرا وانتفع به وكان له وجاهة عند 
اخلاص والعام ولديه تقشف وزهد تويف مبدينة حرباص يف احملرم وفيها احلافظ عالء الدين مغلطاي بن قليج بن عبد 

ري احلنفي صاحب التصانيف قال الصفدي مسع من التاج أمحد بن علي بن دقيق العيد أخي الشيخ تقي اهللا احلك
الدين ومن الواين واحلسيين وغريمها وأكثر جدا من القراءة والسماع وكتب الطباق وكان قد الزم اجلالل القزويين 

ظاهرية فقام الناس بسبب ذلك وقعدوا فلما مات ابن سيد الناس تكلم له مع السلطان فواله تدريس احلديث بال
وبالغوا يف ذمه وهجوه فلما كان يف سنة مخس وأربعني وقف له العالئي ملا رحل إىل القاهرة على كتاب مجعه يف 

العشق تعرض فيه لذكر الصديقة عائشة رضي اهللا تعاىل عنها فأنكر عليه ذلك ورفع أمره إىل املوفق احلنبلي فاعتقله 



تصر له ابن البابا وخلصه وكان حيفظ الفصيح لثعلب ومن تصانيفه شرح البخاري وذيل املؤتلف بعد أن عزره فان
واملختلف والزهر الباسم يف السرية النبوية قال الشهاب ابن رجب تصانيفه حنو املائة أو أزيد وله مآخذ على أهل 

يدل على استهتاره وضعفه يف الدين وقال اللغة وعلى كثري من احملدثني قال وأنشدين لنفسه يف الواضح املبني شعرا 
زين الدين بن رجب كان عارفا باألنساب معرفة جيدة وأما غريها من متعلقات احلديث فله هبا خربة متوسطة 

  وتصانيفه كثرية جدا تويف يف رابع عشر شعبان 

  سنة ثالث وستني وسبعمائة

  
لمان بن احلاكم أمحد العباسي بويع باخلالفة بعد موت أخيه فيها تويف املعتضد باهللا أبو الفتح أبو بكر بن املستكفي س

  يف سنة ثالث ومخسني بعهد منه وكان

خريا متواضعا حمبا ألهل العلم تويف يف يوم اخلميس ثاين عشرى مجادى األوىل مبصر وبويع بعده ولده حممد بعهد منه 
األسنوي الشافعي اإلمام ابن عم الشيخ ولقب املتوكل وفيها الشيخ مشس الدين حممد بن أمحد بن علي بن عمر 

مجال الدين قال ابن قاضي شهبة كان أحد العلماء العاملني اختصر الشفاء للقاضي عياض وشرح خمتصر مسلم 
واأللفية البن مالك واشتغل قدميا ببلده وغريها مث أقام ببلده مث صار جياور مبكة سنة وباملدينة سنة قال له الشيخ عبد 

أنت قطب الوقت يف العلم والعمل تويف مبكة بعد احلج وفيها مشس الدين أبو امامة حممد بن علي بن عبد اهللا اليافعي 
الواحد بن حيىي بن عبد الرحيم املغريب األصل املصري املعروف بابن النقاش الشافعي مولده يف رجب سنة عشرين 

صرية واشتغل على الشيخ شهاب الدين وسبعمائة وحفظ احلاوي الصغري ويقال أنه أول من حفظه بالديار امل
األنصاري والتقي السبكي وأيب حيان وغريهم وقرأ القراءات على الربهان الرشيدي ودرس وأفىت وتكلم على 

الناس وكان من الفقهاء املربزين والفصحاء املشهورين وله نظم ونثر حسن وحصل له مبصر رياسة عظيمة وشاع 
بعد صيته وخرج أحاديث الرافعي ومساه كاشف الغمة عن شافعية األمة ومساه ذكره يف الناس ودرس بعدة مدارس و

أيضا أمنية األملعي يف أحاديث الرافعي وورد الشام يف أيام السبكي وجلس باجلامع ووعظ جبنان ثابت ولسان فصيح 
مالك وكتاب من غري تكلف فعكف الناس عليه ومن مصنفاته شرح العمدة يف حنو مثان جملدات وشرح ألفية ابن 

النظاير والفروق وشرح التسهيل وله كتاب يف التفسري مطول جدا التزم فيه ان ال ينقل فيه حرفا من كتاب من 
تفسري من تقدمه وهذا عجب عجيب ومساه الالحق السابق وكان يقول الناس اليوم رافعية ال شافعية ونووية ال 

وفيها أبو عبد اهللا مشس الدين حممد بن عيسى بن حسني بن نبوية تويف يف شهر ربيع األول قاله ابن قاضي شهبة 
كثري الشيخ املسند احلنبلي البغدادي شيخ الزاوية جوار مسجد احلسني بالقاهرة روى عن غازي احلالوي من 

  املسند مواضع وتويف بالقاهرة

  
مث الصاحلي الراميين احلنبلي وفيها أقضى القضاة مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج املقدسي 

الشيخ اإلمام العامل العالمة وحيد دهره وفريد عصره شيخ اإلسالم وأمد األئمة األعالم مسع من عيسى املطعم وغريه 
وتفقه وبرع ودرس وأفىت وناظر وحدث وأفاد وناب يف احلكم عن قاضي القضاة مجال الدين املرداوي وتزوج ابنته 

ور وإناث وكان آية وغاية يف نقل مذهب اإلمام أمحد رضي اهللا عنه قال عنه أبو البقاء وله منها سبعة أوالد ذك



السبكي ما رأت عيناي أحدا أفقه منه وكان ذا حظ من زهد وتعفف وصيانة وورع ودين متني وشكرت سريته 
ب وتقدم ومل ير يف وأحكامه وذكره الذهيب يف املعجم فقال شاب عامل له عمل ونظر يف رجال السنن ناظر ومسع وكت

زمانه يف املذاهب األربعة من له حمفوظات أكثر منه فمن حمفوظاته املنتقى يف األحكام وقال ابن القيم لقاضي القضاة 
موفق الدين احلجاوي سنة إحدى وثالثني وسبعمائة ما حتت قبة الفلك أعلم مبذهب اإلمام أمحد من ابن مفلح 

ر عند الشيخ تقي الدين ونقل عنه كثريا وكان يقول له ما أنت ابن مفلح وحسبك هبذه الشهادة من مثل هذا وحض
بل أنت مفلح وكان أخرب الناس مبسائله واختياراته حىت أن ابن القيم كان يراجعه يف ذلك وله مشايخ كثريون منهم 

نا يعظمانه وكذلك ابن مسلم والربهان الزرعي واحلجار والفويره والبخاري واملزي والذهيب ونقل عنهما كثريا وكا
الشيخ تقي الدين السبكي يثين عليه كثريا قال ابن كثري ومجع مصنفات منها على املقنع حنو ثالثني جملدا وعلى 

املنتقى جملدين وكتاب الفروع أربع جملدات قد اشتهر يف اآلفاق وهو من أجل الكتب وأنفعها وأمجعها للفوايد لكنه 
اب جليل يف أصول الفقه حذا فيه حذو ابن احلاجب يف خمتصره وله اآلداب مل يبيضه كله ومل يقر عليه وله كت

الشرعية الكربى جملدان والوسطى جملد والصغرى جملد لطيف ونقل يف كتابه الفروع يف باب ذكر أصناف الزكاة 
  أبياتا رويت عن حيىي بن خالد بن برمك يف ذم السؤال وهي 

  )و نال الغىن بسؤال عوضا ول** ما اعتاض باذل وجهه بسؤاله ( 

  
  ) فابذله للمتكرم املفضال ** وإذا بليت ببذل وجهك سائال ( 
  ) رجح السؤال وخف كل نوال ** وإذا السؤال مع النوال وزنته ( 

تويف ليلة اخلميس ثاين رجب بسكنه بالصاحلية ودفن بالروضة بالقرب من الشيخ موفق الدين ومل يدفن هبا حاكم 
  سنة  قبله وله بضع ومخسون

  سنة أربع وستني وسبعمائة

  
فيها اشتد الوباء والطاعون بالبالد الشامية والعربية وفيها خلع يلبغا وغريه من األمراء السلطان صالح الدين 

املنصور حممدا حمتجني باختالل عقله خلعوه حبضرة اخلليفة والقضاة مث سجن بقلعة اجلبل وبايعوا شعبان بن االجمد 
مد ولقب باألشرف شعبان وفيها تويف شهاب الدين أبو العباس أمحد بن عبد الرمحن بن عبد حسني بن الناصر حم

الرحيم البعلبكي مث الدمشقي الشافعي املعروف بابن النقيب مسع بدمشق من ابن الشحنة والفزاري وابن العطار 
واجملد التونسي واألصول  وغريهم وبالقاهرة من مجاعة وأخذ القراءات عن الشهاب الكفري والنحو عن أيب حيان

عن األصفهاين وويل عدة مدارس وإفتاء دار العدل وناب يف احلكم عن ابن اجملد قال ابن كثري كان بارعا يف 
القراءات والنحو والتصريف وله يد يف الفقه وغريه تويف يف شهر رمضان ودفن مبقربة الصوفية وفيها شهاب الدين 

ي الزاهد احلنبلي املعيد باملستنصرية ببغداد ودفن مبقربة اإلمام أمحد وفيها صالح أبو عبد اهللا أمحد بن حممد الشريج
الدين أبو الصفا خليل بن أيبك بن عبد اهللا الصفدي الشافعي مولده بصفد يف سنة ست أو سبع وتسعني وستمائة 

الفتح بن سيد الناس ومسع الكثري وقرأ احلديث وكتب بعض الطباق وأخذ عن القاضي بدر الدين بن مجاعة وأيب 
والتقى السبكي واحلافظني أيب احلجاج املزي وأيب عبد اهللا الذهيب وغريهم وقرأ طرفا من الفقه وأخذ النحو عن أيب 



حيان واألدب عن ابن نباتة والشهاب حممود والزمه ومهر يف فن األدب وكتب اخلط املليح وقال النظم الرائق 
  اإلنشاء مبصر ودمشق مث ويل كتابة وألف املؤلفات الفائقة وباشر كتابة

السر حبلب مث وكالة بيت املال بالشام وتصدى لإلفادة باجلامع األموي وحدث بدمشق وحلب وغريمها ذكره شيخه 
الذهيب يف املعجم املختص فقال اإلمام العامل األديب البليغ إال كمل طلب العلم وشارك يف الفضائل وساد يف علم 

وكتب املنسوب ومجع وصنف واهللا ميده بتوفيقه مسع مين ومسعت منه وله تآليف وكتب الرسايل وقرأ احلديث 
وبالغة انتهى وذكر له السبكي يف الطبقات الكربى ترمجة مبسوطة مشتملة على فوايد ووقفت على ترمجة كتبها 

ما أكمله ومنها ما مل لنفسه حنو كراسني ذكر فيها أحواله ومشاخيه وأمساء مصنفاته وهي حنو اخلمسني مصنفا منها 
يكمله قال وكتبت بيدي ما يقارب مخسمائة جملد قال ولعل الذي كتبت يف ديوان اإلنشاء ضعفا ذلك وذكر مجلة 

من شعره تويف بدمشق يف شوال ودفن بالصوفية قاله ابن قاضي شهبة وفيها هباء الدين عبد الوهاب بن عبد الويل بن 
ي مث الدمشقي الشافعي الزاهد القدوة مولده يف حدود سنة سبعمائة اشتغل عبد السالم املراغي املصري األمخيم

بالعلم وأشغل به وحفظ احلاوي الصغري ومسع احلديث قال ابن رافع ومجع كتابا يف أصول الفقه والدين وقال ابن 
بولة وقال كثري كان له يد يف أصول الدين والفقه وصنف يف الكالم كتابا مشتمال على أشياء مقبولة وغري مق

السبكي أخذ بالقاهرة عن الشيخ تقي الدين السبكي والزم الشيخ عالء الدين القونوي مث خرج إىل الشام 
واستوطنها وكان إماما بارعا يف علم الكالم واألصول ذا قرحية صحيحة وذهن صحيح وذكاء مفرط وعنده دين 

وبينه صداقة وصحبة وحمبة ومراسالت كثرية يف كثري وتأله وعبادة ومراقبة وصرب على خشونة العيش وكان بيين 
مباحث جرت بيننا أصوال وكالما وفقها وصنف يف علم الكالم كتابا مساه املنقذ من الزلل يف العلم والعمل 

وأحضره إيل ألقف عليه فوجدته قد سلك طريقا انفرد هبا ويف كتابه مويضعات يسرية مل أرتضها تويف يف ذي القعدة 
ربته داخل البلد ومراغة بفتح امليم وكسرها قرية من الصعيد إليها ينسب املترجم ومراغة أيضا بلدة مطعونا ودفن بت

  من بالد أذربيجان خرج منها مجاعة من األئمة

واحملدثني وهي بفتح امليم ليس إال وفيها زين الدين أبو حفص عمر بن عيسى بن عمر الباريين الشافعي أحد مشايخ 
ين قرية من محاة سنة إحدى وسبعمائة وأخذ عن الشيخ شرف الدين البارزي ومسع من احلجار العلم حبلب ولد ببار

وغريه وسكن حلب وكان إماما عاملا فاضال فقيها فرضيا حنويا أديبا شاعرا بارعا ورعا زاهدا أمارا باملعروف هناءا 
الببائي وشرف الدين الدادخيي  عن املنكر درس بعدة مدارس وأخذ عنه الشيخ مشس الدين بن الركن ومشس الدين

وغريهم وألف يف الفرائض والعربية وكتب املنسوب تويف حبلب يف شوال ودفن خارج باب املقام وقال فيه ابن 
  حبيب 

  ) من فضل زين الدين عنها ما ظهر ** حلب تغري حاهلا ملا اختفى ( 
  ) من بعد عامرها أيب حفص عمر ** ومدارس الفقها هبا قد أقفرت ( 
فيها زين الدين أبو حفص عمر بن حممد بن عمر بن حممد بن أيب بكر احلراين األصل مث الدمشقي احلنبلي الشيخ و

الصاحل مسع من ابن القواس والشرف بن عساكر وعيسى املطعم وغريهم ومسع صحيح البخاري على اليونيين 
يف هذه السنة بدمشق ودفن مبقربة وحدث ومسع منه احلسيين وشهاب الدين بن رجب وذكراه يف معجميها تويف 

السالف ظاهر دمشق وفيها عماد الدين حممد بن احلسن بن علي بن عمر القرشي األموي األسنائي املصري الشافعي 
ولد بأسنا يف حدود سنة مخس وتسعني وسبعمائة واشتغل هبا على والده يف الفقه والفرائض واحلساب إىل أن مهر يف 



رة وأخذ عن مشاخيها وأخذ حبماة عن القاضي شرف الدين البارزي ومسع من مجاعة ذكره ذلك مث ارحتل إىل القاه
أخوه يف طبقاته فقال كان فقيها إماما يف علم األصلني واخلالف واجلدل وعلم التصوف نظارا حباثا فصيحا حسن 

قلب طارحا للتكلف مؤثرا التعبري عن األشياء الدقيقة باأللفاظ الرشيقة دينا خريا كثري الرب والصدقة رقيق ال
  للتقشف برع يف العلوم ومل يبق له يف األصلني واخلالف واجلدل نظري وال من يقاربه يف ذلك

من أشياخه وغريهم صنف خمتصرا يف علم اجلدل مساه املعترب يف علم النظر مث وضع عليه شرحا جيدا وصنف يف 
نصارى وناب يف احلكم يف القاهرة وأضيف إليه نظر التصوف كتابا مساه حياة القلوب وتصنيفا يف الرد على ال

األوقاف هبا وأوصى أن يعاد إىل من بعده قدر ما تناوله من املعلوم تويف يف شهر رجب ودفن بتربة أخيه مبقربة 
الصوفية وفيها صالح الدين حممد بن شاكر بن أمحد بن عبد الرمحن بن شاكر بن هرون بن شاكر الكتيب الداراين مث 

قي املؤرخ مسع من ابن الشحنة واملزي وغريمها وكان فقريا جدا مث تعاين التجارة يف الكتب فرزق منها ماال الدمش
طائال تويف يف رمضان قاله يف الدرر وفيها مجال الدين أبو الثناء حممود بن حممد بن إبراهيم بن مجلة بن مسلم بن متام 

سبع وسبعمائة ومسع من مجاعة وحفظ التعجيز البن  بن حسني بن يوسف الدمشقي الشافعي اخلطيب ولد سنة
يونس وتفقه على عمه القاضي مجال الدين وتصدر باجلامع األموي وأفىت ودرس بالظاهرية الربانية وناب يف احلكم 

عن عمه يوما واحدا مث ويل خطابة دمشق سنة تسع وأربعني وأعرض عن اجلهات اليت يف يده واستمر يف اخلطابة إىل 
اته مواظبا على األشغال واإلفتاء والعبادة وكان معظما جاء إليه السلطان ويلبغا فلم يعبأ هبما وسلم عليهما حني وف

وهو باحملراب ذكره الذهيب يف املعجم املختص فقال شارك يف الفضايل وعىن بالرجال ودرس وأشغل وتقدم مع 
رأيت نظريه تويف يف شهر رمضان ودفن بسفح الدين والتصوف وقال السبكي يف الطبقات بعد ترمجة حسنة قل أن 

  قاسيون 

  سنة مخس وستني وسبعمائة

  
فيها تويف أبو جعفر أمحد بن عبد احلق بن حممد بن عبد احلق املالكي املالقي اجلديل النحوي يعرف بابن عبد احلق 

عارف بالفروع  قال يف تاريخ غرناطة من صدور أهل العلم متضلع من صناعة العربية حائز قصب السبق فيها
  واألحكام مشارك يف األصول واألدب والطب قائم على القراآت تصدر لألقراء ببلده وقضى ببلش

وغريها فحسنت سريته قرأ على أيب عبد اهللا بن بكر والزمه وتال على أيب حممد بن أيوب وروى عن أيب عبد اهللا 
ات يوم اجلمعة سابع عشرى رجب وفيها شهاب الطلجاين وغريه مولده ثامن شوال سنة مثان وتسعني وستمائة وم

الدين أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن سليمان السرحي البغدادي احلنبلي الشيخ الصاحل العامل مسع من الشيخ عفيف 
الدين الدوالييب مسند اإلمام أمحد ومن علي بن حصني وقرأ بالروايات واشتغل بالفقه وأعاد باملستنصرية وكان فيه 

هد وخري وله شعر مدح به النيب صلى اهللا عليه وسلم تويف ببغداد ودفن مبقربة اإلمام أمحد وفيها مشس ديانة وز
الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة املقدسي التتري ألن التتار أسروه 

محزة وتفقه يف مذهب اإلمام أمحد وله مشايخ كثرية وقال احلسيين ألن الفرنج أسروه سنة قازان مسع من سليمان بن 
وحدث ومسع منه احلسيين واملقري ابن رجب وذكراه يف معجميهما وكان فاضال متعبدا حسن األخالق وامللتقى 

  تويف بالصاحلية يوم اخلميس ثاين مجادى اآلخرة ودفن عند جده الشيخ أيب عمر 



ريس األنباري مث البغدادي احلنبلي الشهيد اإلمام الفاضل قرأ على وفيها القاضي مجال الدين أبو حفص عمر بن إد
البابصري وغريه وتفقه حىت مهر يف املذهب ونصره وأقام السنة وقمع البدعة ببغداد وأزال املنكرات وكان إماما يف 

عليه مجاعة من  الترسل والنظم وله نظم يف مسائل الفرائض وارتفع حىت مل يكن يف املذهب أمجل منه يف زمانه فغضب
الرافضة فظفروا به فعاقبوه مدة فصرب إىل أن مات شهيدا وتأسف عليه أهل بغداد ودفن مبقربة اإلمام أمحد باملدرسة 

  اليت عمرها مث أن أعداءه أهلكهم اهللا تعاىل وانتقم منهم مجيعا سريعا وفرح أهل بغداد هبالكهم 
ضري احلنبلي حمدث بغداد املدرس بالبشريية كان حيدث وميلي وفيها القاضي مجال الدين عبد الصمد بن خليل اخل

التفسري الرسعين من حفظه وحيضره اخللق منهم املدرسون واألكابر وله ديوان شعر حسن وخطب ووعظ وقد مدح 
  الشيخ تقي الدين الزريرايت ورثاه ورثى الشيخ تقي الدين بن تيمية أيضا تويف ببغداد ودفن مبقام

ها نور الدين أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن حممد بن عمر بن الشيخ الكبري أيب بكر بن قوام اإلمام أمحد وفي
البالسي األصل الدمشقي األصيل الفقيه الشافعي ولد يف رمضان سنة سبع عشرة وسبعمائة ومسع من مجاعة وتفقه 

ة مدة سنني بعد أبيه وبغريها وتويف يف ودرس وحدث قال ابن كثري كان من العلماء الفضالء ودرس بالناصرية الرباني
  ربيع اآلخر ودفن بسفح قاسيون بزاويتهم 

وفيها القاضي تقي الدين أبو اليمن حممد بن أمحد بن قاسم بن عبد الرمحن بن أيب بكر العمري املكي الشافعي 
رف الدين البارزي احلوازي ولد مبكة سنة ست وسبعمائة ومسع هبا كثريا وتفقه على والده ورحل إىل القاضي ش

وأجازه بالفتوى والتدريس وكان من الفضالء وصار إليه أمر الفتيا والتدويس مبكة مث ويل القضاء يف سنة ستني مث 
أضيف إليه اخلطابة فباشرها حنو سنتني مث عزل عن ذلك كله يف سنة ثالث وستني بأيب الفضل النويري فلزم بيته 

ة غالبا وكان يف قضائه عفيفا نزها وإمنا عزل بسبب حكم نقم عليه أنه أخطأ حىت مات ال خيرج منه إال حلج أو صال
فيه تويف مبكة يف مجادى األوىل وفيها القاضي تاج الدين أبو عبد اهللا حممد بن إسحق بن إبرهيم بن عبد الرمحن 

ودرس وأفىت وحدث السلمي املصري املناوي الشافعي مسع من مجاعة وتفقه على عمه ضياء الدين املناوي وطبقته 
وناب يف احلكم عن القاضي عز الدين بن مجاعة وكان إليه األمر يف غيبته وحضوره وويل قضاء العسكر ودرس 

باملشهد احلسيين وجامع األزهر وخطب باجلامع احلاكمي ذكره األسنوي يف طبقاته وقال كان حممود اخلصال 
البضاعة يف العلوم مع صرامته يف القضاء والعمل باحلق مشكور السرية وقال غريه كان مهابا صارما لكنه قليل 

والنصرة للعدل والدربة باألحكام واالعتناء باملستحقني من أهل العلم وغريهم وكان القاضي عز الدين قد ألقى إليه 
س الدين مقاليد األمور كلها حىت األقاليم تويف يف ربيع اآلخر ودفن بتربته بظاهر باب تربة الشافعي وفيها السيد مش

  أبو عبد اهللا حممد بن احلسن بن عبد اهللا احلسيين الواسطي نزيل الشامية اجلوانية الشافعي املؤرخ ولد سنة سبع

عشرة وسبعمائة واشتغل وفضل ودرس بالصارمية وأعاد بالشامية الربانية وكتب الكثري نسخا وتصنيفا خبطه احلسن 
ت مساه جممع األحباب وتفسري كبري وشرح خمتصر ابن احلاجب يف فمن تصنيفه خمتصر احللية أليب نعيم يف جملدا

ثالث جملدات وكتاب يف أصول الدين جملد وكتاب يف الرد على األسنوي يف تناقضه وكان منجمعا عن الناس وعن 
الفقهاء خصوصا تويف يف ربيع األول ودفن عند مسجد القدم وفيها العارف باهللا احملقق حممد بن حممد بن حممد 

ملعروف بسيدي حممد وفا والد بين وفا املشهورين األسكندري األصل املالكي املذهب الشاذيل طريقة ولد بثغر ا
األسكندرية سنة اثنتني وسبعمائة ونشأ هبا وسلك طريقة الشيخ أيب احلسن الشاذيل وخترج على يد األستاذ ابن 

ومريدون وأتباع كثرية مث قدم مصر وسكن الروضة باخل مث رحل إىل أمخيم وتزوج هبا واشتهر هناك وصار له مسعة 



على شاطىء النيل وحصل له قبول من أعيان الدولة وغريهم وكان له فضيلة ومشاركة حسنة ونظم ونثر ومعرفة 
باألدب وكثر أصحابه وصاروا يبالغون يف تعظيمه وكان لوعظه تأثري يف القلوب مث سكن القاهرة ومل يزل أمره 

مع مجيل الطريقة وحسن السرية إىل أن تويف يوم الثالثاء حادي عشر ربيع اآلخر ودفن  يشتهر وذكره ينتشر
بالقرافة وقربه مشهور يزار قاله يف املنهل الصايف وفيها حمب الدين حممد بن علي بن مسعود الطرابلسي املعروف 

  والكتابة مات بطرابلس بابن املالح النحوي قال يف الدرر كان عارفا بالعربية وافر الديانة جيد النظم 
وفيها فتح الدين أبو احلرم حممد بن حممد بن حممد بن أيب احلرم بن أيب الفتح القالنسي احلنبلي املسند ولد يف ثالث 

عشر ذي احلجة سنة ثالث ومثانني وستمائة ومسع الكثري من ابن محدان واألبرقوهي وغريمها وحدث فسمع منه 
ته وقال فيه صرب وتودد على التحدث مسعت عليه بالقاهرة أجزاء منها املقرىء ابن رجب وذكره يف مشيخ

  السباعيات والثمانيات تويف بالقاهرة يف مجادى األوىل 
  وفيها تقي الدين حممد بن الشيخ اإلمام املؤرخ قطب الدين موسى بن حممد بن

محد بن حممد بن احلسني بن إسحق بن أيب احلسني أمحد بن عبد اهللا بن عيسى بن أمحد بن علي بن حممد بن حممد بن أ
جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه هكذا نقل هذا النسب والده املؤرخ قطب 

الدين احلنبلي مسع من أوالد عمه وأمة العزيز وفاطمة وزينب أوالد الشيخ شرف الدين اليونيين وكان رضي النفس 
  ثري األدب حيمل حاجته بنفسه تويف يوم األحد ثالث ذي احلجة قليل الكالم حسن اخللق ك

  سنة ست وستني وسبعمائة

  
فيها حصل مبكة والشام غالء شديد وفيها تويف قطب الدين حممد وقيل حممود بن حممد الرازي القطب املعروف 

إماما ماهرا يف علوم املعقول بالتحتاين متييزا له عن قطب آخر كان ساكنا معه بأعلى املدرسة الظاهرية كان شافعيا 
أحد أئمتها اشتغل يف بالده هبا فأتقنها وشارك يف العلوم الشرعية وأخذ عن العضد وغريه بدمشق وشرح احلاوي 
واملطالع واإلشارات وكتب على الكشاف حاشية وشرح الشمسية يف املنطق قال السيوطي قال شيخنا الكافيجي 

م العربية بل كانا حكيمني وقال السبكي يف الطبقات الكربى إمام مربز يف السيد والقطب التحتايت مل يذوقا عل
املعقوالت اشتهر امسه وبعد صيته ورد إىل دمشق سنة ثالث وستني وسبعمائة وحبثنا معه فوجدناه إماما يف املنطق 

أحد املتكلمني العاملني  واحلكمة عارفا بالتفسري واملعاين والبيان مشاركا يف النحو يتوقد ذكاءا وقال ابن كثري كان
  باملنطق وعلم األوائل وله مال وثروة تويف يف ذي القعدة ودفن بسفح قاسيون 

وفيها الشيخ نور الدين حممد بن حممود اإلمام الفقيه احلنبلي املقرىء البغدادي مسع وخرج وقرأ وأقرأ ومتيز وويل 
ور قريبا تويف ببغداد ودفن مبقربة اإلمام أمحد رضي احلديث مبسجد يانس بعد القاضي مجال الدين عبد الصمد املذك

  اهللا تعاىل عنه

  سنة سبع وستني وسبعمائة

  
يف يوم األربعاء ثاين عشر حمرمها وصل فرنج أهل قربس إىل األسكندرية يف سبعني قطعة فعاثوا وهنبوا وأفسدوا 



  ارة بقصد قربس وقتلوا وأسروا ورجعوا إىل بالدهم فعندها شرعت الدولة يف عمل مراكب وعم
وفيها تويف برهان الدين إبرهيم بن العالمة مشس الدين حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية احلنبلي مسع من ابن الشحنة 

وغريه واشتغل يف أنواع العلوم وأفىت ودرس وناظر ذكره الذهيب يف معجمه املختص فقال تفقه بأبيه وشارك يف 
وه باحلجاز وطلب نفسه ودرس بالصدرية والتدمرية وله تصدير جبامع األموي العربية ومسع وقرأ وتنبه وأمسعه أب

وشرح ألفية ابن مالك ومساه إرشاد السالك إىل حل ألفية ابن مالك وكان له أجوبة مسكتة انتهى تويف ببستانه باملزة 
بلغ من العمر مثانيا يوم اجلمعة مستهل صفر وصلى عليه جبامعها مث جبامع جراح ودفن عند والده بباب الصغري و

  وأربعني سنة وترك ماال كثريا 
وفيها ست العرب بنت حممد بن الفخر علي بن أمحد بن عبد الواحد بن البخاري الشيخة الصاحلة احلنبلية املسندة 

املكثرة حضرت على جدها كثريا وعلى عبد الرمحن بن الزين وغريمها وحدثت وانتشر عنها حديث كثري ومسع منها 
ان العراقي واهليثمي واملقري ابن رجب وذكرها يف معجمه قال ابن قانع طال عمرها وانتفع هبا توفيت احلافظ

  بدمشق ليلة األربعاء مستهل مجادى األوىل ودفنت بسفح قاسيون وتقدم ذكر ولدها مشس الدين حممد 
 بن مجاعة الكناين احلموي وفيها قاضي القضاة عز الدين أبو عمر عبد العزيز بن حممد بن إبراهيم بن سعد اهللا

األصل الدمشقي املولد املصري الشافعي ولد بدمشق يف احملرم سنة أربع وتسعني وستمائة ونشأ يف طلب العلم ومسع 
  الكثري وشيوخه مساعا وإجازة يزيدون على ألف وثالمثائة قاله ابن قاضي شهبة وتفقه على والده

والنحو عن أيب حيان وويل قضاء الديار املصرية مدة طويلة وجعل والوجيزي وغريمها وأخذ األصلني عن الباجي 
الناصر إليه تعيني قضاة الشام وحدث وأفىت وصنف وكان كثري احلج واجملاورة وكان مع نائبه القاضي تاج الدين 

القيام به املناوي كاحملجور عليه له االسم واملناوي هو القائم بأعباء املنصب فلما مات عجز القاضي عز الدين عن 
فاستعفى وكان يعاب باإلمساك ومل حيفظ عنه يف دينه ما يشينه ذكره الذهيب يف املعجم املختص وقد مات قبله بنحو 
عشرين سنة وقال فيه اإلمام املفيت الفقيه املدرس احملدث قدم علينا بوالده طالب حديث يف سنة مخس وعشرين فقرأ 

ن وكان خريا صاحلا حسن األخالق كثري الفضائل مسعت منه ومسع مين الكثري ومسع وكتب الطباق وعىن هبذا الشأ
انتهى وكان يقول أشتهي أن أموت بأحد احلرمني معزوال عن القضاء فنال ما متىن فإنه استعفى من القضاء يف السنة 

بن عياض بينه اليت قبلها وحج فمات يف مجادى اآلخرة من هذه السنة ودفن بعقبة باب املعلى إىل جانب قرب الفضيل 
وبني أيب القسم القشريي وفيها امللك اجملاهد صاحب اليمن علي بن داود بن يوسف بن عمر بن علي بن رسول ويل 

السلطنة بعد أبيه يف ذي احلجة سنة إحدى وعشرين وثار عليه ابن عمه الظاهر بن املنصور فغلبه وقبض عليه مث 
جملاهد مث حاصره فخربت من احلصار مث كاتب اجملاهد الناصر استقرت بالد اليمن بيد الظاهر وجعل تعز بيد ا

صاحب مصر فأرسل له عسكرا إىل أن آل أمره بعد قصص طويلة إىل أن استوىل اجملاهد على البالد اليمنية مجيعا 
وحج يف سنة اثنتني وأربعني وكسا الكعبة وفرق هناك ماال كثريا وملا رجع وجده ولده غلب على اململكة ولقب 

ؤيد فحاربه إىل أن قبض عليه وقتله مث حج يف سنة إحدى ومخسني فقدم خبيله على حممل املصريني فاختلفوا ووقع امل
بينهم احلرب فأسر اجملاهد ومحل إىل القاهرة فأكرمه السلطان الناصر وحل قيده وقرر عليه ما ال حيمله وخلع عليه 

  بعده ولده األفضل عباسوجهزه إىل بالده واستمر إىل هذه السنة فمات وتسلطن 

  
وفيها مشس الدين حممد بن يوسف بن عبد القادر بن يوسف بن سعد اهللا بن مسعود اخلليلي احلنبلي العدل مسع من 



سليمان بن محزة وعيسى املطعم وغريمها وحدث فسمع منه احلسيين وقال خرجت له مشيخة وجزءا من عواليه 
سة والتعفف وقد أجاز للشهاب بن حجي تويف يوم األربعاء ثامن وتفقه وشهد على احلكام مع الصيانة والريا

عشرى شوال ودفن بسقح قاسيون وفيها جمد الدين أبو الفضل حممد بن حممد بن عيسى بن حممود بن عبد الضيف 
بن أيب عبد اهللا األنصاري البعلبكي الشافعي قاضي بعلبك وابن قاضيها ولد سنة إحدى وسبعمائة يف رجب واجتهد 

  الطلب ودأب وكان من األئمة احلفاظ والعلماء والراسخني قاله العالمة ابن ناصر الدين  يف

  سنة مثان وستني وسبعمائة

  
فيها كانت زلزلة هائلة بصفد وفيها تويف شهاب الدين أمحد بن عثمان بن أيب بكر بن بصيص أبو العباس الزبيدي 

ض متفننا لوذعيا حسن السرية سهل األخالق مبارك قال اخلزرجي كان وحيد دهره يف النحو واللغة والعرو
التدريس أخذ النحو عن مجاعة وأخذ عنه أهل عصره وإليه انتهت الرياسة يف النحو رحل الناس إليه من أقطار اليمن 

وشرح مقدمة ابن بابشاد شرحا جيدا مل يتم وله منظومة يف القوايف والعروض وغري ذلك وكان حبرا ال ساحل له 
األحد حادي عشرى شعبان وفيها اقبغا األمحدي اجللب قال يف الدرر ال ال امللك األشرف شعبان كان من مات يوم 

خواص يلبغا مث كان ممن اتفق على قتله واستقر بعده أمريا كبريا مث وقع بينه وبني استدمر فآل أمره إىل أن مات يف 
د اهللا بن أسعد بن علي بن سليمان بن فالح شيخ سجن األسكندرية يف ذي القعدة وفيها عفيف الدين أبو حممد عب
  احلجاز اليافعي اليمين مث املكي الشافعي ولد قبل السبعمائة بقليل

وكان من صغره تاركا ملا يشتغل به األطفال من اللعب فلما رأى والده آثار الفالح عليه ظاهرة بعث به إىل عدن 
ال وغريه وعاد إىل بالده وحببت إليه اخللوة واالنقطاع والسياحة فاشتغل بالعلم وأخذ عن العالمة أيب عبد اهللا البص

يف اجلبال وصحب الشيخ على الطواشي وهو الذي سلكه الطريق مث الزم العلم وحفظ احلاوي الصغري واجلمل 
ا للزجاجي مث جاور مبكة وتزوج هبا ذكره األسنوي يف طبقاته وختم به كتابه وذكر له ترمجة طويلة وقال كان إمام

يسترشد بعلومه ويقتدي وعلما يستضاء بأنواره ويهتدي صنف تصانيفا كثرية يف أنواع العلوم إال أن غالبها صغري 
احلجم معقود ملسائل مفردة وكثري من تصانيفه نظم فإنه كان يقول الشعر احلسن الكثري بغري كلفة ومن تصانيفه 

داخل كالتصريف مع النحو والقوايف مع العروض قصيدة مشتملة على قريب من عشرين علما إال أن بعضها مت
وحنو ذلك وكان يصرف أوقاته يف وجوه الرب وأغلبها يف العلم كثري اإليثار والصدقة مع االحتياج متواضعا مع الفقر 
ة مترفعا عن أبناء الدنيا معرضا عما يف أيديهم وكان حنيفا ربعة من الرجال مربيا للطلبة واملريدين وهلم به مجال وعز

فنعق هبم غراب التفريق وشتت مشل سالكي الطريق سكرت طباعه وبدت أوجاعه فشكا من رأسه أملا وجسمه 
سقما وأقام أياما قالئل وتويف وهو إذ ذاك فضيل مكة وفاضلها وعامل األبطح وعاملها يرتفع بربكة دعائه عنها الويل 

سافل انتهى وقال ابن رافع اشتهر ذكره وبعد وينصب الوبل وتفتح أبواب السماء فيخص منها العايل ويسيل ال
صيته وصنف كتبا منها مرهم العلل املعظلة يف أصول الدين واإلرشاد والتطريز يف التصوف وكتاب نشر احملاسن 
وكتاب نشر الروض العطر يف حياة سيدنا أيب العباس اخلضر وغري ذلك وكان يتعصب لألشعري وله كالم يف ذم 

  بعض من يتعصب البن تيمية من احلنابلة وغريهم ومن شعره  ابن تيمية ولذلك غمزه



  ) أمورا وفيها للتجارة مربح ** وقائلة مايل أراك جمانبا ( 
  )فنحن أناس بالسالمة نفرح ** فقلت هلا مايل برحبك حاجة ( 

فع بالياء والفاء تويف مبكة يف مجادى اآلخرة ودفن مبقربة باب املعلى جوار الفضيل بن عياض واليافعي نسبة إىل يا
  والعني املهملة قبيلة من قبائل اليمن من محري 

وفيها جنم الدين عبد اجلليل بن سامل بن عبد الرمحن الرويسوين احلنبلي اإلمام اجلليل القدوة اشتغل بالعلم وحفظ 
ويف بالقاهرة يوم احملرر يف الفقه وأعاد بالقبة البيربسية وكان حسن األخالق متواضعا من أعيان احلنابلة مبصر ت

  اخلميس تاسع عشرى ربيع األول ورويسون من أعمال نابلس 
وفيها عبد الوهاب بن أمحد بن وهبان الدمشقي احلنفي قال يف الدرر ولد قبل الثالثني وسبعمائة ومهر يف الفقه 

قصيدة رائية من  والعربية والقراءات ودرس وويل قضاء محاة وكان مشكور السرية ماهرا يف الفقه والعربية ونظم
  الطويل ألف بيت ضمنها غرائب املسائل يف الفقه وشرحها وهي نظم متمكن مات يف ذي احلجة 

وفيها حمي الدين حممد بن حممد بن حممد بن حممد بن احلسن بن نباتة الشاعر املشهور املتقدم تعاىن األدب ونظم 
وقدم القاهرة بعد السبعني ومات هبا بالقرب  وسطا وكتب النسخ وقلم احلاشية والغبار وتكسب من ذلك بدمشق

  من ذلك كذا قال يف الدرر وجزم خمتصر ضوء السخاوي أنه تويف يف هذه السنة 
وفيها يلبغا بن عبد اهللا اخلاصكي الناصري األمري الكبري الشهري أول ما أمره الناصر حسن مقدم ألف بعد موت 

اصر حسن حىت قتل وتسلطن املنصور حممد بن حاجي فاستقر أتابكه تنكز مث كان يلبغا رأس من قام على أستاذه الن
مث خلعه يف شعبان سنة أربع وستني وتسلطن األشرف شعبان فتناهت إىل يلبغا الرياسة ولقب نظام امللك وصار إليه 

ب البالد األمر والنهي وهو السلطان يف الباطن واألشرف باالسم وارتقى إىل أن صار العدد الكثري من مماليكه نوا
ومقدمي ألوف واستكثر من املماليك اجللبان وبالغ يف اإلحسان إليهم واإلكرام حىت صاروا يلبسون الطرر الذهبية 

العريضة فإذا وقعت الشمس عليهم تكاد من شدة ملعاهنا ختطف البصر وبلغت عدة ممالكيه ثالثة آالف وكان يسكن 
  الكبش بالقرب من قناطر السباع

املواكب وأمنت يف زمنه الطرقات من العربان والتركمان لقطعه أجنادهم وآثارهم وكان يف زمنه  وكان موكبه أعظم
وقعة األسكندرية وأخذ الفرنج هلا يف أوائل سنة سبع وستني فقام أمت قيام ونزعها من أيديهم وصادر مجيع النصارى 

ثري جدا حىت يقال اجتمع عند اثنا عشر والرهبان واستنقذ من مجيع الديور ما هبا من األموال حتصل على شيء ك
ألف صليب منها صليب ذهب زنته عشرة أرطال مصرية وكانت له صدقات كثرية على طلبة العلم ومعروف كثري 

يف بالد احلجاز وهو الذي حط املكس عن احلجاج مبكة وعوض أمراءها بلدا مبصر وكان يتعصب للحنفية حىت 
عطاء اجلزيل ورتب هلم اجلامكيات الزائدة فتحول مجع من الشافعية ألجل كان يعطى ملن يتمذهب أليب حنفية ال

الدنيا حنفية وحاول يف آخر عمره أن جيلس احلنفي فوق الشافعي فعاجله القتل وذلك أن مماليكه منهم اقبغا املتقدم 
بسه مث أذن يف قتله ذكره يف أول هذه السنة اجتمعوا على قتله ففر مث جاء طائعا يف عنقه منديل فأمر السلطان حب

  وذلك يف ربيع اآلخر قاله يف الدرر 

  سنة تسع وستني وسبعمائة



  
يف ثاين عشرى حمرمها طرق الفرنج طرابلس يف مائة وثالثني مركبا فقتلوا وأسروا وأفسدوا وهنبوا ورجعوا وفيها 

ئة واشتغل بالعلم وله عشرون تويف شهاب الدين أبو العباس أمحد بن لولو املصري الشافعي ولد سنة اثنتني وسبعما
سنة فأخذ الفقه عن التقي السبكي والقطب السنباطي وغريمها وأخذ النحو عن أيب حيان وبرع واشتغل بالعلم 

وانتفع به الناس وخترج به فضالء وحدث وصنف تصانيف نافعة منها خمتصر الكفاية يف ست جملدات ونكت املنهاج 
وكتاب على املهذب يف جملدين وهتذيب التنبيه خمتصر نفيس ذكره صاحبه يف ثالث جملدات وهي كثرية الفائدة 

األسنوي فقال كان عاملا بالفقه والقراءات والتفسري واألصول والنحو يستحضر من األحاديث شيئا كثريا أديبا 
  شاعرا ذكيا فصيحا صاحلا

ة كثري احلج واجملاورة مبكة واملدينة ورعا متواضعا طارحا للتكلف متصوفا كثري الرب واملروءة حسن الصوت بالقراء
وافر العقل مواظبا على االشتغال واالشغال والتصنيف ال أعلم يف أهل العلم بعده من اشتمل على صفاته وال على 
أكثرها ومل يكتب على فتوى تورعا ومل يل تدريسا وكان كثري االنبساط حلو النادرة فيه دعابة زائدة تويف يف شهر 

ن بتربة الشيخ مجال الدين األسنوي خارج باب النصر وفيها عز الدين أبو يعلى محزة بن موسى رمضان مبصر ودف
بن أمحد بن احلسني بن بدارن اإلمام العالمة احلنبلي املعروف بابن شيخ السالمية مسع من احلجار وتفقه على مجاعة 

منها على إمجاع ابن حزم  ودرس باحلنبلية ومبدرسة السلطان حسن بالقاهرة وأفىت وصنف تصانيف عدة
استدراكات جيدة وشرح على أحكام اجملد بن تيمية ومجع على املنتقى يف األحكام عدة جملدات وله كتاب نقض 
اإلمجاع واختار بيع الوقف للمصلحة موافقة البن قاضي اجلبل وغريه وصنف فيه مصنفا مساه رفع املاقلة يف منع 

يد على مذاهب العلماء املعتربين واعتناء بنصوص أمحد وفتاوى الشيخ تقي املناقلة وكان له اطالع جيد ونقل مف
الدين بن تيمية وله فيه اعتقاد صحيح وقبول ملا يقوله وينصره ويوايل عليه ويعادي فيه ووقف درسا وكتبا بتربته 

جة ودفن عند بالصاحلية وعني لذلك الشيخ زين الدين بن رجب تويف بالصاحلية ليلة األحد حادي عشرى ذي احل
  والده وجده عند جامع األفرم 

وفيها هباء الدين أبو حممد عبد اهللا بن عبد الرمحن بن عقيل الشافعي قال ابن شهبة رئيس العلماء وصدر الشافعية 
بالديار املصرية العقيلي الطاليب البالسي احلليب مث املصري ولد سنة أربع وتسعني وستمائة ومسع احلديث وأخذ الفقه 

الزين بن الكناين وغريه وقرأ النحو على أيب حيان والزمه يف ذلك اثنيت عشرة سنة حىت قال أبو حيان ما حتت عن 
أدمي السماء احنى من ابن عقيل وأخذ األصول والفقه عن العالء القونوي والزمه وقرأ القراءات على التقي الصايغ 

  لدين مث عن العز بن مجاعة ودرسواشتهر امسه وعال ذكره وناب يف احلكم عن القاضي جالل ا

بزاوية الشافعي مبصر يف آخر عمره وويل التفسري باجلامع الطولوين وختم به القرآن تفسريا يف مدة ثالث وعشرين 
سنة مث شرع بعد ذلك من أول القرآن فمات يف أثناء ذلك وشرح األلفية شرحا متوسطا حسنا لكنه اختصر يف 

ل شرحا متوسطا مساه باملساعد وشرع يف تفسري مطول وصل فيه إىل اثناء النساء النصف الثاين جدا وشرح التسهي
وله آخر مل يكمله مساه بالتعليق الوجيز على كتاب العزيز وقال ابن رافع كان قوي النفس ختضع له الدولة وال 

ات وعليه دين قد ويل يتردد إىل أحد وعنده حشمة بالغة وتنطع زائد يف امللبس واملأكل وكان ال يبقى على شيء وم
القضاء حنو مثانني يوما وفرق على الطلبة والفقهاء يف واليته مع قصرها حنو ستني ألف درهم يكون أكثر من ثالثة 

آالف دينار وذكره األسنوي يف طبقاته ومل ينصفه ويف كالمه حتامل عليه وكان فيه لثغة وروى عنه سبطه جالل 



راقي ومات بالقاهرة ليلة األربعاء ثالث عشرى ربيع األول ودفن بالقرب من الدين واجلمال بن ظهرية والويل الع
  اإلمام الشافعي ومن شعره 

  ) للعبد عند قوارع األيام ** قسما مبا أوليتم من فضلكم ( 
وفيها قاضي القضاة موفق الدين أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن عبد امللك بن عبد الباقي احلجاوي احلنبلي اإلمام 

لعالمة قاضي القضاة بالديار املصرية مسع احلديث بالقاهرة من ابن الصواف وطبقته وحدث فسمع منه احلافظان ا
الزين العراقي واهليثمي وتفقه وأفىت ودرس وباشر القضاء من سنة مثان وثالثني إىل أن تويف ذكره الذهيب يف معجمه 

يدة وله يد طوىل يف املذهب وقدم علينا وهو طالب املختص فقال عامل ذكي خري صاحب مروءة وديانة وأوصاف مح
حديث سنة سبع عشرة فسمع من ابن عبد الدامي وعيسى املطعم وعىن بالرواية وهو ممن أحبه اهللا ومحدت سريته يف 
عة القضاء وانتشر يف أيامه مذهب أمحد بالديار املصرية وكثر فقهاء احلنابلة هبا انتهى وأثىن عليه األئمة منهم أبو زر

  بن العراقي وابن حبيب تويف هنار اخلميس سابع عشرى احملرم بالقاهرة ودفن بتربته اليت أنشأها خارج

باب النصر وفيها زين الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن أيب بكر بن أيوب بن سعد أخو مشس الدين بن قيم اجلوزية 
واحلجار وحدث وذكره ابن رجب يف مشيخته وقال احلنبلي كان إماما قدوة مسع من ابن عبد الدامي وعيسى املطعم 

مسعت عليه كتاب التوكل البن أيب الدنيا بسماعه على الشهاب العابر وتفرد بالرواية عنه تويف ليلة األحد ثامن 
عشرى ذي احلجة وصلى عليه من الغد جبامع دمشق ودفن بالباب الصغري وفيها القاضي صدر الدين أبو عبد اهللا 

كر بن عياش بن عسكر املعروف بابن اخلابوري الشافعي شيخ طرابلس وخطيبها ومفتيها أخذ عن حممد بن أيب ب
الربهان الفزاري والزين بن الزملكاين ودخل مصر وأخذ عن علمائها ومسع وحدث واشتغل وأفاد وويل القضاء 

دين املصري فقال له من أين بصفد مدة وكانت تأتيه الفتاوى من البالد البعيدة جاء رجل بفتوى إىل الشيخ فخر ال
أنت قال من صفد فقال عندكم مثل ابن اخلابوري وتسألنا هو أعلم منا ورد الفتوى مث نقل إىل قضاء طرابلس مث 

عزل واستمر على اخلطابة قال ابن كثري كان فقيها جيدا مستحضرا للمذهب له اعتناء جيد وقد أذن جلماعة 
عني ووالده كان قاضي بعلبك قال ابن كثري كان أكرب أصحاب الشيخ تاج باإلفتاء تويف باحملرم وقد جاوز السب

الدين الفزاري تويف بدمشق يف مجادى األوىل سنة ثالث وعشرين وسبعمائة عن سبعني سنة وفيها مشس الدين أبو 
املسند املعمر عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن حممد بن عبد احلميد بن عبد اهلادي بن حممد بن يوسف بن قدامة الشيخ 

األصيل احلنبلي ولد سنة مثان ومثانني وستمائة وحضر على ابن البخاري وتفرد عنه برواية جزء ابن جنيب ومسع منه 
احلافظان الزين العراقي والنور اهليثمي والشيخ شهاب الدين بن حجي تويف يوم الثالثاء ثاين ذي احلجة بالصاحلية 

عبد اهللا حممد بن يوسف بن عبد اللطيف احلراين مث املصري احلنبلي اإلمام ودفن بقاسيون وفيها مشس الدين أبو 
القدوة مسع صحيح البخاري على احلجار ومسع أيضا على حسن الكردي وغريه وحدث فسمع منه أبو زرعة 

  العراقي

اهللا بن حممد بن تويف يف رمضان بالقاهرة وفيها قاضي القضاة مجال الدين أبو احملاسن يوسف بن حممد بن التقي عبد 
حممود الشيخ اإلمام العالمة الصاحل اخلاشع شيخ اإلسالم املرداوي احلنبلي ولد سنة سبعمائة تقريبا ومسع صحيح 

البخاري من ابن عبد الدامي وابن الشحنة ووزيرة ومسع من غريهم وأخذ النحو عن القحفازي وويل قضاء احلنابلة 
جا بعد متنع زائد وشروط شرطها عليهم واستمر إىل أن عزل يف سنة سبع بالشام سبع عشرة سنة بعد موت ابن املن

وستني بشرف الدين بن قاضي اجلبل وذلك خلريه عند اهللا تعاىل وكان يدعو أن ال يتوفاه اهللا قاضيا ذكره الذهيب يف 



إلسناد وقال الشهاب املعجم املختص فقال اإلمام املفيت الصاحل أبو الفضل شاب خري إمام يف املذهب وله اعتناء با
بن حجي كان عفيفا نزها ورعا صاحلا ناسكا خاشعا ذا مست حسن ووقار يركب احلمارة ويفصل احلكومات 

بسكون عارفا باملذهب مل يكن فيهم مثله وشرح املقنع ومجع كتابا يف الفقه مساه االنتصار ومصنفا مساه الواضح 
أنه اختار جواز بيع الوقف ملصلحة وحكم به وقال ابن حبيب اجللي يف نقض حكم ابن قاضي اجلبل احلنبلي وذلك 

يف تارخيه عامل علمه زاهر وبرهان ورعه ظاهر وإمام تتبع طرائقه وتغتنم ساعاته ودقائقه كان لني اجلانب متلطفا 
بالطالب رضي األخالق شديد اخلوف واالشفاق عفيف اللسان كثري التواضع واإلحسان ال يسلك يف ملبسه سبيل 

ناء الزمان وال يركب حىت إىل دار اإلمارة غري االتان تويف يوم الثالثاء ثامن ربيع األول بالصاحلية ودفن بتربة أب
  املوفق بسفح قاسيون 

  سنة سبعني وسبعمائة

  
يف رجبها هلك صاحب قربس الذي هجم على األسكندرية وتوىل ولده فأرسل هبدية وطلب اهلدنة فوقع الصلح وهللا 

  تويف صاحب تونس إبراهيم بن أيب بكر بن حيىي بن إبراهيم واستقر بعده ابنه أبو البقاء خالد احلمد وفيها 
  وفيها قاضي القضاة بدر الدين احلسن بن حممد بن سليمان بن محزة بن أمحد

ابن أيب عمر احلنبلي الشيخ اإلمام املقدسي األصل مث الدمشقي مسع من جده وعيسى املطعم وغريمها وحدث ودرس 
دار احلديث األشرفية بسفح قاسيون ودرس باجلوزية أيضا وكان بيده نصف تدريسها وناب يف احلكم عن ابن ب

  قاضي اجلبل وتويف ليلة اخلميس خامس ربيع األول ودفن بسفح قاسيون 
وفيها رضي الدين أبو مدين شعيب بن حممد بن جعفر بن حممد التونسي النحوي قال يف الدرر كان أحد أذكياء 

عامل ولد يف شعبان سنة سبع وعشرين وسبعمائة وأخذ عن ابن عبد السالم وغريه وكان عالمة يف الفقه والنحو ال
والفرائض واحلساب واملنطق جيد القرحية وافر الفضل أتقن علوما عدة حىت الكتابة والتزميك وقدم القاهرة سنة 

  سبع ومخسني مث توطن محاة ومات هبا 
أبو عبد اهللا حممد بن خلف بن كامل بن عطاء اهللا الغزي مث الدمشقي الشافعي مولده سنة وفيها القاضي مشس الدين 

ست عشرة وسبعمائة بغزة وأخذ بالقدس عن الشيخ تقي الدين القلقشندي وقدم دمشق واشتغل هبا مث رحل إىل 
مسع احلديث ودرس وأعاد القاضي شرف الدين البارزي فتفقه عليه وأذن له بالفتيا مث عاد إىل دمشق وجد واجتهد و

وناب للقاضي تاج الدين السبكي وترك له تدريس الناصرية اجلوانية وألف كتاب ميدان الفرسان مجع فيه أحباث 
الرافعي وابن الرفعة والسبكي وهو كتاب نفيس يف مخس جملدات تويف يف شهر رجب ودفن بتربة السبكيني وفيها 

ن أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن مسحان الوايلي البكري بدر الدين أبو عبد اهللا حممد بن حممد ب
العالمة الشافعي األصيل إمام أهل اللغة يف عصره املعروف بابن الشريشي أخذ عن والده وقرأ النحو على أيب 

واجلمهرة  العباس الغساين وبرع يف الفقه واللغة والغريب ونظم الشعر وكان يستحضر الفائق للزخمشري والصحاح
والنهاية وغريب أيب عبيد واملنتهى يف اللغة للربمكي وهو أكثر من ثالثني جملدا وقد عقد له جملس حبضرة أعيان 

  علماء دمشق وامتحن يف هذه الكتب يف شعبان سنة ثالث وستني ونزل له والده عن درس االقبالية



شرف الدين يقول أخي بدر الدين أزهد مين قال وكان قليل االختالط بالناس منجمعا على طلب العلم وكان أخوه 
ابن حبيب يف تارخيه تويف يف ربيع اآلخر عن ست وأربعني سنة ودفن عند والده وفيها أقضى القضاة صالح الدين 
أبو الربكات حممد بن حممد بن املنجا بن عثمان بن أسعد التنوخي املعري احلنبلي مسع احلجار وطبقته وحفظ احملرر 

سمارية والصدرية وناب يف احلكم لعمه قاضي القضاة عالء الدين مث ناب للقاضي شرف الدين بن قاضي ودرس بامل
اجلبل وكان من أوالد الرؤساء ذا دين وصيانة حدث ودرس وحج غري مرة وكان كرمي النفس حسن اخللق 

لى عليه من الغد جبامع والشكل ذا حشمة ورآسة على قاعدة أسالفه تويف ليلة اخلميس رابع شهر ربيع اآلخر وص
  دمشق ودفن بتربتهم بالصاحلية وقد جاوز اخلمسني 

  سنة إحدى وسبعني وسبعمائة

  
فيها تويف قاضي القضاة شرف الدين أبو العباس أمحد بن احلسن بن عبد اهللا بن أيب عمر حممد بن أمحد بن قدامة 

نابلة املقدسي األصل مث الدمشقي املشهور بابن احلنبلي الشيخ اإلمام مجال اإلسالم صدر األئمة األعالم شيخ احل
قاضي اجلبل مولده على ما كتبه خبطه يف الساعة األوىل من يوم اإلثنني تاسع شعبان سنة ثالث وتسعني وستمائة 

وكان متفننا عاملا باحلديث وعلله والنحو واللغة واألصاين واملنطق وله يف الفروع القدم العايل قرأ على الشيخ تقي 
ين بن تيمية عدة مصنفات يف علوم شىت وأذن له يف االفتاء فأفىت يف شبيبته ومسع يف الصغر من الفراء وابن الد

الواسطي مث طلب بنفسه بعد العشر وسبعمائة وأجازه والده واملنجا التنوخي وابن القواس وابن عساكر ويف مشاخيه 
مبدرسة السلطان حسن وويل مشيخة سعيد كثرة ودرس بعدة مدارس مث طلب يف آخر عمره إىل مصر ليدرس 

السعداء وأقبل عليه أهل مصر وأخذوا عنه وأقام هبا مدة يدرس ويشغل ويفيت ورأس على أقرانه إىل أن ويل القضاء 
  بدمشق بعد مجال الدين املرداوي سنة سبع وستني وكان عنده مداراة وحب للمنصب

ع سنني إىل أن مات وهو قاض وذكره الذهيب يف معجمه املختص ووقع بينه وبني احلنابلة وباشر القضاء دون األرب
  واحلسيين فقال فيه مفيت الفرق سيف املناظرين وبالغ ابن رافع وابن حبيب يف مدحه ومن إنشاده وهو بالقاهرة 

  ) والصاحلون هبا أقاموا ** الصاحلية جنة ( 
  ) مين التحية والسالم ** فعلى الديار وأهلها ( 

  وله أيضا 
  ) وشيخي أمحد كالبحر طامي ** نبيي أمحد وكذا إمامي ( 
  ) شفاعة أشرف الرسل الكرام ** وامسي أمحد وبذاك أرجو ( 

وله اختيارات يف املذهب منها بيع الوقف للحاجة ومنها أن النزول تولية وله عدة مصنفات منها كتاب املناقلة يف 
لك مجاعة وكلهم تبع للشيخ تقي الدين تويف مبنزله بالصاحلية األوقاف وما يف ذلك من النزاع واخلالف وتبعه على ذ

يوم الثالثاء رابع عشر رجب ودفن بتربة جده الشيخ أيب عمر وفيها شهاب الدين أمحد بن حممد بن عمر بن حسني 
ن الشيخ الصاحلي املسند الشريازي األصل مث الدمشقي احلنبلي املعروف بزغنش بزاي مضمومة مث غني معجمة مث نو
مضمومة مث شني معجمة كذا ضبطه صاحب املبدع يف كتابه املقصد األرشد يف ذكر أصحاب أمحد ويعرف أيضا 

بابن مهندس احلرم ولد سنة بضع وسبعني وستمائة ومسع على الفخر بن البخاري وحدث فسمع منه احلسيين وابن 



ألخيار الصاحلني وطال عمره حىت رأى من رجب وغريمها وكان قيم الضيائية رجال جيدا كثري التالوة للقرآن من ا
أوالده وأحفاده مائة وهو جد احملدث شهاب الدين أمحد بن املهندس تويف يوم األحد ثامن احملرم ودفن بتربة املوفق 

بالروضة وقد قارب املائة وفيها سرى الدين أبو الوليد إمسعيل بن حممد بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن هاين 
الكي ولد سنة مثان وسبعمائة بغرناطة وأخذ عن مجاعة من أهل بلده كابن جزى وقدم القاهرة فذاكر أبا الغرناطي امل

  حيان مث قدم الشام وأقام حبماة واشتهر باملهارة يف العربية وويل قضاء املالكية

ا وشرح تلقني أيب حبماة وهو أول مالكي ويل القضاء هبا مث قضاء الشام مث أعيد إىل محاة مث دخل مصر وأقام يسري
البقاء يف النحو وقطعة من التسهيل وكان حيفظ من الشواهد كثريا جدا ومل يكن من املالكية بالشام مثله يف سعة 

علومه وبالغ ابن كثري يف الثناء عليه قال وكان كثري العبادة ويف لسانه لثغة يف حروف متعددة ومل يكن فنه ما يعاب 
ء السرية جدا وكان حيفظ املوطأ ويرويه عن ابن جزى وروى عنه ابن عساكر إال أنه استناب ولده وكان سىي

واجلمال خطيب املنصورية ومجاعة تويف يف ربيع اآلخر قاله السيوطي يف طبقات النحاة وفيها قاضي القضاة تاج 
كي الشافعي الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف بن علي بن متام بن يوسف بن موسى بن متام السب

ولد بالقاهرة سنة سبع وعشرين وسبعمائة ومسع مبصر من مجاعة مث قدم دمشق مع والده يف مجادى اآلخرة سنة تسع 
وثالثني ومسع هبا من مجاعة واستغل على والده وغريه وقرأ على احلافظ املزي والزم الذهيب وخترج به وطلب بنفسه 

والتدريس وملا مات ابن النقيب كان عمره مثان عشرة سنة وأفىت  ودأب وأجازه مشس الدين بن النقيب باإلفتاء
ودرس وصنف وأشغل وناب عن أبيه بعد وفاة أخيه القاضي حسني مث اشتغل بالقضاء بسؤال والده يف شهر ربيع 

األول سنة ست ومخسني مث عزل مدة لطيفة مث أعيد مث عزل بأخيه هباء الدين وتوجه إىل مصر على وظائف أخيه مث 
عاد إىل القضاء على عادته وويل اخلطابة بعد وفاة ابن مجلة مث عزل وحصل له فتنة شديدة وسجن بالقلعة حنو مثانني 

يوما مث عاد إىل القضاء وقد درس مبصر والشام مبدارس كبار العزيزية والعادلية الكربى والغزالية والعذراوية 
األشرفية وتدريس الشافعي مبصر والشيخونية وامليعاد باجلامع  والشاميتني والناصرية واألمينية ومشيخة دار احلديث

الطولوين وغري ذلك وقد ذكره الذهيب يف املعجم املختص وأثىن عليه وقال ابن كثري جرى عليه من احملن والشدائد 
ج له ما مل جير على قاض قبله وحصل له من املناصب ما مل حيصل ألحد قبله وقال احلافظ شهاب الدين بن حجي خر

  ابن سعد مشيخة ومات قبل تكميلها وحصل فنونا من العلم من الفقه

واألصول وكان ماهرا فيه واحلديث واألدب وبرع وشارك يف العربية وكان له يد يف النظم والنثر جيد البديهة ذا 
رة بالغة وطالقة لسان وجراءة جنان وذكاء مفرط وذهن وقاد صنف تصانيف عدة يف فنون على صغر سنه وكث

أشغاله قرئت عليه وانتشرت يف حياته وبعد موته قال وانتهت إليه رياسة القضاء واملناصب بالشام وحصلت له حمنة 
بسبب القضاء وأوذي فصرب وسجن فثبت وعقدت له جمالس فأبان عن شجاعة وأفحم خصومه مع تواطئهم عليه مث 

ميا مهيبا ختضع له أرباب املناصب من القضاة عاد إىل مرتبته وعفا وصفح عمن قام عليه وكان سيدا جوادا كر
وغريهم تويف شهيدا بالطاعون يف ذي احلجة خطب يوم اجلمعة وطعن ليلة السبت رابعة ومات ليلة الثالثاء ودفن 
بتربتهم بسفح قاسيون عن أربع وأربعني سنة ومن تصانيفه شرح خمتصر ابن احلاجب يف جملدين مساه رفع احلاجب 

اجب وشرح منهاج البيضاوي والقواعد املشتملة على األشباه والنظائر وطبقات الفقهاء الكربى عن خمتصر ابن احل
يف ثالثة أجزاء والوسطى جملد ضخم والصغرى جملد لطيف والترشيح يف اختيارات والده والتوشيح على التنبيه 

وجلب حلب جواب عن أسئلة  والتصحيح واملنهاج ومجع اجلوامع يف أصول الفقه وشرحه بشرح مساه منع املوانع



سأل عنها األذرعي وغري ذلك وفيها موفق الدين أبو احلسن علي بن أيب بكر بن حممد بن علي بن شداد احلمريي 
اليمين قال اخلزرجي كان فقيها عاملا حنويا لغويا حمدثا عارفا حمققا يف فنونه انتهت إليه الرياسة يف اليمن يف القراءات 

تشر ذكره مات ليلة اإلثنني تاسع شوال وفيها أقضى القضاة بدر الدين أبو املعايل حممد بن ورحل إليه الناس وان
حممد بن عبد اللطيف أيب الفتح بن حيىي بن علي بن متام األنصاري الشافعي السبكي ولد بالقاهرة سنة أربع أو مخس 

ان إماما عاملا بارعا أوحد وحصل أو ست وثالثني وسبعمائة ومسع من مجاعة مبصر والشام وكتب بعض الطباق وك
ودرس وأفىت وحدث بالركنية وعمره مخس عشرة سنة يف حياة جده ألمه تقي الدين السبكي وناب يف احلكم خلاله 

  تاج الدين مث ويل قضاء العسكر وملا ويل خاله هباء الدين قضاء

 الغالب ودرس بالشاميتني اجلوانية أصالة الشام كان هو الذي يباشر عنه القضاء والشيخ هباء الدين ال يباشر شيئا يف
والربانية نيابة عن خاله تاج الدين قال ابن كثري وكان ينوب عن خاله يف اخلطابة وكان حسن اخلطابة كثري األدب 

واحلشمة متوددا إىل الناس وهم جممعون على حمبته شابا حسن الشكالة تويف بالقدس يف شوال ودفن مبقابر باب 
  الرمحة 

  ثنتني وسبعني وسبعمائةسنة ا

  
فيها ظهر يف الشام ومحص وحلب بعد العشاء محرة عظيمة كأهنا اجلمر وصارت يف خالل النجوم كالعمد البيض 

حىت سدت األفق ودام إىل الفجر وخفي بسببه ضوء القمر فتباكى الناس وضجوا بالدعاء ويف حمرمها درس بدمشق 
الدين عبد الوهاب السبكي وهو ابن سبع سنني وهذا من العجائب وفيها باملدرسة األمينية تقي الدين علي بن تاج 

تويف القدوة بدر الدين احلسن بن حممد بن صاحل بن حممد بن حممد بن عبد احملسن بن علي اجملاور القرشي النابلسي 
رية ودمشق احلنبلي طلب احلديث بنفسه ومسع من عبد اهللا بن حممد بن أمحد بنابلس ومن مجاعة مبصر واألسكند

وويل إفتاء دار العدل مبصر ودرس مبدرسة السلطان امللك األشرف ورحل إىل الثغر وذكر الذهيب أنه علق عنه 
وصنف الربق الوميض يف ثواب العيادة واملريض ومشعة األبرار ونزهة األبصار وتويف يف رابع عشر مجادى اآلخرة 

ن علي بن عمر بن علي بن إبراهيم القرشي األموي األسنوي وفيها مجال الدين أبو حممد عبد الرحيم بن احلسن ب
املصري الشافعي اإلمام العالمة منقح األلفاظ وحمقق املعاين ولد بأسنا يف رجب سنة أربع وسبعمائة وقدم القاهرة 

سنة إحدى وعشرين ومسع احلديث واشتغل بأنواع العلوم وأخذ الفقه عن الزنكلوين والسنباطي والسبكي 
ين والوجيزي وغريهم والنحو عن أيب حيان والعلوم العقلية عن القونوي والتستري وغريمها وانتصب والقزوي

  لإلقراء واإلفادة من سنة سبع وعشرين

ودرس التفسري جبامع طولون وويل وكالة بيت املال مث احلسبة مث تركها وعزل من الوكالة وتصدى لألشغال 
لقن يف طبقات الفقهاء فقال شيخ الشافعية ومفتيهم ومصنفهم ومدرسهم والتصنيف ذكره تلميذه سراج الدين بن امل

ذو الفنون األصول والفقه والعربية وغري ذلك وقال غريه خترج به خلق كثري وأكثر علماء الديار املصرية طلبته 
فه كايف وكان حسن الشكل حسن التصنيف لني اجلانب كثري اإلحسان للطلبة مالزما لإلفادة والتصنيف من تصاني

احملتاج يف شرح املنهاج وصل فيه إىل املساقاة وهو أنفع شروح املنهاج والكوكب الدري يف ختريج مسائل الفقه 
على النحو وتصحيح التنبيه وطبقات الشافعية وغري ذلك وقال السيوطي يف طبقات النحاة انتهت إليه رياسة 



ا يف التعليم مع الرب والدين والتواضع والتودد يقرب الشافعية وصار املشار إليه بالديار املصرية وكان ناصح
الضعيف املستهان وحيرص على إيصال الفائدة للبليد ويذكر عنده املبتدىء الفائدة املطروقة فيصغي إليه كأنه مل 
دى يسمعها جربا خلاطره مع فصاحة العبارة وحالوة احملاضرة واملروءة البالغة تويف فجأة ليلة األحد ثامن عشرى مجا

  األوىل مبصر ودفن بتربة بقرب مقابر الصوفية 
وفيها أبو الفرج عبد اللطيف بن عبد املنعم النمريي احلنبلي املعروف والده بابن الصقيل كان إماما مسندا جليال 

عمر توىل مشيخة دار احلديث الكاملية بالقاهرة وأقام هبا مدة وتويف بقلعة اجلبل بالقاهرة وفيها عالء الدين علي بن 
بن أمحد بن عبد املؤمن الصوري األصل الصاحلي احلنبلي الشيخ املسند اخلري الصاحل ولد سنة اثنتني وتسعني 

وستمائة ومسع من جده أمحد بن عبد املؤمن والتقي سليمان بن محزة وغريمها وأجاز له أبو الفضل بن عساكر وابن 
شهاب بن حجي تويف يف العشر اآلخر من مجادى اآلخرة القواس وحلقه صمم وكان يتلو القرآن كثريا ومسع منه ال

بالصاحلية ودفن بسفح قاسيون وفيها مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن حممد الزركشي املصري احلنبلي 
  الشيخ اإلمام العالمة كان إماما يف املذهب له تصانيف مفيدة أشهرها شرح اخلرقي مل يسبق إىل مثله

دل على فقه نفسي وتصرف يف كالم األصحاب أخذ الفقه عن قاضي القضاة موفق الدين عبد اهللا وكالمه فيه ي
احلجاوي قاضي الديار املصرية وقال ولده الشيخ زين الدين عبد الرمحن أخربين والدي أن عمره يعين عند وفاته حنو 

ة تويف ليلة السبت رابع عشرى مخسني سنة وأن أصله من عرب بين مهنا الذين هم من جند الشام ناحية الرحب
مجادى األوىل يف حياة والدته احلاجة فقها ودفن بالقرافة الصغرى وتوفيت والدته يف خامس ربيع اآلخر سنة ست 

  وسبعني 
وفيها مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن مالك بن مكنون بن جنم العجلوين الدمشقي احلنبلي خطيب بيت 

ا مسع وزيرة وأجاز له مجاعة منهم القاسم بن عساكر وابن القواس وحدث فسمع منه شهاب الدين هليا وابن خطيبه
  بن حجي ثالثيات البخاري عن وزيرة تويف يف مجادى األوىل ببيت هليا ودفن هناك 

كي وفيها اجلالل أبو ذر حممد بن حممد بن عبد الرحيم بن عبد الوهاب بن علي بن أمحد بن عقيل السلمي البعلب
  احلافظ ابن اخلطيب املنعوت باجلالل ذكره ابن ناصر الدين يف منظومته فقال 

  ) ذاك اجلالل ذو علوم باحث ** حممد فىت اخلطيب الثالث ( 
وقال يف شرحها مولده سنة تسع وسبعمائة بيقني وكان إماما حافظا من املتقنني فقيها كاتبا ذا عربية ولغة مع صالح 

زكريا حيىي بن أمحد بن أمحد بن صفوان العييين املالكي النحوي املقرىء كان إماما عاملا عارفا ودين انتهى وفيها أبو 
بالقراءات والعربية صاحلا زاهدا مسع ببلده من عبد اهللا بن أيوب ومنه أبو حامد ابن طهرية وجاور مبكة مدة وأم 

  مبقام املالكية ومات هبا قاله السيوطي 

  سنة ثالث وسبعني وسبعمائة

  
  هبا ابتدأ احلافظ ابن حجر كتابه أنباء الغمر بأنباء العمر فإنه ولد يف شعباهنا

  
وفيها أمر السلطان امللك األشرف األشراف أن ميتازوا عن الناس بعصايب خضر على العمامي ففعل ذلك مبصر 



  والشام وغريمها ويف ذلك يقول عبد اهللا بن جابر األندلسي نزيل حلب 
  ) أن العالمة شأن من مل يشهر ** سول عالمة جعلوا ألبناء الر( 
  ) تغين الشريف عن الطراز األخضر ** نور النبوة يف كرمي وجوههم ( 

  وقال حممد بن بركة الدمشقي املزين 
  ) خضر بأعالم على األشراف ** أطراف تيجان أتت من سندس ( 
  ) شرفا ليفرقهم من األطراف ** واألشرف السلطان خصهم هبا ( 

تويف األصيل املسند جنم الدين أمحد بن إمسعيل بن أمحد بن عمر بن الشيخ أيب عمر بن قدامة املعروف بابن  وفيها
النجم احلنبلي ولد سنة اثنتني ومثانني وستمائة وروى عن ابن البخاري والتقي بن عساكر وغريمها وحدث وعمر 

أمايل ابن مسعون تويف ليلة اجلمعة ثالث مجادى وتفرد وقال ابن حجي مسعنا منه مسموعه من مشيخة ابن البخاري و
  اآلخرة ودفن مبقربة جده 

وفيها شهاب الدين أمحد بن بلبان بن عبد اهللا الدمشقي املالكي الفقيه املفيت كاتب احلكم مات يف صفر وخلف ماال 
د سنة سبع عشرة وسبعمائة كثريا وفيها هباء الدين أبو حامد أمحد بن علي بن عبد الكايف بن حيىي بن متام السبكي ول

وكان امسه أوال متاما مث غريه أبوه بعد أن بلغ سن التمييز وحفظ القرآن صغريا وتال على التقي الصايغ ومسع من 
احلجار وغريه واشتغل بالعلوم فمهر فيها وأفىت ودرس وله عشرون سنة وويل وظائف أبيه بالقاهرة وله إحدى 

ضاء الشام قال ابن حبيب إمام علم زاخر اليم مقرون بالوفاء اجلم وفضله مبذول وعشرون سنة ملا حتول والده إىل ق
  ملن قصد وأم وقلم كم باب عدل فتح وكم مشل معروف منح وكان مواظبا على التالوة والعبادة وهو القائل 

  )وحيت فأحيت يل مىن ومآربا ** أتتين فآلتين الذي كنت طالبا ( 

  
  ) فرقت على رقي فصرت مكاتبا ** ي وقد كنت عبدا للكتابة أبتغ( 

  وقال فيه والده وقد حضر درسه 
  ) وذاك عند علي غاية األمل ** دروس أمحد خري من دروس علي ( 

  فقال الصالح الصفدي بديها 
  ) مزية وقياس الناس فيه جلي ** ألن يف الفرع ما يف األصل مث له ( 

لم جيد وفيه أدب وتقوى ساد وهو ابن عشرين سنة ودرس يف وذكره الذهيب يف املعجم املختص فقال له فضائل وع
مناصب أبيه وأثىن على دروسه وقال غريه كان كثري احلج واجملاورة واألوراد واملروءة خبريا بأمر دنياه وآخرته 
ئمة ونال من اجلاه ما مل ينله غريه وويل إفتاء دار العدل وقضاء الشام وقضاء العسكر وحدث فسمع منه احلفاظ واأل
وصنف عروس األفراح يف شرح تلخيص املفتاح أبان فيه عن سعة دائرة يف الفن وصنف غري ذلك تويف مبكة يف 

  رجب وله ست ومخسون سنة 
وفيها شهاب الدين أمحد بن حممد بن عثمان البكري بن اجملد الشاعر كانت له قدرة على النظم وله مدايح يف 

  األعيان ومن شعره قصيدة أوهلا 
  ) ما هلم ساروا وال ودعوا ** م اهللا وال روعوا رعاه( 

مات مبينة ابن خصيب يف شهر رمضان وفيها أبو بكر بن رسالن بن نصر البلقيين أخو سراج الدين كان يتردد إىل 
أخيه وهو أسن منه بقليل وكان على طريقة والده قدم على أخيه يف هذه السنة ليزوج ولده جعفر فمرض عند 



عليه ألنه مات يف غربة وهو شقيقه فصار يقول ذهب أبو بكر سيذهب عمر فبينا هو يف هذه  الشيخ ومات فأسف
فعاش بعد أخيه اثنتني } فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث يف األرض { احلال إذ مسع قارئا يقرأ 

  ين وثالثني سنة وقد أجنب أبو بكر هذا أوالدا نبغ منهم رسالن وجعفر وناصر الد
وفيها تقي الدين أبو بكر حممد العراقي مث املصري احلنبلي كان من فضالء احلنابلة وتويف يف مجادى األوىل وفيها بدر 

  الدين احلسن بن أمحد بن احلسن بن

عبد اهللا بن عبد الغين املقدسي مسع من سليمان بن محزة وغريه وتفقه برع وأفىت وأم مبحراب احلنابلة جبامع دمشق 
  الصاحلية ثامن عشرى شعبان تويف ب

وفيها أبو حممد عبد الرمحن بن عبد اهللا احلريي املقرىء املؤدب نزيل مكة مسع بدمشق من املزي ومبكة من الوادي 
آشى والزين الطربي وغريهم وحدث فسمع منه أبو حامد بن ظهرية ومات يف صفر وفيها مشس الدين أبو الفرج 

إبراهيم بن عبد اهللا بن أيب عمر الصاحلي احلنبلي الشيخ اإلمام اخلطيب الفرضي  عبد الرمحن بن العز حممد بن العز
ولد يف رجب سنة مثان وتسعني وستمائة ومسع من ابن محزة وابن عبد الدامي وغريمها ومسع منه شهاب الدين بن 

تويف يوم األربعاء حجي وكان من خيار عباد اهللا وله يد طوىل يف الفرائض وله حلقة وخطابة باجلامع املظفري 
  مستهل مجادى اآلخرة ودفن بسفح قاسيون 

وفيها فخر الدين عثمان بن حممد بن أيب بكر بن حسن احلراين مث الدمشقي ابن املغربل ويعرف قدميا بابن سينا ولد 
سنة مثان وتسعني وستمائة ومسع من القسم بن مظفر وابن الشريازي وغريمها وطلب بنفسه وحصل الكثري وحدث 

وحج كثريا وذكره الذهيب يف املختص مات حبلب يف حادي عشر ذي القعدة أو ذي احلجة وفيها سراج الدين عمر 
بن إسحق بن أمحد الغزنوي اهلندي قاضي احلنفية بالقاهرة تفقه على الوجيه الرازي مبدينة دىل باهلند والسراج 

وقدم القاهرة حنو سنة أربعني فسمع هبا وظهرت  الثقفي والركن اليداوي وغريهم من علماء اهلند وحج فسمع مبكة
فضائله مث ويل قضاء العسكر بعد أن كان ينوب عن اجلمال التركماين مث عزل مث قويت شوكته ملا مات عالء الدين 

التركماين وويل ولده مجال الدين فاستنابه ومل يستنب غريه فاستبد جبميع األمور وعظمت منزلته عند السلطان حسن 
 قضاء احلنفية استقالال سنة تسع وستني ومن تصانيفه شرح املغىن وشرح اهلداية وشرح بديع ابن الساعايت وقوي يف

  وتائية ابن الفارض قال ابن حجر كان واسع العلم كثري اإلقدام واملهابة وكان يتعصب

يها البهاء السبكي سابع للصوفية االحتادية وعزر ابن أيب حجلة لكالمه يف ابن الفارض مات يف الليلة اليت مات ف
رجب وكان يكتب خبطه مولدي سنة أربع وسبعمائة انتهى وفيها زين الدين عمر بن عثمان بن موسى اجلعفري 

الدمشقي قال ابن حجر تفقه وبرع ودرس باجلاروخية وخطب جبامع العقيبة مات يف نصف احملرم راجعا من احلج 
بحريي املكي احلنفي أمام مقام احلنفية مبكة صحب الشيخ أمحد وفيها أبو الفتح بن يوسف بن احلسن بن علي ال

األهدل اليمين وتزهد ودار مبكة ويف عنقه زنبيل وفيها كمال الدين حممد بن فخر الدين أمحد بن كمال الدين عبد 
ضيها ولد هبا الرمحن بن عبد اهللا بن سعيد بن حامد اهلاليل األسكندراين املالكي بن الربعي قاضي األسكندرية وابن قا

سنة ثالث وسبعمائة ومسع من عبد الرمحن بن خملوف وغريه ومسع مبكة من عيسى احملجي ومسع منه احلافظ العراقي 
وهو الذي أرخه وفيها عز الدين حممد بن أيب بكر بن علي السوقي الصاحلي أحد املسندين بدمشق ولد سنة إحدى 

س معجم ابن مجيع ومن إمسعيل بن الفرا بعض سنن ابن ماجه وحدث أو اثنتني ومثانني وستمائة ومسع من ابن القوا
  وتفرد وهو أحد من أجاز عاما تويف بالصاحلية يف أحد اجلمادين 



وفيها مجال الدين أبو الغيث حممد بن عبد اهللا بن حممد بن حممد بن عبد اخلالق بن الصايغ الدمشقي مسع من احلجار 
محص وغزة ودرس بالعمادية بدمشق وأقام عند جده حبلب مدة وناب يف  وأمساء بنت صصرى وغريمها وويل قضاء

احلكم بسرمني ومات يف ذي احلجة عن حنو األربعني مسنة قال ابن حجر وهو أخو شيخنا أيب اليسر أمحد وفيها بدر 
نية الدين حممد بن حممد بن عيسى األقصرائي احلنفي قدم دمشق ومسع على املزي وغريه ودرس بالعزية الربا

بالشرف األعلى وخطب هبا مات يف ذي القعدة وفيها بدر الدين حممد بن حممد بن يعقوب النابلسي مث الدمشقي بن 
احلواسين احلنفي مسع من عيسى املطعم وابن عبد الدامي وغريمها وعىن بالعلم وناب يف احلكم تويف تاسع ربيع اآلخر 

  عن ستني

هللا بن حممد اليحصيب اللوشي بفتح الالم وسكون الواو بعدها معجمة سنة وأشهر وفيها حممد بن يوسف بن عبد ا
الغرناطي مسع من جعفر بن الزين سنن النسائي الكربى والشفا واملوطأ وأخذ عن فضل املعافري وكان عارفا 

  باحلديث وضبط مشكله وبالقراءات وطرقها مشاركا يف الفقه تويف يف مجادى اآلخرة 
عبد اهللا الزرهوين نسبة إىل زرهون جبل قرب فاس الفقيه املالكي اشتغل ومهر ودرس  وفيها شرف الدين حيىي بن

بالشيخونية واحلديث يف الصرغتمشية وله ختاريج وتصانيف وخترج به املصريون تويف يف ثالث شوال وفيها حيىي بن 
تلميذ السراج احملار متهر ونظم حممد بن زكريا بن حممد بن حيىي العامري اليلدي احلموي ابن اخلباز الشاعر الزجال 

يف الفنون وشارك يف اآلداب وكتب عنه الصفدي وغريه وكان يتشيع مات يف ذي احلجة وقد عمر طويال قال 
  الصفدي سألته عن مولده فقال سنة سبع وتسعني وستمائة 

  سنة أربع وسبعني وسبعمائة

  
يف كل يوم مائيت نفر وفيها كان احلريق بقلعة اجلبل  فيها كان الوباء الكثري بدمشق دام قدر ستة أشهر وبلغ العدد

  داخل الدور السلطانية استمر أياما وفسد منه شيء كثري ويقال أن أصله من صاعقة وقعت 
وفيها تويف إبرهيم بن أمحد بن إمسعيل اجلعفري الدمشقي احلنفي برع يف الفقه وناب يف احلكم ودرس وتويف يف احملرم 

د بن عيسى بن مطري اليمين كان عاملا صاحلا عارفا بالفقه درس وأفىت وحدث عن أبيه فكان وفيها إبرهيم بن حمم
مقيما بأبيات حسني من سواحل اليمن وكان يلقب ضياء الدين ومسع من احلجري وغريه وحدث قاله ابن حجر 

ين بن رجب احلنبلي وفيها أمحد بن رجب بن حسني بن حممد بن مسعود البغدادي نزيل دمشق والد احلافظ زين الد
ولد ببغداد ونشأ هبا وقرأ بالروايات ومسع من مشاخيها ورحل إىل دمشق بأوالده فأمسعهم هبا وباحلجاز والقدس 

  وجلس لإلقراء بدمشق وانتفع به وكان ذا خري

ذي ودين وعفاف وفيها شهاب الدين أمحد بن عبد الوارث البكري الفقيه الشافعي وهو والد الشيخ نور الدين ال
ويل احلسبة وأخو عبد الوارث املالكي وجد جنم الدين عبد الرمحن كان عارفا بالفقه واألصل والعربية منصفا يف 
البحث اعتزل النال يف آخر عمره وتويف يف رمضان وفيها احلافظ الكبري عماد الدين إمسعيل بن عمر بن كثري بن 

ي ولد سنة سبعمائة وقدم دمشق وله سبع سنني سنة ست ضوء بن كثري بن زرع البصري مث الدمشقي الفقيه الشافع
وسبعمائة مع أخيه بعد موت أبيه وحفظ التنبيه وعرضه سنة مثان عشرة وحفظ خمتصر ابن احلاجب وتفقه بالربهان 

الفزاري والكمال بن قاضي شهبة مث صاهر املزي وصحب ابن تيمية وقرأ يف األصول على األصبهاين وألف يف 



تنبيه وكان كثري االستحضار قليل النسيان جيد الفهم يشارك يف العربية وينظم نظما وسطا ذكره صغره أحكام ال
الذهيب يف معجمه املختص فقال اإلمام احملدث املفيت البارع ووصفه حبفظ املتون وكثرة االستحضار مجاعة منهم 

م احلافظ املزي وتزوج بابنته ومسع احلسيين والعراقي وغريمها ومسع من احلجار والقسم بن عساكر وغريمها والز
عليه أكثر تصانيفه وأخذ عن الشيخ تقي الدين بن تيمية فأكثر عنه وقال ابن حبيب فيه إمام روى التسبيح والتهليل 

وزعيم أرباب التأويل مسع ومجع وصنف وأطرب األمساع بالفتوى وشنف وحدث وأفاد وطارت أوراق فتاويه إىل 
  لتحرير وانتهت إليه رياسة العلم يف التاريخ واحلديث والتفسري وهو القائل البالد واشتهر بالضبط وا

  ) نساق إىل اآلجال والعني تنظر ** متر بنا األيام تتري وإمنا ( 
  ) وال زائل هذا املشيب املكدر ** فال عائد ذاك الشباب الذي مضى ( 

يف مجع املسانيد العشرة واختصر هتذيب الكمال  ومن مصنفاته التاريخ املسمى بالبداية والنهاية والتفسري وكتاب
وأضاف إليه ما تأخر يف امليزان مساه التكميل وطبقات الشافعية وله سرية صغرية وشرع يف أحكام كثرية حافلة 

  كتب منها جملدات إىل احلج وشرح قطعة من البخاري وغري ذلك وتالمذته كثرية منهم ابن

ن األحاديث واعرفهم جبرحها ورجاهلا وصحيحها وسقيمها وكان أقرانه حجي وقال فيه احفظ من أدركناه ملتو
وشيوخه يعترفون له بذلك وما أعرف أين اجتمعت به على كثرة ترددي إليه إال واستفدت منه وقال غريه كما 
يفيت  ذكره ابن قاضي شهبة يف طبقاته كانت له خصوصية بابن تيمية ومناضلة عنه وأتباع له يف كثري من آرائه وكان
برأيه يف مسئلة الطالق وامتحن بسبب ذلك وأوذي وتويف يف شعبان ودفن مبقربة الصوفية عند شيخه ابن تيمية 
انتهى وفيها أبو بكر بن حممد بن يعقوب الشقاين املعروف بابن أيب حرمة قال ابن حجر كان فقيها عارفا فاضال 

جمة وتشديد القاف وآخره نون من السواحل بني زاهدا صاحب كرامات شهرية ببالده وهو من شقان بضم املع
جدة وحلى انتهى وفيها رافع بن الفزاري احلنبلي نزيل مدرسة الشيخ أيب عمر تفقه وعىن باحلديث وكان يقول 

الشعر وولع بكتاب ابن عبد القوي النظم وزاد فيه وناقشه يف بعض املواضع ونسخ وتويف يف ذي احلجة بالطاعون 
يمان بن حممد بن محيد بن حماسن احلليب مث النرييب الصابوين ولد سنة إحدى وسبعمائة مبصر وفيها أبو قمر سل

وأحضر على احلافظ الدمياطي وحدث عن ست الوزراء واحلجار وذكره ابن رافع يف معجمه ومسع منه الربهان 
  حمدث حلب وتويف بالنريب يف شهر رمضان 

بن عبد احلق أبو فارس املريين صاحب فاس ملا مات أبوه أبو احلسن  وفيها عبد العزيز بن علي بن عثمان بن يعقوب
اعتقل مث أخرجه الوزير عمر بن عبد اهللا وبايعه وسلطنه وذلك يف شعبان سنة مثان وستني مث قال الوزير ملا هم خبلعه 

ملتغلب بفاس حىت واستوىل على أمواله وتوجه من فاس إىل مراكش ونازل أبا الفضل وقتله مث حارب عامر بن حممد ا
هزمه مث ظفر به فقتله وقتل تاشفني يف سنة إحدى وسبعني مث ملك تلمسان يوم عاشوراء سنة اثنتني وسبعني مث 

املغرب األوسط وثبتت قدمه ودفع الثوار واخلوارج واستمال العرب ومل يزل إىل طرقه ما ال بد منه فمات مبعسكره 
  ه ولده السعيد حممدمن تلمسان يف شهر ربيع اآلخر وتسلطن بعد

  
وفيها أبو احلسن علي بن إبرهيم بن سعد األنصاري بن معاذ قال ابن حجر كان يذكر أنه من ذرية سعد بن معاذ 
األوسي وكان فاضال مشاركا يف عدة علوم متظاهرا مبذهب أهل الظاهر يناضل عنه وجيادل مع شدة بأس وقوة 

ب خبطه شيئا كثريا خصوصا من كتب الكيمياء وقد مسع من ابن جنان وكان يعاشر أهل الدولة خصوصا القبط وكت



سيد الناس والزمه مدة طويلة ومسع منه الربهان حمدث حلب وأخذ عنه الشيخ أمحد القصري مذهب أهل الظاهر 
وكان يذكر لنا عنه فوائد ونوادر وعجائب تويف مبصر يف رابع شوال وفيها علي بن احلسن بن قيس البايب الشافعي 

بالعلم وأفىت وانتفع الناس به ودرس باألسكندرية ومات يف صفر وفيها عمر بن إبرهيم بن نصر بن إبراهيم  عىن
الكناين الصاحلي املعروف بابن الكفيت مسع من ابن القواس معجم ابن مجيع وجزء ابن عبد الصمد وغري ذلك وتفرد 

  بذلك ومات يف ذي القعدة عن نيف ومثانني سنة 
ن أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن إبرهيم بن يوسف العثماين الديباجي املعروف بابن املنفلوطي الشافعي وفيها ويل الدي

ولد سنة ثالث عشرة وسبعمائة ومسع من مجاعة وتفقه وبرع يف فنون العلم وأخذ عن النور األردبيلي وحدث 
سن ودرس باملدرسة اليت أنشأها والتفسري وأشغل وكان قد نشأ بدمشق مث طلب إىل الديار املصرية يف أيام الناصر ح

باملنصورية وغريمها قال الويل العراقي لربع يف التفسري والفقه واألصول والتصوف وكان متمكنا من هذه العلوم 
قادرا على التصرف فيها فصيحا حلو العبارة حسن الوعظ كثري العبادة والتأله مجع وألف وأشغل وأفىت ووعظ 

ه ومل خيلف يف معناه مثله وقال احلافظ ابن حجي كان من ألطف الناس وأظرفهم شكال وهيئة وذكر وانتفع الناس ب
وله تآليف بديعة الترتيب تويف يف ربيع األول وذكر أنه ملا حضرته الوفاة قال هؤالء مالئكة ريب قد حضروا 

ءوا حبلل من اجلنة وظهر عليه وبشروين بقصر يف اجلنة وشرع يردد السالم عليكم مث قال انزعوا ثيايب عين فقد جا
  السرور ومات يف احلال وفيها مشس الدين أبو عبد اهللا

حممد بن أمحد بن أيب بكر بن عبد الصمد بن مرجان احلنبلي الشيخ الصاحل القدوة شيخ التلقني مبدرسة شيخ 
حجي وتويف يف عاشر اإلسالم أيب عمر روى عن التقي سليمان وحيىي بن سعد الكثري وحدث فسمع منه احلافظ ابن 

  شعبان 
وفيها احلافظ تقي الدين أبو املعايل حممد بن مجال الدين رافع بن هجرس بن حممد بن شافع السالمي بتشديد الالم 

العميدي املتقن املعمر الرحلة املصري املولد واملنشأ مث الدمشقي الشافعي ولد يف ذي القعدة سنة أربع وسبعمائة 
وأمسعه من آخرين واستجاز له احلافظ الدمياطي وغريه ورحل به والده إىل الشام سنة  وأحضره والده على مجاعة

أربع عشرة وأمسعه من طائفة ورجع به وتويف والده فطلب بنفسه بعد وفاته يف حدود سنة إحدى وعشرين وخترج 
مسع هبا من حفاظها يف علم احلديث بالقطب احلليب وابن سيد الناس ومسع وكتب مث رحل إىل الشام أربع مرات و

املزي والربزايل والذهيب وذهب إىل بالد الشمال مث قدم الشام خامسا صحبة القاضي السبكي واستوطنها ودرس هبا 
بدار احلديث النورية وبالفاضلية وعمل لنفسه معجما يف أربع جملدات وهو يف غاية االتقان والضبط مشحون 

شيخ ومجع وفيات ذيل هبا على الربزايل وصنف ذيال على تاريخ بالفضائل والفوائد مشتمل على أكثر من ألف 
بغداد البن النجار أربع جملدات وقد عدم هو واملعجم يف الفنت وخترج به مجاعة من الفضالء وانتفعوا به وخرج له 

حال املتقن الذهيب جزءا من عواليه وحدث قدميا وحديثا وذكره الذهيب يف املعجم املختص فقال فيه العامل املفيد الر
إىل غري ذلك وقال احلافظ شهاب الدين بن حجي كان متقنا حمررا ملا يكتبه ضابطا ملا ينقله وعنه أخذت هذا العلم 

أي علم احلديث وقرأت عليه الكثري وعلقت عنه فوائد كثرية وكان حيفظ املنهاج واأللفية البن مالك ويكرر 
ه وفسدت ثيابه وهيئته ومل يزل مبتلى به إىل أن مات يف مجادى عليهما وحصل له وسواس يف الطهارة حىت احنل بدن

األوىل بدمشق ودفن بباب الصغري وقال ابن حبيب إمام تقدم يف علم احلديث ودراسته ومتيز مبعرفة أمساء ذوي 
  إسناده وروايته ورحل وطلب ومسع مبصر ودمشق وحلب وأضرم نار



روي عن سيد البشر ومجع مسنده الذي يزيد على ألفي نفر  التحصيل وأجج وقرأ وكتب وانتقى وخرج وعىن مبا
وكان ال يعتين مبلبس وال مأكل وال يدخل فيما أهبم عليه من أمر الدنيا أو أشكل وخيتصر يف االجتماع بالناس 

وعنده يف طهارة ثوبه وبدنه أي وسواس انتهى وفيها ظهري الدين أبو حممد حممد بن عبد الكرمي بن حممد بن صاحل 
ن قاسم بن العجمي احلليب مسع صحيح البخاري وسنن ابن ماجه وغري ذلك ولد سنة أربع وتسعني وستمائة ومسع ب

منه العراقي وأرخه وابن عساكر وأبو إسحق سبط بن العجمي وهو أقدم شيخ له والربهان آخر من روى عنه 
ق من الشهادة وإذا طلب منه وآخرون وكتب الطباق واألجزاء ونسخ كثريا من الكتب باألجرة وكان يسترز

السماع طلب األجرة ملا يفوته من الشهادة بقدر ما يكفيه من القوت قاله ابن حجر وفيها مشس الدين حممد بن فخر 
الدين عثمان بن موسى بن علي بن األقرب احلليب احلنفي قال ابن حجر كان فاضال متواضعا درس باألتابكية 

ال ابن كثري كان من أحاسن الناس وفيه حشمة ورياسة وإحسان وأخوه شهاب والقليجية ومات يف نيف وسبعني وق
  الدين أمحد كان فاضال رحل إىل مصر واشتغل هبا ومهر يف املعقول وويل قضاء عينتاب 

  وأخومها عالء الدين تلمذ للقوام األبزازي ومهر يف الفتوى 
البكري الفقيه الشافعي ولد سنة سبعمائة واشتغل  وفيها ناصر الدين حممد بن عوض بن عبد اخلالق بن عبد املنعم

كثريا مث ويل تدريس الفيوم مدة طويلة وكان عاملا باألصلني والفقه والعربية واهليئة وصنف تصانيف مفيدة وهو والد 
نور الدين البكري املعروف بابن قتيلة مات بدهروط يف شهر رمضان وهو يصلي الصبح وفيها ناصر الدين حممد بن 

د بن أمحد بن الصفي بن العطار الدمشقي احلنفي احلاسب نشأ يف طلب العلم ومسع احلديث ومهر يف الفقه وبرع حمم
يف احلساب وأتقن املساحة إىل أن صار له املنتهى يف ذلك واملرجع إليه عند االختالف ومل يكن يف دمشق من يدانيه 

  يف ذلك مث ترك

  له باالفتاء ولوالده ومن شعره ذلك بآخره واشتغل بالتالوة وكان مأذونا 
  ) وذكرك شغلي كان يف السر والنجوى ** حديثك يل أحلى من املن والسلوى ( 
  ) صربت ملا ألقى وإن زادت البلوى ** سلبت فؤادي بالتجين وإنين ( 

ن وفيها مشس الدين حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن رضوان املوصلي الشافعي نزيل دمشق ولد على رأس القر
وكتب اخلط املنسوب ونظم الشعر فأجاد وكان أكثر مقامه بطرابلس مث قدم دمشق وويل خطابة يلبغا واجتر يف 
الكتب فترك تركة هائلة تبلغ ثالثة آالف دينار قال ابن حبيب عامل علت رتبته الشهرية وبارع ظهرت يف أفق 

هتتز لفصاحته أعواد املنابر من الطرب كان ذا املعارف مشسه املنرية وبليغ تثىن على قلمه ألسنة األدب وخطيت 
فضيلة خمطوبة وكتابة منسوبة وجرى يف الفنون األدبية ومعرفة بالفقه واللغة والعربية وله نظم املنهاج ونظم املطالع 

  وعدة من القصايد النبوية وهو القائل يف الذهيب ملا اجتمع به 
  ) ال مهت من طريب صفاتكم قط إ** مازلت بالطبع أهواكم وما ذكرت ( 
  ) والناس بالطبع قد مالوا إىل الذهب ** وال عجيب إذا ما ملت حنوكم ( 

  تصدر باجلامع األموي وويل تدريس الفاضلية بعد ابن كثري 
وفيها مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن حممد الصاحلي عرف باملنبجي احلنبلي الشيخ اإلمام العامل له مصنف 

وأحكامه مجعه يف الطاعون الواقع سنة أربع وستني وفيه فوائد غريبة وفيها بدر الدين حممد بن مشس  يف الطاعون
الدين حممد بن الشهاب حممود احلليب ناظر اجليش واألوقاف حبلب مسع على احلجار وحممد بن النحاس وغريمها 

عني سنة وفيها مشس الدين حممد بن وحدث وويل عدة وظائف وأخذ عنه احلافظ العراقي وغريه وتويف عن مخس وسب



يوسف بن الصاحل الدمشقي املالكي القفصي مسع من الشرف البارزي وغريه وويل مشيخة احلديث بالسامرية وناب 
يف احلكم وتويف يف ربيع األول عن ثالث وسبعني سنة وفيها منكلي بغا بن عبد اهللا الشمس أتابك العساكر بعد قتل 

  لسلطنة مبصرأستدمر وكان قبل نائب ا

وويل إمرة دمشق وحلب وصفد وطرابلس وتزوج بنت امللك الناصر مث بنت ابنه حسني أخت امللك األشرف 
وكان مشكور السرية قال ابن كثري أثر بدمشق آثارا حسنة وأحبه أهلها وهو الذي فتح باب كيسان وهو من عهد 

حبلب جامعا من أحسن اجلوامع وعمر اخلان عند نور الدين الشهيد مل يفتح وجدد خطبة مبسجد الشهرزوري وبىن 
جسر اجملامع واخلان بقرية سعسع وفيها شرف الدين يعقوب بن عبد الرمحن بن عثمان بن يعقوب بن خطيب القلعة 
احلموي أخذ عن ابن جرير وغريه ومهر يف الفقه والعربية والقراءات إىل أن انتهت إليه رياسة العلم ببلده وأخذ عنه 

ئها وذكره ابن حبيب يف تارخيه وأثىن عليه وقال انتهت إليه مشيخة بلده واشتهر بالعلم والدين والصالح أكثر فضال
  وكان خطيبا بليغا واعظا مذكرا 

وفيها هباء الدين أبو احملاسن يوسف بن حممد بن يوسف بن أمحد بن حيىي بن حممد بن علي بن الزكي القرشي 
س وتسعني وستمائة ابن عساكر والعتيمي والعز الفرا وآخرون وأجاز له الدمشقي الشافعي أجاز له يف سنة مخ

الرشيد وابن وزيرة وابن الطبال وغريهم من بغداد وعىن بالفقه واحلساب وكان حيفظ التنبيه وباشر نظر األسرى 
  وغري ذلك وتويف يف ربيع األول 

  سنة مخس وسبعني وسبعمائة

  
م بن أمحد بن عيسى بن عمر بن خالد بن عبد احملسن بن نشوان املخزومي فيها تويف بدر الدين أبو إسحق إبراهي

املصري بن اخلشاب الشافعي مسع على وزيرة واحلجار وابن القيم وغريهم وحدث وناب يف احلكم بالقاهرة وكان 
مرض أصابه فصيحا بصريا باألحكام عارفا باملكاتبات مث ويل قضاء حلب مث قضاء املدينة املنورة وخرج منها بسبب 

  يف أثناء هذه السنة فمات يف الطريق قرب ينبع 
  وفيها أبو بكر بن عبد اهللا الدهروطي الفقيه الشافعي السليماين قال ابن حجر

كان حيفظ الكثري من الشامل البن الصباغ مع الزهد واخلري وكان ألهل بلده فيه اعتقاد زائد وكان يقول أنه جتاوز 
  املائة ومات يف شوال 

ا حمي الدين عبد القادر بن حممد بن حممد بن نصر اهللا بن سامل بن أيب الوفا احلنفي القرشي ولد سنة ست وفيه
وتسعني وستمائة ومسع وهو كبري وأقدم مساع له على ابن الصواف ومسع من الرشيد بن العلم ثالثيات البخاري 

ودرس وأفاد وصنف وشرح اهلداية مساه  ومن حسني الكردي املوطأ ومن خالئق والزم االشتغال فربع يف الفقه
العناية وشرح معاين اآلثار للطحاوي وعمل الوفيات من سنة مولده إىل سنة ستني وصنف اجلواهر املضية يف طبقات 

احلنفية وغري ذلك وتويف يف ربيع األول بعد أن تغري وأضر وفيها علي بن احلسن بن علي بن عبد اهللا بن الكالئي 
املقرىء سبط الكمال عبد احلق ولد سنة مثان وتسعني وستمائة وأجاز له الدمياطي ومسعود  البغدادي احلنبلي

احلارثي وعلي بن عيسى بن القيم وابن الصواف وغريهم قال ابن حبيب كان كثري اخلري والتالوة وحج مرارا 
بن أمحد بن الناصح عبد وجاور وخرج له ابن حبيب مشيخة وفيها مشس الدين حممد بن أمحد بن أمحد بن عبد اهللا 



الرمحن بن عياش بن حامد السوادي األصل الدمشق احلنبلي املعروف بقاضي اللب كان من رؤساء الدمشقيني أفىت 
  ودرس وحدث مع املروءة التامة واهليئة احلسنة ومسع منه ابن ظهرية ومات يف ذي احلجة 

ولد سنة مثانني وستمائة ومهر يف اآلداب ودرس مبدرسة وفيها بدر الدين حممد بن عبد اهللا األربلي األديب املعمر 
  مرجان ببغداد ومات يف مجادى اآلخرة 

وفيها تاج الدين حممد بن عبد اهللا الكركي كان قاضيا ببلده مث باملدينة النبوية مث قدم القاهرة وويل نيابة احلكم مبصر 
  ن فاضال مستحضرا مشكور السرية عن ابن مجاعة وكان منفردا بذلك فيها إىل أن مات يف شعبان وكا

وفيها حمب الدين حممد بن عمر بن علي بن احلسيين القزويين مث البغدادي جامع بغداد كان أبوه آخر املسندين هبا 
  حدث عن أبيه وغريه واشتغل بعد

عيسى كرب إىل أن صار مفيد البلد مع اللطافة والكياسة وحسن اخللق تويف عن نيف وستني سنة وفيها حممد بن 
  اليافعي الفقيه الشافعي قاضي عدن قال ابن حجر كان فاضال خريا وهو والد صاحبنا الفقيه عمر قاضي عدن 

وفيها صالح الدين حممد بن مسعود املقرىء املالكي تال بالسبع على التقي الصايغ وكان متصديا لإلقراء حىت أن 
بن قطلوشاه السرائي احلنفي بن عضد الدين قدم من  القاضي حمب الدبن ناظر اجليش كان يقرأ عليه وفيها حممود

بالده وهو كبري فأقام بالشام مدة يشتغل وأفاد وخترج به مجاعة مث أقدمه صرغتمش بعد وفاة القوام األسنائي فواله 
مدرسته فلم يزل هبا إىل أن مات وكان غاية يف العلوم العقلية واألصول والعربية والطب مع التودد والسكون 

  جنماع مع عظمة قدره عند أهل الدولة مات يف رجب عن أزيد من مثانني سنة قاله ابن حجر واال

  سنة ست وسبعني وسبعمائة

  
فيها تويف كمال الدين إبرهيم بن أمني الدولة أمحد بن إبرهيم بن عبد اهللا بن عبد املنعم بن هبة اهللا احلليب احلنفي 

ات وكان كاتبا جميدا مسع من سنقر الزيين البخاري ومشيخة ختريج كان وكيل بيت املال حبلب وويل هبا عدة والي
الكاملي والذهيب ومن مجاعات وحدث فسمع منه ابن ظهرية حبلب ودمشق وتويف يف مجادى األوىل عن إحدى 
ومثانني سنة وفيها أمحد بن احلسن بن أيب بكر بن احلسن الرهاوي مث املصري املعروف بطفيق مسع من الكردي 

 والدبوسي واحلسيين وغريهم وحدث وناب يف احلسبة سقط من سلم فمات يف ذي القعدة وفيها شرف والواين
  الدين أمحد بن احلسن بن سليمان الدمشقي

احلنفي املعروف بابن الكفري أخذ عن أبيه وغريه وناب يف احلكم مدة واشتغل وتقدم مث استقل باحلكم مدة أوهلا 
لولده يوسف سنة ثالث وستني وأقبل على اإلفادة والعبادة وأقرأ القرآن  سنة مثان ومخسني ونزل عن القضاء

بالروايات حىت مات عن مخس ومثانني سنة وقد كف بصره وفيها أمحد بن سليمان بن حممد بن سليمان األربدي 
ب وكان الدمشقي تفقه على ابن خطيب يربود وغريه وكان حنبليا مث انتقل شافعيا فمهر يف الفقه واألصول واألد

حمببا إىل الناس لطيف األخالق أخذ القضاء عن الفخر املصري ومسع من ابن عبد الدامي وكانت له أسئلة حسنه يف 
  فنون من العلم مات ليلة اجلمعة تاسع عشر صفر 

وفيها أبو العباس أمحد بن حممد بن حممد بن علي األصبحي العنايب النحوي اشتغل يف بالده ورحل إىل أيب حيان 
زمه واشتهر بصحبته وبرع يف زمنه مث حتول بعده إىل دمشق فعظم قدره واشتهر ذكره وانتفع به الناس وصنف فال



كتبا منها شرح التسهيل وشرح التقريب قال ابن حبيب إمام عامل حاز افنان الفنون األدبية وفاضل ملك زمام 
ت بدمشق يف تاسع عشرى احملرم وقد العربية وقال ابن حجي كان حسن اخللق كرمي النفس شافعي املذهب ما

  جاوزو الستني 
وفيها شهاب الدين أبو العباس أمحد بن حيىي بن أيب بكر بن عبد الواحد التلمساين املعروف بابن أيب حجلة نزيل 

دمشق مث القاهرة قال ابن حجر ولد بزاوية جده بتلمسان سنة مخس وعشرين وسبعمائة واشتغل مث قدم إىل احلج 
ومهر يف األدب ونظم الكثري ونثر فأجاد وترسل ففاق وعمل املقامات وغريها وكان حنفي املذهب فلم يرجع 

حنبلي االعتقاد كثري احلط على االحتادية وصنف كتابا عارض به قصائد ابن الفارض كلها نبوية وكان حيط عليه 
السراج اهلندي قرأت خبط ابن وعلى حنلته ويرميه ومن يقول مبقالته بالعظائم وقد امتحن بسبب ذلك على يد 

القطان وأجازنيه كان ابن أيب حجلة يبالغ يف احلط على ابن الفارض حىت أنه أمر عند موته فيما أخربين به صاحبه 
  أبو زيد املغريب أن يوضع الكتاب الذي عارض

عية إنه شافعي به ابن الفارض وحط عليه فيه يف نعشه ويدفن معه يف قربه ففعل به ذلك قال وكان يقول للشاف
وللحنفية أنه حنفي وللمحدثني أنه على طريقهم قال وكان بارعا يف الشعر مع أنه ال حيسن العروض قال وكان كثري 

العشرة للظلمة ومدمين اخلمر قال وكان جده من الصاحلني فأخربين الشيخ مشس الدين بن مرزوق أنه مسي بأيب 
مشيخة الصهريج الذي بناه منجك وكان كثري النوادر والنكت  حجلة ألن حجلة أتت إليه وباضت على كمه وويل

ومكارم األخالق ومن نوادره أنه لقب ولده جناح الدين ومجع جماميع حسنة منها ديوان الصبابة ومنطق الطري 
والسجع اجلليل فيما جرى من النيل والسكردان واألدب الغض وأطيب الطيب ومواصل املقاطيع والنعمة الشاملة 

عشرة الكاملة وحاطب ليل عمله كالتذكرة يف جملدات كثرية وحنر أعداء البحر وعنوان السعادة ودليل املوت يف ال
  على الشهادة وبصريات اجلمال وهو القائل 

  ) ألفاظه منمقه ** نظمي عال وأصبحت ( 
  ) يف سطح داري طبقه ** فكل بيت قلته ( 

  مات يف مستهل ذي احلجة وله إحدى ومخسون سنة 
يها إمسعيل بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن إبراهيم بن مجاعة احلموي األصل املقدسي الشافعي أخو القاضي بدر وف

الدين بن مجاعة ولد سنة عشر وسبعمائة ومسع على ابن مزير وغريه وناب يف تدريس الصالحية وخطب يف املسجد 
سني بن حسن بن اقبغا املغلي مث التربيزي األقصى وأفىت ودرس ومات يف ربيع األول وفيها أويس بن الشيخ ح

صاحب بغداد وتربيز وما معهما بويع بالسلطنة سنة ستني وكان حمبا للخري والعدل شهما شجاعا خريا عادال دامت 
واليته تسع عشرة سنة وقد خطب له مبكة عاش سبعا وثالثني سنة قيل أنه رأى يف النوم أنه ميوت يف وقت كذا 

  وقرر ولده حسني وصار يتشاغل بالصيد ويكثر فخلع نفسه من امللك

العبادة فاتفق موته يف ذلك الوقت بعينه وفيها بدر الدين حسن بن عالء الدين علي بن إمسعيل بن يوسف القونوي 
الشافعي ولد سنة إحدى وعشرين وسبعمائة ومسع احلجار وغريه وناب يف احلكم وويل مشيخة سعيد السعداء 

ر األحكام السلطانية فجوده وكتب شيئا على التنبيه ومات يف شعبان عن مخس ومخسني ودرس بالشريفية واختص
سنة وفيها مجال الدين عبد اهللا بن أمحد بن علي بن عبد الكايف السبكي مات هو وأخوه عبد العزيز وابن عمهم علي 

  بلهم بقليل بن تاج الدين الثالثة يف يوم واحد خامس عشرى ذي القعدة بالطاعون وعمتهم ستيتة ق



وفيها عبد اهللا بن عبد الرمحن القفصي املالكي كان مشهورا بالعلم منصوبا للفتوى وكان يوقع عند احلكام مات يف 
  ثالث رمضان 

وفيها الشريف مجال الدين عبد اهللا بن حممد بن حممد احلسيين النيسابوري كان بارعا يف األصول والعربية وويل 
وأقام بدمشق مدة وبالقاهرة مدة وويل مشيخة بعض اخلوانق وكان يتشيع وكان أحد تدريس األسدية حبلب وغريها 

  أئمة املعقول حسن الشيبة وهو القائل 
  ) وترى الكل وهو للكل بيت ** هذب النفس بالعلوم لترقى ( 
  ) سراج وحكمة اهللا زيت ** إمنا النفس كالزجاجة والعقل ( 
  ) نك ميت وإذا أظلمت فإ** فإذا أشرقت فإنك حي ( 

تويف يف هذه السنة عن سبعني سنة وفيها علي بن عبد الوهاب بن علي السبكي ويل خطابة اجلامع األموي بعد أبيه 
  وله عشر سنني ودرس يف حياة أبيه باألمينية وعمره سبع سنني ومات كما تقدم مع ولدي عمه يف يوم واحد 

س بن شرف التغليب الزرعي مث الدمشقي املعروف بابن وفيها علي بن عثمان بن أمحد بن عمر بن أمحد بن هرما
مشرنوح ولد بعد الثمانني وستمائة ومل يرزق مساع احلديث بعلو وكانت له عناية بالعلم وويل قضاء عدة بالد حبلب 

  مث ويل وكالة بيت املال بدمشق مث قضاء حلب مرتني ومن شعره

ال ينبئك مثل خبري علم الرؤساء األعالم الذي خدمته العلوم على اختالف أنواعها ومصنفاته خترب عن ذلك و
السيوف واألقالم وغىن مبشهور ذكره عن مسطور التعريف واألعالم واعترف له بالفضل أصحاب العقول الراجحة 

واألحالم عرف هو بنفسه آخر كتابه اإلحاطة فقال يقول مؤلف هذا الديوان تغمد اهللا خطله يف ساعات إضاعها 
ات اللسان إطاعها وأوقات لالشتغال مبا ال يعنيه استبدل هبا اللهو ملا باعها أما بعد محد اهللا الذي وشهوة من شهو

يغفر اخلطية وحيث من النفس اللجوج املطية فتحرك ركاهبا البطية والصالة والسالم على سيدنا وموالنا حممد ميسر 
طية فإنين ملا فرغت من تأليف هذا الكتاب الذي سبل اخلري الوطية والرضى عن آله وصحبه منتهى الفضل ومناخ ال

محل فضل النشاط مع االلتزام ملراعاة السياسة السلطانية واالرتباط والتفت إليه فراقين منه صوان درر ومطلع غزر 
قد ختلدت مآثرهم بعد ذهاب أعياهنم وانتشرت مفاخرهم بعد انطواء زماهنم نافستهم يف اقتحام تلك األبواب 

األثواب وقنعت باجتماع الشمل هبم ولو يف الكتاب وحرصت على أن أنال منهم قربا وأخذت أعقاهبم ولباس تلك 
أدبا وحبا وكما قيل ساقي القوم آخرهم شربا فأجربت نفسي جمراهم يف التعريف وحذوت هبا حذوهم يف بايب 

تغفار مبنكبه يزحم عندما النسب والتصريف بقصد التشريف واهللا ال يعدمين وإياهم واقفا يترحم وركاب االس
ارتفعت وظائف األعمال وانقطعت من التكسبات حبال اآلمال ومل يبق إال رمحة اهللا اليت تنتاش النفوس وختلصها 
وتعينها مبيسم السعادة وختصصها جعلنا اهللا ممن حسن ذكره ووقف على التماس ما لديه ذكره مبنه مث ساق نسبه 

ل ومع ذلك فلم أعدم االستهداف للشرور واالستعراض للمحذور والنظر الشزر وأوليته مبا يطول ذكره إىل أن قا
املنبعث من خزر العيون شيمة من ابتاله اهللا بسياسة الدمهاء ودعاية سخطة أرزاق السماء وقتلة األنبياء وعبدة 

وال يتجمل مع اهللا بأدب  األهواء ممن ال جيعل اهللا إرادة نافذة وال مشيئة سابقة وال يقبل معذرة وال جيمل يف الطلب
ربنا ال تسلط علينا بذنوبنا من ال يرمحنا واحلال إىل هذا العهد وهو منتصف عام مخسة وستني وسبعمائة مث قال 

  املقري وكان



رمحه اهللا مبتلى بداء األرق ال ينام من الليل إال اليسري جدا وقد قال يف كتابه الوصول حلفظ الصحة يف الفصول 
أليفي هلذا الكتاب الذي مل يؤلف مثله يف الطب ومع ذلك ال أقدر على داء األرق الذي يب ولذا العجب مين مع ت

يقال له ذو العمرين ألن الناس ينامون وهو ساهر ومؤلفاته ما كان يصنف غالبها إال بالليل وقد مسعت بعض 
و القربين مث قال املقري واعلم أن الرؤساء باملغرب يقول لسان الدين ذو الوزارتني وذو العمرين وذو امليتتني وذ

لسان الدين ملا كانت األيام له مساملة مل يقدر أحد أن يواجهه مبا يدنس معاليه أو يطمس معامله فلما قلبت األيام له 
ظهر جمنها وعاملته مبنعها بعد منحها ومنها أكثر أعداؤه يف شأنه الكالم ونسبوه إىل الزندقة واالحنالل من ربقة 

بتنقص النيب عليه أفضل الصالة والسالم والقول باحللول واالحتاد واالخنراط يف سلك أهل اإلحلاد وسلوك االسالم 
مذاهب الفالسفة يف االعتقاد وغري ذلك مما أثاره احلقد والعداوة واالنتقاد من مقاالت نسبوها إليه خارجة عن 

يفوه إال الضال والغوى والظن أن مقامه رمحه اهللا السنن السوى وكلمات كدروا هبا منهل علمه الروى ال يدين هبا و
تعاىل من لبسها برى وجنابه ساحمه اهللا عن لبسها عرى وكان الذي توىل كرب حمنته وقتله تلميذه أبو عبد اهللا بن 

زمرك الذي مل يزل مغمر اخلتلة مع أنه حاله يف اإلحاطة أحسن احللى وصدقه فيما انتحله من أوصاف العلى ومن 
ه الذين باينوه بعد أن كانوا يسعون يف مرضاته سعي العبيد القاضي أبو احلسن بن احلسن النباهي فكم قبل يده أعدائ

مث جاهرك عند انتقال احلال وجد يف أمره مع ابن زمرك حىت قتل وانقضت دولته فسبحان من ال يتحول ملكه وال 
بن اخلطيب من السجن وعرض عليه بعض مقاالت يبيد وذلك أن ابن زمرك قدم على السلطان أيب العباس وأحضر ا

وكلمات وقعت له يف كتاب احملبة فعظم النكري فيها فوبخ ونكل وامتحن بالعذاب مبشهد من ذلك املأل مث تال إىل 
جملسه واشتوروا يف قتله مبقتضى تلك املقاالت املسجلة عليه وإفتاء بعض الفقهاء فيه فطوقوا عليه السجن ليال 

  وأخرجوا شلوه من الغد فدفن مبقربة باب احملروق مث أصبح من الغد على شفري قربه طرحبا وقد مجعتوقتلوه خنقا 

له أعواد وأضرمت عليه نار فاحترق شعره وأسود بشره فأعيد إىل حفرته وكان يف ذلك انتهاء حمنته أي ولذلك 
يتوقع مصيبة املوت فتهجس هواتفه بالشعر  مسي ذا القربين وذا امليتتني وكان رمحه اهللا تعاىل أيام امتحانه بالسجن

  يبكي نفسه ومما قال يف ذلك 
  ) وجئنا بوعظ وحنن صموت ** بعدنا وإن جاورتنا البيوت ( 
  ) كجهر الصالة تالها القنوت ** وأنفسنا سكتت دفعة ( 
  ) وكنا نقوت فها حنن قوت ** وكنا عظاما فصرنا عظاما ( 
  ) ناحت علينا السموت غربن ف** وكنا مشوس مساء العلى ( 
  ) وذو البخت كم جدلته البخوت ** فكم جدلت ذا احلسام الظبا ( 
  ) يف ملئت من كساه التخوت ** وكم سيق للقرب يف خرقة ( 
  ) وفات ومن ذا الذي ال يفوت ** فقل للعدا ذهب ابن اخلطيب ( 
  ) فقل يفرح اليوم من ال ميوت ** ومن كان يفرح منهم به ( 

كما ذكره ابن خلدون فال يلتفت إىل غريه وقد رؤي بعد املوت فقيل له ما فعل اهللا بك فقال غفر يل  هذا الصحيح
  ببيتني قلتهما ومها 

  ) والكون مل تفتح له أغالق ** يا مصطفى من قبل نشأة آدم ( 
  ) أثىن على أخالقك اخلالق ** أيروم خملوق ثناءك بعدما ( 

بتاريخ غرناطة وروضة التعريف باحلب الشريف والغرية على أهل احلرية  وقال ابن حجر ومن مصنفاته اإلحاطة



ومحل اجلمهور على السنن املشهور والتاج على طريقة يتيمة الدهر واإلكليل الزاهر فيما ندر عن التاج من اجلواهر 
اروين الفقيه املالكي كالذيل عليه وغائلة النضلة يف التاريخ وغري ذلك انتهى وفيها أبو جابر حممد بن عبد اهللا اهل

مشهور بلقبه كان ماهرا يف مذهبه كثري املخالفة يف الفتوى كثري االستحضار على هوج فيه قاله ابن حجر وفيها 
  حممد بن عبد اهللا

الصفوي اهلندي مث الدمشقي الشافعي كان رومي األصل أمسعه مواله صفي الدين اهلندي وحفظ التنبيه يف صغره 
يلبسها عن مواله وأجاز له ابن القواس وعائشة بنت اجملد ومجاعة وكان حسن الشيبة يعرف  وألبسه اخلرقة وكان

  شد املناكب وجيودها يضرب صنعته املثل أثىن عليه الربزايل وتويف عن مثان وسبعني سنة 
ة مثان وفيها مشس الدين حممد بن عبد الرمحن بن علي بن أيب احلسن الزمردي بن الصايغ احلنفي النحوي ولد سن

وسبعمائة أو بعدها بقليل ومسع من احلجار والدبوسي وغريمها واشتغل يف عدة فنون والزم أبا حيان ومهر يف العربية 
وغريها ودرس جبامع ابن طولون للحنفية وويل قضاء العسكر وكان فاضال بارعا حسن النثر والنظم كثري 

  االستحضار قوي البادرة دمث األخالق وهو القائل 
  ) على سواك وخف من كسر جبار ** تفخرن مبا أوتيت من نعم ال ( 
  ) ما أسرع الكسر يف الدنيا لفخار ** فأنت يف األصل بالفخار مشتبه ( 

ومن تصانيفه شرح األلفية جملدين وشرح املشارق ست جملدات والتذكرة النحوية واملباين يف املعاين واملنهج القومي 
يف األدب السين والغمز على الكنز واالستدارك على مغىن ابن هشام استفتحه بقوله يف القرآن العظيم والتمر اجلين 

  احلمد هللا الذي ال مغين سواه ومن شعره أيضا 
  ) ومن أنا يف الدنيا فأفديه باملال ** بروحي أفدي خاله فوق خده ( 
  ) وأسكن كل احلسن يف ذلك اخلال ** تبارك من أخلى من الشعر خده ( 

  أحسن قول ابن أيب حجلة وقال هو ما 
  ) فليس يف اخلد غري اخلال واخلفر ** تفرد اخلال عن شعر بوجنته ( 
  ) خال من املسك يف خال من الشعر ** يا حسن ذاك حميا ليس فيه سوى ( 

تويف صاحب الترمجة يف شعبان وفيها مشس الدين أبو القسم حممد بن علي بن عبد اهللا اليمين أقام مبصر مالزما لعز 
الدين بن مجاعة وكان فاضال شافعيا ووقع بينه وبني األكمل فنزح إىل الشام فأكرمه التاج السبكي وأنزله ببعض 

  اخلوانق

مث ترك ذلك زهدا قال ابن حجي كان فاضال مفتيا وقال ابن حجر وقفت له على عدة تصانيف لطاف تدل على 
  اتساعه يف العلم تويف مطعونا 

لشافعي قال ابن حجر قدم القاهرة من بالد العجم وأخذ عن القطب التحتاين وبرع يف وفيها حممد بن أيب حممد ا
املعقول وقرر له منكلي بغا معلوما على تدريس باملارستان املنصوري مث قرره يف تدريس الفقه باملنصورية مث ويل 

مستهل ذي احلجة وفيها أبو  تدريس جامع املارداين وأعاد تدريس الشافعي وشغل الناس كثريا وانتفعوا به مات يف
موسى حممد بن حممود بن إسحق بن أمحد احلليب مث املقدسي احملدث الفاضل مسع من ابن اخلباز وابن احلموي 

وغريمها والزم صالح الدين العالئي وغريه وقدم دمشق فالزم ابن رافع وبرع يف هذا الشأن ومجع تاريخ بيت 
ة تاج الدين البلعبكي وله وفيات خمتصرة إىل قرب هذه السنة تويف يف املقدس وكان حنفيا فتحول شافعيا بعناي



رمضان وفيها مجال الدين أبو املظفر يوسف بن حممد بن مسعود بن حممد بن علي بن إبراهيم العبادي مث العقيلي 
ى الشيخ السرمري احلنبلي الشيخ العامل املفنن احلافظ ولد يف رجب سنة ست وتسعني وستمائة وتفقه ببغداد عل

صفي الدين عبد املؤمن وغريه مث قدم دمشق وتويف هبا ومن تصانيفه نظم خمتصر ابن رزين يف الفقه ونظم الغريب يف 
علوم احلديث ألبيه حنو من ألف بيت ونشر القلب امليت بفضل أهل البيت وغيث السحابة يف فضل الصحابة 

يف األمايل وعجائب االتفاق والثمانيات قال ابن حجي  واألربعون الصحيحة فيما دون أجر املنيحة وعقود الآليل
رأيت خبطه ما صورته مؤلفايت تزيد على مائة مصنف كبار وصغار يف بضعة وعشرين علما ذكرهتا على حرف 

املعجم يف الروضة املورقة يف الترمجة املونقة وقد أخذ عنه ابن رافع مع تقدمه عليه وحدث عنه وذكره الذهيب يف 
  ختص وأثىن عليه تويف يف مجادى األوىلاملعجم امل

  سنة سبع وسبعني وسبعمائة

  
فيها كان الغالء حبلب حىت بيع املكوك بثلثمائة مث زاد إىل أن بلغ األلف حىت أكلوا امليتة والقطاط والكالب وباع 

قب ذلك الوباء كثري من املقلني أوالدهم وافتقر خلق كثري ويقال أن بعضهم أكل بعضا حىت أكل بعضهم ولده مث أع
حىت فىن خلق كثري حىت كان يدفن العشرة والعشرون يف القرب الواحد بغري غسل وال صالة ويقال أنه دام بتلك 

  البالد الشامية ثالث سنني لكن أشده كان يف األوىل 
تنبيه مث وفيها تويف برهان الدين إبراهيم بن علم الدين حممد بن أيب بكر األخنائي وكان شافعي املذهب وحفظ ال

حتول مالكيا كعمه مسع على احلجار وغريه وويل احلسبة ونظر اخلزانة وناب يف احلكم مث ويل القضاء استقالال إىل أن 
مات وكان مهيبا صارما قواال باحلق قائما بنصر الشرع رادعا للمفسدين وقد صنف خمتصرا يف األحكام مات يف 

  رجب 
ن أيب احلسن البعلبكي احلنبلي الصويف املسند مسع صحيح مسلم من زينب وفيها أمحد بن عبد الكرمي بن أيب بكر ب

بنت كندي ومسع من اليونيين وغريه وأجاز له أبو الفضل بن عساكر وابن القواس وحدث بالكثري وارحتلوا إليه 
رجت واستدعاه التاج السبكي سنة إحدى وسبعني إىل دمشق فقرأ عليه الصحيح قال ابن حجي كان خريا حسنا أخ

له جزءا تويف مناهزا للتسعني وفيها القاضي مجال الدين أمحد بن حممد بن أمحد بن عمر بن الياس بن اخلضر 
الدمشقي املعروف بابن الرهاوي الشافعي أدرك الشيخ برهان الدين وحضر عنده وتفقه على مجاعة من علماء 

الشمس األصفهاين ودرس وأفىت وتعاىن احلساب  العصر وقرأ بالروايات واشتغل بالعربة وقرأ األصول واملنطق على
ودرس باملسرورية والكالسة وويل وكالة بيت املال وقام على القاضي تاج الدين وآذاه من حوله فمقته أكثر الناس 

لذلك وناب يف احلكم عن البلقيين ودرس بالشامية الربانية مث أخذت منه بعد شهر ودرس بالناصرية اجلوانية مث 
  أوذي وصودر بعد موت القاضي تاج الدين وحصل له مخول إىل أن تويف يف ربيع األول عنأخذت منه و

سبع وسبعني سنة وفيها شهاب الدين أمحد بن يوسف بن فرج اهللا بن عبد الرحيم الشار مساحي نسبة إىل شار 
األصول وويل قضاء مساح بلد قرب دمياط الشافعي تققه على الشيخ مجال الدين األسنوي وغريه وبرع يف الفقه و

احمللة ومنفلوط ودمياط وغريها وكان موصوفا بالفضل والعقل وفيها شرف الدين احلسني ابن عمر بن احلسن بن 
عمر بن حبيب احلليب رحل ومجع وأفاد وذكره الذهيب يف املعجم املختص فقال شاب متيقظ مسع وخرج وكتب عين 



صصرى وغريها وكان مولده يف مجادى اآلخرة سنة اثنيت عشرة الكاشف اعتىن به أبوه حبلب ومسع بنفسه من بنت 
وأخذ عن والده وعبد الرمحن وإبراهيم ابين صاحل وغريمها انتهى وشرح الفهرست واملشيخة وأخذ عنه ابن أيب 

  العشاير ووصفه بالفضل وكان يوقع على احلكم تويف حبلب يف ذي احلجة 
 بكر بن عمر بن عبد اهللا السبكي املالكي مسع من الدبوسي والواين وفيها أبو يعلى محزة بن علي بن حممد بن أيب

وهذه الطبقة وكتب وطلب ودرس وناب يف احلكم ووقع يف الدست ويف األحباس وله املام باحلديث مات راجعا 
ون من احلج ودفن برابع عن حنو مثانني سنة وفيها ذو النون بن أمحد بن يوسف السرماري بضم السني املهملة وسك
الراء نسبة إىل سرمارى قرية ببخارى احلنفي يعرف بالفقيه أخذ عن مشايخ أذربيجان وديار بكر وغريهم ونزل 

عنتاب يف حدود الستني فأقام هبا يشغل الطلبة وشرح مقدمة أيب الليث وقصيد البسيت وتصدر جبامع النجار جبوار 
  ىل أن مات يف رمضان قاله العيين يف تارخيه ميدان عنتاب وكان قائما باألمر باملعروف شديدا يف ذلك إ

وفيها هباء الدين عبد اهللا بن رضي الدين حممد بن أيب بكر بن خليل من ذرية عثمان بن عفان العسقالين مث املكي 
الشافعي نزيل اجلامع احلاكمي بالقاهرة ولد آخر سنة أربع وتسعني وستمائة وطلب العلم صغريا مبكة فسمع من 

ي الطربيني والتوزري وغريهم وارحتل إىل دمشق فأخذ عن مشاخيها وتفقه بالعالء القونوي والتربيزي الصفي والرض
واألصبهاين وأخذ عن أيب حيان وغريهم وأخذ عن ابن الفركاح ورجع إىل مصر فاستوطنها وحفظ احملرر ومهر يف 

  الفقه والعربية واللغة واحلديث وقد بالغ الذهيب يف الثناء عليه يف

ن زغل العلم وغريه وقال يف معجمه الكبري احملدث القدوة هو ثوب عجيب يف الورع والدين واالنقباض وحسن بيا
السمت وقال يف املعجم املختص هو اإلمام القدوة أتقن احلديث وعىن به ورحل فيه وقال الشيخ شهاب الدين بن 

خر يؤثر الظهور وهو اليافعي وكان ابن خليل النقيب مبكة رجالن صاحلان أحدمها يؤثر اخلمول وهو ابن خليل واآل
رمبا عرضت له جذبة فيقول فيها أشياء وتصدى لألمساع يف أواخر زمانه ومع ذلك فلم حيدث جبميع مسموعاته 

لكثرهتا تويف بالقاهرة يف مجادى األوىل ودفن بتربة تاج الدين بن عطا بالقرافة وشهد جنازته ما ال حيصى كثرة وفيها 
علي بن إبراهيم بن حممد بن اهلمام بن حممد بن إبراهيم بن حسان األنصاري الدمشقي بن الشاطر  عالء الدين

ويعرف أيضا باملطعم الفلكي كان أوحد زمانه يف ذلك مات أبوه وله ست سنني فكفله جده وأسلمه لزوج خالته 
ة واحلساب واهلندسة ورحل بسبب وابن عم أبيه علي بن إبراهيم بن الشاطر فعلمه تطعيم العاج وتعلم علم اهليئ

ذلك إىل مصر واألسكندرية وكانت ال تنكر فضائله وال يتصدى للتعليم وال يفخر بعلومه وله ثروة ومباشرات 
ودار من أحسن الدور وضعا وأغرهبا وله الزيج املشهور واألوضاع الغريبة املشهورة اليت منها البسيط املوضوع يف 

ال أن دمشق زينت عند وضعه وفيها علي بن حممد بن حممد بن علي بن أمحد بن منارة العروس جبامع دمشق يق
حجر العسقالين مث املصري الكناين الشافعي قال ولده احلافظ ابن حجر يف أنباء الغمر بأنباء العمر ولد يف حدود 

اب وقال الشعر فأجاد العشرين وسبعمائة ومسع من أيب الفتح بن سيد الناس واشتغل بالفقه والعربية ومهر يف اآلد
ووقع يف احلكم وناب قليال عن ابن عقيل مث ترك جلفاء ناله من ابن مجاعة وأقبل على شأنه وأكثر احلج واجملاورة وله 

عدة دواوين منها ديوان احلرم مدايح نبوية ومكية يف جملدة وكان موصوفا بالفضل واملعرفة والديانة واألمانة 
  احلاوي وله استدراك على األذكار للنووي فيه مباحث حسنة وهو القائل ومكارم األخالق ومن حمفوظاته

  
  ) من عبدك اجلاين وأنت الواقي ** يا رب أعضاء السجود عتقتها ( 



  ) فانعم على الفاين بعتق الباقي ** والعتق يسري بالغىن ياذا الغىن ( 
تحققه وتويف يوم األربعاء خامس عشرى رجب تركين مل أكمل أربع سنني وأنا اآلن أعقله كالذي خييل الشيء وال ي

وأحفظ منه أنه قال كنية ولدي أمحد أبو الفضل انتهى ملخصا وفيها كمال الدين عمر بن إبرهيم بن عبد اهللا احلليب 
بن العجمي الشافعي ولد سنة أربع وسبعمائة ومسع من احلجار واملزي وغريمها وعىن هبذا الشأن وكتب األجزاء 

إىل مصر واألسكندرية ودمشق ومسع من أعيان حمدثيها وأفىت فانتهت إليه رياستها حبلب مع والطباق ورحل 
الشهاب األذرعي وذكره الذهيب يف معجمه املختص وأثىن عليه ابن حبيب وصنف يف الفقه وغريه وتويف حبلب يف 

  ربيع األول ودفن بتربة جده خارج باب املقام 
عبد البعلية روت عن احلجار وعنها ابن ردس وغريه وتوفيت يف صفر وفيها وفيها كليم بنت حممد بن حممود بن م

حممد بن أمحد بن أيب بكر بن عرية الربعي األسكندراين مسع من ابن خملوف وخالئق ال حتصى وعىن هبذا الفن وكتب 
مشس الدين العايل والنازل وخرج له بعض مشاخيه وخرج له الكمال األدفوي مشيخة حدث هبا ومات قبله وفيها 

حممد بن أمحد بن عبد الرمحن بن سليمان بن خطيب يربود الشافعي ولد يف سنة سبعمائة أو يف اليت بعدها واشتغل 
بالعلم وعىن بالفقه واألصول والعربية وأخذ عن ابن الفركاح وابن الزملكاين وغريمها وأفىت وويل تدريس أماكن 

رافة قال ابن حجي كان من أحسن الناس القاءا للدرس ينقب كالشامية الكربى بدمشق ومدرسة الشافعية بالق
وحيرر وحيقق وكان الغالب عليه األصول وقال العثماين كان يضرب بتواضعه املثل وكان من أئمة املسلمني يف كل 
فن جممع على جاللته مسددا يف فتاويه وويل قضاء املدينة وحدث عن احلجار وغريه تويف بدمشق يف شوال ودفن 

  الصغري عند الشيخ محاد  بباب
  وفيها هباء الدين أبو البقاء حممد بن عبد الرب بن حيىي بن علي بن متام السبكي

الشافعي ولد كما قال ابن رافع سنة سبع وسبعمائة وتفقه على القطب السنباطي واجملد الزنكلوين وغريمها والزم أبا 
وغريهم ومسع من وزيرة واحلجار والواين وغريهم وحدث  حيان واجلالل القزويين وابن عم أبيه تقي الدين السبكي

عنهم وانتقل إىل دمشق سنة تسع وثالثني عام ويل قريبه تقي الدين القضاء وناب عنه يف احلكم بدمشق مث ويل 
استقالال بعد صرف تاج الدين السبكي مدة شهر واحد مث ويل قضاء طرابلس مث رجع إىل القاهرة فويل قضاء 

ة بيت املال مث ويل قضاءها يف سنة ست وستني بعد العز بن مجاعة مث ويل قضاء دمشق ومات هبا العسكر ووكال
وكان األسنوي يقدمه ويفضله على أهل عصره وكان العماد احلسباين يشهد أنه حيفظ الروضة وكان هو يقول 

قول أقرأت الكشاف بعدد أعرف عشرين علما مل يسألين عنها بالقاهرة أحد ومع سعة علمه مل يصنف شيئا وكان ي
شعر رأسي وتقدم على شيوخ الشام وله بضع وثالثون سنة وذكره الذهيب يف املعجم املختص وأثىن عليه وقال ابن 
حبيب شيخ اإلسالم وهباؤه ومصباح أفق احلكم وضياؤه ومشس الشريعة وبدرها وحرب العلوم وحبرها كان إماما يف 

وي الرياسة والرتب حجة يف التفسري واللغة والنحو واألدب قدوة يف األصول املذهب طرازا لردائه املذهب رأسا لذ
والفروع رحلة ألرباب السجود والركوع مشهور يف البالد واألمصار سالك طريق من سلف من سالفة األنصار 

  كيني درس وأفاد وهدى بفتاويه إىل سبيل الرشاد تويف بدمشق يف مجادى األوىل ودفن بسفح قاسيون بتربة السب
وفيها مشس الدين حممد بن سامل بن عبد الرمحن بن عبد اجلليل الشيخ اإلمام العامل العامل املفيت احلنبلي الدمشقي مث 

املصري كان مقيما بالشام فحصل له رمد ونزل بعينيه ماء فتوجه إىل مصر للتداوي ونزل يف مدارس احلنابلة 
  لسبت سادس عشرى شعبان بالقاهرة وحصل له تدريس مدرسة السلطان حسن وتويف يوم ا



وفيها بدر الدين أبو عبد اهللا حممد بن علي بن حممد بن اسباسالر البعلي احلنبلي الشيخ اإلمام العالمة البارع الناقد 
  احملقق أحد مشايخ املذهب له خمتصر يف الفقه

طوالت أثىن عليه العلماء وفيها مجال مساه التسهيل عبارته وجيزة مفيدة وفيه من الفوايد ما مل يوجد يف غريه من امل
الدين حممد بن عمر بن احلسن بن حبيب ولد سنة اثنتني وسبعمائة وأحضر على سنقر الزيين ومسع من بيربس 

العدميي ومجاعة وخرج له أخوه احلسني مشيخة وحدث بالكثري ببلده ومبكة وكان خريا تويف يف مجادى بالقاهرة فإنه 
فأمسعه بدمشق من ابن أميلة وغريه مث توجه إىل مصر فأدركه أجله هبا وكان عنده من سنقر كان رحل بولده ليسمعه 

عدة كنت منها السنن البن الصباح مسعه منه حمدث حلب احلافظ برهان الدين سبط ابن العجمي وفيها صالح 
س األصبهاين وهباء الدين الدين حممد بن حممد بن عبد اهللا بن علي بن صورة الشافعي تفقه بالتاج التربيزي والشم

بن عقيل وناب عنه يف احلكم جبامع الصاحل ومسع احلديث من عبد اهللا بن هالل واملزي وغريمها وكان من أعيان 
  الشافعية 

  سنة مثان وسبعني وسبعمائة

  
يظهر فيها كما قال ابن حجر ظهر بدمشق جنم كبري له ذؤابة طويلة من ناحية املغرب وقت العشاء ويف آخر الليل 

  مثله يف شرقي قاسيون 
وفيها تويف فخر الدين إبرهيم بن إسحق بن حيىي بن إسحق اآلمدي مث الدمشقي ولد سنة مخس وتسعني وستمائة 
ومسع من ابن مشرف وابن املوازيين وخلق وأجيز من بغداد ودمشق واألسكندرية وخرج له صدر الدين بن إمام 

قاف مث نظر اجليش واجلامع بدمشق وغري ذلك من املناصب اجلليلة وكان املشهد مشيخة وقد ويل نظر اإلمام واألو
  مشكور السرية معظما عند الناس وحدث له يف آخره صمم وحدث مبصر ودمشق وتويف يف ربيع األول 

وفيها أمحد بن سامل بن ياقوت املكي املؤذن شهاب الدين ولد سنة ست أو سبع وتسعني وستمائة ومسع من الفخر 
  وتفرد بالسماع منه ومسع من الصفي التوزري

  والرضى الطربيني وغريمها وكان إليه أمر زمزم وسقاية العباس 
وفيها شهاب الدين أمحد بن علي بن حممد بن قاسم العرياين احملدث ولد سنة سبع عشرة وسبعمائة بدمشق من على 

غريه وحصل الكتب واألجزاء ودار اجلزري والذهيب وغريمها ومبصر من امليدومي وبالقدس من علي بن أيوب و
على الشيوخ ورافق الشيخ زين الدين العراقي كثريا وأمسع أوالده وصنف لغات مسلم وشرح اإلملام ودرس يف 

احلديث مبدارس وناب يف احلكم وكان حممود اخلصال تويف يف مجادى اآلخرة وفيها أبو الربكات أمحد بن حممد بن 
بن حممد بن حممد سبعة يف نسق سابعهم ابن أيب بكر بن مجاعة الزهري بن النظام حممد بن حممد بن حممد بن حممد 

القوصي مث املصري ولد سنة ثالث عشرة وسبعمائة ومسع من الواين والدبوسي واحلجار وغريهم وحدث وفيها 
بو الفداء أخذ عماد الدين إمسعيل بن خليفة بن عبد العايل النابلسي األصل احلسباين الشافعي اإلمام العالمة أ

بالقدس عن تقي الدين القلقشندي والزمه حىت فضل وقدم دمشق فقرر فقيها بالشامية الربانية ومل يزل يف منو 
وازدياد واشتهر بالفضيلة وزالم الفخر املصري حىت أذن له باإلفتاء وأفىت ودرس وأفاد وقصد بالفتاوى من البالد 

مة املذهب واملشار إليهم جبودة النظر وصحة الفهم وفقه النفس وناب يف احلكم قال احلافظ ابن حجي أحد أئ



والذكاء وحسن املناظرة والبحث والعبارة وكانت له مشاركة يف غري الفقه ونفسه قوية يف العلم وقال غريه شرح 
عي ينقل منه املنهاج يف عشرة أجزاء ومل يشتهر ألن ولده مل ميكن أحدا من كتابته فاحترق غالبه يف الفتنة وكان األذر

  كثريا وكتب منه نسخة لنفسه تويف بدمشق يف ذي القعدة ودفن بباب الصغري قبلي جراح 
وفيها تقي الدين أبو الفدا إمسعيل بن علي بن احلسن بن سعيد بن صاحل شيخ الفقهاء الشافعية القلقشندي املصري 

قدم دمشق بعد الثالثني فقرأ على الفخر  نزيل القدس وفقيهه ولد سنة اثنتني وسبعمائة مبصر وقرأ هبا وحصل مث
  املصري فأجازه باإلفتاء ومسع احلديث الكثري وحدث وأقام بالقدس مثابرا على نشر العلم والتصدي

إلقراء الفقه وشغل الطلبة وزوجه مدرس الصالحية يومئذ الشيخ صالح الدين العالئي ابنته وصار معيدا عنده هبا 
اء واشتهر أمره وبعد صيته بتلك البالد ورحل إليه وكثرت تالمذته قال ابن حجي وجاءه منها أوالد أذكياء علم

وممن خترج به اإلمام عماد الدين احلسباين وانتفع به أيضا محوه وكان حافظا للمذهب يستحضر الروضة دينا مثابرا 
ف موسى وبالصحيح على اخلريات تويف يف مجادى اآلخرة بالقدس وقال ابن حجر حدث بالصحيح ملسلم عن الشري

  عن احلجار 
وفيها عباس بن علي بن داود بن يوسف بن عمر بن علي بن رسول اليماين امللك األفضل صاحب زبيد وتعز ويل 

سنة أربع وستني وقام يف إزالة املتغلبني من بين منكال إىل أن استبد باململكة وكان حيب الفضل والفضالء وألف 
  ك وله مدرسة بتعز وأخرى مبكة مات يف ربيع األول كتابا مساه نزهة العيون وغري ذل

وفيها مجال الدين عبد اهللا بن كمال الدين حممد بن إمسعيل بن أمحد بن سعيد احلليب مث املصري ابن األثري ولد سنة 
مثان وسبعمائة ومسع من احلجار ووزيرة وحدث بالصحيح وكان ماهرا يف العربية وقد ويل كتابة السر بدمشق مث 

طع للعبادة بالقاهرة ومات هبا يف مجادى اآلخرة وفيها تقي الدين عبد اهللا بن حممد بن الصايغ ولد سنة ثالث انق
وسبعمائة ومسع من إسحق اآلمدي واحلجار وغريمها وأجاز له ابن مكتوم وعلي بن هرون وغريمها وكان أحد 

ين عثمان بن أمحد بن عثمان الزرعي بن الرؤساء بدمشق منور الشيبة حسن الصورة مات يف رجب وفيها فخر الد
مشرنوح الشافعي قاضي حلب قال ابن حبيب حكم بطرابلس وحلب عشرين سنة وكان موصوفا بالرياسة والفضل 

واإلحسان والتواضع والرب ومعرفة األحوال وفيها عالء الدين علي بن حممد بن أمحد بن حممد بن عثمان بن أسعد 
احل احلنبلي مسع صحيح البخاري من وزيرة ومسع من عيسى املطعم وغريه وحدث ابن املنجا الشيخ الكبري الص

  فسمع منه الشيخ شهاب الدين بن حجي وقال هو من بيت كبري

ورجل جيد وهو أخو الشيخة فاطمة بنت املنجا شيخة ابن حجر العسقالين اليت أكثر عنها عاشت بعده بضعا 
تويف يف ربيع اآلخر عن مثان وستني سنة وفيها عمر بن حسن بن  وعشرين سنة حىت كانت خامتة املسندين بدمشق

يزيد بن أميلة بن مجعة بن عبد اهللا املراغي مث املزي ولد سنة مثانني وستمائة وقال الربزايل سنة اثنتني ومثانني وهو 
وذيلها للمزي  املعتمد وأمسع على الفخر بن البخاري جامع الترمذي وسنن أيب داود ومشيخته ختريج ابن الظاهري

والشمائل وتفرد بالسنن واجلامع والذيل ورحل الناس إليه وكان صبورا على السماع وأم جبامع املزة مدة وحدث 
حنوا من مخسني سنة ومسع من مجاعات وخرج له الناس يف مشيخة لطيفة وقرأ القراءات على ابن بصخان وله شعر 

  وسط منه 
  ) ا أقدم يف نقل اخلطا قدمي هب** ويل عصا من جريد النخل أمحلها ( 
  ) على مثانني عاما ال على غنمي ** ويل مآرب أخرى أن أهش هبا ( 



تويف يف ربيع اآلخر عن مائة سنة وفيها عمر السلفي الشافعي من فقهاء املقادسة مات يف رجب كذا ذكره ابن حجر 
ملظفر السبكي املصري ابن السكري املسند وفيها بدر الدين حممد بن أمحد بن عمر بن حممد بن حممد بن حممد بن ا

مسع من وزيرة مسند الشافعي وحدث به وله إجازة من مجاعة من املصريني وقد ذكره الربزايل من مسندي مصر 
وفيها بدر الدين حممد بن علي بن منصور احلليب مث الدمشقي ابن قواحل ولد سنة مخس وتسعني وستمائة وأحضر 

سمع منه صحيح مسلم ومسع صحيح البخاري من اليونيين ومن ابن القواس عمل على أيب الفضل بن عساكر ف
اليوم والليلة البن السين بفوت ودرس يف العربية أكثر من ستني سنة حىت أن النجم القحفازي كان منزال عنده 

هيم بن أيب بكر هو ومات قبله مبدة طويلة وتفرد قاله ابن حجي وفيها نصري الدين أبو املعايل حممد بن حممد بن إبرا
  ابن املؤرخ مشس الدين اجلزري ولد سنة ثالث عشرة وسبعمائة وأمسع من

املطعم والشريازي وغريمها مث طلب بنفسه بعد الثالثني فقرأ الكتب ومسع وكتب األجزاء واشتغل بالفقه ورمبا كتب 
ان مشكور السرية ذا مهة عالية تويف على الفتوى وكان السبكي فمن دونه يرجعون إىل قوله وويل مباشرة األيتام وك

  يف مجادى اآلخرة 
وفيها حمب الدين حممد بن يوسف بن أمحد بن عبد الدامي احلليب ناظر اجليش الشافعي ولد سنة سبع وتسعني 

وستمائة واشتغل ببالده مث قدم القاهرة والزم أبا حيان والتاج التربيزي وغريمها وحفظ املنهاج واأللفية وبعض 
ل وتال بالسبع على الصايغ ومهر يف العربية وغريها ودرس فيها ويف احلاوي ومسع من الشريف موسى وست التسهي

الوزراء وغريمها وحدث وأفاد وخرج له الياسويف مشيخة وشرح التسهيل إال قليال وشرح تلخيص املفتاح شرحا 
ان وكان عايل اهلمة نافذ الكلمة كثري مفيدا وكانت له يف احلساب يد طوىل وويل نظر اجليش ونظر البيوت والديو

البذل واجلود والرفد للطلبة والرفق هبم وكان من العجائب قال ابن حجر أنه مع فرط كرمه يف غاية البخل على 
الطعام وكان كثري الظرف والنوادر وبلغت مرتباته يف الشهر ثالثة آالف وكان من حماسن الدنيا مع الدين والصيانة 

ر ذي احلجة وفيها قاضي القضاة شرف الدين أبو الربكات موسى بن فياض بن عبد العزيز بن تويف يف ثاين عش
فياض احلنبلي الفندقي النابلسي الشيخ اإلمام احلرب مسع من مجاعة منهم أبو بكر بن عبد الدامي وعيسى املطعم 

قضاة احلنابلة هبا وكان وحدث وباشر حاكما رابعا ويل قضاء حلب سنة مثان وأربعني وهو أول من ويل قضاء 
طارحا للتكلف جزيل الديانة والتعفف مقبال على العبادة وأجاز جلماعة منهم الشيخ شهاب الدين بن حجي تويف يف 

  ذي القعدة حبلب 
وفيها مجال الدين يوسف بن أمحد بن سليمان املعروف بابن الطحان احلنبلي الشيخ اإلمام األوحد ذو الفنون قال 

ن مفلح كان بارعا يف األصول أخذه عن الشيخ شهاب الدين األمخيمي وأخذ العربية عن العنائي شيخ اإلسالم ب
  وتفقه يف املذهب على ابن مفلح صاحب الفروع وغريه وكان بارعا يف املعاين والبيان صحيح

ويف بالصاحلية الذهن حسن الفهم جيد العبارة إماما نظارا مفتيا مدرسا حسن السرية عنده أدب وتواضع وله ثروة ت
يوم السبت سادس عشرى شوال وله حنو أربعني سنة وفيها مجال الدين يوسف بن عبد اهللا بن حامت بن حممد بن 
يوسف الشهري بابن احلبال احلنبلي قال العليمي هو املسند املعمر مسع من القاضي تاج الدين بن عبد اخلالق وابن 

ن حجي مسعنا عليه مرارا مسند الشافعي رضي اهللا عنه تويف ببعلبك عبد السالم وغريمها قال الشيخ شهاب الدين ب
  عشية يوم اخلميس سابع رجب وصلى عليه من الغد عقب صالة اجلمعة ودفن بباب سطحا 



  سنة تسع وسبعني وسبعمائة

  
رعا يف الفقه فيها تويف أمحد بن علي بن عبد الرمحن العسقالين األصل املصري املشهور بالبلبيسي امللقب مسكة كان با

والعربية والقراءات وكان األسنوي يعظمه وهو من أكابر من أخذ عنه واشتغل وبرع وأخذ عن علماء مصر ومسع 
من امليدومي وغريه قال ابن حجر ورافق شيخنا العراقي يف مساع احلديث وقرأ بالروايات وكان خريا متواضعا مات 

ك الرعيين الغرناطي األندلسي رفيق حممد بن جابر األعمى شارح يف احملرم وفيها أبو جعفر أمحد بن يوسف بن مال
األلفية ومها املشهوران باألعمى والبصري قال يف أنباء الغمر ارحتل إىل احلج فرافق أبا عبد اهللا بن جابر األعمى 

واحلافظ املزي  تصاحبا وترافقا إىل أن صارا يعرفان باألعميني ومسعا يف الرحلة من أيب حيان وأمحد بن علي اجلزري
وغريهم وكان أبو جعفر شاعرا ماهرا عارفا بفنون األدب وكان رفيقه عاملا بالعربية مقتدرا على النظم واستوطنا 

البرية من عمل حلب وانتفع هبما أهل تلك البالد وقال السيوطي يف طبقات النحاة أقام أبو جعفر حبلب حنو ثالثني 
مقتدرا على النظم والنثر دينا حسن اخللق كثري التأليف يف العربية وغريها  سنة وكان عارفا بالنحو وفنون اللسان

  شرح بديعية رفيقه وأجاز أليب حامد بن ظهرية مولده بعد السبعمائة ومات منتصف رمضان ومن شعره

  
  ) قلما يرعى عريب الوطن ** ال تعادي الناس يف أوطاهنم ( 
  ) لق حسن خالق الناس خب** وإذا ما عشت عيشا بينهم ( 

وفيها أمحد بن أيب اخلري اليمين الصياد أحد املشهورين بالصالح والكرامات من أهل اليمن كان حمافظا على التقوى 
معظما يف النفوس اجتمع هو ورجل من الزيدية فتوافقا على دخول اخللوة وإقامة أربعني يوما ال أكل وال شرب 

اد إىل آخر األربعني فتاب الزيدي على يده هو ومجيع من معه فضج الزيدي من رابع يوم فأخرج وثبت ابن الصي
وتويف يف شوال وله أربعون سنة وفيها األمري اقتمر احلنبلي الصاحلي كان من مماليك الصاحل إمسعيل وويل رأس نوبة 

ام مث أعيد بطاال يف دولة املنصور بن املظفر مث خازندارا يف دولة األشرف مث تقدم يف سنة سبعني ونفاه اجلائي إىل الش
مث استقر رأس نوبة مث نايب السلطنة بعد منجك مث قرر يف نيابة الشام إىل أن تويف هبا يف هذه السنة يف رجبها وكان 

أوال يعرف بالصاحيب وكان يرجع إىل دين وعنده وسواس كثري يف الطهارة وغريها فلقب لذلك احلنبلي مث ذكره 
  ر باملعروف والنهي عن املنكر احلنابلة يف طبقاهتم وكان حيب األم

وفيها زين الدين أبو بكر بن علي بن عبد امللك املاروين املالكي قاضي دمشق بعد موت املساليت مث قاضي حلب مث 
عزل واستمر بدمشق بعد ذلك إىل أن مات وكان مسع من ابن مشرف مشاركا يف العلوم إال أنه كان بذيء اللسان 

  شوال بدمشق وبلغ السبعني قاله ابن حجر مع حسن صورته مات فجاءة يف 
وفيها أبو بكر بن حممد بن أمحد بن عبد الواحد الطرسوسي القاضي احلنفي مسع من عمه العماد علي بن أمحد 

الطرسوسي احلنفي القاضي وأيب نصر الشريازي وغريمها وتويف يف شوال وكان يعرف بابن أخي القاضي وفيها 
عد بن فضل اهللا الصرخدي مث الصاحلي املعروف بابن هبل الطحان ولد سنة ثالث احلسن بن أمحد بن هالل بن س

ومثانني وستمائة ومسع من الفخر بن البخاري ومن التقي الواسطي وأجازا له ومسع بنفسه من التقي سليمان وأخيه 
  وفاطمة بنت سليمان والدمشقي وعثمان



  ه الناس وتويف يف صفر احلمصي وعيسى املغاري وغريهم وحدث بالكثري ورحل إلي
وفيها بدر الدين أبو حممد احلسن بن عمر بن حسن بن عمر بن حبيب بن عمر بن سريح بن عمر الدمشقي األصل 

احلليب ولد حبلب سنة عشر وأحضر يف الشهر العاشر من عمره على إبراهيم وعبد الرمحن ابين صاحل بن العجمي 
بالقاهرة من حممد بن معضاد وحممد بن غايل وعبد احملسن ابن وأحضر على بيربس العدميي وغريه ورحل فسمع 

الصابوين وحيىي بن املصري وغريهم واشتغل وبرع إىل أن صار رأسا يف األدب والشروط مث انتقى وخرج وأرخ 
وتعاىن يف تأليفه السجع وناب يف احلكم ووقع يف اإلنشاء وصنف فيها واشتهر باألدب ونظم ونثر ومجع جماميع 

مث لزم بيته بآخره مقبال على التصيف فمنها درة األسالك يف دولة األتراك وتذكرة النبيه يف أيام املنصور وبنيه  مفيدة
وكان دمث األخالق حسن احملاضرة محيد املذاكرة مات ضحى يوم اجلمعة حادي عشر ربيع اآلخر حبلب عن تسع 

ه وفيها زينة بنت أمحد بن عبد اخلالق بن عبد وستني سنة وهو والد الشيخ زين الدين طاهر وقد ذيل على تاخي
الرمحن بن حممد بن حممد بن يونس املوصلية ومسعت من عيسى املطعم وابن النشو وغريمها وحدث بالكثري وتوفيت 

يف شعبان وفيها حممد بن عبد اهللا الطرابلسي احلليب الشافعي الفروع احلنبلي األصول صاحب ابن القيم محل عنه 
ن فاضال مشهورا وذهنه جيد وله نظم حسن وكان قصريا جدا ومل يعاشر الفقهاء ودرس بالظاهرية الكثري وكا

ومات يف رمضان وفيها جمد الدين أبو سامل حممد بن علي بن حممد بن احلسن بن زهرة احلليب جال يف بالد العجم 
ملشارق من حممد بن حممد بن احلسني بن ولقي العلماء هبا واشتغل باملعاين وغريها وقال الشعر وكان يذكر أنه مسع ا

أيب العالء الفريوزبادي بسماعه من حممد بن احلسني بن أمحد النيسابوري املعروف باخلليفة عن مؤلفه وحدث بشيء 
  من ذلك حبلب ومن نظمه 

  ) فما كل من القي احلمام بسامل ** أبا سامل اعمل لنفسك صاحلا ( 
  براهيم البلبيسي األسكندراين األصل موقعوفيها جمد الدين حممد بن حممد بن إ

احلكم مسع من الواين واملزي وغريمها وتفقه باجملد الزنكلوين وأخذ عن ابن هشام وعىن باحلساب فكان رأسا فيه ويف 
الشروط وانتهت إليه معرفة السجالت وكان يوقع عن املالكية وينوب عن احلنفية ومن مصنفاته حاشية على املعونة 

سيلة عاش ستني سنة وفيها مجال الدين أبو بكر حممد بن اإلمام العالمة كمال الدين أيب العباس أمحد بن وشرحه للو
اإلمام مجال الدين حممد بن أمحد بن عبد اهللا بن سحمان اإلمام العالمة الشافعي بقية السلف القاضي البكري الوائلي 

ستمائة وأحضر على مجاعة ومسع من مجاعة وأجاز له الشريشي األصل الدمشقي مولده سنة أربع أو مخس وتسعني و
آخرون واشتغل يف صباه وتفنن يف العلوم واشتهر بالفضيلة ودرس يف حياة والده مث بعد وفاته بالرباط الناصري مث 
بعدة مدارس وأفىت كل ذلك وهو يف سن الشبيبة مث واله القاضي عالء الدين القونوي قضاء محص فنزح إىل هناك 

منا طويال مث قدم دمشق يف أول والية السبكي فويل تدريس البادرائية يف سنة إحدى وأربعني وأقام يشغل وأقام ز
الناس يف اجلامع ويفيت مث نزل عن البادرائية لولده شرف الدين سنة مخسني واإلقبالية لولده بدر الدين وتوجه إىل 

جه هو إىل القاهرة وعاد املترجم إىل دمشق وباشر تدريس مصر سنة تسع وسنتني فواله البلقيين نيابة يف الطريق مث تو
الشامية الربانية واحلكم يوما واحدا مث مرض ومات وحدث مبصر والشام واختصر الروضة وشرح املنهاج يف أربعة 

أجزاء وله زوايد على املنهاج وكان حسن احملاضرة دمث األخالق وله خطب ونظم تويف يف شوال ودفن بتربتهم يف 
قاسيون وفيها مجال الدين أبو الفضل حممد بن حممد بن عبد الرمحن السامي نزيل املدينة تفقه بالعماد احلسباين سفح 

وأخذ عن تقي الدين ابن رافع وغريه ومسع من ابن أميلة وغريه وخترج بالعفيف املطري ومسع مبصر وغريها وكان 



ليهما سم بسبب من األسباب فقتلهما فمات السامي يف ترافق هو وعبد السالم الكازروين إىل مكة فيقال أنه دس ع
  صفر والكازروين بعده بأيام وقد حدث باليسري ومل يكمل األربعني وفيها بدر الدين حممد بن حممد بن

علي بن الشمس أمحد بن ملكان األربلي األصل مث الدمشقي ولد سنة سبع عشرة وسبعمائة ومسع من احلجار وغريه 
املنتقى من النسفي ومات يف ربيع اآلخر وفيها شرف الدين حممد بن حممد بن مشرف بن وحدث عن احلنبلي ب

منصور بن حممود الزرعي قاضي عجلون كان من الفضالء حسن السرية مات بدمشق يف ربيع األول قاله ابن حجر 
ف بابن شقرا ولد بعد وفيها مشس الدين حممد بن بدر الدين حممد بن حيىي بن عثمان بن رسالن البعلي السالوي يعر

السبعمائة ومسع سنة سبع وسبعمائة من مشس الدين بن أيب الفتح وبعد ذلك من القطب اليونيين ومجاعة وحدث 
فأخذ عنه الياسويف وابن حجر وغريمها ومات يف مجادى األول وفيها بدر الدين حممد بن ميكال اليمين بن أمري 

لى اجملاهد وادعى أنه حسىن وخطب له بالسلطنة على املنابر ومات حرس واملهجم وغريمها من بالد اليمن خرج ع
اجملاهد يف غضون ذلك فنهض األفضل حلربه إىل أن فر فلجأ إىل اإلمام الزيدي بصعدة فأقام عنده إىل أن مات يف 

  هذه السنة 
كتبا وحبث وقرأ مث وفيها حممود بن أمحد احلليب اجلندي قال ابن حجر إمام فارس اشتغل كثريا حبلب ومهر وحفظ 

قدم دمشق فمات هبا وهو شاب وله دون األربعني ويف حدودها العالمة عز الدين يوسف األردبيلي الشافعي 
صاحب كتاب األنوار يف الفقه ذكره العثماين يف طبقاته فيمن هو باق إىل سنة مخس وسبعني وقال كبري القدر غزير 

مساه األنوار جملدان لطيفان عظيم النفع اختصر به الروضة وغريها  العلم أناف على التسعني مجع كتابا يف الفقه
وجعله خالصة املذهب وهو باق بأردبيل أفاض اهللا عليه فضله اجلزيل انتهى وله شرح مصابيح البغوي يف ثالثة 

ي أحد أجزاء ويف حدودها أيضا األمري الفاضل ناصر الدين حممد بن املقر األشرف العايل األمري البدري حسن كل
  األمراء الكبار بالديار املصرية كان فقيها حنبليا فاضال ذكيا له خط حسن إىل الغاية وشعره يف غاية احلسن منه قوله

  
  ) فإىل مىت هذا الصدود إىل مىت ** قلب املتيم كاد أن يتفتتا ( 
  ) فعوايد الغزالن أن تتلفتا ** يا معرضني عن املشوق تلفتوا ( 
  ) عجبا لذاك الشمل كيف تشتتا ** مساعد  كنا وكنتم والزمان( 
  ) ما كل هذا احلال حيمله الفىت ** صد وبعد واشتياق دائم ( 

ويف حدودها أيضا الشيخ أبو طاهر إبرهيم بن حيىي بن غنام املعرب احلنبلي كان فاضال عاملا وله كتاب حسن يف 
  التعبري على حروف املعجم رمحه اهللا تعاىل 

  ةسنة مثانني وسبعمائ

  
فيها كان احلريق العظيم مبصر بدار التفاح ظاهر باب زويلة لوال أن السور منع النار النفوذ الحترق أكثر املدينة 

  وأقام الناس يف شيل التراب أكثر من ثالثة أشهر 
شرح وفيها برهان الدين إبرهيم بن عبد اهللا احلكري املصري قال ابن حجر ويل قضاء املدينة وكان عارفا بالعربية و

األلفية مث رجع فمات بالقدس يف مجادى اآلخرة وقد ناب يف احلكم عن البلقيين يف اخلليل والقدس وأم عنه نيابة يف 



اجلامع بدمشق وفيها أبو العباس أمحد بن سليمان بن حممد العدناين الربشكي بكسر املوحدة والراء وسكون املعجمة 
ن الدين عبد الرمحن روى عن الوادياشي والشريف املغريب بعدها كاف قال ابن حجر ولد صاحبنا احملدث زي

واشتغل ومهر وله حواش على رياض الصاحلني للنووي يف جملد وله تأليف روى عنه عبد اهللا بن مسعود بن علي بن 
القرشية وغريه من أهل تونس وفيها أمحد بن عبد اهللا العجمي املعروف بأيب ذر قدم مصر بعد أن صحب الشريف 

ن حممد فأقام مدة مث رجع إىل القدس وبه مات واشتهر على ألسنة العوام باذار وكان يعرف علم احلرف حيدر ب
ويدرس كتب ابن العريب وله اشتغال يف املعقول وذكاء وكان كثري التقشف وللناس فيه اعتقاد مات يف ذي احلجة 

  وقد أضر وجاوز السبعني 
  بن ملك بن مكتوم العجلوين بن وفيها شهاب الدين أمحد بن حممد بن عبد اهللا

خطيب بيت هليا ولد سنة تسع وسبعمائة ومسع من احلجار وإمسعيل بن عمر احلموي وغريمها وحدث وكان رئيسا 
  وجيها وله عدة مشاركات مات يف احملرم 

ه من زينب وفيها أبو بكر بن احلافظ تقي الدين حممد بن رافع ولد يف رمضان سنة ست وثالثني وسبعمائة وأمسعه أبو
بنت الكمال واجلزري وغريمها وحدث ودرس بالعزيزية بعد أبيه ومات يف رجب وفيها احلسن بن ساالر بن حممود 
الغزنوي مث البغدادي الفقيه الشافعي رحل قدميا فسمع من احلجار وغريه مث رجع وحدث ببغداد صحيح البخاري 

وتويف يف شوال وفيها هباء الدين داود بن إمسعيل القلقيين عن احلجار وتلخيص املفتاح عن مصنفه اجلالل القزويين 
نسبة إىل قرية بني نابلس والرملة كان فاضال شافعيا درس وأفىت وسكن يف حلب ذكره القاضي عالء الدين يف 
تارخيه وفيها ضياء الدين عبد اهللا بن سعد اهللا بن حممد بن عثمان القزويين القرمي ويسمى أيضا ضياء ويعرف 

ي القرم العفيفي الشافعي أحد العلماء تفقه يف بالده وأخذ عن القاضي عضد الدين وغريه واشتغل على أبيه بقاض
البدر التستري واخللخايل وتقدم يف العلم حىت أن السعد التفتازاين قرأ عليه وحج قدميا ومسع من العفيف املطري 

 بن زياد بن أبيه قاتل احلسني وكان يستحضر املذهبني ويفيت باملدينة وكان امسه عبيد اهللا فغريه ملوافقته اسم عبيد اهللا
فيهما وحيسن إىل الطلبة جباهه وماله مع الدين املتني والتواضع الزائد وكثرة اخلري وعدم الشر وكانت حليته طويلة 

رأوه قالوا  جدا حبيث تصل إىل قدميه وال ينام إال وهي يف كيس وكان إذا ركب يفرقها فرقتني وكان عوام مصر إذا
سبحان اخلالق فكان يقول عوام مصر مؤمنون حقا ألهنم يستدلون بالصنعة على الصانع وملا قدم القاهرة استقر يف 

تدريس الشافعية بالشيخونية والبيربسية وغري ذلك وكان ال ميل من االشتغال حىت يف حال مشيه وركوبه وحيل 
حيفظهما وكان يقول أنا حنفي األصول شافعي الفروع وكان يدرس الكشاف واحلاوي حال إليه املنتهى حىت قيل أنه 

  دائما بغري مطالعة وكتب إليه زين الدين طاهر بن احلسن بن حبيب

  
  ) جمدا إىل سبيل السواء ** قل لرب الندى ومن طلب العلم ( 
  ) فما هتتدي بغري ضياء ** إن أردت اخلالص من ظلمة اجلهل ( 

  فأجاب 
  ) خلت ملع السراب بركة ماء ** اية مين قل ملن يطلب اهلد( 
  ) كيف يبغى اهلدى من اسم الضياء ** ليس عندي من الضياء شعاع ( 

  تويف يف ثالث ذي احلجة من هذه السنة كما جزم به ابن حجر بالقاهرة 



ر احملرم وفيها وفيها عبد اهللا بن عبد اهللا اجلربيت صاحب الزاوية بالقرافة أحد من يعتقد بالقاهرة مات يف سادس عش
عبد اهللا بن حممد بن سهل املرسي املغريب نزيل االسكندرية ويعرف بالشيخ هنار كان أحد من يعتقد ببلده ويذكر 

  عنه مكاشفات كثرية مات يف مجادى األوىل قاله ابن حجر 
محد بن العجمي وفيها عز الدين عبد العزيز بن عبد الرمحن بن عبد الرحيم بن العجمي احلليب مسع من أيب بكر أ

ومسع منه ابن ظهرية والربهان احملدث وغريمها وكان شيخا منقطعا عن الناس من بيت كبري مات راجعا من احلج يف 
  ثالث احملرم 

وفيها حمي الدين عبد امللك بن عبد الكرمي بن حيىي بن حممد بن علي بن حممد بن حيىي القرشي بن التركي الدمشقي 
مسع من زينب الكمال وغريها وطلب بنفسه واشتغل وحدث وناب يف احلكم ودرس كان من بيت كبري بدمشق و

وكان من الرؤساء مات يف ذي القعدة ومل يكمل اخلمسني وفيها علي بن صاحل بن أمحد بن خلف بن أيب بكر الطييب 
حامد بن  مث املصري مسع من احلجار ووزيرة وحدث عن ابن خملوف بالسادس من الثقفيات مساعا ومسع منه أبو

ظهرية بالقاهرة ومات يف سابع عشر احملرم وفيها صالح الدين حممد بن تقي الدين أمحد بن العز إبراهيم بن عبد اهللا 
بن أيب عمر حممد بن حممد بن قدامة املقدسي الصاحلي احلنبلي مسند الدنيا يف عصره ولد سنة أربع ومثانني وستمائة 

  مسع منه مشيخته وأكثر مسند أمحد والشمائل واملنتقى الكبري من وتفرد بالسماع من الفخر ابن البخاري

الغيالنيات ومسع من التقى الواسطي وأخيه حممد وأمحد بن عبد املؤمن الصوري وعيسى املغاري واحلسن بن علي 
ن اخلالل والعز الفراء والتقي بن مؤمن ونصر اهللا بن عباس يف آخرين وأجاز له يف سنة مخس ومثانني مجاعة م

أصحاب ابن طربزد وخرج له الياسويف مشيخة وحدث باإلجازة عن النجم بن اجملاور وعبد الرمحن بن الزين 
وزينب بنت مكي وزينب بنت العلم وامسع الكثري ورحل الناس إليه وتزامحوا عليه وأكثروا عنه وكان دينا صاحلا 

ليه احلديث أو ذكر صلى اهللا عليه وسلم أم حسن االمساع خاشعا غزير الدمعة ال يكاد ميسك دمعته إذا قرىء ع
مبدرسة جده وامسع احلديث أكثر من مخسني سنة وقد أجاز ألهل مصر خصوصا من عموم قال ابن حجر فدخلنا يف 

ذلك مات يف شوال عن ست وتسعني سنة وأشهر ونزل الناس مبوته درجة ودفن بتربة جده بسفح قاسيون وفيها 
بن علي بن جابر األندلسي اهلواري املالكي النحوي األعمى رفيق أيب جعفر الرعيين ومها أبو عبد اهللا حممد بن أمحد 

املشهوران باألعمى والبصري كان ابن جابر هذا يؤلف وينظم والرعيين يكتب ومل يزاال هكذا على طول عمرمها إىل 
م املاضي وكتب ابن فضل اهللا يف أن اتفق أن ابن جابر تزوج فوقع بينه وبني رفيقه فتهاجروا ومات رفيقه يف العا

املسالك عن ابن جابر شيئا من شعره ومات قبله بدهر وذكر أنه حرص على أن جيتمع به فلم يتفق ذلك وذكره 
الصالح الصفدي يف تارخيه ومات قبله بكثري ومن تصانيف ابن جابر شرح األلفية البن مالك وهو كتاب مفيد 

الفصيح ونظم كفاية املتحفظ وبديعيه نظمها عال وله شرح على ألفية ابن جليل يعتين بإعراب األبيات وله نظم 
معطي يف ثالث جملدات وأجاز ملن أدرك حياته وفيها حممد بن إمسعيل بن أمحد الدمشقي العز األشقر امللقب بالقزل 

حيب أصحاب مسع املزي وابن القرشية والربزايل ومجاعة من أصحاب ابن عبد الدامي وحدث وكان دمث األخالق 
  احلديث وأصحاب ابن تيمية وحفظ القرآن على كرب وحفظه عليه مجاعة تويف يف ربيع اآلخر 

  وفيها ضياء الدين حممد بن حممد بن سعيد بن عمر بن علي اهلندي الصغاين نزيل

احلنفية  املدينة مث مكة الفاضل احلنفي صاحب الفنون قال ابن حجر هو والد صاحبنا شهاب الدين بن الضياء قاضي
اآلن مبكة وقد ادعى والده أهنم من ذرية الصغاين وأن الصغاين من ذرية عمر بن اخلطاب وكان الضياء قد مسع على 



اجلمال املطري والقطب بن مكرم والبدر الفارقي وكان سبب حتوله من املدينة أنه كان كثري املال فطلب منه مجاز 
هنما اجتمعا باملسجد فوقع من مجاز كالم يف حق أيب بكر وعمر رضي ق أأمريها شيئا فامتنع فسجنه مث أفرج عنه فاتف

اهللا عنهما فكفره الضياء وقام من اجمللس فتغيب وتوصل إىل ينبع واستجار بأمريها أيب الغيث فأرسله إىل مصر فشنع 
يلبغا فقرر له  على مجاز فأمر السلطان بقتله فقتل يف املوسم فنهب آل مجاز دار الضياء فتحول إىل مكة فتعصب له

درسا للحنفية يف سنة ثالث وستني فاستمر مقيما مبكة إىل أن مات وكان عارفا بالفقه والعربية شديد التعصب 
  للحنفية كثري الوقيعة يف الشافعية 

وفيها حممد بن حممد بن عثمان بن أيب بكر الطربي مسع من جده عثمان ومجاعة بدمشق ومكة وحدث وأخذ عنه 
وري وغريه وكتب الكثري وتوجه إىل بالد اهلند سنة مثان ومخسني فأقام هبا إىل أن مات وفيها األمري السراج الدمنه

موسى بن حممد بن شهري بضم املعجمة وسكون اهلاء التركماين أحد أكابر األمراء والنواب يف سيس وغريها من 
ويقال أن الباريين أذن له يف االفتاء وكان البالد الشمالية كان حيب العلم ويذاكر ويفهم كثريا ويتمذهب للشافعي 

  ذلك يف سنة وفاته وتويف يف رمضان وقد جاوز األربعني 

  سنة إحدى ومثانني وسبعمائة

  
فيها تويف برهان الدين إبراهيم بن شرف الدين عبد اهللا بن حممد بن عسكر بن مظفر بن حبر بن سادن بن هالل 

صفر سنة ست وعشرين وسبعمائة وتفقه واشتغل وتعاىن النظم ففاق فيه الطائي القرياطي الشاعر املشهور ولد يف 
  وله ديوان مجعه

لنفسه يشتمل على نثر ونظم يف غاية اإلجادة واشتهرت مرثيته يف الشيخ تقي الدين السبكي وطارحه الصفدي 
دين السبكي غرر املدائح بأبيات طائية أجاد القرياطي فيها غاية اإلجادة وله يف حمب الدين ناظر اجليش ويف تاج ال

ورسالته اليت كتبها للشيخ مجال الدين بن نباته يف غاية احلسن والطول وكان مع تعانيه النظم والنثر عابدا فاضال 
درس بالفارسية وكان مشهورا بالوسوسة يف الطهارة وقد حدث عن ابن شاهد اجليش بالصحيح وعن ابن ملوك 

سن بن السديد األربلي ومشس الدين بن السراج وحدث عنه من نظمه وأمحد بن علي بن أيوب املستويل واحل
  القاضي عز الدين بن مجاعة والقاضي تقي الدين بن رافع وغريمها ممن مات قبله ومسع منه مجاعة ومن شعره 

  ) فحرر الصرييف الوزن واحتاطا ** كأن خديه ديناران قد وزنا ( 
  ) يت املسك قرياطا فزاده من فت** فشح بعضهما عن وزن صاحبه ( 

  تويف مبكة جماورا يف ربيع اآلخر وله مخس ومخسون سنة إال شهرا 
وفيها شرف الدين أمحد بن عبد الرمحن بن حممد بن عسكر البغدادي املالكي نزيل القاهرة كان فاضال قدم دمشق 

ظر خزانة اخلاص وقد ويل قضاء فويل قضاء املالكية هبا مث قدم القاهرة يف دولة يلبغ فعظمه وواله قضاء العسكر ون
دمياط مدة وحدث عن أبيه وابن احلبال وغريمها ومل يكن بيده وظيفة إال نظر اخلزانة فانتزعها منه عالء الدين بن 
عرب حمتسب القاهرة فتأمل من ذلك ولزم بيته إىل أن كف بصره فكان مجاعة من جتار بغداد يقومون بأمره إىل أن 

وله أربع ومثانون سنة قال ابن حجر مسع منه من شيوخنا مجاعة ومن آخر من كان مات يف سادس عشر شعبان 
  يروي عنه مشس الدين حممد بن البيطار الذي مات سنة مخس وعشرين ومثامنائة 



وفيها شهاب الدين أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن سامل العجلوين العرجاين بن خطيب بيت هليا ولد يف رمضان سنة 
ومسع من الضياء إمسعيل بن عمر احلموي وابن الشحنة وحدث وكان من الرؤساء مات يف احملرم  سبع وسبعمائة

  وفيها عماد الدين أبو بكر بن حممد بن أمحد بن أيب غامن بن أيب الفتح الشيخ اجلليل احلليب األصل

لصايغ حضر على هدية بنت الدمشقي املولد الصاحلي املنشأ املعروف بابن احلبال احلنبلي وكان والده يعرف بابن ا
عسكر ومسع من القاضي تقي الدين سليمان وعيسى املطعم وكان له ثروة ووقف أوقاف بر على مجاعة احلنابلة 

وعنده فضيلة وقسم ماله قبل موته بني ورثته وانقطع المساع احلديث يف بستانه بالزعيفرية وتويف ليلة الثالثاء ثالث 
الده وفيها تقي الدين عبد الرمحن بن أمحد بن علي الواسطي نزيل مصر البغدادي ربيع اآلخر ودفن بالروضة عند و

شيخ القراء قدم القاهرة وتال على التقي الصايغ ومسع من حسن سبط زيادة ووزيرة وتاج الدين بن دقيق العيد 
اء مدة وانتفع ومجاعة خرج له عنهم أبو زرعة بن العراقي مشيخة وهو آخر من حدث عن سبط زيادة وتصدر لألقر

الناس به ودرس القراءات جبامع ابن طولون قال ابن حجر وقرأ عليه شيخنا العراقي بعض القراءات وشرح 
  الشاطبية ونظم غاية اإلحسان لشيخه أيب حيان أرجوزة وقرضها شيخه وتويف يف تاسع صفر عن تسع وسبعني سنة 

مرزوق التلمساين املالكي العجيسي بفتح العني املهملة وكسر وفيها أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن حممد بن حممد بن 
اجليم وحتتية ومهملة نسبة إىل عجيس قبيلة من الرببر ولد بتلمسان سنة إحدى عشرة وسبعمائة وتقدم يف بالده 
ه ومتهر يف العربية واألصول واألدب ومسع من منصور الشدايل وإبراهيم بن عبد الرفيع وأيب زيد بن اإلمام وأخي

موسى ورحل إىل املشرق يف كنف وحشمة فسمع مبكة من عيسى احلجي وغريه ومبصر من أيب الفتح من سيد الناس 
وأيب حيان وغريمها وبدمشق من ابن الفركاح وغريه وباملدينة من احلسن بن علي الواسطي خطيب املدينة وغريه 

والعمدة قال يف تاريخ غرناطة وكان مليح واعتىن بذلك فبلغت شيوخه ألفي شيخ وكتب خطا حسنا وشرح الشفاء 
الترسل حسن اللقاء واحلظ كثري التودد ممزوج الدعابة بالوقار والفكاهة بالتنسك غاص املنزل بالطلبة مشارك يف 
الفنون اشتمل عليه السلطان أبو احلسن وأقبل عليه إقباال عظيما فلما مات أفلت من النكبة يف وسط سنة اثنتني 

  ألندلس فاشتمل عليه سلطاهنا وقلده اخلطابة مث وقعت له كائنةومخسني ودخل ا

بسبب قتيل اهتم مبصاحبته فانتهبت أمواله وأقطعت رباعه واصطفيت أم أوالده ومتادى به االعتقال إىل أن وجد 
بة الفرصة فركب البحر إىل املشرق وتقدمه أهله وأوالده فوصل إىل تونس فأكرم إكراما عظيما وفوضت إليه اخلطا
جبامع السلطان وتدريس أكثر املدارس مث قدم القاهرة وأكرمه األشرف شعبان ودرس بالشيخونية والصرغتمشية 

  والنجمية وكان حسن الشكل جليل القدر وأجاز للجمال ابن ظهرية وذكره يف معجمه ومن شعره 
  ) حيكي النجوم إذا تبدت يف احللك ** انظر إىل النوار يف أغصانه ( 
  ) عميت بصرية من بغريك مثلك **  املسلمني قال وقد حيا أمري( 
  ) فمحاسن األيام تومىء هيت لك ** يا يوسفا حزت اجلمال بأسره ( 
  ) فيقال فيه إذا مليك أو ملك ** أنت الذي صعدت به أوصافه ( 

فري األسيوطي الشافعي تويف رمحه اهللا تعاىل يف ربيع األول وفيها زين الدين حممد بن أيب بكر بن علي بن حممود اجلع
تفقه على الدمنهوري وكتب اخلط احلسن وشارك يف الفضائل وويل قضاء بلده وكان صارما يف أحكامه وبىن 

بأسيوط مدرسة تنسب إليه وفيها أبو عبد اهللا حممد بن أيب مروان عبد امللك بن عبد اهللا بن حممد بن حممد املرجاين 
ل مكة ولد سنة أربع وعشرين وكان خريا صاحلا صاحب عبادة واجنماع التونسي األصل االسكندراين الدار نزي



ومعرفة بالفقه وعناية بالتفسري وكان يعرف علم احلرف تويف يف شوال وفيها ناصر الدين حممد بن يوسف بن علي 
 بن إدريس احلراوي الطرب دار سبط العماد الدمياطي ولد بدمياط سنة ست وتسعني وستمائة ومسع كتاب اخليل

تأليف الدمياطي منه ومسع عليه كتاب العلم للذهيب أيضا وتفرد بالرواية عنه بالسماع وحدث فرحلت الناس إليه 
مات يف ربيع األول أو رجب وفيها شرف الدين حممود بن أمحد بن صاحل الصرخدي الفقيه الشافعي أخذ عن 

جي كان أحد الفقهاء األخيار وكان جيلس الشيخ فخر الدين املصري ومسع احلديث قال احلافظ شهاب الدين بن ح
  باجلامع يقرىء الطلبة شرحا

وتصحيحا وعنده تبتل وخشوع وله أوراد وكان يصفر باحلناء حنيفا وانقطع بآخره عن حضور املدارس لضعف 
ز بصره قال يل والدي قدم علينا وهو شاب الشامية فكنا نشبه طريقته بطريقة النووي تويف يف ذي القعدة وقد جاو

  اخلمسني 

  سنة اثنتني ومثانني وسبعمائة

  
فيها كما قال السيوطي ورد كتاب من حلب يتضمن أن إماما قام يصلي وأن شخصا عبث به يف صالته فلم يقطع 

اإلمام الصالة حىت فرغ وحني سلم انقلب وجه العابث وجه خنزير وهرب إىل غابة هناك فعجب الناس من هذا 
أمر برقوق ببناء جسر الشريعة بطريق الشام وجاء طوله مائة وعشرين ذراعا وانتفع  األمر وكتب بذلك حمضر وفيها

الناس به وفيها تويف أمحد بن إبراهيم بن سامل بن داود بن حممد املنبجي بن الطحان وكان الطحان الذي نسب إليه 
ذا يف حمرم سنة ثالث زوج أمه فإن أباه كان إسكافا ومات وهو صغري فرباه زوج أمه فنسب إليه ولد أمحد ه

وسبعمائة ومسع الربزايل وابن السلعوس وغريمها وأخذ القراءات عن الذهيب وغريه وكان حسن الصوت بالقرآن 
  وكان الناس يقصدونه لسماع صوته بالتنكزية وكان إمامها وتويف بدمشق يف صفر ومن نظمه 

  ) مل جيد إال أجاجا ** طالب الدنيا كظام ( 
  ) زاده وردا وهاجا ** فإذا أمعن فيه ( 

وفيها شرف الدين أمحد بن علي بن منصور بن ناصر احلنفي الدمشقي املعروف بابن منصور ولد سنة سبع عشرة 
واشتغل إىل أن ويل قضاء دمشق عوضا عن صدر الدين ابن العز وكان طلب إىل مصر ليوىل القضاء بعد موت ابن 

  بن العز فأقام مبصر مدة يدرس مث ويل قضاءها يف رمضان سنةالتركماين فقدمها فاتفق أن توىل جنم الدين 

سبع وسبعني إىل رجب سنة مثان وسبعني فتركه ورجع إىل دمشق واختصر املختار يف الفقه ومساه التحرير مث شرحه 
وكان عارفا باألصول والفروع حسن الطريقة مجيل السرية له صيانة وتصمم يف األمور وكان مسع من حممد بن 

ة وعبد الرمحن بن تيمية وابنه واملزي والربزايل وحبيبة بنت العز وغريهم وتويف يف شعبان وله مخس وستون سنة دوال
وهو أصغر سنا من أخيه صدر الدين وأفقه وفيها عماد الدين أبو بكر بن أمحد بن أيب الفتح بن إدريس الدمشقي 

جار واملزي وغريمها وتفقه بالشرف البارزي وأذن له الشافعي الزاهد بن السراج ولد سنة عشر وسبعمائة ومسع احل
باإلفتاء وأثىن عليه الذهيب يف املعجم املختص باحملدثني وهو آخر من ترجم له يف هذا املعجم وكان يعمل املواعيد 
 يف وجييد اخلط ويقرأ البخاري يف كل سنة باجلامع يف رمضان وجيتمع عنده اجلم الغفري وللناس فيه اعتقاد زائد تويف
شوال عن سبع وسبعني سنة وفيها عالء الدين حجي بن موسى بن أمحد بن سعد بن غشم بن غزوان بن علي بن 



مشرف بن تركي السعدي احلسباين الشافعي فقيه الشام وحافظ املذهب ولد سنة إحدى وعشرين وسبعمائة 
قدم الشام يف سنة أربع وثالثني  واشتغل يف صغره بالقدس وحفظ كتبا وأخذ عن الشيخ تقي الدين القلقشندي مث

فقرأ على شيوخها ومسع احلديث من الربزايل وشيخه الذي أهناه بالشامية الربانية مشس الدين ابن النقيب وغريمها 
وحدث وأفىت وأعاد وقال ولده حافظ العصر أحد من اعتىن بالفقه وحتصيله وتقريره وحفظه وحتقيقه وحتريره كان 

قل عارفا بالدقائق والغوامض معروفا حبل املشكالت مع فهم صحيح وسرعة إدراك وقدرة كثري االطالع صحيح الن
على املناظرة برياضة وحسن خلق وانتهت إليه رياسة املذهب وكان يقال فقهاء املذهب ثالثة هو أحدهم وخامتتهم 

وال يتردد إىل أهل الدولة وال  وكان فارغا عن طلب الرياسة يف الدنيا ليس له شغل إال االشتغال يف العلم واملطالعة
جيمع ماال وال يدخره وكان مع فهمه وذكائه ال يعرف صنجة عشرة من عشرين وال درهم من درمهني وال حيسن 

  براية قلم وال تكوير عمامة تويف يف صفر ودفن مبقربة الصوفية

ملخصا وفيها شرف الدين عباس  بطرفها الغريب إىل جانب ابن الصالح بينه وبني السهروردي مدرس القيمرية انتهى
بن حسني بن بدر التميمي الشافعي كان ينفع الطلبة يف الفقه والقراءات ودرس بالسابقية بالقاهرة وخطب جبامع 

  أصلم مات يف ذي احلجة وكان برجله داء الفيل قاله ابن حجر 
ر الدمشقي العالمة ولد يف شوال وفيها أمني الدين عبد الوهاب بن يوسف بن إبراهيم بن بريم بن هبرام بن السال

سنة مثان وتسعني وستمائة ومسع من احلجار واملزي والتقي الصايغ وأيوب الكحال وخلق بالشام ومصر وبغداد 
والبصرة وغريها وتفرد بدمشق وأتقن الفرائض والعربية والقراءات وله فيها مؤلفات حسنة مفيدة وخرج له 

ه مجاعات منهم مشس الدين بن اجلزري واستقر بعده يف االقراء بتربة أم السرمريين مشيخة قرئت عليه وأخذ عن
الصاحل قال ابن حجر وكان ثقة صحيح النقل وله نظم وألف مؤلفات حمررة ومات يف ثامن عشرى شعبان وعمره 

  مثانون سنة انتهى 
ي مث املدين مث املدجلي عىن وفيها نور الدين على بن أمحد بن إمسعيل بن أمحد بن إبراهيم بن حممد بن مهدي الفو

باحلديث وجال يف البالد ومسع بالشام والعراق ومصر من ابن شاهد اجليش وأيب حيان وابن عايل وامليدومي وخلق 
وحدث باإلجازة عن الرضى الطربي واحلجار ومهر يف العربية واحلديث واتفق له وهو ببالد العجم أن شخصا 

الفوي أمسعه مين يعلو سندك وهو نظري ما اتفق للطرباين مع اجلعايب وحدث  حدثه حبديث عن آخر عنه فقال له أنا
ببغداد وأقام باملدينة النبوية مدة ودرس هبا وتويف بالقاهرة يف ربيع اآلخر ومسع منه أبو حامد بن ظهرية وفيها عالء 

رية من قرى حوران الشافعي الدين علي بن زيادة بن عبد الرمحن احلبكي حباء مهملة وباء موحدة وكاف نسبة إىل ق
اإلمام اجلليل قدم دمشق فاشتغل علي ابن سالم وحجي والزمه وتفقه به وحضر عند شيخ الشافعية ابن قاضي 
شهبة وغريه وقرأ يف األصول والعربية وكان الغالب عليه الفقه وكان يفيت بأجرة وعنده ديانة وتورع ومالزمة 

  ن بطل املدرسون وعنده وسواس يف الطهارةملباشرة وظائفه ال يترك احلضور هبا وأ

مات يف ذي القعدة ودفن مبقربة الصوفية بتربة القاضي شهاب الدين الزهري وكان صاحبه وفيها نور الدين علي بن 
عبد الصمد احلالوي املالكي الفرائضي انتهت إليه رياسة الفقه وكان مشاركا يف الفنون عارفا باملعاين والبيان 

دسة وكان يدرس بغري مطالعة مع جودة القرحية وسيالن الذهن وانتفع به خلق وتويف يف العشر واحلساب واهلن
األخري من ذي احلجة وفيها عمر بن عمرو بن يونس بن محزة بن عباس العدوي األربلي مث الصاحلي بن القطان نزيل 

 مقرئا للسبع طلب احلديث صفد مسع من التقي سليمان والفخر عبد الدامي وابن الزراد وغريهم وكان فاضال



وكتب الكثري وحدث ومسع منه ابن رافع وكتب عنه يف معجمه ومات قبله مبدة وخرج له الياسويف جزءا وعاش 
ستا ومثانني سنة سواء قاله ابن حجر وفيها مجال الدين حممد بن أيب بكر بن أمحد الدوايل الزبيدي الشافعي كان 

صالح والعبادة وآثاره سائرة باليمن قاله ابن حجر وفيها مشس الدين حممد بن عارفا باألدب مشاركا يف غريه مع ال
جنم الدين عمر بن شرف الدين حممد بن عبد الوهاب بن حممد بن عبد الوهاب بن حممد بن ذؤيب بن قاضي شهبة 

املذكور  الدمشقي األسدي الشافعي جد الشيخ تقي الدين بن قاضي شهبة صاحب طبقات الشافعية قال تقي الدين
يف الطبقات املذكورة هو جدي مولده يف ربيع األول سنة إحدى وتسعني وستمائة وتفقه بعمه الشيخ كمال الدين 
والشيخ برهان الدين الفزاري وأخذ النحو عن عمه املذكور وملا تويف عمه سنة ست وعشرين جلس مكانه يشغل 

ناس مقبل على العبادة وعدم االلتفات إىل أمور إىل أن ضعف وانقطع بعد السبعني كل ذلك وهو منجمع عن ال
الدنيا راضيا بالعيش اخلشن خيدم نفسه ويشتري احلاجة وحيملها وقد أخذ الناس عنه العلم طبقة بعد طبقة وممن أخذ 

عنه من كبار العلماء ابن خطيب يربود وابن كثري واألذرعي وويل يف آخره تدريس الشامية الربانية بغري سؤال 
  سنة وثالثة أشهر مث نزل عنها لضعفه وقد مسع من ابن املوازيين وغريه وحدث فسمع منه خلق من فباشرها

احلفاظ واحملدثني منهم العراقي واهليثمي والقرشي وابن سند وابن حجي واحلسباين والياسويف وغريهم قال ابن رافع 
اجلماعة طلبته وقال ابن حجي كان عنده كان ابن قاضي شهبة بالشام مثل جمد الدين الزنكاوين بالقاهرة ومجيع 

اجنماع عن الناس وعدم معرفة بأمور الدنيا مبعزل عن طلب الرياسة والدخول يف املناصب على أنه قد ويل نيابة 
احلكم باشارة الشيخ تقي الدين السبكي وكان ال يتصدى لذلك وكان علماء البلد واملشار إليهم فيها غالبهم 

  ذه وتويف يف احملرم ودفن بباب الصغري إىل جانب عمه الشيخ كمال الدين تالميذه وتالميذ تالمي
وفيها جالل الدين حممد بن حممد بن عبد اهللا بن حممود قاضي احلنفية يلقب جار اهللا ويقال له اجلار تقدم عند 

طب وغريه وويل األشرف بالطب وكان نائبا يف احلكم عن صهره السراج اهلندي وكان بارعا يف العلوم العقلية كال
مشيخة سعيد السعدا ودرس يف املنصورية وجامع ابن طولون وويل قضاء احلنفية استقالال إىل أن مات يف رجب 

وقد جاوز الثمانني وفيها مشس الدين حممد احلكري املقرىء قرأ على الربهان احلكري وناب يف احلكم جبامع الصاحل 
لشيخ برهان الدين بن رفاعة الغزي أنه قرأ عليه القراءات وأذن له وويل قضاء القدس وغزة قال ابن حجر ذكر يل ا

  يف األقراء تويف يف ذي احلجة 
وفيها حيىي الدين حيىب بن يوسف بن حممد بن حيىي املكي الشاعر الشافعي املعروف باملبشر مدح أمراء مكة وكتب 

أربعة أشهر وكان مسع من جنم الدين الطربي هلم االنشاء وكان غاية يف الذكاء ويسر عليه احلفظ حفظ التنبيه يف 
وعيسى احلجي وغريمها وعاش سبعني سنة وفيها أبو القسم بن أمحد بن عبد الصمد اليماين املقرىء نزيل مكة 

  تصدى للقراءات وأتقنها وأقرأ الناس حىت يقال أن اجلن كانوا يقرأون عليه قال ابن حجر

  سنة ثالث ومثانني وسبعمائة

  
هاب الدين أمحد بن محدان بن أمحد بن عبد القادر بن عبد الغين بن حممد بن أمحد بن سامل بن داود فيها تويف ش

األذرعي بفتح أوله والراء وسكون الذال املعجمة نسبة إىل أذرعات بكسر الراء ناحية بالشام الشافعي نزيل حلب 
حلكم مث حتول إىل حلب فقطنها وناب يف ولد سنة سبع وسبعمائة وتفقه بدمشق قليال وناب يف بعض النواحي يف ا



احلكم هبا مث ترك ذلك وأقبل على االشتغال والتصنيف والفتوى والتدريس ومجع الكتب حىت اجتمع عنده منها ما مل 
حيصل ألهل عصره وذلك بني يف تصانيفه وهو ثبت يف النقل وبسيط يف التصرفات قاصر يف غري الفقه ومسع من 

بن عساكر واحلجار وغريمها وكان اشتغاله على كرب وسبب مهته يف االشتغال أنه رأى يف طائفة وأجاز له القسم 
  املنام رجال واقفا أمامه وهو ينشد 

  ) قد سددنا طريقه بالذنوب ** كيف ترجو استجابة لدعاء ( 
  قال فأنشدته 

  ) وهو سبحانه دعاين إليه ** كيف ال يستجيب ريب دعائي ( 
  ) واتكايل يف كل خطب عليه ** ايل مع رجائي لفضله وابته( 

قال وانتبهت وأنا أحفظ األبيات الثالثة قال احلافظ ابن حجر اشتهرت فتاويه يف البالد احللبية وكان سريع الكتابة 
صادق اللهجة شديد اخلوف من اهللا تعاىل وقدم القاهرة بعد موت األسنوي وأخذ عنه بعض أهلها مث رجع ورحل 

كالشيخ بدر الدين الزركشي والشيخ برهان الدين البيجوري وأذن باالفتاء لشرف الدين  إليه فضالء املصريني
األنصاري وشرف الدين الدادخيي وقد بالغ ابن حبيب يف الثناء عليه يف ذيله على تاريخ ولده ومن تصانيفه القوت 

والشرح يف حنو عشرين جملدا  على املنهاج يف عشر جملدات والغنية أصغر من القوت واملتوسط والفتح بني الروضة
  وغري ذلك وضعف بصره يف آخر عمره وثقل مسعه جدا وسقط من سلم

فانكسرت رجله فصار ضعيف املشي وانتهت إليه رياسة العلم حبلب وتويف هبا يف مجادى اآلخرة ودفن خارج باب 
  املقام جتاه تربة ابن الصاحب 

من بن كتامة احملدث ابن احملدث مسع من القسم بن عساكر وأيب وفيها شهاب الدين أمحد بن حممد بن إبرهيم بن غا
نصر بن الشريازي وغريمها وحدث وويل نيابة احلكم وتويف بدمشق يف رجب وفيها ركن الدين أمحد بن حممد بن 
ويل عبد املؤمن احلنفي القرمي ويقال له أيضا قاضي قرم قدم القاهرة بعد أن حكم بقرم ثالثني سنة فناب يف احلكم و

افتاء دا رالعدل ودرس باجلامع األزهر وغريه ومجع شرحا على البخاري استمد فيه من شرح ابن امللقن قال العز بن 
مجاعة وملا ويل ركن الدين التدريس قال ألذكرن لكم ما مل تسمعوه فعمل درسا حافال فاتفق أنه وقع منه شيء فبادر 

راج الدين اهلندي وكان قد استنابه يف احلكم فادعى عليه عنده مجاعة وتعصبوا عليه وكفروه فبادر إىل الشيخ س
وحكم بإسالمه فاتفق أنه حضر درس السراج اهلندي بعد ذلك ووقع من السراج شيء فبادر الركن وقال هذا كفر 
فضحك السراج حىت استلقى على قفاه وقال يا شيخ ركن الدين تكفر من حكم بإسالمك فأخجله تويف الركن يف 

  رجب 
فيها مجال الدين إمسعيل بن أيب الربكات بن أيب العز بن صاحل احلنفي املعروف بابن الكشك قاضي دمشق وليها بعد و

القاضي مجال الدين بن السراج فباشر دون السنة وتركه لولده جنم الدين ودرس بعدة مدارس بدمشق وكان جامعا 
يف شوال أو بعده بدمشق وقد جاوز التسعني وفيها  بني العلم والعمل وكان مصمما يف األمور حسن السرية تويف

أنس بن عبد اهللا الشركسي والد برقوق امللك كان كثري الرب والشفقة ال مير به مقيد إال ويطلقه وال سيما إذا رأى 
الل الذين يعمرون يف املدرسة اليت ابتدأ بعمارهتا توىف يف شوال ودفن بتربة يونس مث نقل إىل املدرسة وأعطى ولده ج
  الدين التباين ألف مثقال وستمائة مثقال ذهبا ليحج عنه ويقال أنه جاوز التسعني وكان مستقرا يف خدمة قطلوبغا



  
وفيها عماد الدين أبو بكر بن يوسف بن عبد القادر اخلليلي مث الصاحلي احلنبلي الشيخ اإلمام أحد أعيان شهود 

حلجار ومجاعة وحدث عن ابن الشحنة وغريه وكان من فضالء احلكم العزيز بدمشق ولد بعد السبعمائة ومسع من ا
املقادسة مليح الكتابة حسن الفهم له إملام باحلديث مسع من مجاعة وقرأ بنفسه قليال وتويف بدمشق يوم الثالثاء ثامن 

  مجادى األوىل ودفن بسفح قاسيون 
مسعت من ابن الصواف مسموعه من وفيها أم اهلنا جويرية بنت أمحد بن أمحد بن احلسن بن موسك اهلكاري 

النسائي ومسند احلميدي ومن علي بن القيم ما عنده من صحيح اإلمسعيلي وكانت خرية دينة أكثر الطلبة عنها 
توفيت يف صفر وفيها مجال الدين عبد اهللا بن علي بن أمحد بن عبد الرمحن بن حسن األنصاري بن حديدة ولد سنة 

ابن شاهد اجليش وإمسعيل التفليسي وابن األخوة وغريهم وعىن باحلديث  إحدى وعشرين وسبعمائة ومسع من
وكتب األجزاء والطباق ومسع كتابا مساه املصباح املضيء وكان خازن الكتب باخلانقاه الصالحية بالقاهرة ورمبا مسي 

   شعبان حممدا وكان يذكر أنه مسع من احلجار ومل يظفروا له بذلك مع أنه حدث عنه بالثالثيات تويف يف
وفيها فاطمة بنت الشهاب أمحد بن قاسم بن عبد الرمحن بن أيب بكر احلرازي املكية مث املدنية مسعت على جدها 

ألبيها الرضى الطربي الكثري ومسعت على أخيه الصفي حضورا وأجاز هلا الفخر التوزري والعفيف الدالصي وأبو 
  ال عن ثالث وسبعني سنة بكر الدشيت واملطعم وآخرون وكانت خرية ماتت يف شو

وفيها أبو سعيد فرج بن قاسم بن أمحد بن لب وقيل ليث التغليب الغرناطي قال يف تاريخ غرناطة كان عارفا بالعربية 
واللغة مربزا يف التفسري قائما على القرارات مشاركا يف األصلني والفرائض واألدب جيد احلفظ والنظم والنثر قعد 

الشيوخ وويل اخلطابة باجلامع وكان معظما عند اخلاصة والعامة قرأ على أيب احلسن  للتدريس ببلده على وفور
  القيجاطي والعربية على أيب عبد اهللا بن الفخار وروى عن حممد بن جابر

الوادياشي قال ابن حجر وصنف كتابا يف الباء املوحدة وأخذ عنه شيخنا باإلجازة قاسم بن علي املالقي وفيها أمني 
مد بن إبراهيم بن عبد الرمحن الدمشقي ابن الشماع الشافعي ولد سنة مثان وتسعني وستمائة ومسع من الدين حم

وزيرة مسند الشافعي بفوت يسري وصحيح البخاري ومسع على التقي حممد بن عمر احلريري تفسري الكواشي 
بن مجاعة وويل قضاء القدس عن  بروايته عنه ودرس بالفقه وأذن له الشرف البارزي يف االفتاء وناب عن عز الدين

السبكي الكبري مث ترك ذلك وجاور مبكة فمات هبا يف نصف صفر وفيها فخر الدين حممد بن عبد اهللا بن العماد 
إبراهيم بن النجم أمحد بن حممد بن خلف احلنبلي احلاسب مسع من التقي سليمان واحلجار وطبقتها واشتغل بالفقه 

رس وكان حسن اخللق تام اخللق فيه دين ومروءة ولطف وسالمة باطن مهر يف والفرائض والعربية وأفىت ود
  الفرائض والعربية وكان عارفا باحلساب وذكر لقضاء احلنابلة فلم يتم له ذلك مات راجعا من القدس بدمشق 

ة ومسع وفيها حممد بن عثمان بن حسن بن علي الرقي مث الصاحلي املؤذن ولد سنة اثنيت أو ثالث عشرة وسبعمائ
صحيح البخاري على عيسى املطعم وأيب بكر بن عبد الدامي وغريمها وحضر على التقي سليمان ومسع وهو كبري من 
املزي واجلزري والسالوي وغريهم وأجاز له الدشيت وطبقته من دمشق وابن خملوف وحسن الكردي وعلي بن عبد 

واألسكندرية وخرج له ابن حجي مشيخة وكان على العظيم وابن املهتار والوداعي وابن مكتوم وغريهم من مصر 
طريقة السلف من السكون والتواضع والعفة وكف اللسان وكان عارفا بعلم امليقات ويقرىء الناس تربعا مات يف 

  شعبان 
وفيها مشس الدين حممد بن علي بن حممد بن نبهان بن عمر بن نبهان شيخ زاوية قرية جربين مسع من عم أبيه صايف 



هان وحدث فسمع منه الربهان سبط ابن العجمي وأثىن عليه القاضي عالء الدين يف تاريخ حلب وتويف يف بن نب
  صفر 

  وفيها حممد بن علي بن يوسف بن احلسن بن حممد بن حممود بن عبد اهللا الزريدي

  احلنفي قاضي املدينة بعد أبيه كان فاضال متواضعا يكىن أبا الفتح وهو هبا أشهر 
بن عمر بن مشرف األنصاري الشريازي امللقب طقطق ولد سنة سبع عشرة وسبعمائة ومسع من املزي وفيها حممد 

وغريه وحدث وكان شيخا ظريفا حيفظ أشعارا ويذاكر بأشياء ويتردد إىل مدارس الشافعية مات يف مجادى اآلخرة 
  قاله ابن حجر 

بن حممد بن حممد بن علي بن رشيد اجلمال السرائي  وفيها أبو حامد وأبو اجملد وأبو الفياض حممد بن حممد بن حممد
األصل الدمشقي ولد بسراي يف الثاين والعشرين من مجادى األوىل سنة سبع وسبعمائة وقدم الشام كبريا وعىن 

باحلديث على كرب وطلبه فسمع من امليدومي وغريه وكتب خبطه احلسن ونظم الشعر املقبول وكتب عنه ابن سند 
ي وغريمها وكان دينا خريا يكىن أبا حامد وأبا اجملد وأبا الفياض وكان له ورع زائد ومل يكن ميلك وسبط ابن العجم

شيئا إال ما هو البسه وكان تارة ميشي بطاقية وال يتكلف هيئة مع التواضع والبشاشة وحسن اخللق واخللق وكان 
ريب املالكي قال ابن حجر كان عارفا بالفقه العلماء يترددون إليه وال يقوم ألحد وفيها يعقوب بن عبد اهللا املغ

  واألصول والعربية وانتفع الناس به ومات يف صفر 
وفيها ويل الدين يوسف بن ماجد بن أيب اجملد بن عبد اخلالق املرداوي احلنبلي كان فاضال فقيها وامتحن مرارا 

جار وابن الرضى والشرف بن احلافظ بسبب فتياه مبسئلة ابن تيمية يف الطالق وكذا يف عدة مسائل وحدث عن احل
وغريهم وكان شديد التعصب ملسائل ابن تيمية وسجن بسبب ذلك وال يرجع حىت أنه بلغه أن الشيخ شهاب الدين 
بن املصري حيط يف درسه على ابن تيمية يف اجلامع فجاء إليه وضربه بيده وأهانه مات يف تاسع عشر صفر قاله ابن 

  حجر 

  بعمائةسنة أربع ومثانني وس

  
فيها كان ابتداء دولة اجلراكسة فإنه خلع الصاحل القالووين وتسلطن برقوق ولقب الظاهر وهو أول من تسلطن من 

  اجلراكسة وسيأيت يف ترمجته إن شاء اهللا تعاىل 
  وفيها وقع الطاعون بدمشق وتزايد يف صفر مث تناقص وفيها وقع

يف شهاب الدين أبو العباس أمحد بن عبد اهللا بن أمحد بن عبد الرمحن الغالء الشديد مبصر مث فرج اهللا تعاىل وفيها تو
بن جنم بن عبد الوهاب الصاحلي احلنبلي املعروف بابن الناصح اإلمام العالمة ولد سنة اثنتني وسبعمائة ومسع من 

بن حجي  القاضي تقي الدين سليمان وأيب بكر بن عبد الدامي وست الوزراء بنت منجا قال الشيخ شهاب الدين
حدث ومسعنا منه وكان يباشر يف أوقاف احلنابلة وهو رجل جيد وبه صمم كأبيه تويف يوم األربعاء ثالث احملرم ودفن 

  بسفح قاسيون 
وفيها مهام الدين أمري غالب بن قوام الدين أمري كاتب بن أمري عمر بن العميد بن أمري غالب القاراين األتقاين كان 

ويل احلسبة فبدت منه عجائب مث ويل قضاء احلنفية سنة مثانني وانتزع التدريس من علماء  بزي اجلند وله أقطاع مث



احلنفية وكان مع فرط جهله وقلة دينه سليم الصدر جوادا وحيكى عنه يف أحكامه أشياء ما حتكى عن قراقوش وأطم 
ابن مجاعة أنه قدمت إليه  حىت أنه حلف امرأة ادعت وحكم على املدعى عليه أن يدفع هلا ما حلفت عليه وحكى

قصة فيها فالن له دعوى شرعية على شخص يسمى أسد فكتب إن كان وحشيا فال حيضر مات يف مجادى األوىل 
عن مخسني سنة قاله ابن حجر وفيها تقي الدين صاحل بن إبراهيم بن صاحل بن عبد الوهاب بن أمحد بن أيب الفتح بن 

ولد سنة عشرين أو قبلها وحضر على زينب بنت عبد السالم مسند  سحنون التنوخي احلنفي بن خطيب النريب
أنس مث مسعه عليها وعلى أيب بكر بن عسر من لفظ الربزايل وغريهم وحدث وكان يشهد عند جامع تنكز وفيه 

اجنماع وسكون مات مطعونا يف مجادى األوىل وفيها عباس بن عبد املؤمن ابن عباس الكفرماوي احلازمي الشافعي 
ي جبة عسال ولد قبل العشرين وحضر عند الشيخ برهان الدين بن الفركاح واشتغل قدميا وواله السبكي قاض

الكبري قضاء اخلليل ومسع من اجلزري وابن النقيب وحدث وتوىل عدة بالد مث ناب بدمشق عن ويل الدين بن أيب 
  البقا مث ويل قضاء صفد سنة مثانني ومات يف رجب 

  الرمحن بن محدان العيفناوي ولد بعيفنا من نابلسوفيها زين الدين عبد 

وكان حنبليا فقدم الشام لطلب العلم وتفقه بابن مفلح وغريه ومسع من مجاعة ومتيز يف الفقه واختصر األحكام 
  للمرداوي مع الدين والتعفف قاله ابن حجر 

لشافعي مسع على الدبوسي وغريه وعىن وفيها عز الدين عبد العزيز بن عبد احملي بن عبد اخلالق األسيوطي املصري ا
بالفقه ودرس يف حياة ابن غيالن ويقال أن الشيخ سراج الدين قرأ عليه يف بداية أمره وتفقه به مجاعة ومات يف ذي 

احلجة وقد جاوز الثمانني وفيها بدر الدين عبد الوهاب بن كمال الدين أمحد بن علم الدين حممد بن أيب بكر 
 املالكي ويل القضاء وحدث عن صاحل األمشين وعبد الغفار السعدي وغريمها وعزل سنة تسع األخنائي الشافعي مث

وسبعني بالبساطي فأقام معزوال مث حج وجاور يف الرحبية سنة ثالث ومثانني مث رجع فتوعك إىل أن مات يف سادس 
ة نيف وعشرين وكان عشر رجب وفيها زين الدين عمر بن علي بن أيب بكر بن الفوى خطيب طرابلس ولد سن

  يقرأ الصحيح قراءة حسنة ويفهم احلديث وله عناية بضبط رجاله مات يف احملرم حبماة 
وفيها قيس بن مين بن قيس الصاحلي مسع من أيب بكر بن أمحد بن عبد الدامي وحيىي بن سعيد ومجاعة وحدث ومات 

  يف ذي احلجة 
لد سنة عشر واشتغل وقرأ كتبا وقدم دمشق فاشتغل بالشامية وفيها مشس الدين حممد بن إبرهيم بن راضي الصليت و

مث دخل مصر بعد السبعني وويل القضاء بقوص وغريها مث رجع فمات مبصر يف احملرم وفيها حممد بن إبرهيم اجلرماين 
إماما مث الدمشقي احلنبلي ولد قبل األربعني ومسع احلديث من مجاعة وتفقه بابن مفلح وغريه حىت برع وأفىت وكان 

يف العربية مع العفة والصيانة والذكاء وحسن األقراء ومات بدمشق قاله ابن حجر يف أنباء الغمر وفيها شرف الدين 
حممد بن عبد اهللا األرزكياين بالفتح فالسكون ففتح الزاي وكسر الكاف فتحتية فنون نسبة إىل أرزكيان رجل من 

نه قال ابن حجر كان أحد فضالء العجم شرح املشارق خبارا أسلم على يد علي بن أيب طالب رضي اهللا ع
  والكشاف وانتفع به أهل تلك

البالد وكان قدم الشام قبل الثمانني أيام أيب البقا وقرىء عليه الكشاف وغريه وقد نقل عنه الشيخ مشس الدين بن 
  الصايغ يف شرحه للمشارق شيئا كثريا انتهى 

اهللا بن احلاسب احلنبلي اإلمام العامل تفقه يف املذهب وحفظ املقنع حفظا وفيها موفق الدين حممد بن حممد بن عبد 



جيدا وكان يستحضره وله فضيلة وكان من النجباء األخيار عنده حياء وتواضع وهو سبط الشيخ صالح الدين بن 
 سنة وفيها أيب عمر وكان يؤم مبدرسة شيخ اإلسالم أيب عمر تويف يوم األحد ثاين عشرى صفر ولعله بلغ الثالثني

مجال الدين حممد بن حممد بن علي بن يوسف النيسابوري اخلطيب الشافعي القاضي األسنوي قدم مصر سنة إحدى 
وعشرين ومسع على احلجار وتفقه على القطب السنباطي وابن القماح وابن عدالن وغريهم وأخذ العربية عن والد 

الفقه وناب يف احلكم وكان عاملا خريا ذا مهابة وصيانة سراج الدين بن امللقن ودرس وأفىت وشرح التعجيز يف 
وعفاف قائما باحلق حىت أنه كتب على قصة سئل فيها أن حيضر يلبغا وهو إذ ذاك صاحب اململكة حيضر هو أو 

وكيله فلما وقف عليها يلبغا عظم قدره عنده ويقال أن ذلك كان بطريق االمتحان من يلبغا وأنه ملا جاءه الرسول 
ه قل له أين أصاحل غرميي فقال له الرسول واهللا ما أقدر أن أروح إال ومعي وكيل أو الغرمي يقول قد رضيت قال ل

فأعجبه ذلك ودفع للرسول ألف درهم وأرسل للقاضي ذهبا وبغلة فرد ذلك فاشتد اغتباطه به واعتقاده فيه وكان 
  األول يف مسعه ثقل يف كربه ولذلك يقال له األطروش مات يف ثامن ربيع 

وفيها حممد بن حممد بن ناصر بن أيب الفضل الفراء احلمصي مث احلليب املعروف بابن رياح ويعرف أيضا بالقيم 
وبالفقيه ولد حبمص سنة ست وسبعمائة وكان حيفظ القرآن ويتعاىن التجارة يف الفراء وكان مشكورا يف صناعته 

  ة سبع عشرة حبمص ومات يف مجادى اآلخرة وحدث بصحيح البخاري عن ابن الشحنة وكان مساعه منه سن
وفيها شرف الدين حممد بن حممد بن يوسف املرداوي احلنبلي سبط القاضي مجال الدين ولد قبل األربعني وأخذ عن 

  جده وخترج بابن مفلح ومسع احلديث

  من مجاعة ومل يكن بالصني مات يف ربيع اآلخر قاله ابن حجر 
ام حممود الشافعي إمام منكلى بغا كان عارفا بالفقه واألصول والعربية والنظم أخذ وفيها جالل الدين حممد بن النظ

عن هباء الدين األمخيمي وأيب البقاء وتصدر باجلامع وكان بزي اجلند وكان يعرف قدميا بابن صاحب شرياز وحفظ 
عبد الكايف والد تقي الدين  احلاوي الصغري وغري ذلك وتويف يف رمضان وفيها مفتاح الزيين السبكي موىل زين الدين

السبكي وكان تقي الدين يركن إليه وكلمته نافذة عنده ومسع من أوالده ومن زينب بنت الكمال وغريها وحدث 
  تويف يف مجادى اآلخرة 

  سنة مخس ومثانني وسبعمائة

  
جنم الدين الطنبذي  فيها أحدث املؤذنون عقب األذان الصالة والتسليم على النيب صلى اهللا عليه وسلم وذلك بأمر

احملتسب وفيها قبض برقوق على اخلليفة املتوكل وخلعه وحبسه بقلعة اجلبل وبويع باخلالفة حممد بن إبراهيم بن 
املستمسك باهللا بن احلاكم العباس ولقب الواثق باهللا ويف مجادى اآلخرة منها أعيد الصاحل حاجي إىل السلطنة وغري 

رك مث خرج من احلبس وعاد إىل ملكه وفيها تويف شهاب الدين أمحد بن عبد اهللا لقبه باملنصور وحبس برقوق بالك
  التهامي قاضي الشرع بزبيد قضى هبا نيفا ومخسني سنة وتويف يف مجادى اآلخرة 

وفيها أبو بكر أمحد بن أيب القسم بن حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهللا الكليب ابن جزى أجاز له أبو عبد اهللا بن 
وابن الربيع وابن برطال ومن مصر احلجار وابن مجاعة ومسع من الوادياشي وخلق وكان عاملا بالفقه رشيد 

  والفرائض والعربية والنظم وشرح األلفية وغريها وويل اخلطابة بغرناطة والقضاة هبا ونظمه سائر كأبيه 



ملعروف بابن خضر ولد سنة ست وفيها شهاب الدين أمحد بن حممد بن عمر بن اخلضر بن مسلم الدمشقي احلنفي ا
وسبعمائة وكان يدري الفقه واألصول ودرس بأماكن ومسع من عيسى املطعم واحلجار وغريمها وكان فاضال حدث 

  بدمشق

وويل إفتاء دار العدل هبا وكان جلدا قويا وشرح الدرر للقونوي يف جملدات وتويف بدمشق يف رابع عشر رجب 
بن خملوف بن سري بن فضل اهللا بن سعد بن ساعد األعرج السعدي اشتغل بالعلم وفيها شهاب الدين أمحد بن حيىي 

  وتعاىن باألدب ونظم الشعر وهو صغري وأدب األطفال ومن شعره 
  ) ومن دونه األتراك بالسيف والترس ** وكيف يروم الرزق يف مصر عاقل ( 
   )النفسهم بالربع والثمن واخلمس ** وقد مجعته القبط من كل وجهه ( 
  ) وللقبط نصف واخلالئق يف السدس ** فللترك والسلطان ثلث خراجها ( 

وفيها عماد الدين أبو الفدا إمسعيل بن حممد بن قيس بن نصر بن بردس بن رسالن البعلي احلنبلي احلافظ اإلمام ولد 
إىل دمشق فأخذ  سنة عشرين وسبعمائة ومسع من والده قطب الدين اليونيين وطائفة وعىن باحلديث ورحل يف طلبه

عن مشاخيها وقرأ بنفسه وكتب الكثري ونظم النهاية البن األثري يف غريب احلديث ونظم طبقات احلفاظ للذهيب 
وخرج وألقى املواعيد وحدث وخترج به مجاعة ومسع منه ابنه الشيخ تاج الدين وحممد بن نعمة اخلطيب وغريمها 

حسن اخللق كثري الديانة لطيف البشرة تويف يف العشر اآلخر من شوال وكان أحد احلفاظ املكثرين املصنفني املفيدين 
وفيها أمة العزيز بنت احلافظ مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب حضرت على عيسى املطعم وغريه ومسعت 

 من احلجار وغريه وحدثت وفيها بدر الدين حسن بن منصور بن ناصر الزرعي الشافعي ناب يف احلكم عن تاج
الدين السبكي ومن بعده وكان أبوه قاضي نابلس فأرسله إىل القدس ليشتغل فأخذ عن تقي الدين القلقشندي 

وغريه مث تنبه وويل القضاء يف بعض البالد مث استوطن دمشق وناب يف احلكم وكان عنده تصمم وقوة نفس حبيث 
حلب وتويف يف صفر وفيها قطب الدين كان يعزل نفسه أحيانا وباشر األوقاف مباشرة حسنة وعني مرة لقضاء 

  حيدر بن علي بن أيب بكر بن عمر الدهقلي الشريازي نزيل دمشق قال ابن حجر مسع الكثري

وأمسع أوالده وكتب الطباق خبطه وأخذ عن أصحاب الفخر وغريهم وسكن اهلند مث مات غريقا وهو والد شيخنا 
  عبد الرمحن انتهى 

د بن سليمان بن عبد الرمحن القاضي احلنبلي الكناين العسقالين املصري قدم من وفيها علم الدين سليمان بن أمح
بلده نابلس صغريا واشتغل بالقاهرة يف املذهب وبرع فيه وصار من أعيان اجلماعة وأفىت وتزوج بابنة قاضي القضاة 

كرب النواب وتويف يوم موفق الدين وويل إعادات لدروس احلنابلة وويل نيابة احلكم مبصر وارتقى إىل أن صار أ
اإلثنني ثالث عشرى مجادى اآلخرة بالقاهرة ودفن بتربة القاضي موفق الدين خارج باب النصر وفيها ويل الدين أبو 

ذر عبد اهللا ابن أيب البقا هباء الدين حممد بن عبد الرب السبكي الشافعي ولد سنة مخس وعشرين بالقاهرة وأحضر 
ن علي وأيب نعيم األسعردي وغريهم مث مسع بدمشق من اجلزري واملزي وبنت على حيىي بن فضل اهللا وحممد ب

الكمال وغريهم واشتغل بالعلم ومهر يف اآلداب وناب يف احلكم عن أبيه بالقاهرة ودمشق وعن تاج الدين السبكي 
كشاف وله مث استقل بالقضاء بعد أبيه وكان ينظم جيدا وحيفظ احلاوي ويذاكر به ويدرس منه كان يدرس يف ال

مشاركة جيدة يف العربية وكان قد باشر توقيع الدست وحج سنة ثالث ومخسني وسنة ثالث وستني وكان جيد 
الفهم فطنا عارفا باألمور كثري املدارات لني العريكة بعيدا من الشر صبورا على األذى كثري اإلحسان للفقراء سرا 



  وتويف يف شوال بدمشق ودفن عند أبيه بتربة السكني 
وفيها فخر الدين عثمان بن حممد بن حممد بن احلسن بن احلافظ عبد الغين مسع من احلجار واشتغل يف الفقه وقرأ 

  على التاج املراكشي ومسع من ابن الرضى وبنت الكمال وحفظ التسهيل وحدث وأفاد وتويف يف رجب 
زبيد وليها يف زمن اجملاهد واستمر بضعا وفيها مشس الدين حممد بن أمحد بن صفر العنتايب الشافعي قاضي األقضية ب

  وثالثني سنة 
  وفيها مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان التستري مث املدين مسع الشفا

على حممد بن حممد بن حريث وتفرد عنه به وتويف يف شعبان وله مخس وسبعون سنة وفيها حممد بن أمحد بن حممد 
قطليشا ولد سنة أربع عشرة ومسع من ابن الشريازي وغريه وكان  بن أيب احلسن املزي الصحراوي املعروف بابن

يشهد قسم الغالت باملزة وحدث فروى عنه الياسويف وابن حجي وابن الشرائحي وآخرون وتويف يف شعبان عن 
  ثالث وسبعني سنة 

وناب يف اخلطابة  وفيها حممد بن صاحل بن إمسعيل الكناين املدين مسع من أيب عبد اهللا الصصري وتال عليه بالسبع
باملدينة وكان خريا وتويف يف تاسع احملرم عن اثنتني ومثانني سنة وفيها مشس الدين حممد بن عبد اهللا بن داود بن أمحد 

بن يوسف املرداوي احلنبلي كان ذا عناية بالفرائض وقرأ الفقه والزم ابن مفلح حىت فضل ودرس وتفقه أيضا 
ي قال ابن حجي كان حيفظ فروعا كثرية وغرائب وله ميل إىل الشافعية وكان بقاضي القضاة مجال الدين املرداو

بشع الشكل جدا تويف يف ذي القعدة وفيها حممد بن حممد بن حممد بن حممود الصاحلي املنيحي قال ابن حجر كان 
ف مع من فضالء احلنابلة مسع احلديث وحفظ املقنع وأفىت ودرس وكان يكتسب من حانوت له على طريق السل

الدين والتقشف والتعبد مات يف رمضان وهو صاحب اجلزء املشهور يف الطاعون ذكر فيه فوائد كثرية عمله يف سنة 
أربع وستني انتهى وفيها حممود الصفدي الغرايب نسبة إىل غرابة بفتح املعجمة وتشديد الراء مث موحدة من قرى 

راكشي وفخر املصري وفضل وتنزل باملدارس بدمشق مث صفد الشافعي اشتغل بدمشق على الشيخني تاج الدين امل
  رجع إىل صفد فأقام هبا يدرس إىل أن مات هبا يف صفر 

  وفيها شرف الدين أبو الربكات موسى بن حممد بن حممد بن الشهاب حممود

القائل أحد الفضالء يف األدب والكتابة كتب يف اإلنشاء وفاق يف حسن اخلط والنثر والنظم وناب يف احلكم وهو 
  وكتبها على جمموع 

  ) على تفضيله االمجاع يعقد ** وجمموع كعقد الدر نظما ( 
  ) فمجموعا تراه وهو مفرد ** يطابق كل معىن فيه حسنا ( 

  تويف بالرملة عن ثالث وأربعني سنة 
زري واملزي وفيها مجال الدين يوسف بن حممد بن عبد الرمحن بن سندي بن املصري العطار الرسام مسع من ابن اجل

  وحدث وتويف يف احملرم 

  سنة ست ومثانني وسبعمائة

  
فيها تويف إبراهيم بن سرايا الكفرماوي الدمشقي الشافعي املعروف باحلازمي عرف بذلك لكونه ويل قضاءها اشتغل 



عدة كثريا وناب يف احلكم عن ابن أيب البقاء قال ابن حجي كانت عنده فضيلة ويستحضر احلاوي الصغري وناب يف 
بالد مات يف ذي القعدة وفيها إبراهيم بن عيسى احلليب أحد فقهاء الشافعية كان معيدا بالبادرائية وبذلك اشتهر 

قال ابن حجي كان على مست السلف سليم الفطرة وخطه ضعيف لكنه ألف كثريا ووقف كتبه ومات يف رمضان 
  بطرابلس 

م بن مقدم بن حممد بن حسن بن متام بن حممد الطائي البساطي وفيها علم الدين أبو الربيع سليمان بن خالد بن نعي
املالكي أصله من شريا بسيوف من الغربية فنزل عمه عثمان ببساط وأخوه خالد يف كفالته فولد له سليمان هذا هبا 

تغل ومتهر مث قدم القاهرة فصار عريفا مبكتب للسبيل مث ويل نيابة احلكم جبامع الصاحل مث استقل بالقضاء بعد أن اش
وناب عن األخنائي مث سعى على بدر الدين جباه قرطاي بعد قتل األشرف حىت استقل بالقضاء سنة مثان وسبعني 
وكان متقشفا مطرح التكلف وكان طعامه مبذوال لكل من دخل عليه قال ابن حجر وكان يدعي أنه جيتمع مع 

  ء يف مجادى األوىل سنةاخلضر وله يف ذلك أخبار كثرية يستنكر بعضها وصرف عن القضا

  ثالث ومثانني فلزم داره إىل أن مات يف سادس عشر صفر 
وفيها تقي الدين عبد الرمحن بن حممد بن يوسف احلليب األصل ابن ناظر اجليش ولد سنة ست وعشرين وسبعمائة 

ا عليه اعتماد املوقعني واشتغل بالعلم وباشر كتابة الدست يف حياة أبيه وتقدم يف معرفة الفن وصنف فيه تصنيفا لطفي
إىل هذه الغاية وكانت له عناية بالعلم ومسع الشفا على الدالصي وغريه وويل نظر اجليش استقالال بعد أبيه وتويف يف 

حادي عشر مجادى األوىل وفيها عماد الدين عبد الرحيم بن أمحد بن عبد الرحيم بن الترمجان احلليب مسع حضورا 
ومسع وهو كبري على غريه وكان ذا ثروة وبىن مكتبا لأليتام ووقف عليه وقفا ومسع منه  على العز إبراهيم بن صاحل

برهان الدين احملدث وتويف يوم عيد الفطر وفيها أوحد الدين عبد الواحد بن إمسعيل بن يس بن أيب حسن األفريقي 
ية قليال وباشر توقيع احلكم مث مث املصري احلنفي سبط القاضي كمال الدين ابن التركماين اشتغل على مذهب احلنف

اتصل بربقوق أول ما تأمر والسبب يف معرفته به أن شخصا يقال له يونس كان أمريا بطبلخاناه يف حياة األشرف 
وكان أوحد الدين شاهد ديوانه فادعى برقوق أنه ابن عمه عصبته فساعده أوحد الدين على ذلك إىل أن ثبت ذلك 

وق املرياث ممن وضع يده عليه وهو أمحد بن امللك موىل يونس امليت املذكور أعطى بالطريق الشرعي فلما قبض برق
أوحد الدين منها ثالثة آالف درهم وهي إذ ذاك تساوي مائة ومخسني مثقاال ذهبا فامتنع من أخذها واعتذر بأنه ما 

د ديوانه مث ملا تأمر جعله موقعا ساعده إال اهللا تعاىل فحسن اعتقاد برقوق فيه فلما صار أمري طبلخاناه استخدمه شاه
عنده فاستمر يف خدمته وبالغ يف نصحه واستقر موقع الدست مع ذلك إىل أن تسلطن فصريه كاتب سره وعزل 
بدر الدين بن فضل اهللا فباشرها أوحد الدين مباشرة حسنة مع حسن اخللق وكثرة السكون ومجال اهليئة وحسن 

غ من احلرمة ونفاذ الكلمة أمرا عجيبا لكن مل تطل مدته وضعف مث اشتد به األمر الصورة واملعرفة التامة باألمور وبل
  حىت ذهبت منه شهوة الطعام وابتلى بالقيء فصار ال يستقر يف جوفه شيء إىل أن مات يف ذي احلجة

الرمحن بن  ومل يكمل األربعني وفيها القاضي مجال الدين أبو الفضل حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن القسم بن عبد
القسم بن عبد اهللا النويري نسبة إىل النويرة من عمل القاهرة الشافعي املكي كان ينسب إىل عقيل بن أيب طالب ولد 

يف شعبان سنة اثنتني وعشرين وسبعمائة ومسع بدمشق من املزي وغريه وتفقه بدمشق على الشيخ مشس الدين بن 
م ومبكة من مجاعة وصار قاضي مكة وخطيبها وأخذ العربية عن النقيب والتقي السبكي والتاج املراكشي وغريه

اجلمال بن هشام وشارك يف املعارف قال احلافظ ابن حجي كان رجال عاملا يستحضر الفقه وغريه بلغين أنه كان 



يستحضر شرح مسلم للنووي وكان منسوبا إىل كرم ونعمة وافرة وقال ابن حبيب يف تارخيه أنه ويل قضاء مكة نيفا 
عشرين سنة وقال ابن حجر كان فصيح العبارة لسنا جيد اخلطبة متواضعا حمبا للفقراء تويف وهو متوجه إىل و

  الطائف يف ثالث عشر رجب ومحل إىل مكة فدفن هبا وخلف تركة وافرة 
ا مث وفيها مشس الدين حممد بن عبد اهللا بن أمحد اهلكاري مث الصليت الشافعي اشتغل على أبيه بالصلت وكان مدرس
درس بعد أبيه مث قدم دمشق فسمع هبا وتنقل يف قضاء الرب مث ويل قضاء محص أخريا وكان ال ميل من االشتغال 

بالعلم وتعليق الفوائد وخلص ميدان الفرسان يف قدر نصفه يف ثالث جملدات وهو اختصار عجيب وتويف حبمص يف 
  رجب ومل يكمل اخلمسني سنة 
بن احلسن بن عبد اهللا األنفي بفتحات املالكي ولد سنة ثالث عشرة وسبعمائة وعىن  وفيها أمني الدين حممد بن علي

باحلديث وظهر له مساع من احلجار فحدث به ومسع من البندنيجي وأمساء بنت صصرى وغريمها وكتب الكثري ومسع 
يسريا وكان يفيت على  العايل والنازل وأخذ عن الربزايل والذهيب ونسخ كثريا من مصنفاته وغريها وويل قضاء حلب

  مذهب مالك وويل مشيخة احلديث بالناصرية ومشيخة

اخلانقاه النجمية وأقام يف قضاء حلب أربع سنني مث رجع إىل دمشق فناب عن املاروين مث ترك قال ابن حجي كان 
ال الذهيب حسن العشرة يقصده الناس حلسن حمادثته وتطلبه الرؤساء لذلك وحيرصون على جمالسته لفكاهة فيه وق

يف املعجم املختص وكان حيفظ كثريا من الفوائد احلديثية واألدبية انتهى تويف يف شوال عن مثانني سنة تقريبا وفيها 
حممد بن علي بن منصور بن ناصر الدمشقي احلنفي ولد سنة سبع وسبعمائة أو قبلها وأخذ عن أبيه والربهان بن 

ي وغريهم ومسع من احلجار والبندنيجي وغريمها وحدث ودرس يف عبد احلق والنجم القحفازي والعالء القونو
أماكن وويل قضاء مصر يف رمضان سنة ثالث ومثانني وسبعمائة ودرس بالصرغتمشية وغريها وكان بارعا يف الفقه 

صلبا يف احلكم متواضعا لني اجلانب تويف مبصر يف ربيع األول وفيها أكمل الدين حممد بن مشس الدين حممد بن 
مال الدين حممود بن أمحد الرومي البابريت احلنفي ولد سنة بضع عشرة وسبعمائة واشتغل بالعلم ورجل إىل حلب ك

فأنزله القاضي ناصر الدين بن العدمي باملدرسة السادحية فأقام هبا مدة مث قدم القاهرة بعد سنة أربعني فأخذ عن 
اهلادي والدالصي وغريمها وصحب شيخون واختص به  الشيخ مشس الدين األصبهاين وأيب حيان ومسع من ابن عبد

وقرره شيخا باخلانقاه اليت أنشأها وفوض أمورها إليه فباشرها أحسن مباشرة وكان قوي النفس عظيم اهلمة مهابا 
عفيفا يف املباشرة عمر أوقافها وزاد معاليمها وعرض عليه القضاء مرارا فامتنع وكان حسن املعرفة بالفقه والعربية 

ألصول وصنف شرح مشارق األنوار وشرح البزدوي واهلداية وعمل تفسريا حسنا وشرح خمتصر ابن احلاجب وا
وشرح املنار والتلخيص وغري ذلك قال ابن حجر وما علمته حدث بشيء من مسموعاته وكانت رسالته ال ترد مع 

لتنزه عن الدخول يف املناصب حسن البشر والقيام مع من يقصده واألنصاف والتواضع والتلطف يف املعاشرة وا
الكبار وكان أرباب املناصب على بابه قائمني بأوامره مسرعني إىل قضاء مآربه وكان الظاهر يبالغ يف تعظيمه حىت 

  أنه إذا اجتاز به ال يزال واقفا على باب اخلانقاه إىل أن

ليلة اجلمعة تاسع عشر رمضان  خيرج فريكب معه ويتحدث معه يف الطريق ومل يزل على ذلك إىل أن مات مبصر يف
وحضر السلطان فمن دونه جنازته وصلى عليه عز الدين الرازي ودفن با خلانقاه املذكورة وفيها حممد بن مكي 

العراقي الرافضي كان عارفا باألصول والعربية فشهد عليه بدمشق باحنالل العقيدة واعتقاد مذهب النصريية 
القبائح فضربت عنقه بدمشق يف مجادى األوىل وضربت عنق رفيقه عرفة واستحالل اخلمر الصرف وغري ذلك من 



  بطرابلس وكان على معتقده 
وفيها الشيخ مشس الدين حممد بن يوسف بن علي بن عبد الكرمي الكرماين الشافعي نزيل بغداد ولد يف سادس عشر 

عن القاضي عضد الدين والزمه  مجادى اآلخرة سنة سبع عشرة وسبعمائة واشتغل بالعلم فأخذ عن والده مث محل
اثنيت عشرة سنة وأخذ عن غريه مث طاف البالد ودخل مصر والشام واحلجاز والعراق مث استوطن بغداد وتصدى 

لنشر العلم هبا حنو ثالثني سنة وكان مقبال على شأنه معرضا عن أبناء الدنيا قال ولده كان متواضعا بارا ألهل العلم 
ش إال على عصا منذ كان ابن أربع وثالثني سنة وقال ابن حجي صنف شرحا حافال وسقط من علية فكان ال مي

على املختصر وشرحا مشهورا على البخاري وغري ذلك وحج غري مرة ومسع باحلرمني ودمشق والقاهرة وذكر انه 
جاز وكان شريف مسع جبامع األزهر على ناصر الدين الفارقي وذكر الشيخ ناصر الدين العراقي أنه اجتمع به يف احل

النفس مقبال على شأنه وشرح البخاري بالطائف وهو جماور مبكة وأكمله ببغداد وتويف راجعا من مكة مبنزلة تعرف 
بروض مهنا يف سادس عشر احملرم ونقل إىل بغداد فدفن هبا وكان اختذ لنفسه قربا جبوار الشيخ أيب إسحق الشريازي 

وفيها شرف الدين حممود بن عبد اهللا األبطايل بالالم احلنفي قدم دمشق  وبنيت عليه قبة ومات عن تسع وستني سنة
فأقام هبا إىل أن ويل مشيخة السميساطية فباشرها مدة ودرس بالعزية وتصدر باجلامع وكان من الصوفية البسطامية 

  مات يف رمضان وويل

  بعده املشيخة القاضي برهان الدين بن مجاعة 

  سنة سبع ومثانني وسبعمائة

  
فيها كان الطاعون العظيم حبلب بلغت عدة املوتى فيه يف كل يوم ألف نفس وفيها كما قال ابن حجر أحضر إىل 

أمحد بن يلبغا صغرية ميتة هلا رأسان وصدر واحد ويدان فقط ومن حتت السرة صورة شخصني كاملني كل شخص 
إبراهيم بن ناصر الدين حممد بن كمال الدين  بفرج أنثى ورجلني فشاهدها الناس وأمر بدفنها وفيها تويف مجال الدين

عبد العزيز بن حممد بن أمحد بن هبة اهللا بن أيب جرادة العقيلي احلليب املعروف بابن العدمي احلنفي مسع من احلجار 
وحدث عنه وكان هينا لينا ناظرا إىل مصاحل أصحابه ناب عن والده مدة حبلب مث استقل بعد وفاته وكان حيفظ 

ويطالع يف شرحه قال الربهان احملدث ادعى عنده مدع على آخر مببلغ فأنكر فأخرج املدعي وثيقة فيها أقر املختار 
فالن ابن فالن فأنكر املدعى عليه أن االسم املذكور يف الوثيقة اسم أبيه قال له فما امسك أنت قال فالن قال فما 

كان عنده حىت طال ذلك وكان القارىء يقرأ  اسم أبيك قال فالن فسكت عنه القاضي وتشاغل باحلديث مع من
عليه يف صحيح البخاري فلما فرغ اجمللس صاح القاضي يا ابن فالن فأجابه املدعى عليه مبادرا فقال له ادفع 

لغرميك حقه فاستحسن من حضر هذه احليلة حيث استغفل املدعى عليه حىت التجأ لالعتراف وقال الربهان احلليب 
السلف وفيه مواظبة على الصلوات يف اجلامع الكبري لطيف اللسان وافر العقل طويل الصمت يف أيضا كان من بقايا 

غاية العفة مع املعرفة باملكاتيب والشروط كبري القدر عند امللوك واألمراء كثري النظر يف مصاحل أصحابه تويف يف 
 احلضرمي الزبيدي الشافعي مفيت أهل سادس عشرى احملرم عن نيف وستني سنة وفيها أمحد بن أيب بكر بن عبد اهللا

  اليمن يف زمانه انتهت إليه الرياسة يف ذلك مات يف رجب وفيها شهاب الدين أمحد بن عبد اهللا بن حممد بن حممود



املرداوي نزيل محاة ولد مبردا وقدم دمشق للفقه فربع يف الفنون ومتيز مث ويل قضاء محاة فباشرها مدة ودرس وأفاد 
  الدين بن مغلى وبه متيز والزمه عالء 

وفيها شهاب الدين أمحد بن عبد اهلادي بن أيب العباس الشاطر الدمنهوري املعروف بابن الشيخ ولد سنة ثالث 
  وثالثني وتعاىن اآلداب فكان أحد األذكياء وكان أديبا فاضال أعجوية يف حل املترجم وهو القائل 

  ) فطاف مسع الربية ** نادى مناد لقرط ( 
  ) قرط أتى للرعية ** نف االذن منه وش( 

وكان ال يسمع شعرا وال حكاية إال وخيرب بعدد حروفها فال خيطىء جرب ذلك عليه مرارا مات يف ذي القعدة قاله 
ابن حجر وفيها جنم الدين أبو العباس أمحد بن عثمان بن عيسى بن حسن بن حسني بن عبد احملسن الياسويف األصل 

روف بابن اجلايب ولد يف آخر سنة ست وثالثني وسبعمائة ومسع احلديث وكتب خبطه طباقا الدمشقي الشافعي املع
واملشتبه للذهيب وأخذ الفقه عن املشايخ الثالثة الغزي واحلسباين وحجي وغريهم وأخذ األصول عن البهاء األمخيمي 

هو وابنه ماال من جهة زوجته  ودرس وأفىت واشتغل واشتهر امسه وشاع ذكره وكان أوال فقريا مث متول فإنه ورث
وكثر ماله ومنا واتسعت عليه الدنيا وسافر إىل مصر يف جتارة وحصل له وجاهة بالقاهرة بكاتب السر األوحد وويل 

تدريس الظاهرية أخذها من ابن الشهيد وأعاد بالشامية اجلوانية قال احلافظ ابن حجي برع يف الفقه واألصول 
راك حسن املناظرة ما كان يف أصحابنا مثله له اإلقدام واجلرأة يف احملافل مع الكالم وكان يتوقد ذكاءا سريع اإلد

املتني وكان ينسب إىل جده يف حبثه ورمبا خرج على من يباحثه ومع ذلك ما كنت أحب مناظرة أحد سواه وال 
مضماره وقال ابن حجر يعجبين مباحث غريه فإنه كان منصفا سريع التصور وإمنا كان حيتد على من ال جياريه يف 

يقال أنه سم مع أوحد الدين مبصر وتأخر عمل السم فيه إىل أن مات بدمشق بعد عوده يف مجادى األوىل وقد جاوز 
  اخلمسني ودفن مبقربة الصوفية

  
وفيها شاه شجاع بن حممد بن مظفر اليزدي كان جده مظفر صاحب درك يزد وكرمان يف زمن أيب سعيد بن 

نه حممد فقام مقامه وأمنت الطرقات يف زمنه ومل يزل أمره يقوى حىت ملك كرمان عنوة انتزعها من خربندا مث كان اب
شيخ بن حممود شاه مث تزوج حممد بن مظفر امرأة من بنات األكابر بكرمان فقاموا بنصره وفر شيخ إىل شرياز 

لك العراق كله وأظهر العدل وكان فحاصره حممد بن مظفر هبا إىل أن ظفر به فقتله واستقل بعد موت أيب سعيد مب
له من األوالد مخسة شاه ويل وشاه حممود وشاه شجاع وأمحد وأبو يزيد فاتفقوا على والدهم فكحلوه وسجنوه يف 
قلعة من عمل شرياز وذاك سنة ست وسبعمائة فتوىل شاه شجاع صاحب الترمجة شرياز وكرمان ويزد وتوىل شاه 

ويل واستمر أمحد وأبو زيد يف كنف شاه شجاع ووقع اخللف بني شاه حممود حممود أصبهان وغريها ومات شاه 
وشاه شجاع فآل األمر إىل انتصار شاه شجاع ومات شاه حممود فاستوىل شاه شجاع على أذربيجان انتزعها من 

ول أويس وكان شاه شجاع ملكا عادال عاملا بفنون من العلم حمبا للعلم والعلماء وكان يقرىء الكشاف واألص
والعربية وينظم الشعر بالعريب والفارسي ويكتب اخلط الفائق مع سعة العلم واحللم والكرم وكان قد ابتلى بترك 

الشبع فكان ال يسري إال واملأكول على البغال صحبته فال يزال يأكل وملا مات استقر ولده زين العابدين بعده إىل أن 
  خرج عليه اللنك فقتله وقتل أقاربه 

الدين حسن بن حممد بن أيب احلسن بن الشيخ الفقيه أيب عبد اهللا اليونيين البعلي ولد سنة ثالثني  وفيها شرف
وسبعمائة وقرأ ومسع احلديث ورحل فيه وأفىت ودرس وأفاد وتويف يف رمضان وفيها عفيف الدين أبو حممد عبد اهللا 



هللا بن حممد بن أيب بكر بن حممد بن إبراهيم بن الزين أيب الطاهر حممد بن اجلمال حممد بن احملب أمحد بن عبد ا
الطربي مث املكي الشافعي ولد يف حمرم سنة ثالث وعشرين مبكة ومسع من والده وعيسى احلجي واألمني االق 

  شهري والوادي آشي وآخرين وأجاز له الدبوسي واحلجار وغريمها وقرأ على القطب بن مكرم وغريهم

قه وخطب مث رجع فويل قضاء جبيلة وما حوهلا مدة ومات باملدينة املنورة وفيها ودخل اهلند وحدث هبا ودرس يف الف
عثمان بن فار بن مهنا بن عيسى أمري آل فضل كان شابا كرميا شجاعا مجيال حيب اللهو واخلالعة ومات شابا قاله 

بالشني قرية بنيسابور ابن حجر وفيها سعد الدين فضل اهللا بن إبرهيم بن عبد اهللا الشامكاين نسبة إىل شامكان 
الفقيه الشافعي قرأ على القاضي عضد الدين وغريه وحدث عنه بشرح خمتصر ابن احلاجب وباملواقف وغري ذلك 

  وصنف يف األصول والعربية ونظم يف العلوم العقلية وتويف يف مجادى األوىل 
األصل الدمشقي الشافعي الفقيه املفيت وفيها بدر الدين أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن شجرة بن حممد التدمري 

القاضي اشتغل وتقدم واشتهر وويل القضاء مبعاملة الشام وآخر ما ويل قضاء القدس يف أيام البلقيين فشكاه أهل 
القدس وجاءت كتب أعياهنم مشحونة بثلبه واحلط عليه فعزل فقدم دمشق وأقام هبا يدرس باملدرسة املوقوفة عليه 

حلافظ شهاب الدين بن حجي كان يفيت كثريا ويكتب على الفتاوي خطا حسنا بعبارة حسنة إال وعلى أقاربه قال ا
أنه كان سيء السرية يف قضائه وفتواه مشهورا بذلك كان يتحمل للمستفيت حىت يفتيه مبا يوافق غرضه ويأخذ منه 

اج املسائل احلوادث من جعال على ذلك حضر عندي مرة فأعجبين فهمه واستنباطه يف الفقه وغوصه على استخر
أصوهلا وردها إىل القواعد مث ذكر ابن حجي كالما ال أحب ذكره تويف بدمشق يف شهر ربيع األول ودفن بسفح 

قاسيون وفيها زين الدين أو علم الدين حممد بن القاضي تقي الدين عبد اهللا ابن اإلمام العالمة زين الدين حممد بن 
مر بن مكي بن عبد الصمد بن أيب بكر عطية الدمياطي األصل الدمشقي الشافعي القاضي علم الدين عبد اهللا بن ع

سبط الشيخ تقي الدين السبكي مولده سنة سبع وأربعني وسبعمائة وحضر على مجاعة قال ابن حجي مسع من جده 
وكان ينوب  عدة من مصنفاته وله حتقيق ودرس بالعذراوية سنة تسع وستني انتزعها من يد خاله القاضي تاج الدين

  عنه وكان من خيار

الناس وأغزر خلق اهللا مروءة ما رأينا أحدا أكثر مروءة وتفضال على أصحابه ومساعدة ملن يقصده وال أشد تواضعا 
وأدبا ورياسة منه تويف يف شوال ودفن بتربة خاله بسفح قاسيون وفيها أبو احلسن حممد بن حممد بن حممد بن ميمون 

الالم نسبة إىل بلى بن عمرو بن احلارث بن قضاعة األندلسي قال ابن حجر تقدم يف الفرايض البلوي بفتح املوحدة و
  والعربية ومسع بنفسه بالقاهرة ومصر من ابن أميلة وغريه ورافقه الشيخ أبو زرعة العراقي يف السماع كثريا 

  سنة مثان ومثانني وسبعمائة

  
رين وكان القائم يف عمارهتا جركس اخلليلي وقال يف ذلك ابن فيها متت عمارة املدرسة الربقوقية مبصر بني القص

  العطار 
  ) فاقت على ارم مع سرعة العمل ** قد أنشأ الظاهر السلطان مدرسة ( 
  ) شم اجلبال هلا تأيت على عجل ** يكفي اخلليلي أن جاءت خلدمته ( 

مساطا عظيما ونقل أوالده ووالده من ونزل إليها السلطان برقوق يف ثاين عشر شهر رجب وقرر أمورها ومد هبا 



األماكن اليت دفنو هبا إىل القبة اليت أنشأها هبا وقرر فيها عالء الدين السراي مدرس احلنفية هبا وشيخ الصوفية فيها 
والشيخ أوحد الدين الرومي مدرس الشافعية والشيخ مشس الدين بن مكني مدرس املالكية والشيخ صالح الدين بن 

احلنابلة والشيخ أمحد زاده العجمي مدرس احلديث والشيخ فخر الدين الضرير إمام اجلامع األزهر األعمى مدرس 
  مدرس القراءات فلم يكن فيهم من هو فائق يف فنه على غريه من املوجودين غريه قاله ابن حجر 

ولده حممد بن أمحد فعمد  وفيها يف شعباهنا تويف أمري مكة الشهاب أمحد بن عجالن بن رميثة بن مني احلسيين واستقر
كبيش بن عجالن إىل أقاربه فكحلهم منهم أمحد بن ثقبة وولده وحسن بن ثقبة وحممد بن عجالن ففر منه عفان بن 

  معاقس إىل القاهرة فشكا إىل السلطان من صنيعه والتزم بتعمري مكة وسعى يف امرهتا فأجيب

ة واحلشمة اقتىن من العقار والعبيد شيئا كثريا إىل غري إىل ذلك قال ابن حجر كان أمحد بن عجالن عظيم الرياس
ذلك وفيها أمحد بن الناصر حسن بن الناصر حممد بن قالوون الصاحلي كان أكرب إخوته وقد عني للسلطنة مرارا 

  فلم يتفق له ذلك ومات يف رابع عشر مجادى اآلخرة 
صري نزيل حلب الشافعي مسع من حسن سبط وفيها شهاب الدين أمحد بن عبد العزيز بن يوسف بن املرحل امل

زيادة وتفرد به ومسع منه شهاب الدين الذرابييب املقرىء وغريه من الرحالة وأخذ عنه ابن عشائر واحللبيون وأكثر 
  عنه احملدث برهان الدين 

لي مث الدمشقي وفيها تاج الدين أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن احلسني بن إمسعيل بن وهب بن حمبوب املصري مث البع
احضر على ابن املوازيين وست األهل ومسع من ابن مشرف وابن النور واملطعم والرضى الطربي وغريهم وله إجازة 
من سنقر الزيين وبيربس العدميي والشرف الفزاري وإسحق النحاس والعماد النابلسي وغريهم وكان يذاكر بفوائد 

تذكرة يف حنو الستني جملدة وعبارته عامية وخطه رديء جدا مات  وأصيب بآخره فاستولت عليه الغفلة ورأيت خبطه
يف احملرم قاله ابن حجر وفيها شهاب الدين أبو العباس أمحد بن حممد بن عبد املعطي بن مكي بن طراد بن حسني بن 

ل كثريا خملوف بن أيب الفوارس بن سيف اإلسالم بن قيس بن سعد بن عبادة األنصاري املكي املالكي النحوي اشتغ
ومهر يف العربية وشارك يف الفقه وأخذ عن أيب حيان وغريه وانتفع به أهل مكة يف العربية وكان بارعا ثقة ثبتا وله 

تأليف ونظم كثري مسع من عثمان بن الصفي وغريه وكان حسن األخالق مواظبا على العبادة وأخذ عنه مبكة 
شيختنا أم هاىنء بنت اهلوريين وهو جد شيخنا حنوى مكة قاضي  املرجاين وابن ظهرية وغريمها وحدثتنا عنه بالسماع

  القضاة حمي الدين عبد القادر بن أيب القسم مولده سنة تسع وسبعمائة وتويف

يف احملرم قاله السيوطي يف طبقات النحاة وفيها بدر الدين أمحد بن شرف الدين حممد بن فخر الدين حممد بن 
بن حنا املصري املعروف بابن الصاحب قال ابن حجر تفقه ومهر يف العلم ونظم الصاحب هباء الدين علي بن حممد 

ونثر وفاق أهل عصره يف ذلك وفاق أيضا يف معرفة لعب الشطرنج وكان مجاعا للمال لطيف الذات كثري النوادر 
حمنة مع  ألف تأليفا يف األدب وغريه وكتب اخلط وكان حيسن الظن بتصانيف ابن العريب ويتعصب له ووقعت له

الشيخ سراج الدين البلقيين وكان يكثر الشطح ويتكلم مبا ال يليق بأهل العلم من الفحش ويصرح باالحتاد وهو 
  القائل 

  ) وأشكوه من ناقل الباطل ** أميل لشطرنج أهل النهى ( 
  ) وتأىب الطباع على الناقل ** وكم رمت هتذيب لعاهبا ( 

إحدى وسبعون سنة رأيته واجتمعت به ومسعت من تآليفه ونوادره انتهى مات يف تاسع عشرى مجادى اآلخرة وله 



  كالم ابن حجر 
وفيها إمسعيل بن عبد اهللا الناسخ املعروف بابن الزمكحل قال يف أنباء الغمر كان أعجوبة دهره يف كتابة قلم الغبار 

ص وكتب من املصاحف مع أنه ال يطمس واوا وال ميما ويكتب آية الكرسي على أرزة وكذا سورة اإلخال
احلمايلية ما ال حيصى انتهى وفيها داود بن حممد بن داود بن عبد اهللا احلسين احلمريي صاحب صنعاء من جبال 

اليمن حاربه اإلمام صاحب صعدة فغلب على صنعاء وانتزعها منه ففر داود منه إىل األشرف صاحب زبيد فأكرمه 
من أهل بيته ودامت مملكتهم قريبا من مخسمائة سنة وفيها زين الدين  إىل أن مات يف ذي القعدة وهو آخر من وليها

سرجيا بفتح املهملة وكسر الراء بعدها حتتانية ساكنة مث جيم مفتوحة بغري مد ابن بدر الدين حممد بن سرجيا امللطي مث 
صانيف منها شرح الباوردي كان من أعيان تلك البالد يف زمانه يف الفقه والقراءات واألدب وغري ذلك وله ت

  األربعني النووية مساه نشر فوائد املربعني النبوية يف نثر فوائد

األربعني النووية وجنة اجلازع وحبة اجلارع صنعه عند موت والد له سنة إحدى وسد باب الضالل وصد باب 
  الغالل يف ترمجة الغزايل ونظم قصيدة يف القراءات السبع بوزن الشاطبية أوهلا 

  ) بدأت حبمدي ناظما ومبسمال ** ا قانتا متبهال يقول سرجي( 
  ومن نظمه وأجاد 

  ) فلطاملا ظمئت به األكباد ** خذ باحلديث وكن به متمسكا 
  ) الخطار ما صرت له اآلساد ** شد الرحال له الرجال إذا سعوا ( 

عشرة ومثامنائة وفيها زين مات مباردين يف احملرم وله مثان وستون سنة وأخذ عنه ولده عقيل الذي مات سنة أربع 
الدين عبد الرمحن بن حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج اإلمام احلنبلي ابن صاحب الفروع كان أصغر أوالده دأب 

واشتغل وحفظ املقنع يف الفقه وكان شكال حسنا بارعا مترفها تويف يوم اإلثنني خامس مجادى األوىل ودفن بالروضة 
  قريبا من والده وجده 

قطب الدين عبد اللطيف بن عبد احملسن بن عبد احلميد بن يوسف السبكي نزيل دمشق ابن أخت التقي وفيها 
السبكي الشافعي حضر على ابن الصواف مسموعه من النسائي وتفرد به ومن أيب احلسن بن هرون من مشيخة 

من ألف جارية وروى عنه جعفر اهلمداين ختريج الزكي الربزايل وحدث وكان كثري التسري يقال أنه وطىء أزيد 
العراقي وابن سند وابن حجي وغريهم وفيها حمي الدين عبد الوهاب بن حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن حيىي بن 

أسد األسكندراين القروي مسع من عبد الرمحن بن خملوف عدة كتب منها الدعاء للمحاملي ومن حممد بن عبد اجمليد 
ي الطربي مسلسالت ابن شاذان ومسع من غريهم وحدث وقد خرج له الصواف التوكل ومسع مبكة من الرض

  الذهيب جزءا من حديثه وتويف يف ذي القعدة وله ست ومثانون سنة وفيها شرف الدين علي بن عبد القادر

املراغي الصويف اشتغل يف بالده ومهر يف الفقه واألصول والطب والنجوم وفاق يف العلوم العقلية قال السيوطي كان 
اضال يف العلوم العقلية والعربية ويقرىء الكشاف واملنهاج يف األصول بارعا يف الطب والنجوم معتزليا ونسب إىل ف

رفض فرفع إىل حاكم وعزر واستتيب وكان صوفيا خبانقاه السميساطية فأخرج منها وأنزل خبانقاه خاتون فاستمر 
الدين بن حجي وغريمها وتويف يف ربيع اآلخر وقد جاوز  إىل أن مات هبا انتهى وقرأ عليه تقي الدين بن مفلح وجنم

الستني وفيها الواثق باهللا عمر بن إبراهيم بن حممد بن أمحد بن املعتصم بن الواثق بن املستمسك بن احلاكم العباسي 
أخوه ويل اخلالفة بعد خلع املتوكل يف رجب سنة مخس ومثانني وتويف يوم األربعاء تاسع عشرى شوال واستقر بعده 



زكريا وفيها مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان بن عمر التركستاين األصل القرمي نزيل بيت املقدس ولد بدمشق 
سنة عشرين وسبعمائة مث جترد وخرج منها سنة إحدى وأربعني فطاف البالد ودخل احلجاز واليمن مث أقام بالقدس 

خيرج إال للجمعة وصار أحد أفراد الزمان عبادة وزهدا وورعا وبنيت له زاوية وكان يقيم يف اخللوة أربعني يوما ال 
وقصد بالزيارة من امللوك بسرور منهم وله خلوات وجماهدات ومسع بدمشق من احلجار وغريه وكان يتورع عن 

التحديث مث انبسط وحدث وكان عجبا يف كثرة العبادة ومالزمة التالوة حىت بلغ يف اليوم ست ختمات وقيل بلغ 
وسأله الشيخ عبد اهللا البسطامي فقال له أن الناس يذكرون عنك القول يف سرعة التالوة فما القول الذي  مثانية

نذكر عنك أنك قرأته يف اليوم الواحد فقال اضبط أين قرأت من الصبح إىل العصر مخس ختمات ويذكر عنه 
ه مجاعة ومات يف تاسع عشرى شهر كرامات كثرية وخوارق مع سعة العلم وحمبة االنفراد وقهر النفس وانتفع ب

رمضان قاله مجيعه ابن حجر وكانت وفاته بالقدس الشريف خبلوته وصلى عليه باملسجد األقصى مث رد إىل خلوته 
  فدفن هبا ومن شعره 

  )إىل احلمى مستهاما ظامئا صادي ** أسري وحدي بال ماء وال زاد ( 

  
  ) طىء الوادي خلعت نعلي مين شا** وال رفيق وال خل يؤانسين ( 
  ) كقاب قوسني أو أدىن وذا اهلادي ** أدناين احلب منه مث قربين ( 

  وله أيضا 
  ) حىت ظهرت أدلة احلق وبان ** مازلت أقيم مذهب العشق زمان ( 
  ) حىت ارحتل الشرك عن احلق وبان ** مازلت أوحد الذي أعبده ( 

بن أمحد الشافعي اآلصجي مبد وفتح املهملة بعدها جيم  وفيها مشس الدين حممد بن عبد اهللا بن أمحد بن إبراهيم
  الشاعر األديب نزل مكة وجاور هبا عدة سنني وكان مكثرا أكثر عنه جنم الدين اجلرجاين قاله ابن حجر 

وفيها القاضي مشس الدين حممد بن تقي الدين عبد اهللا بن حممد بن حممود بن أمحد بن عفان املرداوي احلنبلي أبو 
 ولد سنة أربع عشرة ومسع الكثري من مجاعات كثرية منهم الشهاب الصرخدي وتفقه وناب يف القضاء مث عبد اهللا

استقل به إىل أن مات وكان حممودا يف واليته إال أنه يف حال نيابته عن عمه كان كثري التصمم خبالفه ملا استقل 
ائج من يقصده خبريا باألحكام ذاكرا وكان يكتب على الفتاوى كتابة جيدة وكان كيسا متواضعا قاضيا حلو

للوقائع صبورا على اخلصوم عارفا باالثباتات وغريها ال يلحق يف ذلك وكان يركب احلمارة على طريقة عمه وقد 
خرج له ابن احملب الصامت أحاديث متباينة وحدث مبشيخة ابن عبد الدامي عن حفيده حممد بن أيب بكر عن جده 

أربع وأربعني سنة وفيها مشس الدين حممد بن مشس الدين حممد بن شهاب الدين أمحد بن مساعا وتويف يف رمضان عن 
الشيخ احملدث حمب الدين السعدي املقدسي املعروف بابن احملب احلافظ احلنبلي ولد سنة إحدى وثالثني ومسع من 

وغريمها وعىن  ابن الرضى واجلزري وبنت الكمال وغريهم وأحضر على أمساء بنت صصرى وعائشة بنت مسلم
  باحلديث وكتب األجزاء والطباق وعمل املواعيد وأخذ عن إبراهيم بن

قيم اجلوزية وكتب خبطه احلسن شيئا كثريا وكان شديد التعصب البن تيمية وتويف يوم األربعاء سابع مجادى األوىل 
  بالصاحلية ودفن بالروضة 

ن حجر قرأت خبط القاضي برهان الدين بن مجاعة مات وفيها حممد بن حممد بن علي بن حزب اهللا املغريب قال اب



اإلمام العامل الكاتب البليغ أبو عبد اهللا بن حزب اهللا بدمشق يف خامس عشرى شعبان سنة مثان ومثانني وله تآليف 
  وفضائل قلت منها كتاب مساه عرف الطيب يف وصف اخلطيب صنفه للربهان املذكور ومن نظمه قصيدة أوهلا 

  ) قد طار مين القلب إذ تألقا ** األبرقني والنقا  لربيق أرض( 
انتهى وفيها مشس الدين حممد بن يوسف بن الياس القونوي احلنفي نزيل املزة ولد سنة مخس عشرة أو يف اليت بعدها 

وقدم دمشق شابا وأخذ عن التربيزي وغريه وتنزه عن مباشرة الوظائف حىت املدارس وكان الشيخ تقي الدين 
بالغ يف تعظيمه وكان له حظ من عبادة وعلم وزهد وورع وكان شديد البأس على احلكام شديد االنكار السبكي ي

للمنكر أمارا باملعروف حيب االنفراد واالجنماع قليل املهابة لألمراء والسالطني يغلظ هلم كثريا وكان قد أقبل على 
اختيارات خيالف فيها املذاهب األربعة ملا يظهر له االشتغال باحلديث بآخره والتزم أن ال ينظر يف غريه وصارت له 

من دليل احلديث قال ابن حجي كانت له وجاهة عظيمة وكان ينهى أوالده وأتباعه عن الدخول يف الوظائف وكان 
رمبا كتب شفاعة إىل النائب نصها إىل فالن املكاس أو الظامل أو حنو ذلك وهم ال خيالفون له أمرا وال يردون له 

وكان الكثري من الناس يتوقون االجتماع به لغلظه يف خطابه وكان مع ذلك يبالغ يف تعظيم نفسه يف العلم شفاعة 
حىت قال مرة أنا أعلم من النووي وهو أزهد مين وكان يتعاىن الفروسية وآالت احلرب وحيب من يتعاىن ذلك 

وت وبىن برجا على الساحل وقد صنف كتابا ويتردد إىل صيدا وبريوت على نية الرباط وقد باشر القتال يف نوبة بري
  يف

فقه األئمة األربعة مساه الدرر وهو كتاب كبري على أسلوب غريب واختصر شرح مسلم للنووي وتعقب عليه 
مواضع وشرح جممع البحرين يف عشر جملدات وقد قدم القاهرة وأقام هبا مدة وأقام بالقدس مدة مث رجع إىل دمشق 

  وة مث انقطع بزاويته باملزة إىل أن تويف بالطاعون يف مجادى اآلخرة وانقطع بزاويته بالرب
وفيها شرف الدين حممد بن كمال الدين يوسف بن مشس الدين حممد بن عمر بن قاضي شهبة الشافعي اشتغل على 
 جده مث على أبيه وتعاىن األدبيات وقال الشعر وكتب اخلط احلسن قال ابن حجي كان مجيل الشكل حسن اخللق

وافر العقل كثري التودد ويل قضاء الزبداين مدة مث تركه وتويف عشر األربعني يف ربيع اآلخر ووجد عليه أبوه وجدا 
كثريا حىت مات بعده عن قرب وفيها إمام الدين حممد األصبهاين قال ابن خجر كان عاملا عابدا مشهورا بالفضل 

رب أنه ما دام حيا ال يصيب أهل أصبهان أذى فاتفقت وفاته والكرامات وكان ينذر بوقوع البالء على يد الللنك وخي
يف طروق اللنك هلم يف هذه السنة انتهى وفيها مجال الدين أبو احملاسن يوسف بن اجملد أيب املعايل حممد بن علي بن 

ه أبوه إبراهيم بن أيب القسم بن جعفر األنصاري املعروف بابن الصرييف ولد يف رمضان سنة عشر وسبعمائة وأمسع
الكثري من أيب بكر الدشيت والقاضي سليمان وعيسى املطعم وغريهم وحدث بالكثري وكان يزين يف القبان مث كرب 
وعجز وكان بآخره يأخذ األجرة ومياكس يف ذلك وآخر من حدث عنه احلافظ بركات الدين حمدث حلب وكان 

  جة له ثبت يشتمل على شيء كثري من الكتب واألجزاء تويف يف ذي احل

  سنة تسع ومثانني وسبعمائة

  
فيها كانت وفاة ميخائيل األسلمي كان نصرانيا وأسلم يف شعبان السنة اليت قبلها حبضرة السلطان فأركب بغلة 



وعمل تاجر اخلاص مث قرر يف نظر أسكندرية يف حمرم هذه السنة فلما كان ثالث عشر ربيع اآلخر ضربت عنقه 
  باألسكندرية

  ه زنديق وشهد عليه بذلك مخسون إال واحدا بعد أن ثبت عليه أن
وفيها ضربت الدراهم الظاهرية وجعل اسم السلطان يف دائرة فتفاءلوا له من ذلك باحلبس فوقع عن قريب ووقع 

  نظريه لولده الناصر فرج يف الدنانري الناصرية 
ي أسلم ببيت املقدس وله تسع وفيها تويف خليل بن فرح بن سعيد اإلسرائيلي القدسي مث الدمشقي القلعي الشافع

عشرة سنة وعىن بالعلم والزم الشيخ ويل الدين املنفلوطي وانتفع به وقرأ القرآن ولقب فخر الدين وحمب الدين 
وكان مولده يف آخر سنة اثنيت عشرة وسبعمائة وتفقه على مذهب الشافعي فمهر وصار من أكثر الناس مواظبة 

التالوة واملطالعة وويل مشيخة القصاعني مث تركها لولده وجاور يف آخر عمره على الطاعة من قيام الليل وإدامة 
مبكة وقدم دمشق ممرضا فمات يف حادي عشر صفر وفيها احلافظ صدر الدين سليمان بن يوسف بن مفلح بن أيب 

بالفنون وحدث  الوفاء الياسويف الدمشقي الشافعي ولد سنة تسع وثالثني تقريبا ومسع الكثري وعىن باحلديث واشتغل
وأفاد وخرج مع اخلط احلسن والدين املتني والفهم القوي واملشاركة الكثرية أوذي يف فتنة الفقهاء القائمني على 

امللك الظاهر فسجن حىت مات يف السجن مع أنه صنف يف منع اخلروج على األمراء تصنيفا حسنا وكان مشهورا 
لعماد احلسباين وغريه وفضل يف مدة يسرية وتنزل يف املدارس مث بالذكاء سريع احلفظ دأب يف االشتغال والزم ا

تركها وقرأ يف األصول على األمخيمي وترافق هو وبدر الدين بن خطيب احلديثة فتركا الوظائف وتزهدا وصارا 
 يأمران باملعروف وينهيان عن املنكر أوذيا بسبب ذلك مرارا مث حبب إىل الصدر احلديث فصحب ابن رافع وجد يف

الطلب وأخذ عن ابن البخاري كثريا ورحل إىل مصر ومسع هبا من مجاعة ودرس وأفىت واستمر على االشتغال 
باحلديث يسمع ويفيد الطلبة القادمني وينوه هبم مع صحة الفهم وجودة الذهن قال ابن حجي ويف آخر أمره صار 

من بالد الشرق فالزمه فمال إليه فلما  يسلك مسلك االجتهاد ويصرح بتخطئة الكبار واتفق وصول أمحد الظاهري
  كانت كائنة تدمر مع ابن احلمصي أمر بالقبض على أمحد

الظاهري ومن ينسب إليه فاتفق أنه وجد مع اثنني من طلبة الياسويف فذكرا أهنما من طلبة الياسويف فقبض على 
  ر الياسويف الياسويف وسجن بالقلعة أحد عشر شهرا إىل أن مات يف ثالث عشر شوال ومن شع

  ) فهي الصراط املستقيم ملن سلك ** ليس الطريق سوى طريق حممد ( 
  ) سبل الرشاد ومن يزغ عنها هلك ** من ميشي يف طرقاته فقد اهتدى ( 

وفيها أبو زيد عبد الرمحن بن حممد بن عبد الرمحن السجلماسي املعروف باحلفيد ابن رشد املالكي كان بارعا يف 
الربكات البلقيين والعفيف املطري والشيخ خليل وويل قضاء حلب مث غزة مث سكن بيت  مذهبه وروى عن أيب

املقدس قال القاضي عالء الدين يف تاريخ حلب كان فاضال يستحضر لكن كالمه أكثر من علمه حىت كان يزعم أن 
إال ابن عبد السالم ابن احلاجب ال يعرف مذهب مالك وأما من تأخر من أهل العلم فإنه كان ال يرفع هبم رأسا 

وابن دقيق العيد ووقع بينه وبني شهاب الدين بن أيب الرضا قاضي حلب الشافعي منافرة فكان كل منهما يقع يف 
حق اآلخر وأكثر احللبيني مع ابن أيب الرضا لكثرة وقوع احلفيد يف اإلعراض وسافر يف جتارة من حلب إىل بغداد مث 

  وسبعني سنة وهو معزول عن القضاء ومل يكن حممودا قاله ابن حجر  حج وعاد إىل القاهرة ومات عن ثالث
وفيها تاج الدين عبد الواحد بن عمر بن عباد املالكي بن احلكار برع يف الفقه وشارك يف غريه وفيها أبو احلسن 



سبعمائة علي بن عمر بن عبد الرحيم بن بدر اجلزري األصل الصاحلي النساح املعروف بأيب اهلول ولد سنة بضع و
ومسع الكثري من التقى سليمان وغريه وحدث وكان مسحا بالتحديث مث حلقه يف أواخر عمره طرف صمم فكان ال 

يسمع إال مبشقة وقد حدث بالكثري ومسع منه السكري وابن العجمي وابن حجي وآخرون وتويف يف ربيع األول عن 
  حنو تسعني سنة 

بن حممد بن أمحد بن علي احلسين نقيب األشراف حبلب ذكره طاهر بن وفيها مشس الدين أبو اجملد حممد بن أمحد 
  حبيب يف ذيل تاريخ أبيه وأثىن عليه بالفضل

الوافر وحسن اجملالسة وطيب احملاضرة ومات يف الطاعون الكائن حبلب واتفق أنه قبضت روحه وهو يقرأ سورة يس 
بن أمحد بن احملب عبد اهللا الصاحلي املقدسي احلنبلي وفيها احلافظ مشس الدين أبو بكر حممد بن احملب عبد اهللا 

املعروف بالصامت الشيخ اإلمام احلافظ األصيل بقية احملدثني مسي بالصامت لكثرة سكوته ووقاره مسع من عيسى 
املطعم والقاضي تقي الدين وابن عبد الدائم والقسم بن عساكر وقرأ على خالته زينب بنت الكمال كثريا وعلى 

ملزي والربزايل والذهيب وذكره يف معجمه املختص وقال فيه عقل وسكون وذهنه جيد ومهته عالية يف أبيه وا
التحصيل وأثىن عليه األئمة وكان آخر من بقي من أئمة هذا الفن وحدث فسمع من خلق كثري منهم الشيخ مشس 

دا حبيث يلبس الثوب أو العمامة الدين بن عبد اهلادي مسع منه يف سنة ثالثني قال ابن حجر كان كثري التقشف ج
فيتقطع قبل أن يبدهلا أو يغسلها ورمبا مشى إىل البيت بقبقاب عتيق وإذا بعد عليه املكان أمسكه بيده ومشى حافيا 

وكان ميشي إىل احللق اليت حتت القلعة فيتفرج على أصحاهبا مع العامة ومل يتزوج قط وكانت إقامته بالضيائية وتويف 
  قعدة وباع ابن أخيه كتبه بأخبس مثن وبذر مثنها بسرعة ألنه كان كثري اإلسراف على نفسه يف خامس ذي ال

وفيها حممد بن علي بن عمر بن خالد بن اخلشاب املصري مسع الصحيح من وزيرة واحلجار وحدث به وويل نيابة 
  احلسبة وأضر قبل موته توىف يف شعبان 

مد بن حممد بن هاشم بن عبد الواحد بن أيب املكارم بن حامد بن وفيها احلافظ ناصر الدين حممد بن علي بن حم
عشائر الشافعي احلليب ولد سنة اثنتني وأربعني ومسع الكثري ببلده ودمشق والقاهرة وأخذ بدمشق عن ابن رافع 
ف وكان بارعا يف الفقه واحلديث واألدب حسن اخلط جدا ذا ثروة وملك كثري مجع جماميع جيدة وحدث وناظر وأل

وأمسع ولده ويل الدين الكثري وشرع يف تاريخ حللب يذيل به على تاريخ ابن العدمي رتبه على حروف املعجم ومتمه 
يف أربعة أسفار يذكر فيه من مات من أهل حلب أو دخلها أو دخل شيئا من معاملتها وكان رأسا ببلده ذكر 

  لقضائها

يف ربيع اآلخر فمات غريبا ويقال أنه مات مسموما وفيها حمب وكان خطيبا هبا مث ملا قدم القاهرة فاجأته الوفاة 
الدين حممد بن حممد بن حممد بن حممد بن أيب بكر الدمراقي اهلندي احلنفي قدم مكة قدميا ومسع من العز بن مجاعة 

صبية وهو عامل بارع وكان يعتمر يف كل يوم ويقرأ كل يوم ختمة ويكتب العلم قال ابن حجر ولكنه كان شديد الع
يقع يف الشافعي ويرى ذلك عبادة نقلت ذلك من خط الشيخ تقي الدين املقريزي ومات وقد قارب املائة انتهى 

وفيها صالح الدين حممد بن امللك الكامل حممد بن امللك السعيد عبد امللك بن صاحل إمسعيل بن العادل بن أيوب 
وأجاز له الدشيت والقاضي وغريمها وحدث وتويف يف الدمشقي كان أحد األمراء بدمشق ومولده سنة عشر تقريبا 

رمضان وفيها حممود بن موسى بن أمحد األذرعي التاجر أجاز له التقي سليمان وغريه وحدث وفيها منشا موسى بن 
ماري حاطه ابن منشا مغا بن منشا موسى ملك التكرور وليها بعد أبيه سنة مخس وسبعني وكان عادال عاقال قاله 



يها مجال الدين أبو احملاسن يوسف بن الشيخ العالمة مشس الدين حممد بن القاضي جنم الدين عمر بن ابن حجر وف
حممد بن عبد الوهاب بن حممد بن ذؤيب بن مشرف بن قاضي شهبة األسدي الشافعي عم صاحب الطبقات ولد 

له والده يف االفتاء وكان  سنة عشرين وسبعمائة ومسع احلديث من مجاعة وتفقه على والده وعلى أهل عصره وأذن
يثين على فهمه وتنقل يف قضاء الرب مث ترك ذلك وأقام بدمشق على وظائف والده نزل له عنها يف حياته وكان 

فاضال يف الفقه غري أنه حصل له ثقل يف لسانه يف مرضة مرضها فكان يعسر عليه الكالم وكان خريا دينا منجما 
الدين احلليب قال يل ما أعلم منذ وعيت إىل اآلن أين خلوت ساعة من وجع  ساكنا حسن الشكل قال احلافظ برهان

  تويف يف شوال ودفن عند والده رمحهما اهللا تعاىل 

  سنة تسعني وسبعمائة

  
فيها أصاب احلجاج يف رجوعهم ليلة تاسع احملرم عند ثغر حامد سيل عظيم مات منه عدد كثري أغرق منهم مائة 

  من مل يعرف وسبعة وثالثني نفسا وأما

فكثري جدا وفيها كما قال ابن حجر هبت ريح عظيمة مبصر وتراب شديد إىل أن كاد يعمى املارة يف الطرقات 
وكان ذلك صبيحة املولد الذي يعمله الشيخ إمسعيل بن يوسف األنبايب فيجتمع فيه من اخللق من ال حيصى عددهم 

خلمر فارغات إىل ما كان يف تلك الليلة من الفساد من الزنا حبيث أنه وجد يف صبيحته مائة ومخسني جرة من جرار ا
واللواط والتجاهر بذلك فأمر الشيخ إمسعيل بإبطال املولد بعد ذلك فيما يقال ومات يف سلخ شعبان وكان نشأ 
د على طريقة حسنة واشتغل بالعلم وانقطع بزاويته وصار يعمل عنده املولد كما يعلم بطنتدا وحيصل فيه من املفاس

والقبائخ ما ال يعرب عنه انتهى وفيها تويف برهان الدين أبو إسحق إبراهيم بن اخلطيب زين الدين أيب حممد عبد 
الرحيم بن قاضي مصر والشام بدر الدين حممد بن مجاعة الكناين احلموي األصل املقدسي الشافعي قاضي مصر 

قية رؤساء الزمان ولد مبصر يف ربيع اآلخر سنة والشام وخطيب اخلطباء وشيخ الشيوخ وكبري طائفة الفقهاء وب
مخس وعشرين وقدم دمشق صغريا فنشأ عند أقاربه باملزة وأحضر على جده ومسع من أبيه وعمه وطلب احلديث 

بنفسه وهو صغري يف حدود األربعني ومسع من شيوخ مصر والشام والزم املزي والذهيب وأثىن على فضائله وحصل 
شيوخ واشتغل يف فنون العلم وتويف والده سنة تسع وثالثني وهو صغري فكتبت خطابة األجزاء وخترج على ال

القدس بامسه واستنيب له مث باشر بنفسه وهو صغري وانقطع ببيت املقدس مث أضيف إليه تدريس الصاحلية بعد وفاة 
ث وسبعني وباشره بنزاهة العالئي مث خطب إىل قضاء الديار املصرية بعد عزل أيب البقا يف مجادى اآلخرة سنة ثال

وعفة ومهابة وحرمة وعزل نفسه فسأله السلطان وترضاه حىت عاد واستمر إىل أن عزل نفسه ثانيا يف شعبان سنة 
سبع وسبعني وعاد إىل القدس على وظائفه مث سئل يف العود إىل القضاء فأعيد يف صفر سنة إحدى ومثانني فباشرها 

ر سنة أربع ومثانني وعاد إىل القدس مث خطب إىل قضاء دمشق واخلطابة بعد ثالث سنني إىل أن عزل نفسه يف صف
  موت القاضي ويل الدين يف ذي القعدة سنة مخس ومثانني مث أضيف

إىل مشيخة الشيوخ بعد سنة من واليته وقام يف أمور كبار متت له قال احلافظ ابن حجر عزل نفسه يف أثناء واليته 
حمببا إىل أناس وإليه انتهت رياسة العلماء يف زمانه فلم يكن أحد يدانيه يف سعة الصدر  غري مرة مث يسأل ويعاد وكان

وكثرة البذل وقيامة احلرمة والصدع باحلق وقمع أهل الفساد مع املشاركة اجليدة يف العلوم واقتىن من الكتب 



لدات وفيه غرائب وفوائد وتويف النفيسة خبطوط مصنفيها وغريهم ما مل يتهيأ لغريه انتهى ومجع تفسريا يف عشر جم
شبه الفجأة يف شعبان ودفن بتربة أقاربه بىن الرحيب باملزة وفيها مجال الدين أمحد بن حممد بن عبد الرحيم بن إبراهيم 
بن حيىي بن أيب اجملد اللخمي األسيوطي مث املكي ولد سنة مخس عشرة وسبعمائة وتفقه للشافعي بالزملكوين والتاج 

لكمال النسائي والزم الشيخ مجال الدين األسنوي وصحب شهاب الدين بن امليلق وأخذ عنه يف التربيزي وا
األصول والتصوف ومسع صحيح البخاري من احلجار ومسع مسلم من الواين وحدث عنهما وعن الدبوسي وحنوه 

كة مدة طويلة من سنة بالكثري ومسع بدمشق من الرضى واملزي ومجاعة ومهر يف الفنون وناب يف احلكم مث جاور مب
سبعني وتصدر للتدريس والتحديث ومجع بني الشرح الكبري والروضة والتهذيب بيض نصف الكتاب يف سبع 

  جملدات وله شرح بانت سعاد وتويف مبكة يف ثالث رجب 
ن حممد وفيها شهاب الدين أبو العباس أمحد بن مشس الدين أيب عبد اهللا حممد بن القاضي جنم الدين أيب حفص عمر ب

بن عبد الوهاب بن حممد بن ذؤيب بن مشرف األسدي الشافعي املعروف بابن قاضي شهبة وهو والد صاحب 
طبقات الشافعية قال ولده مولده يف رجب سنة سبع وثالثني وسبعمائة وحفظ التنبيه وعريه واشتغل على والده 

وصنف فيها مصنفا ودرس وأعار وجلس  وأهل طبقته وأذن له والده باالفتاء واشتغل يف الفرائض ومهر فيها
لالشتغال باجلامع األموي مدة وكان كرمي النفس جدا كثري اإلحسان إىل الطلبة والفقهاء والغرباء وإىل أقاربه وذوي 

  رمحه ومل يكن ببلده يف طائفته أكرم منه ومن الشيخ جنم الدين بن اجلايب

  ه رمحهما اهللا تعاىل تويف يف ذي القعدة ودفن بالباب الصغري مبقربة والد
وفيها شهاب الدين أمحد بن حممد بن غازي بن جامث التركماين املعروف بابن احلجازي ولد سنة ثالث عشرة 

وسبعمائة وحضر على أيب بكر بن أمحد بن عبد الدامي وغريه وأجاز له ابن املهتار وست الوزراء وغريمها وهو جد 
من مجاعة وأجاز له مجاعة وكان فاضال مشاركا أقرأ الناس القراءات  أبيه ألمه وطلب بنفسه بعد الثالثني ومسع

ومات يف رجب وفيها شجاع الدين أبو بكر بن حممد بن قاسم السنجاري احلنبلي نزيل بغداد الشيخ اإلمام احملدث 
عين كان فاضال مسندا حدث بالكثري فمن ذلك جامع املسانيد ومسند الشافعي ورموز الكنوز يف التفسري للرس

وكتاب التوابني لشيخ اإلسالم موفق الدين بن قدامة وحدث عنه الشيخ نصر اهللا البغدادي وولده قاضي القضاة 
  حمب الدين وتويف عن مثانني سنة 

وفيها عبد اهللا بن حممد بن حممد بن سليمان النيسابوري األصل مث املكي املعروف بالشاوري ولد سنة مخس 
من الرضى الطربي وأجاز له أخوه الصفي وحدث بالكثري قال ابن حجر العسقالين  وسبعمائة وقيل قبل ذلك ومسع

مسعت عليه صحيح البخاري مبكة وتفرد عن الرضى بسماع الثقفيات وقد حضر إىل القاهرة يف أواخر عمره 
  وحدث مث رجع إىل مكة وتغري قليال ومات هبا يف ذي احلجة 

ملعروف بابن اللوز كان فاضال ماهرا يف الطب واهليئة وغري ذلك مات يف وفيها عبد الواحد بن عبد اهللا املغريب ا
  شوال قاله ابن حجر 

وفيها العالء عالء الدين بن أمحد بن حممد بن أمحد السريامي مبهملة مكسورة بعدها حتتانية ساكنة قال يف أنباء الغمر 
درس يف تلك البالد فأقام يف ماردين مدة مث  كان من كبار العلماء يف املعقوالت قدم من البالد الشرقية بعد أن

فارقها لزيارة القدس فلزمه أهل حلب لإلفادة وبلغ خربه امللك الظاهر فاستدعى به فقرره شيخا ومدرسا مبدرسته 
اليت أنشأها بني القصرين وأفاد الناس يف علوم عديدة وكان إليه املنتهى يف فعل املعاين والبيان وكان متوددا إىل 

  حمسنا إىل الطلبة الناس



قائما يف مصاحلهم ال يلوي بشره عن أحد مع الدين املتني والعبادة الدائمة مات يف ثالث مجادى األوىل وكانت 
  جنازته حافلة وقد جاوز السبعني انتهى 

وفيها مشس الدين حممد بن إبراهيم بن يعقوب شيخ الوضوء الشافعي كان يقرىء بالسبع ويشارك يف الفضائل وقيل 
له شيخ الوضوء ألنه كان يطوف على املطاهر فيعلم العامة الوضوء قال ابن حجي قدم من صفد ومسع على 

السادحي أحد أصحاب الفخر وتفقه بوالدي وغريه وأذن له ابن خطيب يربود يف االفتاء وكان التاج السبكي يثين 
له راتبا على املارستان املنصوري عليه ويسلك مع ذلك طريق التصوف ودخل القاهرة واجتمع بالسلطان ورتب 

وكان حسن الفهم جيد املناظرة يعتقد ابن عريب وأقام بالقاهرة تسع سنني وتويف يف مجادى اآلخرة وقد جاوز 
السبعني انتهى وفيها مشس الدين حممد بن أمحد بن عبد الرمحن املنبجي األمسري خطيب املزة مسع الكثري من التقي 

وم وغريهم وتفرد بأشياء وأكثروا عنه وهو آخر من حدث عن ابن مكتوم باملوطأ وعن سليمان ووزيرة وابن مكت
وزيرة مبسند الشافعي وويل بآخرة قضاء الزبداين وتويف يف ذي القعدة عن ست ومثانني سنة وفيها بدر الدين حممد 

ا ذا عيال وهو مع ذلك بن إمسعيل األربلي بن الكحال قال ابن حجر عىن بالفقه واألصول وكان جيد الفهم فقري
راض قانع جاوز السبعني انتهى وفيها عز الدين أبو اليمن حممد بن عبد اللطيف بن حممود بن أمحد الربعي بن 

الكويك أصله من تكريت مث سكن سلفه األسكندرية وكانوا جتارا هبا ومسع باألسكندرية من العتيب ووجيهة بنت 
ريش وأيب حيان وغريهم وكان رئيسا مسموع الكلمة عند القضاة تويف الصعيدي وبدر الدين بن مجاعة وعلي بن ق

  يف مجادى األوىل عن مخس وسبعني سنة 

  سنة إحدى وتسعني وسبعمائة

  
  تويف شهاب الدين أبو اخلري أمحد بن عمر بن حممد بن أيب الرضا قاضي

ف الدين يعقوب خطيب قلعة محاة القضاة احلموي الشافعي نزيل حلب اشتغل يف الفقه وغريه وأخذ عن العالمة شر
ورحل إىل الشام وقرأ على أهلها ورحل إىل القاهرة واشتغل هبا وقدم حلب سنة بضع وسبعني قاضي العسكر ومفيت 

دار العدل فأقام هبا يفيت ويفيد مث توىل قضاء حلب فحمدت سريته ذكره احلافظ برهان الدين احلليب سبط ابن 
ومعرفة ودهاءا وحفظا غري أنه كان له أناس يعادونه وما يصنعه خيرجونه يف قوالب  العجمي فقال فريد الشام ذكاءا

رديئة ويتكلمون فيه بأشياء ليست فيه ولكن احلسد محلهم على ذلك وكان أوحد العلماء متقنا متفننا أستاذا يف 
ق واإلنشاء عاملا بالفقه واألصلني القراءات وتوجيهها والتفسري واملعاين والبيان والبديع والعروض والنظم والنثر الفائ

وحيفظ مجلة صاحلة من احلديث وصناعته يكاد حيفظ شرح مسلم ومعامل السنن للخطايب وكان أستاذا يف معرفة 
الطب والعالج وهو رجل غريب يف بابه وكان حيافظ على اجللوس يف املسجد ال يكاد خيرج منه إال حلاجته وعنده 

العلم وأهله وال يقدم عليهم أحدا مل أر حبلب أحدا بعده من أهلها أعلم منه وال حشمة وله سياسة وكياسة يعظم 
من غريها إال ما كان من شيخنا سراج الدين البلقيين إىل أن قال وله مؤلفات نفيسة منها كتاب الناسخ واملنسوخ 

ا وكتاب مفاخرة بني وكتاب يف فنون القرآن جملد ضخم ونظم غريب القرآن للعزيزي على قافية الشاطبية ووزهن
السيف والقلم وكتاب ليس فيه حرف معجم وغري ذلك ودخل بني الترك فأخذ وحبس بالقلعة مث محل مقيدا إىل 

قريب من خان شيخون وقتل هناك يف ذي القعدة مث نقل إىل محاه إىل مقربة والده وأهله وقال العيين يف تارخيه قتل 



ر هو الذي جعله من أعيان الناس وواله القضاء من غري بذل وال سعي شر قتلة وكان ذلك أقل جزائه فإن الظاه
فجازاه بأن أفىت يف حقه مبا أفىت وقام يف نصر أعدائه مبا قام وشهر السيف وركب بنفسه واملنادي ينادي بني يديه 

سلطنته ما  قوموا انصروا الدولة املنصورية بأنفسكم وأموالكم فإن الظاهر من املفسدين العصاة اخلارجني فإن
  صادفت حمال إىل غري ذلك وكان عنده بعض شيء من

العلم ولكنه كان يرى نفسه يف مقام عظيم وكان مولعا بثلب أعراض الكبار وكان باطنه رديئا وقلبه خبيثا قال 
مر ومسعت أنه كان يقع يف حق اإلمام أيب حنيفة انتهى كالم العيين ملخصا وفيها شهاب الدين أمحد بن زين الدين ع

بن الشهاب حممود بن سليمان بن فهد احلليب األصل الدمشقي املعروف بالقنبيط قال ابن حجر ولد سنة عشر أو 
حنوها ومسع من أمني الدين حممد بن أيب بكر بن النحاس وغريه ووقع يف الدست فكان أكربهم سنا وأقدمهم مات 

  ي أراد صاحبنا مشس الدين بن اجلزري بقوله يف ربيع األول عن مثانني سنة وزيادة ومل حيدث شيئا وهو الذ
  ) طالب خري فاخلري يف البكر ** باكر إىل دار عدل جلق يا ( 
  ) بالقرع والقنبيط واجلزر ** فالدست قد طاب واستوى وغلى ( 

وفيها وأشار بالقنبيط إىل هذا وباجلزر إىل نفسه وبالقرع إىل أيب بكر بن حممد اآليت ذكره سنة أربع وتسعني انتهى 
حمب الدين أمحد بن حممد املعروف بالسبيت انقطع مبصلى حوالن ظاهر مصر وكان معتقدا ويشار إليه بعلم احلرف 

  والزايرجا ومات يف عشرى صفر وقد جاوز الثمانني ظنا وكان حسن السمت 
ظم فأجاد وكان مسع وفيها شهاب الدين أمحد بن موسى بن علي املعروف بابن الوكيل عىن بالفقه والعربية وقال الن

مبكة من اجلمال بن عبد املعطي املكي وبدمشق من الصالح بن أيب عمر ومن شيوخه يف العلم صالح الدين العفيفي 
وجنم الدين بن اجلايب ومجال الدين األسيوطي ومشس الدين الكرماين وكان يتوقد ذكاءا مات بالقاهرة يف صفر وفيها 

يزيد بن حممد السرائي احلنفي الشهري مبوالنا زاده قال ابن حجر يف أنباء الغمر شهاب الدين أمحد بن ركن الدين بن 
كان والده كثري املراعاة للعلماء والتعهد للصاحلني وكان السالطني من بالد سراي قد فوضوا إليه النظر على 

وكان يقول أنا أجتنبه لريزقين أوقافهم فكانت حتمل إليه األموال من أقطار البالد وال يتناول لنفسه وال لعياله شيئا 
  اهللا ولدا صاحلا مث

مات الشيخ سنة ثالث وستني وخلف ولده هذا ابن تسع سنني وقد الحت آثار النجابة عليه فالزم االشتغال حىت 
أتقن كثريا من العلوم وتقدم يف التدريس واإلفادة وهو دون العشرين مث رحل من بالده قلحا فما دخل بلدا إال 

ها لتقدمه يف الفنون وال سيما فقه احلنفية ودقائق العربية واملعاين وكانت له مع ذلك يد طوىل يف النظم عظمه أهلو
والنثر مث حبب إليه السلوك فربع يف طريق الصوفية وحج وجاور ورزق يف اخللوات فتوحات عظيمة مث دخل 

سعدا واستقر مدرسا للمحدثني بالظاهرية اجلديدة القاهرة مث رجع إىل املدينة فجاور هبا مث رجع فأقام خبانقاه سعيد ال
أول ما فتحت بني القصرين وقرر مدرسا للصرغتمشية يف احلديث أيضا مث إن بعض احلسدة دس إليه مسا فتناوله 

  فطالت علته بسببه إىل أن مات يف احملرم انتهى 
حممد الشعييب باملعجمة واملوحدة مصغرا  وفيها صدر الدين أبو املعايل عبد اخلالق ويقال له أيضا حممد بن حممد بن

اإلسفراييين ولد سنة أربع وثالثني وكان عارفا بالفقه وحدث بكتاب املناسك تصنيف أبيه عنه وشرح منه قطعة 
ومجع هو كتابا يف املناسك أيضا كثري الفائدة وكان مشهورا ببغداد مات بفند منصرفا من احلج يف احملرم وفيها 

عبد الرمحن بن حممد بن حممد بن سليمان األسكندراين املالكي املعروف بابن خري مسع من ابن  القاضي مجال الدين



الصفي والوادي آشي وغريمها وكان عافا بالفقه دينا خريا ويل احلكم فحمدت سريته قال ابن حجر قرأت عليه 
  الكية بعناية اخلليفة املتوكل انتهى شيئا مات يف سابع عشر رمضان واستقر بعده تاج الدين هبرام الدمريي يف قضاء امل

وفيها جنم الدين عبد الرحيم بن عبد الكرمي بن عبد الرحيم بن رزين احلموي األصل القاهرة قال ابن حجر مسع 
الصحيح من وزيرة واحلجار ومسع من غريمها وحدث مسعت عليه مبصر مات يف مجادى األوىل وله إحدى وتسعون 

  سنة انتهى

  
ين عبد الوهاب بن سبع البعلبكي عىن بالعلم وحصل ودرس وألف خمتصرا يف األحكام وويل قضاء وفيها تقي الد

  بعلبك فلم حيمد يف القضاء مات بدمشق 
وفيها فخر الدين علي بن أمحد بن حممد بن التقي سليمان بن محزة املقدسي مث الصاحلي احلنبلي ولد سنة أربعني 

نده وخطب باجلامع املظفري وكان أديبا ناظما ناثرا منشئا له خطب حسان ومسع الكثري والزم ابن مفلح وتفقه ع
  ونظم كثري وتعاليق يف فنون وكان لطيف الشمائل تويف يف مجادى اآلخرة 

وفيها علي بن اجلمال حممد بن عيسى اليافعي كان عارفا بالنحو يف بالد اليمن مات بعدن يف صفر قاله السيوطي يف 
رف الدين األشقر عثمان بن سليمان بن رسول بن يوسف بن خليل بن نوح الكرادي احلنفي طبقات النحاة وفيها ش

أصله من تركمان البالد الشمالية واشتغل يف بالده مث قدم القاهرة يف دولة األشرف فصحب امللك الظاهر قبل أن 
ه قضاء العسكر ومشيخة اخلانقاه يتأمر وكانت له به معرفة من بالده فلما كرب قرره إماما عنده وتقدم يف دولته ووال

البيربسية وكان حسن اهليئة مشاركا يف الفضائل جيد احملاضرة مات يف رابع عشرى ربيع اآلخر عن حنو مخسني سنة 
وفيها حمب الدين حممد بن بدر الدين عبد اهللا بن حممد بن فرحون اليعمري املغريب مث املدين املالكي كانت له عناية 

ء بلده ومل جياوز اخلمسني وفيها تقي الدين حممد بن عبد القادر بن علي بن سبع البعلي قال ابن بالعلم وويل قضا
حجر اشتغل ودرس مكان عمه أمحد يف األمينية وغريها وأفىت ودرس وويل قضاء بعلبك وطرابلس ومل يكن مرضيا 

احملراب قراءة جيدة وخيطب جبامع يف سريته ومجع كتابا يف الفقه مع قصور فهمه وكان يكتب خطا حسنا ويقرأ يف 
رأس العني مات يف احملرم انتهى وفيها بدر الدين أبو اليمن حممد بن سراج الدين عمر بن رسالن بن نصري الكناين 

املصري البلقيين الشافعي سبط هباء الدين بن عقيل قال ابن قاضي شهبة يف طبقاته ولد يف صفر سنة ست وقيل سنة 
  ق مع والده سنة تسع وستني وهو مراهق وقد حفظ عدة كتب فعرضهاسبع ومخسني وقدم دمش

على مشايخ الشام إذ ذاك وأجاز له من أصحاب البخاري وابن القواس وغريهم وأخذ عن والده وعن غريه من 
علماء عصره منهم جده الشيخ هباء الدين ومجال الدين األسنوي وتقدم ومتيز وفاق أقرانه باجتهاده وجودة ذهنه 

س واشتغل وأفىت ونزل له والده عن قضاء العسكر يف شعبان سنة تسع وسبعني وكان حسن الذات مليح ودر
الصفات وكان يكثر البحث مع والده ويعارضه وكان والده يسر بذلك كثريا وقد ذكر له األديب زين الدين طاهر 

خالق ال متطبعا وأخذ الفقه عن بن حبيب ترمجة حسنة وقال كان كلفا باجلود ال متكلفا مطبوعا على مكارم األ
والده شيخ اإلسالم وبرع فيه إىل أن روت عنه أفواه احملابر وألسنة األقالم وشارك أهل العلوم فكان هلم منه أوىف 
نصيب وحامل أرباب الفنون فظهر هلم بكل معىن غريب مث دون العلم الشريف وكرس وباشر الوظائف اجلليلة 

كر بالديار املصرية واستمر إىل أن تطاولت إليه يد القضاء القسرية فتويف يف شعبان وأفىت ودرس وتوىل قضاء العس
بالقاهرة ودفن مبدرسة والده اليت أنشأها بقرب جامع احلاكم وتأمل والده عليه كثريا وتويف عن نيف وثالثني سنة 



في قدم القاهرة والزم عمه وغريه يف وفيها مشس الدين حممد بن حممود بن عبد اهللا النيسابوري ابن أخي جار اهللا احلن
االشتغال وويل إفتاء دار العدل ومشيخة سعيد السعداء وكان بشوشا حسن األخالق عاملا بكثري من املعاين والبيان 

والتصوف ومات يف ربيع اآلخر ومل يكمل اخلمسني وفيها سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد اهللا هكذا أثبته 
ة بلفظ مسعود وهو املشهور والذي أثبته ابن حجر يف كتابيه الدرر الكامنة وأنباء الغمر السيوطي يف طبقات النحا

بلفظ حممود بن عمر بن عبد اهللا التفتازاين اإلمام العالمة عامل النحو والتصريف واملعاين والبيان واألصلني واملنطق 
فوقيتني والزاي وسكون الفاء وبالنون قرية وغريمها قال ابن حجر ولد سنة اثنيت عشرة وسبعمائة بتفتازان بفتح ال

  بنواحي

نسا وأخذ عن القطب والعضد وتقدم يف الفنون واشتهر ذكره وطار صيته وانتفع الناس بتصانيفه وكان يف لسانه 
لكنة وانتهت إليه معرفة العلم باملشرق انتهى ملخصا وقال غريه فرغ من تأليف شرح الزجناين حني بلغ ست عشرة 

رح تلخيص املفتاح يف صفر سنة مثان وأربعني هبراة ومن اختصاره سنة ست ومخسني ومن شرح الرسالة سنة ومن ش
الشمسية يف مجادى اآلخرة سنة سبع ومخسني مبزارجام ومن شرح التلويح يف ذي القعدة سنة مثان ومخسني بكلستان 

ر األصول يف ذي احلجة سنة سبعني تركستان ومن شرح العقائد يف شعبان سنة مثان وستني ومن حاشية شرح خمتص
ومن رسالة اإلرشاد سنة أربع وسبعني كلها خبوارزم ومن مقاصد الكالم وشرحه يف ذي القعدة سنة أربع ومثانني 
بسمرقند ومن هتذيب الكالم يف رجب ومن شرح القسم الثالث من املفتاح يف شوال كلها يف سنة تسع ومثانني 

اوى احلنفية يوم التاسع من ذي القعدة سنة تسع وستني ومن تأليفه مفتاح الفقه بظاهر مسرقند وشرع يف تأليف فت
سنة اثنتني وسبعني ومن شرح تلخيص اجلامع سنة ست ومثانني كلها بسرخس ومن شرح الكشاف يف الثاين من 

  ربيع اآلخر سنة تسع ومثانني بظاهر مسرقند ومن شعره 
  ) من معضالت املطالب  على درة** إذا خاض يف حبر التفكر خاطري ( 
  ) ونلت املىن بالكتب ال بالكتائب ** حقرت ملوك األرض يف نيل ما حووا ( 

  ومنه أيضا 
  ) فالعمر مضى ومل ننل آماال ** فرق فرق الدرس وحصل ماال ( 
  ) افعنلل يفعنلل افعنالال ** ال ينفعك القياس والعكس وال ( 

  ومنه 
  ) اء شبايب واجلنون فنون رد** طويت بأحراز العلوم وكسبها ( 
  )تبني يل أن الفنون جنون ** فلما حتصلت العلوم ونلتها ( 

وحكى بعض األفاضل أن الشيخ سعد الدين كان يف ابتداء طلبه بعيد الفهم جدا ومل يكن يف مجاعة العضد أبلد منه 
املثل بني مجاعته يف البالدة  ومع ذلك فكان كثري االجتهاد ومل يؤيسه مجود فهمه من الطلب وكان العضد يضرب به

فاتفق أن أتاه إىل خلوته رجل ال يعرفه فقال له قم يا سعد الدين لنذهب إىل السري فقال ما للسري خلقت أنا ال أفهم 
شيئا مع املطالعة فكيف إذا ذهبت إىل السري ومل أطالع فذهب وعاد وقال له قم بنا إىل السري فأجابه باجلواب األول 

فذهب الرجل وعاد وقال له مثل ما قال أوال فقال ما رأيت أبلد منك أمل أقل لك ما للسري خلقت  ومل يذهب معه
فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدعوك فقام منزعجا ومل ينتعل بل خرج حافيا حىت وصل به إىل مكان 

ت تلك الشجريات فتبسم له وقال خارج البلد به شجريات فرأى النيب صلى اهللا عليه وسلم يف نفر من أصحابه حت



له نرسل إليك املرة بعد املرة ومل تأت فقال يا رسول اهللا ما علمت أنك املرسل وأنت أعلم مبا اعتذرت به من سوء 
فهمي وقلة حفظي وأشكو إليك ذلك فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم افتح فمك وتفل له فيه ودعا له مث 

بشره بالفتح فعاد وقد تضلع علما ونورا فلما كان من الغد أتى إىل جملس العصد وجلس أمره بالعود إىل منزله و
مكانه فأورد يف أثناء جلوسه أشياء ظن رفقته من الطلبة أهنا ال معىن هلا ملا يعهدون منه فلما مسعها العضد بكى وقال 

ه فيه وفخم أمره من يومئذ انتهى وتويف أمرك يا سعد الدين إىل فإنك اليوم غريك فيما مضى مث قام من جملسه وأجلس
رمحه اهللا بسمرقند وكان سبب موته ما ذكره يف شقائق النعمان يف ترمجة ابن اجلزري أن تيمورلنك مجع بينه وبني 
السيد الشريف فأمر التيمور بتقدمي السيد على السعد وقال لو فرضنا أنكما سيان يف الفضل فله شرف النسب 

التفتازاين وحزن حزنا شديدا فما لبث حىت مات رمحه اهللا تعاىل وقد وقع ذلك بعد مباحثتهما فاغتم لذلك العالمة 
  عنده وكان احلكم بينهما نعمان الدين اخلوارزمي املعتزيل فرجح كالم السيد الشريف على كالم

لبيس على الترك يف ذلك العالمة التفتازاين انتهى وفيها منهاج الدين الرومي احلنفي كان أعجوبة يف قلة العلم والت
قدم القاهرة فويل تدريس احلنفية مبدرسة أم األشرف قاله ابن حجر وقال قال شيخنا ناصر الدين بن الفرات 

حضرت درسه مرارا فكان ال ينطق يف شيء من العلم بكلمة بل إذا قرأ القارىء شيئا استحسنه ورمبا تكلم بكالم 
  األول  ال يفهم منه شيء مات يف رابع عشرى ربيع

  سنة اثنتني وتسعني وسبعمائة

  
يف صفرها أخرج برقوق امللك الظاهر من السجن وعاد إىل ملكه فاستمر إىل أن مات سنة إحدى ومثامنائة يف شواهلا 

  كما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل 
يان بن هاشم وفيها تويف القاضي شهاب الدين أمحد بن ظهرية بن أمحد بن عطية بن ظهرية بن حممد بن علي بن عل

بن مرزوق املخزومي املكي الشافعي القرشي قال ابن أخيه القاضي مجال الدين يف معجم شيوخه الذي مساه ارشاد 
الطالبني إىل شيوخ ابن ظهرية مجال الدين ما لفظه أبو العباس شهاب الدين أمحد بن ظهري الدين ظهرية عمى اإلمام 

 عشرة وسبعمائة ومسع هبا من القاضي جنم الدين حممد بن اجلمال بن احملب الفقيه املفيت ولد مبكة يف شهور سنة مثاين
الطربي وأخيه الزين حممد وأمحد بن الرضى الطربي واألمني األقشهري واجلمال حممد بن أمحد بن خلف املطري 

الدين وعيسى بن عبد العزيز احلجي مسع منه صحيح البخاري يف آخرين وتفقه على مجاعة منهم العالمة جنم 
األصفوين وبه خترج وأخذ احلساب والفرائض وأخذ األصول عن العالمة مجال الدين عبد الرحيم األسنوي وقرأ 
بالروايات على أيب إسحق إبراهيم بن مسعود املروزي وغريه وأذن له احلافظ أبو سعيد بن العالئي وغريه باالفتاء 

يف احلكم عن القاضيني تقي الدين وكمال الدين مث ويل  وتصدر لالشغال باملسجد احلرام فانتفع به مجاعة وناب
قضاء مكة وخطابتها بعد موت شيخنا القاضي أيب الفضل مث عزل عن ذلك سنة مثان ومثانني فالزم شغل الطلبة 

  باحلرم الشريف إىل أن تويف ليلة السبت ثالث

  عشرى ربيع األول وصلى عليه من الغد باملسجد احلرام ودفن باملعالة 
يها شهاب الدين أمحد بن موسى بن علي بن احلداد الزبيدي احلنفي كان عارفا بالفرائض فاضال مات بزبيد يف وف

  ذي احلجة قاله ابن حجر 



وفيها شرف الدين إمسعيل بن حاجي الفروي بفتح الفاء وسكون الراء نسبة إىل فروة جد الفقيه الشافعي كان أحد 
سبعني فأفاد هبا يف اجلامع وغريه ودرس بالعيينية وغريها وكان دينا خريا علماء بغداد مث قدم دمشق يف حدود ال

تصدق مبا ميلكه يف مرض موته ومات يف صفر وفيها سرحان بن عبد اهللا الفقيه املالكي قال ابن حجر كان عارفا 
ن املارداين مث مبذهبه مات يف ذي احلجة بالقاهرة وكان أكوال مشهورا بذلك وفيها عبد املؤمن بن أمحد بن عثما

الدمشقي الشافعي قدم دمشق فاشتغل ومهر واستنابه التاج السبكي يف إمامة اجلامع واخلطابة واستمر ينوب يف 
ذلك إىل أن مات وكان دينا خريا مالزما للجامع يشغل الطبلة مات يف ربيع اآلخر وفيها عالء الدين علي بن خلف 

غزة مولده سنة اثنيت عشرة وسبعمائة وهو أخو القاضي مشس الدين بن خليل بن عطاء اهللا الشافعي الغزي قاضي 
الغزي وأسن منه قال احلافظ ابن حجي كان له قدمي اشتغال بدمشق ومسع من ابن الشحنة ومجاعة أجاز يل ومل أمسع 

نه اجتمع منه انتهى وقال ابن قاضي شهبة بلغين أن أخاه والشيخ عماد الدين احلسباين قرأ عليه يف أول أمرمها وأ
بالشيخ سراج الدين البلقيين فسأله عن شيء ميتحنه به فقال متتحين وأنا يل تلميذان أفتخر هبما على الناس احلسباين 
وأخي وويل قضاء غزة مدة مث عزل بسبب سوء سرية أوالده وأقام مدة بقرن احلارة منقطعا إىل العبادة ورأيت آخرا 

ين انه اختصر التاريخ مجيعه تويف يف ربيع اآلخر أو مجادى األوىل بغزة انتهى خبطه خمتصر تاريخ اإلسالم للذهيب وبلغ
وفيها زين الدين أبو حفص عمر بن مسلم بن سعيد بن عمر ابن بدر بن مسلم الكتاين بتشديد الفوقية وبالنون 

  د يف شعبان سنة أربعالقرشي امللحي الدمشقي اإلمام الفقيه الشافعي احملدث املفسر الواعظ قال ابن قاضي شهبة ول

وعشرين وسبعمائة وورد دمشق بعد األربعني واشتغل يف الفقه على خطيب جامع جراح شرف الدين قاسم وأخذ 
عن الشيخ عالء الدين بن حجي وأخذ األصول عن البهاء األمخيمي واشتغل يف احلديث وشرع يف عمل املواعيد 

تفع به خلق كثري من العوام وصار لديهم فضيلة وأفىت وتصدر وكان يعمل مواعيد نافعة تفيد اخلاصة والعامة وان
لإلفادة ودرس باملسرورية مث بالناصرية ووقع بينه وبني ابن مجاعة بسببها وحصل له حمنة مث عوض عنها باألتابكية مث 

مث  أخذت عنه فلما ويل ولده قضاء دمشق يف سنة إحدى وتسعني ترك له اخلطابة وتدريس الناصرية واألتابكية
فوض إليه دار احلديث األشرفية فلما عادت دولة الظاهر أخذ واعتقل مع ابنه بالقلعة وجرت هلما حمن وطلب 

منهما أموال فرهن الشيخ كثريا من كتبه على املبلغ الذي طلب منهما قال احلافظ ابن حجي برع يف علم التفسري 
ع الكثري من شيوخنا وله مشاركة يف العربية انتهى وأما علم احلديث فكان حافظا للمتون عارفا بالرجال وكان مس

وكان مشهورا بقوة احلفظ ودوامه إذا حفظ شيئا ال ينساه شجاعا مقداما كثري املساعدة لطلبة العلم يقول احلق 
على من كان من غري مداراة يف احلق وال حماباة وملك من نفائس الكتب شيئا كثريا وكان كثري العمل واالشتغال ال 

ومل يزل حاله على أحسن نظام إىل أن قدر اهللا عليه ما قدر فتويف معتقال بقلعة دمشق يف ذي احلجة ودفن  ميل
بالقبيبات وحضر جنازته من ال حيصي كثرة وفيها مشس الدين حممد بن أمحد بن علي املصري املعروف بالرفا قال 

ازل وجاور كثريا فكان يلقب محامة احلرم وكان ابن حجر عين بالعلم قليال ومسع احلديث فأكثر ومسع العايل والن
  يسكن الناصرية بني القصرين صحبته قليال ومات يف مجادى األوىل 

وفيها فخر الدين حممد بن جمد الدين أمحد بن عمر بن عبد الكرمي بن حمبوب سبط شرف الدين بن احلافظ مسع من 
مكثرا من احلديث وقد تفقه على جده وأذن له يف حيىي بن سعيد وابن الشحنة والتقى بن تيمية وغريهم وكان 

  االفتاء وكان فاضال ذكيا يتعاىن كل شيء يراه حىت اخلياطة والنجارة والبناء واملوسيقا مع حسن الشكالة



  ولطف املعاشرة ورقة النظم مات يف ربيع األول عن مثان ومثانني سنة 
بالقرب من دمنهور املالكي كان فاضال ينظم الشعر نظما وفيها حممد بن إمساعيل األفالقي نسبة إىل أفالق قرية 

  وسطا تويف يف سادس مجادى األوىل 
وفيها مجال الدين حممد بن عبد اهللا بن عبد اهللا بن أيب بكر احلثيثي مبهملة ومثلثتني مصغر الصرديف الرميي بفتح الراء 

بالعلم وتقدم يف الفقه فكانت إليه الرحلة يف زمانه بعدها حتتانية ساكنة نسبة إىل رمية ناحية باليمن الشافعي اشتغل 
وصنف التصانيف النافعة منها شرح التنبيه يف أربعة وعشرين سفرا أثابه امللك األشرف على أهدائه إليه أربعة 

وعشرين ألف دينار ببالدهم يكون قدرها ببالدنا أربعة آالف دينار وله املعاين الشريفة وبغية الناسك يف املناسك 
خالصة اخلواطر وغري ذلك ويل قضاء األقضية بزبيد دهرا قال ابن حجر قال يل اجلمال املصري كان الرميي كثري و

االزدراء بالنووي فرأيت لسانه يف مرض موته قد انزلع واسود فجاءت هرة فخطفته فكان ذلك آية للناظرين انتهى 
يها مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن سليمان الصرخدي تويف يف أوائل احملرم وقيل يف أول صفر بزبيد قاضيا هبا وف

الشافعي اإلمام العالمة املصنف اجلامع بني أشتات العلوم أخذ العلوم عن مشاخيها وممن أخذ عنه مشس الدين بن 
قاضي شهبة والعماد احلسباين وكان أمجع أهل البلد لفنون العلم أفىن ودرس وأشغل وصنف غري أن لسانه كان 

قلمه أحسن من لسانه وكان حظه من الدنيا قليال مل حيصل له شيء من املناصب وإمنا درس بالتقوية قاصرا و
والكالسة نيابة وله تصدر باجلامع وكان ينصر مذهب األشعري كثريا ويعادي احلنابلة وصنف شرح املختصر ثالثة 

الئي والتمهيد لألسنوي واعترض أجزاء واختصر أعراب السفاقسي واعترض عليهما يف مواضع واختصر قواعد الع
عليهما يف مواضع واختصر املهمات وله غري ذلك وكتب الكثري خبطه واحترق غالب مصنفاته يف الفتنة قبل تبييضها 

  وكان فقريا ذا عيال تويف يف ذي القعدة ودفن بباب الصغري بالقرب من معاوية رضي اهللا عنه

  
ن حممد بن حممد بن أيب العز احلنفي الصاحلي اشتغل قدميا ومهر ودرس وفيها صدر الدين حممد بن عالء الدين علي ب

وأفىت وخطب حبسبان مدة مث ويل قضاء دمشق يف احملرم سنة تسع وسبعني مث ويل قضاء مصر بعد ابن عمه فأقام 
 أن جاء شهرا مث استعفى ورجع إىل دمشق على وظائفه مث بدت منه هفوة فاعتقل بسببها وأقام مدة مقترا خامال إىل

الناصري فرفع إليه أمره فأمر برد وظائفه فلم تطل مدته بعد ذلك وتويف يف ذي القعدة وفيها مشس الدين حممد بن 
شرف الدين حممد بن أمحد بن إبراهيم بن فالح األسكندراين مث الدمشقي مسع احلجار وحدث وكان ينسب إىل 

ن عمر األنصاري البلقيين نزيل مصر مسع صحيح مسلم غفلة قاله ابن حجر وفيها صالح الدين حممد بن حممد ب
على الشريف املوسوي موسى بن علي بن أيب طالب والعز حممد بن عبد احلميد وتفرد عنهما بالسماع وقد تأخر 

بعده رفيقه حممد بن يس لكنه كان حاضرا تويف يف رمضان عن سبع ومثانني سنة وفيها احلافظ مشس الدين أبو 
موسى بن حممد بن سند بن متيم اإلمام العامل احلافظ اللخمي املصري األصل الدمشقي الشافعي العباس حممد بن 

املعروف بابن سند ولد يف ربيع اآلخر سنة تسع وعشرين وسبعمائة وطلب احلديث يف حدود اخلمسني ومسع من 
بالديار املصرية على  مجاعة بدمشق ومصر وقرأ الفقه على شرف الدين بن قاسم خطيب جامع جراح وقرأ األصول

اجلمال األسنوي وأخذ العربية عن التاج املراكشي وأذن له يف إقرائها وأخذ يف القدس عن احلافظ صالح الدين 
العالئي وأجازه بالفتوى والتدريس وصحب القاضي تاج الدين والزمه وناب يف احلكم عن القاضي سري الدين 

يب يف املعجم املختص وهو آخر من ذكرهم فيه وفاة وقال احلافظ املالكي مث عن القاضي ويل الدين ذكره الذه
شهاب الدين بن حجي كان من أحسن الناس قرائه للحديث كان يرجح على كل أحد حلسن قرائته وفصاحته 



وخرج لنفسه أربعني متباينة املنت واإلسناد وخرج لغريه وتعني يف الفن مسعنا بقراءته كثريا وله حمفوظات يف الفقه 
  ألصول والعربية وأجازه بالفتيا ابن كثري والقاضي تاج الدين وقال يف أنباء الغمر ناب عن بعضوا

القضاة الشافعية كالتاج السبكي وكان شديد اللزوم له وقارئا لتصانيفه وناب عنه يف مشيخة دار احلديث 
البقاء ومات شافعيا عاشر صفر واألشرفية وغريمها مث حتول مالكيا فناب عن بعض املالكية مث رجع فناب عن أيب 

  بدمشق ودفن مبقربة الصوفية وهو القائل 
  ) فانظر إىل جتدين ذاك منفردا ** احلافظ الفرد أن أحببت رؤيته ( 
  ) لوالي أضحى الورى مل يعرفوا سندا ** كفى هلذا دليل أنين رجل ( 

اختالطا فاحشا وقرأت خبط ابن حجي  وقرأت خبط الربهان احملدث أنه اختلط قبل موته بسنة بسبب مرض طال به
  أنه تغري يف آخره تغريا شديدا ونسي بعض القرآن فكان يقال أن ذلك لكثرة وقيعته يف الناس انتهى ملخصا 

وفيها شرف الدين يعقوب بن عيسى األقصراي مث الدمشقي ولد سنة عشرين ومسع من احلجار واملزي وغريمها 
  ن رجال خريا مات يف ذي احلجة وحدث وخطب ودرس وناب يف احلكم وكا

  سنة ثالث وتسعني وسبعمائة

  
فيها تويف أمحد بن زيد التميمي الفقيه الشافعي أحد املعلمني يف بالد احملال سخط عليه اإلمام صالح الدين بن علي 

 يف قضية جرت له فأمر بقتله فحمل املصحف مستجريا به على رأسه فلم يغن ذلك عنه وقتل يف تلك احلالة مث
أصيب اإلمام بعد قليل فقيل كان ذلك سببه وفيها ويل الدين أمحد بن عبد الرمحن بن حممد بن خري املالكي قاضي 
القضاة قرر يف بعض وظائفه ابنه بعد موته منها درس احلديث بالشيخونية ومات شابا يف مجادى اآلخرة وفيها أمحد 

بن العجمي شيئا من عشرة احلداد وحدث مات يف شعبان وقد  بن قطلو بغا العالئي احلليب مسع من إبراهيم بن صاحل
جاوز السبعني وفيها جالل بن أمحد بن يوسف ابن طوع رسالن الثريي بكسر املثلثة وسكون التحتانية بعدها راء 

  الشيخ

انة فغلب العالمة جالل الدين التباين احلنفي وقيل امسه رسول قدم القاهرة يف آخر دولة الناصر فأقام مبسجد بالتب
عليه نسبته إليها وكان يذكر أنه مسع صحيح البخاري على عالء الدين التركماين وتلمذ للشيخني مجال الدين بن 

هشام وهباء الدين بن عقيل فربع يف العربية وصنف فيها وتفقه على القوام األتقاين والقوام الكاسي وانتصب لإلفادة 
رحها يف أربع جملدات وعلق على البزدوي واختصر شرح البخاري مدة وشرح املنار ونظم يف الفقه منظومة وش

ملغلطاي وعلق على املشارق والتلخيص وصنف يف منع جتدد اجلمعة ويف أن اإلميان يزيد وينقص وانتهت إليه رياسة 
ن احلنفية وعرض عليه القضاء مرارا فامتنع وأصر على االمتناع ومات بالقاهرة يف ثالث عشر رجب وفيها صالح ب
علي بن حممد بن علي العلوي الزيدي اإلمام ويل اإلمامة بصعدة وحارب صاحب اليمن مرارا وكاد يتغلب على 
اململكة كلها فإنه ملك حلج وأبني وحاصر عدن وهدم أكثر سورها وحاصر زبيد فكاد أن ميلكها ورحل عنها مث 

بغلته بسبب نفورها من طائر طار فتعلل حىت هاداه األشرف وصار يهاديه وكان مهابا فاضال عاملا عادال سقط عن 
مات بعد ثالثة أشهر يف ذي القعدة قاله ابن حجر وفيها عائشة بنت السيف أيب بكر بن عيسى بن منصور بن قواجل 
الدمشقية بنت عم بدر الدين بن قواحل روت عن القاسم بن مظفر واحلجار وغريمها وحدثت وماتت يف شوال وفيها 



بن حممد بن حممد بن هبرام السروجي حفيد القاضي مشس الدين حممد بن هبرام قال يف أنباء الغمر  عبد اهللا بن حممد
ولد سنة اثنيت عشرة وسبعمائة وتفقه واشتغل وتعاىن الشروط وصنف فيه وويل قضاء عني تاب وكان حسن اخلط 

  قدوة يف فنه 
هللا حممد اآليت ذكره ابن عبد القادر اجلعفري وفيها شرف الدين أبو حامت عبد القادر بن مشس الدين أيب عبد ا

  النابلسي احلنبلي قاضي القضاة العالمة كان

من أهل العلم وبيته ورياسته توىل قضاء دمشق يف حياة والده وملا دخل متوليا إليها يف شهر ربيع األول سنة اثنتني 
أ أمره يقف الصفان له يف صغره يتأملون وتسعني وسبعمائة سلم له املوافق واملخالف يف كثرة علومه وكان يف مبد

حسنه وحسن شكله تويف مسموما بدمشق يف شهر رمضان ومات سائر من أكل معه وهو والد القاضي بدر الدين 
قاضي نابلس اآليت ذكره أيضا إن شاء اهللا تعاىل وملا بلغ والده موته انزعج لذلك كثريا واختلط عقله وما زال 

  خمتلطا إىل أن مات 
صدر الدين عمر بن عبد احملسن بن عبد اللطيف بن رزين مسع الدبوسي والقطب احلليب وغريمها وأجاز له  وفيها

احلجار وابن الزراد وطائفة وحدث وناب يف احلكم بصالبة ومهابة ودرس بأماكن وكانت بيده تدريس احلديث 
  حملرم بالظاهرية البيربسية وبالفاضلية واستقر فيهما بعده العزاقي وتويف يف ا

وفيها فاطمة بنت عمر بن حيىي املدنية وتعرف ببنت األعمى أجاز هلا الدشيت والقاضي واملطعم وحدثت مبصر مدة 
وماتت يف آخر السنة وفيها فتح الدين أبو بكر حممد بن إبراهيم بن حممد القاضي العامل املتفنن األديب الكاتب 

روف بابن الشهيد كان كاتب السر بدمشق ولد سنة مثان وعشرين الفقيه الشافعي النابلسي األصل مث الدمشقي املع
واشتغل يف العلوم وتفنن وفاق أقرانه يف النظم والنثر والكتابة وويل كتابة السر ومشيخة الشيوخ يف ذي القعدة سنة 

سنني مث أربع وستني فباشر مدة ثالث سنني ونصف مث عزل مث أعيد إىل الوظيفتني بعد أشهر واستمر أكثر من سبع 
عزل من كتابة السر وأعيد غري مرة ومدة واليته مخس عشرة سنة وأشهر ودرس بالناصرية اجلوانية والظاهرية 

اجلوانية وواله منطاش اخلطابة وكان خيطب خطبا فصيحة بليغة لكن مل يكن عليها قبول وكان بينه وبني األمري سيف 
شام يعزل املذكور ويصادر ويؤذي وتارة خيتفي ويف بعض النوب الدين نائب الشام عداوة شديدة عندما يلي نيابة ال

  يف اختفائه منه نظم السرية النبوية من عدة كتب ثالث جملدات يف مخس وعشرين ألف بيت ومساه الفتح القريب يف

سرية احلبيب وضم إىل ذلك فوائد الروض مع زيادات وإشكاالت تدل على طول باعه يف العلم وحدث هبا بدمشق 
ن مسع ذلك احلافظ شهاب الدين بن حجي وحدث هبا بالقاهرة أيضا وشرح جملدة منها يف اثنيت عشرة جملدة ومم

وهو الثلث من املنظومة وكان الشيخ سراج الدين البلقيين يثين على فضائله تويف قتيال بظاهر القاهرة لقيامه على 
يه فأمر بالقبض عليه أي من الشام فحمل إىل القاهرة الظاهر يف شعبان قال ابن حجر ملا آل األمر إىل برقوق حقد عل

مقيدا وأودع السجن مع أهل اجلرائم مث أمر به فأخرج إىل ظاهر القاهرة فضربت عنقه بالقرب من القلعة وذلك 
قبل رمضان بيوم ودفن إىل جانب أخيه مشس الدين حممد بن إبراهيم ألنه كان مقيما بالقاهرة ومات قبل قتل أخيه 

  السنة  يف هذه
وإىل جانب أخيه اآلخر جنم الدين حممود بن إبراهيم أخو اللذين قبله تنقل يف البالد وويل كتابة السر بتنيس عشرين 

  سنة مث قدم القاهرة فمات هبا بعد أخويه يف ذي القعدة واتفق أن دفن الثالثة يف قرب واحد بعد الشتات الطويل 
مشقي ابن الظاهري مسع من احلجار وحممد بن حممد بن عرب شاه وتفقه وفيها تقي الدين حممد بن عبد الرمحن الد



وتويف يف صفر وفيها تقي الدين حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن حامت املصري بن إمام جامع ابن الرفعة قال ابن 
فية ودرس حجر ولد سنة سبع عشرة ومسع على احلجار والواين والدبوسي وغريهم وكان عاملا بالفقه درس بالشري

  للمحدثني بقبة بيربس وحدث وأفاد ومات يف ذي القعدة 
وفيها فتح الدين أبو الفتح حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد العسقالين املقرىء إمام جامع طولون ولد سنة أربع 

بآخره وسبعمائة وتال بالسبع على التقي الصائغ ومسع عليه الشاطبية فكان خامتة أصحابه بالسماع وأقرأ الناس 
فتكاثروا عليه مات يف احملرم وفيها أبو الوليد حممد بن أمحد بن أيب الوليد حممد بن أيب حممد القرطيب مث الغرناطي 

  نزيل دمشق أم باجلامع وكان فاضال تويف يف ذي احلجة 
  وفيها بدر الدين حممد بن أمحد بن حممد بن مزهر الشافعي الدمشقي كاتب السر

سنوات وكان قد تفقه على ابن قاضي شهبة وهو الذي قام معه يف تدريس الشامية الربانية وليها مرتني قدر عشر 
  ونشأ على طريقة مثلى وباشر بعفة ونزاهة 

وفيها أبو احلسن حممد بن أمحد بن موسى بن عيسى البطرقي األنصاري مسع من والده كثريا وأجاز له أبو جعفر بن 
د بن عيسى بن منتصر وتفرد بذلك وكان آخر املسندين ببالد أفريقية الزين وقاضي فاس أبو بكر حممد بن حمم

  وكان زاهدا مقبال على القراءات واخلري مات بتونس يف ذي القعدة عن تسعني سنة وأشهر 
وفيها حممد بن إمسعيل بن سراج الكفربطناوي حدث بالصحيح عن احلجار مبصر وغريها وكان من فقهاء املدارس 

النقيب وتويف يف إحدى اجلمادين ببيسان راجعا من القاهرة وفيها مشس الدين حممد بن علي بن  بدمشق وأذن له ابن
أمحد بن حممد اليونيين البعلي احلنبلي املعروف بابن اليونانية ولد سنة سبع وسبعمائة ومسع من احلجار وتفقه فصار 

تسع ومثانني عوضا عن ابن النجيب ومسع عليه شيخ احلنابلة على اإلطالق ومسع الكثري ومتيز وويل قضاء بعلبك سنة 
ببعلبك القاضي تقي الدين بن الصدر قاضي طرابلس وخلص تفسري ابن كثري يف أربع جملدات وانتفع به وتويف يف 

شوال وفيها مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن يوسف الركراكي املالكي قال ابن حجر كان عاملا باألصول واملعقول 
عتقاد وسجن بسبب ذلك ونفي إىل الشام مث تقدم عند الظاهر وواله القضاء وسافر معه يف هذه وينسب لسوء اال

  السنة فمات حبمص يف رابع شوال ورثاه حجاج بن عيسى بقوله 
  ) ألف العلوم الفارس الركراكي ** هلفي على قاضي القضاة حممد ( 
  ) راك أسفت عليه عصابة األت** قد كان رأسا يف القضا فالجل ذا ( 

وملا مسع شيخنا سراج الدين مبوته قال هللا در عقارب محص وكانت هذه تعد يف نوادر شيخنا إىل أن وجد يف ربيع 
  األبرار أن أرض محص ال يعيش فيها عقرب وإن أدخل فيها عقرب غريب ماتت من ساعتها

  
حدى وستني وسبعمائة وكان شديد وفيها مراد بن أورخان ثالث ملوك بين عثمان ويل السلطنة بعد موت أبيه سنة إ

البطش والفتك يف الكفار وافتتح كثريا من البالد منها أدرنة وملا ضاق الكفار به ذرعا أظهر واحد من ملوكهم 
  الطاعة له وقدم ليقبل يده فضرب السلطان خبنجر كان بيده فاستشهد رمحه اهللا تعاىل 

لشامي ولد بعد سنة عشرين ومسع من احلجار وكان فقيها وفيها شرف الدين موسى بن عمر بن منصور اللوبياين ا
  نبيها أذن له ابن النقيب يف اإلفتاء وكان يدرس ويفيت ويرتزق من الشهادة تويف يف ربيع األول 



  سنة أربع وتسعني وسبعمائة

  
ف من يف شعباهنا كان احلريق العظيم بدمشق فاحترقت املأذنة الشرقية وسقطت واحترقت الصاغة والدهشة وتل

األموال ما ال حيصى وعمل يف ذلك تقي الدين ابن حجة احلموي مقامة يف حنو عشر أوراق من رائق النثر وفائق 
  النظم وهي أعجوبة يف فنها قاله ابن حجر وفيها ثار الغالء املفرط بدمشق 

فاعيل املنكرة مث قصد وفيها رجع مترلنك إىل بالد العراق يف مجع عظيم فملك أصبهان وكرمان وشرياز وفعل هبا األ
شرياز فتهيأ منصو رشاه حلربه فبلغ مترلنك اختالف من يف مسرقند فرجع إليها فلم يأمن منصور من ذلك بل استمر 
على حذره مث حتقق رجوع مترلنك فأمن فبغته مترلنك فجمع أمواله وتوجه إىل هرمز مث انثىن عزمه وعزم على لقاء 

األحرار لكن الكثرة غلبت الشجاعة فقتل منصور يف املعركة مث استدعى ملوك  مترلنك فالتقى بعسكره وصربوا صرب
البالد فأتوه طائعني فجمعهم يف دعوة وقتلهم أمجعني وفيها تويف ناصر الدين إبراهيم ابن أيب بكر بن عمر بن أيب بكر 

مسع من عبد اهللا بن أمحد بن بن إمسعيل بن عمر بن خمتار الصاحلي املعروف بابن السالر ولد سنة أربع وسبعمائة و
  متام وابن الزراد وست الفقهاء بنت الواسطي وهو آخر من روى عن الدمياطي باإلجازة وكان له

نظم ونباهة ونوادر وجماميع مشتملة على غرائب مستحسنة تويف يف شعبان عن تسعني سنة وكان موت والده سنة 
بن علي الدنيسري بن العطار القاهري الشافعي ولد سنة ست عشرة وسبعمائة وفيها شهاب الدين أمحد بن حممد 

ست وأربعني وقرأ القرآن واشتغل بالفقه مث تولع باألدب ونظم فأكثر وأجاد املقاطيع يف الوقائع ومدائح األكابر 
بالقصائد ونظم بديعية ومل يكن ماهرا يف العربية فيوجد يف شعره اللحن وقد هتاجى هو وعيسى بن حجاج وله نزهة 
الناظر يف املثل السائر وكان حاد البادرة وله ديوان قصائد نبوية نظمها مبكة مساها فتوح مكة وديوان مدائح يف ابن 

  مجاعة مساه قطع املناظر بالربهان احلاضر والدر الثمني يف التضمني وهو القائل 
  ) رمى بعد اعتدال باعوجاج ** أتى بعد الصبا شييب وظهري ( 
  ) وقد صارت عيوين من زجاج ** صر حديد كفى إن كان يل ب( 

تويف يف ربيع اآلخر وفيها عبد اهللا بن خليل بن عبد الرمحن بن جالل الدين البسطامي نزيل بيت املقدس صاحب 
االتباع كان للناس فيه اعتقاد كثري وله زاوية يف القدس معروفة وكان نشأ ببغداد وتفقه مبذهب الشافعي إىل أن عاد 

تفق قدوم الشيخ عالء الدين العشقي البسطامي فالزمه وانتفع به وصار من مريديه فسلكه وهذبه وتوجه بالنظامية فا
معه لزيارة بيت املقدس فطاب للشيخ املقام هبا فأقام وكثر أتباعه واستمر يتعاىن اجملاهدات وأنواع الرياضات إىل أن 

ورزقه اهللا القبول وكثرت أتباعه وكان كثري التواضع حضرت شيخه الوفاة فعهد إليه أن يقوم مقامه فقام أمت قيام 
مهيبا تويف بالقدس يف احملرم وفيها عبد اهللا بن ظهرية بن أمحد بن عطية بن ظهرية املخزومي املكي الشافعي والد 

قاضي مكة وأخو قاضيها ولد سنة مثان وعشرين وسبعمائة ومسع من عيسى احلجي وعيسى بن امللوك وغريمها وكان 
  خريا له نظم وعبادة تويف يف ربيع اآلخر وحدث عنه ولده  دينا

وفيها عبد اخلالق بن علي بن احلسني بن الفرات املالكي موقع احلكم برع يف الفقه وشرح خمتصر الشيخ خليل 
  ومحل عن الشيخ مجال الدين بن هشام وكتب



ح امليدومي وحدث وتويف يف مجادى اخلط املنسوب ودرس ووقع على القضاة راتبه مرارا وكان مسع من أيب الفت
  اآلخرة 

وفيها فخر الدين عبد الرمحن بن عبد الرزاق بن إبراهيم بن مكانس احلنفي الكاتب الناظم الناثر املشهور ويل نظر 
الدولة مرارا وتنقل يف الواليات وويل وزارة دمشق أخريا مث استدعى أخريا إىل القاهرة ليستقر وزيرا هبا فاغتيل 

 الطريق فدخل القاهرة ميتا وكان ماهرا يف الكتابة عارفا بصناعة احلساب أعجوبة يف الذكاء له الشعر بالسم يف
الفائق والنظم الرائق قال ابن حجر ما طرق مسعي أحسن من قوله يف الرسالة اليت كتبها للبشتكي ملا صاد السمكة 

رف النصر فكلما تال لسان البحر نون تال لسان وهي الرسالة الطويلة منها وقعد لصيد السمك باملرصاد وأطاعه ح
  العزم صاد وهو القائل 

  ) قد عمها باحلسن بل خصصا ** علقتها معشوقة خاهلا ( 
  ) هللا ما أغلى وما أرخصا ** ما وصلها الغايل وما جسمها ( 

إال أنه كان لعراقة مسعت من لفظه شيئا من الشعر وكانت بيننا مودة قال املقريزي بعد أن أثىن على أدبه وفضله 
آبائه يف النصرانية يستخف باإلسالم وأهله وخيرج ذلك يف أساليب من سخفه وهزله من ذلك أنه مسع املؤذن يقول 

وأشهد أن حممدا رسول اهللا فقال هذا حمضر له مثامنائة سنة تؤدي فيه الشهادة وما ثبت ومات وله عدة بنات 
املقريزي ومات يف خامس عشر ذي احلجة وفيها عالء الدين أبو احلسن  نصارى عامله اهللا مبا يستحقه انتهى كالم

علي بن هباء الدين عبد الرمحن بن قاضي القضاة عز الدين حممد بن قاضي القضاة تقي الدين سليمان بن محزة 
ن املقدسي األصل مث الدمشقي الصاحلي احلنبلي حضر على جد والده التقي سليمان وغريه قال الشيخ الشهاب ب

حجي مسعت منه قدميا وكان رجال حسنا وقد بقي صدر بيت الشيخ أيب عمر وكان عنده كرم ومساحة كثري الضيافة 
  للناس تويف ليلة السبت حادي عشرى شعبان وفيها عالء الدين على بن جماهد اجلديل اشتغل

انني فأخذ عن الضياء القرمي ببلده مث قدم القدس فالزم التقي القلقشندي مث قدم دمشق فاشتغل وقدم مصر سنة مث
وعاد إىل دمشق وتصدر باجلامع وأشغل الناس واختص بالقاضي سري الدين وأضاف إليه قضاء اجملدل مث وقع 

بينهما فأخذت وظائفه مث غرم ماال حىت استعادها وويل مشيخة النجيبية بآخره وسكنها وكان جيدا متوسطا يف الفقه 
  تويف يف شهر رمضان قاله ابن حجر 

وفيها مشس الدين حممد بن أمحد بن عبد اهللا احلليب بن مهاجر احلنفي ولد سنة مثان وعشرين وكان فاضال ورأس يف 
احلنفية حىت كان يقصد للفتوى مث ويل كتابة السر حبلب مدة مث صرف سنة سبع ومثانني فدخل القاهرة وحتول فصار 

وكان ذا فضيلة يف النظم والنثر خريا مهيبا حسن اخلط  شافعيا وويل قضاء محاة مث حلب مث عزل بابن أيب الرضى
  أثىن عليه فتح الدين بن الشهيد وتويف يف ربيع األول 

وفيها بدر الدين أبو عبد اهللا حممد بن هبادر بن عبد اهللا املصري الزركشي الشافعي اإلمام العالمة املصنف احملرر ولد 
ال الدين األسنوي وسراج الدين البلقيين ورحل إىل حلب إىل سنة مخس وأربعني وسبعمائة وأخذ عن الشيخني مج

الشيخ شهاب الدين األذرعي ومسع احلديث بدمشق وغريها وكان فقيها أصوليا أديبا فاضال يف مجيع ذلك ودرس 
وأفىت وويل مشيخة خانقاه كرمي الدين بالقرافة الصغرى قال الربماوي كان منقطعا إىل االشتغال ال يشتغل عنه 

ء وله أقارب يكفونه أمر دنياه ومن تصانيفه تكملة شرح املنهاج لألسنوي مث أكمله لنفسه وخادم الشرح بشي
والروضة وهو كتاب كبري فيه فوائد جليلة والنكت على البخاري والبحر يف األصول يف ثالثة أجزاء مجع فيه مجعا 

لعجالن وبلة الظمآن وله غري ذلك وكان خطه كثريا مل يسبق إليه وشرح مجع اجلوامع للسبكي يف جملدين ولقطة ا



ضعيفا جدا قل من حيسن استخراجه تويف مبصر يف رجب ودفن بالقرافة الصغرى بالقرب من تربة بكتمر الساقي 
وفيها مشس الدين حممد بن عبد احلميد بن حممد بن عبد الرمحن بن بركات اللخمي امللقب بالقاضي ابن الشريازي 

  ولد يف مجادى األوىل

سنة سبعمائة ومسع من جدته ست الفخر ابنة عبد الرمحن بن أيب نصر مشيخة كرمية بسماعها منها وتفرد بذلك 
وكان يذكر أنه مسع البخاري من ابن الشحنة حبضور ابن تيمية وكان من الرؤساء املعتربين وله مال جزيل وثروة 

  مجادى اآلخرة يف عشر املائة  ووقف متسع أنفق ذلك على نفسه ومن يلوذ به قبل موته وتويف يف
وفيها مشس الدين حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن عمر بن أيب عمر احلنبلي الرشيد مسع القاضي واملطعم 
وابن سعد وغريهم وحدث وتويف يف شوال عن أربع ومثانني سنة وفيها حممد بن قاسم بن حممد بن خملوف الصقلي 

من الزيادي وابن أميلة وغريهم والزم قراءة احلديث مبكة تويف يف شوال وفيها مشس نزيل احلرمني كان خريا مسع 
الدين حممد بن حممد بن إمساعيل بن أمني الدولة احلليب احلنفي املرغياين ذكره ابن حبيب وقال سكن القاهرة وكان 

شوال وفيها مجال الدين حممد بن من فضالء احلنفية وناب يف احلكم وويل مشيخة خانقاه طقز دمر بالقرافة وتويف يف 
حممد بن النجيب نصر اهللا بن إمسعيل األنصاري بن النحاس ولد سنة سبع عشرة وسبعمائة سنة موت أبيه ومسع من 

ابن الشريازي وابن عساكر واحلجار وغريهم وأحضر على والده من مشيخة قريبه العماد ابن النحاس واعتىن به 
بن الشراحيي مشيخة فمات قبل أن حيدث هبا وتويف يف شوال وفيها بدر الدين حممد أخوه فأمسعه الكثري وخرج له ا

بن نصر اهللا ابن بصاقة الدمشقي مسع على أمساء بنت صصرى والزم العنايب وابن هشام ومهر يف العربية وأحسن 
الدين قدم  اخلط وتويف يف رمضان وفيها شرف الدين موسى ابن ناصر بن خليفة الباعوين أخو القاضي شهاب

دمشق ونزل بالبادرائية وقرأ بالسبع على ابن اللبان ومسع من ابن أميلة وغريه وطلب بنفسه وكان أسن من أخيه 
فأمسع أخاه منه قليال وملا ويل أخوه استنابه وقرر له بعض جهات مات غريبا يف رمضان وفيها حمي الدين حيىي بن 

  ر ولد سنة مخس عشرة ومسع الصحيح من احلجار واملزييوسف بن يعقوب بن حيىي بن زعب الرحيب التاج

وحدث به وكان معتنيا بالعلم وله رياسة وحشمة وكان الربهان بن مجاعة قد صاهره فكان له بذلك جاه كبري وقد 
أكثر عن اجلزري وغريه والزم ابن كثري وأخذ عنه فوائد حديثية وأخذ عن كثري من أصحاب ابن تيمية وكان تاجرا 

 دفع ماله لولده حممد وأقبل على األمساع وكان يقصد لسماع الصحيح وله به نسخة قد أتقنها وحج مرارا فلما كرب
  وأصيب يف رجليه باملفاصل وتويف يف شهر ربيع األول واهللا أعلم 

  سنة مخس وتسعني وسبعمائة

  
الشام ووصل خرب ضرره إىل فيها عاث مترلنك بالعراق وخرب بغداد وتربيز وشرياز وغريها واتصل شرر فتنته إىل 

مصر فارتاع كل قلب ملا حيكي عنه فإنه أوسع القتل والنهب واألسر ببغداد وما حوهلا وما داناها وعاد إىل البصرة 
واحللة وغريها وأكثر النهب والتعذيب مث توجه حنو الشمال فوصل إىل ديار بكر وعصت عليه قلعة تكريت 

األمان يف صفر سنة ست وتسعني وفيها يف ربيع اآلخر حصل حبلب سيل فحاصرها من ذي احلجة إىل أن أخذها ب
عظيم فساق مجلة كثرية من الوحوش واألفاعي فوجد ثعبان فمه يسع ابن آدم إذا بلعه وكان طوله أكثر من سبعة 
 أذرع وفيها وقع الفناء باألسكندرية فيقال مات يف مدة يسرية عشرة آالف وفيها كان الطاعون الشديد حبلب



بلغت عدة املوتى كل يوم مخسمائة نفس وأكثر وفيها اجتمع بالقدس أربعة من الرهبان ودعوا الفقهاء ملناظرهتم فلما 
  اجتمعوا جهروا بالسوء من القول وصرحوا بذم اإلسالم فثار الناس عليهم فأحرقوهم 

ركا يف الفنون أفىت وناظر والزم أبا وفيها تويف أمحد بن إبراهيم الكتيب الصاحلي احلنفي كان من فضالء احلنفية مشا
  البقاء السبكي مدة وقرأ عليه الكشاف

  وهو املشار إليه يف كتابة السجالت وتويف يف رجب 
وفيها شهاب الدين أمحد بن صاحل بن أمحد بن اخلطاب بن رقم البقاعي الدمشقي املعروف بالزهري الفقيه الشافعي 

النور األردبيلي والفخر املصري وابن قاضي شهبة وأيب البقاء السبكي  ولد سنة اثنتني أو ثالث وعشرين وأخذ عن
والبهاء األمخيمي ومهر يف الفقه وغريه ومسع احلديث من الربزايل وغريه ودرس كثريا وأفىت وخترج به البهاء وناب 

بالقضاء يف والية  يف احلكم عن البلقيين وغريه ودرس بالشامية والعادلية وغريمها وويل إفتاء دار العدل واستقل
منطاش وأوذي بسبب ذلك وكانت مدة واليته شهرا ونصفا وعد ذلك من زالت العقالء قال ابن حجي كان 

مشهورا حبل املختصر يف األصول والتمييز يف الفقه وله نظم وكان مشهورا له حظ من عبادة مع حفظ لسانه من 
وقد انتهت إليه رياسة الشافعية بدمشق وقال ابن قاضي شهبة  الوقيعة يف الناس مهيبا مقتصدا يف معاشه كثري التالوة

ومن تصانيفه العمدة أخذ التنبيه وزاده التصحيح وشرح التنبيه يف جملدات ومصنفاته ليست على قدر علمه وكان 
  شكال حسنا مهيبا كأمنا خلق للقضاء تويف يف احملرم ودفن مبقربة الصوفية 

هالل األسكندراين مث الدمشقي الفقيه املالكي أخذ عن األصفهاين وغريه  وفيها شهاب الدين أمحد بن عمر بن
وشرح ابن احلجاب يف الفقه وأخذ عن أيب حيان وكان حسن اخلط والعبارة ماهرا يف األصول فاضال إال أنه عيب 

البن الشريشي  عليه أنه كان يرتشي على األذن يف اإلفتاء ويأذن ملن ليس بأهل وشاع عنه أنه قال يف النزع قولوا
  يلبس ثيابه ويالقينا إىل الدرس فمات ابن الشريشي عقب ذلك 

وفيها شهاب الدين أمحد بن الضياء حممد بن إبراهيم بن إسحق املناوي الشافعي ابن عم القاضي صدر الدين ناب يف 
بن احلافظ ناصر الدين  احلكم وويل مشيخة اخلانقاه اجلاولية ومات يف ربيع األول وفيها ويل الدين أبو حامد أمحد

  حممد بن علي بن حممد بن عشاير خطيب حلب وابن خطيبها أمسعه أبوه الكثري حبلب

وغريه ورحل به إىل القاهرة واشتغل ومهر ونظم الشعر وخطب بعد أبيه مدة ومات يف ذي احلجة بالطاعون شابا 
على ابن الشريازي وغريه وحدث وكان  وفيها سليمان بن داود بن سليمان املزي بالزاي املعروف بالعاشق حضر

كثري احلج تويف مستهل صفر وفيها احلافظ زين الدين ومجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن الشيخ اإلمام املقرىء 
احملدث شهاب الدين أمحد بن الشيخ اإلمام احملدث أيب أمحد رجب عبد الرمحن البغدادي مث الدمشقي احلنبلي الشهري 

جده عبد الرمحن الشيخ اإلمام العامل العالمة الزاهد القدوة الربكة احلافظ العمدة الثقة احلجة  بابن رجب لقب
احلنبلي املذهب قدم من بغداد مع والده إىل دمشق وهو صغري سنة أربع وأربعني وسبعمائة وأجازه ابن النقيب 

ناء والده وحدث عن حممد بن اخلباز والنووي ومسع مبكة على الفخر عثمان بن يوسف واشتغل بسماع احلديث باعت
وإبراهيم ابن داود العطار وأيب احلرم حممد بن القالنسي ومسع مبصر من صدر الدين أيب الفتح امليدومي ومن مجاعة 

من أصحاب ابن البخاري ومن خلق من رواة اآلثار وكانت جمالس تذكريه للقلوب صارعة وللناس عامة مباركة 
ومالت القلوب باحملبة إليه وله مصنفات مفيدة ومؤلفات عديدة منها شرح جامع أيب  نافعة اجتمعت الفرق عليه

عيسى الترمذي وشرح أربعني النواوي وشرع يف شرح البخاري فوصل إىل اجلنايز مساه فتح الباري يف شرح 



الفقهية تدل على  البخاري ينقل فيه كثريا من كالم املتقدمني وكتاب اللطائف يف الوعظ وأهوال القيامة والقواعد
معرفة تامة باملذهب وتراجم أصحاب مذهبه رتبه على الوفيات ذيل هبا على طبقات ابن أيب يعلى وله غري ذلك من 

املصنفات وكان ال يعرف شيئا من أمور الناس وال يتردد إىل أحد من ذوي الواليات وكان يسكن باملدرسة 
ن احلديث وصار أعرف أهل عصره بالعلل وتتبع الطرق وخترج السكرية بالقصاعني قال ابن حجي أتقن الفن أي ف

  به غالب

أصحابنا احلنابلة بدمشق تويف رمحه اهللا ليلة اإلثنني رابع شهر رمضان بأرض اخلمريية ببستان كان استأجره وصلى 
مث املقدسي  عليه من الغد ودفن بالباب الصغري جوار قرب الشيخ الفقيه أيب الفرج عبد الواحد بن حممد الشريازي

الدمشقي املتوىف يف ذي احلجة سنة ست ومثانني وأربعمائة قال ابن ناصر الدين ولقد حدثين من حفر حلد ابن رجب 
أن الشيخ زين الدين بن رجب جاءه قبل أن ميوت بأيام فقال يل احفر يل هاهنا حلدا وأشار إىل البقعة اليت دفن فيها 

واضطجع فيه فأعجبه وقال هذا جيد مث خرج قال فواهللا ما شعرت بعد أيام قال فحفرت له فلما فرغ نزل يف القرب 
  إال وقد أتى به ميتا حمموال يف نعشه فوضعته يف ذلك اللحد 

وفيها زين الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن عبد الرمحن بن أيب عمر املقدسي احلنبلي اإلمام الزاهد املفيت مسع 
ه وحدث وكان فاضال متعبدا تويف يف ثامن احملرم وفيها عبد الرحيم بن أمحد بن عثمان بن من إمسعيل بن الفراء وغري

إبراهيم بن الفصيح اهلمداين األصل مث الكويف مث الدمشقي احلنفي قدم أبوه وعمه دمشق فأقام هبا وأمسع أمحد أوالده 
ة فحدث عن أيب عمرو بن املرابط بالسنن من شيوخ العصر بعد األربعني وقدم عبد الرحيم هذا القاهرة يف هذه السن

الكربى للنسائي بسماعه منه يف ثبت كان معه وحدث عن حممد بن إمسعيل بن اخلباز مبسند اإلمام أمحد كله 
واعتماده على ثبته أيضا قال ابن حجر ومسع منه غالب أصحابنا مث رجع إىل دمشق فمات هبا يف شوال هذه السنة 

دين بن الفصيح انتهى وفيها علي بن ايدغدي التركي األصل الدمشقي احلنبلي البعلي وهو والد صاحبنا شهاب ال
كان يلقب حنبل مسع الكثري وطلب بنفسه ومجع معجم شيوخه وترجم هلم قال ابن حجي علقت من معجمه تراجم 

  وفوائد قال وال يعتمد على نقله مات يف رجب 
ن سامل املعروف بابن السبع بفتح املهملة وسكون املوحدة وبالعني وفيها عالء الدين علي بن حممد بن عبد املعطي ب

املهملة قال ابن حجر حضر بعض البخاري على وزيرة احلجار ومسع من حيىي بن فضل اهللا والقاضي وحممد بن غايل 
  وغريهم
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أخبار من ذهب:كتاب  الذهب يف    شذرات 
لي :املؤلف احلنب لعكري  ا بن حممد  بن أمحد   عبد احلي 

وكان ممن خيشى لسانه وكان أبوه قاضي املدينة مات هو يف رمضان وقد اختلط عقله انتهى وفيها عالء الدين علي 
سبط الشيخ زين الدين الباريين  بن حممود بن علي بن حممود بن علي بن حممود ثالثة على نسق ابن العطار احلراين

ولد بعد الستني وسبعمائة وتفقه للشافعي بالشيخ أيب الربكات األنصاري وغريه وبرع يف النحو والفرائض وتصدى 
لنفع الناس وتصدر بأماكن وكانت دروسه فائقة وكان يتوقد ذكاءا ذكر القاضي عالء الدين يف تاريخ حلب أنه 

م واحد ولو عمر لفاق األقران لكن مات عن نيف وثالثني سنة يف شهر رمضان وفيها حفظ ربع ألفية العراقي يف يو
عالء الدين علي بن حممد بن عبد الرحيم األفقهسي املقربي قدم من بلده سنة إحدى وثالثني وهو كبري فاشتغل 

فكاهة فيه ودرس وأخذ عن ابن عدالن والكمال النسائي وغريمها ومهر يف الفقه وشارك يف غريه وكان دينا مع 
بأماكن بالقاهرة وأفاد وويل مشيخة خانقاه بشتك وناب يف احلكم وتويف يف شوال وانتفع به مجع كثري وفيها حمب 

الدين أبو الربكات حممد بن أمحد بن الرضى إبراهيم بن حممد بن أيب بكر الطربي املكي قال ابن حجر ولد سنة بضع 
الوادي آشي واألمني األقشهري وأجاز له احلجار وآخرون ومات يف  وعشرين ومسع من عيسى احلجي وطائفة من

ذي القعدة اجتمعت به وصليت خلفه مرارا وكان أعرج ألنه سقط فانكسرت رجله وباشر العقود وعمر بعده 
ي أخوه أبو اليمن دهرا انتهى وفيها صالح الدين أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن سامل بن عبد الرمحن األعمى احلنبل

الشيخ اإلمام العامل اجليلي مث املصري اشتغل وحصل وأشغل وأعاد ودرس وأفىت ودرس بالظاهرية اجلديدة ومبدرسة 
  السلطان حسن وتويف بالقاهرة ليلة األربعاء سادس ربيع األول ودفن من الغد حبوش الصوفية 

اآلدمي ولد سنة مثان وثالثني وسبعمائة وفيها أمني الدين حممد بن حممد بن أمحد بن علي بن أمحد الدمشقي احلنفي 
وأخذ عن زوج ابنته الفخر بن الفصيح ومسع من ابن اخلباز وابن سبع وغريمها وعىن بالعربية وأخذ عن الصالح 

  الصفدي وغريه

وكانت له وجاهة بدمشق وباشر هبا أماكن وهو والد القاضي صدر الدين قال ابن حجي مل يكن حممودا بالنسبة إىل 
ة يف الناس ومع ذلك فكان أحد أوصياء تاج الدين السبكي مث صار من أخصاء الربهان بن مجاعة ودرس الوقيع

باألينالية وحصل له دنيا واسعة وأمواال مجة وعرض عليه بعض احلكام نيابة فلم يقبل وتويف يف مجادى األوىل فجأة 
كي قال يف أنباء الغمر كان عارفا باملعقوالت إال أنه وفيها مجال الدين حممد بن حيىي بن سليمان السكوين املغريب املال

طائش العقل ويل قضاء محاة وطرابلس فلم حيمد مث ويل قضاء دمشق شهرين بعد غلبة الظاهر فبدا منه طيش أهني 
بسببه وذلك أنه تصدى ألذى الكبار وتغرمي بعضهم فكوتب فيه السلطان وعرفوه ثبوت فسقه فقدم مصر مث نفى 

فمات هبا يف أوائل هذه السنة وقال ابن حجي كان كثري الدعوى وملا عزل عن القضاء وقف للسلطان  إىل الرملة
مبصر وشكا من غرمائه فقال له أنا ما عزلتك هم حكموا بعزلك فأخذ يعرض ببعض األكابر فعملوا عليه حىت 

مام كمال الدين أمحد بن حممد بن أخرجوه وفيها شرف الدين أبو البقاء حممود بن العالمة مجال الدين حممد بن اإل
أمحد املعروف بابن الشريشي الشافعي العالمة الورع بقية السلف مفيت املسلمني وأقدم املدرسني وأقضى القضاة 
البكري الوايلي ولد سنة تسع وعشرين وسبعمائة حبمص وأخذ العلم عن والده والشيخ مشس الدين بن قاضي 

والنحو واملعاين والبيان وشارك يف ذلك كله مشاركة قوية ونشأ يف عبادة وتقشف شهبة وأضراهبما وقرأ يف األصول 



وسكون وأدب واجنماع عن الناس ودرس بالبادرائية نزل له والده عنها واستمر يدرس هبا إىل حني وفاته من سنة 
ك وصار هو املقصود مخسني وناب للقاضي تاج الدين يف آخر عمره فمن بعده والزم االشتغال واالفتاء واشتهر بذل

بالفتاوى من سائر اجلهات وكان يكتب على الفتاوى كتابة حسنة وقال الشيخ زين الدين القرشي يقبح علينا أن 
نفيت مع وجود ابن الشريشي وخترج به خلق كثري وكتب خبطه أشياء كثرية وكان حمببا إىل الناس كله خري ليس فيه 

  شيخ شهاب الدينشيء من الشر وانتهت إليه وإىل رفيقه ال

  
  ) قدرت واصرب على رزء البليات ** أحسن إىل من أساما استطعت واعف إذا ( 
  ) تبعه خبسا ولو باليوسفيات ** وماء وجهك خري السلعتني فال ( 
  ) وكل آت على رغم العدا آت ** فكل ما كان مقدورا ستبلغه ( 

فلم يتم له وباشر توقيع الدست ونظر اجلامع وكان وكان يلقب بالقرع وكتب له بقضاء دمشق بعد السبكي الكبري 
حسن اخلط جدا سريع الكتابة حبيث أنه كتب صداقا مبدة واحدة وكان مفرط الكرم حىت أنه افتقر آخرا جدا 

وانقطع ببستانه خامال إىل أن مات يف مجادى اآلخرة وفيها عالء الدين علي بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن أيب 
م الكناين العسقالين احلنبلي قاضي دمشق ولد سنة بضع عشرة ومسع من أمحد بن علي اجلزري وأجاز الفتح بن هاش

له ابن الشحنة وناب أوال يف احلكم بالقاهرة عن موفق الدين مث ويل قضاء دمشق بعد موت ابن قاضي اجلبل وكان 
عالء الدين اجلندي شيخ ابن حجر تويف فاضال متواضعا دينا عفيفا وكان أعرج وهو والد مجال الدين عبد اهللا بن 

  يف نصف شوال وقد نيف على السبعني 
وفيها أمني الدين حممد بن القاضي برهان الدين إبرهيم بن علي بن أمحد الشهري بابن عبد احلق احلنفي ويعرف بابن 

ونظر اجلامع ومدحه قاضي احلصن كان فاضال ممدحا من األعيان اشتغل ودرس بالعذراوية واخلاتونية وويل احلسبة 
  ابن نباتة وغريه تويف بدمشق يف احملرم بالطاعون عن بضع وستني سنة 

وفيها مجال الدين حممد بن أمحد بن عبد اهللا اخلزرجي املكي ولد سنة اثنتني وسبعمائة ومسع الكثري من جده ألبيه 
لفرائض والفقه حدث بالكثري من صفي الدين أمحد الطربي وأخيه الرضى والفخر التوزري ومجاعة وكان عارفا با

  مسموعاته وكان يقال له أحيانا ابن الصفي نسبة جلده ألمه تويف يف تاسع عشر رجب 
وفيها مشس الدين حممد بن أمحد بن علي بن احلسن بن جامع الدمشقي بن اللبان املقرىء ولد سنة عشر أو ثالث 

  عشرة وأخذ القراءات عن سبط ابن السعلوس

لشافعية وكان مباركا له يف رزقه ليس له سوى البادرائية وتصدير على اجلامع وال زال يضيف الزهري رياسة ا
الطلبة وحيسن إليهم ويكثر احلج وقال ابن قاضي شهبة يف طبقاته مل أر يف مشاخيي أحسن من طريقته وال أمجع 

بالصاحلية مقابل اجلامع األفرم  خلصال اخلري منه وكان يلعب بالشطرنج وكان رأسا فيه تويف يف صفر ودفن بتربتهم
بالسفح وفيها موسى بن أمحد بن منصور العبدوسي املالكي كان عاملا صاحلا عابدا على طريقة السلف نزل دمشق 
وعني للقضاء فامتنع ودرس وأفاد مث حتول إىل القدس وله أسئلة مفيدة واعتراضات واستنباطات حسنة تويف ببلد 

  وية الشيخ عمر اجملود يف أحد اجلمادين اخلليل صلوات اهللا عليه بزا
وفيها ناصر الدين أبو الفتح نصر اهللا بن أمحد بن حممد بن أيب الفتح بن هاشم بن نصر اهللا بن أمحد الكناين العسقالين 
مث املصري الشيخ اإلمام عالمة الزمان قاضي قضاة احلنابلة بنابلس ولد سنة مثاين عشرة وسبعمائة ومسع من امليدومي 



ومجاعة واشتغل يف العلوم وتفنن وأفىت ودرس وناب يف القضاء عن محوه قاضي القضاة موفق الدين مدة طويلة مث 
استقل بالقضاء بعد وفاته سنة تسع وستني وكانت مباشرته للقضاء نيابة واستقالال ما يزيد على ست وأربعني سنة 

لشيخونية وحدث قال ابن حجر كان دينا عفيفا وكان من القضاة العدول مثابرا على التهجد بالليل ودرس با
مصونا صارما مهيبا حمبا يف الطاعة والعبادة وحدث ودرس وأفاد وأجاز يل بعد أن قرأت عليه شيئا انتهى تويف ليلة 

األربعاء حادي عشرى شعبان بالقاهرة ودفن عند محوه قاضي القضاة موفق الدين خارج باب النصر وحضر جنازته 
  سودون واحلجاب والقضاة واألعيان وغريهم  نائب السلطنة

وفيها أبو تاشفني موسى بن أيب محو يوسف التلمساين آخر بين عبد الواد خرج على أبيه وحاربه وجرت له معه 
خطوب وحروب إىل أن قتل أبوه يف حمرم سنة اثنتني وتسعني وأسر أخوه أبو عمر فقتل هو وملك تلمسان فصار 

  صره على أبيه ويقوم له كل سنة مبال إىل أن قام أبو زبان بنخيطب لصاحب فاس لكونه ن

مث رحل فأخذ عن ابن السراج وعلي املرداوي وأيب حيان وغريهم وتصدر لإلقراء وأكثر الناس عليه وكان حيفظ 
كثريا من الشواذ ورمبا قرأ بعضها يف الصالة فأنكر ذلك عليه وحدث عن ابن الشحنة ووجيهة بنت الصعيدي 

درانية وغريها ومات يف ربيع اآلخر وقد جاوز السبعني وفيها مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن احلسن بن األسكن
عبد اهللا السيد الشريف احلسيين الواسطي الشافعي نزيل الشامية اجلوانية ولد سنة سبع عشرة وسبعمائة واشتغل 

ا وتصنيفا خبط حسن فمن تصانيفه خمتصر احللية وفضل ودرس بالصارمية وأعاد بالشامية الربانية وكتب الكثري نسخ
أليب نعيم يف جملدات مساه جممع األحباب وتفسري كبري وشرح خمتصر ابن احلاجب يف ثالث جملدات وكتاب يف 

أصول الدين جملد وكتاب يف الرد على األسنوي يف تناقضه قال ابن حجي كان منجمعا عن الناس وعن الفقهاء 
بيع األول ودفن عند مسجد القدم وفيها مجال الدين أبو عبد اهللا حممد بن احلسن بن خصوصا تويف بدمشق يف ر

حممد بن عمار بن متوج بن جرير احلارثي الشافعي مفيت الشام املعروف بابن قاضي الزبداين ولد سنة مثان ومثانني 
زملكاين وأذن له بالفتوى وستمائة ومسع احلديث من مجاعة وتفقه على الفزاري والكمال بن قاضي شهبة وابن ال

ودرس قدميا بالنجيبية مث بالظاهرية اجلوانية والعادلية الصغرى وأعاد بالشامية اجلوانية ودرس هبا نيابة قال ابن حجي 
اشتهر بدمشق يف شأن الفتوى وصار املشار إليه فيها ومل يضبط عليه فتوى أخطأ فيها وكان معظما خيضع له 

الناس عند القضاة وغريهم وله تواضع وأدب زايد تويف بالطاعون يف مستهل احملرم الشيوخ ويقصد لقضاء حوائج 
ودفن بسفح قاسيون وفيها لسان الدين حممد بن عبد اهللا بن سعيد بن عبد اهللا بن سعيد بن أمحد بن علي السلماين 

 قال العالمة املقرىء يف اللوشي األصل الغرناطي األندلسي كان والده بارعا فاضال وتقدم ذكره سنة إحدى وأربعني
كتابه تعريف ابن اخلطيب هو الوزير الشهري الكبري الطائر الصيت يف املشرق واملغرب عرف الثناء عليه بالعنرب 

  والعبري املثل املضروب يف الكتابة والشعر والطب ومعرفة

فاس فجهز معه أيب محو فجمع مجوعا ونزل على تلمسان فحصرها فكاده أخو وفرق مجعه ووفد على صاحب 
عسكرا فمات أبو تاشفني صاحب الترمجة يف شهر رمضان فأقام وزيره أمحد بن العز ولده فسار إليهم يوسف بن أيب 
محو فقتل الصيب والوزير فخرج صاحب فاس إىل تلمسان فملكها وانقضت دولة بين عبد الواد بتلمسان وصارت 

ال أمة العزيز بنت احلافظ صالح الدين العالئي أمسعها من لصاحب فاس واهللا تعاىل أعلم وفيها أمة الرحيم ويق
  احلجار وغريه وحدثت وتوفيت يف رابع شوال وكذلك أمساء أختها ماتت يف العشرين منه 



  سنة ست وتسعني وسبعمائة

  
 يف أوهلا سار مترلنك بنفسه وعساكره إىل تكريت فحاصرها يف بقية احملرم كله ودخلها عنوة يف آخر الشهر فقتل

صاحبها وبىن من رؤس القتلى مأذنتني وثالث قباب وضرب البلد واستوىل على قلعتها وهدم على أمريها دارا بعد 
  أن نزل إليه باألمان فمات حتت الردم مث أثخن يف قتل الرجال وأسر النساء واألطفال 

  مث نازل املوصل فصاحله صاحبها وسار يف خدمته 
رها فأخذها بغري قتال ووقع النهب واألسر وانتهى ذلك يف آخر صفر واتفق مث نزل رأس العني فملكها ونازل ال

هجوم الثلج والربد وملا بلغ ذلك صاحب احلصن مجع خواصه وما عنده من التحف والذخائر وقصد مترلنك ليدخل 
يف الرجوع إىل يف طاعته فقبل هديته وأكرم ملتقاه ورعى له كونه راسله قبل مجيع تلك البالد مث خلع عليه وأذن له 

بالده مث سار إىل ماردين وتلك البالد بأسرها فاستوىل على بالد اجلزيرة واملوصل وسار فيهم سرية واحدة من القتل 
والسيب واألسر والنهب والتعذيب مث أقام على نصيبني يف شدة الشتاء فلما أتى الربيع نازل مارقني يف مجادى اآلخرة 

  ففتحها عن قرب وقتل ما ال حيصى مث توجه إىل خالط ففعل هبا حنو ذلك وبىن قدامها جوسقا حياصرها منه

  
مث رجع إىل البالد الشامية إىل تربيز ملا بلغه أن طقتمش خان صاحب بالد الدشت والسراي وغريمها مشى على 

ىل قتال صاحب بالده فصنع يف بالد الكرج عادته يف غريها من البالد مث رجع إىل تربيز فأقام هبا قليال مث توجه إ
السراي وغريها وكان طقتمش خان قد استعد حلربه فالتقيا مجيعا ودام القتال فكانت اهلزمية على القفجاق والسراي 
فاهنزموا وتبعهم إىل أن أجلأهم إىل داخل بالدهم وأرسل اللنك صاحب سيواس القاضي برهان الدين أمحد يستدعي 

الظاهر صاحب مصر وإىل أيب يزيد ملك الروم وفيها تويف برهان الدين  منه طاعته فلم جيبه وأرسل نسخة كتابه إىل
إبراهيم بن عبد اهللا بن عمر الصنهاجي املالكي القاضي ولد سنة سبع عشرة ومسع من الوادياشي وغريه وتفقه 
مرة  بدمشق على القاضي بدر الدين الغماري املالكي وتزوج بنته بعده وكان حيفظ املوطأ وويل قضاء دمشق غري

أوهلا سنة ثالث ومثانني فلما جاءه التوقيع مل يقبل وصمم على عدم املباشرة وامتنع من لبس اخللعة فويل غريه مث ويل 
يف ربيع األول سنة مثان ومثانني فامتنع أيضا فلم يزالوا به حىت قبل فباشر ثالث سنني مث صرف ومات يف ربيع اآلخر 

الثمانني وهو صحيح النقيبة حسن الوجه واللحية وفيها السلطان أبو العباس فجأة بعد أن خرج من احلمام وقد ناهز 
أمحد بن إبراهيم بن علي بن عثمان بن يعقوب بن عبد احلق املريين صاحب فاس لقبه املستنصر باهللا أمري املسلمني 

ام بعده ابنه أبو فارس متلك فاس يف شوال سنة مثان ومثانني وملك طنجة وغريها من بالد املغرب تويف يف احملرم وق
ومل تطل مدته وفيها أبو السباع وأبو العباس أمحد بن حممد بن أيب بكر بن حيىي بن إبراهيم بن حيىي بن عبد الواحد 
ابن أيب جعفر اجلعفي اهلنتايت بفتح اهلاء وسكون النون بعدها مثناة فوقية وبعد األلف مثناة أخرى نسبة إىل هنتاتة 

  غرب صاحب تونس وأفريقية وغريمها كان يقال له أبو السباع ويل اململكة يف ربيع األول من سنةقبيلة من الرببر بامل

اثنتني وسبعني وكل من يف عمود نسبه ويل السلطنة إال أباه وجد أبيه تويف يف شعبان واستقر بعده ولده عبد العزيز 
ىت وويل قضاء محاة مث صرف فأقام بدمشق إىل وفيها أمحد بن يعقوب الغماري املالكي كان فاضال يف مذهبه درس وأف

  أن مات يف ذي القعدة عن حنو من ستني سنة 



وفيها تقي الدين أبو بكر بن حممد بن الزكي عبد الرمحن املزي ابن أخي احلافظ مجال الدين مسع احلجار واملزي 
م الدين بن عبد الواحد بن وغريمها وحدث وتويف يف احملرم عن مخس وسبعني سنة وفيها عالء الدين علي بن جن

شرف الدين حممد بن صغري رئيس األطباء بالديار املصرية قال ابن حجر كان فاضال مفننا انتهت إليه املعرفة وكان 
ذا حدس صائب جدا حيفظ عنه املصريون أشياء كثرية وكان حسن الصورة هبي الشكل مجيل الشيبة أخذ عنه 

ه اجتمعت به مرارا ومسعت فوائده وكان له مال قدر مخسة آالف دينار قد شيخنا ابن مجاعة وكان يثين على فضائل
أفرده للقرض فكان يقرض من حيتاج من غري استفضال بل ابتغاء الثواب قرأت خبط الشيخ تقي الدين املقريزي 
دخل كان يصف الدواء للموسر بأربعني ألفا ويصف الدواء يف ذلك الداء بعينه للمعسر بفلس قال وكنت عنده ف

عليه شيخ شكا ما به من السعال فقال لعلك تنام بغري سراويل قال أي واهللا قال ال تفعل من بسراويلك فمضى 
فصدفت ذلك الشيخ بعد أيام فسألته عن حاله فقال عملت مبا قال فربئت قال وكان لنا جار حدث البنه رعاف 

قال توكل على اهللا وافعل قال ففعل ذلك حىت أفرط فاحنلت قوى الصغري فقال له شرط آذانه فتعجب وتوقف ف
  فربىء وله من هذا النمط أشياء عجيبة مات حبلب يف ذي احلجة مث نقلته ابنته إىل مصر فدفنته بتربتهم 

وفيها أبو الفتح حممد بن أمحد بن حممد بن حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن علي احليب الفاسي مث املكي 
اء الدين حممد بن التقي عبد اهللا بن احملب الطربي ولد مبكة يف ذي القعدة سنة اثنتني وثالثني املالكي سبط اخلطيب هب

  ومسع هبا على عثمان بن الصفي أمحد بن حممد الطربي وغريه وباملدينة علي الزين بن األسواين واجلمال الطربي

امس صفر وفيها حممد بن علي بن سامل وغريمها وأجاز له مجاعة من مصر والشام وحدث وتويف مبكة املشرفة يف خ
  الفرغاين أحد شهود احلكم بدمشق اشتغل بالقراءات وتال بالسبع على اللبان وأقرأ وتويف يف ذي احلجة 

وفيها ناصر الدين حممد بن حممد بن داود بن محزة ولد سنة مثان وسبعمائة ومسع على عم أبيه التقى سليمان وغريه 
حاس وأوالد ابن العجمي الثالثة وتفرد بالرواية عنهم وتويف يف رجب وفيها تاج الدين وأجاز له الكمال إسحق الن

حممد بن حممد املليحي املعروف بصائم الدهر ويل نظر االحباس واجلوايل واحلسبة وخطب مبدرسة السلطان حسن 
ن حممد بن علي الكناين بالقاهرة وكان ساكنا قليل الكالم مجيل السرية تويف يف صفر وفيها أمني الدين حيىي ب

العسقالين احلنبلي قال ابن حجر عم شيخنا عبد اهللا بن عالء الدين مسع امليدومي وغريه وحدث رأيته ومل يتفق يل أن 
  أمسع منه 

  سنة سبع وتسعني وسبعمائة

  
د الرؤس فيها كانت الوقعة بني مترلنك وبني طقتمش خان فدام القتال ثالة أيام مث انكسر طقتمش خان ودخل بال

واستوىل مترلنك على القرم وحاصر بلد كافا مثانية عشر يوما مث استباحها وخرهبا وفيها تويف أبو حممد إبراهيم ابن 
داود اآلمدي مث الدمشقي نزيل القاهرة قال ابن حجر يف أنباء الغمر بأنباء العمر أسلم على يد الشيخ تقي الدين بن 

مات وأخذ عن أصحابه مث قدم القاهرة فسمع بطلبه بنفسه من احلسن تيمية وهو دون البلوغ وصحبه إىل أن 
األربلي وابن السراج الكاتب وإبراهيم بن اخليمي وأيب الفتح بن امليدومي وحنوهم وكان شافعي الفروع حنبلي 
م فنظر األصول دينا خريا متأهلا قرأت عليه عدة أجزاء وأجازين قبل ذلك قلت له يوما رضي اهللا عنكم وعن والديك



  إىل منكرا مث قال ما كانا على االسالم انتهى 
  وفيها شهاب الدين أمحد بن علي بن عثمان الفيشي املصري الضرير املقرىء أخذ

  القراءات عن الشيخ تقي الدين البغدادي وغريه وتويف يف صفر 
مام القدوة الزاهد العابد اخلاشع وفيها أبو بكر بن عبد الرب بن حممد املوصلي الشافعي قال يف ذيل األعالم الشيخ اإل

العامل الناسك الرباين بقية مشايخ علماء الصوفية وجنيد الوقت كان يف ابتداء أمره حني قدم من املوصل وهو شاب 
يتعاىن احلياكة وأقام بالقبيبات عند منزله املعروف زمانا طويال على هذه احلال ويف أثناء ذلك يشتغل بالعلم ويسلك 

ة والنظر يف كالمهم والزم الشيخ قطب الدين مدة واجتمع بغريه وكان يطالع أيضا كتب احلديث طريق الصوفي
وحيفظ مجلة من األحاديث ويعزوها إىل رواهتا وله إملام جيد بالفقه وكالم الفقهاء فاشتهر أمره وصار له أتباع وكان 

ه نواب الشام وميتثلون أوامره وسافر شعاره إرخاء عذبة خلف الظهر مث عال ذكره وبعد صيته وصار يتردد إلي
بآخره إىل مصر مستخفيا وحج غري مرة مث عظم قدره عند السلطان وكان يكاتبه مبا فيه نفع للمسلمني مث أن 
السلطان عام أول اجتمع به يف منزله وصعد إىل علية كان فيها وأعطاه ماال فلم يقبله وكان إذ ذاك بالقدس 

وكان يشغل يف التنبيه ومنازل السائرين وكان ولده عبد امللك يذكر عنه أنه قال كنت  الشريف وقال يف أنباء الغمر
يف املكتب ابن سبع سنني فرمبا لقيت فلسا أو درمها فأنظر أقرب دار فأعطيهم إياه وأقول لقيته قريب داركم تويف 

نبلي قال ابن حجر كان من بالقدس يف شوال وقد جاوز الستني وفيها سعيد بن عمر بن علي الشريف البعلي احل
قدماء الفقهاء بدمشق أفاد ودرس وأفىت وحدث مات يف احملرم عن نيف وستني سنة وفيها عبد الرمحن بن عبد اهللا 

بن أسعد اليافعي الشافعي املكي ولد الشيخ عفيف الدين اشتغل بفنون من العلم وحفظ احلاوي وكانت تعتريه حدة 
  وفيه صالح وله شعر منه قوله 

  ) أرتك تالشي الصد والبعد والقرب ** اال أن مرآة الشهود إذا اجنلت ( 
  ) وعن ذلة الشكوى وعن منة الكتب ** وصانت فؤاد الصب عن أمل األسى ( 

  وله مساع من أبيه وبالشام من ابن أميلة ومبصر من البهاء بن خليل ولزم السياحة

  ست وأربعون سنة والتجريد فمات غريقا بالرحبة بني الشام والعراق وله 
وفيها عبد الرمحن بن عبد اهللا بن أيب اخلري الشماخي بفتح املعجمة ويف آخره خاء معجمة نسبة إىل الشماخ جد 

الزبيدي حمدث زبيد أخذ عنه عفيف الدين العلوي وغريه وتويف يف شعبان وفيها نور الدين عبد الرمحن بن أفضل 
اييين الصويف احلنفي ولد سنة اثنتني وعشرين وسبعمائة وكان عارفا الدين حممد بن عبد الرمحن بن حممد اإلسفر

بالفقه والتصوف وله أتباع ومريدون وقد حدث باملشارق عن عمر بن علي القزويين عن حممد بن عراك الواسطي 
  عن الصغاين أجازة وهو القائل 

  ) أن الغريب وأن أعز ذليل ** زعم الذين تشرقوا وتغربوا ( 
  ) حيث استقل به الركاب جليل ** الغريب إذا اتقى  فأجبتهم أن( 

وفيها مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن عبد القادر بن حمي الدين عثمان بن عبد الرمحن بن عبد املنعم بن نعمة بن 
سلطان بن سرور اجلعفري النابلسي احلنبلي املعروف باجلنة اإلمام العامل العالمة ولد بنابلس سنة سبع وعشرين 

تقريبا ومسع هبا من اإلمام مشس الدين أيب حممد عبد اهللا بن حممد بن يوسف ومسع على احلافظ صالح الدين العالئي 
والشيخ إبراهيم الزيتاوي وغريهم مما ال حيصى كثرة ورحل إىل دمشق فسمع هبا وكان من الفضالء األكابر وكان 



ما تشتهي األنفس وكان عنده ما تشتهي أنفس الطلبة وانتهت يلقب باجلنة لكثرة ما عنده من العلوم ألن اجلنة فيها 
إليه الرحلة يف زمانه وملا مات ولده قاضي القضاة شرف الدين عبد القادر املتقدم ذكره حصل له عليه اختالط 

وسلب عقله واستمر على ذلك إىل أن مات ببلده نابلس يف شوال وله مصنفات حسنة منها خمتصر طبقات احلنابلة 
ا تصحيح اخلالف املطلق يف املقنع مطوال وخمتصرا وخمتصر كتاب العزلة أليب سليمان اخلطايب وقطعة من تفسري ومنه

القرآن العظيم من أوله وشرع يف شرح الوجيز وصحب ابن قيم اجلوزية فقرأ عليه أكثر تصانيفه وكان خطه حسنا 
  جدا

  
ريين مسع من الزين األسواين الشفاء للقاضي عياض وحدث وفيها نور الدين علي بن عبد الرمحن بن عبد املؤمن اهلر

عنه وعن الوادي آشي وقد ويل أبوه قضاء املدينة وويل هو مشيخة خانقاه قوصون وكان مشكورا وتزوج ببنت 
القاضي فخر الدين القايايت بعده مدة وناب يف احلكم وكان قد حفظ كتبا منها الشفاء واإلملام واملقامات وعرضها 

  يف رجب وتويف 
وفيها أبو احلسن علي بن عجالن بن رميثة بن أيب منى احلسين أمري مكة وابن أمريها ويل يف أول شعبان سنة تسع 

ومثانني وكان يف غالب واليته يف احلروب ومل يهنأ له عيش إىل أن قتل يف شوال قتله مجاعة من آل بيتهم ودفن 
لي بن حممد القليويب مث املصري قال ابن حجر أحد اهلرة يف باملعلى واستقر بعده أخوه حسن بن عجالن وفيها ع
  مذهب الشافعي ناب يف الشيخونية وتويف يف رجب 

وفيها سراج الدين عمر بن حممد بن أيب بكر الكومي قال ابن حجر مسع من أمحد بن علي اجلزري وعلي بن عبد 
  لى ذلك تويف مبصر وقد جاوز الثمانني املؤمن بن عبد وغريمها وحدث ومل يتهيأ يل السماع منه مع حرصي ع

وفيها أبو علي حممد بن أمحد بن علي بن عبد العزيز املهدوي مث املصري البزاز بسوق الفاضل املعروف بابن املطرز 
مسع من الواين والدبوسي وغريمها وحدث بالكثري وأجاز له إمسعيل بن مكتوم واملطعم ووزيرة وأبو بكر بن عبد 

  ن دمشق قال ابن حجر قرأت عليه الكثري وتويف يف مجادى األوىل الدامي وغريهم م
وفيها بدر الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عيسى بن عبد الكرمي بن عساكر بن سعد بن أمحد بن حممد بن سليم 

بضع بن مكتوم القيسي السويدي األصل الدمشقي الشافعي املعروف بابن مكتوم الفقيه احملدث النحوي ولد يف 
وأربعني وسبعمائة ومسع من مجاعة وحفظ التنبيه مث احلاوي وطلب احلديث وقرأ بنفسه وكان يقرىء صحيح 

البخاري باجلامع يف رمضان بعد الظهر مدة قال ابن حجي هو رجل فاضل قرأ يف الفقه على والدي وعلى احلسباين 
  والزمه وقرأ يف النحو على أيب العباس

لألشغال باجلامع مخس عشرة سنة وكان يفيت بآخره وأعاد بالناصرية وبالعادلية الصغرى العنايب وبرع فيه وتصدى 
وويل مشيخة النحو بالناصرية أيضا وكان رجال خريا عنده ديانة وله عبادة من صوم وقراءة انتهى وقال ابن قاضي 

وصلة ألقاربه وتقلل يف  شهبة كان فيه إحسان إىل طلبة العلم والفقراء يضيفهم ويفطرهم يف رمضان وعنده بر
ملبسه ويشتري حاجته بنفسه وحيملها وهو قليل اخللطة بالفقهاء وغريهم تويف يف مجادى األوىل ودفن مبقربة باب 

  الصغري عند والده وعمه عند قرب الشيخ محاد 
ن حممد احلكمي وفيها ناصر الدين حممد بن عبد الدامي بن حممد بن سالمة الشاذيل ابن بنت امليلق مسع من أمحد ب

وغريه من أصحاب النجيب وغريه واعتىن بالعلم وتعاىن طريق التصوف وفاق أهل زمانه يف حسن األداء يف املواعيد 



وإنشاء اخلطب البليغة وقال الشعر الرائق والتفت عليه مجاعة من األمراء والعامة إىل أن ويل القضاء فباشره مبهابة 
وأهني بعد عزله مبدة وقال ابن القطان كان شديد البخل بالوظائف وكان أيام  وصرامة ومل حيمد مع ذلك يف واليته

هو واعظا خريا من أيام هو قاضيا تويف يف أحد اجلمادين وقد جاوز الستني وفيها حممد بن علي بن صالح احلريري 
قه وأخذ عن قوام احلنفي إمام الصرغتمشية مسع من الوادي آشي وحممد بن غايل وآخرين واعتىن بالقراءات والف

الدين األتقاين وغريه وله إملام باحلديث وناب يف احلكم ومسع منه ابن حجر وغريه وتويف يف رجب وفيها غياث 
الدين أبو املكارم حممد بن صدر الدين حممد بن حمي الدين عبد اهللا بن أيب الفضل حممد بن علي بن محاد بن ثابت 

بابن العاقويل قال ابن قاضي شهبة يف طبقاته صدر العراق ومدرس بغداد الواسطي مث البغدادي الشافعي املعروف 
وعاملها ورئيس العلماء باملشرق مولده يف رجب سنة ثالث وثالثني وسبعمائة ببغداد ونشأ هبا ومسع من والده 
س أيضا ومجاعة وأجاز له مجاعة قال احلافظ شهاب الدين بن حجي كان مدرس املستنصرية ببغداد كأبيه وجده ودر

بالنظامية كأبيه ودرس هو بغريمها وكان هو وأبوه وجده كرباء بغداد وانتهت إليه الرياسة هبا يف مشيخة العلم 
  والتدريس وصار املشار إليه

واملعول عليه هترع القضاة والوزراء إىل بابه والسلطان خيافه وكان بارعا يف احلديث واملعاين والبيان وشرح مصابيح 
نفسه أربعني حديثا وفيها أوهام وسقوط رجال يف األسانيد وكانت نفسه قوية وفهمه جيدا وكان البغوي وخرج ل

بالغا يف الكرم حىت ينسب إىل اإلسراف وملا دخل مترلنك بغداد هرب منها مع السلطان أمحد فنهبت أمواله وسبيت 
اد رجع معه فأقام دون مخسة أشهر حرميه وقدم الشام واجتمعنا به وأنشدنا من نظمه فلما رجع السلطان إىل بغد

وقال احلافظ برهان الدين احلليب كان إماما عالمة متبحرا يف العلوم غاية يف الذكاء مشارا إليه وكان يدخله كل سنة 
زيادة على مائة ألف درهم وكلها ينفقها وصنف يف الرد على الرافضة يف جملد تويف يف صفر ودفن بالقرب من 

نه وقال ابن حجر شرح منهاج البيضاوي والغاية القصوى له وحدث مبكة وبيت املقدس معروف الكرخي بوصية م
  وأنشد لنفسه باملدينة 

  ) شغفي وسالف صبويت وغرامي ** يا دار خري املرسلني ومن هبا ( 
  ) من قبل أن أسقي كؤوس محامي ** نذر علي لئن رأيتك ثانيا ( 
  ) ة األنعام وأقول هذا غاي** ألعفرن على ثراك حماجري ( 

وفيها حممد بن أيب حممد األقصرائي نزيل القاهرة احلنفي قال ابن حجر درس مبدرسة ايتمش للحنفية وهو والد 
  صاحبنا بدر الدين حممود وأخيه أمني الدين وحيىي وتويف يف مجادى األوىل 

  سنة مثان وتسعني وسبعمائة

  
فيهم فوصل إىل السلطانية يف شعبان مث توجه إىل مهذان فيها رجع اللنك بعساكره من بالد الدشت بعد أن أثخن 

وأمر باإلفراج عن الظاهر صاحب ماردين فوصل إليه يف رمضان فتلقاه واعتذر إليه وأضافه أياما مث خلع عليه 
وأعطاه مائة فرس ومجاال وبغاال وخلعا كثرية وعقد له لواء وكتب له ستة ومخسني منشورا كل منشور بتولية بلد 

  بالد اليت كان تيمور افتتحها يف سنة ست وتسعنيمن ال



  ما بني أذربيجان إىل الرها وشرط عليه أن يليب دعوته كلما طلبه 
وفيها تويف شهاب الدين أبو العباس أمحد بن أيب بكر بن أمحد بن عبد احلميد بن عبد اهلادي بن يوسف بن حممد بن 

لفقيه املفيت مسع من عيسى املطعم وابن عبد الدامي واحلجار وأكثر قدامة احلنبلي املعروف بابن العز الشيخ اإلمام ا
عن القاضي تقي الدين سليمان وحيىي بن سعد وحدث عن املعمار وهو آخر من حدث عنه وعن القاضي بالسماع 

وكان شيخا طواال عليه أهبة أقعد يف آخر عمره ومسع جزء ابن عرفة على حنو من مثانني شيخا وجزء ابن الفرات 
على حنو من مخسني شيخا تويف ليلة اإلثنني العشرين من شهر ربيع األول ودفن مبقربة الشيخ موفق الدين وقد كمل 

  له إحدى وتسعون سنة إال مخسة أيام 
وفيها أمحد بن علي بن أيوب بن رافع احلنفي إمام القلعة بدمشق قال ابن حجر مسع من أيب بكر بن الرضى وغريه 

مرة وتويف يف شوال وله مثانون سنة وفيها أبو سعد أمحد بن مشس الدين حممد بن موسى بن وحدث وأجاز يل غري 
سند ولد سنة سبع وأربعني وأحضره أبوه على ابن اخلباز وابن احلموي وغريمها وأمسعه من ابن القيم وغريه واشتغل 

  يف العربية وغريها ووعظ الناس ومات يف شعبان 
أمحد بن علي الباريين احلليب الفقيه الشافعي ولد سنة تسع عشرة وقدم من حلب إىل وفيها عماد الدين إمسعيل بن 

دمشق وهو طالب علم فقرأ على الشيخ ويل الدين املنفلوطي وواله البلقيين قضاء بعلبك مث ويل خطابة القدس مث 
اء القدس وحدث وأفىت توجه إىل مصر وكان ممن قام على التاج السبكي مع البلقيين مث ويل قضاء الشوبك مث قض

  ودرس وتويف يف ربيع األول ببيت املقدس وقد جاوز الثمانني 
وفيها بدر الدين خليل بن حممد بن عبد اهللا الناسخ احلليب ولد بدمشق بعد العشرين وأحضره أبوه عند ابن تيمية 

ن يذكر أنه مسع من فمسح رأسه ودعا له واشتغل فمهر يف عدة فنون مث سكن حلب ووقع يف احلكم واشتهر وكا
  الوادي آشي

وابن النقيب الشافعي تويف يف ربيع األول وفيها ست الركب بنت علي بن حممد بن حممد بن حجر أخت كاتبه قال 
ابن حجر ولدت يف رجب سنة سبعني يف طريق احلج وكانت قارئة كاتبة أعجوبة يف الذكاء وهي أمي بعد أمي 

سنة وفيها سعد بن إبراهيم الطائي احلنبلي البغدادي قال يف أنباء الغمر كان أصبت هبا يف مجادى اآلخرة من هذه ال
  فاضال وله نظم فمنه 

  ) لرحيل من بعده عن قليل ** خانين ناظري وهذا دليل ( 
  ) قدموا ضوءهم امام احلمول ** وكذا الركب أرادوا قفوال ( 

الده وتقدم عند أيب يزيد بن عثمان وقدم القاهرة رسوال وفيها سفر شاه بن عبد اهللا الرومي احلنفي تقدم يف العلم بب
من صاحب الروم فأخذ عن فضالئها وأكرمه السلطان وحصل له وعك واستمر إىل أن بغته األجل بالقاهرة فمات 

  يف مجادى اآلخرة 
أمراء وفيها طقتمش خان التركي صاحب بالد الدشت قتل يف هذه السنة بعد أن انكسر من اللنك قتله أمري من 

  التتار يقال له مترقطلو 
وفيها عبد اهللا بن عمر بن حملى بن عبد احلافظ البيتليدي بفتح املوحدة وسكون املثناة التحتية وفتح املثناة الفوقية 

بعدها الم مكسورة خفيفة مث مثناة حتتانية ساكنة الوراق الدمشقي قال ابن حجر مسع من أيب بكر بن الرضى وشرف 
  فظ وحممد بن علي اجلزري وغريهم أجاز يل غري مرة ومات يف ذي القعدة الدين ابن احلا

وفيها فخر الدين عثمان بن عبد اهللا العامري أخو تقي الدين كان شافعيا بارعا يف الفقه وهو منسوب إىل كفر عامر 



حجي حبسن الفهم  قرية من ناحية الزبداين فرمبا قيل فيه الكفر العامري أخذ عن الشرف الشريشي وأثىن عليه ابن
  وصحة الذهن وهو ممن أذن له البلقيين يف اإلفتاء تويف يف ذي احلجة كهال دون األربعني 

وفيها موفق الدين علي بن عبد اهللا الشاوري الزبيدي اليمين الشافعي كان بارعا يف الفقه والصالح مع الدين 
  والتواضع وعرض عليه القضاء فامتنع تويف يف صفر 

  عبد اهللا الشريف احلافظي الدمشقي موىل شرف الدين بن احلافظ وفيها فرج بن

قال ابن حجر مسع من حيىي بن سعد وابن الزراد وغريمها وأجاز يل غري مرة وتويف يف شوال وقد قارب التسعني 
باء وفيها حمب الدين حممد بن أمحد بن حممد بن عماد املصري مث املقدسي الشافعي ابن اهلامي قال ابن حجر يف أن

الغمر ولد سنة مثانني أو إحدى ومثانني وحفظ القرآن وهو صغري جدا وكان من آيات اهللا يف سرعة احلفظ وجودة 
القرحية واشتغل يف الفقه والعربية والقراءات واحلديث ومهر يف اجلميع يف أسرع مدة مث صنف وخرج لنفسه ولغريه 

عن شيخنا برهان الدين وهو أذكى من رأيت من البشر مع  رافقين يف مساع احلديث كثريا ومسعت بقراءته املنهاج
الدين والتواضع ولطف الذات وحسن اخللق والصيانة مات يف رمضان وأصيب به أبوه وأسف عليه كثريا عوضه 

  اهللا اجلنة انتهى حبروفه 
 مهملة الدمشقي وفيها عز الدين حممد بن حممد بن حممد بن عثمان األماسي هبمزة وميم مفتوحتني وبعد األلف سني

قال ابن حجر مسع من احلجار صحيح البخاري وحدث أجاز يل وكان ناظر األيتام بدمشق ويتكسب بالشهادة حتت 
الساعات ويوقع على احلكام أقام على ذلك أكثر من ستني سنة مات يف ربيع اآلخر وقد ناهز الثمانني وفيها حممد 

 وبينهما نون مفتوحات احلنفي ناب يف احلكم وكان أحد طلبة بن حممد بن موسى بن عبد اهللا الشنشي مبعجمتني
  الصرغتمشية وكان فاضال جاور مبكة سنة ثالث ومثانني ومات يف مجادى األوىل 

وفيها مقبل بن عبد اهللا الصرغتمشي تفقه وتقدم يف العلم وصنف وشرح وشارك يف العربية ومات يف رمضان 
مهر يف احلساب وكان قصري القامة أحدب مات قبل أبيه بشهرين قاله ابن وأجنب ولده حممدا فشارك يف الفضائل و

  حجر 
وفيها ميكائيل بن حسني بن إسرائيل التركماين احلنفي نزيل عنتاب قدمها فأخذ عن الشيخ فخر الدين إياس وغريه 

قال أنه عاش أكثر من وباشر هبا بعض املدارس والزم اإلفادة أخذ عنه القاضي بدر الدين العيين وهو الذي ترمجه و
  سبعني سنة مات يف سابع عشر ذي احلجة وفيها مجال الدين أبو احملاسن

يوسف بن تقي الدين أمحد بن العز إبراهيم بن اخلطيب شرف الدين عبد اهللا بن الشيخ أيب عمر املقدسي احلنبلي 
جار وغريه ومهر يف مذهبه أخو مسند عصره صالح الدين الصاحلي إمام مدرسة جده الشيخ أيب عمر مسع من احل

وكان فاضال جيد الذهن صحيح الفهم معروفا بذلك أثىن عليه ابن حجي بذلك وقال ابن حجر مهر يف مذهبه 
وكان يعاب بفتواه مبسئلة الطالق البتة أجاز يل انتهى تويف يوم األحد ثامن عشر رمضان وصلى عليه من الغد ودفن 

  مبقربة جده أيب عمر 

  وسبعمائة سنة تسع وتسعني

  
فيها وصلت كتب من جهة مترلنك فعوقب رسله بالشام وأرسلت الكتب اليت معهم إىل القاهرة ومضموهنا 



التحريض على إرسال قريبه اطلمش الذي أسره قرا يوسف فأمر السلطان أطلمش املذكور أن يكتب إىل قريبه كتابا 
وأرسل السلطان ذلك مع أجوبته ومضموهنا أنك إذا يعرفه فيه ما هو عليه من اخلري واإلحسان بالديار املصرية 

  أطلقت الذين عندك من جهيت أطلقت من عندي من جهتك والسالم 
وفيها تويف إبراهيم بن عبد اهللا احلليب الصويف امللقن قدم دمشق وهو كبري وأقرأ القرآن باجلامع وصارت له مجاعة 

مد خاصة وكان الفتوح يأتيه فيفرقه يف أهل حلقته وكان مشهورة ويقال أنه قرأ عليه أكثر من ألف نفس امسه حم
أول من يدخل اجلامع وآخر من خيرج منه واستسقوا به مرة بدمشق وكان شيخا طواال كامل البنية وافر اهلمة كثري 
 األكل مات يف شعبان عن مائة وعشرين سنة وكانت جنازته حافلة جدا وفيها إبراهيم بن عبد اهللا ومساه الغساين يف
تارخيه حسن بن عبد اهللا قال الغساين املذكور حسن بن عبد اهللا األخالطي احلسيين كان منقطعا يف منزله ويقال أنه 

كان يصنع الالزورد ويعرف الكيمياء واشتهر بذلك وكان يعيش عيش امللوك وال يتردد ألحد وكان ينسب إىل 
ي وكان أول أمره قدم حلب أي من بالد العجم اليت الرفض ألنه كان ال يصلي اجلمعة ويدعى من يتبعه أنه املهد

  نشأ

هبا فنزل جبامعها منقطعا عن الناس فذكر للظاهر أنه يعرف الطب معرفة جيدة فأحضره إىل القاهرة ليداوي ولده 
فلم ينجع فاستمر مقيما مبنزله على شاطىء النيل إىل أن مات يف أول مجادى اآلخرة وقد جاوز الثمانني وخلف 

كثريا ومل يوص بشيء فنزل قلمطاي الدويدار الكبري فاحتاط على موجوده فوجد عنده جام ذهب وقوارير  موجودا
فيها مخر وزنانري للرهبان ونسخة من اإلجنيل وكتبا تتعلق باحلكمة والنجوم والرمل وصندوق فيه فصوص مثمنة 

حلسن علي بن حممد بن أيب القسم فرحون بن على ما قيل وفيها برهان الدين أبو الوفا إبراهيم بن نور الدين أيب ا
حممد بن فرحون اليعمري املدين املالكي ولد باملدينة الشريفة ونشأ هبا ومسع من احلافظ مجال الدين املطري 

والوادياشي مسع منه املوطأ وغريمها وتفقه وبرع وصنف ومجع وحدث وويل قضاء املالكية باملدينة املنورة وكانت 
احلجة ودفن بالبقيع وقد جاوز التسعني وفيها جنم الدين أمحد بن إمسعيل بن حممد بن أيب العز وهب  وفاته هبا يف ذي

األذرعي مث الدمشقي احلنفي املعروف بابن الكشك ولد سنة عشرين ومسع من احلجار وحدث عنه وتفقه وويل 
اثنتني وتسعني مث لزم داره  قضاء مصر سنة سبع وسبعني فلم تطب له فرجع وويل قضاء دمشق مرارا آخرها سنة

وكان خبريا باملذهب درس بأماكن وهو أقدم املدرسني والقضاة وكان عارفا صارما وأجاز له سنة مولده وبعدها 
القسم بن عساكر وحيىي بن سعد وابن الرزاز وابن شرف وزينب بنت سكر وغريهم وأجاز هو للحافظ ابن حجر 

 وفيها شهاب الدين أمحد بن حممد بن إبراهيم الصفدي نزيل مصر وضربه أخ له خمتل بسكني فقتله رمحه اهللا
املعروف بابن شيخ الوضوء قال ابن حجر كانت له عناية بالعلم وعرف والده بشيخ الوضوء ألنه كان يتعاهد 

  املطاهر فيعلم العوام الوضوء وهو والد الشيخ شهاب الدين وتويف املترجم يف ربيع األول 
محد بن أيب الفضل حممد بن أمحد بن عبد العزيز النويري الشافعي قاضي مكة وابن قاضيها ولد وفيها حمب الدين أ

  سنة إحدى ومخسني وسبعمائة وأمسعه أبوه على

البدر بن مجاعة وغريه وتفقه بأبيه وغريه وناب عن أبيه وويل قضاء املدينة يف حياته مث حتول إىل قضاء مكة سنة سبع 
  عارفا باالحكام مشكورا ومثانني فمات هبا وكان 

وفيها شهاب الدين أمحد بن حممد بن أسد بن قطليشا العطار ولد سنة بضع وعشرين وسبعمائة وحدث عن زينب 
  بنت الكمال وأيب بكر بن الرضى وغريمها وقال ابن حجر أجاز يل ومات يف ربيع األول وقد جاوز السبعني 



مث الصاحلي احلنبلي قال يف أنباء الغمر مسع من احلجار وحدث وكان  وفيها أبو بكر بن أمحد بن عبد اهلادي املقدسي
به صمم مات يف احملرم وقد جاوز الثمانني أجاز يل انتهى وفيها عماد الدين أبو الفداء إمسعيل بن الشيخ زين الدين 

كان من األفاضل  عبد الرمحن بن أيب بكر بن أيوب الزرعي األصل مث الدمشقي احلنبلي املعروف بابن قيم اجلوزية
واقتىن كتبا نفيسة وهي كتب عمه الشيخ مشس الدين بن القيم وكان ال يبخل بعاريتها تويف يوم السبت خامس 

عشرى رجب وفيها زينب بنت عبد اهللا بن عبد احلليم بن تيمية احلنبلية بنت أخي الشيخ تقي الدين قال ابن حجر 
زينب بنت حممد بن عثمان بن عبد الرمحن الدمشقية يعرف  مسعت من احلجار وغريه وحدثت وأجازت يل وفيها

أبوها بابن العصيدة حدثت باإلجازة العامة عن الفخر البخاري وغريه وأجازت البن حجر وزاد عمرها على املائة 
  وعشر سنني 

بدمشق ومن وفيها سعد بن عبد اهللا البهائي السبكي الشافعي موىل أيب البقاء مسع من زينب بنت الكمال واجلزري 
العالمة مشس الدين بن القماح وإمسعيل بن عبد ربه بالقاهرة ومن غريهم وأجاز للحافظ ابن حجر العسقالين وتويف 

  يف رمضان 
وفيها عبد اهللا بن علي بن عمر السنجاري احلنفي قاضي صور ولد سنة اثنتني وعشرين وتفقه بسنجار وماردين 

د وحدث عن الصفي احللي بشيء من شعره وقدم دمشق فأخذ هبا عن واملوصل وأربل ومحل عن علماء تلك البال
  القونوي احلنفي مث قدم مصر فأخذ عن مشس الدين األصبهاين وأفىت ودرس وتقدم ونظر املختار يف

فقه احلنفية وغري ذلك وكان يصحب أمري على املارداين فأقام معه مبصر مدة وناب يف احلكم مث ويل وكالة بيت املال 
  ودرس بالصاحلية وكان حسن األخالق لطيف الذات لني اجلانب ومن شعره  بدمشق

  ) وما شغلي ما عشت إال املسائل ** لكل امرىء منا من الدهر شاغل ( 
وكان حيفظ كثريا من احلكايات والنوادر وعنده سكون وتواضع تويف بدمشق يف ربيع اآلخر وفيها أبو الفرج عبد 

محاد بن تركي بن عبد اهللا املعري نزيل القاهرة الشافعي ولد سنة أربع أو مخس عشرة الرمحن بن أمحد بن مبارك بن 
ومسع من الدبوسي والواين وابن سيد الناس وخلق كثري وأجاز له ابن الشريازي والقسم بن عساكر واحلجار وخلق 

عابدا قانتا وكان كثري أيضا وطلب بنفسه وتيقظ وأخذ الفقه عن السبكي وغريه وكان يقظا نبيها مستحضرا 
يتسبب يف حانوت بزاز ظاهر باب الفتوح مث ترك ذلك قال ابن حجر وكان بينه وبني أيب مودة وصحبة فكان 

يزورنا بعد موت أيب وأنا صغري مث اجتمعت به ملا طلبت احلديث فأكرمين وكان يدمي الصرب يل على القراءة إىل أن 
ج على صحيح مسلم أليب نعيم قرأته عليه كله وحدثت بالكثري من أخذت أكثر مروياته وقد تفرد برواية املستخر

مسموعاته وقال يل شيخنا العراقي مرارا عزمت على أن أمسع عليه شيئا وقد تغري قليال يف أول هذه السنة واتفق له 
ملا كان يف احلانوت أن أودع عنده شخص مائيت دينار فوضعها يف صندوق باحلانوت فنقب اللصوص احلانوت 

وأخذوا ما فيه فطابت نفس صاحب الذهب ومل يكذب الشيخ وال اهتمه فاتفق أن الشيخ رأى يف النوم بعد ستة 
أشهر من يقول له أن الذهب الوديعة يف احلانوت وأنه وقع من اللص ملا أخذ الصندوق يف الدروند فأصبح فجاء إىل 

صاحب الذهب فقال خذ ذهبك فقال ما علمت  احلانوت فوجد الصرة كما هي قد غطاها التراب فأخذها وجاء إىل
منك إال الصدق واألمانة وقد نقب حانوتك وسرق الذهب فلم كلفت نفسك واقترضت هذا الذهب فحدثه باخلرب 

  فقال ال آخذ منه شيئا وأنت يف حل منه فعاجله حىت أعياه



رى ربيع اآلخر وفيها أبو فامتنع من أخذه فحج الشيخ وجاور مدة حىت أنفق الذهب وتويف مبصر يف تاسع عش
هريرة عبد الرمحن بن احلافظ أيب عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب الشافعي مسند الشام يف عصره 
أحضره أبوه على وزيرة بنت املنجا والقاضي سليمان وإمسعيل بن مكتوم وابن عبد الدامي وأمسعه من عيسى املطعم 

والقسم بن عساكر وأهل عصره فأكثر عنهم قال يف أنباء الغمر وخرج له أربعني وابن الشريازي وابن مشرف 
حديثا وحدث هبا يف حياة أبيه سنة سبع وأربعني وسبعمائة وحدث يف غالب عمره وكان صبورا على األمساع حمبا 

بكثري من ألهل احلديث والروايات ويذاكر بأشياء حسنة وأم جبامع كفر بطنا عدة سنني وأضر بآخره وتفرد 
  الشيوخ والروايات وأجاز يل غري مرة مات يف ربيع األول بقرية كفربطنا وله إحدى ومثانون سنة 

وفيها عبد القادر بن حممد بن علي بن محزة العمري املدين املعروف باحلجاز قال ابن حجر روى عن جده ومسع من 
لنا السكري أنه رأى مساعه املوطأ على  أصحاب الفخر وعىن بالعلم وتفقه قليال مات يف عيد األضحى وذكر

  الوادياشي انتهى 
وفيها عثمان بن حممد بن وجيه الشيشيين مبعجمتني مكسورتني بعد كل منهما حتتانية ساكنة مث نون قبل ياء النسب 

مسع جامع الترمذي من العرضي ومظفر الدين العسقالين بسندمها املعروف وكان يباشر يف الشهادات وينوب يف 
كم ببعض البالد وكان ذا مروءة ومواساة ألصحابه وأجاز للحافظ ابن حجر وتويف يوم نصف ربيع اآلخر وفيها احل

علي بن أمحد بن عبد العزيز النويري مث املكي املالكي ولد سنة أربع وعشرين ومسع من عيسى احلجي والزين بن 
مخسا وثالثني سنة وناب يف احلكم عن أبيه أيب  علي والوادياشي وغريهم وتفقه وباشر إمامة مقام املالكية مبكة

  الفضل مث عن ابن أخيه وكان ذا مروءة وعصبية وتصلب يف األحكام مع املهابة 
وفيها شرف الدين عيسى بن عثمان بن عيسى بن غازي الغزي الشافعي ولد سنة تسع ومخسني وقدم دمشق وهو 

  كبري فأخذ عن ابن حجي واحلسباين وابن

ريهم وعىن بالفقه والتدريس وناب يف احلكم وويل قضاء داريا وأخذ عن ابن اخلابوري الفقه قاضي شهبة وغ
بطرابلس وأذن له يف الفتوى وكان بطيء الفهم متشاغال يف األحكام مع املعرفة التامة وله تصنيف يف أدب القضاء 

له منها مال له صورة مث تزوج جوده وهو حسن يف بابه وكان يف أول أمره فقريا مث تزوج فماتت الزوجة فحصل 
أخرى كذلك مث أخرى إىل أن أثرى وكثر ماله قال ابن حجي كان أكثر الناس ميقتونه مات يف رمضان قاله ابن 

حجر وفيها زين الدين قاسم بن حممد بن إبراهيم بن علي النويري املالكي تفقه وقرأ املواعيد وأعاد للمالكية بأماكن 
ريه وكان صاحلا خريا دينا متواضعا مات يف احملرم عن حنو ستني سنة وفيها القاضي مشس وتصدر باجلامع األزهر وغ

الدين حممد بن أمحد بن أيب بكر الطرابلسي احلنفي تفقه ببلده على مشس الدين بن إميان التركماين وغريه وبدمشق 
سراج اهلندي وناب عنه يف على صدر الدين ابن منصور وقدم القاهرة فتقرر من طلبة الصرغتمشية وأخذ عن ال

احلكم ومسع على الشيخ مجال الدين األسيوطي مبكة وويل القضاء بالقاهرة مرتني استقالال وكان خبريا باألقضية 
عارفا بالوثائق قال العثماين يف تارخيه كان شيخا مهابا مليح الشيبة فقيها مشاركا يف الفنون عارفا بالشعر وطرق 

  يف ذي احلجة قبل انسالخ الشهر بيوم وقد زاد على السبعني  أحوال األحكام انتهى تويف
وفيها حممد بن أمحد بن سليمان الكفرسوسي اللبان املعمر قال ابن حجر زاد على املائة يقرءون عليه بإجازته العامة 

  من األبرقوهي وحنوه وأجاز يل انتهى 
لبهاء احلراين مث الصاحلي املؤذن املعروف بابن البهاء وفيها حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن سالمة بن املسلم بن ا

مسع من القسم بن عساكر واحلجار وغريمها وحدث يف سنة ست ومثانني بالصحيح قرأه عليه بدر الدين بن مكتوم 



  ومات يف هذه السنة 
ريه ومسع من وفيها حمب الدين حممد بن العالمة مجال الدين عبد اهللا بن يوسف بن هشام حضر على امليدومي وغ

بعده وقرأ العربية على أبيه وغريه وشارك يف غريها قليال وكان إليه املنتهى يف حسن التعليم مع الدين املتني مات يف 
  رجب عن

حنو مخسني سنة وفيها ناصر الدين حممد بن الشيخ عز الدين حممد بن الشيخ ناصر الدين داود بن محزة بن أمحد بن 
ملسند األصيل املقرىء أجاز له إسحق النحاس ومجاعة ومسع من القاضي سليمان وكان عمر بن أيب عمر احلنبلي ا

إمام املسجد املعروف بابيه عز الدين وقد أضر يف آخر عمره انقطع ثالثة أيام مطعونا وتويف يف ليلة ثامن رجب 
  ودفن بتربة جده الشيخ أيب عمر على والده 
ضي مجال الدين حممد بن عبد الرمحن بن علي بن عبد امللك الدمشقي وفيها شرف الدين أبو اخلطاب حممد بن القا

سبط التقي السبكي ولد يف رمضان سنة إحدى ومخسني وسبعمائة وأحضر على ابن اخلباز وغريه وأجاز له ابن 
ك امللوك ومجاعة من املصريني وكان أبوه قاضي املالكية مث حتول هو شافعيا مع أخواله السبكية ونشأ بينهم فسل

طريقهم وويل إفتاء دار العدل وناب يف احلكم عن برهان الدين بن مجاعة حنو سنة بعد أن صاهره على ابنته فصرف 
عن قريب مث استقل باحلكم بعده وويل خطابة املسجد األقصى بعد وفاة ولد الربهان بن مجاعة مث طلب للقاهرة 

رما مع لني جانب شريف النفس حسن املباشرة ليوىل القضاء فأدركه أجله هبا يف شهر رجب وكان عفيفا صا
  لألوقاف مقتصدا يف مأكله وملبسه 

وفيها مجال الدين حممود بن علي القيصري الرومي احلنفي املعروف بالعجمي قدم القاهرة قدميا واشتغل بالفنون 
ية وقضاء احلنفية ومهر وويل احلسبة مرارا مث نظر األوقاف ودرس باملنصورية يف التفسري وويل مشيخة الشيخون

ونظر اجليش وكان حبالة امالق مث وصل إىل ما وصل إليه حىت قال هذا الذي حصل يل أي من الغىن غلطة من 
غلطات الدهر وكان عنده دهاء مع حشمة زائدة وسخاء وكان فصيحا بالعربية والتركية والفارسية كثري التأنق يف 

  ملبسه ومأكله مات يف سابع ربيع األول 
يوسف بن أمني الدين عبد الوهاب بن يوسف بن السالر الشماع حضر على احلجار وغريه وحدث وأجاز وفيها 

  البن حجر وتويف يف احملرم عن سبعني سنة واهللا تعاىل أعلم

  سنة مثامنائة

  
فيها نازل مترلنك اهلند فغلب على ويل كرسي اململكة وفتك على عادته وخرب وكان توجه إليها على طريق غريبة 

على الرب ووصل زحفه إىل اليمن وكان السبب احملرك له على ذلك أن فريوز شاه ملك اهلند مات فبلغه ذلك 
فسمت نفسه إىل االستيالء على أمواله فتوجه يف عساكره وكان فريوز شاه ملا مات قام باألمر بعده بلوا الوزير 

سكره الفيلة عليها املقاتلة فلما استقبلتها خيل واستقر يف اململكة فقصده اللنك فاستقبله بلوا جبد وصدر أمام ع
اللنك هربت منها فبادر اللنك وأمر باستعمال قطع من احلديد على صفة الشوك وألقاها يف املنزلة اليت كان هبا فلما 

أصبحوا واصطفوا للقتال أمر عساكره بالتقهقر إىل خلف فظنوا أهنم اهنزموا فتبعوهم فاجتازت الفيلة على ذلك 
وك الكائن يف األرض فجفلت منه أعظم من جفل اخليل منها ورجعت القهقري من أمل احلديد فكانت أشد الش



عليهم من عدوهم حبيث طحنت املقاتلة الرجال والفرسان فاهنزموا بغري قتال وفيها يف شوال كان احلريق العظيم 
إىل حائط اجلامع وإىل قرب النورية بدمشق عم احلريريني والقواسني والسوفيني وبعض النخاسني ووصلت النار 

واحترقت اجلوزية ومحام نور الدين وغري ذلك وأقام من يوم السبت العشرين من شوال إىل يوم الثالثاء ثالث 
  عشرينه 

وفيها برهان الدين إبراهيم بن أمحد بن عبد اهلادي بن عبد احلميد بن عبد اهلادي بن يوسف بن حممد بن قدامة 
بالقاضي الشيخ اإلمام الصاحل أخو احلافظ مشس الدين حضر على احلجار ومسع من أمحد بن علي احلنبلي املعروف 

  احلريري وعائشة بنت املسلم وزينب بنت الكمال وحدث فسمع منه احلافظ ابن حجر وتويف يف شوال 
بعلي مث الشامي نزيل وفيها إبراهيم بن أمحد بن عبد الواحد بن عبد املؤمن بن سعيد بن علوان بن كامل التنوخي ال

القاهرة الشافعي شيخ اإلقراء ومسند القاهرة ولد سنة تسع أو عشر وسبعمائة وأجاز له إمسعيل بن مكتوم وابن عبد 
  الدامي والقسم

ابن عساكر ومجع كثري يزيدون على الثالمثائة مث طلب احلديث بنفسه فسمع الكثري من أيب العباس احلجار والربزايل 
ثري يزيد على املائتني وعىن بالقراءات فأخذ عن الربهان اجلعربي والربقي وغريمها مث رحل فأخذ عن واملزي وخلق ك

أيب حيان وابن السراج وغريمها ومهر يف القراءات وكتب مشاخيه له خطوطهم هبا وتفقه على املازري حبماة وابن 
دميا قال ابن حجر قرأت عليه الكثري النقيب بدمشق وابن القماح بالقاهرة وغريهم وأذنوا له وأفاد وحدث ق

والزمته طويال وخرجت له عشاريات غاية مث خرجت له املعجم الكبري يف أربعة وعشرين جزءا فصار يتذكر به 
مشاخيه وعهده القدمي فانبسط للسماع وحبب إليه فأخذ عنه أهل البلد والرحالة فأكثروا عنه وكان قد أضر بآخره 

ه فصار كالمه قد خيفى بعضه بعد أن كان لسانه كما يقال كاملربد ومات فجأة من وحصل له خلط ثقل منه لسان
غري علة يف مجادى األوىل انتهى وفيها تاج الدين أمحد بن القاضي فتح الدين حممد بن أيب بكر إبراهيم بن أيب الكرم 

دة أماكن وباشر قضاء العسكر حممد بن الشهيد الشامي الفقيه الشافعي شارك يف الفنون والنظم والنثر ودرس يف ع
وكان حمبوبا إىل الناس تويف يف ذي القعدة وفيها شهاب الدين أمحد بن حممد بن موسى الدمشقي الشوبكي نزيل 

مكة قال ابن حجر كان عارفا بالفقه والعربية مع الدين والورع وأتقن القراءات وجاور مبكة حنو عشر سنني فقرأوا 
ل وهو يف عشر اخلمسني وكانت جنازته حافلة جدا وفيها بدر الدين حسن بن علي بن عليه ومات هبا يف ربيع األو

سرور بن سليمان الربماوي الشافعي ابن خطيب احلديثة قال ابن حجي اشتغل وحصل وذكر يف النبهاء بعد 
زي الفقهاء وكان  اخلمسني وقرر يف عدة وظائف مث تركها وأقبل على العبادة واملواظبة على األوراد الشاقة ومل يغري

شكال حسنا نري الوجه منبسطا وال يكون يف اخللوة إال مصليا أو تاليا أو ذاكرا أو مطالعا يف كتاب وكان يبدي 
مسائل ومشكالت وحيسن اجلواب ومل يكن يف عصره من الفقهاء أعبد منه وكان أخوه القاضي شرف الدين قد 

  كفاه هم الدنيا مات يف سلخ رمضان انتهى

  
زينب بنت عثمان بن حممد بن لولو الدمشقية مسعت احلجار وأجازت للحافظ ابن حجر وفيها أبو عامر عبد  وفيها

اهللا بن أمحد بن إبراهيم بن علي بن عثمان بن يعقوب بن عبد احلق املريين صاحب فاس وبالد املغرب تويف يف مجادى 
محد بن علي القبائلي على عادته يف أيام أخيه وفيها اآلخرة واستقر بعده أخوه أبو سعيد عثمان ودبر أمر اململكة أ

تاج الدين أبو حممد عبد اهللا بن علي بن عمر السنجاري احلنفي املعروف بقاضي صور بفتح الصاد املهملة بلدة بني 



حصن كيفا وبني ماردين بديار بكر ولد بسنجار سنة اثنتني وعشرين وسبعمائة وتفقه هبا وباملوصل وماردين وكان 
اما عاملا بارعا مفننا يف الفقه واألصلني والعربية واللغة أفىت ودرس سنني وقدم إىل دمشق مث إىل القاهرة وأخذ عن إم

علماء املصريني وألف عدة كتب منها البحر احلاوي يف الفتاوى ونظم املختار يف الفقه ونظم السراجية يف الفرائض 
قاهرة ودمشق وويل وكالة بيت املال بدمشق وكان من حماسن ونظم سلوان املطاع البن ظفر وناب يف احلكم بال

الدنيا تويف آخر هذه السنة رمحه اهللا تعاىل وفيها عبد الرمحن بن أمحد بن املقداد بن أيب الوسم بن هبة اهللا بن املقداد 
د البصراوي القيسي الصقلي األصل مث الدمشقي قال ابن حجر مسع من احلجار وحفيد العماد واملزي وهالل بن أمح

وأيوب بن نعمة الكحال وغريهم وحدث وهو رجل جيد أجاز يل غري مرة وكان قد انفرد بسماع مسند احلميدي 
  انتهى 

وفيها جمد الدين عبد الرمحن بن مكي األقفهسي املالكي تفقه وناب يف احلكم وتويف يف مجادى االوىل وفيها عالء 
حممد بن املنجا بن حممد بن عثمان احلنبلي التنوخي قاضي الشام  الدين علي بن صالح الدين حممد بن زين الدين

تقدم يف العلم إىل أن صار أمثل فقهاء احلنابلة يف عصره مع الفضل والصيانة والديانة واألمانة وناب عن ابن قاضي 
رجب بالطاعون  اجلبل مث استقل بالقضاء سنة مثان ومثانني بعد موت ابن التقي مث صرف مرارا وأعيد إىل أن مات يف

  مبنزله بصاحلية دمشق وفيها علي بن حممد بن حممد بن أيب اجملد بن علي الدمشقي احملدث

سبط القاضي جنم الدين الدمشقي ويعرف بابن الصايغ وبابن خطيب عني ترما وباجلوزي ألن أباه كان إمام مسجد 
مية والقسم بن عساكر ووزيرة واحلجار اجلوزة بدمشق ولد يف ربيع األول سنة سبع وسبعمائة ومسع من ابن تي

وخلق وتفرد بالسماع منهم وخرجت له عنهم مشيخة وأجاز له سنة ثالث عشرة التقى سليمان واملطعم والدبوسي 
وابن سعد وابن الشريازي وظهر مساعه للصحيح من ست الوزراء بآخره فقرأوا عليه بدمشق مث قدم القاهرة 

عليه سنن ابن ماجه ومسند الشافعي وتاريخ أصبهان وغري ذلك من الكتب  فحدث به مرارا قال ابن حجر مسعت
الكبار واألجزاء الصغار فأكثرت عنه وكان صبورا على التسميع ثابت الذهن ذاكرا ينسخ خبطه وقد جاوز التسعني 

بن يسري صحيح السمع والبصر رجع إىل بلده فأقام مبنزله إىل أن مات يف ربيع األول وفيها مشس الدين حممد 
البعلبكي املعروف بابن األقرع احلنبلي األعجوبة قال يف أنباء الغمر اشتغل كثريا ومتهر وكان جيد الذهن قوي 

احلفظ يعمل املواعيد عن ظهر قلب وله عند العامة بدمشق قبول زائد وكان طلق اللسان حلو اإليراد مات يف شهر 
  رمضان مطعونا انتهى 
اء حممد بن حجي احلسباين الشافعي أخو قاضي الشام اآلن جنم الدين عمر والشيخ شهاب وفيها هباء الدين أبو البق

الدين ولد سنة ثالث وستني وسبعمائة وعىن بالعلم وشارك يف عدة فنون وكان حسن الصوت بالقرآن جدا تويف يف 
  شوال شابا 

قال ابن حجر كان فاضال مستحضرا لكثري  وفيها أبو عبد اهللا حممد بن سالمة التوزري املغريب الكركي نزيل القاهرة
من األصول والفقه صحب السلطان يف الكرك فارتبط عليه واعتقده مث قدم عليه فعظمه جدا وكان يسكن يف خمزن 

يف اسطبل األمري قلمطاي الدويدار وإذا ركب إىل القلعة ركب على فرس بسرج ذهب وكبنوش مزركش من 
لة ابن العريب الصويف يناضل عنها ويناظر عليها ووقع له مع شيخنا الشيخ مراكب السلطان وكان داعية إىل مقا

  سراج الدين البلقيين مقامات اجتمعت به ومسعت كالمه وكنت أبغضه يف اهللا تعاىل وكان قد حج يف



منه  السنة املاضية ووقع بينه وبني ابن النقاش وغريه ممن حج من أهل الدين وقائع وكتبوا عليه حمضرا بأمور صدرت
فيها ما يقتضي الكفر ومل يتمكنوا من القيام عليه مليل السلطان إليه مات يف الرابع والعشرين من ربيع األول وملا 

مات أمر السلطان ليلبغا الساملي مبائيت دينار ليجهزه هبا فتوىل غسله وجتهيزه وأقام على قربه مخسة أيام باملقرئني على 
  العادة انتهى كالم ابن حجر 

ا مجال الدين حممد بن عبد اللطيف بن حممد بن يوسف الزرندي املدين احلنفي عىن بالفقه واحلديث وبرع يف وفيه
  مذهب اإلمام األعظم تويف بني مكة واملدينة 

وفيها أمني الدين حممد بن حممد بن علي األنصاري احلمصي الدمشقي احلنفي تقدم يف األدب وأخذ الفقه عن 
عن تقي الدين بن احلمصية وويل كتابة السر حبمص مث بدمشق قال ابن حجر قدم القاهرة  رمضان احلنفي والعربية

مع نائبها تتم فاجتمعت به ومسعت عليه قطعة من نظمه وأجاز يل وكان شكال حسنا مع التواضع واألدب وكان له 
ر الدين بن مكانس وغريهم يف النظم والنثر اليد البيضاء طارح فتح الدين بن الشهيد وعالء الدين التربيزي وفخ

وأثىن عليه طاهر بن حبيب وقال كانت له مشاركة يف الفنون وكتابة فائقة وعبارة رائقة تويف يف ربيع األول ومل 
  يكمل اخلمسني ومن شعره 

  ) الح من عسكر اللحاظ كمينا ** كلما قلت قد نصرت عليه ( 
  ) ا ليت شعري فكيف أدعى أمين** خنت فيه مع التشوق صربي ( 

وفيها مشس الدين حممد بن املبارك بن عثمان احلليب الرومي األصل احلنفي أصله من قرية يقال هلا مترى قرأ ببالده 
اهلداية على التاج بن الربهان مث قدم حلب فأخذ عن الشيخ مشس الدين بن األقرب وقطبها وكان صاحلا خريا 

التالوة واخلري والعبادة واإليثار قدم القاهرة فأخذ عن العراقي  متعبدا وهو آخر فقهاء حلب املتعبدين العاملني كثري
  وابن امللقن واجلالل التباين وحج وجاور ومات يف ثامن عشر شهر رمضان

  
وفيها بدر الدين حممد بن يوسف بن أمحد بن الرضى عبد الرمحن الدمشقي احلنفي اشتغل وبرع ومسع من ابن اخلباز 

من بقي من احلنفية بنقل الفقه مع جودة النباهة ودرس بأماكن وأفىت وناب يف احلكم وابن عبد الكرمي وكان أعرف 
  وكان هو املعتمد عليه يف املكاتيب بدمشق وتويف يف ذي احلجة 

وفيها مشس الدين حممد بن يوسف بن أيب اجملد احلكار مسع من امليدومي وابن عبد اهلادي وغريمها وأجاز له مجاعة 
  ميني وحدث ومسع منه احلافظ ابن حجر وتويف يف رجب واهللا تعاىل أعلم من املصريني والشا

  مت بعون اهللا تعاىل وقوته اجلزء السادس من شذرات الذهب 
  ويليه اجلزء السابع وأوله سنة إحدى ومثامنائة

  ٤شذرات الذهب ج 

٧   

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  سنة إحدى ومثامنائة



  
قال ابن حجر دخلت وسلطان مصر والشام واحلجاز امللك الظاهر أبو سعيد وهي أول القرن التاسع من اهلجرة 

برقوق وسلطان الروم أبو يزيد بن عثمان وسلطان اليمن من نواحي هتامة امللك األشرف إمساعيل بن األفضل بن 
بو سعيد اجملاهد وسلطان اليمن من نواحي اجلبال اإلمام الزيدي احلسين علي بن صالح وسلطان املغرب األوسط أ

عثمان املريين وسلطان املغرب األقصى ابن األمحر وصاحب البالد الشرقية تيمور كوركان املعروف باللنك 
وصاحب بغداد أمحد بن أويس وأمري مكة حسن بن عجالن بن رميثة احلسين وباملدينة ثابت بن نفري واخلليفة 

 أيب بكر ويدعى أمري املؤمنني ونازعه يف هذا االسم اإلمام العباسي أبو عبد اهللا حممد املتوكل على اهللا بن املعتضد باهللا
الزيدي وبعض ملوك املغرب وصاحب اليمن لكن خطيبها يدعو يف خطبته للمستعصم العباسي أحد اخللفاء ببغداد 
وكان نائب دمشق يومئذ تنم احلسىن وحبلب أرغون شاه وبطرابلس أقبغا احلمايل وحبماة يونس الغلمطاوي وبصفد 

  اب الدين بن الشيخ علي وبغزة طيفورا انتهى شه
  وقال احلافظ السخاوي قد أفردت تراجم أهله يف ست جملدات 

وفيها غزا اللنك بالد اهلند واستوىل على دىل وسىب منها خلقا كثريا وملا رجع إىل مسرقند بيع السيب اهلندي برخص 
  عظيم لكثرته 

براهيم بن موسى بن أيوب األبناسي بفتح اهلمزة وسكون املوحدة بعدها وفيها تويف العالمة برهان الدين أبو حممد إ
  نون ويف آخره سني نسبة إىل أبناس قرية

صغرية بالوجه البحري ولد على ما نقل من خطه بابناس سنة مخس وعشرين وسبعمائة تقريبا وقدم القاهرة وله 
الدين بن العراقي مشيخة وخترج يف فقه  بضع وعشرون سنة ومسع هبا وبدمشق من مجاعة وخرج له احلافظ ويل

الشافعية على الشيخني مجال الدين األسنائي وويل الدين املنفلوطي وغريمها وخترج يف احلديث مبغلطاي قال املؤرخ 
ناصر الدين بن الفزات كان شيخ الديار املصرية مربيا للطلبة وله مصنفات يف احلديث والفقه واألصول والعربية 

ات وقال احلافظ ابن حجر مهر يف الفقه واألصول والعربية وشغل فيها وبىن زاوية باملقس ظاهر وحج وجاور مر
القاهرة وأقام هبا حيسن إىل الطلبة وجيمعهم على التفقه ويرتب هلم ما يأكلونه ويسعى هلم يف الرزق خصوصا 

وكان حسن التعليم لني اجلانب  الواردين من النواحي فصار أكثر الطلبة بالقاهرة تالمذته وخترج به خلق كثري
قال رب { متواضعا بشوشا متعبدا متقشفا مطرح التكلف وقد عني للقضاء فتوارى وذكر أنه فتح املصحف فخرج 

ومل يزل مستمرا على طريقته وإفادته ونفعه إىل أن حج فمات راجعا يف احملرم } السجن أحب إيل مما يدعونين إليه 
  أيلة ودفن هناك بعيون القصب بالقرب من عقبة 

وفيها شهاب الدين أمحد بن إبراهيم بن عبد العزيز بن علي املوصلي األصل الدمشقي ابن اخلباز نزيل الصاحلية قال 
يف أنباء الغمر مسع من أيب بكر بن الرضى وزينب بنت الكمال وغريمها وحدث مسع منه صاحبنا احلافظ غرس الدين 

  األول عن بضع ومثانني وسنة انتهى وأظنه استجازه يل ومات يف شهر ربيع 
وفيها شهاب الدين أمحد بن أيب بكر بن حممد العبادي احلنفي تفقه على السراج اهلندي وفضل ودرس وشغل مث 
  صاهر القليجي وناب يف احلكم ووقع على القضاء ودرس مبدرسة الناصر حسن وكان جيمع الطلبة وحيسن إليهم

  مع امللك الظاهر وتويف يف ثامن أو تاسع عشر ربيع اآلخر وحصلت له حمنة مع الساملي وأخرى 
وفيها أمحد بن سليمان بن حممد بن سليمان بن مروان الشيباين البعلبكي مث الصاحلي أحد رواة الصحيح عن احلجار 



  ومسع أيضا منه غريه وله إجازة من أيب بكر بن حممد بن عنتر السلمي وغريه وحدث ومات يف ذي احلجة 
لقاضي برهان الدين أمحد بن عبد اهللا السيواسي احلنفي قاضي سيواس قدم حلب واشتغل هبا ودخل القاهرة وفيها ا

ورجع إىل سيواس فصاهر صاحبها مث عمل عليه حىت قتله وصار حاكما هبا وقد قتل يف املعركة ملا نازله التتار الذين 
  كانوا بأذربيجان وكان جوادا فاضال وله نظم 

ماد الدين أبو عيسى أمحد بن عيسى بن موسى بن مجيل املعريي بكسر امليم وسكون العني املهملة وفيها القاضي ع
وفتح التحتية وآخره راء نسبة إىل معري بطن من بين أسد الكركي العامري األزرقي الشافعي ولد يف شعبان سنة 

التباين وغريه ومسع بالقاهرة من أيب  إحدى وأربعني وسبعمائة وحفظ املنهاج واشتغل بالفقه وغريه ومسع احلديث من
نعيم بن احلافظ تقي الدين عبيد األسعردي وغريه وحدث ببلده قدميا سنة مثان ومثانني وملا قدم القاهرة قاضيا خرج 

له احلافظ أبو زرعة مشيخة مسعها عليه احلافظ ابن حجر وكان أبوه قاضي الكرك فلما مات استقر مكانه وقدم 
ني وسبعني مث قدمها سنة اثنتني ومثانني وكان كبري القدر يف بلده حمببا إىل أهلها حبيث ال يصدرون إال القاهرة سنة اثنت

عن رأيه فاتفق أن الظاهر ملا سجن يف الكرك قام هو وأخوه عالء الدين علي يف خدمته فحفظ هلما ذلك فلما متكن 
لدين كتابة السر وذلك يف رجب سنة اثنتني وسبعني أحضرمها إىل القاهرة وويل عماد الدين قضاء الشافعية وعالء ا

فباشر حبرمة ونزاهة واستكثر من النواب وشدد يف رد رسائل الكبار وتصلب يف األحكام فتمالؤا عليه فعزل يف 
  أواخر سنة أربع وتسعني واستمرت عليه

السلطان وباشرمها  وظائف كثرية مث شغرت خطابة األقصى وتدريس الصالحية سنة تسع وتسعني فقررمها عليه
بالقدس واجنمع عن الناس وأقبل على العبادة والتالوة إىل أن مرض فنزل عن خطابة القدس لولده شرف الدين 

  عيسى مث مات يف سابع عشرى ربيع األول 
وفيها شهاب الدين أمحد بن حممد بن أيب بكر بن السالر الصاحلي ابن أخي الشيخ ناصر الدين إبراهيم ولد سنة 

ني وعشرين وسبعمائة وأحضر على أيب العباس بن الشحنة وأجاز له أيوب بن نعمة الكحال والشرف بن احلافظ اثنت
  وعبد اهللا بن أيب التايب وآخرون وحدث فسمع منه احلافظ غرس الدين واملعازيف وتويف يف أواخر ذي احلجة 

الشافعي اخلطيب ولد سنة مثان وعشرين وفيها تاج الدين أبو العباس أمحد بن حممد بن عبد الرمحن البلبيسي 
وسبعمائة واشتغل وتفقه ومل حيصل له من مساع احلديث ما يناسب سنه لكنه ملا جاور مبكة مسع من الكمال بن 
حبيب عدة كتب حدث عنه هبا كمعجم ابن قانع وأسباب النزول وجزء ابن ماجه وويل أمانة احلكم بالقاهرة 

  وناب يف احلكم ببوالق ومات يف ربيع األول ودرس باجلامع اخلطريي وخطب به 
وفيها ناصر الدين أمحد بن مجال الدين حممد بن مشس الدين حممد بن رشيد الدين حممد بن عوض األسكندراين 

الزبريي نسبة إىل الزبري بن العوام املالكي قال ابن حجر هبر وفاق األقران يف العربية وويل قضاء بلده مث قدم القاهرة 
  فضائله وويل قضاء املالكية هبا فباشره بعفة ونزاهة وناب عنه البدر الدماميين وقال فيه من أبيات وظهرت 

  ) سبحا النك من بين العوام ** وأجاد فكرك يف حبار علومه ( 
وكان عاقال متوددا موسعا عليه يف املال سليم الصدر طاهر الذيل قليل الكالم مل يؤذ أحدا بقول وال فعل وعاشر 

  اس جبميل فأحبوه شرحالن

  التسهيل وخمتصر ابن احلاجب وتويف يف أول شهر رمضان 
وفيها امللك الظاهر برقوق بن أنس بن عبد اهللا اجلركسي العثماين ذكر اخلواجا عثمان الذي أحضره من بالد 



يف خدمة يلبغا من مجلة اجلركس أنه اشتراه منه يلبغا الكبري وامسه حينئذ الطنبغا فسماه برقوقا لنتوء يف عينيه فكان 
املماليك الكتابية مث كان فيمن نفى إىل الكرك بعد قتل يلبغا مث اتصل خبدمة منجك نائب الشام مث حضر معه إىل 

مصر مث اتصل خبدمة األشرف شعبان فلما قتل األشرف ترقى برقوق إىل أن أعطي إمرة أربعني وكان هو ومجاعة من 
طلعتمر على اينبك وقبض عليه ركب بركة وبرقوق ومن تابعهما على املذكور إخوته يف خدمة اينبك شم ملا قام 

وأقاما طشتمر العالئي مدبرا للملكة ململكة اتابكا واشتهروا يف خدمته إىل أن قام عليه مماليكه يف أواخر سنة تسع 
تطل األيام حىت اختلفا وسبعني فآل األمر إىل استقالل بركة وبرقوق يف تدبري اململكة بعض القبض على طشتمر فلم 

وتباينت أغراضهما وقد سكن برقوق يف االصطبل السلطاين وأول شيء صنعه أن قبض على ثالثة من أكابر األمراء 
كانوا من أتباع بركة فبلغه ذلك فركب على برقوق ودام احلرب بينهما أياما إىل أن قبض على بركة وسجنه 

إىل أن دخل شهر رمضان سنة أربع ومثانني مت له األمر استقالال بامللك باألسكندرية وانفرد برقوق بتدبري اململكة 
فجلس على ختت امللك ولقب امللك الظاهر وبايعه اخلليفة وهو املتوكل حممد بن املعتضد والقضاة واألمراء ومن 

ه وجرت عليه تبعهم وخلعوا الصاحل حاجي بن األشرف وأدخل به إىل دور أهله بالقلعة واستمر يف امللك إىل وفات
أتعاب وكان شهما شجاعا ذكيا خبريا باألمور عارفا بالفروسية خصوصا اللعب بالرمح حيب الفقراء ويتواضع هلم 

ويتصدق كثريا وال سيما إذا مرض وأبطل يف واليته كثريا من املكوس وضخم ملكه حىت خطب له على منابر توريز 
  ماردين واملوصل وسنجار وغري ذلك وكان جهوري وضربت الدنانري والدراهم فيها بامسه وعلى منابر

الصوت كبري اللحية واسع العينني حمبا جلمع املال طماعا جدا ومن آثاره املدرسة القائمة بني القصرين بالقاهرة مل 
  يتقدم بناء مثلها وعمل جسر الشريعة وانتفع به املسافرون كثريا ويف ذلك يقول مشس الدين حممد املزين 

  ) بأمر والوجوه له مطيعه ** ننا للناس جسرا بىن سلطا( 
  ) وأمرا بالسلوك على الشريعة ** جمازا يف احلقيقة للربايا ( 

وباجلملة فإنه كان أعظم ملوك اجلراكسة بال مدافعة بل املتعصب يقول أنه أعظم ملوك الترك قاطبة وتويف على 
لذهب العني ألفي ألف ألف دينار وأربعمائة ألف فراشه ليلة نصف شوال بالقاهرة عن حنو ستني سنة وترك من ا

دينار ومن األثاث وغريه ما قيمته ألف ألف دينار وأربعمائة ألف دينار قاله املقريزي وعهد بالسلطنة إىل ابنه فرج 
  وله يومئذ عشر سنني 

ب كتاب احلريفيش وفيها الشيخ الصاحل عبد اهللا بن سعد بن عبد الكايف املصري مث املكي املعروف باحلرفوش صاح
يف الوعظ كان رجال عاملا زاهدا صوفيا واعظا مشهورا باخلري وللناس فيه اعتقاد زائد وخيرب بأشياء فتقع كما يقول 

  وجاور مبكة أكثر من ثالثني سنة ومات يف أول هذه السنة 
جازة عن القسم بن وفيها ست القضاة بنت عبد الوهاب بن عمر بن كثري ابنة أخي احلافظ عماد الدين حدثت باإل

عساكر وغريه من شيوخ الشام وعن علي الواين وغريه من شيوخ مصر وخرج هلا صالح الدين أربعني حديثا عن 
  شيوخها وتوفيت يف مجادى اآلخرة وقد جاوزت الثمانني 

إلجازة عن وفيها صفية بنت القاضي عماد الدين إمسعيل بن حممد بن العز الصاحلية ويل أبوها القضاء وحدثت هي با
  احلجار وأيوب الكحال وغريمها ومسعت من عبد القادر األيويب وماتت يف احملرم 

وفيها مجال الدين عبد اهللا بن شهاب الدين أمحد بن صاحل بن أمحد بن خطاب الزهري الشافعي ولد يف مجادى 
  اآلخرة سنة تسع وستني وحفظ التمييز وأذن



  ها وناب يف احلكم وكان عايل اهلمة تويف يف احملرم له أبوه يف االفتاء ودرس بالقليجية وغري
وفيها مجال الدين عبد اهللا بن أيب عبد اهللا السكوين بفتح السني املهملة وضم الكاف ويف آخره نون نسبة إىل سكون 

ربيع  بطن من كندة املالكي أحد املدرسني يف مذهبه كان بارعا يف العلم مع الدين واخلري ودرس باألشرفية وتويف يف
  اآلخر 

وفيها عبد الرمحن بن أمحد بن املوفق إمسعيل بن أمحد الصاحلي املعروف بابن الذهيب احلنبلي ناظر املدرسة الصالحية 
بالصاحلية حدث عن ابن أيب التايب وحممد بن أيوب بن حازم وزينب بنت الكمال وأجاز له احلجار وأجاز هو 

  ومل حيدث يف حال تغريه وتويف يف مجادى األوىل وقد جاوز السبعني  للشهاب بن حجر وقال بلغين أنه تغري بآخره
وفيها صدر الدين عبد الرمحن بن عبد اهللا بن حممد بن داود الكفري الشافعي عىن بالفقه وناب يف احلكم يف دمشق 

  ومات هبا يف احملرم عن أربعني سنة وكانت له مهة يف طلب الرياسة قاله ابن حجر 
ن بن موسى بن راشد بن طرخان امللكاوي ابن أخي الشيخ شهاب الدين الشافعي اشتغل بالفقه وفيها عبد الرمح

وحفظ املنهاج ونظر يف الفرائض واعترته يف آخر أمره غفلة وكان مع ذلك حافظا ألمره وتويف يف احملرم ومل يكمل 
  اخلمسني 

احلاجب املقرىء تال بالسبع وكان حسن األداء وفيها علي بن أمحد بن األمري بيربس احلاجب املعروف بأمري علي بن 
  مشهورا باملهارة يف العالج يقال عاجل مبائة وعشرة أرطال مات يف ربيع اآلخر وقد شاخ قاله ابن حجر 

وفيها علي بن أيبك بن عبد اهللا الدمشقي الشاعر اشتهر بالنظم وكان له إملام بالتاريخ وعلق تارخيا حلوادث زمانه 
  ومن شعره 

  )هبا يف الراح مياس القوام ** ن الراح ملا راح يسعى كأ( 

  
  ) حييينا به بدر التمام ** سنا املريخ يف كف الثريا ( 

  ومنه 
  ) فمال الغصن منعطفا عليه ** مليح قام جيذب غصن بان ( 
  ) وشبه الشيء منجذب إليه ** وميل الغصن حنو أخيه طبع ( 

  عشر ربيع األول عن اثنتني وسبعني سنة وأجاز ابن حجر العسقالين وتويف يف ثاين 
وفيها عمر بن سراج الدين عبد اللطيف بن أمحد املصري الفيومي الشافعي نزيل حلب تفقه بالقاهرة على السراج 

البلقيين وغريه مث رحل إىل حلب فويل هبا قضاء العسكر مث عزل وكان فقيها بارعا يف الفرائض مشاركا يف بقية 
  م ومخس الربدة ومن شعره العلوم وله نثر ونظ

  ) ضلت عقوهلم ببحر مغرق ** دع منطقا فيه الفالسفة األوىل ( 
  ) أن البالء موكل باملنطق ** واجنح إىل حنو البالغة واعترب ( 

  ومنه فيما حييض من احليوان الناطق وغريه 
  ) والضبع الرابع مث املراب ** املرأة واخلفاش مث األرنب ( 

يذكر للجاحظ أنقل عنه ما ال ينكر قتل يف أواخر احملرم يف خان غباغب خارج دمشق وهو ويف كتاب احليوان 
  قاصد للديار املصرية 

وفيها قنرب بن عبد اهللا العجمي الشرواين األزهري الشافعي اشتغل يف بلده وقدم الديار املصرية فأقام باجلامع األزهر 



شتاءا قميصا ولبادا وعلى رأسه كوفية لبد ال غري وكان ال يتردد وكان معرضا عن الدنيا قانعا باليسري يلبس صيفا و
إىل أحد وال يسأل من أحد شيئا وإذا فتح عليه بشيء ما أنفقه على من حضر وكان حيب السماع والرقص ويتنزه 

التعليم يف أماكن النزهة على هيئته ومهر يف الفنون العقلية وتصدر باجلامع األزهر واشتغل وكان حسن التقرير جيد 
  قال ابن حجر اجتمعت به مرارا ومسعت درسه وكان يذكر بالتشيع وشوهد مرارا

  ميسح على رجليه من غري خف وتويف يف شعبان 
وفيها مشس الدين حممد بن أمحد بن أيب العز بن أمحد بن أيب العز بن صاحل بن وهب األذرعي األصل الدمشقي 

عشرين وأمسع من احلجار وإسحق اآلمدي وعبد القادر بن امللوك احلنفي املعروف بابن النشو ولد سنة إحدى و
  وغريهم وحدث وكان أحد العدول بدمشق وتويف يف صفر 

وفيها شرف الدين أبو بكر حممد بن عمر العجلوين نزيل حلب املعروف بابن خطيب سرمني أصله من عجلون مث 
اريين ومسع من ابن العجمي وغريه ووعظ على سكن أبوه عزاز وويل خطابة سرمني وقرأ املترجم حبلب على الب

الكرسي حبلب وحج وجاور مبكة مرارا ومسع منه يف جماورته يف هذه السنة ابن حجر وكتب هو عن أيب عبد اهللا بن 
  جابر األعمى املغريب قصيدته البديعة وحدث هبا عنه ومسعها منه ابن حجر وتويف مبكة يف سادس عشر صفر 

بن أمحد بن موسى الدمشقي الرشادي الفقيه الشافعي اشتغل كثريا ونسخ خبطه الكثري ودرس  وفيها بدر الدين حممد
  بالعصرونية وكان منجما قليل الشر أفىت ودرس وتويف يف ربيع األول وقد جاوز األربعني 

أربعني وفيها امللك املنصور حممد بن امللك املظفر حاجي بن الناصر حممد بن قالوون الصاحلي ولد سنة مثان و
وسبعمائة وويل السلطنة بعد عمه الناصر حسن يف مجادى األوىل سنة اثنتني وستني ودبر دولته يلبغا وسافر معه إىل 
الشام وكان عمره إذ ذاك حنو مخس عشرة سنة فترعرع بعد أن رجع من السفر وكثر أمره وهنيه فخشي يلبغا منه 

أربع وستني فكانت مدة سلطنته ثالث سنني وشهرين ومخسة فأشاع أنه جمنون وخلعه من السلطنة يف شعبان سنة 
أيام واعتقل باحلوش يف املكان الذي به ذرية امللك الناصر إىل أن مات يف تاسع حمرم هذه السنة وخلف عشرة أوالد 

  وقرر هلم امللك الظاهر مرتبا 
  سابوريوفيها نسيم الدين أبو عبد اهللا حممد بن سعيد بن مسعود بن حممد بن علي الني

مث الكازروين الفقيه الشافعي نشأ بكازرون وكان يذكر أنه من ذرية أيب علي الدقاق وأنه ولد سنة مخس وثالثني 
وسبعمائة وأن املزي أجاز له واشتغل بكازرون على أبيه وبرع يف العربية وشارك يف الفقه وغريه مشاركة حسنة مع 

مث حج سنة اثنتني ومثانني وجاور مبكة أيضا حنو ست عشرة  عبادة ونسك وخلق رضي وحج وأقام مبكة مدة طويلة
سنة وكان حسن التعليم غاية يف الورع وانتفع به أهل مكة وغريهم قال السيوطي وروى لنا عنه مجاعة من شيوخنا 

  املكيني وتويف ببلده يف هذه السنة 
وف والعقليات درس باألسدية وكان وفيها أمني الدين حممد بن علي بن عطا الدمشقي كان فاضال فارعا يف التص

  يسجل على القضاة وإليه النظر على وقف جده الصاحب شهاب الدين بن تقي الدين مات يف ذي احلجة 
وفيها مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن علي بن حممد بن علي بن ضرغام بن عبد الكايف البكري بن سكر بضم 

مكة ولد سنة مثان عشرة وسبعمائة وطلب احلديث والقراءات ومسع ما املهملة وتشديد الكاف احلنفي املصري نزيل 
ال حيصى ممن ال حيصى ومجع شيئا كثريا حبيث كان ال يذكر له جزء حديثي إال وخيرج سنده من ثبته عاليا أو نازال 

يسأل من وذكر أن سبب كثرة مروياته وشيوخه أنه كان إذا قدم الركب مكة طاف على الناس يف رحاهلم ومنازهلم 



له رواية أو حظ من علم فيأخذ عنه مهما استطاع وكتب خبطه ما ال حيصى من كتب احلديث والفقه واألصول 
والنحو وغريها وخطه رديء وفهمه بطيء وأوهامه كثرية قال ابن حجر مسعت منه مبكة وقد أقرأ القراءات هبا وتغري 

  مات يف صفر انتهى بآخره تغريا يسريا وكان ضابطا للوفيات حمبا للمذاكرة 
وفيها مشس الدين حممد بن علي بن يعقوب الشافعي النابلسي األصل نزيل حلب ولد سنة بضع ومخسني وسبعمائة 
  وكان فقيها مشاركا يف العربية وامليقات وحفظ أكثر املنهاج والتمييز للمازري وأكثر احلاوي والعمدة والشاطبية

يضاوي وغريها وكان يكرر عليها قال الربهان احملدث حبلب كان سريع والتسهيل وخمتصر ابن احلاجب ومنهاج الب
اإلدراك حمافظا على الطهارة سليم اللسان صحيح العقيدة ال أعلم حبلب أحدا من الفقهاء على طريقته مات يف 

  تاسع عشر ربيع اآلخر 
ع بعناية زوج أخته احلافظ مشس وفيها بدر الدين حممد بن مجال الدين حممد بن أمحد بن طوق الطواويسي الكاتب مس

الدين احلسيين من أصحاب الفخر وغريهم وحدث عن زينب بنت اخلباز وغريها وأجاز له مجاعة وباشر ديوان 
  اإلنشاء مع الشهرة باألمانة وتويف يف آخر ذي احلجة وقد قارب التسعني 
كان يف مبدأ أمره يقرأ كتاب سعد العجمي  وفيها بدر الدين حممود بن عبد اهللا الكلستاين نسبة إىل الكلستان ألنه

املعروف بالكلستاين السرائي نسبة إىل مدينة من مدن الدشت احلنفي كاتب السر بالديار املصرية اشتغل ببالده مث 
ببغداد وقدم دمشق خامال مث قدم مصر فحصل له نوع يسر وظهور لقربه عند اجلوباين فلما ويل نيابة الشام قدم معه 

س الظاهرية مث ويل مشيخة األسدية بعد الياسويف وأعطى تصدير اجلامع األموي مث رجع إىل مصر فأعطاه وويل تدري
الظاهر وظائف كانت جلمال الدين حممود القشريي فلما رضي عن مجال الدين استعاده بعضها منها تدريس 

ورد عليه من اللنك فلم جيد من يقرؤه  الشيخونية مث ملا سار السلطان إىل حلب احتاج إىل من يقرأ له كتابا بالتركي
فاستدعى به وكان قد صحبهم يف الطريق فقرأه وكتب اجلواب فأجاد فأمره السلطان أن يكون صحبته إىل أن واله 

كتابة السر وباشرها حبشمة ورياسة وكان حيكي عن نفسه أنه أصبح ذلك اليوم ال ميلك الدرهم الفرد فما أمسى 
اخليل والبغال واجلمال واملال واملماليك وامللبوس واآلالت ما ال يوصف كثرة وكان  ذلك اليوم إال وعنده من

حسن اخلط جدا مشاركا يف النظم والنثر والفنون مع طيش وخفة وتويف يف خامس مجادى األوىل وخلف أمواال مجة 
  يقال أهنا

  وجدت بعده مدفونة يف كراسي املستراح قاله ابن حجر 

  سنة اثنتني ومثامنائة

  
يف آخر شوال وقع باحلرم املكي حريق عظيم أتى على حنو ثلثه واحترق من العمد الرخام مائة وثالثون عمودا 

  صارت كلسا والذي احترق من باب العمرة إىل باب حزورة 
وفيها تويف إبراهيم بن عبد الرمحن بن سليمان السرائي الشافعي قدم القاهرة وويل مشيخة الرباط بالبريسية وكان 

عرف بإبراهيم شيخ واعتىن باحلديث كثريا والزم الشيخ زين الدين العراقي وحصل النسخ احلسنة واعتىن بضبطها ي
وحتسينها وكان حيفظ احلاوي ويدرس غالبه مع اخلري والدين ومن لطائف قوله كان أول خروج مترلنك يف سنة 

ائع عديدة مع الدين والصيانة وتويف يف عذاب يشري أن ظهوره سنة ثالث وسبعني وسبعمائة وكان حيسن عمل صن



  ربيع األول 
وفيها إبراهيم بن حممد بن عثمان بن إسحق الدجوي بضم الدال املهملة وسكون اجليم وبالواو نسبة إىل دجوة قرية 
على شط النيل الشرقي على حبر رشيد مث املصري النحوي قال ابن حجر أخذ عن الشهاب بن املرحل واجلمال ابن 

غريمها ومهر يف العربية وأشغل الناس فيها وكان جل ما عنده حل األلفية وفيه دعابة مات يف ربيع األول هشام و
  وقد بلغ الثمانني 

وفيها برهان الدين أبو حممد إبراهيم بن موسى بن أيوب األبناسي الشافعي نزيل القاهرة ولد سنة مخس وعشرين 
يدومي ومغلطاي وبه خترج وغريهم واشتغل يف الفقه واحلديث وسبعمائة ومسع من الوادي آشي وأيب الفتح امل

واألصول والعربية وتفقه باألسنوي واملنفلوطي وغريمها ودرس بعدة أماكن واختذ بظاهر القاهرة مدرسة فأقام هبا 
  حيسن إىل الطلبة وجيمعهم على الفقه ورتب

رة من تالمذته وممن أخذ عنه الفقه ابن حجر هلم ما يأكلون وسعى هلم يف األرزاق حىت صار كبار الطلبة بالقاه
قال رب { العسقالين وكان متقشفا عابدا طارحا للتكلف وعني للقضاء فتوارى وتفاءل باملصحف فخرج له 

اآلية ومل يزل على طريقته احلسنة إىل أن حج فتويف راجعا يف احملرم ودفن بعيون } السجن أحب إيل مما يدعونين إليه 
  ين العراقي بأبيات دالية القصب ورثاه الز

وفيها القاضي برهان الدين أبو إسحق إبراهيم بن قاضي القضاة نصر اهللا ناصر الدين أيب الفتح بن أمحد بن حممد بن 
أيب الفتح بن هاشم بن نصر اهللا بن أمحد العسقالين األصل مث املصري الكناين احلنبلي اإلمام العامل ولد يف رجب سنة 

ائة وأخذ العلم عن أبيه وغريه ونشأ على طريقة حسنة وناب عن والده مث استقل بالقضاء يف مثان وستني وسبعم
الديار املصرية بعد وفاة والده يف شعبان سنة مخس وتسعني وسلك مسلك والده يف العقل واملهابة واحلرمة وكان 

ته إىل أن تويف يوم السبت تاسع الظاهر برقوق يعظمه قال ابن حجر كان خريا صينا وضيء الوجه ومل يزل على والي
  ربيع األول ودفن عند والده بتربة القاضي موفق الدين وهو والد قاضي القضاة عز الدين الكناين 

وفيها جالل الدين أمحد بن نظام الدين إسحق بن جمد الدين حممد بن أسعد الدين عاصم األصبهاين احلنفي املعروف 
عمائة ونشأ بالقاهرة وتفقه بوالده وغريه وويل مشيخة سرياقوس وسار فيها بالشيخ اصلم ولد يف حدود الستني وسب

سرية جيدة إىل الغاية وكان مجيال فصيحا مهابا هبيا وله فضل وافضال ومكارم وكان له خصوصية عند امللك الظاهر 
عيين كان ينسب إىل برقوق أوال مث تنكر له وعزله عن مشيخة سرياقوس مث أعيد إليها بعد موته إىل أن مات قال ال

  معرفة علم احلرف وليس بصحيح وكان جيمع من أموال اخلانقاه ويطعم

الناس من غري استحقاق وكان جيمع يف جملسه ناسا أراذل وأصحاب مالهي انتهى وتويف باخلانقاه املذكورة خامس 
  عشرى ربيع اآلخر 

بن حجر مسع بإفادة أبيه من الكبار كاحلجار وغريه وفيها أبو اخلري أمحد بن خليل بن كيكلدي العالئي املقدسي قال ا
من املسندين واملزي وغريه من احلفاظ بدمشق ورحل به إىل القاهرة فأمسعه من أيب حيان ومن عدة من أصحاب 
النجيب وسكن بيت املقدس إىل أن صار من أعيانه وكانت الرحلة يف مساع احلديث بالقدس إليه فحدث بالكثري 

ر عمره مساع ابن ماجه على احلجار رحلت إليه من القاهرة بسببها يف هذه السنة فبلغين وفاته وأنا وظهر له يف أواخ
  بالرملة فعرجت عن القدس إىل الشام وكان موته يف ربيع األول وله ست وسبعون سنة وقد أجاز يل غري مرة انتهى 

واجليم خمففا إحدى قرى العرب وكان شاعرا  وفيها أمحد بن عبد اخلالق بن حممد بن خلف اهللا اجملاصي بفتح امليم



  ماهرا طاف البالد وتكسب بالشعر وله مدايح وأهاجي كثرية مات بالقاهرة يف ربيع اآلخر وقد ناهز الثمانني 
وفيها مجال الدين أمحد بن علي بن حممد بن علي بن يوسف الدمشقي احلنفي املعروف بابن عبد احلق ويعرف قدميا 

وعبد احلق هو جده ألمه وهو ابن خلف احلنبلي مسع الكثري بإفادة جده ألمه من حممد بن أيب بابن قاضي احلصن 
النايب وعائشة بنت املسلم احلرانية واملزي وخلق كثري من أصحاب ابن عبد الدامي قال ابن حجر مسعت عليه كثريا 

  جة وقد جاوز السبعني وكان قد تفرد بكثري من الروايات وكان عسرا يف التحديث مات يف ثاين ذي احل
وفيها شهاب الدين أمحد بن حممد بن أمحد بن سليمان بن محزة املقدسي احلنبلي قال ابن حجر مسع من العز حممد بن 

  إبراهيم بن عبد اهللا بن أيب عمر وغريه ويل منه إجازة وتويف يف احملرم وله إحدى وستون سنة

  
احلنفي نزيل املدينة اإلمام العالمة حدث جبزء عن عز الدين بن وفيها أبو طاهر أمحد بن حممد األخوي اخلجندي 

  مجاعة وأشغل الناس باملدينة أربعني سنة وانتفع به لدينه وعلمه وتويف وقد جاوز الثمانني 
وفيها القاضي جمد الدين إمساعيل بن إبراهيم بن حممد بن علي بن موسى قاضي القضاة الكناين البلبيسي احلنفي 

د ليلة السابع من شعبان سنة تسع وعشرين وسبعمائة ومسع من عبد الرمحن بن عبد اهلادي وعبد قاضي مصر ول
الرمحن بن احلافظ املزي وصدر الدين امليدومي وخالئق وتفقه فربع يف الفقه واألصلني والفرائض واحلساب واألدب 

احلكم مدة طويلة مث ويل نيابة احلكم وشارك يف عدة علوم كاحلديث والنحو والقراءات وباشر يف مبدأ أمره توقيع 
بالقاهرة مرارا مث استقل بقضاء قضاة احلنفية هبا وكان إماما بارعا متفننا فكه احملاضرة هبج الزي له يد يف النظم 

  والنثر وله ديوان شعر يف جملد منه 
  ) تبغي هبا جنح وصول الطلب ** إن كنت يوما كاتبا رقعة ( 
  ) فتكتسي حرفة أهل األدب * *إياك أن تغرب ألفاظها ( 

  ومنه 
  ) ما الشعر إال حمنة وخبال ** ال حتسنب الشعر فضال بارعا ( 
  ) والعتب ضغن واملديح سؤال ** فاهلجو قذف والرثاء نياحة ( 

قال املقريزي وشعره كثري وأدبه غزير وفضله جم غري يسري ولقد صحبته مدة أعوام وأخذت عنه فوائد وكان يل به 
ناس بوجوده مجال إال أنه امتحن بالقضاء يف دنياه كما امتحن به ابن ميلق يف دينه وكان يف واليتهما كما أنس ولل

  قال اآلخر 
  ) وفارقها وليس له صدوق ** توالها وليس له عدو ( 

  انتهى وتويف يف أول ربيع األول 
  وفيها بركة بنت سليمان بن جعفر األسنائي زوج القاضي تقي الدين

  مسعت علي عبد الرمحن بن عبد اهلادي وحدثت وماتت يف سلخ احملرم  األسنائي
وفيها خدجية بنت العماد أيب بكر بن يوسف بن عبد القادر اجلينية مث الصاحلية قاله ابن حجر روت عن عبد اهللا بن 

  قيم الضيائية وماتت يف أواخر السنة ويل منها إجازة 
يل املغريب مث املدين املعروف بالسقا قال ابن حجر مسع من حممد بن علي وفيها سليمان بن أمحد بن عبد العزيز اهلال

اجلزري وفاطمة بنت العز إبراهيم وابن اخلباز وغريهم وحدث مسعت منه باملدينة الشريفة وكان باشر أوقاف 



   الصدقات باملدينة وسريته مشكورة مث أضر بآخره ومات يف أواخر هذه السنة وقد ناهز الثمانني انتهى
وفيها سراج الدين عبد اللطيف بن أمحد الفوي الشافعي نزيل حلب ولد سنة أربعني وسبعمائة تقريبا وقدم القاهرة 
واشتغل بالفقه على األسنوي وغريه وأخذ الفرائض عن صالح الدين العالئي فمهر فيها مث دخل حلب فويل قضاء 

وكان يقرىء يف حمراب اجلامع الكبري ويذكر امليعاد بعد العسكر مث عزل مث ويل تدريس الظاهرية مث نوزع يف نصفها 
صالة الصبح يف حمراب احلنابلة وكان ماهرا يف علم الفرائض مشاركا يف غريها وله نظم ونثر وجماميع طارح الشيخ 

غب زاده ملا قدم عليهم بنظم ونثر فأجابه ومل يزل مقيما حبلب إىل أن خرج منها طالبا القاهرة فلما وصل خان غبا
  أصبح مقتوال وذهب دمه هدرا 

وفيها عبد اللطيف بن أيب بكر بن أمحد بن عمر الشرجي بفتح املعجمة وسكون الراء بعدها جيم نزيل زبيد كان 
عارفا بالعربية مشاركا يف الفقه ونظم مقدمة ابن بابشاذ يف ألف بيت وشرح ملحة األعراب وله تصنيف يف النجوم 

هب اجتمعت به بزبيد ومسع علي شيئا من احلديث وكان السلطان األشرف يشتغل قال ابن حجر كان حنفي املذ
  عليه وأجنب ولده أمحد انتهى 

  وفيها عبد املنعم بن عبد اهللا املصري احلنفي اشتغل بالقاهرة مث قدم حلب

ان احملدث قال فقطنها وعمل املواعيد وكان حيفظ ما يلقيه يف امليعاد دائما من مرة أو مرتني شهد له بذلك الربه
  وكان جيلس مع الشهود مث دخل إىل بغداد فأقام هبا مث عاد إىل حلب فمات هبا يف ثالث صفر 

وفيها عالء الدين علي بن حممود بن أيب بكر بن إسحق بن أيب بكر بن سعد الدين بن مجاعة الكناين احلموي بن 
 إعادة البادرائية مث تدريسها عوضا عن شرف القباين اشتغل حبماة قدم دمشق يف حدود الثمانني وسبعمائة وويل

الدين الشريشي وكان رمبا أم وخطب باجلامع األموي وكان يفيت ويدرس وحيسن املعاشرة وكان طويال بعيد ما بني 
املنكبني حج مرارا وجاور وتويف يف ذي القعدة وقد شارك عالء الدين بن مقلى قاضي محاة يف امسه واسم أبيه وجده 

  يا وليس هو ابن مغلى فليعلم ونسبه محو
وفيها مشس الدين حممد بن أمحد بن أيب الفتح بن إدريس الدمشقي بن الساج أخو احملدث عماد الدين مسع من 

  احلجار الصحيح ومن حممد بن حازم واملزي والربزايل واجلزري وغريهم وتويف يف رجب وقد قارب الثمانني 
املعري ويعرف بابن شيخ السنيني احلنفي برع يف املذهب ودرس وأفىت  وفيها مشس الدين حممد بن أمحد بن حممد

وناب يف احلكم وأحسن يف إيراد مواعيده جبامع احلاكم وكتب اخلط احلسن وخرج األربعني النووية ومجع جماميع 
  مفيدة وتويف يف سلخ صفر يف األربعني وتأسف الناس عليه 

أمحد بن عطية بن ظهرية املخزومي املكي الشافعي ولد سنة مخس وفيها أبو السعود حممد بن حسني بن علي بن 
وأربعني وسبعمائة واشتغل بالفقه والفرائض ومهر فيها وناب يف احلكم عن صهره القاضي شهاب الدين وهو والد 

  أيب الربكات وتويف يف صفر 
 مهملة وراء وشني معجمة نسبة وفيها حممد بن عبد اهللا بن نشابة حلرضى بفتح املهملتني ومعجمة مث العريشي بعني

  إىل قرية يقال هلا عريش من عمل حرض

وحرض آخر بالد اليمن من جهة احلجاز بينها وبني جال مفازة كان حممد املذكور فقيها شافعيا ذكره ابن األهدل 
  يف ذيل تاريخ احلميدي 

د مفيت مور وذكر أنه اجتمع به بعد وقال خلفه ولده عبد الرمحن وكان مولده سنة أربع وسبعني وتفقه بأبيه وبأمح



  الثالثني ومثامنائة بأبيات حسني وهو مفيت بلده ومدرسها وينوب يف احلكم انتهى ملخصا 
وفيها بدر الدين حممد بن عسال الدمشقي الشافعي ولد قبل اخلمسني وسبعمائة وتفقه بالسراج البلقيين وأجازه 

  ن الربهان بن مجاعة مث ويل قضاء محص وتويف يف ربيع األول باإلفتاء وشهد عند احلكام وويل قضاء بعلبك ع
وفيها مشس الدين حممد بن مجال الدين عمر بن إبراهيم بن العجمي احلليب الشافعي ولد سنة أربع وثالثني وسبعمائة 

 واشتغل يف شبيبته وحفظ احلاوي ونزل يف املدارس وجلس مع الشهود مث ويل بعض املدارس بعد والده ونازعه
األذرعي مث الفوي مث استقر ذلك بيده وكان مسع املسلسل باألولية من الشيخ تقي الدين السبكي ومن حممد بن 

حيىي بن سعد وحدث به عنهما وله إجازة حصلها له أبوه فيها املزي وتلك الطبقة ولكنه مل حيدث بشيء منها وكان 
  سليم الفطرة نظيف اللسان خريا ال يغتاب أحدا رمحه اهللا 

وفيها مشس الدين حممد بن حممد بن علي بن عبد الرزاق الغماري مث املصري املالكي قال ابن حجر أخذ العربية عن 
أيب حيان وغريه ومسع الكثري من مشايخ مكة كاليافعي والفقيه خليل ومسع باألسكندرية من النويري وابن طرخان 

للشعر ال سيما الشواهد قوى املشاركة يف فنون األدب  وحدث بالكثري وكان عارفا باللغة والعربية كثري احملفوظ
خترج به الفضالء وقد حدثنا بسماعه من أيب حيان عن ناظمها وأجاز يل غري مرة وقال السيوطي يف طبقات النحاة 

تفرد على رأس الثمامنائة مخسة علماء خبمسة علوم البلقيين بالفقه والعراقي باحلديث والغماري هذا بالنحو 
  ازي صاحب القاموس باللغة وال استحضر اخلامسوالشري

  انتهى وتويف يف شعبان عن اثنتني ومثانني سنة 
وفيها جنم الدين حممد بن حممد بن عبد الدامي الباهي نسبة إىل باهة باملوحدة التحتية قرية من قرى مصر من الوجه 

وهم وعىن بالتحصيل ودرس وأفىت وكان له القبلي املصري احلنبلي قال ابن حجر اشتغل كثريا ومسع من شيوخنا وحن
نظر يف كالم ابن عريب فيما قيل انتهى وقال ابن حجي كان أفضل احلنابلة بالديار املصرية وأحقهم بوالية القضاء 

  تويف يف شعبان عن ستني سنة 
ة قال ابن حجر وفيها حممد بن حممد بن حممد بن عثمان الغلفي بضم املعجمة وسكون الالم مث فاء بن شيخ املعظمي

  مسع احلجار وحضر على إسحق اآلمدي وأجاز له أيوب الكحال وغريه وأجاز يل غري مرة وتويف يف مجادى اآلخرة 
وفيها حممد بن حممد اجلريدي القريواين تفقه مث تزهد وانقطع وظهرت له كرامات وكان يقضي حوائج الناس وكان 

  فجاور مبكة إىل أن مات  ورعه مشهورا وحج سنة اثنتني ومثانني وسبعمائة
وفيها مقبل بن عبد اهللا الرومي الشافعي عتيق الناصر حسن طلب العلم واشتغل يف الفقه وتعمق يف مقالة الصوفية 
االحتادية وكتب اخلط املنسوب إىل الغاية وأتقن احلساب وغريه ومات يف أوائل السنة وقد جاوز الستني قاله ابن 

  حجر 
عبد اهللا بن العز إبراهيم بن عبد اهللا بن أيب عمر املقدسي الصاحلي قال ابن حجر  وفيها ملكة بنت الشريف

أحضرت على احلجار وعلى حممد بن الفخر البخاري وعلى أيب بكر بن الرضي وزينب بنت الكمال وغريهم وأجاز 
وفيت يف تاسع هلا ابن الشريازي وابن عساكر وابن سعد وإسحق اآلمدي وغريهم وحدثت بالكثري وأجازت يل وت

  عشر مجادى األوىل وقد جاوزت الثمانني 
وفيها عز الدين يوسف بن احلسن بن احلسن بن حممود السراي مث التربيزي احلالوي احلنفي ظنا ويعرف باحللوائي 

  أيضا قال يف تاريخ حلب قال ولده بدر



عضد وغريه ورحل إىل بغداد فقرأ على الدين ملا قدم علينا ولد أي صاحب الترمجة سنة ثالثني وسبعمائة وأخذ عن ال
الكرماين مث رجع إىل تربيز فأقام هبا ينشر العلم ويصنف إىل أن بلغه أن ملك الدعدع قصد تربيز لكون صاحبها 
أساء السرية مع رسول أرسله إليه يف أمر طلبه منه وكان الرسول مجيل الصورة إىل الغاية فتولع به صاحب تربيز 

أعلمه مبا صنع معه وأنه اغتصبه نفسه أياما وهو ال يستطيع الفلت منه فغضب أستاذه ومجع فلما رجع إىل صاحبه 
عسكره وأوقع بأهل تربيز فأخرهبا وكان أول ما نازهلا سأل عن علمائها فجمعوا له فآواهم يف مكان وأكرمهم 

ه صاحبها وعقد له جملسا حضره فسلم معهم ناس كثري ممن اتبعهم مث ملا نزح عنهم حتول عز الدين إىل ماردين فأكرم
فيه علماؤها مثل شريح واهلمام والصدر فأقروا له بالفضل مث ملا ويل إمرة تربيز أمري زاده بن اللنك طلب عز الدين 

املذكور وبالغ يف إكرامه وأمره باالستقرار عنده فأخربه مبا كان شرع يف تصنيفه واستعفاه مث انتقل بآخره إىل 
أن مات هبا يف هذه السنة ومن سريته أنه مل تقع منه كبرية وملا ملس بيده دينارا وال درمها وكان ال  اجلزيرة فقطنها إىل

يرى إال مشغوال بالعلم أو التصنيف وشرح منهاج البيضاوي وعمل حواشي على الكشاف وشرح األمساء احلسىن 
  قاله ابن حجر 

ملثناة الفوقية الثقيلة الصاحلي مسع من احلجار حضورا وفيها يوسف بن عثمان بن عمر بن مسلم بن عمر الكتاين با
ومن الشرف بن احلافظ وأمحد بن عبد الرمحن الصرخدي وعائشة بنت مسلم احلرانية وغريهم وأجاز له الرضى 

الطربي وهو خامتة أصحابه وأجاز له أيضا ابن سعد وابن عساكر وآخرون وحدث بالكثري وكان خريا وأجاز البن 
  ويف يف نصف صفر عن ثالث ومثانني سنةحجر وغريه وت

  سنة ثالث ومثامنائة

  
دخلت والناس يف أمر مزيج من اضطراب البالد الشمالية بطروق مترلنك وفيها كائنته بدمشق وما واالها وسيأيت 

  ذلك مفصال يف ترمجته يف سنة سبع ومثامنائة إن شاء اهللا تعاىل 
ماد الدين إمسعيل النقيب بن إبراهيم املقدسي النابلسي احلنبلي أقضى وفيها تويف برهان الدين إبراهيم بن الشيخ ع

القضاة تفقه على مجاعة منهم ابن مفلح وكان فقيها جيدا متقنا للفرائض وناب عن قاضي القضاة مشس الدين 
دفن النابلسي فباشر مباشرة حسنة وله تعليقة على املقنع تويف بالصاحلية يف خامس رمضان وقد ناهز الستني و

  بالروضة 
وفيها برهان الدين أبو سامل إبراهيم بن حممد بن علي التاديل باملثناة الفوقية وفتح املهملة نسبة إىل تادلة من جبال 

الرببر باملغرب املالكي قاضي املالكية بدمشق ولد سنة اثنتني وثالثني وسبعمائة وكان قوي العني مصمما يف األمور 
باع شجاعا جريئا ويل قضاء الشام سنة مثان وسبعني إىل هذه املدة عشر مرار يتعاقب هو مالزما لتالوة القرآن واألس

  والقفصي وغريه وويل أيضا قضاء حلب وتويف يف مجادى األوىل من جراحات جرحها ملا حضر وقعة اللنكية 
ل مث الدمشقي احلنبلي وفيها برهان الدين وتقي الدين أبو إسحق إبراهيم بن حممد بن مفلح بن مفرج الراميين األص

احلافظ شيخ احلنابلة ورئيسهم وقاضي قضاهتم ولد سنة تسع وأربعني وسبعمائة وحفظ كتبا عديدة وأخذ عن مجاعة 
منهم والده وجده قاضي القضاة مجال الدين املرداوي وقرأ على البهاء السبكي واشتغل وأشغل وأفىت ودرس وناظر 

ته ودرس بدار احلديث األشرفية بالصاحلية والصاحبية وغريمها وأخذ وصنف وشاع امسه واشتهر ذكره وبعد صي
  عنه مجاعات منهم ابن حجر العسقالين ومن تصانيفه كتاب



فضل الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم وكتاب املالئكة وشرح املقنع وخمتصر ابن احلاجب وطبقات أصحاب 
احلكم البن املنجا وغريه وانتهت إليه مشيخة احلنابلة وكان له  اإلمام أمحد وتلف غالبها يف فتنة تيمور وناب يف

ميعاد يف اجلامع األموي مبحراب احلنابلة بكرة هنار السبت يسرد فيه حنو جملد وحيضر جملسه الفقهاء من كل مذهب 
ع بينه وبني مث ويل القضاء بدمشق وملا وقعت فتنة التتار كان ممن تأخر بدمشق مث خرج إىل تيمور ومعه مجاعة ووق

عبد اجلبار املعتزيل امام تيمور مناظرات والزامات حبضرة مترلنك فأعجبه ومال إليه فتكلم معه يف الصلح فأجاب إىل 
  ذلك مث غدر فتأمل صاحب الترمجة إىل أن تويف يف يوم الثالثاء سابع عشرى شعبان ودفن عند رجل والده بالروضة 

د بن حممد بن أمحد بن علي بن حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا بن جعفر بن وفيها عز الدين أبو جعفر أمحد بن أمح
إبراهيم بن حممد بن أمحد بن حممد بن احلسني بن إسحق بن جعفر الصادق بن حممد بن علي بن احلسني بن علي بن 

عني وسبعمائة أيب طالب احلسيين اإلسحاقي احلليب الشافعي الرئيس اجلليل نقيب األشراف ولد سنة إحدى وأرب
ومسع من جده ألمه اجلمال إبراهيم بن الشهاب حممود والقاضي ناصر الدين بن العدمي وغريمها وأجاز له مبصر أبو 
حيان والوادي آشي وامليدومي وآخرون من دمشق وغريها واشتغل كثريا واعتىن باألدب ونظم الشعر فأجاد قال 

ورعا ووقارا ومهابة وسخاء ال يشك من رآه أنه من الساللة القاضي عالء الدين كان من حسنات الدهر زهدا و
النبوية حىت انفرد يف زمانه برياسة حلب وتردد إليه القضاة فمن دوهنم وحدث باإلجازة من الوادي آشي وأجاز 

  البن حجر وغريه ومن شعره 
  ) شافعا يوم عرضي ** يا رسول اهللا كن يل ( 
  )بعض بعضهم أوىل ب** فأولو األرحام نصا ( 

وكان حتول يف كائنة تيمور إىل تربيز من أعمال حلب بينهما مرحلتان من جهة الفرات فمات هبا يف رجب ونقل إىل 
  حلب فدفن عند أهله 

وفيها أمحد بن آقربس بن يلغان بن كنجك اخلوارزمي مث الصاحلي قال ابن حجر مسع من إسحق بن حيىي اآلمدي 
  بنت الكمال أخذت عنه بالصاحلية كثريا وكان خريا مات يف الفتنة انتهى  وحممد بن عبد اهللا بن احملب وزينب

وفيها شهاب الدين أبو العباس أمحد بن راشد بن طرخان املكاوي الدمشقي الشافعي أقضى القضاة كان أحد 
لعلوم على العلماء األئمة املعتربين اشتغل يف الفقه واحلديث والنحو واألصول قال الزهري ما يف البلد من أخذ ا

وجهها غريه وكان مالزما لالشتغال وخترج به مجاعة وناب يف القضاء ودرس يف الدماغية وناب يف الشامية اجلوانية 
وقصد بالفتاوى من سائر األقطار وكان يكتب عليها كتابة حسنة وخطه جيد كان يف ذهنه وقفة وعبارته ليست 

ان كثري من مسائله ويف أخالقه حدة وعنده نفرة من الناس كقلمه وكان مييل إىل ابن تيمية كثريا ويعتقد رجح
انفصل من الوقعة وهو متأمل مع ضعف بدنه السابق وحصل له جوع فمات يف رمضان وهو يف عشر السبعني ظنا 

  ودفن مبقربة باب الفراديس بطرفها الشمايل من جهة الغرب قاله ابن قاضي شهبة 
ودين للقراءة والعارفني بالعلل أخذ عن ابن اللبان وغريه وانتهت إليه رياسة وفيها أمحد بن ربيعة املقرىء أحد اجمل

  هذا الفن بدمشق ومع ذلك كان عامال ملعاناة ضرب املندل واستحضار اجلن تويف يف شعبان وقد جاوز السبعني 
تغل وأقرأ الناس يف وفيها القاضي شهاب الدين أمحد بن عبد اهللا النحريري املالكي قدم القاهرة وهو فقري جدا فاش

  العربية مث ويل قضاء طرابلس فسار إليها ونالته حمنة من منطاش ضربه فيها وسجنه بدمشق فلما فر منطاش رجع



إىل القاهرة وقد متول فسعى إىل أن ويل قضاء املالكية يف حمرم سنة أربع وتسعني فلم حتمد سريته فصرف يف ذي 
  يف رجب القعدة منها واستمر إىل أن مات معزوال 

وفيها سعد الدين أمحد بن عبد الوهاب بن داود بن علي احملمدي القوصي ولد بقوص وتفقه مث دخل القاهرة 
واشتغل مث دخل الشام فأقام هبا مث دخل العراق فأقام بتربيز وأصبهان ويزد وشرياز مث استمر مقيما بشرياز باملدرسة 

  البهائية إىل أن مات يف ربيع اآلخر 
بن علي بن حيىي بن متيم احلسيين الدمشقي وكيل بيت املال هبا مسع الكثري من احلجار وابن تيمية واملزي  وفيها أمحد

وغريهم وويل نظر املارستان النوري قدميا ووكالة بيت املال ونظر األوصياء وكان مشكورا يف مباشراته مث ترك ذلك 
ت عليه كثريا فكان ناصر الدين بن عدنان يطعن يف وانقطع يف بيته يسمع احلديث إىل أن مات قال ابن حجر قرأ

  نسبه مات يف ربيع اآلخر وله سبع ومثانون سنة واستراح من رعب الكائنة العظمى 
وفيها شهاب الدين أبو العباس أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد بن عمر األيلي الفارسي نزيل بيت املقدس مث الرملة 

نهما الم احلنبلي ويعرف بابن العجمي وبابن املهندس مسع من ابن امليدومي يلقب زغلش بزاي أوله ومعجمتني بي
فمن بعده بالقدس والشام مث طلب بنفسه وحصل كثريا من األجزاء والكتب ومتهر مث افتقر قال ابن حجر مسعت 

ه يف ثاين عشر منه بالرملة فوجدته حسن املذاكرة لكنه عاىن الكدية واستطاهبا وصار زري امللبس واهليئة مسعت من
رمضان سنة اثنتني ومثامنائة وقد مسع أبوه من الفخر علي وحدث ومات شهاب الدين هذا يف وسط السنة ومتزقت 

  كتبه مع كثرهتا انتهى 
وفيها موفق الدين أبو العباس أمحد بن نصر اهللا بن أمحد بن حممد بن أيب الفتح بن هاشم بن نصر اهللا بن أمحد الكناين 

  قالين قاضي احلنابلةاحلنبلي العس

بالديار املصرية استقر فيها بعد موت أخيه برهان الدين يف يوم اإلثنني ثامن عشر ربيع األول سنة اثنتني ومثامنائة 
وتفقه على والده وعلى الشيخ جمد الدين سامل وقرأ العربية على الربهان الواحدي ومسع احلديث من والده وابن 

غريه ومل حيدث وكان حسن الذات مجيل الصفات كثري احلياء حسن السرية وتويف الفصيح وأجاز له ابن أميلة و
  مبصر يف حادي عشر رمضان عن أربع وثالثني سنة 

وفيها جالل الدين أسعد بن حممد بن حممود الشريازي احلنفي قدم بغداد صغريا فاشتغل على الشيخ مشس الدين 
خاري أكثر من عشرين مرة وجاور معه مبكة سنة مخس السمرقندي والشمس الكرماين وقرأ عليه صحيح الب

وسبعني وكان يقرىء ولديه ويشغلهما ويشغل يف النحو والصرف وغريمها ودرس وأعاد وحدث وأفاد وكانت 
عنده سالمة باطن ودين وتعفف وتواضع ويكتب خطا حسنا كتب البخاري يف جملد وأخرى يف جملدين وكتب 

 آخر إمامة السميساطية بدمشق ومات هبا يف مجادى اآلخرة وقد جاوز الكشاف والبيضاوي وغري ذلك وويل
  الثمانني 

وفيها امللك األشرف إمساعيل بن األفضل عباس بن اجملاهد علي بن املؤيد داود بن املظفر عمر بن املنصور علي بن 
ا مخسا وعشرين سنة وكان رسول اليمين ممهد الدين قال ابن حجر التركماين األصل ويل السلطنة بعد أبيه فأقام هب

يف ابتداء أمره طائشا مث توقر وأقبل على العلم والعلماء وأحب مجع الكتب وكان يكرم الغرباء ويبالغ يف اإلحسان 
إليهم امتدحته ملا قدمت بلده فأثابين أحسن اهللا جزاءه تويف يف ربيع األول مبدينة تعز ودفن مبدرسته اليت أنشأها هبا 

  انتهى ومل يكمل الستني 



وفيها إمساعيل بن عبد اهللا املغريب املالكي نزيل دمشق كان بارعا يف مذهبه وناب يف احلكم وأفىت وتفقه به الشاميون 
  ومات يف شعبان عن حنو سبعني

  سنة وقد ضعف بصره 
الصاحلي  وفيها عماد الدين أبو بكر إبراهيم بن العز حممد بن العز إبراهيم بن عبد اهللا بن أيب عمر املقدسي مث

احلنبلي املعروف بالفرائضي مسع الكثري على احلجار وابن الزراد وغريمها وأجاز له أبو نصر بن الشريازي والقسم 
  بن عساكر 

وآخرون قال ابن حجر أكثرت عليه وكان قبل ذلك عسرا يف التحديث فسهل اهللا تعاىل له خلقه مات عام احلصار 
  عن حنو مثانني سنة انتهى 

الدين أبو بكر بن عبد العزيز بن حممد بن إبراهيم بن سعد اهللا بن مجاعة احلموي األصل مث املصري وفيها شرف 
الشافعي مسع الكثري من جده وامليدومي وحيىي بن فضل اهللا وغريهم وأجاز له مشايخ مصر والشام إذ ذاك بعناية أبيه 

اله مبا ال يليق بأهل العلم قال ابن حجر وكان واشتغل مدة وناب عن أبيه يف احلكم والتدريس مث ترك ومخل الشتغ
يدري أشياء عجيبة رأيته جيعل الكتاب يف كمه ويقرأ ما فيه من غري أن يكون شاهده مات يف رابع عشر مجادى 

  األوىل مبصر عن مخس وسبعني سنة 
لب قال ابن خطيب وفيها عز الدين احلسن بن حممد بن علي العراقي املعروف بأيب أمحد الشاعر املشهور نزيل ح

الناصرية كان من أهل األدب وله النظم اجليد وكان خامال وينسب إىل التشيع وقلة الدين وكان جيلس مع العدول 
  للشهادة مبكتب داخل باب النريب ومن نظمه 

  ) ويف كل قلب من تفرقنا مجر ** وملا اعتنقنا للوداع عشية ( 
  ) ادث السفر السفر ورق لنا من ح** بكيت فأبكيت املطي توجعا ( 
  ) وسالت دموع كالعقيق لنا محر ** جرى در دمع أبيض من جفوهنم ( 
  ) عقيق ويف أعناقنا منهم در ** فراحوا ويف أعناقهم من دموعنا ( 

وله مؤلف مساه الدر النفيس من أجناس التجنيس يشتمل على سبع قصائد وله عدة قصائد يف مدح النيب صلى اهللا 
  على حروف املعجم عليه وسلم مرتبة

  وتويف حبلب يف سابع عشر احملرم 
وفيها خدجية بنت أيب بكر بن علي بن أيب بكر بن عبد امللك الصاحلية املعروفة ببنت الكوري قال ابن حجر حدثتنا 

  عن زينب بنت الكمال وماتت يف حصار دمشق 
احل البلقيين الشافعي ابن أخي سراج الدين وفيها هباء الدين أبو الفتح رسالن بن أيب بكر بن رسالن بن نصري بن ص

اشتغل بالفقه كثريا ومهر وشارك يف غريه وناب يف احلكم وتصدى لالفتاء والتدريس وانتفع به يف مجيع ذلك وكان 
كثري املنازعة لعمه يف اعتراضاته على الرافعي قال ابن حجي كان من أكابر العلماء ومحدت سريته يف القضاء وتويف 

  ادى االوىل وله سبع وأربعون سنة وكثر تأسف الناس عليه يف آخر مج
وفيها زينب بنت العماد أيب بكر بن أمحد بن حممد بن أيب بكر بن عباس بن جعوان قال ابن حجر مسعت من احلجار 

  وعبد القادر بن امللوك وغريمها وماتت يف شوال ومسعت عليها أيضا 
القسطالنية مث املكية حدثت باإلجازة عن حيىي بن فضل اهللا وحيىي بن وفيها ست الكل بنت أمحد بن حممد بن الزين 



  البصري وابن الرضى وغريهم من الشاميني واملصريني ومسع منها ابن حجر مبكة 
وفيها شرف الدين شعبان بن علي بن إبراهيم املصري احلنفي مسع من أصحاب الفخر وكان بصريا مبذهبه ودرس يف 

  عقله ومع ذلك يدرس ويتكلم يف العلم وتويف يف شوال  العربية وحصل له خلل يف
وفيها مشس امللوك بنت ناصر الدين حممد بن إبراهيم بن أيب بكر بن يعقوب ابن امللك العادل الدمشقية قال ابن 

  حجر روت عن زينب بنت الكمال وماتت يف شعبان ويل منها إجازة انتهى 
  بن عبد اهللا بن حممد بن أمحد بن وفيها تقي الدين عبد اهللا بن حممد بن أمحد

  عبيد اهللا القدسي مث الصاحلي مسع من احلجار وغريه وقال ابن حجر قرأت عليه الكثري بالصاحلية مات بعد الوقعة 
وفيها تقي الدين أبو الفتح عبد اهللا بن يوسف بن أمحد بن احلسني بن سلمان بن فزارة بن بدر بن حممد بن يوسف 

الدمشقي احلنفي ولد بدمشق سنة ست وأربعني وسبعمائة ومسع على أصحاب ابن عبد الدامي  قاضي القضاة الكفري
وغريهم وتفقه بوالده وغريه وبرع يف الفقه واألصول والعربية وغري ذلك وتوىل قضاء قضاة احلنفية بدمشق هو 

 عشرى ذي القعدة يف وأخوه زين الدين عبد الرمحن وأبوه وجده وكان مشكور السرية حممود الطريقة وتويف يف
  أسر الطاغية تيمور 

وفيها تقي الدين عبد اهللا بن أمحد بن عبيد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة احلنبلي املعروف بابن عبيد اهللا كان إماما 
عالمة رحلة مسع على احلجار ومن ابن الرضى وبنت الكمال واجلزري وغريهم ومسع من ابن حجر مسع من لفظه 

  ألولية ومسع عليه غري ذلك وتويف بالصاحلية بعد كائنة تيمور املسلسل با
وفيها عبد الرمحن بن عبد اهللا بن حممد بن الفخر عبد الرمحن البعلي الدمشقي احلنبلي قال ابن حجر حدثنا عن 

  املزي وغريه مات يف رجب 
د سنة إحدى وأربعني وسبعمائة وفيها زين الدين عبد الرمحن بن حممد بن إبراهيم بن الجني الرشيدي الشافعي ول

وأمسع على مجاعة ومسع بدمشق من مجاعة وحدث وكان عنده علم بامليقات وويل رياسة املؤذنني قال احلافظ ابن 
حجي كان بارعا يف احلساب والفرائض وامليقات شرح اجلعربية واألشنهية واليامسينية وله جماميع حسنة انتهى وأخذ 

  ل مجادى األوىل عنه ابن حجر وتويف يف مسته
وفيها عز الدين عبد العزيز بن حممد بن حممد بن اخلضر بن اخلضري الطييب بتشديد التحتانية بعدها موحدة ولد قبل 

  ثالثني وسبعمائة وأمسع على حيىي بن

فضل اهللا وصاحل بن خمتار وآخرين ووقع يف احلكم عند أيب البقاء فمن بعده وباشر نظر األوقاف قال ابن حجر 
  عت عليه شيئا وخرجت له جزءا ومات يف ثالث عشر احملرم مس

وفيها عبد القادر بن حممد بن علي بن عمر بن نصر اهللا الدمشقي الفراء املعروف بابن القمرسبط احلافظ الذهيب 
مسع بإفادة جده منه ومن زينب بنت الكمال وأمحد بن علي اجلزري يف آخرين قال ابن حجر حدثنا يف حانوته وكان 

  عم الرجل مات يف الكائنة ن
وفيها كرمي الدين أبو الفضائل عبد الكرمي بن عبد الرزاق بن إبراهيم ابن مكانس ويل الوزارة وغريها مرارا وكان 

مهابا مقداما متهورا وقبض عليه بسبب هتوره وصودر مث ضرب باملقارع ومل يكن فيه ما يف أخيه فخر الدين من 
ن مفضاال كثري اجلود ألصحابه قال يف املنهل كان من أعاجيب الزمان يف اخلفة والطيش االنسانية واألدب إال أنه كا

وقلة العقل وسرعة احلركة يقال أنه ملا أعيد إىل الوزارة بعد أن ضرب باملقارع قال ملن معه وهو يف موكبه باحللقة 



  ثاء رابع عشرى مجادى اآلخرة والناس بني يديه يا فالن ما هذه الركبة غالية بعلقة مقارع وتويف يوم الثال
وفيها فخر الدين عثمان بن حممد بن عثمان بن حممد بن موسى بن جعفر األنصاري السعدي العبادي بالضم 

والتخفيف الكركي مث الدمشقي الشافعي الكاتب اجملود ولد بالكرك سنة سبع وعشرين وسبعماية وقدم دمشق سنة 
اجلزري والسالوي مث عاد إىل بلده مث استوطن دمشق من سنة مخس  إحدى وأربعني فسمع هبا من أمحد بن علي

وأربعني واشتغل يف الفقه ومسع أيضا من زينب وحممد ابين إمسعيل بن اخلباز وفاطمة بنت العز مث دخل مصر فأقام هبا 
 وغريه ومات مدة وتزوج بنت العالمة مجال الدين بن هشام مث جاو مبكة مث عاد إىل دمشق وحدث مسع منه املياسويف

  يف شعبان

  
وفيها عالء الدين علي بن أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن حممود املرداوي مث الصاحلي احلنبلي سبط أيب العباس بن 
احملب ولد سنة ثالثني وسبعمائة وكان أقدم من بقي من شهود احلكم بدمشق فإنه شهد عند قاضي القضاة مجال 

ع من ابن الرضى وزينب بنت الكمال وعائشة بنت املسلم وقرأ عليه الشهاب الدين املرداوي وكان رجال خريا مس
  بن حجر وغريه وتويف يف رمضان 

وفيها علي بن أيوب املاحوزي النساج الزاهد كان يسكن بقرية قرب عاتكة وينسج بيده ويباع ما ينسجه بأغلى مثن 
لم قال ابن حجي هو عندي خري من يشار إليه ويتقوت منه هو وعائلته وال يزور أحدا وكانت له مشاركة يف الع

  بالصالح يف وقتنا وكان طلق الوجه حسن العشرة له كرامات ومكاشفات تويف يف عاشر ربيع اآلخر 
وفيها عالء الدين أبو احلسن علي بن حممد بن عباس بن شيبان البعلي مث الدمشقي احلنبلي املعروف بابن اللحام 

على الشيخ زين الدين بن رجب قال الربهان بن مفلح يف طبقاته وبلغين أنه أذن له يف شيخ احلنابلة يف وقته اشتغل 
االفتاء وأخذ األصول عن الشهاب الزهري ودرس وناظر واجتمع عليه الطلبة وانتفعوا به وصنف يف الفقه 

تيمية وجتريد العناية واألصول فمن مصنفاته القواعد األصولية واالخبار العلمية يف اختيارات الشيخ تقي الدين بن 
يف حترير أحكام النهاية وناب يف احلكم عن قاضي القضاة عالء الدين بن املنجا رفيقا للشيخ برهان الدين بن مفلح 
مث ترك النيابة وتوجه إىل مصر وعني له وظيفة القضاء هبا فلم ينربم ذلك واستقر مدرس املنصورية إىل أن تويف يوم 

  د جاوز اخلمسني عيد الفطر وقيل األضحى وق
وفيها عالء الدين علي بن حممد بن حيىي الصرخدي الشافعي نزيل حلب تفقه باملوضعني ومسع من املزي وغريه 
  وجالس األزرعي وكان يبحث معه وال يرجع إليه وكان يالزم بيته غالبا وال يكتب على الفتاوى االنادرا مث

حلب يف تارخيه قرأت عليه وانتفعت به كثريا وناب يف  درس جبامع تغرى بردى قال القاضي عالء الدين قاضي
  احلكم عن ابن أيب الرضا وغريه وكان البلقيين ملا قدم حلب وجالسه يثين عليه وتويف بأيدي اللنكية 

وفيها نور الدين علي بن يوسف بن مكي بن عبد اهللا الدمريي مث الغزي ابن اجلالل املالكي أصله من حلب وكان 
بابن نصر مث قدم مصر وسكن دمرية فولد له هبا يوسف فاشتغل بفقه املالكية وسكن القاهرة وناب جده مكي يعرف 

عن الربهان األخنائي وعرف جبالل الدمريي وولد له هذا فاشتغل حىت برع يف مذهب مالك ومل يكن يدري من 
ىل أن اشتهر صيته يف ذلك وناب العلوم شيئا سوى الفقه وكان كثري النقل لغرايب مذهبه شديد املخالفة ألصحابه إ

يف احلكم مدة مث ويل القضاء استقالال يف أول هذه السنة وعيب بذلك ألنه اقترض ماال بفائدة حىت بذله للوالية 
وكان منحرف املزاج مع املعرفة التامة باألحكام وسافر مع العسكر إىل قتال اللنك فمات قبل أن يصل يف مجادى 



  اآلخرة ودفن باللجون 
يها زين الدين عمر بن حممد بن أمحد بن عبد اهلادي بن عبد احلميد املقدسي احلنبلي الشيخ املسند املعمر أحضر وف

على زينب بنت الكمال وأمسع على أمحد بن علي اجلزري وعبد الرحيم بن أيب اليسر وهو ابن أخت الشيخة فاطمة 
  نة التيمور بنت حممد بن عبد اهلادي اآليت ذكرها تويف يف شعبان يف فت

وفيها زين الدين عمر بن براق الدمشقي احلنبلي كان سريع احلفظ قوي الفهم على طريقة ابن تيمية وكان له طلبة 
  وأتباع وكان ممن أوذي يف الفتنة وأخذ ماله وأصيب يف أهله وولده فصرب واحتسب مث مات يف عاشر شوال 

ود الكفري الفقيه الشافعي قال ابن حجر اشتغل كثريا حىت قيل وفيها زين الدين عمر بن مجال الدين عبد اهللا بن دا
  أنه كان يستحضر الروضة وعرض عليه احلكم فامتنع وأفىت بدمشق ودرس وتصدر باجلامع وكان قوي النفس

  يرجع إىل دين ومروءة قتل يف الفتنة التمرية 
مللقن أمسعه أبوه الكثري من املزي والذهيب وفيها زين الدين عمر بن حممد بن أمحد بن سلمان البالسي مث الصاحلي ا

والربزايل وزينب بنت الكمال وخلق كثري وكان مكثرا جدا كثري الرب للطلبة شديد العناية بأمرهم يقوم بأحواهلم 
ويؤدهبم وكان ال يضجر من التسميع قال ابن حجر قرأت عليه الكثري ومسعت عليه ومعه مات يف شعبان وقد جاوز 

  السبعني 
ا عائشة بنت أيب بكر بن الشيخ أيب عبد اهللا حممد بن عمر بن قوام البالسية مث الصاحلية قال ابن حجر روت لنا وفيه

  عن أيب بكر بن أمحد بن أيب بكر املغار وماتت يف ثالث عشر شعبان 
عمائة وعىن وفيها عمران بن ادريس بن معمر بالتشديد اجللجلويل مث الدمشقي الشافعي ولد سنة أربع وثالثني وسب

بالقراءات فقرأت على ابن اللبان وغريه والزم القاضي تاج الدين السبكي وقرأ وحصل وكان يف لسانه ثقل فكان 
ال يفصح بالكالم إال إذا قرأ وكان حيج على قضاء الركب الشامي ومسع من بعض أصحاب الفخر قال ابن حجي 

ويرخي عذبة عن يساره وكان فقري النفس ال يزال يظهر  مل يكن مشكورا يف واليته وال شهاداته وكان يلبس دلقا
  الفاقة وإذا حصلت له وظيفة نزل عنها وكان كثري األكل جدا وكان يقرأ حسنا مات بعد الكائنة العظمى 

وفيها فاطمة بنت حممد بن عبد اهلادي بن عبد احلميد بن عبد اهلادي املقدسية مث الصاحلية احلنبلية أم يوسف كان 
تسب الصاحلية وهو عم احلافظ مشس الدين أمسعت الكثري على احلجار وغريه وأجاز هلا أبو نصر بن أبوها حم

الشريازي وآخرون من الشام وحسني الكردي وعبد الرحيم املنشاوي وآخرون من مصر قال ابن حجر قرأت 
  اوزت الثماننيعليها الكثري من الكتب واألجزاء بالصاحلية ونعم الشيخة كانت ماتت يف شعبان وقد ج

  
وفيها قاضي القضاة صدر الدين أبو املعايل حممد بن إبراهيم بن إسحق بن إبراهيم بن عبد الرمحن السلمي املناوي مث 
القاهري الشافعي ولد يف رمضان سنة اثنتني وأربعني وسبعمائة وأبوه حينئذ ينوب يف القضاء عن عز الدين بن مجاعة 

ن عمر البسطامي فنشأ يف حجر السعادة وحفظ التنبيه وأمسع من امليدومي وابن وأمه بنت قاضي القضاة زين الدي
عبد اهلادي وغريمها جتمعهم مشيخته اليت خرجها له أبو زرعة يف مخسة أجزاء وناب يف احلكم وهو شاب ودرس 

مسعت منه وأفىت وويل إفتاء دار العدل وتدريس الشيخونية واملنصورية وخرج أحاديث املصابيح قال ابن حجر 
وكتب على جامع املختصرات مث ويل القضاء استقالال وكان كثري التودد إىل الناس معظما عند اخلاص والعام حمببا 

إليهم وكان له عناية بتحصيل الكتب النفيسة على طريق ابن مجاعة فحصل منها شيئا كثريا وسافر مع العسكر 



نه وبالغ يف إهانته حىت مات وهو معهم يف القيد غريقا غرق يف فأسرع مع اللنكية فلم حيسن املداراة مع عدوه فأها
  هنر الفرات يف شوال بعد أن قاسى أهواال عسى اهللا أن يكون كفر هبا عنه ما جباه عليه القضاء انتهى 

 وفيها مشس الدين حممد بن إبراهيم بن حممد بن علي اجلزري مث الدمشقي بن الظهري مسع من ابن اخلباز وغريه وأكثر
  عن أصحاب الفخر بطلبه وكان خريا يتغاىل يف مقاالت ابن تيمية تويف يف تاسع عشر شوال عن ستني سنة 

وفيها مشس الدين حممد بن أمحد بن علي بن سليمان املعري مث احلليب بن الركن الشافعي كان ينسب إىل أيب اهليثم 
تفقه وأخذ عن الزين الباريين والتاج بن الدريهم التنوخي عم أيب العالء املعري ولد سنة تسع وثالثني وسبعماية 

وبدمشق عن التاج السبكي وكتب كثريا وخطب جبامع حلب مدة وكان حاد اخللق مع كثرة الرب والصدقة وله 
  ديوان خطب ونظم وسط وأخذ عنه القاضي عالء الدين وابن الرسام وتويف يف الكائنة العظمى 

  احلسن بن صهيب بن مخيس البايب مثوفيها مشس الدين حممد بن إمسعيل بن 

احلليب ولد بالباب مث قدم حلب وكان يسمى ساملا فتسمى حممدا وقرأ على عمه العالمة عالء الدين علي البايب 
والزين الباريين وبرع يف الفرائض والنحو وشارك يف الفنون وأشغل الطلبة وأفىت ودرس وكان دينا عفيفا وواله 

  ري قضاء ملطية فلما حاصرها ابن عثمان عاد إىل حلب إىل أن عدم يف الكائنة التيمورية القاضي شرف الدين األنصا
وفيها بدر الدين حممد بن احلافظ عماد الدين إمسعيل بن عمر بن كثري البصروي مث الدمشقي الشافعي ولد سنة تسع 

دهم قال ابن حجر ومسع معي ومخسني وسبعمائة واشتغل ومتيز وطلب ومسع الكثري من بقية أصحاب الفخر ومن بع
بدمشق مث رحل إىل القاهرة فسمع من بعض شيوخنا ومتهر يف هذا الشأن قليال وخترج بابن النجيب وشارك يف 
الفضائل مع خط حسن ودرس يف مشيخة احلديث بعد أبيه بتربة أم الصاحل مات يف ربيع اآلخر فارا عن دمشق 

  يف زمنه انتهى وقال ابن حجي مل يكن حممود السرية بالرملة وكان قد علق تارخيا للحوادث اليت 
  وفيها حممد بن حسن بن عبد الرحيم الصاحلي الدقاق قال ابن حجر حدثنا عن احلجار مسعت منه أجزاء انتهى 

وفيها مشس الدين أبو عبيد اهللا حممد بن خليل بن حممد بن طوغان الدمشقي احلريري احلنبلي املعروف بابن املنصفي 
ة ست وأربعني وسبعمائة واشتغل يف الفقه وشارك يف العربية واألصول ومسع الكثري من أصحاب ابن ولد سن

البخاري ومسع مبصر أيضا وحصلت له حمنة بسبب مسألة الطالق املنسوبة إىل ابن تيمية ومل يرجع عن اعتقاده وكان 
قب واستمر متأملا انتهى وقال ابن حجي خريا دينا قاله ابن حجر وقال مسعت منه شيئا ومات يف شعبان بعد أن عو

كان فقيها حمدثا حافظا قرأ الكثري وضبط وحرر وأتقن وألف ومجع مع املعرفة التامة خترج بابن احملب وابن رجب 
  وكان يفيت ويتقشف مع االجنماع ومل تكن احلنابلة ينصفونه وأقام بالضيائية مث باجلوزية انتهى

  
بن كامل احلوراين مث الدمشقي الشافعي تفقه ومهر واعتىن باألصول والعربية وكان وفيها مشس الدين حممد بن سليم 

من عدول دمشق وقرأ الروضة على عالء الدين حجي وكتب عليها حواشي مفيدة وأذن له يف االفتاء ودرس 
كتب من وأجاد وتصدر وأفاد وكان أكثر أقرانه استحضارا للفقه وكان أمسر شديد السمرة وكان يكتب احملكم و

  مصنفات التاج السبكي له كثريا وتويف يف رجب بعد أن عوقب بأيدي اللنكية وقد قارب الستني 
وفيها مشس الدين حممد بن عبد اهللا بن عثمان بن شكر البعلي احلنبلي الشيخ اإلمام مسع احلديث من مجاعة وروى 

  ابن مجيع وتويف بغزة  وألف ومجع وكانت كتابته حسنة وعباراته جيدة يف التصنيف حدث مبعجم
وفيها احلافظ ناصر الدين حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن سليمان بن محزة بن أمحد بن عمر بن أيب عمر 



احلنبلي املعروف بابن زريق الشيخ اإلمام تفقه وطلب احلديث فسمعه من صالح الدين بن أيب عمر وخترج بابن 
لعايل والنازل وخرج ورتب املعجم األوسط على األبواب وصحيح ابن حبان احملب ومتهر يف فنون احلديث ومسع ا

قال ابن حجر استفدت منه كثريا ومسع معي على الشيوخ بالصاحلية وغريها ومل أر يف دمشق من يستحق اسم 
عشر احلافظ غريه وتويف يف ذي القعدة أسفا على ولده أمحد ومل يكمل اخلمسني وكان اللنكية قد أسروه وله حنو 

  سنني انتهى 
وفيها مشس الدين حممد بن عبد الرمحن بن احلافظ أيب عبد اهللا الذهيب الكفر بطناوي مسع بإفادة جده منه ومن زينب 
بنت الكمال وغريمها قال ابن حجر مسعت منه وكان من شيوخ الرواية قتل بالعقوبة يف حادي عشرى مجادى األوىل 

  فر بطنا فأخذه العسكر التمري وقتلوه وقيل بل ضرب عنقه صربا وكان ببلده ك
  وفيها مشس الدين حممد بن عثمان بن عبد اهللا بن شكر بضم املعجمة وسكون

الكاف البعلي مث الدمشقي احلنبلي النبحايل بفتح النون وسكون املوحدة بعدها مهملة مسع من ابن اخلباز وغريه 
ا أفاد وحدث ومجع جماميع حسنة منها كتاب يف اجلهاد وأجاز له امليدومي وغريه وكان خريا صاحلا دينا متواضع

  وكان خطه حسنا ومباشرته حممودة ومجع وألف بعبارة جيدة تويف بغزة يف رمضان عن مثان وسبعني سنة 
وفيها بدر الدين حممد بن حممد بن مقلد املقدسي احلنفي قاضي قضاة دمشق وليه فحسنت سريته وكان فقيها بارعا 

  وأقرأ وتويف بغزة فارا من تيمور يف ربيع األول ذكيا أفىت ودرس 
وفيها مشس الدين حممد بن حممد بن حممد بن إمساعيل بن مكني املالكي العالمة مدرس ظاهرية برقوق كان إماما 

  فقيها بارعا أفىت ودرس وأشغل عدة سنني وانتهت إليه رياسة املالكية يف زمنه وتويف بالقاهرة يف عشرى ربيع اآلخر 
ها شرف الدين حممد بن معني الدين حممد بن أيب بكر بن عبد اهللا بن حممد املخزومي الدماميين مث األسكندراين وفي

الشافعي تفقه واشتغل بالعربية واملعقول وكان دينا يعاين الكتابة وباشر يف أعمال الدولة باألسكندرية مث سكن 
حسبة القاهرة مرارا ووكالة بيت املال مع الكسوة مث القاهرة وكان حديد الذهن وبرع يف الفقه واألصول وويل 

نظر اجليش وسعى يف القضاء فلم يتم له ودفع يف كتابة السر قنطارا من الذهب وهو عشرة آالف دينار فلم يتفق له 
  وقبض عليه مث أفرج عنه وويل قضاء األسكندرية فلم يلبث أن مات هبا مسموما يف احملرم 

حممد بن عبد الرب بن حيىي بن علي بن متام السبكي اخلزرجي الشافعي أمسع يف صغره من  وفيها بدر الدين حممد بن
  ابن أيب اليسر ونفيسة بنت اخلباز وعلي ابن العز غمر وغريهم واشتغل بالفقه واألصول وويل القضاء مرارا وفرض

رس باألتابكية بدمشق وكان لني له قضاء الشام لكن عزل قبل أن يتوجه إليه وويل خطابة اجلامع بعد ابن مجاعة ود
اجلانب قليل احلرمة يف مباشرته وكان خبيال بالوظائف وغريها مع حسن خلق وفكاهة كثري االنصاف وإذا وقع عليه 

  البحث ال يغضب خبالف والده واستقر يف يده تدريس الشافعي إىل أن مات يف ربيع اآلخر وقد جاوز السبعني 
مد بن حممد بن عرفة الورغمي التونسي املالكي شيخ اإلسالم باملغرب مسع من ابن عبد وفيها أبو عبد اهللا حممد بن حم

السالم اهلواري والوادي آشي وابن سلمة وغريهم واشتغل بالفنون قال ابن ظهرية يف معجمه إمام عالمة ولد 
روع والعربية واملعاين بتونس سنة ست عشرة وسبعمائة وقرأ بالروايات على ابن سلمة وغريه وبرع يف األصول والف

والبيان والفرائض واحلساب ومسع من الوادي آشي الصحيحني وكان رأسا يف العبادة والزهد والورع مالزما 
للشغل بالعلم رحل إليه الناس وانتفعوا به ومل يكن بالعربية من جيري جمراه يف التحقيق وال من اجتمع له يف العلوم ما 

ليه من مسافة شهر وله مؤلفات مفيدة منها املبسوط يف املذهب يف سبعة أسفار اجتمع له وكانت الفتوى تأيت إ



وخمتصر احلويف يف الفرائض وقال ابن حجر أجاز يل وكتب يل خطه ملا حج وعلق عنه بعض أصحابه كالما يف 
  عده مثله التفسري كثري الفوائد يف جملدين وتويف ليلة اخلميس الرابع والعشرين من مجادى اآلخرة ومل خيلف ب

وفيها بدر الدين حممد بن حممد بن حممد بن عمر بن الفقيه أيب بكر بن قوام الصاحلي قال ابن حجر كان دينا خريا 
به طرش كثري مسع الكثري من احلجار وإسحق اآلمدي وغريمها فقرأنا عليه شبيها باألذان وكنا نتحقق أنه يسمع ما 

لى اهللا عليه وسلم أخرى وبالرضا عن الصحابة كذلك مات يف شعبان نقرؤه بامتحانه تارة وبصالته على النيب ص
  حمترقا بدمشق وقد جاوز الثمانني انتهى 

  وفيها حمب الدين حممد بن حممد بن حممد بن منيع الصاحلي املوقت املعروف

   رمضان بدمشق بالوراق قال يف أنباء الغمر مسع من ابن أيب التائب وابن الرضا وغريمها مسعت منه الكثري ومات يف
وفيها بدر الدين حممد بن حممد بن مقلد املقدسي مث الدمشقي احلنفي ولد سنة أربع وأربعني وسبعمائة وبرع يف الفقه 

والعربية واملعقول ودرس وأفىت وناب يف احلكم مث ويل القضاء استقالال حنو سنة مث عزل ومل حتمد مباشرته مث سار 
  يد فوصل إىل الرملة فمات هبا يف ربيع اآلخر إىل القاهرة فسعى يف العود فأع

  وفيها حممد بن حممد البصروي مث الدمشقي الضرير قرأ بالروايات واشتغل يف الفقه ومات يف رجب 
وفيها حممد بن حممود بن أمحد بن رميثة بن أيب مني احلسيين املكي من بيت امللك وقد ناب يف إمرة مكة وكان خاله 

أمرا دونه وكانت لديه فضيلة وينظم الشعر مع كرم وعقل مات يف شوال وقد جاوز  علي بن عجالن ال يقطع
  األربعني 

وفيها القاضي شرف الدين موسى بن حممد بن حممد بن أيب بكر بن مجعة األنصاري الشافعي قاضي حلب ولد سنة 
على مشس الدين حممد  مثان وأربعني وسبعمائة ونشأ يف حجر عمه شهاب الدين خطيب حلب قال يف املنهل تفقه

العراقي شارح احلاوي وعلى الشيخ شهاب الدين األذرعي وقدم القاهرة فأخذ عن اجلمال األسنوي والويل امللوي 
ومسع من احلافظ مغلطاي وغريه وبدمشق من ابن املهندس وأمحد األيكي املعروف بابن زغلش مث عاد إىل حلب وقد 

تقر قاضي قضاة حلب ويف أيامه قدم تيمور إىل البالد الشامية وحضر جملس برع يف فنون وتوىل خطابة اجلامع مث اس
  تيمور ورسم عليه مث أفرج عنه وكان عاملا كبريا مشكور السرية وله شرح الغاية القصوى للبيضاوي وتويف حبلب

  يف شهر رمضان 
ه بدمشق مث قدم حلب فقرر يف وفيها يوسف بن إبراهيم بن عبد اهللا األذرعي نزيل حلب اشتغل كثريا يف الفقه وغري

قضاء الباب مث قضاء سرمني وكان فاضال يف الفقه مقتصرا عليه مات يف الكائنة العظمى قاله القاضي عالء الدين يف 
  تاريخ حلب 

وفيها مجال الدين يوسف بن موسى بن حممد بن أمحد بن أيب بكر بن عبد اهللا امللطي مث احلليب احلنفي أصله من خرت 
د سنة ست وعشرين وسبعمائة ونشأ مبلطية واشتغل حبلب حىت مهر مث رحل إىل الديار املصرية وهو كبري برت وول

فأخذ عن علمائها ومسع من العز بن مجاعة ومغلطاي وحدث عنه بالسرية النبوية وذكر انه مسعها منه سنة ستني 
عاه برقوق ملا مات مشس الدين واشتغل وحصل وأفىت ودرس وكان يستحضر الكشاف والفقه على مذهبهم فاستد

الطرابلسي فحضر من حلب سنة مثامنائة واستقر يف قضاء احلنفية مدة قدرها مائة وعشرة أيام فباشر مباشرة عجيبة 
فإنه قرب الفساق واستكثر من استبدال األوقاف وقتل مسلما بنصراين مث ملا مات الكسلتاين استقر بعده يف تدريس 

كان يفيت بأكل احلشيش وبوجوه من احليل يف أكل الربا وأنه كان يقول من نظر يف كتاب الصرغتمشية واشتهر أنه 



البخاري تزندق قاله ابن حجر وقد أثىن ابن حجي على علمه وقال العيين كان عنده بعض شح وطمع وتغفل وكان 
رأت عليه حبلب سنة قد حصل حبلب ماال كثريا فنهب يف الفتنة وكان ظريفا ربع القامة قال وهو أحد مشاخيي ق

مثانني انتهى وقال القاضي عالء الدين احلليب يف تارخيه ملا هجم اللنكية البالد عقد جملس بالقضاة والعلماء ملشاطرة 
الناس يف أمواهلم فقال امللطي إن كنتم تعملون بالشكوة فاألمر لكم وأما حنن فال نفيت هبذا وال حيل أن يعمل فوقفت 

  ه وملا طلب إىل مصر على رأس القرن قال يل أنا اآلن ابن مخس وسبعني وماتاحلال وكانت من حسنات

  بالقاهرة يف ربيع اآلخر انتهى 
وقال يف التاريخ املذكور مات يف هذه السنة من الفقهاء الشافعية يف الكائنة وبعدها عالء الدين الصرخدي وشرف 

وهباء الدين داود الكردي ومشس الدين بن الزكي  الدين الدادخيي وشهاب الدين بن الضعيف ومشس الدين البايب
  اجلعربي انتهى 

  سنة أربع ومثامنائة

  
فيها تويف برهان الدين إبراهيم بن حممد بن راشد امللكاوي الشافعي اشتغل بدمشق وحصل ومهر يف القراءات 

  وكان يشغل بالفرائض باجلامع بني العشاءين وتويف يف مجادى اآلخرة 
أمحد بن احلسن بن حممد بن زكريا بن حيىي املقدسي مث املصري السويدائي نسبة إىل السويداء  وفيها شهاب الدين

قرية من أعمال حوران الشافعي اعتىن به أبوه فأمسعه الكثري من حيىي بن املصري ومجاعة من أصحاب ابن عبد الدامي 
 الروضة وكان يتعاىن الشهادات مث والنجيب وغريهم وأكثر له من الشيوخ واملسموع واشتغل يف الفقه وحبث يف

أضر بآخره وانقطع بزاوية الست زينب خارج باب النصر قال ابن حجر قرأت عليه الكثري ونعم الشيخ كان 
وتفرد بروايات كثرية وكان الشيخ مجال الدين احلالوي يشاركه يف أكثر مسموعاته مات يف تاسع عشر ربيع اآلخر 

  وقد قارب الثمانني أو أكملها 
وفيها شهاب الدين أمحد بن عبد اخلالق بن علي بن حسن بن عبد العزيز بن حممد بن الفرات املالكي اشتغل بالفقه 

  والعربية واألصول والطب واألدب ومهر يف الفنون ونظم الشعر احلسن ومنه 
  ) ويستحسن األقوام منك التقبحا ** إذا شئت أن حتيا حياة سعيدة ( 
  ) وإال فجانبهم وكن متصوحلا ** لساهنم  تزيا بزي النرك واحفظ( 

  وفيها نور الدين أمحد بن علي بن أيب الفتح الدمشقي نزيل حلب املعروف

باحملدث مسع الكثري من أصحاب الفخر وغريهم بدمشق وحلب واشتغل يف علم احلديث وأقرأ فيه مدة حبلب 
  ودمشق وأخذ األدب عن الصالح الصفدي وكان حسن احملاضرة 

القاضي تقي الدين أمحد بن حممد بن حممد بن املنجا بن عثمان بن أسعد بن حممد ابن املنجا احلنبلي الشيخ وفيها 
اإلمام حصل ودأب وكان له شهامة ومعرفة وذهن مستقيم وناب ألخيه القاضي عالء الدين مث اشتغل بقضاء قضاة 

ح أنه ابتدأ عليه قراءة الفروع لوالده فلما دمشق بعد فتنة تيمور مدة أشهر وذكر عنه الشيخ شرف الدين بن مفل
  انتهى يف القراءة إىل اجلنائز حضره أجله ومات معزوال يف ذي احلجة ومل يكمل اخلمسني سنة 

فيها شهاب الدين أمحد بن حممد بن حممد املصري نزيل القرافة ابن الناصح قال ابن حجر مسع من امليدومي وذكر 



دث عنه مبكة بصحيح مسلم وحدث عن امليدومي بسنن أيب داود وجامع الترمذي أنه مسع من ابن عبد اهلادي وح
مساعا أخذت عنه قليال وكان للناس فيه اعتقاد ونعم الشيخ كان مستا وعبادة ومروءة مات يف أواخر رمضان وتقدم 

  يف الصالة عليه اخلليفة انتهى 
بن املهندس املقدسي احلنبلي املتقن الضابط ولد سنة  وفيها شهاب الدين أبو العباس أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد

أربع وأربعني وسبعمائة ورحل وكتب ومسع على احلفاظ وروى عنه مجاعة من األعيان منهم القاضي سعد الدين 
  الديري احلنفي وتويف بالقدس الشريف يف شهر رمضان 

في مسع من امليدومي وحدث عنه وناب يف احلكم وفيها تقي الدين أبو بكر بن عثمان بن خليل اجلوراين املقدسي احلن
  وتويف يف أواخر السنة ببيت املقدس 

وفيها عماد الدين أبو بكر بن أيب اجملد بن ماجد بن أيب اجملد بن بدر بن سامل السعدي الدمشقي مث املصري احلنبلي 
  ولد سنة ثالثني وسبعمائة ومسع من املزي

فا صاحلا منه وسكن مصر قبل الستني فقرر يف طلب الشيخونية فلم والذهيب وغريمها وأحب احلديث فحصل طر
يزل هبا حىت مات ومجع األوامر والنواهي من الكتب الستة واختصر هتذيب الكمال قال ابن حجر اجتمعت به 

  وأعجبين مسته واجنماعه ومالزمته للعبادة وحدث عن الذهيب ومات يف أواخر مجادى األوىل 
ريف املعتقد املعروف بالشريف بركة قال يف املنهل الصايف كان لتيمور فيه اعتقاد كثري إىل وفيها بركة السيد الش

الغاية وله معه ماجريات من ذلك أن تيمور ملا أخذ السلطان حسني صاحب بلخ سنة إحدى وسبعني وسبعمائة مث 
ما حىت قتل أكثر أصحاب سار حلرب القان تقتمش ملك التتار وتالقيا على أطراف تركستان واشتد احلرب بينه

تيمور وهم تيمور بالفرار وظهرت اهلزمية على عسكره ووقف يف حرية وإذا بالسيد هذا قد أقبل على فرس فقال له 
تيمور يا سيدي انظر حايل فقال له ال ختف مث نزل عن فرسه ووقف على رجليه يدعو ويتضرع مث أخذ من األرض 

عسكر تغتمش خان وصرخ بأعلى صوته باغي قجيت ومعناه باللغة التركية ملء كفه من احلصباء ورمى هبا يف وجوه 
العدو هرب فصرخ هبا مع تيمور وعسكره ومحل هبم على القوم فاهنزموا أقبح هزمية وظفر تيمور بعساكر تقتمش 

دام معه إىل وقتل وأسر على عادته القبيحة وله معه أشياء من هذا النمط وهلذا كانت منزلته عند تيمور إىل الغاية و
أن قدم دمشق سنة ثالث ومثامنائة وقد اختلف يف أصل هذا الشريف فقيل أنه كان مغربيا حجاما بالقاهرة مث سافر 

إىل مسرقند وادعى أنه شريف علوي وقيل أنه من أهل املدينة النبوية وقيل من أهل مكة وعلى كل حال فأنا ال أعتقد 
  ضه الكفرية فأمره إىل اهللا تعاىل انتهى باختصار عليه ملصاحبته وإعانته لتيمور على أغرا

وفيها صاحل بن خليل بن سامل بن عبد الناصر بن حممد بن سامل الغزي الشافعي مسع من امليدومي وحدث عنه وناب 
  يف احلكم وتويف يف ذي القعدة

  ببيت املقدس 
د الكرمي بن عبد النور بن منري احلليب مث وفيها زين الدين عبد اللطيف بن تقي الدين حممد بن احلافظ قطب الدين عب

املصري قال ابن حجر أحضر على ابن عبد اهلادي ومسع من امليدومي ومسعت منه وكان وقورا خريا مات يف وسط 
  صفر 

وفيها عبد املؤمن العينتايب املعروف مبؤمن احلنفي قال العيين يف تارخيه كان فاضال يف عدة علوم منها الفقه وكان 
  جه مليح الشكل درس بعينتاب مث حتول إىل حلب فأقام هبا إىل أن مات حسن الو



وفيها فخر الدين عثمان بن عبد الرمحن املخزومي البلبيسي مث املصري الشافعي املقرىء الضرير إمام اجلامع األزهر 
س كان اجلن يقرؤن تصدى لالشتغال بالقراءة فأتقن السيع وصار أمة وحده قال ابن حجر وأخربين أنه ملا كان ببلبي

عليه قرأ عليه خلق كثري وكان صاحلا خريا أقام باجلامع األزهر يؤم فيه مدة طويلة وقد حدث عنه خلق كثري يف 
حياته انتفع به ما ال حيصى عددهم يف القراءة وانتهت إليه الرياسة يف هذا الفن وعاش مثانني سنة وتويف يف ثاين ذي 

  القعدة 
فص عمر بن أيب احلسن علي بن أمحد بن حممد بن عبد اهللا األنصاري األندلسي الوادي وفيها سراج الدين أبو ح

آشي مث املصري املعروف بابن امللقن قال يف املنهل رحل أبوه نور الدين من األندلس إىل بالد الترك وأقرأ أهلها 
له هبا سراج الدين هذا يف يوم  هناك القرآن الكرمي فنال منهم ماال جزيال فقدم به إىل القاهرة واستوطنها فولد

السبت رابع عشرى ربيع األول سنة ثالث وعشرين وسبعمائة وتويف والده وله من العمر سنة واحدة وأوصى إىل 
الشيخ شرف الدين عيسى املغريب امللقن لكتاب اهللا باجلامع الطولوين وكان صاحلا فتزوج أم الشيخ سراج الدين 

إليه وقرأه القرآن مث العمدة مث أراد أن يشغله على مذهب اإلمام مالك فقال له بعض ورباه فعرف بابن امللقن نسبة 
  أوالد

ابن مجاعة أقرئه املنهاج فأقرأه وأمسعه على احلافظني ابن سيد الناس وقطب الدين احلليب وأجاز له احلافظ املزي 
اظ عصره كابن عبد الدامي وغريه من دمشق ومصر وحلب وطلب احلديث بنفسه وعىن به ومسع الكثري من حف

وغريه وخترج بابن رجب ومغلطاي ورحل إىل دمشق يف سنة سبع وسبعني فسمع هبا من متأخري أصحاب الفخر بن 
البخاري وبرع وأفىت ودرس وأثىن عليه األئمة ووصف باحلافظ ونوه بذكره القاضي تاج الدين السبكي وكتب له 

التدريس دهرا طويال وناب يف احلكم مث طلب لالستقالل بوظيفة تقريظا على شرحه للمنهاج وتصدى لالفتاء و
القضاء فامتحن بسبب ذلك يف سنة مثانني ولزم داره وأكب على االشغال والتصنيف حىت صار أكثر أهل زمانه 

تصنيفا وبلغت مصنفاته حنو ثالمثائة مصنف وكان مجاعة للكتب جدا مث احترق غالبها قبل موته وكان ذهنه مستقيما 
قبل أن حتترق كتبه مث تغري حاله بعد ذلك وهو ممن كان تصنيفه أحسن من تقريره وبالغ بعضهم فقال انه أحضر إليه 

بعض تصانيفه فعجز عن تقرير ما تضمنه وقام من اجمللس ومل يتكلم وأخذ عنه مجاعات من احلفاظ وغريهم منهم 
ن حجر كان موسعا عليه يف الدنيا مديد القامة حسن حافظ دمشق ابن ناصر الدين ووصفه باحلفظ واالتقان وقال اب

الصورة حيب املزاح واملداعبة مع مالزمة االشتغال والكتابة حسن احملاضرة مجيل األخالق كثري االنصاف شديد 
القيام مع أصحابه ورمبا اشتهر بابن النحوي ورمبا كتب خبطه كذلك ولذلك اشتهر هبا ببالد اليمن وتغري حاله بآخره 

به ولده نور الدين إىل أن مات يف سادس شهر ربيع األول بالقاهرة ودفن على والده حبوش الصوفية خارج فحج
  باب النصر 

وفيها جنم الدين حممد بن نور الدين علي بن العالمة جنم الدين حممد بن عقيل بن حممد بن احلسن بن علي البالسي 
ىن اخلدم عند األمراء مث ترك ولزم بيته ودرس بالطيربسية إىل أن مث املصري الشافعي قال ابن حجر تفقه كثريا مث تعا

  مات

وأضر قبل موته بيسري ونعم الشيخ كان خريا واعتقادا ومروءة وفكاهة الزمته مدة وحدثين عن ابن عبد اهلادي 
  ونور الدين اهلمداين وغريمها مات يف عاشر احملرم وله أربع وسبعون سنة انتهى 

د بن حممد بن عنقه بنون وقاف وفتحات البسكري بفتح املوحدة وبعدها مهملة نسبة إىل وفيها أبو جعفر حمم



بسكرة بلد باملغرب مث املدين كان يسكن املدينة ويطوف البالد وقد مسع من مجال الدين بن نباتة قدميا مث طلب 
األجزاء وتعب كثريا ومل بنفسه فسمع الكثري من بقية أصحاب الفخر بدمشق ومحل عن ابن رافع وابن كثري وحصل 

ينجب قال ابن حجر مسعت منه يسريا وكان متوددا رجع من أسكندرية إىل مصر فمات بالساحل غريبا رمحه اهللا 
  تعاىل 

وفيها عز الدين يوسف بن احلسن بن حممود السرائي األصل التربيزي الشهري باحللوائي بفتح أوله وسكون الالم 
ثالثني وسبعمائة وتفقه ببالده وقرأ على القاضي عضد الدين وغريه وأخذ ببغداد مهموز الفقيه الشافعي ولد سنة 

عن مشس الدين الكرماين احلديث وشرحه للبخاري ومهر يف أنواع العلوم وأقبل على التدريس وشغل الطلبة وعمل 
قام هبا مدة مث على البيضاوي شرحا وحتول من تربيز ملا خربه الدعادعة وهم أصحاب طغتمش خان إىل ماردين فأ

أرسله مرزا ابن اللنك وقدم عليه تربيز فبالغ يف إكرامه فأقام هبا وكتب على الكشاف حواشي وشرح األربعني 
النواوية وكان زاهدا عابدا معرضا عن أمور الدنيا مقبال على العلم حج وزار املدينة وجاور هبا سنة وكان ال يرى 

ظلم يف تربيز فقطنها إىل أن تويف هبا وخلف ولدين بدر الدين حممد ومجال مهموما قط ورجع إىل اجلزيرة ملا كثر ال
  الدين حممد 

وفيها يوسف بن حسني الكردي الشافعي نزيل دمشق كان عاملا صاحلا معتقدا تفقه وحصل قال الشيخ شهاب 
  من حلب سنة أربع وستني وسبعمائة وهو كبري يشار إليه وكان مييل إىل السنة وينكر على الدين امللكاوي قدمت

األكراد يف عقائدهم وبدعتهم وكان له اختيارات منها املسح على اجلوربني مطلقا وكان يفعله وله فيه مؤلف لطيف 
حجي كان مييل إىل ابن تيمية ويعتقد  مجع فيه أحاديث وآثارا ومنها تزويج الصغرية اليت ال أب هلا وال جد وقال ابن

صواب ما يقول يف الفروع واألصول وكان من حيب ابن تيمية جيتمع إليه وكان قد ويل مشيخة اخلانقاه الصاحلية 
وأعاد بالظاهرية وقد وقع بينه وبني ولده الشيخ زين الدين عبد الرمحن الواعظ بسبب العقيدة وهتاجرا مدة إىل أن 

  فتصاحلا مث جلس مع الشهود وأحسن إليه ولده يف فاقته ومل يلبث أن مات يف شوال وقعت فتنة اللنك 

  سنة مخس ومثامنائة

  
فيها استوىل مترلنك على أيب يزيد بن عثمان وأسر ولده موسى مث مات أبو يزيد يف األسر إما من القهر أو من غريه 

أبنائه وذريته وال دعى بسلطان وال ملك وإمنا وكان أبو يزيد من خيار ملوك األرض ومل يكن يلقب وال أحد من 
يقال األمري تارة وخوند خان تارة أخرى وكان مهابا حيب العلم والعلماء ويكرم أهل القرآن وكان جيلس بكرة 
النهار يف مراح من األرض متسع ويقف الناس بالبعد منه حبيث يراهم فمن كانت له ظالمة رفعها إليه فأزاهلا يف 

ألمن يف بالده فاشيا للغاية وكان يشرط على كل من خيدمه أن ال يكذب وال خيون إىل غري ذلك من احلال وكان ا
األوصاف احلسنة وترك ملا مات سلمان وحممدا وموسى وعيسى فاستقل بامللك سلمان وسيأيت شيء من ذكره يف 

  ترمجة تيمور 
  شعبان من هذه السنة  وفيها استوىل تيمور على غالب البالد الرومية ورجع إىل بالده يف

وفيها استشهد سعد الدين أبو الربكات حممد بن أمحد بن علي بن صرب الدين ملك احلبشة استقر يف مملكة احلبش 
  بعد أخيه حق الدين فسار سريته يف جهاد



الكفر وكانت عنده سياسة وكسرت عساكره وتعددت غاراته واتسعت مملكته حىت وقع له مرة أن بيع األسرى 
أسرهم من احلبشة كل عبدين بتفصيلة وبلغ سهمه من بعض الغنامي أربعني ألف بقرة مل تبت عنده بقرة واحدة  الذين

بل فرقها وله يف مدة واليته وقايع وأخبار يطول ذكرها فلما كان يف هذه السنة مجع احلطى صاحب احلبشة مجعا 
من املسلمني مجع كثري منهم أربعمائة شيخ من  عظيما وجهز عليه أمريا يقال له باروا فالتقى اجلمعان فاستشهد

الصلحاء أصحاب العكاكيز وحتت يد كل واحد منهم عدة فقرأ واستبحر القتل يف املسلمني حىت هلك أكثرهم 
واهنزم من بقي وجلأ سعد الدين إىل جزيرة زيلع يف وسط البحر فحصروه فيها إىل أن وصوا إليه فأصيب يف جبهته 

ثالثة أيام فطعنوه فمات وكانت مدة ملكه ثالثني سنة واستوىل الكفار على بالد املسلمني وخربوا  بعد وقوعه يف املاء
املساجد وبنوا بدهلا الكنايس وأسروا وسبوا وهنبوا وفر أوالد سعد الدين وهم صرب الدين علي ومعه تسعة من 

ف وأنزهلم وأعطاهم خيوال وماال فتوجهوا إخوته إىل الرب اآلخر فدخلوا مدينة زبيد فأكرمهم الناصر أمحد بن األشر
إىل مكان يقال له سيارة فلحق هبم بعض عساكرهم واستمر صرب الدين على طريقة أبيه وكسر عدة من جيوش 

  احلطى وحرق عدة من الكنايس وغنم عدة غنامي قاله ابن حجر 
والزم الشيخ ويل الدين امللوي وبرع وفيها تويف شهاب الدين أمحد بن عبد اهللا بن احلسن البوصريي الشافعي تفقه 

يف الفنون ودرس مدة وأفاد وتعاىن التصوف وتكلم على مصطلح املتأخرين فيه وكان ذكيا ومسع منه ابن حجر 
  ومات يف مجادى األوىل 

وفيها شهاب الدين أمحد بن عبد اهللا احلليب مث الدمشقي قاضي كرك نوح قال ابن حجي كان من خيار الفقهاء وقد 
قضاء القدس وويل اخلطابة والقضاء بكرك نوح مث القدس وناب يف اخلطابة باجلامع األموي ويف تدريس  ويل

  البادرائية

  وتويف يف ذي احلجة 
وفيها أمحد بن حممد بن عثمان بن عمر بن عبد اهللا احلنبلي نزيل غزة مسع من امليدومي وحممد بن إبراهيم بن أسد 

احلا دينا خريا بصريا ببعض املسائل سكن غزة واختذ هبا جامعا وكان للناس فيه وأكثر عن العالئي وغريهم وكان ص
  اعتقاد ونعم الشيخ كان وقرأ عليه ابن حجر عدة أجزاء ومات يف صفر وله اثنتان وسبعون سنة 

وى وفيها أمحد بن حممد بن عيسى بن احلسن الياسويف مث الدمشقي املعروف بالثوم مبثلثة مضمومة قال ابن حجر ر
عن أمحد بن علي بن اجلزري وغريه وكان له مال وثروة مث افتقر بعد الكائنة وتويف يف مجادى اآلخرة عن ست 

  وستني سنة 
وفيها شهاب الدين أمحد بن حيىي بن أمحد بن مالك العثماين الصرميين من معرة صرمني الشافعي اشتغل ومهر وكان 

لعظمى دون الشهر فاغتيل بعد صالة الصبح ضرب يف خاصرته قاضي بلده مدة مث ويل قضاء حلب بعد الفتنة ا
  فمات ثالث عشر شوال وكانت سريته حسنة وفيه سكون 

وفيها تاج الدين هبرام بن عبد اهللا بن عبد العزيز قاضي القضاة ابن الديري املالكي كان إماما يف الفقه والعربية 
الطلبة مث ويل قضاء قضاة املالكية بالديار املصرية فحمدت وغريمها وتصدر لالفتاء والتدريس عدة سنني وانتفع به 

سريته ومل يزل مالزما لالشتغال واالشغال وقد انتهت إليه رياسة السادة املالكية يف زمنه وتويف يوم اإلثنني سابع 
  مجادى اآلخرة 

لنووي مث اخلليلي وفيها سعد الدين سعد بن يوسف بن إمساعيل بن يوسف بن يعقوب بن سرور بن نصر بن حممد ا
الشافعي ولد سنة تسع وعشرين وسبعمائة وقدم دمشق بعد األربعني فاشتغل هبا ومهر وأخذ عن الذهيب ومشس 



الدين ابن نباتة وغريمها ومحل عن التاج املراكشي وابن كثري وقرأ عليه خمتصره يف علم احلديث وأذن له وحدث 
  وأفىت ودرس قال ابن حجي كان ذا ثروة جيدة

ترقت داره يف الفتنة وأخذ ماله فافتقر فاحتاج أن جيلس مع الشهود مث ويل قضاء بعض القرى وقضاء بلد اخلليل فاح
  عليه السالم فمات هناك يف مجادى األوىل 

وفيها سارة بنت علي بن عبد الكايف السبكي قال ابن حجر أمسعت من أمحد بن علي اجلزري وزينب بنت الكمال 
ا وتزوجها أبو البقاء فلما مات حتولت إىل القاهرة مث رجعت إىل دمشق يف أيام سرى الدين ومسعت على أبيها أيض

وكان صاهرها مث رجعت إىل القدس مث إىل القاهرة فسمعنا منها قدميا مث يف سنة موهتا ماتت بالقاهرة يف ذي احلجة 
  وقد جاوزت السبعني 

ن خليل بن عبد الرمحن احلرستاين مث الصاحلي املؤذن مسع من وفيها عبد اهللا بن خليل بن احلسن بن طاهر بن حممد ب
  الشرف بن احلافظ وغريه وأجاز له احلجار ومسع منه ابن حجر 

وفيها عبد اجلبار بن عبد اهللا املعتزيل احلنفي اخلوارزمي عامل الدشت صاحب تيمورلنك وإمامه وعامله ولد يف حدود 
رعا متقنا للفقه واألصلني واملعاين والبيان والعربية واللغة انتهت إليه الرياسة سنة سبعني وسبعمائة وكان إماما عاملا با

يف أصحاب تيمور وكان هو عظيم دولته وملا قدم تيمور البالد احللبية والشامية كان عبد اجلبار هذا معه وباحث 
ت له ثروة ووجاهة وعظمة وناظر علماء البلدين وكان فصيحا باللغات الثالثة العربية والعجمية والتركية وكان

وحرمة زائدة إىل الغاية وكان ينفع املسلمني يف غالب األحيان عند تيمور وكان يتربم من صحبة تيمور وال يسعه إال 
  موافقته ومل يزل عنده حىت مات يف ذي القعدة 

محن احلسيين الفاسي مث وفيها أبو الفضل عبد الرمحن بن أيب اخلري حممد بن أيب عبد اهللا حممد بن حممد بن عبد الر
  املكي املالكي مسع من تاج الدين ابن بنت أيب سعد وشهاب الدين اهلكاري وغريمها وعىن بالفقه فمهر فيه إىل

  الغاية وشارك يف غريه ودرس وأفىت أكثر من أربعني سنة وتويف مبكة يف نصف ذي القعدة عن مخس وستني سنة 
فيف الدين عبد اهللا بن أسعد بن علي اليافعي املكي الشافعي اشتغل بالفقه وفيها تاج الدين عبد الوهاب بن الشيخ ع

وأذن له األبناسي ومسع من أبيه ومجاعة مبكة ورحل إىل دمشق فسمع من ابن أميلة وغريه وتفقه باألميوطي وغريه 
  مخسني سنة وكان خريا عابدا ورعا قليل الكالم فيما ال يعنيه ومسع منه ابن حجر وتويف يف رجب عن مخس و

وفيها احلافظ سراج الدين عمر بن رسالن بن نصري بن صاحل وصاحل هذا أول من سكن بلقينة ابن شهاب الدين بن 
عبد اخلالق بن مسافر بن حممد البلقيين الكناين الشافعي شيخ اإلسالم ولد ليلة اجلمعة ثاين عشر شعبان سنة أربع 

ن سبع سنني وحفظ احملرر يف الفقه والكافية البن مالك يف النحو وعشرين وسبعمائة وحفظ القرآن العظيم وهو اب
وخمتصر ابن احلاجب يف األصول والشاطبية يف القراءات وأقدمه أبوه إىل القاهرة وله اثنتا عشرة سنة فطلب العلم 

صول على واشتغل على علماء عصره وأذن له يف الفتيا وهو ابن مخس عشرة سنة ومسع من امليدومي وغريه وقرأ األ
مشس الدين األصفهاين والنحو على أيب حيان وأجاز له من دمشق احلافظان املزي والذهيب وغريمها وفاق األقران 

واجتمعت فيه شروط االجتهاد على وجهها فقيل أنه جمدد القرن التاسع وما رأى مثل نفسه وأثىن عليه العلماء وهو 
ار العدل وقضاء دمشق سنة تسع وستني وسبعمائة فباشره مدة شاب وانفرد يف آخره برياسة العلم وويل إفتاء د

يسرية مث عاد إىل القاهرة وسافر إىل حلب سنة ثالث وتسعني صحبة الظاهر برقوق واشتغل هبا مث عاد صحبة 
السلطان وعظم وصار جيلس يف جملس السلطان فوق قضاة القضاة وأكب على االشغال والتصنيف وانتفع به عامة 



ته الفتاوى من األقطار ومن تصانيفه شرحان على الترمذي تصحيح املنهاج لكنه مل يكمل وكان أعجوبة الطلبة وأت
  زمانه حفظا واستحضارا

قال برهان الدين احملدث رأيته فريد دهره فلم تر عيين أحفظ للفقه وألحاديث األحكام منه ولقد حضرت دروسه 
الواحد من بكرة إىل قريب الظهر ورمبا أذن الظهر ومل يفرغ  وهو يقرىء خمتصر مسلم للقرطيب يتكلم على احلديث

من احلديث الواحد واعترفت له علماء مجيع األقطار باحلفظ وكثرة االستحضار انتهى وتزوج بنت ابن عقيل 
والزمته يف شبيبته وممن أخذ عنه حافظ دمشق ابن ناصر الدين وأثىن عليه باحلفظ وغريه واحلافظ ابن حجر وقال 

له أربعني حديثا عن أربعني شيخا حدث هبا مرارا وقرأت عليه دالئل النبوة للبيهقي فشهد يل باحلفظ يف  خرجت
اجمللس العام وقرأت عليه دروسا من الروضة وأذن يل وكتب خطه بذلك انتهى وتويف بالقاهرة هنار اجلمعة حادي 

  سته اليت أنشأها عشر ذي القعدة وصلى عليه ولده جالل الدين عبد الرمحن ودفن مبدر
  وفيها عميد بن عبد اهللا اخلراساين احلنفي قاضي مترلنك مات بعد رجوعه من الروم يف هذه السنة قاله ابن حجر 

وفيها أم عمر كليم بنت احلافظ تقي الدين حممد بن رافع السالمي الدمشقية مسعت من عبد الرحيم بن أيب اليسر 
   ربيع األول حضورا وغريه وأجازت البن حجر وتوفيت يف

وفيها مشس الدين حممد بن حممد بن أمحد بن حممود النابلسي احلنبلي الشيخ اإلمام العالمة تفقه على الشيخ مشس 
الدين بن عبد القادر وقرأ عليه العربية وأحكمها مث قدم دمشق بعد السبعني فاستمر يف طلب العلم يف حلقة هباء 

وعال صيته وقصد يف االشغال ومل يزل يترقى حىت ويل قضاء قضاة  الدين السبكي مث جلس يشهد واشتهر أمره
احلنابلة بدمشق وعزل وتوىل مرارا وكانت له حلقة إلقراء العربية حيضرها الفضالء ودرس بعدة مدارس وكان ذا 

  عظمة وهبجة زائده لكن باع من األوقاف كثريا بأوجه واهية ساحمه اهللا وتويف مبنزله

  ت ثاين عشر احملرم بالصاحلية ليلة السب
وفيها مجال الدين حممد بن أمحد البهنسي مث الدمشقي الشافعي اشتغل بالقاهرة وحفظ املنهاج واتصل بالقاضي 

برهان الدين بن مجاعة وملا ويل قضاء الشام استنابه واعتمد عليه يف أمور كثرية وكان حسن املباشرة مواظبا عليها 
عفة وملا وقعت الكائنة العظمى بدمشق فر إىل القاهرة فاستنابه القاضي جالل وعنده ظرف ونوادر وكان مقال مع ال

  الدين ومات يف ذي القعدة 
وفيها علم الدين حممد بن ناصر الدين حممد بن حممد الدمشقي القفصي املالكي كان أبوه جنديا مث ألبس ولده 

مع قصور فهم وقلة عقل وعناية بالعلم ويل كذلك مث شغله بالعلم وهو كبري ودار يف الدروس واشتغل كثريا لكن 
قضاء دمشق إحدى عشرة مرة يف مدة مخس وعشرين سنة أوهلا سنة تسع وسبعني وويل قضاء حلب ومحاة مرارا 

وكان عفيفا قال القاضي عالء الدين يف ذيل تاريخ حلب أصيب يف الوقعة الكربى مباله وأسرت له ابنة وسكن 
ان إىل أن نزح التتر عن البالد رجع إىل حلب على واليته قال وكان بيننا صحبة عقب الفتنة بقرية من قرى مسع

وكان يكرمين ووالين عدة وظايف علمية مث توجه إىل دمشق فقطنها وويل قضاءها ومات هبا يف احملرم ومل يكمل 
  الستني وهو قاضي دمشق انتهى 

قيه أهل الثغر درس وأفىت وانتهت إليه الرياسة يف وفيها حممد بن يوسف األسكندراين املالكي قال ابن حجر كان ف
  العلم وكان عارفا بالفقه مشاركا يف غريه مع الدين والصالح انتهى 

وفيها حممود بن حممد بن إبراهيم بن حممد بن عبد اجمليد بن هالل الدولة عمر بن منري احلارثي الدمشقي موقع 



ا باخلفة والرقاعة والضنانة بنفسه أخذ عن صالح الدين الدست بدمشق كان كاتبا جمودا ناظما ناثرا مشهور
  الصفدي وغريه ومسع من إبراهيم بن الشهاب حممود وأجازت له زينب بنت الكمال ومن عيون

  شعره ما قاله يف فرجية خضراء أعطاه إياها بعض الرؤساء 
  ) وما جئت فيما قلت بدعا وال وزرا ** مدحت إمام العصر صدقا حبقه ( 
  ) فمن أجل هذا قد أظلتين اخلضرا ** أيب ذر مبصداق هلجيت تبعت ( 

  وتويف بالقاهرة فجأة وله فوق الستني 
وفيها بدر الدين حممود بن حممد بن عبد اهللا العينتايب احلنفي العابد الواعظ أخذ يف بالد الروم عن الشيخ موفق 

ة يذكر الناس وكان حيصل للناس يف جملسه دقة الدين ومجال الدين األقصرائي مث قدم عينتاب فنزل جبامع مؤمن مد
وخشوع وبكاء وتاب على يده مجاعة مث توجه إىل القدس زائرا فأقام مدة مث رجع إىل حلب فوعظ الناس يف اجلامع 
العتيق قال البدر العينتايب أخذت عنه يف سنة مثانني تصريف العزى والفرائض السراجية وغري ذلك وذكرته يف هذه 

  ا انتهى السنة تربك
وفيها أم عيسى مرمي بنت أمحد بن أمحد بن قاضي القضاة مشس الدين حممد بن إبراهيم األذرعي قال ابن حجر 
مسعت الكثري من علي بن عمر الواين وأيب أيوب الدبوسي واحلافظ قطب الدين احلليب وناصر الدين بن مسعون 

واحلجاز وغريه من األئمة بدمشق خرجت هلا معجما يف وغريهم وأجاز هلا التقي الصائغ وغريه من املسندين مبصر 
جملدة وقرأت عليها الكثري من مسموعاهتا وأشياء كثرية باإلجازة وهي أخت مشس الدين املتقدم ذكره يف هذه السنة 

عاشت أربعا ومثانني سنة ونعمت الشيخة كانت ديانة وصيانة وحمبة يف العلم وهي آخر من حدثت عن أكثر 
ذكورين وقد مسع أبو العالء الفرضي مين يوسف الدبوسي ومسعت هي منه وبينهما يف الوفاة مائة وبضع مشاخيها امل

  سنني انتهى 

  سنة ست ومثامنائة

  
  وفيها تويف إبراهيم بن حممد بن صديق بن إبراهيم بن يوسف املؤذن املعروف

مجة الكثري من احلجار وإسحق اآلمدي بالرسام كان أبوه بواب الظاهرية مسند الدنيا من الرجال مسع صاحب التر
والشيخ تقي الدين بن تيمية وطائفة وتفرد بالرواية عنهم ومتع بسمعه وعقله قال ابن حجر مسعت منه مبكة وحدث 

هبا بسائر مسموعاته وقد رحل يف السنة املاضية إىل حلب ومعه ثبت مسموعاته فأكثروا عنه وانتفعوا به وأحلق 
  كابر ورجع إىل دمشق ومل يتزوج فمات يف شوال وله مخس ومثانون سنة وأشهر انتهى مجاعة من األصاغر باأل

وفيها أمحد بن إبراهيم بن علي العسلقي نسبة إىل عسالق عرب قال ابن األهدل يف تاريخ اليمن كان فقيها حنويا 
بأبيه وغريه ومل يكن خياف يف لغويا مفسرا حمدثا وله معرفة تامة بالرجال والتواريخ ويد قوية يف أصول الدين تفقه 

اهللا لومة الئم يف إنكار ما أنكره الشرع الزم التدريس وإمساع احلديث والعكوف على العلم وعليه نور وهيبة وأضر 
  بآخره قاله السيوطي يف طبقات النحاة 

يه مشس الدين من وفيها أمحد بن علي بن حممد بن علي البكري العطاردي املؤذن باملعروف بابن سكر مسع بإفادة أخ
  حيىي بن يوسف بن املصري وغريه وحدث بالقاهرة فسمع منه ابن حجر وغريه وتويف يف رجب وقد جاوز السبعني 



وفيها عبد اهللا بن عبد اهللا األكاري املغريب املالكي نزيل املدينة أقرأ هبا ودرس وأفاد وناب يف احلكم عن بعض 
   قاله ابن حجر القضاة وكان يتجرأ على العلماء ساحمه اهللا

وفيها احلافظ زين الدين عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن بن أيب بكر بن إبراهيم املهراين املولد العراقي األصل 
الكردي العراقي الشافعي حافظ العصر قال يف أنباء الغمر ولد يف مجادى األوىل سنة مخس وعشرين وسبعمائة 

زم املشايخ يف الرواية ومسع يف غضون ذلك من عبد الرحيم بن شاهد اجليش وحفظ التنبيه واشتغل بالقراءات وال
وابن عبد اهلادي وعالء الدين التركماين وقرأ بنفسه على الشيخ شهاب الدين بن البابا وتشاغل بالتخريج مث تنبه 

  للطلب

ن الكثري من أصحاب ابن بعد أن فاته السماع من مثل حيىي املصري آخر من روى حديث السلفي عاليا باإلجازة وم
عبد الدامي والنجيب بن عالق وأدرك أبا الفتح امليدومي فأكثر عنه وهو من أعلى مشاخيه إسنادا ومسع أيضا من ابن 
امللوك وغريه مث رحل إىل دمشق فسمع من ابن اخلباز ومن أيب عباس املرداوي وحنومها وعىن هبذا الشأن ورحل فيه 

وأراد الدخول إىل العراق ففترت مهته من خوف الطريق ورحل إىل األسكندرية  مرات إىل دمشق وحلب واحلجاز
مث عزم على التوجه إىل تونس فلم يقدر له ذلك وصنف ختريج أحاديث األحياء واختصره يف جملد وبيضه وكتبت 

شرحها منه النسخ الكثرية وشرع يف إكمال شرح الترمذي البن سيد الناس ونظم علوم احلديث البن الصالح و
وعمل عليه نكتا وصنف أشياء أخر كبارا وصغارا وصار املنظور إليه يف هذا الفن من زمن الشيخ مجال الدين 

األسنائي وهلم جرا ومل نر يف هذا الفن أتقن منه وعليه خترج غالب أهل عصره ومن أخصهم به نور الدين اهليتمي 
يعمل له خطب كتبه ويسميها له وصار اهليتمي لشدة  وهو الذي دربه وعلمه كيفية التخريج والتصنيف وهو الذي

ممارسته أكثر استحضارا للمتون من شيخه حىت يظن من ال خربة له أنه أحفظ منه وليس كذلك ألن احلفظ املعرفة 
وويل شيخنا العراقي قضاء املدينة سنة مثان ومثانني فأقام هبا حنو ثالث سنني مث سكن القاهرة وأجنب ولده قاضي 

ة ويل الدين الزمت شيخنا عشر سنني ختلل يف أثنائها رحاليت إىل الشام وغريها وقرأت عليه كثريا من املسانيد القضا
واألجزاء وحبثت عليه شرحه على منظومته وغري ذلك وشهد يل باحلفظ يف كثري من املواطن وكتب يل خطه بذلك 

لده وثلث بالشيخ نور الدين وتويف عقب خروجه مرارا وسئل عند موته من بقي بعده من احلفاظ فبدأ يب وثىن بو
من احلمام يف ثاين شعبان وله إحدى ومثانون سنة وربع سنة نظري عمر شيخنا شيخ اإلسالم سراج الدين ويف ذلك 

  أقول يف املرثية

  
  ) العام كالعام حىت الشهر كالشهر ** ال ينقض عجيب من وفق عمرمها ( 
  ) وربع عام سوى نقص ملعترب ** عاشا مثانني عاما بعدها سنة ( 

  انتهى باختصار 
وفيها القاضي بل السلطان برهان الدين أبو العباس أمحد صاحب سيواس وقاضيها وسلطاهنا ولد هبا وهبا نشأ مث قدم 

حلب وقرأ هبا مدة قليلة وقدم القاهرة وأقام هبا مدة مث عاد إىل سيواس قال املقريزي أمحد حاكم قيصرية وتوقات 
اعلم أن ممالك الروم كانت أخريا لبين قلج أرسالن الذين أقاموا هبا دين اإلسالم ملا انتزعوها من يد ملك  وسيواس

القسطنطينية وكان كرسيهم قونية وأعماهلم كثرية جدا إىل أن اختذت سيواس كرسي ملكهم مث إن صاحب الترمجة 
ى طرف من العلم فبشره بعض الفقراء بأنه قدم القاهرة وأخذ هبا عن شيوخ زمانه فعرف بالذكاء حىت حصل عل



يتملك بالد الروم وأشار إليه بعوده إليها فمضى إىل سيواس ودرس هبا وصنف ونظم الشعر وهو يتزيا بزي االجناد 
وسلك طريقة األمراء فريكب باجلوارح والكالب إىل الصيد ويالزم اخلدم السلطانية إىل أن مات ابن ارثنا صاحب 

ري امسه حممد فأقيم بعده وقام األمراء بأمره وأكربهم الذي يرجعون إليه يف الرأي قاضي سيواس سيواس عن ولد صغ
والد الربهان هذا فدبر األمر املذكورون مدة حياة القاضي فلما مات ويل ابنه برهان الدين هذا مكانه فسد مسده 

فأول ما بدأ به بعد متهيد قواعده أن  وأرىب عليه بكثرة علمه وحسن سياسته وجودة تدبريه وأخذ يف أحكام أمره
فرق أعمال واليته على األمراء وبقي من األمراء اثنان فريدون وغضنفر فثقال عليه فتمارض ليقعا يف قبضته فدخال 

عليه يعودانه فلما استقر هبما اجللوس خرج عليهما من رجاله مجاعة أقعدهم يف خمدع فقبضوا عليهما وخرج من 
ن غري منازع ولقب بالسلطان مث خرج فاستوىل على مملكة قرمان وقاتل من عصى عليه ونزع فوره فملك األمر م

  توقات واستمال إليه تتار الروم وهم مجع كبري هلم بأس وجندة وشجاعة وانضاف إليه األمري عثمان

يكترث به القاضي قرانبك بتراكمينه فعز جانبه مث إن قرانبك خالف عليه ومنع تقادمه اليت كان حيملها إليه فلم 
برهان الدين احتقارا له فصار قرانبك يتردد إىل أماسية وأرزن جان إىل أن قصد ذات يوم مصيفا بالقرب من 

سيواس ومر بظاهر املدينة فشق على القاضي برهان الدين كونه مل يعبأ به وركب عجال بغري أهبة وال كثرة مجاعة 
اعته فأخذه قبضا باليد وتفرقت عسكره شذر مذر وكان قرانبك عزم وساق يف أثره ليوقع به فكر عليه قرانبك جبم

أن يعيده إىل مملكته فنزل عليه شيخ جنيب فما زال به حىت قتله وكان رمحه اهللا فقيها فاضال كرميا جوادا قريبا من 
لفقراء وكان دائما الناس شديد البأس أديبا شاعرا ظريفا لبيبا مقداما حيب العلم والعلماء ويدين إليه أهل اخلري وا

يتخذ يوم اإلثنني واخلميس واجلمعة ألهل العلم خاصة ال يدخل عليه سواهم وأقلع قبل موته وتاب ورجع إىل اهللا 
تعاىل ومن مصنفاته كتاب الترجيح على التلويح وكان لألدب وأهله عنده سوق نافق وقتل يف ذي القعدة انتهى 

  كالم املقريزي باختصار 
بري الويل الشهري العارف باهللا تعاىل الشيخ أبو بكر بن داود الصاحلي احلنبلي املسلك املخلص الفقيه وفيها الشيخ الك

املتني قال الشهاب بن حجي كان معدودا يف الصاحلني وهو على طريقة السنة وله زاوية حسنة بسفح قاسيون فوق 
ي ودفن حبوش تربته من جهة الشمال قريبا من جامع احلنابلة وله إملام بالعلم ومات يف سابع عشرى رمضان انتهى أ

الطريق قال الشيخ إبراهيم بن األحدب يف ثبته والدعاء عند قربه مستجاب وقال فيه أيضا له التصانيف النافعة منها 
قاعدة السفر ومنها الوصية الناصحة مل يسبق إىل مثلها ومنها النصيحة اخلالصة وغري ذلك من التصانيف النافعة 

  على فقهه وعلمه وبركته له مغارة يف زاويته انقطع عن اخللق فيها انتهى الدالة 
وفيها عبد الصادق بن حممد احلنبلي الدمشقي كان من أصحاب ابن املنجا مث ويل قضاء طرابلس وشكرت سريته 

م سقط وقدم دمشق فتزوج بنت السالوي زوجة خمدومه تقي الدين بن املنجا وسعى يف قضاء دمشق وتويف يف احملر
  عليه سقف

  بيته فهلك حتت الردم 
وفيها نور الدين أبو احلسن علي بن خليل بن علي بن أمحد بن عبد اهللا احلكري املصري الفقيه احلنبلي العامل الواعظ 

قاضي القضاة ولد سنة تسع وعشرين وسبعمائة واشتغل يف احلديث والفقه وويل القضاء بالديار املصرية بعد عزل 
الدين يف مجادى اآلخرة سنة اثنتني ومثامنائة وقدم مع السلطان الناصر الفرج إىل دمشق وكان جيلس القاضي موفق 

  مبحراب احلنابلة يعظ الناس وكانت مدة واليته للقضاء مخسة أشهر واستمر معزوال إىل ان مات يف تاسع احملرم 



وه من األجناد فنشأ هو على أمجل طريق وفيها عالء الدين أبو احلسن علي بن عمر بن سلمان اخلوارزمي وكان أب
وأحسن سرية وأكب على االشتغال بالعلم مث طالع يف كتب ابن حزم فهوى كالمه واشتهر يف حمبته والقول مبقالته 

وتظاهر بالظاهر وكان حسن العبادة كثري االقبال على التضرع والدعاء واالبتهال ونزل عن اقطاعه سنة بضع 
   عاد إىل مصر وباشر عند بعض األمراء وتويف يف تاسع صفر ومثانني وأقام بالشام مث

وفيها نور الدين علي بن عبد الوارث بن مجال الدين حممد بن زين الدين عبد الوارث بن عبد العظيم بن عبد املنعم 
 بن حيىي بن حسن بن موسى بن حيىي ابن يعقوب بن حممد بن عيسى بن شعبان بن عيسى بن داود بن حممد بن نوح
ابن طلحة بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق القرشي البكري التيمي الشافعي ظنا اشتغل بالعلم ومهر 

يف الفقه خاصة وكان كثري االستحضار قائما باألمر باملعروف شديدا على من يطلع منه على أمر منكر فجره االكثار 
فويل حسبة مصر مرارا وامتحن بذلك حىت أضر ذلك به  من ذلك إىل أن حسن له بعض أصحابه أن يتوىل احلسبة

  ومات يف ذي القعدة مفصوال وله ثالث وستون سنة 
وفيها زين الدين عمر بن إبراهيم بن سليمان الرهاوي األصل مث احلليب كاتب االنشاء حبلب قرأ على الشيخ مشس 

  الدين املوصلي وأيب املعايل بن عشاير وتعاىن

وصناعه االنشاء وحسن اخلط وويل كتابة السر حبلب مث ويل خطابة جامع األموي بعد وفاة  األدب وبرع يف النظم
  أيب الربكات األنصاري وكان فاضال ذا عصبية ومروءة وهو القائل 

  ) دم الفؤاد بسهم البني مسفوك ** يا غائبني ويف سرى حملهم ( 
  ) لوك والقلب يف ربقة األشواق مم** أشتاقهم ودموع العني جارية ( 

  ومن شعره 
  ) وجها وحيكيه القناقدا ** وحائك حيكيه بدر الدجى ( 
  ) من غزل جفنيه وقد سدا ** ينسج أكفانا لعشاقه ( 

  تويف يف ثاين ربيع اآلخر 
وفيها أبو حيان حممد بن فريد الدين حيان بن العالمة أثري الدين أيب حيان حممد بن يوسف الغرناطي مث املصري ولد 

وثالثني وسبعمائة ومسع من جده ومن ابن عبد اهلادي وغريمها وكان حسن الشكل منور الشيبة هبي املنظر سنة أربع 
  حسن احملاضرة أضر بآخره ومسع منه ابن حجر وغريه وتويف يف ثالث رجب 

د وفيها مشس الدين حممد بن سعد بن حممد بن علي بن عثمان بن إمسعيل الطائي الشافعي ابن خطيب الناصرية ول
سنة ثالث وأربعني وحفظ التنبيه وتفقه على أيب احلسن البايب والكمال بن العجمي واجلمال بن الشريشي ومسع من 

بدر الدين بن حبيب وغريه وويل خطابة الناصرية واشتهر هبا أيضا وكان كثري التالوة والعبادة سليم الصدر وهو 
  والد قاضي قضاة حلب وتويف يف مجادى األوىل 

س الدين حممد بن سليمان بن عبد اهللا بن احلراين الشافعي احلموي نزيل حلب أصله من الشرق وأقدمه وفيها مش
أبوه طفال فسكن محاة وعلمه صناعة احلرف مث ترك وأقبل على االشتغال وأخذ عن شرف الدين يعقوب خطيب 

  القلعة

الدين القرشي ورأس وحصل  واجلمال يوسف بن خطيب املنصورية وصاهره مث رحل إىل دمشق وأخذ عن بدر
وشارك يف الفنون مث قدم حلب يف ثالث وسبعني وناب يف احلكم مث قضاء الرها مث قضاء بزاعة مث ناب يف احلكم 



  حبلب أيضا وويل عدة تداريس وكان فاضال تقيا مشكورا يف أحكامه وتويف يف سابع ربيع األول بالفاجل 
سن املصري القمين الصويف مسع من مشس الدين بن القماح صحيح وفيها حممد بن حممد بن حممد بن حممد بن ح

  مسلم بفوت ومسع من غريه وحدث فسمع منه ابن حجر وغريه وتويف عن سبع وسبعني سنة 
وفيها أبو بكر حيىي بن عبد اهللا بن عبد اهللا بن حممد بن حممد بن زكريا الغرناطي كان إماما يف الفرائض واحلساب 

  نف يف الفرائض كتاب املفتاح وويل القضاء ببلده وتويف يف ربيع األول وشارك يف الفنون وص

  سنة سبع ومثامنائة

  
فيها تويف حمي الدين أبو اليسر أمحد بن تقي الدين عبد الرمحن بن نور الدين حممد بن حممد بن حممد بن الصائغ 

شي وأمحد بن علي اجلزري وزينب األنصاري نزيل الصاحلية ولد سنة تسع وثالثني وسبعمائة ومسع من الوادي آ
بنت الكمال بعناية أبيه فأكثر ومسع من زين الدين بن الوردي وعىن باآلداب وطلب بنفسه وكتب الطباق وخترج 

  بابن سعد وتفرد بأشياء مسعها ومسع منه ابن حجر وغريه بدمشق وكان عسرا يف الرواية تويف يف شهر رمضان 
بضم الكاف وسكون النون ودال مضمومة وغني معجمة ساكنة ودال مهملة  وفيها شهاب الدين أمحد بن كندغدي
  مكسورة لفظ تركي معناه بالعربية

ولد النهار اإلمام العالمة الفقيه احلنفي ولد بالقاهرة وكان أبوه عالء الدين استادار لألمري اقتمر وكان شهاب الدين 
ه وبرع يف الفقه واألصول والعربية وغري ذلك وتفقه به هذا يتزيا بزي اجلند وطلب العلم واشتغل على علماء عصر

مجاعة وصحب األمري شيخ الصفوي مث اختص عند امللك الظاهر برقوق وعظم يف الدولة بذلك قال املقريزي وكان 
يتهم بأنه هو الذي رخص للسلطان يف شرب النبيذ على قاعدة مذهبه فأفضى ذلك إىل أن تعاطى ما أمجع على 

افهته بذلك فلم ينكره مين فلما كانت أيام الناصر فرج بعثه رسوال إىل تيمور بعد أن عينت أنا فمات حترميه وقد ش
  حبلب يف شهر ربيع األول وقد قارب اخلمسني أو بلغها وكان من أذكياء الناس وفضالئهم انتهى 

عجم حاجا مث رجع فسكن وفيها تاج الدين تاج بن حممود األصفهندي العجمي الشافعي نزيل حلب قدم من بالد ال
يف حلب باملدرسة الرواحية وأقرأ هبا النحو مث أقبلت عليه الطلبة فلم يكن يتفرغ بغري االشتغال بل يقرىء من بعد 

صالة الصبح إىل الظهر باجلامع ومن الظهر إىل العصر جبامع منكلي بغا وجيلس من العصر إىل املغرب بالرواحية 
يطلع على أمر من أمور الدنيا وأسر مع اللنكية فاستنقذه الشيخ إبراهيم صاحب  وكان عفيفا ومل يكن له حظ وال

مشاخي وأحضره إىل بلده مكرما فاستمر عنده إىل أن مات يف ربيع األول وأخذ عنه غالب أهل حلب وانتفعوا به 
  وشرح احملرر يف الفقه وتويف عن مثان وسبعني سنة 

ايتمش قنلغ بن زنكي بن سيبا بن طارم طر بن طغربك بن قليج بن سنقور وفيها متر وقيل تيمور كالمها جيوز ابن 
بن كنجك بن طغر سبوقا الطاغية تيمور كوركان ومعناه باللغة العجمية صهر امللوك ولد سنة مثان وعشرين 

احد وسبعمائة بقرية تسمى خواجا ابغار من عمل كش أحد مداين ما وراء النهر وبعد هذه البلدة عن مسرقند يوم و
  يقال أنه رؤي ليلة ولد كأن

شيئا يشبه اخلودة اءى طائرا يف جو السماء مث وقع إىل األرض يف فضاء فتطاير منه شرر حىت مأل األرض وقيل أنه ملا 
خرج من بطن أمه وجدت كفاه مملوءتني دما فزجروا أنه تسفك على يديه الدماء وقيل أن والده كان اسكافا وقيل 



سلطان حسني صاحب مدينة بلخ وكان أحد أركان دولته وأن أمه من ذرية جينكز خان وقيل بل كان أمريا عند ال
إن أول ما عرف من حاله أنه كان يتحرم فسرق يف بعض الليايل غنمة ومحلها ليمر هبا فانتبه الراعي ورماه بسهم 

ىت عرج منه وهلذا يسمى فأصاب كتفه مث ردفه بآخر فلم يصبه مث بآخر فأصاب فخذه وعمل عليه اجلرح الثاين ح
مترلنك فإن لنك باللغة العجمية أعرج مث أخذ يف التحرم وقطع الطريق وصحبه يف حترمه مجاعة عدهتم أربعون رجال 
وكان تيمور يقول هلم يف تلك األيام ال بد أن أملك األرض وأقتل ملوك الدنيا فيسخر منه بعضهم ويصدقه البعض 

ال ابن حجر كان من أتباع طقتمش خان آخر امللوك من ذرية جنكز خان فلما ملا يروه من شدة حزمه وشجاعته ق
مات وقرر يف السلطنة ولده حممود استقر تيمور أتابك وكان أعرج وهو اللنك بلغتهم فعرف بتمر اللنك مث خفف 

ول ما مجع وقيل مترلنك وتزوج أم حممود وصار هو املتكلم يف اململكة وكانت مهته عالية ويتطلع إىل امللك فأ
عسكرا ونازل صاحب خبارى فانتزعها من يد أمريها حسن املغلى مث نازل خوارزم فاتفق وفاة أمريها حسن املغلى 

واستقر أخوه يوسف وانتزعها اللنك أيضا ومل يزل إىل أن انتظم له ملك ما وراء النهر مث سار إىل مسرقند ومتلكها مث 
لك طربستان وجرجان بعد حروب طويلة سنة أربع ومثانني فلجأ زحف إىل خراسان وملكها مث ملك هراة مث م

صاحبها شاه وتعلق بأمحد بن أويس صاحب العراق فتوجه اللنك إليهم فنازهلم بتربيز وأذربيجان فهلك شاه يف 
احلصار وملكها اللنك مث ملك أصبهان ويف غضون ذلك خالف عليه أمري من مجاعته يقال له قمر الدين وأعانه 

  خان صاحب صراي فرجع إليهمطقتمش 

ومل يزل حيارهبم إىل أن أبادهم واستقل مبملكة املغل وعاد إىل أصبهان سنة أربع وتسعني فملكها مث حتول إىل فارس 
وفيها أعيان بين املظفر اليزدي فملكها مث رجع إىل بغداد سنة مخس وتسعني فنازهلا إىل أن غلب عليها وفر أمحد بن 

ام واتصلت مملكة اللنك بعد بغداد باجلزيرة وديار بكر فبلغته إخباره الظاهر برقوق فاستعد أويس صاحبها إىل الش
له وخرج بالعساكر إىل حلب فرجع إىل أذربيجان فنزل بقراباغ فبلغه رجوع طقتمش إىل صراي فسار خلفه ونازله 

 اللنك فاجتمع معه فرسان التتار إىل أن غلبه على ملكه يف سنة سبع وتسعني ففر إىل بلغار وانضم عسكر املغل إىل
واملغل وغريهم مث رجع إىل بغداد وكان أمحد فر منها مث عاد إليها فنازهلا إىل أن ملكها وهرب أمحد ثانيا وسار إىل أن 

وصل سيواس فملكها مث حاصر هبنسامدة وبلغ ذلك أهل حلب ومن حوهلا فاجنفلوا ونازل حلب يف ربيع األول 
فاعيل الشنيعة مث حتول إىل دمشق يف ربيع اآلخر أي سنة ثالث ومثامنائة وسار حىت أناخ على فملكها وفعل فيها األ

ظاهر دمشق من داريا إىل قطنا واحلوله وما يلي تلك البالد مث احتاط باملدينة وانتشرت عساكره يف ظواهرها 
جل الفيلة حىت خرج إليه أعيان تتخطف اهلاربني وقال صاحب املنهل الصايف وصار تيمور يلقي من ظفر به حتت أر

املدينة بعد أن أعياه أمرهم يطلبون منه األمان فأوقفهم ساعة مث أجلسهم وقدم إليهم طعاما وأخلع عليهم وأكرمهم 
ونادى يف املدينة باألمان واالطمئنان وأن ال يعتدي أحد على أحد فاتفق أن بعض عسكره هنب شيئا من السوق 

زوريني فمشى ذلك على الشاميني وفتحوا أبواب املدينة فوزعت األموال اليت كان فشنقه وصلبه برأس سوق الب
فرضها عليهم ألجل األمان على احلارات وجعلوا دار الذهب هي املستخرج ونزل تيمور بالقصر األبلق من امليدان 

 أمية وقدم القاضي مث حتول منه إىل دار وهدمه وحرقه وعرب املدينة من باب الصغري حىت صلى اجلمعة جبامع بين
  احلنفي حممود بن الكشك

للخطبة والصالة مث جرت مناظرة بني إمامه عبد اجلبار وفقهاء دمشق وهو يترجم عن تيمور بأشياء منها وقائع علي 
بن أيب طالب رضي اهللا عنه مع معاوية وما وقع ليزيد بن معاوية مع احلسني وأن ذلك كله كان مبعاونة أهل دمشق 



وا استحلوه فهم كفار وإال فهم عصاة بغاة وأمث هؤالء على أولئك فأجابوه بأجوبة قبل بعضها ورد له فإن كان
البعض مث قام من اجلامع وجد يف حصار القلعة حىت أعياه أمرها ومل يكن هبا يومئذ إال نفر يسري جدا ونصب عليها 

قلعة اليت عمرها بسهم فيه نار فاحترقت عدة مناجيق وعمر جتاهها قلعة عظيمة من خشب فرمى من بالقلعة على ال
عن آخرها فأنشأ قلعة أخرى مث سلموها له بعد أربعني يوما باألمان وملا أخذ تيمور قلعة دمشق أباح ملن معه النهب 
والسلب والقتل واإلحراق فهجموا املدينة ومل يدعوا هبا شيئا قدروا عليه وطرحوا على أهلها أنواع العذاب وسبوا 

ألوالد وفجروا بالنساء جهارا وال زالوا على ذلك أياما وألقوا النار يف املباين حىت احترقت بأسرها ورحل النساء وا
عنها يوم السبت ثالث شعبان سنة ثالث ومثامنائة مث اجتاز حبلب وفعل بأهلها ما قدر عليه مث على الرها وماردين مث 

نحر من السنة ووضع السيف يف أهلها وألزم مجيع من على بغداد وحصرها أيضا حىت أخذها عنوة يف يوم عيد ال
معه أن يأيت كل واحد منهم برأسني من رؤس أهلها فوقع القتل حىت سالت الدماء أهنارا وقد أتوه مبا التزموه فبىن 
ر من هذه الرؤس مائة وعشرين مأذنة مث مجع أمواهلا وأمتعتها وسار إىل قرى باغ فجعلها خرابا بلقعا مث قال ابن حج

فلما كان سنة أربع ومثامنائة قصد بالد الروم فغلب عليها وأسر صاحبها أي أبا يزيد بن عثمان ومات معه يف 
االعتقال ودخل اهلند فنازل مملكة املسلمني حىت غلب عليها وكان مغرى بقتل املسلمني وغزوهم وترك الكفار 

عا جبارا ظلوما غشوما سفاكا للدماء مقداما وكان شيخا طواال شكال مهوال طويل اللحية حسن الوجه بطال شجا
  على ذلك وكان أعرج سلت رجله يف أوائل أمره وكان يصلي عن قيام وكان جهوري

الصوت يسلك اجلد مع القريب والبعيد وال حيب املزاح وحيب الشطرنج وله فيها يد طوىل وزاد فيها مجال وبغال 
يالعبه فيه إال األفراد وكان يقرب العلماء والصلحاء وجعل رقعته عشرة يف أحد عشر وكان ماهرا فيه ال 

والشجعان واألشراف وينزهلم منازهلم ولكن من خالف أمره أدىن خمالفة استباح دمه وكانت هيبته ال تداىن هبذا 
السببب وما أخرب البالد إال بذلك وكان من أطاعه يف أول وهلة أمن ومن خالفه أدىن خمالفة وهن وكان له فكر 

ومكايد يف احلرب وفراسة قل أن ختطىء وكان عارفا بالتواريخ إلدمانه على مساعها ال خيلو جملسه عن قراءة صائب 
شيء منها سفرا وال حضرا وكان مغرى مبن له صناعة ما إذا كان حاذقا فيها وكان أمياال حيسن الكتابة وكان 

جنكز خان وجيعلها أصال ولذلك أفىن مجع جم  حاذقا باللغة الفارسية والتركية واملغلية خاصة وكان يقدم قواعد
بكفره مع أن شعائر اإلسالم يف بالده ظاهرة وكان له جواسيس يف مجيع البالد اليت ملكها واليت مل ميلكها وكانوا 

ينهون إليه احلوادث الكائنة على جليتها ويكاتبونه جبميع ما يروم فال يتوجه إىل جهة إال وهو على بصرية من أمرها 
غ من دهائه أنه كان إذا قصد جهة مجع أكابر الدولة وتشاوروا إىل أن يقع الرأي على التوجه يف الوقت الفالين وبل

إىل اجلهة الفالنية فيكاتب جواسيس تلك اجلهات فيأخذ أهل تلك اجلهة املذكورة حذرها ويأنس غريها فإذا ضرب 
ال يصل اخلرب الثاين إال ودهم اجلهة اليت يريد وأهلها بالنفري وأصبحوا سائرين ذات الشمال عرج هبم ذات اليمني ف

غافلون وكان أنشأ بظاهر مسرقند بساتني وقصورا عجيبة وكانت من أعظم النزه وبىن عدة قصاب مساها بأمساء 
البالد الكبار كحمص ودمشق وبغداد وشرياز انتهى وقال يف املنهل وكان يستعمل املركبات واملعاجني ليستعني هبا 

افتضاض األبكار وخرج من مسرقند يف شهر رجب أي من هذه السنة قاصدا بالد الصني واخلطا وقد اشتد على 
  الربد حىت نزل على سيحون وهو جامد فعربه ومر سائرا واشتد عليه وعلى من

جيد معه الرياح والثلج وهلكت دواهبم وتساقط الناس هلكى ومع ذلك فال يرق ألحد وال يبايل مبا نزل بالناس بل 
يف السري فلما وصل إىل مدينة انزار أمر أن يستقطر له اخلمر حىت يستعمله بأدوية حارة وأفاوية لدفع الربد وتقوية 



احلرارة وشرع يتناوله وال يسأل عن أخبار عسكره وما هم فيه إىل أن أثرت حرارة ذلك يف كبده وأمعائه فالتهب 
ريع وأطباؤه يعاجلونه بتدبري مزاجه إىل أن صاروا يضعون الثلج مزاجه حىت ضعف بدنه وهو يتجلد ويسري السري الس

على بطنه لعظم ما به من التلهب وهو مطروح مدة ثالثة أيام فتلفت كبده وصار يضطرب ولونه حيمر إىل أن هلك 
ن يف يوم األربعاء تاسع عشر شعبان وهو نازل بضواحي انزار ومل يكن معه من أوالده سوى حفيده خليل بن أمريا

شاه بن تيمور فملك خزائن جده وتسلطن وعاد إىل مسرقند برمة جده إىل أن دفنه على حفيده حممد سلطان 
مبدرسته وعلق بقبته قناديل الذهب من مجلتها قنديل زنته عشرة أرطال دمشقية وتقصد تربته بالنذور للتربك من 

درسة أمري أو جليل خضع ونزل عن فرسه إجالال البالد البعيدة ال تقبل اهللا ممن يفعل ذلك وإذا مر على هذه امل
لقربه ملا له يف صدورهم من اهليبة وتويف عن نيف ومثانني سنة وخلف من األوالد أمريان شاه والقان معني الدين شاه 

  رخ صاحب هراة وبنتا يقال هلا سلطان خبت وعدة أحفاد انتهى باختصار 
ر بن علي بن مبارك اهلندي السعودي األزهري املعروف باحلالوي مبهملة وفيها مجال الدين أبو املعايل عبد اهللا بن عم

والم خفيفة ولد سنة مثان وعشرين وسبعمائة ومسع الكثري من حيىي املصري وأمحد بن علي املستويل وإبراهيم اخليمي 
را على ومجع جم من أصحاب النجيب وابن عالن وابن عبد الدامي فأكثر قال ابن حجر كان ساكتا خريا صبو

االمساع قل أن يعتريه نعاس قرأت عليه مسند أمحد يف مدة يسرية يف جمالس طوال وكان ال يضجر ويف اجلملة مل 
  يكن يف شيوخ الرواية من شيوخنا أحسن أداء منه وال أصغى للحديث وتويف يف صفر وقد قارب الثمانني

  
نصر النحريري املالكي ولد سنة أربعني وسبعمائة وفيها مجال الدين عبد اهللا بن حممد بن إبراهيم بن إدريس بن 

واشتغل بالعلم بدمشق ومبصر ومسع من الظهري ابن العجمي وغريه مث ناب يف احلكم حبلب مث ويل قضاء حلب سنة 
سبع وستني مث أراد الظاهر إمساكه ملا قام عليه فأحس بذلك فهرب إىل بغداد فأقام هبا على صورة فقري فلم يزل 

ن وقعت الفتنة اللنكية ففر إىل تربيز مث إىل حصن كيفا فأكرمه صاحبها فأقام عنده وكان صاحب الترمجة هناك إىل أ
حيب الفقهاء الشافعية وتعجبه مذاكرهتم مث رجع إىل حلب مث توجه إىل دمشق سنة ست فحج ورجع قاصدا احلصن 

وكان من أعيان احللبيني وتويف بسرمني وكان إماما فاضال فقيها يستحضر كثريا من التاريخ وحيب العلم وأهله 
  راجعا من احلج بكرة يوم اجلمعة ثاين عشر ربيع األول 

وفيها عبد اهللا بن حممد بن إبراهيم بن حممد بن الجني الرشيدي قال ابن حجر مسع امليدومي وابن امللوك وغريمها 
منه من املعجم الكبري أجزاء مات يف  وكان يالزم قراءة صحيح البخاري ومسعت لقراءته وكان حسن األداء ومسعت

  رجب وقد جاوز السبعني بأشهر انتهى 
وفيها أبو بكر عبد الرمحن بن عبد العزيز بن أمحد بن عثمان بن أيب الرجال ابن أيب األزهر الدمشقي املعروف بابن 

  السعلوس مسع من زينب بنت اخلباز وحدث عنها وأجاز البن حجر 
عم بن سليمان بن داود البغدادي مث املصري احلنبلي ولد ببغداد قدم إىل القاهرة وهو وفيها شرف الدين عبد املن

كبري فحج وصحب القاضي تاج الدين السبكي وأخاه الشيخ هباء الدين وتفقه على قاضي القضاة موفق الدين 
رية وويل افتاء دار وغريه وعني لقضاء احلنابلة بالقاهرة فلم يتم ذلك ودرس مبدرسة أم األشرف شعبان وباملنصو

العدل والزم الفتوى وانتهت إليه رياسة احلنابلة هبا وانقطع حنو عشر سنني باجلامع األزهر يدرس ويفيت وال خيرج 
  منه إال يف النادر وأخذ عنه مجاعات وأنشد قبل موته من نظمه



  
  ) فاجعل بفضلك خري عمري آخره ** قرب الرحيل إىل ديار اآلخرة ( 
  ) وارحم عظامي حني تبقى ناخره ** يف القبور ووحديت  وارحم مقيلي( 
  ) ولت بأوزار غدت متواترة ** فأنا املسيكني الذي أيامه ( 
  ) وحبار جودك يا إهلي ذاخره ** ال تطردن فمن يكن يل رامحا ( 
  ) يا راحم الشيخ الكبري وناصره ** يا مالكي يا خالقي يا رازقي ( 
  ) فاجعل بفضلك خري عمري آخره ** مايل سوى قصدي لبابك سيدي ( 

  وتويف بالقاهرة يف ثامن عشر شوال 
وفيها جالل الدين عبد اهللا بن عبد اهللا األردبيلي احلنفي لقي مجاعة من الكبار بالبالد العراقية وغريها وقدم القاهرة 

  فويل قضاء العسكر ودرس مبدرسة األشرف بالتبانة وغري ذلك وتويف يف أواخر شهر رمضان 
وفيها عالء الدين علي بن إبراهيم بن علي القضاعي احلموي احلنفي تفقه بالقاضي صدر الدين بن منصور وأخذ 
النحو عن سرى الدين املالكي وبرع يف األدب وكتب يف احلكم عن البارزي مث ويل القضاء حبماة وكان من أهل 

حجر ملا قدم القاهرة يف آخر سنة ثالث ومثامنائة العلم والفضل والذكاء مع الدين واخلري والرياسة ومسع منه ابن 
  ومن شعره 

  ) راح إىل غريك يبغي اللجني ** عني على احملبوب قد قال يل ( 
  ) وقلت ما جئتك إال بعني ** فجئته بالترب مستدركا ( 

  وتويف ثامن عشر ربيع األول 
سابع شوال سنة مثان وستني وسبعمائة وتفقه وفيها نور الدين علي بن سراج الدين عمر بن امللقن الشافعي ولد يف 

قليال ومسع من أبيه وبعض املشايخ بالقاهرة ورحل مع أبيه إىل دمشق ومحاة وأمسعه هناك وناب يف احلكم ودرس 
  مبدارس أبيه بعده وكان عنده سكون وحياء ومتول يف اآلخر وكثرت معامالته وتويف يف شعبان

  
أيب بكر بن سليمان بن أيب بكر اهليثم الشافعي احلافظ ولد يف رجب سنة مخس  وفيها نور الدين أبو احلسن علي بن

وثالثني وسبعمائة وصحب الشيخ زين الدين العراقي وهو صغري فسمع معه من ابتداء طلبه على أيب الفتح امليدومي 
لضيائية وغريهم من وابن امللوك وابن القطرواين وغريهم من املصريني ومن ابن اخلبار وابن احلموي وابن قيم ا

الشاميني مث رحل مجيع رحالته معه أي مع العراقي وحج معه حجاته ومل يكن يفارقه حضرا وال سفرا وتزوج بنته 
وخترج به يف احلديث وقرأ عليه أكثر تصانيفه فكتب عنه مجيع جمالس امالئه ومسع بنفسه وعىن هبذا الشأن وكتب 

نبع الفوائد مجع فيه زوائد املعاجم الثالثة الطرباين ومسند اإلمام أمحد بن ومجع وصنف فمن تصانيفه جممع الزوائد وم
حنبل ومسند البزار ومسند أيب يعلى وحذف أسانيدها ومجع ثقات ابن حبان ورتبها على حروف املعجم وكذا 

ا لينا خريا ثقات العجلي ورتب احللية على األبواب وصار كثري االستحضار للمتون جدا لكثرة املمارسة وكان هين
حمبا ألهل اخلري ال يسأم وال يضجر من خدمة الشيخ وكتابة احلديث كثري اخلري سليم الفطرة قال ابن حجر قرأت 

عليه الكثري قرأنا للشيخ ومما قرأت عليه بانفراده حنو النصف من جممع الزوائد له وغري ذلك وكان يشهد يل بالتقدم 
تبعت أوهامه يف كتابه جممع الزوائد فبلغين أن ذلك شق عليه فتركته رعاية يف الفن جزاه اهللا عين خريا وكنت قد ت

  له انتهى وتويف بالقاهرة ليلة الثالثاء تاسع عشر شهر رمضان ودفن خارج باب الربقوقية 



ذ وفيها أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن وفا قال يف املنهل الصايف الشيخ الواعظ املعتقد الصاحل األديب األستا
املعروف بسيد علي بن وفا األسكندري األصل املالكي الشاذيل صاحب النظم الفائق واألحلان احملزنة احلسنة 

  واحلزب

املعروف عند بين وفا ولد بالقاهرة سنة تسع ومخسني وسبعمائة ومات أبوه وتركه صغريا ونشأ هو وأخوه أمحد حتت 
فأدهبما وفقههما فنشآ على أحسن حال وأمجل طريقة وملا كنف وصيهما العبد الصاحل مشس الدين حممد الزيلعي 

صار عمر سيدي على هذا سبع عشرة سنة جلس موضع أبيه وعمل امليعاد وأجاد وأفاد وشاع ذكره وبعد صيته 
واشتهر أعظم من شهرة أبيه قال املقريزي وتعددت أتباعه وأصحابه ودانوا حببه واعتقدوا رؤيته عبادة وتبعوه يف 

فعاله وبالغوا يف ذلك مبالغة زائدة ومسعوا ميعاده املشهد وبذلوا رغائب أمواهلم هذا مع حتجبه وحتجب أخيه أقواله وأ
والتحجب الكثري إال عند عمل امليعاد والربوز لقرب أبيهما أو تنقلهما يف األماكن فناال من احلظ ما ال ناله من هو يف 

ابا معظما صاحب كالم بديع ونظم جيد انتهى مث قال يف املنهل طريقتهما وكان أي صاحب الترمجة مجيل الطريقة مه
وكان فقيها عارفا بفنون من العلوم بارعا يف التصوف مستحضرا لتفسري القرآن الكرمي وله تآليف منها كتاب 
الباحث على اخلالص يف أحوال اخلواص وتفسري القرآن العزيز وكتاب الكوثر املترع يف األحبر األربع يف الفقه 

  وديوان شعر معروف منه 
  ) ملكت فأحسن فالتجلد قد ابق ** ترفق فسهم الوجد يف مهجيت رشق ( 
  ) وقصر عين الصرب وانعدم الرمق ** وطال على اهلجر واتصل الضين ( 

وهي طويلة انتهى ملخصا وقال ابن حجر يف أنباء الغمر كان له نظم كثري واقتدار على جلب اخللق مع خفة ظاهرة 
به مرة يف دعوة فأنكرت على أصحابه إميائهم إىل جهته بالسجود فتال هو وهو يف وسط السماع يدور اجتمعت 

فأينما تولوا فثم وجه اهللا فنادى من كان حاضرا من الطلبة كفرت كفرت فترك اجمللس وخرج هو وأصحابه وكان 
يب املشتهى وشعره ينعق باالحتاد املفضي أبوه معجبا به وأذن له يف الكالم على الناس وكان أكثر إقامته بالروضة قر

  إىل االحلاد وكذا نظم والده ونصب يف أواخر أمره منربا يف داره

وصار يصلي اجلمعة هو ومن يصاحبه مع أنه مالكي املذهب يرى أن اجلمعة ال تصح يف البلد وإن كرب إال يف 
  ء ثاين عشرى ذي احلجة ودفن عند أبيه يف القرافة املسجد العتيق من البلد انتهى باختصار وتويف بالروضة يوم الثالثا

وفيها مشس الدين حممد بن عبد الرحيم بن علي بن احلسن بن حممد بن عبد العزيز بن حممد احلنفي املعروف بابن 
الفرات املصري مسع من أيب بكر بن الصباح راوي دالئل النبوة وتفرد بالسماع منه ومسع الشفاء للقاضي عياض 

ي وأجاز له أبو احلسن البندنيجي وتفرد إجازته يف آخرين وكان هلجا بالتاريخ فكتب تارخيا كبريا جدا من الدالص
بيض بعضه فأكمل منه املائة الثامنة مث السابعة مث السادسة يف حنو عشرين جملدا مث شرع يف تبييض اخلامسة والرابعة 

ه هذا كثري الفائدة إال أنه بعبارة عامية جدا وكان يتوىل فأدركه أجله وكتب شيئا يسريا منه أول القرن التاسع وتارخي
عقود األنكحة ويشهد يف احلوانيت ظاهر القاهرة مع اخلري والدين والسالمة مات ليلة عيد الفطر وله اثنتان 

  وسبعون سنة 
ثنتني وثالثني وفيها أبو الطيب حممد بن عمر بن علي السحويل بضم املهملتني اليمين مث املكي املؤذن ولد سنة ا

وسبعمائة يف رمضان ومسع الشفاء على الزبري بن علي األسواين وهو آخر من حدث عنه ومسع على اجلمال املطري 
وغريه وأجاز له عيسى احلجي وآخرون ومسع منه ابن حجر يف آخرين وتويف يوم التروية وقد أضر بآخره وكان 



  حسن اخلط جيد الشعر 
وز الزرعي تفقه قليال وحصل ومهد ونظم الشعر احلسن وويل قضاء القدس وغريه مث وفيها مشس الدين حممد بن قرم

  توجه إىل قضاء الكرك فضعف فرجع إىل دمشق فمات هبا يف رجب وقد بلغ السبعني 
  وفيها سراج الدين أبو الطيب حممد بن حممد بن عبد اللطيف بن أمحد بن حممود

ع من امليدومي وغريه وهو أخو شيخنا شرف الدين أبو الطيب الربعي املعروف بابن الكويك قال ابن حجر مس
  األصغر تويف يف وسط السنة 

وفيها شرف الدين عيسى بن حجاج السعدي املصري احلنبلي األديب الفاضل املعروف بعويس العالية كان فاضال 
  لعها يف النحو واللغة وله النظم الرايق وله بديعية يف مدح النيب صلى اهللا عليه وسلم مط

  ) فكلما خطرت أمسى على خطر ** سل ما حوى القلب يف سلمى من العرب ( 
وله أشياء كثرية ومسى عويس العالية ألنه كان عالية يف لعب الشطرنج وكان يلعب به استدبارا وتويف يف أوائل 

  احملرم ذكره العليمي يف طبقاته 

  سنة مثان ومثامنائة

  
بن حممد بن يوسف األقفهسي بفتح اهلمزة وسكون القاف وفتح الفاء  فيها تويف شهاب الدين أمحد بن عماد

وسكون اهلاء املعروف بابن العماد أحد أئمة الفقهاء الشافعية ولد قبل اخلمسني وسبعمائة واشتغل يف الفقه والعربية 
أحكام  وغري ذلك وأخذ عن اجلمال األسنوي وغريه وصنف التصانيف املفيدة نظما ونثرا ومتنا وشرحا منها

املساجد وأحكام النكاح وحوادث اهلجرة وكتاب التبيان فيما حيل وحيرم من احليوان ورفع األلباس عن دهم 
الوسواس وشرح حوادث اهلجرة له والقول التام يف أحكام املأموم واإلمام وغري ذلك ومسع منه ابن حجر وكتب 

  عنه برهان الدين حمدث حلب 
ن إمساعيل بن عبد الرحيم بن يوسف بن مشري ابن حازم املصري املعروف بابن وفيها أبو هشام أمحد بن حممد ب

الربهان الظاهري التيمي ولد بني القاهرة ومصر يف ربيع األول سنة أربع ومخسني وسبعمائة وهو أحد من قام على 
  الظاهر برقوق وكان أبوه من العدول ونشأ أمحد بالقاهرة واشتغل بالفقه على

صحب شخصا ظاهري املذهب فجلبه إىل النظر يف كالم أيب حممد بن حزم فأحبه مث نظر يف كالم  مذهب الشافعي مث
ابن تيمية فغلب عليه حىت صار ال يعتقد أن أحدا أعلم منه وكانت له نفس أبية ومروءة وعصبية ونظر كثريا يف 

عشرية وال من وظيفة وال من مال أخبار الناس فكانت نفسه تطمح إىل املشاركة يف امللك وليس له قدم فيه ال من 
مث رحل إىل الشام والعراق يدعو إىل طاعة رجل من قريش فاستقرأ مجيع املمالك فلم يلغ قصدا مث رجع إىل الشام 
فاستغوى كثريا من أهلها ومن أهل خراسان وآخر األمر قبض عليه وعلى مجاعة من أصحابه حبمص ومحل اجلميع 

فأوقفه الظاهر برقوق بني يديه ووخبه على فعله وضرب أصحابه باملقارع مث حبسه مدة  يف القيود إىل الديار املصرية
طويلة مث أطلقه يف سنة إحدى وتسعني وطال مخوله إىل أن تويف وأطنب املقريزي يف الثناء عليه وأمعن وزاد لكونه 

  من مجادى األوىل  كان ظاهريا وذكر أنه كان فقريا عادما للقوت وتويف يوم اخلميس السادس والعشرين
وفيها شيخ زاده العجمي احلنفي قدم من بالده إىل حلب سنة أربع وتسعني وسبعمائة وهو شيخ ساكن يتكلم يف 



العلم بسكون ويتعاىن حل املشكالت فنزل يف جوار القاضي حمب الدين بن الشحنة فشغل الناس قال ابن حجر 
على حل املشكالت من هذه العلوم ولقد طارحه سراج الدين  وكان عاملا بالعربية واملنطق والكشاف وله اقتدار

إنا أرسلنا إىل قوم { الفوي بأسئلة من العربية وغريها نظم ونثر منها يف قول الكشاف أن االستثناء يف قوله تعاىل 
صفتهم  متصل او منقطع فأجابه جوابا حسنا بأنه إن كان يتعلق بقوم يكون منقطعا ألن القوم} جمرمني إال آل لوط 

اإلجرام أو عن الضمري يف صفتهم فيكون متصال واستشكل أن الضمري هو املوصوف املقيد بالصفة فلو قلت مررت 
بقوم جمرمني إال رجال صاحلا كان االستثناء منقطعا فينبغي أن يكون االستثناء منقطعا يف الصورتني فأجاب بأنه ال 

  ستكن يف اجملرمنيإشكال قال وغاية ما ميكن أن يقال أن الضمري امل

وإن كان عائدا إىل القوم باإلجرام إال أن إسناد اإلجرام إليه يقتضي جترده عن اعتبار اتصافه باإلجرام فيكون إثباتا 
للنائب إىل آخر كالمه مث دخل القاهرة وويل بعد ذلك تدريس الشيخونية ومشيختها فأقام مدة طويلة إىل أن كان 

ضعفه فسعى عليه القاضي كمال الدين بن العدمي أنه خرف ورتب على الوظيفة يف أواخر هذه السنة فإنه طال 
فاستقر فيها باجلاه فتأمل لذلك هو وولده ومقت أهل اخلري ابن العدمي بسبب هذا الصنيع ومات الشيخ زاده عن 

  قرب ودفن بالشيخونية 
ابن عشرين سنة فتفقه هبا مث قدم دمشق  وفيها أمني الدين سامل بن سعيد بن علوي احلساين الشافعي قدم القدس وهو

يف حياة السبكي واشتغل وداوم على ذلك وتفقه بعالء الدين حجي وغريه وأخذ النحو عن السكسكي وغريه وقدم 
القاهرة فقرأ يف النحو على ابن عقيل ويف الفقه على البلقيين وقدم معه دمشق وملا ويل قضاءها واله قضاء بصري مث 

  النيابة بالبالد إىل أن مات يف مجادى األوىل وقد جاوز السبعني مل يزل ينتقل يف 
وفيها زين الدين أبو العز طاهر بن احلسن بن عمر بن احلسن بن حبيب بن شريح احلليب احلنفي ولد بعد األربعني 

براهيم بن وسبعمائة بقليل واشتغل بالعلم وتعاىن األدب والزم الشيخني أبا جعفر الغرناطي وابن حازم ومسع من إ
الشهاب حممود وغريه وأجاز له أبو العباس املرداوي خامتة أصحاب ابن عبد الدامي ومجاعة وحصل وبرع يف األدب 

وغريه وصنف وكتب يف ديوان االنشاء حبلب مث رحل إىل دمشق وأقام هبا مدة مث توجه إىل القاهرة وكتب هبا يف 
ملنسوب وله نظم ونثر نظم تلخيص املفتاح يف املعاين والبيان ديوان اإلنشاء وويل عدة وظائف وكان يكتب اخلط ا

  وشرح الربدة للبوصريي ومخسها وذيل على تاريخ والده ومن شعره 
  )وطرفه ألبابنا يسحر ** قلت له إذ ماس يف أخضر ( 

  
  ) فقال هذا موتك األمحر ** حلظك ذا أو أبيض مرهف ( 

  حلجة وتويف يف القاهرة يوم اجلمعة سابع عشر ذي ا
وفيها زين الدين عبد الرمحن بن علي بن خلف الفارسكوري الشافعي العالمة ولد سنة مخس ومخسني وسبعمائة 
وقدم القاهرة والزم االشتغال وتفقه على الشيخ مجال الدين والشيخ سراج الدين وغريمها ومسع احلديث فأكثر 

لعمدة البن دقيق العيد ومجع فيه أشياء حسنة وكتب خبطه املليح كثريا مث تقدم وصنف وعمل شرحا على شرح ا
وكان له حظ من العبادة واملروءة والسعي يف قضاء حوائج الغرباء ال سيما أهل احلجاز وقد ويل قضاء املدينة ومل 

تتم له مباشرة ذلك واستقر يف سنة ثالث ومثامنائة يف تدريس املنصورية ونظر الظاهرية ودرسها فعمرها أحسن 
 مباشرته وقد جاور مبكة وصنف هبا شيئا يتعلق باألحكام قال ابن حجر وكان يودين وأوده ومسع عمارة وجد يف



بقراءيت ومسعت بقراءته وأسفت عليه جدا وقد سئل يف مرض موته أن ينزل عن بعض وظائفه لبعض من حيبه من 
  رفقته فقال ال أتقيد هبا حيا وميتا وتويف يف رجب وله ثالث ومخسون سنة 

ويل الدين أبو زيد عبد الرمحن بن حممد بن حممد بن حممد بن احلسن بن حممد بن جابر بن حممد بن إبراهيم بن وفيها 
حممد بن عبد الرحيم احلضرمي األشبيلي املالكي املعروف بابن خلدون ولد يوم األربعاء أول شهر رمضان سنة 

ع من الوادي آشي وغريه وقرأ القرآن على عبد اهللا اثنتني وثالثني وسبعمائة مبدينة تونس ونشأ هبا وطلب العلم ومس
بن سعد بن نزال أفرادا ومجعا وأخذ العربية عن أبيه وأيب عبد اهللا السايري وغريمها وأخذ الفقه عن قاضي اجلماعة 
ابن عبد السالم وغريه وأخذ عن عبد املهيمن احلضرمي وحممد بن إبراهيم األربلي شيخ املعقول باملغرب وبرع يف 

العلوم وتقدم يف الفنون ومهر يف األدب والكتابة وويل كتابة السر مبدينة فاس أليب عنان وألخيه أيب سامل ورحل إىل 
  غرناطة

يف الرسيلة سنة تسع وستني وكان ويل بتونس كتابة العالمة مث ويل الكتابة بفاس مث اعتقل سنة مثان ومخسني حنو 
وره مث رحل بعد أن مات إىل تلمسان باستدعاء صاحبها فلم يقم هبا مث عامني ودخل جباية فراسله صاحبها فدبر أم

استدعاه عبد العزيز بفاس فمات قبل قدومه فقبض عليه مث خلص فسار إىل مراكش وتنقلت به األحوال إىل أن 
 رجع إىل تونس سنة مثانني فأكرمه سلطاهنا فسعوا به عند السلطان إىل أن وجد غفلة ففر إىل الشرق وذلك يف

شعبان سنة أربع ومثانني مث ويل قضاء املالكية بالقاهرة مث عزل وويل مشيخة البيربسية مث عزل عنها مث ويل القضاء 
مرارا آخرها يف رمضان من هذه السنة فباشره مثانية أيام فأدركه أجله وكان ممن رافق العسكر إىل مترلنك وهو 

الغته وحسن ترسله إىل أن خلصه اهللا من يده وصنف مفصول عن القضاء واجتمع بتمرلنك وأعجبه كالمه وب
التاريخ الكبري يف سبع جملدات ضخمة أظهرت فيه فضائله وأبان فيه عن براعته وكان ال يتزيا بزي القضاء بل هو 
مستمر على طريقته يف بالده قال لسان الدين بن اخلطيب يف تاريخ غرناطة رجل فاضل جم الفضائل رفيع القدر 

وقور اجمللس عايل اهلمة قوي اجلأش متقدم يف فنون عقلية ونقلية كثري احلفظ صحيح التصور بارع احلظ  أسيل اجملد
حسن العشرة فخر من مفاخر الغرب قال هذا كله يف ترمجته واملترجم يف حد الكهولة وتويف وهو قاض فجأة يوم 

نصر وله ست وسبعون سنة ومخسة األربعاء ألربع بقني من شهر رمضان ودفن مبقابر الصوفية خارج باب ال
  وعشرون يوما 

وفيها قوام الدين قوام بن عبد اهللا الرومي احلنفي قال ابن حجر قدم الشام وهو فاضل يف عدة فنون فأشغل وأفاد 
وصاهر بدر الدين بن مكتوم وويل تصديرا باجلامع وصحب النواب وكان سليم الباطن كثري املروءة واملساعدة 

  يع اآلخر بدمشقللناس مات يف رب

  
وفيها مشس الدين حممد بن أيب بكر بن إبراهيم اجلعربي احلنبلي العابر كان يتعاطى صناعة القبان وتنزل يف دروس 

  احلنابلة وتنزل يف سعيد السعداء وفاق يف تعبري الرؤيا ومات يف مجادى اآلخرة 
تضد أيب بكر ابن املستكفي سليمان بن احلاكم أمحد وفيها أمري املؤمنني املتوكل على اهللا أبو عبد اهللا حممد بن املع

العباسي ولد سنة ست وأربعني وسبعمائة أو حنوها وتوىل اخلالفة يف سنة ثالث وستني بعهد من أبيه إليه واستمر يف 
ذلك إىل أن مات يف شعبان من هذه السنة سوى ما ختلل من السنني اليت غضب عليه فيها الظاهر برقوق واستقر 

   اخلالفة ولده أبو الفضل العباسي ولقب املستعني باهللا بعهد من أبيه بعده يف



وفيها مشس الدين حممد بن شرف الدين أيب بكر بن حممد بن الشهاب حممود بن سلمان بن فهد احلليب األصل 
ن الدمشقي ولد يف شعبان سنة أربع وثالثني وسبعمائة وحضر على الربزايل وأيب بكر بن قوام ومشس الدين ب

السراج والعلم سليمان املنشد بطريق احلجاز يف سنة تسع وثالثني ومسع يف سنة ثالث وأربعني من عبد الرحيم بن 
أيب اليسر ويعقوب بن يعقوب اجلزري وغريمها وحدث وكان شكال حسنا كامل الثغر مفرط السمن مث ضعف بعد 

ماع عن الناس مكبا على االشغال بالعلم ودرس الكائنة العظمى وتضعضع حاله بعد ما كان مثريا وكان يكثر االجن
بالبادرائية نيابة وكان كثري من الناس يعتمد عليه ألمانته ونقله تويف يف خامس عشرى مجادى األوىل وكان أبوه 

  موقع الدست بدمشق وكان قد ويل قبل ذلك كتابة السر 
حسن التعليم هلا انتفع به مجاعة وكان يعلم وفيها مشس الدين حممد بن احلسن بن األسيوطي كان عاملا بالعربية 

باألجرة وله يف ذلك وقائع عجيبة تنىبء عن دناءة شديدة وشح مفرط وكان منقطعا إىل القاضي مشس الدين بن 
  الصاحب املوقع

  ونبغ له ولده مشس الدين حممد لكن مات شابا قبله رمحهما اهللا تعاىل قاله ابن حجر 
ن عبد اخلالق بن سنان الربشسي بفتح املوحدة التحتية وسكون الراء وفتح املعجمة وفيها حممد بن عبد الرمحن ب

بعدها سني مهملة الشافعي اشتغل قدميا ومسع من القالنسي وحنوه وحدث وأفاد ودرس مع الدين واخلري وله منظومة 
ع عليه ابن حجر يف علم احلديث وشرحها وشرح أمساء رجال الشافعي وله كتاب يف فضل الذكر وغري ذلك ومس

  وتويف عن سبعني سنة 
وفيها مشس الدين حممد بن حممد بن حممد بن اخلضري الزبيدي العيزري الغزي الشافعي ولد يف ربيع اآلخر سنة 

أربع وعشرين وسبعمائة وتفقه بالقاهرة على ابن عدالن وأمحد بن حممد العطار وحمي الدين ولد جمد الدين الزنكلوين 
احلكري ورجع إىل غزة سنة أربع وأربعني وسبعمائة فاستقر هبا ودخل دمشق وأخذ عن البهاء  وقرأ على الربهان

املصري والتقي والتاج السبكيني وغريهم وأذن له البدر حممود بن علي بن هالل يف االفتاء وأخذ عن القطب 
ع اجلوامع وذكر أنه التحتاين وصنف تصانيف يف عدة فنون وكتب على أسئلة من عدة علوم وله مناقشة على مج

شرحه واختصر القوت لألذرعي وله تعليق على الشرح الكبري للرافعي ونظم يف العربية أرجوزة مساها قضم الضرب 
  يف نظم كالم العرب وتويف يف نصف ذي احلجة 

ية مبصر وفيها كمال الدين أبو البقاء حممد بن موسى بن عيسى بن علي الدمريي بالفتح والكسر نسبة إىل دمرية قر
الشافعي العالمة ولد يف أوائل سنة اثنتني وأربعني وسبعمائة وتفقه على الشيخ هباء الدين أمحد السبكي والشيخ مجال 

الدين األسنوي والقاضي كمال الدين النويري املالكي وأجازه بالفتوى والتدريس وأخذ األدب عن الشيخ برهان 
فسري والعربية ومسع جامع الترمذي على املظفر العطار املصري وعلى الدين القرياطي وبرع يف الفقه واحلديث والت

  علي بن أمحد الفرضي الدمشقي مسند أمحد بن حنبل بفوت يسري ومسع بالقاهرة

من حممد بن علي احلراوي وغريه ودرس يف عدة أماكن وكان ذا حظ من العبادة تالوة وصياما وجماورة باحلرمني 
ا ورمبا أظهرها وأحاهلا على غريه وصنف شرح املنهاج يف أربع جملدات ونظم يف ويذكر عنه كرامات كان خيفيه

الفقه أرجوزة طويلة وله كتاب حياة احليوان كربى وصغرى ووسطي أبان فيها عن طول باعه وكثرة اطالعه وشرع 
اته ورزق يف شرح ابن ماجه فكتب مسودة وبيض بعضه ودرس باألزهر ومبكة املشرفة وتزوج هبا يف بعض جماور

  فيها أوالدا وتويف بالقاهرة يف ثالث مجادى األوىل 



وفيها مشس الدين حممد احلنبلي املعروف بابن املصري قال ابن حجر كان من نبهاء احلنابلة حيفظ املقنع وهو آخر 
  طلبة القاضي موفق الدين موتا وكان قد ترك وصار يتكسب يف حانوت بالصاغة 

م الدين أمحد بن عماد الدين إمساعيل بن العز احلنفي ابن الكشك اشتغل قليال وناب وفيها حمي الدين حممود بن جن
عن أبيه واستقل بالقضاء وقتا وملا كانت فتنة تيمور دخل معهم يف املنكرات وويل القضاء من قبلهم ولقب قاضي 

ذلك فكرهه الناس ومقتوه مث اململكة واستخلف بقية القضاة من حتت يده وخطب باجلامع ودخل يف املظامل وبالغ يف 
اطلع متر على أنه خانه فصادره وعاقبه وأسره إىل أن وصل تربيز فهرب ودخل القاهرة فكتب توقيعا بقضاء الشام 

فلم ميضه نائب الشام شيخ واستمر خامال وتفرق أخوه وأوالده وظائفه مث صاحلوه على بعضها وتويف يف ذي احلجة 
  لشام شهاب الدين قاله ابن حجر وهو والد رئيس ا

  سنة تسع ومثامنائة

  
فيها قويت فنت جكم وشيخ ونوروز حىت بويع جكم بالسلطنة بالشام ولقب بالعادل مث قتل يف أثناء ذلك كبابه 

  فرسه فمات 
وفيها تويف صارم الدين إبراهيم بن حممد بن ايدمر بن دقماق احلنفي ولد مبصر يف حدود مخسني وسبعمائة وتزيا 

  وطلب العلم وتفقه يسريا ومالبزي اجلند 

إىل األدب مث حبب إليه التاريخ فمال إليه بكليته وكتب الكثري وصنف قال الشيخ تقي الدين املقريزي مال إىل فن 
التاريخ فأكب عليه حىت كتب حنو مائيت سفر من تأليفه وغريه وكتب تارخيا كبريا على السنني وآخر على احلروف 

 جملدين وأفرد سرية امللك الظاهر برقوق وكتب طبقات احلنفية وامتحن بسببها وكان وإخبار الدولة التركية يف
عارفا بأمور الدولة التركية ومذاكرا جبملة إخبارها مستحضرا لتراجم أمرائها ويشارك يف إخبار غريها مشاركة 

س ال تراه يذم أحدا من معارفه جيدة وكان مجيل العشرة فكه احملاضرة كثري التودد حافظا للسانه من الوقيعة يف النا
بل يتجاوز عن ذكر ما هو مشهور عنهم مما يرمي به أحدهم ويعتذر عنهم بكل طريق صحبته مدة وجاورين سنني 
انتهى كالم املقريزي قال ابن حجر ويل يف آخر األمر إمرة دمياط فلم تطل مدته فيها ورجع إىل القاهرة وكان مع 

  ية عامي العبارة مات بالقاهرة يف أواخر ذي احلجة وقد جاوز الستني اشتغاله باألدب عريا عن العرب
وفيها شهاب الدين أمحد بن خاص التركي احلنفي أحد الفضالء املتميزين من احلنفية أخذ عن بدر الدين العيين 

  احملتسب وكان يطريه وتويف بالقاهرة قاله ابن حجر 
نبلي أحد الفضالء األذكياء قال ابن حجر أخذ عن كثري من وفيها شهاب الدين أمحد بن عبد اهللا العجمي احل

شيوخنا ومهر يف العربية واألصول وقرأ يف علوم احلديث والزم االشغال يف الفنون مات عن ثالثني سنة بالطاعون 
  يف شهر رمضان بالقاهرة انتهى 

ة مخس وعشرين وسبعمائة وفيها شهاب الدين أمحد بن عمر بن علي بن عبد الصمد البغدادي اجلوهري ولد سن
وقدم من بغداد قدميا مع أخيه عبد الصمد فسمعا من املزي والذهيب وداود بن العطار وغريهم ومسع بالقاهرة من 

  شرف الدين بن عسكر وكان حيب التواجد يف السماع مع املروؤة التامة



مرو بن العاص وقرأت عليه قطعة واخلرب واملعرفة بصنف اجلوهر قال ابن حجر قرأت عليه سنن ابن ماجه جبامع ع
كبرية من طبقات احلفاظ للذهيب وقطعة كبرية من تاريخ بغداد للخطيب مات يف ربيع األول وقد جاوز الثمانني 

  وتغري ذهنه قليال 
وفيها أمحد بن حممد بن عبد الغالب املاكسيين ولد يف سنة مثان وثالثني وسبعمائة ومسع من مجاعة وحدث وهو من 

  ة وكان يكتب القصص مث جلس مع الشهود بالعادلية وكان يكتب خطا حسنا وتويف يف صفر بيت رواي
وفيها شهاب الدين أمحد بن حممد بن قماقم وقماقم لقب أبيه الدمشقي الفقاعي الشافعي كان أبوه فقاعيا واشتغل 

قاهرة يف سنة الكائنة العظمى هو بالعلم وأخذ هو عن عالء الدين ابن حجي وقرأ بالروايات على ابن السالر قدم ال
فأقام هبا مدة ورجع إىل دمشق ومسع على البلقيين يف الفقه واحلديث قال ابن حجي كان يستحضر البويطي مسعت 

  البلقيين يسميه البويطي الكبري يف استحضاره له ودرس باألجمدية وتويف بدمشق يف مجادى اآلخرة 
ن حممد بن نشوان بن حممد بن أمحد الشافعي قال ابن قاضي شهبة وفيها شهاب الدين أمحد بن حممد بن نشوان ب

اإلمام العامل أبو العباس احلواري الدمشقي مولده سنة سبع ومخسني وسبعمائة قدم دمشق وقرأ القرآن مث أقرأ ولدي 
عند  الشيخ شهاب الدين الزهري واشتغل يف العلم معهما وبسببهما على الشيخ شهاب الدين والزمه كثريا وحضر

مشايخ العصر إىل أن تنبه وفضل وانتهى يف الشامية الربانية سنة مخس ومثانني وظهر فضله وأذن له الشيخ شهاب 
الدين الزهري باإلفتاء مث نزل له الشيخ شهاب الدين بن حجي عن إعادة الشامية الربانية بعوض وجلس لالشغال 

امع لالشغال وانتفع به الطلبة وقصد بالفتاوى وكان يكتب باجلامع وملا كان بعد الفتنة ناب يف القضاء والزم اجل
  عليها

كتابة حسنة ودرس يف آخر عمره بالعذراوية وكان عاقال ذكيا يتكلم يف العلم بتؤدة وسكون عند انصاف وله 
حماضرة حسنة ونظم وكان يف يده جهات كثرية ومات ومل حيج مرض باالستسقاء وطال مرضه حىت رأى العرب يف 

  وتويف بالبيمارستان النوري يف مجادى األوىل ودفن مبقابر الصوفية عند شيخه انتهى باختصار نفسه 
وفيها بدر الدين أمحد بن حممد بن عمر بن حممد الطنبذي بضم الطاء واملوحدة بينهما نون ساكنة آخره معجمة 

اهري الشافعية األعالم بالقاهرة اشتغل نسبة إىل طنبذا قرية مبصر الشافعي العامل األوحد قال ابن قاضي شهبة أحد مش
كثريا والزم أبا البقاء واألسنوي والبلقيين وغريهم وأفىت ودرس ووعظ ومهر يف العربية والتفسري واألصول والفقه 

ومسع احلديث من مجاعة وكان ذكيا فصيحا يلقى على الطلبة دروسا حافلة وخترج به مجاعة كثرية لكنه مل يكن 
  ه اهللا تويف يف ربيع األول مرضى الديانة ساحم

وفيها شهاب الدين أمحد بن حممد البالسي األصل مث الدمشقي احلنفي احلواشي اشتغل يف صباه وصاهر أبا البقاء 
على ابنته وأفىت ودرس وناب يف احلكم وويل نظر األوصياء ووظائف كثرية بدمشق وكان حسن السرية مث ناب يف 

  فباشر قليال جدا مث عزل مث سعى فلم يتم له ذلك وتويف يف مجادى اآلخرة  احلكم وسعى يف القضاء استقالال
وفيها بدر الدين حسن بن علي بن عمر األسعردي قال ابن حجر صاحبنا كان من بيت نعمة وثروة فأحب مساع 

احلديث فسمع الكثري وكتب الطباق وحصل األجزاء ومسع من أصحاب التقي سليمان وغريهم وأحب هذا الشأن 
وذهبت اجزاؤه يف قصة مترلنك وقد رافقين يف السماع وأعطاين أجزاء خبطه وبلغين أنه حدث يف هذه السنة بدمشق 

  ببعض مسموعاته ومات بدمشق يف ربيع األول



  
وفيها خري الدين خليل بن عبد اهللا الفايزي احلنفي كان فاضال يف مذهبه حمبا للحديث وأهله مذاكرا بالعربية كثريا 

  وقد عني لقضاء احلنفية مرة فلم يتم ذلك وويل قضاء القدس املروءة 
وفيها شهاب الدين رسول بن عبد اهللا القيصري مث الغزي احلنفي قدم دمشق يف حدود السبعني وسبعمائة وهو 

فاضل ومسع من ابن أميلة وابن حبيب مث ويل نيابة احلكم بدمشق يف أول دولة الظاهر مث ويل قضاء غزة يف أيام ابن 
  مجاعة وحصل ماال كثريا بعد فقر شديد مث مات بدمشق يف مجادى األوىل وقد شاخ 

وفيها شرف الدين صديق بن علي بن صديق األنطاكي ولد سنة بضع وأربعني وقدم من بالده بعد الستني فاشتغل 
أصحاب الفخر بالعلم وتنزل يف املدارس ورافق الصدر الياسويف يف السماع فأكثر عن ابن رافع ومسع من بقية 

وغريهم وكان على دين وصيانة ومل يتزوج مث سكن القاهرة وصار أحد الصوفية بالبيربسية وأجاز البن حجر وكان 
  يتردد إىل دمشق تويف مبصر بالطاعون يف رمضان 

يف علم وفيها مجال الدين عبد اهللا بن خليل بن يوسف املارداين احلاسب أبو أم سبط املارديين وانتهت إليه الرياسة 
امليقات يف زمانه وكان عارفا باهليئة مع الدين املتني وله أوضاع وتأليف وانتفع به أهل زمانه وكان أبوه من الطبالني 
ونشأ هو مع قراء اجلوق وكان له صوت مطرب مث مهر يف احلساب وكان شيخ اخلاصكي قد قدمه ونوه به ومات 

  يف مجادى اآلخرة 
بن يوسف بن الكفري احلنفي قال ابن حجر ولد سنة إحدى ومخسني وتفقه على ابن وفيها زين الدين عبد الرمحن 

اخلباز وأمسعه أبوه من مجاعة مسعت منه يف الرحلة وويل القضاء غري مرة بعد الفتنة ومل يكن حممود السرية وكان 
  متحريا لكتبه ويعرف أمساءها مع وفور جهل بالفقه وغريه ومات يف يوم

  آلخر األحد ثالث ربيع ا
وفيها قطب الدين عبد الكرمي بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد النور بن منري احلليب مث املصري مسع من احلسن 

األربلي وأمحد بن علي املستويل وغريمها وتصرف بأبواب القضاة ومسع منه ابن حجر وتويف يف نصف السنة عن 
  ثالث وسبعني سنة 

اعي احلموي احلنفي أحد الفضالء أخذ العربية عن سرى الدين أبو هاين وفيها عالء الدين علي بن إبراهيم القض
املالكي والفقه عن أثري الدين بن وهبان ومتهر وهبرت فضائله وويل قضاء بلده وقدم القاهرة سنة الكائنة العظمى 

  فاشتهرت فضائله وعرفت فنونه وحدث وأفاد فسمع منه ابن حجر وغريه وتويف يف ربيع اآلخر 
علي بن أمحد اليمين امللقب باألزرق قال ابن حجر من أهل أبيات حسني كان كثري العناية بالفقه فجمع فيه وفيها 

  كتابا كبريا انتهى 
وفيها سراج الدين عمر بن منصور بن سليمان القرمي احلنفي املعروف بالعجمي قال يف املنهل كان فقيها بارعا 

لقضاة مجال الدين حممود القيصري العجمي بذكره فويل حسبة مصر فاضال قدم إىل الديار املصرية فنوه قاضي ا
وعدة وظائف ودرس التفسري بالقبة املنصورية وغريها وتصدر لإلقراء والتدريس وكان مشكور السرية يف دينه 

 ودنياه وله عبادة وأوراد وصالة وقراءة وصدقات وكان يغلب عليه اخلري وسالمة الباطن وكانت العامة تسميه فلق
فإنه كان إذا أراد تأديب أحد يقول هات فلق يعين الفلقة وكان مجيل الصورة مليح الشكل عنده بشاشة وطالقة 

  وتويف يوم اإلثنني خامس عشر مجادى األوىل انتهى 



 وفيها أبو اليمن حممد بن أمحد بن إبراهيم بن حممد بن إبراهيم بن أيب بكر الطربي املكي الشافعي إمام املقام ولد يف
  شعبان سنة ثالثني وسبعمائة ومسع من عيسى احلجي والزين أمحد بن حممد بن احملب الطربي وابن عم أبيه

عثمان بن الصفي الطربي وقطب الدين بن مكرم وعثمان بن شجاع بن عيسى الدمياطي وعيسى بن امللك املعظم 
هم وويل إمامة املقام نيابة مث استقالال وأجاز له حيىي بن فضل اهللا وأبو بكر ابن الرضى وزينب بنت الكمال وحنو

ومسع منه ابن حجر وغريه وكان خريا سليم الباطن معتقدا وهو آخر من حدث عن عيسى ومن ذكر بعده بالسماع 
  وعن حيىي باإلجازة وتويف يف صفر وقد ناهز الثمانني 

قدسي الشافعي ولد سنة مخس وفيها مشس الدين حممد بن تقي الدين إمساعيل بن علي القلقشندي املصري مث ال
ومخسني وسبعمائة ومسع من امليدومي وغريه وأخذ عن الشيخ صالح الدين وعن والده تقي الدين ومهر وهبر وساد 

  حىت صار شيخ بيت املقدس يف الفقه وعليه مدار الفتوى وتويف هبا يف رجب 
ارفا بالفرائض وأقرأ باجلمع وانتفعوا به وفيها ناصر الدين حممد بن أنس احلنفي الطنبذاوي نزيل القاهرة كان ع

وكان حسن السمت كثري الديانة حمبا للحديث قال ابن حجر كتبت عنه الكثري ومسع من ناصر الدين اجلرداوي 
  وغريه ومات وله دون األربعني 

  يف صفر  وفيها حممد بن أيب بكر بن أمحد النحريري املالكي أخو خلف ناب يف احلكم وتنبه يف الفقه ودرس ومات
وفيها تقي الدين أبو بكر حممد بن حممد بن عبد الرمحن بن حيدرة الشافعي الدجوي بضم الدال املهملة وسكون 

اجليم نسبة إىل دجوة قرية على شط النيل الشرقي على حبر رشيد ولد سنة سبع وثالثني وسبعمائة ومسع من ابن عبد 
مهر وكان ذاكرا للعربية واللغة والغريب والتاريخ مشاركا يف اهلادي وامليدومي وغريمها وتفقه واشتغل وتقدم و

  الفقه وغريه وكان بيده عمالة املودع احلكمي فشانته هذه الوظيفة كان كثري االستحضار مسع منه

ابن حجر وغريه ونوه الساملي بذكره وقرره مستمعا عند كثري من األمراء وحدث مرارا بصحيح مسلم وقرأ عليه 
  وغريه تويف ليلة األحد ثامن عشر مجادى األوىل طاهر بن حبيب 

وفيها حممد بن معايل بن عمر بن عبد العزيز احلليب نزيل القاهرة ومكة جاور كثريا وسكن القاهرة زمانا وحدث عن 
  أمحد بن حممد اجلوخي وحممود بن خليفة وابن أيب عمر وغريهم ومسع منه ابن حجر وتويف مبكة 

لمساين األصبحي املالكي النحوي قال السيوطي يف طبقات النحاة ولد سنة ثالث وأربعني وفيها حيىي بن حممد الت
وسبعمائة تقريبا وكان ماهرا يف العربية والشعر ومسع صحيح مسلم من أيب عبد اهللا بن مرزوق واملوطأ من أيب 

البن حجر قدم حاجا سنة  القسم العنربي وأجاز له الوادياشي وأبو القسم بن يربوع واشتغل يف عدة فنون وأجاز
  تسع ومثامنائة ومات راجعا من احلج يف ذي احلجة من السنة 

وفيها مجال الدين يوسف بن احلسن بن حممد بن احلسن بن مسعود بن عبد اهللا بن خطيب املنصورية احلموي 
دين األمخيمي املصري الشافعي القاضي ولد يف ذي احلجة سنة سبع وثالثني وسبعمائة واشتغل حبماة فأخذ عن هباء ال

وبدمشق على صدر الدين اخلابوري وتاج الدين السبكي ومجال الدين الشريشي وجد ودأب وحصل إىل أن متيز 
ومهر وفاق أقرانه يف العربية وغريها من العلوم وشرح االهتمام خمتصر االملام يف ست جملدات وألفية ابن مالك 

ة ببلده وغريها وانتهت إليه مشيخة العلم بالبالد الشمالية ورحل وفرائض املنهاج وغري ذلك وله نظم حسن وشهر
  الناس إليه وفاق األقران وكان ساكنا خريا وتويف حبماة يف تاسع شوال



  سنة عشر ومثامنائة

  
فيها تويف أمحد بن حممد املغريب املالكي نزيل مكة جاور هبا مدة وكان خريا فاضال عارفا بالفقه تذكر له كرامات 

  يف رمضان وتويف 
وفيها سيف الدين سيف وقيل يوسف وبه مساه املقريزي ابن عيسى السريايف احلنفي نزيل القاهرة قال ابن حجر كان 
منشأه بتربيز مث قدم حلب ملا حرقها مترلنك مث استدعاه الظاهر من حلب فقرره يف املشيخة مبدرسته عوضا عن عالء 

لشيخونية بعد وفاة عز الدين الرازي مضافة إىل الظاهرية وأذن له أن الدين السريامي سنة تسعني مث واله مشيخة ا
يستنيب يف الظاهرية ولده الكبري وهو حممود فباشر مدة مث ترك الشيخونية واختصر على الظاهرية وكان دينا خريا 

  ة بعده ولده حيىي كثري العبادة وكان شيخنا عز الدين بن مجاعة يثين على فضائله وتويف يف ربيع األول وويل املشيخ
وفيها أبو املعايل عبد اهللا بن احملدث شهاب الدين أمحد بن علي بن حممد بن قاسم العرياين الشافعي ولد سنة اثنتني 

ومخسني وسبعمائة وأحضره أبوه على امليدومي وأمسعه على القالنسي والفرضي وغريمها وطلب بنفسه فسمع الكثري 
  فتر علن االشتغال وتويف يف عاشر رمضان وحصل األجزاء مث ناب يف احلكم و

وفيها عبد اهللا بن أيب حيىي الدويري اليماين الشافعي أحد الفضالء من أهل تعز أفىت ودرس باملظفرية وكان مشكور 
  السرية 

وفيها عبد اهللا بن حممد اهلمداين احلنفي مدرس اجلوهرية بدمشق كان يدري القراءات ويقرىء وكان خريا عارفا 
  ه تويف يف مجادى األوىل وقد بلغ السبعني مبذهب

  وفيها جالل الدين أبو املعايل حممد بن أمحد بن سليمان بن يعقوب األنصاري

النيسابوري األصل مث الدمشقي املعروف بابن خطيب داريا قال ابن حجر ولد سنة مخس وأربعني وسبعمائة وعىن 
باه ومدح مجاعات من األمراء والعلماء وتقدم يف اإلجادة إىل باألدب ومهر يف اللغة وفنون األدب وقال الشعر يف ص

أن صار شاعر عصره من غري مدافع وقد طلب احلديث بنفسه كثريا ومسع من القالنسي ومن بعده والزم الشيخ 
جمد الدين الشريازي صاحب اللغة وصاهره ومسعت من شعره ومن حديثه وطارحين وطارحته ومدحين وكان بعد 

بالقاهرة مدة يف كنف ابن غراب مث رجع إىل بيسان من الغور الشامي فسكنها وكان له هبا وقف وتويف  الفتنة أقام
  هبا يف ربيع األول 

وفيها موسى بن عطية املالكي الفقيه قال ابن حجر مسع من إبراهيم الزيتاوي سنن ابن ماجه وقرأ عليه الكلوتايت 
  بعضا وهو والد مشس الدين حممد صاحبنا 

  حدى عشرة ومثامنائةسنة إ

  
يف عاشر شعباهنا جاءت زلزلة عظيمة يف نواحي بالد حلب وطرابلس فخرب من الالذقية وجبلة وبالطنس أماكن 
عديدة وسقطت قلعة بالطنس فمات حتت الردم مخسة عشر نفسا وخربت شغر كاس كلها وقلعتها ومات مجيع 

وأبنيتها وأهلها مل يشعروا بذلك وخرب من قربص أماكن أهلها إال مخسني نفسا وانتقلت بلد قدر ميل بأشجارها 
كثرية وشوهد بلح على رأس اجلبل األقرع وقد نزل البحر وطلع وبينه وبني البحر عشرة فراسخ وذكر أهل البحر 



  أن املراكب يف البحر املاحل وصلت إىل األرض ملا احنسر البحر مث عاد املاء كما كان قاله ابن حجر 
ب الدين أمحد بن عبد اهللا بن احلسن بن طوغان ابن عبد اهللا األوحدي املقرىء األديب ولد يف احملرم وفيها تويف شها

  سنة إحدى وستني

وقرأ بالسبع على التقي البغدادي والزم الشيخ فخر الدين البلبيسي قال ابن حجر ومسع معي من بعض مشاخيي 
  رة وبيض بعضه وأفاد فيه وأجاد وله نظم كثري منه وكان هلجا بالتاريخ وكتب مسودة كبرية خلطط مصر والقاه

  ) أمر نفى تلذذي ** أين إذا ما نابين ( 
  ) وجهت وجهي للذي ** واشتد مين جزعي ( 

  وتويف يف تاسع عشر مجادى اآلخرة 
 وفيها تاج الدين أمحد بن علي بن إمساعيل بن إبراهيم بن موسى البلبيسي األصل املقري املالكي املعروف بابن

الظريف مسع من ناصر الدين بن التونسي وغريه وطلب العلم فأتقن الشروط ومهر يف الفرائض وانتهى إليه التمييز 
يف فنه مع حظ كبري من األدب ومعرفة حل املترجم وفك األلغاز مع الذكاء البالغ وقد وقع للحكام وناب يف احلكم 

  خره وتوجه إىل مكة فمات هبا يف شهر رجب وقد نقم عليه بعض شهاداته وحكمه مث نزل عن وظائفه بآ
وفيها أمحد بن حممد بن ناصر بن علي الكناين املكي احلنبلي ولد قبل اخلمسني وسبعمائة ورحل إىل الشام فسمع من 

ابن قواحل وابن أميلة بدمشق ومن بعض أصحاب ابن مزهر حبماة وتفقه وكان خريا فاضال جاور مبكة فحصل له 
  ن املشي حىت مات مرض العقدة فعجز ع

وفيها تقي الدين أبو بكر بن حممد بن أمحد بن عبد العزيز الدمشقي احلنفي ابن شيخ الربوة اشتغل يف الفقه ومهر يف 
  املذهب ودرس باملقدمية وأفىت وكان اشتغل على الشيخ صدر الدين بن منصور وغريه وتويف يف ربيع األول

  عن ستني سنة 
صاحل اجلبلي بكسر اجليم وسكون املوحدة وبالالم نسبة إىل جبلة مدينة باليمن اليمين وفيها أبو بكر بن حممد بن 

الشافعي نشأ بتعز وتفقه جبماعة من أئمة بلده ومهر يف الفقه ودرس باألشرفية وغريها من مدارس تعز وخترج به 
رية على مسائل شىت وويل مجاعة وكان يقرر من الرافعي وغريه بلفظ األصل ويشارك يف غري الفقه وله أجوبة كث

  القضاء مكرها مدة يسرية مث استعفى وتويف يف شهر رمضان 
وفيها اجلنيد بن حممد البلباين األصل نزيل شرياز قال ابن حجر مسع مع أبيه مبكة من ابن عبد املعطي والشهاب بن 

ن مجاعة ومن دمشق عمر بن أميلة ظهرية وأيب الفضل النويري ومجاعة وباملدينة وبالده وأجاز له القاضي عز الدين ب
وحسن بن هبل والصالح ابن أيب عمر يف آخرين خرج له عنهم الشيخ مشس الدين اجلزري مشيخة وحدث هبا 

  وصار عامل شرياز وحمدثها وفاضلها وتويف هبا 
اشتغل قدميا وفيها صدر الدين سليمان بن عبد الناصر بن إبراهيم األبشيطي الشافعي ولد قبل الثالثني وسبعمائة و

ومسع من امليدومي وغريه وبرع يف الفقه وغريه وناب يف احلكم بالقاهرة وغريها وكانت فيه سالمة وكان الصدر 
  املناوي يعظمه وعجز بآخره وتغري قليال مع استحضاره للعلم جيدا جاوز الثمانني قاله ابن حجر 

احلسن بن سليمان بن فزارة بن حممد بن يوسف وفيها زين الدين أبو هريرة عبد الرمحن بن يوسف بن أمحد بن 
الكفري احلنفي قاضي القضاة قال يف املنهل الصايف ولد سنة مخسني وسبعمائة تقريبا وأحضر على حممد بن إمساعيل 



بن اخلباز ومسع على بشر بن إبراهيم بن حممود البعلي وتفقه بعلماء عصره حىت برع يف الفقه واألصلني والعربية 
  عدة فنون وأفىت ودرس وتويلوشارك يف 

قضاء القضاة بدمشق هو وأبوه وأخوه وجده وهم بيت علم وفضل ورياسة مث قدم القاهرة بعد سنة ثالث ومثامنائة 
  وويل قضاءها مدة ومحدت سريته وأفىت ودرس هبا والزم االشتغال واالشغال إىل أن تويف ثالث ربيع اآلخر انتهى 

بن إبراهيم بن حممد بن عمر بن عبد العزيز ابن أيب جرادة قاضي القضاة ابن  وفيها مجال الدين أبو حفص عمر
العدمي احلنفي العقيلي احلليب ولد حبلب سنة ستني أو إحدى وستني وسبعمائة ونشأ هبا وتفقه وبرع وتوىل قضاء 

ديث ومسع من ابن العسكر هبا مث استقل بقضائها سنة أربع وتسعني وأفىت ودرس وشارك يف العربية واألصول واحل
حبيب وابنه وباشر القضاء حبرمة وافرة وكان رئيسا حمترما من بيت علم وفضل ورياسة قال ابن حجر قدم القاهرة 

غري مرة ويف اآلخر استوطنها ملا طرق التتار البالد الشامية وأسر مع من أسر مث خلص بعد رجوع اللنك فقدم 
سعى وويل قضاء القضاة هبا يف سادس عشرى رجب سنة مخس ومثامنائة  القاهرة يف شوال أي سنة ثالث ومثامنائة مث

ودرس بالشيخونية واملنصورية مث نزل عنهما لولده حممد وباشرمها يف حياته وكان عمر هذا من رجال الدنيا دهاء 
ه ال يتحاشى ومكرا ماهرا يف احلكم ذكيا خبريا بالسعي يف أموره يقظا غري متوان يف حاجته كثري العصبية ملن يقصد

من مجع املال من أي وجه كان انتهى ملخصا وقال صاحب املنهل وحط عليه املقريزي وذكر له مساوىء وقوله فيه 
  غري مقبول ألمور جرت بينهما وتويف قاضيا مبصر ليلة السبت ثاين عشر مجادى اآلخرة 

 جعفر الطحايل اخلطيب والقاضي أيب وفيها أبو القسم قاسم بن علي بن حممد بن علي الفاسي املالكي مسع من أيب
القسم بن سلمون واحلسني بن حممد بن أمحد التلمساين يف آخرين وتال بالسبع على مجاعة وقرأ األدب وتعاىن النظم 
وجاور مبكة فخرج له غرس الدين خليل األقفهسي مشيخة وحدث هبا وكان يذكر اهنا سرقت منه بعد رجوعه من 

  ومن شعره احلج ويكثر التأسف عليها

  
  ) ملا قد شفى من مؤمل اجلهل بالشفا ** معاين عياض اطلعت فجر فخره ( 
  ) شذا زهرها حيىي من أشفى على شفى ** مغاين رياض من إفادة ذكره ( 

  تويف بالبيمارستان املنصوري 
سبع وأربعني وفيها مشس الدين حممد بن إبراهيم بن عبد اهللا الكردي القدسي نزيل القاهرة الشافعي ولد سنة 

وسبعمائة وصحب الصاحلني والزم الشيخ حممد القرمي ببيت املقدس وتلمذ له مث قدم القاهرة فقطنها وكان ال يضع 
جنبه إىل األرض بل يصلي يف الليل ويتلو فإذا نعس أغفى إغفاءة وهو حمتيب مث يعود وكان يواصل األسبوع كامال 

ا فأصبح ال يشتهي أكال فتمادى على ذلك ثالثة أيام فلما رأى أنه له وذكر أن السبب فيه أنه تعشى مع أبويه قدمي
قدرة على الطي متادى فيه فبلغ أربعينا مث اقتصر على سبع وكان فقيها وكان يكثر يف الليل من قول سبحان ربنا إن 

  كان وعد ربنا ملفعوال وكان يذكر انه يقيم أربعة أيام ال حيتاج إىل جتديد وضوء ومن شعره 
  ) قد شبهت عندي بذل الكالب ** مل يزل الطامع يف ذلة ( 
  ) بوجهه الكاحل مث الثياب ** وليس ميتاز عليهم سوى ( 

  تويف مبكة يف ذي القعدة 
وفيها مشس الدين حممد بن أمحد بن عبد اهللا القزويين مث املصري قال ابن حجر مسع من مظفر الدين بن العطار وغريه 



سف الكوراين املعروف بالعجمي لكنه حسن املعتقد كثري اإلنكار على مبتدعه الصوفية وكان على طريقة الشيخ يو
  اجتمع يب مرارا ومسعت منه أحاديث وكان كثري احلج واجملاورة باحلرمني ومات يف شعبان مبكة 

الطربي  وفيها رضي الدين أبو حامد حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن خلف اخلزرجي املدين الشافعي ابن
  ولد سنة ست وأربعني وسبعمائة ومسع من العز بن مجاعة وأجاز له يوسف القاضي وامليدومي وغريمها من مصر وابن

اخلباز ومجاعة من دمشق وكان نبيها يف الفقه له حظ من حسن خط ونظم ودرس وكان مؤذن احلرم النبوي وبيده 
ن احلسني يف قضاء املدينة فوليه يف أول سنة إحدى عشرة نظر مكة قال ابن حجر مث نازع صهره شيخنا زين الدين ب

فوصلت إليه الوالية وهو بالطائف فرجع إىل مكة وسار إىل املدينة فباشره بقية السنة وحج فتمرض فمات يف خامس 
  عشر ذي احلجة عن اثنتني وستني سنة 

منصور السلمي الدمشقي احلنفي وفيها مشس الدين حممد بن علي بن حممد بن حممود بن حيىي بن عبد اهللا بن 
املعروف بابن خطيب زرع كان جد والده خطيب زرع فاستمرت بأيديهم وولد هذا يف ذي احلجة سنة أربع 

وسبعني وسبعمائة وكان حنفيا فتحول شافعيا وناب يف قضاء بلده مث تعلق على فن األدب ونظام الشعر وباشر 
تدحه وقدم معه إىل القاهرة وكان عريض الدعوى جدا واستخدمه ابن التوقيع عند األمراء مث اتصل بابن غراب وام

  غراب يف ديوان اإلنشاء وصحب بعض األمراء وحصل وظائف مث رقت حاله بعد موت ابن غراب ومن شعره 
  ) كأهنا يف نورها فجر ** وأشقر يف وجهه غرة ( 
  ) من فوقها قد طلع البدر ** بل زهرة األفق ألين أرى ( 

  يقرأ مدحا فإذا صحف كان هجوا وله فيما 
  ) إذ كان فردا حوى وصفا جمالسه ** التاج باحلق فوق الرأس يرفعه ( 
  ) واسأل اهللا يبقيه وحيرسه ** فضال وبذال وصنعا فاخرا وسخا ( 

  وتصحيفه هجو كما قال 
  ) إذ كان قردا حوى وضعا خمالسه ** الباخ باخلف فوق الرأس يرقعه ( 
  ) فأسأل اهللا ينفيه وخيرسه ** فاجرا وسخا  فصال ونذال وضيعا( 

  وفيها جنم الدين حممد بن حممد بن حممد بن عبد اهللا بن حممد بن فهد القرشي

اهلامشي املكي الشافعي ولد مبكة سنة ستني وسبعمائة تقريبا ومسع من العز بن مجاعة ما ال حيصى ومن ابن حبيب 
ك وأجاز له عدة مشايخ من الشام ومصر واألسكندرية وحدث سنن ابن ماجه بفوت ومقامات احلريري وغري ذل

وكان رحل إىل القاهرة وسكن بالصعيد ببلدة يقال هلا أصفون ألن جده ألمه الشيخ جنم الدين األصفوين كان له هبا 
  رزق ودور موقوفة على ذريته فأقام هبا مدة مث عاد إىل مكة وتويف هبا يوم اإلثنني ثاين عشر ربيع األول 

يها جالل الدين حممد بن بدر الدين حممد بن أيب البقاء حممد بن عبد اهللا بن حيىي بن علي بن متام السبكي الشافعي وف
املصري ولد سنة سبعني وسبعمائة واشتغل يف صباه قليال وكان مجيل الصورة قال ابن حجر لكنه صار قبيح السرية 

بل لوال وجوده ملا ذم أبوه وقد ويل تدريس الشافعي بعد أبيه جباه كثري اجملاهرة مبا أذرى بأبيه يف حياته وبعد موته 
ابن غراب بعد أن بذل يف ذلك دارا تساوي ألف دينار وويل تدريس الشيخونية بعد صدر الدين املناوي بعد أن 

  بذل النوروز ماال جزيال وكان ناظرها مات يف مجادى األوىل انتهى 
ظاهري قال ابن حجر كان من مماليك الظاهر مث صريه خاصكيا وكان ممن قام له وفيها يلبغا بن عبد اهللا الساملي ال



بعد القبض عليه يف أخذ صفد فحمد له ذلك مث واله النظر على خانقاه سعيد السعداء سنة سبع وتسعني وتنقلت به 
ومل يفتح عليه األحوال فعمل األستدارية الكربى واإلشارة وغري ذلك وكان طول عمره يالزم االشتغال بالعلم 

بشيء سوى أنه يصوم يوما بعد يوم ويكثر التالوة وقيام الليل والذكر والصدقة وكان حيب العلماء والفضالء 
وجيمعهم وقد الزم مساع احلديث معنا مدة وكتب خبطه الطباق وأقدم عالء الدين بن أيب اجملد من دمشق حىت مسع 

  حب الناس عليه صحيح البخاري مرارا وكان يبالغ يف

ابن العريب وغريه من أهل طريقته وال يؤذي من ينكر عليه مات خمنوقا وهو صائم يف رمضان بعد صالة عصر يوم 
  اجلمعة انتهى ملخصا واهللا أعلم 

  سنة اثنيت عشرة ومثامنائة

  
لى يف ثالث عشر شعباهنا قتل بالقاهرة شريف ألنه ادعى عليه أنه عوتب يف شيء فعله فعزر بسببه فقال قد ابت

األنبياء فزجر عن ذلك فقال قد جرى على رسول اهللا صلى اليه عليه وسلم يف حارة اليهود أكثر من هذا فاستفىت 
  يف حقه فأفتوا بكفره فضربت عنقه بني القصرين حبكم القاضي املالكي مشس الدين املدين قاله ابن حجر 

ليه أخوه اسكندر شاه فغلبه وكان حممد كثري وفيها قتل حممد بن أمريزا شيخ ابن عم مترلنك صاحب فارس قام ع
العدل واإلحسان فيما يقال فتماأل عليه بعض خواصه فقتله تقربا إىل خاطر أخيه اسكندر واستوىل اسكندر على 

  ممالك أخيه فاتسعت مملكته 
ون الراء وفيها مشس الدين حممد بن أمحد بن عبد اللطيف بن أيب بكر بن عمر الشرجي بفتح الشني املعجمة وسك

وباجليم نسبة إىل شرجة موضع بنواحي مكة مث الزبيدي قال السيوطي النحوي ابن النحوي اشتغل كثريا ومهر يف 
العربية ودرس بصالحية زبيد وقال ابن حجر اجتمعت به ومسع على شيئا من احلديث ومسعت من فوائده مات 

  حبرض عن أربعني سنة انتهى 
بن حممد بن حممد قال يف املنهل الشيخ الزاهد الصاحل املعروف بابن وفاء الشاذيل  وفيها شهاب الدين أمحد بن حممد

املالكي ولد بظاهر مدينة مصر سنة ست ومخسني وسبعمائة ونشأ على قدم جد ولزم اخللوة وقام أخوه سيدي على 
  بعمل امليعاد وتربية الفقراء كل ذلك وسيدي أمحد هذا مالزم للخلوة قليل االجتماع

اس إىل أن تويف يوم األربعاء ثاين عشر شوال ودفن بالقرافة عند أبيه وأخيه وترك أوالدا عدة كبريهم سيدي أبو بالن
الفضل عبد الرمحن غرق يف النيل سنة ثالث عشرة ومثامنائة وله شعر جيد إىل الغاية وسيدي أبو الفتح حممد وهو 

ومات سنة ثالث وثالثني عن مخس وثالثني سنة وسيدي أبو عاملهم ورئيسهم رمحه اهللا وسيدي أبو املكارم إبراهيم 
اجلود حسن ومات سنة مثان ومثامنائة عن تسع عشرة سنة وسيدي أبو السيادات حيىي وهو باق إىل اآلن ومولده سنة 

  مثان وتسعني وسبعمائة انتهى 
تغل قليال ومسع من عز الدين بن وفيها أبو بكر بن عبد اهللا بن ظهرية املخزومي الشافعي أخو الشيخ مجال الدين اش

  مجاعة وغريه وتويف مبكة يف مجادى األوىل 
وفيها أبو بكر بن عبد اهللا بن قطلوبك املنجم الشاعر تعاىن التنجيم واآلداب وكان بارعا يف النظم واجملون وله 

ة الروح والنوادر مطارحات مع أدباء عصره أوهلم مشس الدين املزين مث خطيب زرع مث على البهائي واشتهر خبف



  املطربة وهو القائل 
  ) كرياض الشقيق يف التنميق ** حنفي مدرس حاز خدا ( 
  ) لقال النعمان هذا شقيقي ** لو رآه النعمان يف جملس الدرس ( 

  وتويف يف صفر 
األلف نون وفيها عبد اهللا بن أمحد اللخمي التونسي الفرياين بضم الفاء وتشديد الراء بعدها حتتانية خفيفة وبعد 

نسبة إىل فريانة قرية قرب سفاقس املالكي كان فاضال مشاركا يف الفقه والعربية والفرائض مع الدين واخلري تويف 
  راجعا من مكة إىل مصر ودفن بعد عقبة أيلة 

وفيها موفق الدين أبو احلسن علي بن احلسني بن أيب بكر بن احلسن بن علي بن وهاس اخلزرجي الزبيدي مؤرخ 
ن اشتغل باألدب وهلج بالتاريخ فمهر فيه ومجع لبلده تارخيا كبريا على السنني وآخر على األمساء وآخر على اليم

  الدول

  وكان ناظما ناثرا وعلي بن وهاس جد جده هو الذي يقول فيه الزخمشري صاحب الكشاف 
  ) رعيت هشيما واستقيت مصردا ** ولوال ابن وهاس وسابق فضله ( 

  أواخر هذه السنة وقد جاوز السبعني  وتويف املترجم يف
وفيها موفق الدين علي بن حممد بن إمساعيل بن أيب بكر بن عبد اهللا بن عمر بن عبد الرمحن الناشري الزبيدي 

الشاعر املشهور اشتغل باألدب ففاق أقرانه ومدح األفضل مث األشرف مث الناصر وكانوا يقترحون عليه األشعار يف 
على أحسن وجه وكانت طريقة شعره االنسجام والسهولة دون تعاىن املعاين اليت هلج هبا املتأخرون املهمات فيأيت هبا 

  حج يف سنة إحدى عشرة ورجع فمات بنواحي حرض يف احملرم أو يف الذي بعده وقد جاوز الستني 
يخ ويل الدين امللوي قال ابن وفيها مشس الدين حممد بن عبد اهللا بن أيب بكر القليويب الشافعي العامل الكبري تلمذ للش

حجر رأيت مساعه على العرضى ومظفر الدين بن العطار يف جامع الترمذي وما أظنه حدث عنهما واشتهر بالدين 
واخلري وكان متقلال جدا إىل أن قرر يف مشيخة اخلانقاه الناصرية بسرياقوس فباشرها إىل أن مات يف مجادى األوىل 

  وكان متواضعا لينا انتهى 
فيها ناصر الدين حممد بن عبد الرمحن بن يوسف احلليب املعروف بابن سحلول كان عمه عبد اهللا وزيرا حبلب ومسع و

حممد املسلسل باألولية من عبد الكرمي ومسع عليه األربعني املخرجة من صحيح مسلم بسماعه من زينب الكندية 
انقاه والده مث يف مشيخة الشيوخ بعد موت الشيخ عز عن املؤيد ومسع من ابن احلبال جزء املناديلي وويل مشيخة خ

الدين اهلامشي وكان أهل حلب يترددون إليه لرياسته وحشمته وسؤدده ومكارم أخالقه وكان مواظبا على إطعام من 
ن يرد عليه مث عظم جاهه ملا استقر مجال الدين األستادار يف التكلم يف اململكة فإنه كان قريبه من قبل األم وسافر م
  حلب إىل القاهرة فبالغ مجال الدين يف إكرامه وجهزه إىل احلجاز يف أهبة زائدة وأمحد ولد مجال الدين يومئذ أمري

  الركب فحج وعاد فمات بعقبة أيلة يف شهر اهللا احملرم وسلم مما آل إليه أمر قريبه مجال الدين وآله 
مة شرف الدين هبة اهللا البارزي الشافعي احلموي وفيها ناصر الدين حممد بن عمر بن إبراهيم بن القاضي العال

  قاضي محاة هو وأسالفه كان موصوفا باخلري واملعرفة فاضال عفيفا مشكورا يف احلكم باشر القضاء مدة ومات حبماة 
وفيها جالل الدين أبو الفتح نصر اهللا بن أمحد بن حممد بن عمر التستري األصل مث البغدادي احلنبلي نزيل القاهرة 

ولد يف حدود الثالثني وسبعمائة ومات أبوه وهو صغري فرباه الشيخ الصاحل أمحد السقا وأقرأه القرآن واشتغل 



بالفقه فمهر ومسع احلديث من مجال الدين احلضري وكمال الدين األنباري وآخرين وقرأ األصول على بدر الدين 
حلاجب وباشر عدة مدارس ببغداد وصنف يف األربلي وأخذ عن الكرماين شارح البخاري شرح العضد على ابن ا

الفقه وأصوله ونظم الوجيز يف الفقه يف ستة آالف بيت وذكر صاحب االنصاف أنه من مجلة الكتب اليت نقل منها 
يف أنصافه ونظم أرجوزة يف الفرائض مائة بيت جيدة يف باهبا واختصر ابن احلاجب وله غري ذلك وذكر ببغداد 

منها ملا قصدها اللنك فوصل إىل دمشق فبالغوا يف إكرامه مث قدم القاهرة وتقرر يف تدريس وانتفع الناس به وخرج 
  احلنابلة مبدرسة الظاهر برقوق وحدث بالقاهرة جبامع املسانيد البن اجلوزي وتويف يف عشرى صفر 

القاهرة ولد سنة اثنتني وفيها مجال الدين يوسف بن أمحد بن حممد بن أمحد بن جعفر بن قاسم البريي مث احلليب نزيل 
ومخسني وسبعمائة وكان أبوه خطيب البرية فصاهر الوزير مشس الدين عبد اهللا بن سحلول فنشأ مجال الدين يف 
كنف خاله وكان أوال بزي الفقهاء وحفظ القرآن وكتبا يف الفقه والعربية ومسع من ابن جابر األندلسي قصيدته 

  أخذ عنهالبديعية وعرض عليه ألفية ابن معطي و

شرحها له حبلب مث قدم مصر بعد سنة سبعني وهو بزي اجلند فتنقلت به األحوال هبا إىل أن باشر الوزارة مع عدة 
وظائف كبار وصار هو مرجع اإلقليمني املصري والشامي ال يتم أمر من أمورمها وإن قل إال مبعرفته وإرادته ومل يبق 

باسم السلطنة فال يغري ذلك وال ينكره مث آل أمره إىل أن قتل يف مجادى فوق منصبه إال امللك مع أنه كان رمبا مدح 
اآلخرة قال ابن حجر ولقد رأيت له مناما صاحلا بعد قتله حاصله أين ذكرت وأنا يف النوم ما كان فيه وما صار إليه 

هذا اللفظ بعينه يف  وما ارتكب من املوبقات فقال يل قائل أن السيف حماء للخطايا فلما استيقظت اتفق أين نظرت
  صحيح ابن حبان يف أثناء حديث فرجوت له بذلك اخلري 

  سنة ثالث عشرة ومثامنائة

  
يف ليلة احلادي والعشرين من حمرمها اجتمع رجالن من العوام بدمشق فشربا اخلمر فأصبحا حمروقني ومل يوجد 

ا ويف اآلخر رمق فأقبل الناس أفواجا إىل بينهما نار وال أثر حريق يف غري بدهنما وبعض ثياهبما وقد مات أحدمه
  رؤيتهما واالعتبار حباهلما 

  وفيها كانت احلادثة العظيمة بفاس من بالد املغرب حىت خربت 
وفيها تويف شهاب الدين أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد بن عمر بن رضوان احلريري الدمشقي املعروف بالسالوي 

مائة أو حنوها ومسع من ابن رافع وابن كثري وتفقه على عالء الدين ابن حجي الشافعي ولد سنة مثان وثالثني وسبع
والتقي الفارقي ومسع احلديث بنفسه فأخذه عن جده حممد بن عمر السالوي وتقي الدين بن رافع وابن كثري مث أخذ 

جيدة وويل قضاء  يف قراءة املواعيد وقرأ الصحيح مرارا على عدة مشايخ وعلى العامة وكان صوته حسنا وقراءته
  بعلبك سنة مثانني ودرس وأفىت مث ويل قضاء املدينة مث تنقل يف

  والية القضاء بصفد وغزة والقدس وغريها وكان كثري العيال وتويف يف صفر 
وفيها غياث الدين أمحد بن أويس بن الشيخ حسن بن حسني بن أقبغا ابن إيلكان سلطان بغداد وتربيز وغريمها من 

قال يف املنهل الصايف ملك بعد موت أخيه الشيخ حسني بن أويس سنة أربع ومثانني وسبعمائة وكان بالد العراق 
سلطانا فاتكا له سطوة على الرعية مقداما شجاعا مهابا سفاكا للدماء وعنده جور وظلم على أمرائه وجنده وكانت 



قى ويف تأديته جييد ذلك إىل الغاية منهمكا يف له مشاركة يف عدة علوم ومعرفة تامة بعلم النجامة ويد يف معرفة املويس
اللذات اليت هتواها األنفس فأكرمه برقوق غاية اإلكرام وأنعم عليه أجل اإلنعام وأعطاه تقليد نيابة السلطنة ببغداد 

فأهوى ابن أويس لتقبيل األرض فلم ميكنه الظاهر من ذلك إجالال له مث سار إىل بغداد فدخلها بعد ذهاب التتار 
نها بعد وفاة تيمور واستمر هبا حاكما على عادته إىل أن تغلب قرايوسف على التتار وأخذ منهم تربيز وما واالها م

فوقع اخللف بينه وبني ابن أويس فتقابال للقتال فكانت الكرة على ابن أويس وأخذ أسريا مث قتل يوم األحد آخر 
  شهر ربيع اآلخر 

بن عبد الناصر بن تاج الرياسة احمللي الزبريي الشافعي ولد سنة أربع وثالثني  وفيها تقي الدين عبد الرمحن بن حممد
وسبعمائة واشتغل قدميا ووقع على القضاة وصاهر القاضي موفق الدين احلنبلي على ابنته وكان قد مسع من 
ره امللك امليدومي وحدث عنه مث ناب يف احلكم مدة طويلة وكانت معه عدة جهات من الضواحي ينوب فيها وقر

الظاهر يف القضاء سنة تسع وتسعني يف مجادى األوىل فباشره إىل أثناء رجب سنة إحدى ومثامنائة واستمر بطاال 
خامال إىل أن مات وكان عارفا بالشروط والوثائق مطرحا للتكلف وفوض له تدريس الناصرية والصاحلية فباشرمها 

التنبيه وعمل تارخيا حسنا نقل منه ابن حجر كثريا وتويف يف  مباشرة حسنة ومل يذم يف مدة قضائه وكتب قطعة على
  أول شهر رمضان

  
وفيها عالء الدين أبو احلسن علي بن إبراهيم ابن املؤرخ مشس الدين حممد بن أيب بكر بن إبراهيم بن عبد العزيز 

أبوه وله سنة فرباه عمه  اجلزري مث الدمشقي الشافعي املعروف بابن اجلزري ولد سنة مثان وأربعني وسبعمائة ومات
نصري الدين وأمسعه من مجاعة من أصحاب الفخر وحضر على املرداوي صاحب عمر الكرماين وقرأ وأعاد بالتقوية 

وحدث وباشر نظر األيتام مع خفض جناح وطهارة لسان ولني عريكة وحج غري مرة وجاور وعلق وفيات وأصيب 
 مباشرته مع قضاة السوء وبرع يف مذهبه وعمل امليعاد وأقرأ احلديث مباله يف فتنة اللنك ومل يكن ما يعاب به إال

  جبامع بين أمية وتويف بدمشق يف ذي احلجة 
وفيها علي بن أمحد بن أيب بكر بن عبد اهللا األدمي الشافعي مسع من الطيالسي وحدث عنه والزم الشيخ ويل الدين 

رس وأعاد وأفىت وشارك يف العلوم وانتفع به أهل مصر كثريا املنفلوطي وحنوه واشتغل كثريا وتنبه وأشغل وأفاد ود
مع الدين املتني والسكون والتقشف واالجنماع وكان يتكلم على الناس جبامع عمرو وحتول إىل القاهرة وسكن 

  جوار جامع األزهر ومات رابع شعبان عن سبعني سنة 
الردماوي الزبيدي تسمى بآخره عبد الرمحن  وفيها أبو زيد علي بن زيد بن علوان بن صربط بن مهدي بن حريز

ولد بردما وهو مشارق اليمن دون األحقاف يف مجادى سنة إحدى وأربعني وسبعمائة ونشأ هبا وجال يف البالد مث 
حج وجاور مدة وسكن الشام ودخل العراق ومصر ومسع من اليافعي والشيخ خليل وابن كثري وابن خطيب يربود 

وفقه وحنو وتاريخ وأدب وكان يستحضر من احلديث كثريا ومن الرجال ويذاكر من وبرع يف فنون من حديث 
كتاب سيبويه ومييل إىل مذهب ابن حزم وحتول إىل البادية فأقام هبا حنو عشرين سنة يدعو إىل الكتاب والسنة مث 

  هتمقدم القاهرة وقد ضعف بصره وكان شهما قوي النفس له معرفة بأحوال الناس على اختالف طبقا

  
  ومن شعره 



  ) وما سوى ذاك ال عني وال أثر ** ما العلم إال كتاب اهللا واألثر ( 
  ) فال يغرنك من أرباهبا هدر ** إال هوى وخصومات ملفقة ( 

  تويف بالقاهرة يف أول ذي القعدة قاله املقريزي 
رة الشافعي قدم القاهرة فاشتغل وفيها نور الدين علي بن عبد الرمحن بن حممد بن أمحد الربعي الرشيدي نزيل القاه

بالعلم والزم البلقيين مث الدمريي ودرس بعده يف احلديث بقبة بيربس وكان قد فاق يف استحضار الفقه فصار كبري 
النقل كثري البحث وكان يقظا نبيها كثري العصبية تويف يف رجب وقد جاوز اخلمسني ودرس بعده بالقبة املذكورة 

  ابن حجر 
ين علي بن عبد الرمحن الصرحيي قال ابن حجر مسع صحيح مسلم على ابن عبد اهلادي وسنن أيب وفيها نور الد

داود علي عبد القادر بن أيب الدر مسعت منه قدميا وحديثا وحدث يف العام املاضي مع الشيخ نور الدين األنباري 
  بالسنن يف البيربسية وكان صوفيا هبا مات يف شعبان انتهى 

ن علي بن حممد بن علي الدمشقي اجلزيري احلنفي ولد سنة تسع وثالثني وسبعمائة وتفقه وتعاىن وفيها عالء الدي
حفظ السري واملغازي فكان يستحضر شيئا كثريا منها وكان كثري اليسار فتزوج الشيخ شهاب الدين الغزي ابنته 

  فماتت بعد أمها بقليل قاله ابن حجر 
بن عبد املعطي املالكي املكي اخلزرجي ولد سنة أربعني وسبعمائة ومسع من وفيها أبو احلسن علي بن مسعود بن علي 

عثمان بن الصفي الطربي سنن أيب داود ومن إبراهيم بن حممد بن نصر اهللا الدمشقي مشيخته وحدث مبكة وكان 
  مشاركا يف الفقه مع الديانة واملروءة وتويف يف تاسع احملرم 

حممد علي بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن جعفر بن زيد احلسنية احللبية أخت وفيها أم احلسن فاطمة بنت أمحد بن 
  نقيب األشراف ولدت

سنة اثنتني أو ثالث وثالثني وسبعمائة ومسعت على جدها ألمها مجال الدين إبراهيم بن الشهاب حممود وأجاز هلا 
  الثمانني سنة  املزي ومجاعة وحدثت حبلب وتوفيت يف العشر األول من احملرم وقد جاوزت

وفيها بدر الدين حممد بن خاص بك السبكي احلنفي كان ينسب إىل الظاهر بيربس من جهة النساء اشتغل يف مذهب 
احلنفية فربع وأخذ عن أكمل الدين وغريه وكان جييد البحث مع الديانة واملروءة والعصبية ملذهبه وأهله وتويف يف 

  خامس رجب وقد جاوز اخلمسني 
الدين حممد بن علي بن حممد بن عمر بن عيسى املصري الشافعي املعروف بابن القطان كان أبوه قطانا وفيها مشس 

وأخوه كذلك واشتغل هذا بالعلم ومهر والزم الشيخ هباء الدين بن عقيل وصاهره على بنت له من جارية وسكن 
يف احلديث على قدر سنه وقد مصر ودرس وأفىت وصنف قال ابن حجر قرأت عليه وأجاز يل ومل حيصل له مساع 

حدث بصحيح مسلم بإسناد نازل ومسع معنا على بعض شيوخنا كثريا وبقراءيت وكان ماهرا يف القراءات والعربية 
واحلساب وناب يف احلكم بآخره فتهالك على ذلك إىل أن مات انتهى أي وتويف يف أواخر شوال عن نيف ومثانني 

  سنة 
الدين بن حممد بن جنم الدين حممد البغدادي نزيل القاهرة الزركشي مهر يف وفيها مشس الدين حممد بن سعد 

القراءات وشارك يف الفنون وتعاىن النظم وله قصيدة حسنة يف العروض وشرحها ونظم العواطل احلوايل ست عشرة 
السماع قصيدة على ستة عشر حبرا ليس فيها نقطة ومسع منه ابن حجر ومسع هو أيضا من ابن حجر ورافقه يف 

  وجرت له يف آخر عمره حمنة وتويف يف ذي احلجة 



  وفيها مشس الدين حممد بن حممد الشوبكي احلنبلي قدم دمشق وتفقه هبا وتوىل وظائف وخطابة وتويف يف احملرم 
  وفيها مشس الدين حممد بن حممود بن نون اخلوارزمي احلنفي املعروف

ر مبكة زيادة على أربعني سنة ومسع احلديث وتفقه وبرع وأفىت ودرس باملعيد نزيل مكة وإمام مقام احلنفية هبا جاو
واستقر معيدا بدرس احلنفية لألتابك يلبغا العمري مبكة فعرف باملعيد وكان بارعا يف الفقه واألصول والعربية 

وغريه  وتصدر لألقراء باملسجد احلرام عدة سنني وانتفع الناس به مع الديانة والصيانة وحدث عن الوادي آشي
  ومن شعره 

  ) وأنثين ببقاء احلب ما بقيا ** أفىن بكل وجودي يف حمبته ( 
  ) وكيف يوجد صب بعد ما لقيا ** ال خري يف احلب إن مل يغن صاحبه ( 

  وتويف مبكة املشرفة يف آخر مجادى األوىل وقد جاوز الثمانني 

  سنة أربع عشرة ومثامنائة

  
  قلعتها اعترف بالزنا وهو حمصن فأقعد يف حفرة ورجم حىت مات  يف رجبها رجم رجل تركماين بدمشق حتت

وفيها تويف إبراهيم بن حممد بن حسني املوصلي مث املصري نزيل مكة املشرفة املالكي قام مبكة ثالثني سنة وكان 
  وتويف مبكة يتكسب بالنسخ باألجرة مع العبادة والورع والدين املتني وكان حيج ماشيا من مكة وأثىن عليه املقريزي 

وفيها حمي الدين أمحد بن إبراهيم بن أمحد الشيخ اإلمام العالمة القدوة ابن النحاس الدمشقي الشافعي صنف يف 
اجلهاد كتابا حافال مساه مصارع العشاق استجاب اهللا فيه دعاءه فإنه قال يف أول سجعة فيه أمحدك اللهم وأسألك 

نبيه الغافلني عن أعمال اجلاهلني يف احلوادث والبدع نفيس يف بابه أعلى رتب الشهادة واختصره هو بنفسه وله ت
  قتل بدمياط ملا دمهها الفرنج فخرج هو ومجاعة من أهلها وجرت وقعة كبرية فقتل يف املعركة مقبال غري مدبر

  
قي الدين وفيها شهاب الدين أمحد بن حممد بن مفلح بن مفرج الراميين مث الدمشقي الصاحلي احلنبلي أخو الشيخ ت

ولد سنة أربع ومخسني وسبعمائة واشتغل على أخيه الشيخ برهان الدين وغريه وحصل ودأب وأجاز له جده قاضي 
القضاة مجال الدين املرداوي وقاضي القضاة شرف الدين بن قاضي اجلبل وناب يف احلكم بدمشق مدة مث ترك ذلك 

الصاحلية وصلى عليه باجلامع املظفري ودفن بالروضة عند وأقبل على اهللا تعاىل وكان فقيها صاحلا متعبدا تويف ب
  رجل والديه 

وفيها بدر الدين حسني بن علي بن حممد بن عبد الرمحن األذرعي مث الصاحلي الشافعي املعروف بابن قاضي أذرعات 
ون ودرس تفقه يف صباه على الشرف ابن الشريشي والنجم بن اجلايب وتعاىن األدب وفاق األقران ومهر يف الفن

وأفىت وناظر وناب يف احلكم مث تركه تورعا وويل عدة إعادات وأذن له البلقيين باإلفتاء ملا قدم الشام سنة ثالث 
وتسعني وكان يثين عليه كثريا ودخل القاهرة بعد الكائنة العظمى واجتمع بابن حجر فسمع كل منهما من اآلخر 

  قربة الشيخ رسالن وتويف بدمشق بالطاعون يف احملرم أو صفر ودفن مب
وفيها أبو الفضل عبد الرمحن بن شهاب الدين أمحد بن حممد بن أيب الوفا الشاذيل املالكي املصري اشتغل يف صباه 

  قليال وتعاىن النظم فقال الشعر الفائق وكان ذكيا حسن األخالق لطيف الطباع ومن نظمه يف مرثية حمبوب له 



  ) ه أحلاظ هلا ومراشف فلل** مضت قامة كانت أليفة مضجعي ( 
  ) فهن على احلكم املعين سوالف ** وهللا أصداغ حكني عقاربا ( 
  ) وإين على ذاك اجلفا اليوم آسف ** وما كنت أخشى أمس األمن اجلفا ( 
  ) جيادا ولكن الليايل صيارف ** رعى اهللا أياما وناسا عهدهتم ( 

  اهللا بن أمحد التنسيغرق يف حبر النيل هو وحممد بن عبيد البشكالسي وعبد 

  مجال الدين قاضي املالكية وابن قاضيهم 
وفيها علي بن سند بن علي بن سليمان اللوايت األصل األبياري النحوي الشافعي املصري نزيل دمشق ولد سنة 

ي بضع ومخسني وسبعمائة بالقاهرة ونشأ بغزة يتيما فقريا فحفظ التنبيه مث دخل دمشق فعرضه على تاج الدين السبك
فقرره يف بعض املدارس واستمر يف دمشق وأخذ عن العنايب وغريه ومهر يف العربية وأشغل الناس وأدب أوالد ابن 

الشهيد وقرأ عليه التيسري ومسع الكمال بن حبيب وابن أميلة وغريمها وكان خازن كتب السميساطية وحصل كثريا 
خمتصر ابن احلاجب دروسا على املشايخ وأكثر  من الكتب والوظائف وفاق يف حفظ اللغة وعىن باألصول فقرأ

مطالعة كتب األدب ومل يتزوج قط وهنب ما حصله يف فتنة اللنك ودخل القاهرة بعد الكائنة العظمى فأقام هبا 
وحصل كتبا مث قدم دمشق مث رجع ففوضت له مشيخة البيربسية مث قرر يف تدريس الشافعي وحدث بالبيربسية 

لترمذي عن ابن أميلة وبغري ذلك ومسع منه ابن حجر قال وكان فقري النفس شديد الشكوى بسنن أيب داود وجامع ا
وكلما حصل له شيء اشترى به كتبا مث حتول مبا مجعه إىل دمشق يف هذه السنة ومجع جزءا يف الرد على تعقبات أيب 

  حيان البن مالك وتويف بدمشق يف ذي احلجة وتفرقت كتبه شذر مذر 
ن حممد بن خليل بن حممد العرضي الغزي الشافعي ولد قبل الستني وسبعمائة واشتغل بالفقه فمهر وفيها مشس الدي

  فيه إىل أن فاق األقران وصار يستحضر أكثر املذهب مع املعرفة بالطب وغريه تويف يف مجادى األوىل 
بن اجلزري الدمشقي وفيها فتح الدين حممد بن حممد بن الشيخ مشس الدين حممد بن حممد بن حممد بن يوسف 

الشافعي نزيل بالد الروم مث دمشق باشر األتابكية بدمشق إىل أن مات قال ابن حجي كان ذكيا جيد الذهن 
  يستحضر التنبيه ويقرأ بالروايات أخذ ذلك عن أبيه وعن الشيخ صدقة

  ر مطعونا وغريمها وعاش والده بعده دهرا وباشر تدريس األتابكية بدمشق ونظرها إىل أن تويف يف صف
وفيها حممد الشرباوي قال ابن حجر اشتغل كثريا وكان مقتدرا على الدرس فدرس كتاب الشفا وعرضه مث درس 

  خمتصر مسلم للمنذري ومل يكن باملاهر مات يف سلخ السنة انتهى 
شافعي تفقه وفيها حيىي بن حممد بن حسن بن مرزوق املرزوقي اجلبلي بكسر اجليم وسكون الباء املوحدة اليماين ال

على رضى الدين بن أيب داود ومسع من علي بن شداد واشتغل كثريا وكان عابدا خريا دينا يتعاىن السماعات على 
  طريق الصوفية وجيتمع الناس عنده لذلك تويف يف مجادى اآلخرة وقد بلغ مثانني سنة 

  سنة مخس عشرة ومثامنائة

  
يب نصر وذلك بعد خلع الناصر وسلطنة املستعني اخلليفة وخلعه فيها تسلطن شيخ احملمودي ولقب باملؤيد وكين بأ

  وقتل الناصر فرج 



وفيها تويف إبراهيم بن أمحد بن حسني املوصلي املالكي تفقه واحترف بتأديب األطفال بالقاهرة مث حج وجاور 
يف عشر وسلك طريق الورع والنسك وصار يتكسب بالنسخ وحيج ماشيا وكان غاية يف الورع والتحري مات 

  التسعني 
وفيها شهاب الدين أبو العباس أمحد بن إمساعيل بن خليفة بن عبد العال قاضي القضاة الدمشقي الشافعي املعروف 

بابن احلسباين ولد سنة مثان وأربعني وسبعماية قال املقريزي وتفقه بأبيه وغريه ومسع من أصحاب الفخر وطلب 
يسمع حىت مسع من هو دون شيوخه مع ذكاء وتفنن وكتب تفسريا  بنفسه فأكثر جدا بدمشق والقاهرة ومل يزل

  أجاد فيه لو كمل وعلق على احلاوي يف الفقه شرحا وخرج أحاديث الرافعي وشرح الفية ابن مالك

يف النحو وناب يف احلكم بدمشق مدة مث ويل قضاء القضاة هبا غري مرة فلم حتمد سريته وكان ال يزال خيرج على 
مى على الشر ويلج يف مضايق الفنت حبا يف الرياسة انتهى كالم املقريزي وعده ابن ناصر الدين يف السلطان ويترا

  احلفاظ وأثىن عليه وتويف بدمشق يف يوم األربعاء عشر ربيع اآلخر عن مخس وستني سنة وسبعة أشهر وأيام 
لناشري الزبيدي اليمين الشافعي وفيها شهاب الدين أمحد بن رضي الدين أيب بكر بن موفق الدين علي بن حممد ا

قال ابن حجر يف أنباء الغمر عىن بالعلم وبرع يف الفقه وشارك يف غريه وخترج به أهل بلده مدة طويلة وويل قضاء 
زبيد فراعى احلق يف أحكامه فتعصبوا عليه فعزل وانتهت إليه رياسة الفتوى ببلده وكان شديد احلط على صوفية 

ابن العريب وكان يستكثر من كالم من يرد عليه فجمع من ذلك شيئا كثريا يف فساد مذهبه  زبيد املنتمني إىل كالم
  ووهاء عقيدته اجتمعت به بزبيد ونعم الشيخ كان مات يف خامس عشرى احملرم وقد جاوز السبعني انتهى 

ب ابن اهلامي ولد وفيها شهاب الدين أمحد بن حممد بن عماد بن علي املصري مث املقدسي الشافعي الفرضي احلاس
سنة ثالث ومخسني وسبعمائة واشتغل بالقاهرة وحصل طرفا صاحلا من الفقه وعىن بالفرائض واحلساب حىت فاق 

األقران ورحل إليه الناس من اآلفاق وصنف التصانيف النافعة يف ذلك ودرس بالقدس يف أماكن وناب عن القمين 
 هذه السنة ملالقاة زوجته بنت الظاهر قرر اهلروي يف الصالحية يف تدريس الصالحية مدة فلما قدم نوروز القدس يف

  مث قسمها بينه وبني ابن اهلائم لقيام أهل البلد معه ومسع منه ابن حجر وتويف يف بيت املقدس يف مجادى اآلخرة 
ه يف املنهل وفيها تغرى بردى بن عبد اهللا ومعىن تغرى بردى بلغة التتار أهللا أعطى الظاهري نائب الشام قال ولد

  الصايف كان والدي رومي اجلنس اشتراه

امللك الظاهر برقوق يف أوائل سلطنته تقريبا وأعتقه وجعله يف يوم عتقه خازكيا مث صار ساقيا وأنعم عليه فجعله 
رأس نوبة اجلمدارية وتنقلت به األحوال إىل أن ويل نيابة دمشق غري مرة وقال ابن حجر ويل نيابة حلب فسار فيها 

رية حسنة وأنشأ هبا جامعا مث ويل نيابة دمشق قال القاضي عالء الدين يف تارخيه كان عنده عقل وحياء وسكون س
حليما عاقال مشارا إليه بالتعظيم يف الدول وكان مجيال حسن الصورة جدا وكان يلهو لكن يف سترة وحشمة 

مرة على كره منه وذلك سنة ثالث عشرة  وأفضال واهللا يسمح له انتهى وقال ولده استقر يف نيابة دمشق ثالث
ومثامنائة وتويف واليا هبا يوم اخلميس سادس عشر احملرم وصلى عليه امللك الناصر فرج ألنه كان يومئذ يف دمشق 

وشهد دفنه يوم اجلمعة بتربة األمري تنم نائب الشام مبيدان احلصا مث قتل الناصر بعد أيام يف صفر من السنة املذكورة 
لدي عشرة أوالد ستة ذكور وأربع إناث وخلف أمواال كثرية استوىل عليها امللك الناصر فرج منها ألف وخلف وا

  مملوك إال ثالثني مملوكا 
وفيها جار اهللا بن صاحل بن أمحد بن عبد الكرمي الشيباين املكي مسع على تاج الدين ابن بنت أيب سعد ونور الدين 



الدين اهلكاري وحدث عنهم قال ابن حجر قرأت عليه أحاديث من جامع اهلمداين وعز الدين بن مجاعة وشهاب 
الترمذي مبدينة ينبع وكان خريا عاقال مات يف هذه السنة وهو الذي قال فيه صدر الدين بن اآلدمي البيتني 

  املشهورين وسنذكرمها يف ترمجته انتهى 
ثت باإلجازة عن شيوخ مصر والشام كاخلتىن وفيها رقية بنت العفيف عبد السالم بن حممد بن مزروع املدنية حد

  وابن املصري وابن سيد الناس من املصريني واملزى وغريه من الشاميني وتوفيت عن سبع ومثانني سنة 
  وفيها طنبغا الشريفي عتيق الشريف شهاب الدين نقيب األشراف حبلب

لشهاب حممود وتعلم اخلط معهم ففاق يف قال القاضي عالء الدين يف تارخيه مسع من أوالد مواله من اجلمال بن ا
اخلط احلسن وكتب الناس عليه واستقر يف وظيفة تعليم اخلط باجلامع الكبري وتسمى عبد اهللا وأجلسه الكمال بن 

العدمي مع الشهود العدول وفر يف الكائنة العظمى إىل القاهرة فأقام هبا مدة وحدث هبا وعلم اخلط كتبت عليه حبلب 
  ديث بالقاهرة يف سنة مثان ومثامنائة وتويف يف آخر هذه السنة انتهى وقرأت عليه احل

وفيها عائشة بنت علي بن حممد بن عبد الغين بن منصور الدمشقية مسعت مع زوجها احلافظ مشس الدين احلسين من 
  ابن اخلباز واملرداوي ومن بعدمها وحدثت وتوفيت يف رمضان عن بضع وستني سنة 

بد اهللا بن حممد بن طيمان بفتح الطاء املهملة وسكون الياء التحتانية املصري الطيماين الشافعي وفيها مجال الدين ع
نزيل دمشق ولد قبل السبعني وسبعمائة بيسري وحفظ احلاوي الصغري والزم البلقيين وعز الدين بن مجاعة واشتغل 

ن يلبس قريبا من زي الترك وكان ذكيا بالقاهرة ونبغ يف الفقه وشارك يف الفنون مث نزل دمشق وأفىت ودرس وكا
ماهرا ال يتكلم إال معربا ويتعاىن طريق الصوفية وكان يتردد إىل دمشق بسبب وقف له وحضر عند شيوخها 

وشهدوا له بالتقدم يف الفقه وأقام بدمشق يفيت ويشغل ويصنف ويدرس وشرع يف مجع أشياء مل تكمل واختصر 
نهاج وخلص من كالم األذرعي وغريه أشياء على املنهاج مل تشتهر لغالقة شرح الشيخ شرف الدين الغزي على امل

لفظه واختصاره وأثىن عليه ابن حجي وأخرب أنه أخذ عنه وقتل مبنزله بالتعديل يف الفتنة اليت بني الناصر وغرمائه يف 
خ الزاهد علي بن أيوب صفر عن حنو سبع وأربعني سنة ودفن مبقابر احلموية بالقرب من قرب عاتكة إىل جانب الشي

  رمحهما اهللا تعاىل 
  وفيها سراج الدين عمر بن عبد اهللا اهلندي املعروف بألفافا قال ابن

حجر كان عارفا بالفقه واألصول والعربية أقام مبكة أزيد من أربعني سنة فأفاد الناس يف هذه العلوم ومات يف ذي 
  احلجة عن سبعني سنة 

قوق بن أنس ولد سنة إحدى وتسعني وسبعمائة ومساه أبوه بلغاق مث مساه فرجا وفيها امللك الناصر فرج بن بر
وأجلس على التخت يوم اجلمعة نصف شوال سنة إحدى ومثامنائة بعهد من أبيه وعمره عشر سنني وستة أشهر 

  وقتل مبصر سلطانا ليلة السبت سادس عشر صفر 
اهر أمحد بن مجال الدين حممد بن احلافظ حمب الدين عبد اهللا وفيها زين الدين أبو اخلري حممد بن زين الدين أيب الط

الطربي مسع من الفخر القونوي وابن بنت سعد وابن مجاعة والعالئي وأجاز له أمحد بن علي اجلزري وابن القماح 
 وابن عايل واملستوري وغريهم وتفرد بإجازة اجلزري مبكة وحدث بأشياء كثرية باإلجازة عن مجاعة من املصريني

  والشاميني وبرع يف العلم وعرف باملروءة وتويف يف رمضان 
وفيها هباء الدين أبو حامد حممد بن أيب الطيب أمحد بن هباء الدين حممد بن علي بن سعيد بن إمام املشهد الشافعي 



ه وهو ظنا ولد سنة سبع وستني وسبعمائة وأحضره أبوه وأمسعه على أصحاب الفخر وابن القواس وحنوهم وتويف أبو
صغري فأدبه رجل أعمى وبرع من صباه وكان صحيح الفهم دينا عاقال نشأ نشأة حسنة وأفىت ودرس وعرض عليه 

  محوه شهاب الدين احلسباين النيابة يف احلكم فامتنع وتويف يف ذي القعدة بعلة االستسقاء 
لوي بفتح املهملة وسكون الالم وفيها مجال الدين حممد بن احلسن بن عيسى بن حممد بن أمحد بن مسلم املكي احل

نسبة إىل حلى كظيب مدينة باليمن املعروف بابن العليف مبهملة والم وفاء مصغر ولد حبلى سنة اثنتني وأربعني 
وسبعمائة ونزل مبكة ومسع من العز بن مجاعة وكان غاليا يف التشيع وتعاىن النظم فمهر فيه وفاق أقرانه إال أنه كان 

  عريض الدعوى

ملوك اليمن وأمراء مكة وينبع وانقطع إىل حسن ابن عجالن مبكة ومن مدائحه يف الناصر لدين اهللا صالح ومدح 
  الدين بن علي بن حممد صاحب صنعا 

  ) كربوج من النجوم خوايل ** جادك الغيث من طلول بوايل ( 
  ) بيض أيامها وسود الليايل ** فقدت بيض انسها فتساوى ( 
  ) حاهلا بعد من أحب وحايل ** ساوى قامستين وجدي هبا فت( 

  وهي طويلة وله فيه من أخرى 
  ) مل يبق بعدك منهم إال قفا ** يا وجه آل حممد يف وقته ( 
  ) كتب العلوم لكنت فيها املصحفا ** لو كانت األشراف آل حممد ( 
  ) يابن النيب لكنت فيها يوسفا ** أو كانت األسباط آل حممد ( 

  وتويف يف سابع رجب 
وفيها مجال الدين حممد بن حممد بن حممد بن علي بن أمحد البعلبكي املعروف بابن اليونانية ولد أول سنة اثنتني 

  ومخسني وسبعمائة ومسع احلديث وقرأ ودرس وأفىت وشارك يف الفضائل وكان عارفا بأخبار أهل بلده 
ي بن أيوب بن الشحنة حممود والشحنة جده وفيها حمب الدين أبو الوليد حممد بن حممد بن حممد بن حممود بن غاز

األعلى حممود الشهري بابن الشحنة التركي األصل احلليب احلنفي ولد سنة تسع وأربعني وسبعمائة وحفظ القرآن 
العظيم وعدة متون وتفقه وبرع يف الفقه واألصول والنحو واألدب وأفىت ودرس وتوىل قضاء قضاة احلنفية حبلب مث 

عليه الظاهر برقوق يف سنة ثالث وتسعني وسبعمائة وقدم به إىل القاهرة مث أفرج عنه ورجع إىل دمشق إىل أن قبض 
حلب فأقام هبا إىل أن قبض عليه امللك الناصر فرج سنة ثالث عشرة ومثامنائة لقيامه مع مجاعة على الناصر مث أفرج 

أربع عشرة ومثامنائة فلما انكسر الناصر عنه فقدم القاهرة مث عاد إىل دمشق صحبة امللك الناصر املذكور سنة 
  وحوصر بدمشق واله قضاء احلنفية بالقاهرة

فلم يتم ألنه ملا أزيلت دولة الناصر أعيد ابن العدمي لقضاء الديار املصرية واستقر ابن الشحنة يف قضاء حلب 
ا لطيفا فيه أوهام وأعطى تداريس بدمشق قال ابن حجر كان كثري الدعوى واالستحضار عايل اهلمة وعمل ترخي

  عديدة وله نظم فائق وخط رائق ومن نظمه 
  ) يف الناس من وصف املدامة فيكا ** ساق املدام دع املدام فكل ما ( 
  ) يف مقلتيك ووجنتيك وفيكا ** فعل املدام ولوهنا ومذاقها ( 

  وله 



  ) مهي ال أعرف كيف الطريق ** أسري باجلرعى أسريا ومن ( 
  ) وفوق سفح اخلد وادي العقيق ** وأدى الغضا  يف منحىن األضلع( 

انتهى وقال القاضي عالء الدين يف ذيل تاريخ حلب وله ألفية رجز تشتمل على عشرة علوم وألفية اختصر فيها 
منظومة النسفي وضم إليها مذهب أمحد وله تآليف أخرى يف الفقه واألصول والتفسري انتهى وتويف حبلب يوم 

  يع اآلخر اجلمعة ثاين عشر رب
وفيها شرف الدين مسعود بن عمر بن حممود بن أمنار األنطاكي النحوي نزيل دمشق قدم إىل حلب وقد حصل 

طرفا صاحلا من العربية مث قدم دمشق فأخذ عن الصفدي وابن كثري وغريمها وتقدم يف العربية وفاق يف حسن التعليم 
يكتب حسنا وينظم جيدا وكان يتعاىن الشهادة ولو مل يكن  حىت كان يشارط عليه إىل أمد معلوم مببلغ معلوم وكان

  باحملمود فيها وكان مزاحا قليل التضون مات يف تاسع شعبان وهو يف عشر الثمانني قاله ابن حجر

  سنة ست عشرة ومثامنائة

  
بالفقه يف ربيعها األول ظهر اخلارجي الذي ادعى أنه السفياين وهو رجل عجلوين يسمى عثمان بن ثقالة اشتغل 

قليال بدمشق مث قدم عجلون فنزل بقرية اجليدور ودعا إىل نفسه فأجابه بعض الناس فأقطع اإلقطاعات ونادى أن 
مغل هذه السنة مساحمة وال يؤخذ من أهل الزراعة بعد هذه السنة اليت سومح هبا سوى العشر فاجتمع عليه خلق 

 وادي الياس وبث كتبه إىل النواحي ترمجتها بعد كثري من عرب وعشري وترك وعمل له ألوية خضراء وسار إىل
البسملة السفياين إىل حضرة فالن أن جيمع فرسان هذه الدولة السلطانية امللكية اإلمامية األعظمية الربانية احملمدية 

سار عليه يف السفيانية وحيضر خبيله ورجاله مهاجرا إىل اهللا ورسوله ومقاتال يف سبيل اهللا لتكون كلمة اهللا هي العليا ف
أوائل ربيع اآلخر غامن الغزاوي وجهز إليه طائفة وطرقوه وهو جبامع عجلون فقاتلهم فقبضوا عليه وعلى ثالثة من 

  أصحابه فاعتقل األربعة وكتب إىل املؤيد خبربه فأرسلهم إىل قلعة صرخد 
بعني وسبعمائة واشتغل على أبيه وفيها تويف إبراهيم بن أمحد بن خضر الصاحلي احلنفي ولد يف رمضان سنة أربع وأر

وناب يف القضاء مبصر ودرس وأفىت وويل إفتاء دار العدل وكان جريئا مقداما مث ترك االشتغال بآخره وافتقر وتويف 
  يف ربيع األول وكانت وفاة أبيه سنة مخس ومثانني وسبعمائة 

فعي الغزي القرشي النوفلي الشهري بابن وفيها برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن هبادر بن أمحد الشا
  زقاعة بضم الزاي وفتح القاف املشددة وألف وعني مهملة وهاء قال يف املنهل كان إماما بارعا مفننا يف علوم كثرية

ال سيما معرفة األعشاب والرياضة وعلم التصوف مولده سنة أربع وعشرين وسبعمائة على الصحيح قال املقريزي 
اطة وأخذ القراءات عن الشيخ مشس الدين احلكري والفقه عن بدر الدين القونوي والتصوف عن عاىن صناعة اخلي

الشيخ عمر حفيد الشيخ عبد القادر ومسع احلديث من نور الدين علي الفوي وقال الشعر ونظر يف النجوم وعلم 
بالصالح انتهى اختصارا  احلرف وبرع يف معرفة األعشاب وساح يف األرض وجترد وتزهد فاشتهر ببالد غزة وعرف

قلت باجلملة كانت رياسته يف علوم كثرية وله حظ وافر عند ملوك مصر ونال من احلرمة والوجاهة ما مل ينله غريه 
  من أبناء جنسه فإنه كان جيلس فوق قضاة القضاة ومن شعره اللطيف 

  ) سحريا بعرف البان والرند واآلس ** ومن عجيب أن النسيم إذا سرى ( 



  ) فيخطر يل أن األحبة جالسي ** يد على مسعي حديث احبىت يع( 
  ومنه أيضا 

  ) مشايخ علم السحر عن حلظه رووا ** ووردى خد نرجسي لواحظ ( 
  ) من املسك فوق اجللنار قد التووا ** وواوات صدغيه حكني عقاربا ( 
  ) عليها قلوب العاشقني قد انكووا ** ووجنته احلمرا تلوح كجمرة ( 
  ) لقول حسود والعواذل أن عووا ** له باق ولست بسامع  وودى( 
  ) وكيف وأحشائي على حبه انطووا ** وواهللا ال أسلو ولو صرت رمة ( 

  وتويف بالقاهرة يف ثامن عشر ذي احلجة ودفن خارج باب النصر انتهى ما قاله صاحب املنهل باختصار 
بن موسى بن أمحد بن سعد بن غشم بن غزوان بن علي  وفيها شهاب الدين أبو العباس أمحد بن عالء الدين حجي

بن مسرور بن تركي احلسباين الدمشقي الشافعي احلافظ مؤرخ اإلسالم قال ابن قاضي شهبة يف طبقاته ولد يف احملرم 
  سنة إحدى ومخسني وسبعمائة وحفظ التنبيه وغريه ومسع

ري وكتب الكثري وقد كتب أمساء مشاخيه جمردا يف احلديث من خالئق وأجاز له خلق من بالد شىت وقرأ بنفسه الكث
بعض جماميعه على حروف املعجم وأخذ الفقه عن والده والشيخ مشس الدين بن قاضي شهبة وقاضي القضاة هباء 
الدين أيب البقاء وغريهم واستفاد من مشايخ العصر منهم األذرعي واحلسباين وابن قاضي الزبداين وابن خطيب 

قاضي تاج الدين السبكي ومشس الدين املوصلي وخترج يف علوم احلديث باحلافظني ابن كثري وابن يربود والغزي وال
رافع وأخذ النحو عن أيب العباس العناين وغريه ودرس وأفىت وأعاد وناب يف احلكم وصنف وكتب خبطه احلسن ما 

ى مواضع من املهمات لألسنوي ال حيصى كثرة فمن ذلك شرح على احملرر البن عبد اهلادي كتب منه قطعة ورد عل
وعلى مواضع من األلغاز له بني غلطه فيها ومجع فوائد يف علوم متعددة يف كراريس كثرية مساها مجع املفترق وكتابا 

مساه الدارس من أخبار املدارس يذكر فيه ترمجة الواقف وما شرطه وتراجم من درس باملدرسة إىل آخر وقت وهو 
كثري وقد وقفت على كراريس منه وكتب ذيال على تاريخ ابن كثري وغريه بدأ فيه كتاب نفيس يدل على اطالع 

من سنة إحدى وأربعني يذكر فيه حوادث الشهر مث من تويف فيه وهو مفيد جدا كتب منه ست سنني مث بدأ من سنة 
التاريخ املذكور  تسع وستني فكتب إىل قبيل وفاته بيسري وكان قد أوصاين بتكميل اخلرم املذكور فأكملته وأخذت

وزدت عليه حوادث من تواريخ املصريني وغريهم بقدر ما ذكره الشيخ وتراجم أكثر من التراجم اليت ذكرها بكثري 
وبسطت الكالم يف ذلك وجاء إىل آخر سنة أربعني ومثامنائة يف سبع جملدات كبار مث اختصرته يف حنو نصفه وقد ويل 

لشيوخ شريكا لغريه وانتهت املشيخة يف البالد الشامية إليه وكان يكتب الشيخ يف آخر عمره اخلطابة ومشيخة ا
على الفتاوى كتابة حسنة وخطه مليح وكان يضرب املثل جبودة ذهنه وحسن أحباثه وكان حسن الشكل دينا خريا 

  له أوراد

تويف يف من صالة وصيام وعنده أدب كثري وحشمة وحسن معاشرة وعنه أخذت هذا الفن واستفدت منه كثريا 
  احملرم ودفن عند والده على جادة الطريق انتهى كالم ابن قاضي شهبة 

وفيها أمحد بن علي بن النقيب املقدسي احلنفي قال ابن حجر ولد سنة إحدى ومخسني وسبعمائة وتقدم يف فقه 
  احلنفية وشارك يف فنون وكان يؤم باملسجد األقصى 

بن خليفة بن فرج بن عبد اهللا بن حيىي بن عبد الرمحن الناصري  وفيها شهاب الدين أبو العباس أمحد بن ناصر



الباعوين الشافعي قال ابن قاضي شهبة فيه الشيخ اإلمام العامل املفنن قاضي القضاة خطيب اخلطابة إمام البلغاء ناصر 
سنني وحفظ  الشرع ولد بقرية الناصرة من البالد الصفدية سنة اثنتني ومخسني وسبعمائة وحفظ القرآن وله عشر

املنهاج يف مدة يسرية مث املنهاج للبيضاوي واأللفية وغري ذلك وقدم دمشق وعرض كتبه على مجاعة من العلماء 
منهم القاضي تاج الدين السبكي واملشايخ ابن خطيب يربود وابن قاضي الزبداين وابن قاضي شهبة وابن الشريشي 

من املسندين وقرأ النحو على الشيخ أيب عبد اهللا املالكي  والزهري وغريهم وأخذ عنهم ومسع احلديث من مجاعة
وغريه ومهر يف ذلك وكتب اخلط احلسن مث رجع إىل صفد وقد أجيز وأخذ من طلب العلم أربه فاشتغل بالعلم 
وأفىت وفاق يف النظم والنثر وصحب الفقراء والصاحلني مث توجه إىل الديار املصرية واجتمع بامللك الظاهر فواله 

ابة باجلامع األموي فقدم يف ذي القعدة سنة اثنتني وتسعني مث ملا قدم السلطان يف سنة ثالث وتسعني واله القضاء خط
يف ذي احلجة فباشر بعفة ومهابة زائدة وتصميم يف األمور مع نفوذ حلكمه وكان يكاتب السلطان مبا يريد فريجع 

  فقهاء معاليم كثرية ودرس الفقه والتفسري يف مدارساجلواب مبا خيتاره وانضبطت االوقاف يف أيامه وحصل لل

كثرية وويل مشيخة الشيوخ مث وقعت له أمور أوجبت تغري خاطر السلطان عليه منها أنه طلب أن يقرضه من مال 
األيتام شيئا فامتنع فعزله بعد ما باشر سنتني ونصفا وكشف عليه وعقدت له جمالس وحصل يف حقه تعصب ولفقت 

اطلة أظهر اهللا براءته منها ومل يسمع عنه مع كثرة أعدائه أنه ارتشى يف حكم من األحكام وال أخذ شيئا عليه قضايا ب
من قضاة الرب كما فعله من بعده من القضاة مث ويل خطابة القدس مدة طويلة مث خطابة دمشق ومشيخة الشيوخ مث 

إجراء األمور على ما كان أوال لتغري األحوال  واله الناصر القضاء يف صفر سنه اثنيت عشرة ومثامنائة ومل ميكنه
واختالف الدول مث صرفه األمري شيخ عند استيالئه على دمشق يف مجادى اآلخرة من السنة ويف فتنة الناصر ويل 
قضاء الديار املصرية مدة احلصار مث انتقض وكان خطيبا بليغا له اليد الطوىل يف النظم والنثر مع السرعة يف ذلك 

أعظم أنصار احلق وأعوانه أعز اهللا تعاىل به الدين وكف به أكف املفسدين وكان ظاهر الديانة كثري البكاء  وكان من
وكتب الكثري خبطه ومجع أشياء انتهى باختصار وقال ابن حجر اجتمعت به ببيت املقدس والقاهرة وأنشدين من 

  نظمه ومسعت عليه وهو القائل 
  ) عسى غري هذا عسى  وقالت** وملا رأت شيب رأسي بكت ( 
  ) وإن السواد لباس األسى ** فقلت البياض لباس امللوك ( 
  ) قليل النفاق بسوق النسا ** فقالت صدقت ولكنه ( 

  وله يف العقيدة قصيدة أوهلا 
  ) أخطا الذين على ما قد بدا مجدوا ** أثبت صفات العلى وأنف الشبيه فقد ( 
  ) عطلوا وطريق احلق مقتصد ف** وضل قوم على التأويل قد عكفوا ( 

  انتهى وتويف يف أوائل احملرم ودفن بسفح قاسيون حبوش زاوية الشيخ أيب بكر بن داود

  
وفيها زين الدين هو زين الدين أبو بكر بن حسني بن عمر بن حممد بن يونس العثماين املراغي مث املصري الشافعي 

له أبو العباس بن الشحنة فكان آخر من حدث عنه يف الدنيا نزيل املدينة ولد سنة مثان وعشرين وسبعمائة وأجاز 
باإلجازة وأجاز له أيضا املزي والربزايل واحلجار وآخرون من دمشق ومحاة وحلب وغريها وتفرد بالرواية عن 

أكثرهم ومسع بالقاهرة من مجاعة وخرج له احلافظ ابن حجر أربعني حديثا عن أربعني شيخا وقرأ على الشيخ تقي 



ن السبكي شيئا من حمفوظاته عرضا قبل أن يلي القضاء والزم الشيخ مجال الدين األسنوي وويل قضاء املدينة الدي
وخطابتها سنة تسع ومثامنائة وأخذ عن مغلطاي وغريه من احملدثني وشرح املنهاج الفقهي واختصر تاريخ املدينة 

ضة الشريفة إىل أن صار شيخها املشار إليه مث وحصل للمدينة جهات تقوم حباله والزم االشغال والتحديث بالرو
  عزل عن قضائها فتأمل لذلك وتويف باملدينة املنورة يف ذي احلجة 

وفيها رضي الدين أبو بكر بن يوسف بن أيب الفتح العدين بن املستأذن قال ابن حجر حج كثريا وقدم القاهرة وتعاىن 
جبامع عدن وخطب ومل ينجب مسعت من نظمه ومسع مين  النظر يف األدب ومهر يف القراءات وتكلم على الناس

  كثريا مات وقد جاوز السبعني انتهى 
وفيها حسام الدين حسن بن علي بن حممد األبيوردي بفتح اهلمزة والواو وسكون التحتية وكسر الباء وسكون 

ين وغريه وبرع يف املعقوالت الراء نسبة إىل باورد بلدة خبراسان الشافعي اخلطيب نزيل مكة أخذ عن السعد التفتازا
ودخل اليمن واجتمع بالناصر ففوض إليه تدريس بعض املدارس بتعز فعاجلته املنية هبا وصنف ربيع اجلنان يف املعاين 

  والبيان وغري ذلك 
  وفيها عائشة بنت حممد بن عبد اهلادي بن عبد احلميد بن عبد اهلادي بن

ها الصاحلية احلنبلية املذهب احملدثة حمدثة دمشق ولدت سنة ثالث يوسف بن حممد بن قدامة املقدسي األصل أبو
وعشرين وسبعمائة وحضرت يف أوائل الرابعة من عمرها مجيع صحيح البخاري على مسند اآلفاق احلجار وروت 

عن خلق وروى عنها احلافظ ابن حجر وقرأ عليها كتبا عديدة وكانت يف آخر عمرها أسند أهل زماهنا مكثرة مساعا 
وشيوخا قاله العلموي يف طبقات احلنابلة وتوفيت يف أحد الربيعني ودفنت بالصاحلية قال ابن حجر تفردت بالسماع 

من احلجار ومن مجاعة ومسع منها الرحالة فأكثروا وكانت سهلة يف األمساع سهلة اجلانب ومن العجائب أن ست 
عائشة آخر من حدثت عن صاحبه احلجار  الوزراء كانت آخر من حدثت عن ابن الزبيدي بالسماع مث كانت

  بالسماع وبني وفاتيهما مائة سنة 
وفيها عبد القوي بن حممد بن عبد القوي املالكي البجائي املغريب األصل واملولد واملنشأ نزيل مكة قال ولده قطب 

ه وعمره مثان عشرة الدين أبو اخلري ولد والدي سنة ثالث وأربعني وسبعمائة ببجاية من بالد الغرب ورحل من بلد
سنة وقدم القاهرة وحج سنة أربع وستني مث عاد إىل القاهرة مث حج يف سنة سبعني وقطن مبكة إىل أن مات وقال 

الشيخ تقي الدين الفاسي قدم ديار مصر يف شبيبته فأخذ هبا عن الشيخ موسى املراكشي وغريه ومسع هبا من املناوي 
س باحلرم الشريف وأفىت باللفظ تورعا وكان ذا معرفة بالفقه قال ابن حجر وسعد الدين األسفراييين وغريمها ودر

  تفقه وأفاد ودرس وأعاد وأفىت وتويف مبكة يف شوال ودفن باملعالة 
وفيها فخر الدين عثمان بن إبراهيم بن أمحد الشيخ اإلمام الربماوي الشافعي شيخ قراء مدرسة الظاهر برقوق قال 

  عا يفيف املنهل كان إماما بار

معرفة القراءات عاملا بالفقه واحلديث والعربية تصدر لألقراء عدة سنني إىل أن تويف فجأة بعد خروجه من احلمام يوم 
اإلثنني تاسع عشر شعبان والربماوي نسبة إىل برمة بلدة بالغربية من أعمال القاهرة بالوجه البحري وإليها ينسب 

  مجاعة كثرية من الفقهاء وغريهم انتهى 
فيها فتح الدين فتح اهللا بن معتصم بن نفيس الداودي التربيزي احلنفي الطبيب ولد سنة تسع ومخسني وسبعمائة و

وقدم مع أبيه إىل القاهرة فمات أبوه وهو صغري فكفله عمه بديع بن نفيس فتميز يف الطب وقرأ املختار يف الفقه 



رع اجلمال فانتزعه برقوق وصار من أخص املماليك وتردد إىل جمالس العلم وتعلم اخلط وباشر العالج وكان با
عنده واشتهر وشاع ذكره واستقر يف رياسة الطب بعد موت عمه بديع مث عاجل برقوق فأعجبه وكان يدري كثريا 

من األلسن ومن األخبار فراج عند برقوق وباشر رياسة الطب بعفة ونزاهة قال البقاعي كان ذا باع طويل يف الطب 
وما يف سوق الكتبيني فرأى شخصا ينسخ يف كتاب وليس به مرض فتأمله وقال هذا ميوت اليوم فكان حىت أنه مر ي

كذلك وقال املقريزي كان له فضائل مجة غطاها شحه حىت اختلق عليه أعداؤه معايب برأه اهللا منها فأىن صحبته 
بل كان من خري أهل زمانه عقال مدة طويلة تزيد على العشرين ورافقته سفرا وحضرا فما علمت عليه إال خريا 

وديانة وحسن عبادة وتأله ونسك وحمبة للسنة وأهلها وانقياد إىل احلق وصرب على األذى وجودة للحافظة وكان 
يعاب بالشح مباله فإنه كان خيذل صديقه أحوج ما يكون إليه وقد جوزي بذلك فإنه ملا نكب يف هذه السنة ختلى 

  د مغنيا وال معينا فال قوة إال باهللا عنه كل أحد عن الزيارة فلم جي
وفيها مشس الدين حممد بن أمحد بن خليل املصري الغراقي بفتح املهملة وتشديد الراء وبعد األلف قاف نسبة إىل 

  بعض قرى الديار املصرية الشافعي

ملذكور نيابة مع الدين اشتغل كثريا ومتهر يف الفرائض وأشغل الناس فيها باجلامع األزهر وكثرت طلبته وأم باجلامع ا
واخلري وحسن السمت والتواضع والصرب على الطلبة وكان يقسم التنبيه واملنهاج فيقرن بينهما مجيعا يف مدة لطيفة 

وقد مسع من العز بن مجاعة مبكة وحدث وجاور كثريا وكان يعتمر يف كل يوم أربع عمر وخيتم كل يوم ختمة وتويف 
  يف خامس شعبان 

عبد اهللا احلجيب احلنفي امللقب بالقطعة قال ابن حجر كان من أكثر احلنفية معرفة باستحضار الفروع وفيها حممد بن 
  مع مجود ذهنه وكان خطه رديئا إىل الغاية وكان رث الثياب واهليئة خامال مات يف رمضان انتهى 

ي اشتغل ببلده وأشغل الناس وفيها مجال الدين حممد بن عمر العواري بفتح املهملة وختفيف الواو التعزي الشافع
كثريا واشتهر وأفىت ودرس ونفع الناس وكثرت تالمذته وويل القضاءة ببلده فباشر بشهامة وترك مراعاة ألهل 

الدولة فتعصبوا عليه حىت عزل وقد أراق يف مباشرته اخلمور وأزال املنكرات والزم اليهود بتغيري عمائمهم مث بعد 
  فع للناس إىل أن مات عزله أقبل على االشتغال والن

وفيها شهاب الدين موسى بن أمحد بن موسى الرمثاوي مث الدمشقي الشافعي ولد تقريبا سنة ستني وسبعمائة 
واشتغل على الشيخ شرف الدين الغزي والزمه وأذن له يف االفتاء وأخذ الفرائض عن حمب الدين املالكي وفضل 

لطب عن الرئيس مجال الدين وكتب خبطه ومهر وتعاىن الزراعة مث فيها وأخذ مبكة عن ابن ظهرية وأخذ طرفا من ا
تزوج بنت شيخه فماتت معه فورث منها ماال مث بذل ما ال حىت ناب يف احلكم واستمر مث ويل قضاء الكرك قال ابن 

  قاضي شهبة يف تارخيه كان سيء السرية وفتح أبوابا من األحكام الباطلة فاستمرت

  هر األخنائي وقد امتحن ومات بدمشق يف ربيع األول وقيل إنه سم واهللا أعلم بعد وكان عنده دهاء وصا

  سنة سبع عشرة ومثامنائة

  
يف سابع شعباهنا دخل الفرنج مدينة سبتة من بالد املغرب وخربوها وأخذوا ما كان هبا من األموال والذخائر حىت 

وة إال باهللا وكان أهلها وهم حماصرون أرسلوا الكتب العلمية وتركوها قاعا خرابا ومع ذلك فهي بأيديهم فال ق



  قصيدة طنانة يستنجدون فيها أهل اإلسالم من أهل مصر وغريها مطلعها 
  ) فقد سألتكم نصرها ملة اهلدى ** محاة اهلدى سبقا وإن بعد املدى ( 

  فلم تفدهم شيئا غري أن أجيبوا بقصيدة من نظم البن حجة ويا ليتها مثلها 
الدين أبو بكر بن علي بن سامل بن أمحد الكناين العامري نسبة إىل قرية كفر عامر من قرى الزبداين وفيها تويف تقي 

ابن قاضي الزبداين الشافعي ولد يف ذي احلجة سنة مخسني وسبعمائة واشتغل بدمشق فربع يف احلساب وشارك يف 
ة الكربى وكان قد أسر مع التمرية مث الفقه وقرأ يف األصول وويل قضاء بعلبك وبريوت وقدم القاهرة بعد الفتن

ختلص وأخرب عن بعض من أسره أنه قال له عالمة وقوع الفتنة كثرة نباح الكالب وصياح الديكة يف أول الليل قال 
وكان ذلك قد كثر بدمشق قبل جميء مترلنك وكان يقرأ يف احملراب جيدا وويل قضاء كفر طاب وتقدم يف معرفة 

  ينا خريا يتعاىن املتجر تويف بدمشق يف ذي احلجة الفرائض واحلساب وكان د
وفيها سعد الدين سعد بن علي بن إمساعيل اهلمذاين احلنفي مث العيين نزيل حلب كان فاضال عاقال دينا له مروءة 

  ومكارم أخالق وله وقع يف النفوس خلريه ونفعه للطلبة وإحسانه إليهم بعلمه وجاهه مات يف أول شعبان
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أخبار من ذهب:كتاب  الذهب يف    شذرات 
لي :املؤلف احلنب لعكري  ا بن حممد  بن أمحد   عبد احلي 

  وخلف ولده سعد الدين سعد اهللا ومل تطل مدته بل مات سنة إحدى وعشرين ومل يكتهل 
الطربي وفيها عبد اهللا بن صاحل بن أمحد بن عبد الكرمي ابن أيب املعايل الشيباين املكي مسع من عثمان بن الصفي 

  والسراج الدمنهوري وغريمها وتفرد بالرواية عنهم مبكة وكان خطيبا جبدة تويف يف ربيع اآلخر وقد قارب الثمانني 
وفيها مجال الدين عبد اهللا بن عالء الدين علي بن حممد بن علي بن عبد اهللا الكناين العسقالين احلنبلي املعروف 

نة مخسني وسبعمائة وأحضر على امليدومي ومسع من األتقوي والعرضي باجلندي سبط أيب احلرم بن القالنسي ولد س
والبسه امليدومي خرقة التصوف وحدث باليسري يف آخر عمره وأحب الرواية وأكثروا عنه وكان ذا مست حسن 

وديانة ونادرة حسنة ويتكلم يف مسائل الفقه ومسع منه ابن حجر جزءا من حديث أيب الشيخ بسماعه على جده أيب 
حلرم القالنسي بسنده وقرأ عليه أيضا سباعيات مونسة خاتون بنت امللك العادل بسماعه على جده أيضا عنها ا

  مساعا وتويف يف القاهرة يف رجب 
وفيها زين الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن يوسف بن احلسن بن حممود املدين الزرندي بالزاي والراء 

هان احلنفي ولد يف ذي القعدة سنة ست وأربعني وسبعمائة باملدينة النبوية ومسع على والنون نسبة إىل زرند بلد بأصب
العز بن مجاعة والصالح العالئي وأجاز له الزبري األسواين وهو آخر من حدث عنه وتفقه وبرع يف الفقه وغريه وويل 

ته لعفته ودينه ومل يزل باملدينة إىل قضاء احلنفية باملدينة النبوية حنوا من ثالث وثالثني سنة مع حسبتها ومحدت سري
  أن تويف هبا يف ربيع األول 

وفيها احلافظ مجال الدين أبو حامد حممد بن عبد اهللا بن ظهرية بن أمحد بن عبد اهللا بن عطية بن ظهرية بن مرزوق 
  بن حممد بن سلمان املخزومي املكي الشافعي ولد سنة مخسني وسبعمائة تقريبا وعىن باحلديث فرحل

فيه إىل دمشق ومحاة وحلب والقدس ومصر وغريها وحصل األجزاء ونسخ وكتب الكثري خبطه الدقيق احلسن وبرع 
يف الفقه واحلديث وأخذ عن ابن أميلة وصالح الدين بن أيب عمر ومجع من أصحاب التقى سليمان ومن بعدهم 

ولزم العراقي يف احلديث وانتفع الناس به مبكة  وتفقه بعمه أيب الفضل النويري وبالبهاء السبكي وباألذرعي والبلقيين
وأشغلهم حنوا من أربعني سنة وخرج له غرس الدين خليل معجما عن شيوخه بالسماع واإلجازة يف جملدة وشرح 

هو قطعة من احلاوي وله عدة ضوابط نظما ونثرا وله أسئلة تدل على باع واسع يف العلم استدعى اجلواب عنها من 
ه عنها وهي معروفة تلقب باألسئلة املكية وحدث بكثري من مروياته باملسجد احلرام ومسع منه ابن البلقيين فأجاب

حجر وقال وهو أول شيخ مسعت احلديث بقراءته مبصر يف سنة ست ومثانني وويل قضاء مكة وعزل وأعيد مرارا 
  كة يف شهر رمضان وكان كثري العبادة واألوراد مع السمت احلسن والسكون والسالمة وتويف قاضيا مب

وفيها جمد الدين أبو الطاهر حممد بن يعقوب بن إبراهيم بن عمر الفريوزابادي اللغوي الشافعي العالمة قال 
السخاوي يف الضوء الالمع ولد يف ربيع سنة تسع وعشرين وسبعمائة بكازرون ونشأ هبا وحفظ القرآن وهو ابن 

دب واللغة عن والده وغريه من علماء شرياز وانتقل إىل العراق فدخل سبع وانتقل إىل شرياز وهو ابن مثان وأخذ األ
واسط وأخذ عن الشرف عبد اهللا بن بكتاش وهو قاضي بغداد ومدرس النظامية هبا وويل هبا تداريس وتصادير 



وكثرت فضائله وظهرت وكثر اآلخذون عنه فكان ممن أخذ عنه الصفدي والفهامة ابن عقيل واجلمال األسنوي 
  هشام مث قدم القاهرة وأخذ عن علمائها وجال يف البالد الشرقية والشامية ودخل الروم واهلند ولقي مجعا من وابن

الفضالء ومحل عنهم شيئا كثريا جتمعه مشيخته ختريج اجلمال بن موسى املراكشي وفيه أن مروياته الكتب الستة 
ة وغري ذلك على مشايخ عديدة وجم غفري مث وسنن البيهقي ومسند أمحد وصحيح ابن حبان ومصنف ابن أيب شيب

دخل زبيد يف رمضان سنة ست وتسعني بعد وفاة قاضي األقضية باليمن كله اجلمال الرميي شارح التنبيه فتلقاه 
األشرف إمساعيل وبالغ يف إكرامه وصرف له ألف دينار سوى ألف أخرى أمر صاحب عدن أن جيهزه هبا واستمر 

لعلم وكثر االنتفاع به وأضيف إليه قضاء اليمن كله يف ذي احلجة سنة سبع وتسعني بعد مقيما يف كنفه على نشر ا
ابن عجيل فارتفق باملقام يف هتامة وقصده الطلبة وقرأ السلطان فمن دونه عليه واستمر بزبيد مدة عشرين سنة وهي 

ال منه رفعة وبرا حبيث أنه صنف بقية أيام األشرف مث ولده الناصر وكان األشرف قد تزوج ابنته ملزيد مجاهلا ون
كتابا وأهداه له على طباق فمألها له دراهم ويف أثناء هذه املدة قدم مكة مرارا وجاور باملدينة والطائف وعمل هبا 

مآثر حسنة وكان حيب االنتساب إىل مكة ويكتب خبطه امللتجىء إىل حرم اهللا تعاىل ومل يدخل بلدا إال وأكرمه 
ظيمه مثل شاه منصور ابن شجاع صاحب تربيز واألشرف صاحب مصر والسلطان بايزيدخان متوليها وبالغ يف تع

بن عثمان متويل الروم وابن أويس صاحب بغداد ومتر لنك وغريهم واقتىن كتبا كثرية حىت نقل عنه أنه قال 
ل وينظر فيها لكنه اشتريت خبمسني ألف مثقال كتبا وكان ال يسافر إال ويف صحبته منها أمحال وخيرجها يف كل منز

كان كثري التبذير وإذا أملق باع منها وإذا أيسر اشترى غريها وصنف كتبا كثرية منها بصائر ذوي التمييز يف 
لطائف الكتاب العزيز جملدان وتنوير املقباس يف تفسري ابن عباس أربع جملدات تيسري فاحتة اإلهاب بتفسري فاحتة 

شد إىل فضائل القرآن العظيم وحاصل كورة اخلالص يف فضائل سورة اإلخالص الكتاب جملد كبري والدر النظيم املر
  وشرح خطبة الكشاف وشوارق األسرار العلية

يف شرح مشارق األنوار النبوية جملدان وفتح الباري بالسيل الفسيح اجلاري يف شرح صحيح البخاري كمل ربع 
ة االجتهاد ثالثة جملدات والنفحة العنربية يف مولد خري العبادات منه يف عشرين جملدا واألسعاد باألصغاد إىل درج

الربية والصالت والبشر يف الصالة على خري البشر والوصل واملىن يف فضل مىن واملغامن املطابة يف معامل طابة وهتييج 
ف وفصل الغرام إىل البلد احلرام وإثارة الشجون لزيارة احلجون عمله يف ليلة وأحاسن اللطائف يف حماسن الطاي

الدرة من اخلرزة يف فضل السالمة على اخلبزة وروضة الناظر يف ترمجة الشيخ عبد القادر واملرقاة الوفية يف طبقات 
احلنفية والبلغة يف ترمجة أئمة النحاة واللغة والفضل الويف يف العدل األشريف ونزهة األذهان يف تاريخ أصبهان جملد 

ت ومنية السول يف دعوات الرسول والتجاريح يف فوائد متعلقة بأحاديث وتعيني الغرفات للمعني على عني عرفا
املصابيح وتسهيل طريق الوصول إىل األحاديث الزائدة على جامع األصول واألحاديث الضعيفة والدر الغايل يف 

كم والعباب األحاديث العوايل وسفر السعادة واملتفق وضعا املختلف صقعا والالمع املعلم العجاب اجلامع بني احمل
قدر متامه يف مائة جملد يقرب كل جملد منه صحاح اجلوهري كمل منه مخس جملدات والقاموس احمليط والقابوس 

الوسيط ومقصود ذوي األلباب يف علم األعراب جملد وحتبري املوشني فيما يقال بالسني والشني تبع فيه أوهام اجململ 
س جملدات والروض املسلوف فيما له امسان إىل الوف وحتفة البن فارس يف ألف موضع واملثلث الكبري يف مخ

القماعيل فيمن تسمى من الناس واملالئكة بإمساعيل وأمساء السراح يف أمساء النكاح واجلليس األنيس يف أمساء 



اخلندريس جملد وأنواء الغيث يف أمساء الليث وترقيق األسل يف تضعيف العسل كراسني وزاد املعاد يف وزن بانت 
  عاد وشرحه يف جملد والنخب الطرائف يف النكت الشرائف وغري ذلك من خمتصر ومطولس

وقال اخلزرجي يف تاريخ اليمن أنه مل يزل يف ازياد من علو اجلاه واملكان ونفوذ الشفاعات واألوامر على القضاة يف 
لطان ما مثاله ومما ينهيه إىل األمصار ورام يف عام تسع وتسعني الوصول إىل مكة شرفها اهللا تعاىل فكتب إىل الس

املعلوم الشريف ضعف العبد ورقة جسمه ودقة بنيته وعلو سنه وآل أمره إىل أن صار كاملسافر الذي حتزم وانتقل 
إذ وهن العظم والرأس اشتعل وتضعضع السن وتقعقع الشن فما هو إال عظام يف جراب وبنيان قد أشرف على 

العرب دقاقة الرقاب وقد مر على املسامع الشريفة غري مرة يف صحيح  اخلراب وقد ناهز العشر اليت تسميها
البخاري من قول النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا بلغ املرء ستني سنة فقد أعذر اهللا إليه فكيف من نيف على السبعني 

ملني وزيارة سيد وأشرف على الثمانني وال جيمل باملؤمن أن ميضي عليه أربع سنني وال يتجدد له شوق إىل رب العا
املرسلني وقد ثبت يف احلديث النبوي ذلك والعبد له ست سنني عن تلك املسالك وقد غلب عليه الشوق حىت فاق 
عمرو بن طوق ومن أقصى أمنيته أن جيدد العهد بتلك املعاهد ويفوز مرة أخرى بتلك املشاهد وسؤاله من املراحم 

بل اشتداد احلر وغلبة األوام فإن الفصل أطيب والريح أزيب وأيضا كان العلية الصدقة عليه بتجهيزه يف هذا العام ق
من عادة اخللفا سلفا وخلفا أهنم كانوا يربدون الربيد لتبليغ سالمهم إىل حضرة سيد املرسلني صلوات اهللا وسالمه 

  عليه فاجعلين جعلين اهللا فداك ذلك الربيد فال أمتىن شيئا سواه وال أريد 
  ) فاستحمل القلص الوخادة الزادا ** ة الغراء قد زادا شوقي إىل الكعب( 
  ) واستودع اهللا أصحابا وأوالدا ** واستأذن امللك املنعام زيد على ( 

فلما وصل كتابه إىل السلطان كتب على طرته ما مثاله إن هذا الشيء ما ينطق به لساين وال جيري به قلمي فقد 
  كانت بالد اليمن عمياء فاستنارت

كن أن نتقدم وأنت أعلم أن اهللا قد أحيا بك ما كان ميتا من العلم فباهللا عليك إال ما وهبتنا بقية هذا العمر فكيف مي
واهللا يا جمد الدين ميينا بارة إين أرى فراق الدنيا ونعيمها وال فراقك أنت اليمن وأهله وقال الفاسي وله شعر كثري 

ر واحلكايات وله خط جيد مع السرعة وكان كثري احلفظ حىت ونثر أعلى وكان كثري االستحضار ملستحسنات الشع
قال ما كنت أنام حىت أحفظ مائيت سطر وكانت له دار مبكة على الصفا عملها مدرسة لألشرف صاحب اليمن 
وقرر هبا مدرسني وطلبة وفعل باملدينة كذلك وله مبىن دور وبالطائف بستان وقد سارت الركبان بتصانيفه سيما 

  نه أعطى قبوال كثريا قال األديب املفلق نور الدين بن العفيف املكي الشافعي ملا قرأ عليه القاموس القاموس فإ
  ) من فيض حبر علومه القاموسا ** مذ مد جمد الدين يف أيامه ( 
  ) سحر املدائن حني ألقى موسا ** ذهبت صحاح اجلوهري كأهنا ( 

  ومن شعره هو 
  ) ترعوا لنا عهدا وإال  ومل** أحبتنا األماجد أن رحلتم ( 
  ) لعل اهللا جيمعنا وإال ** نودعكم ونودعكم قلوبا ( 

وقال املقري يف كتاب زهر الرياض يف أخبار عياض قلت ومن أغرب ما منح اهللا به اجملد مؤلف القاموس أنه قرأ 
د اهللا حممد بن جهبل بدمشق بني باب النصر والفرج جتاه نعل النيب صلى اهللا عليه وسلم على ناصر الدين أيب عب

  صحيح مسلم يف ثالثة أيام وتبجح بذلك فقال 



  ) جبوف دمشق الشام جوف إلسالم ** قرأت حبمد اهللا جامع مسلم ( 
  ) حبضرة حفاظ مشاهري أعالم ** على ناصر الدين اإلمام بن جهبل ( 
  ) قراءة ضبط يف ثالثة أيام ** ومت بتوفيق اإلله وفضله ( 

  يؤيت فضله من يشاء وكان يرجو وفاته مبكة فما قدر له فسبحان املانح الذي

  ذلك بل تويف بزبيد ليلة العشرين من شوال وهو متمتع حبواسه وقد ناهز التسعني 
وفيها أو يف اليت قبلها وبه جزم يف املنهل الصايف صدر الدين أبو احلسن علي بن حممد قاضي القضاة الدمشقي 

بدمشق سنة سبع وستني وسبعمائة ونشأ هبا وحفظ القرآن الكرمي وطلب العلم احلنفي املعروف بابن األدمي ولد 
حىت تفقه وبرع وشارك يف عدة فنون ومهر يف األدب وقال الشعر الفائق الرائق وويل كتابة سر دمشق مث عزل 
عرف  وويل قضاءها وكان خصيصا باألمري شيخ احملمودي نائب دمشق وامتحن من أجله فلما تسلطن شيخ املذكور

  له ذلك وواله قضاء قضاة احلنفية بالديار املصرية فلم تطل مدته بل باشر أقل من سنة ومن شعره 
  ) وال تطل رفضي فإين على ل ** يا متهمي بالسقم كن مسعفي ( 
  ) كن لشجوين رامحا يا خلي ل ** أنت حليلي فبحق اهلوى ( 

  ومنه 
  ) املالم كالمه بالزور عند ** قد منق العاذل يا منييت ( 
  ) مل يرع مسعي عاجال فيك الم ** وما درى جهال بأين فىت ( 

  ومنه قصيدته الرائية املشهورة 
  ) فيا مقليت حاكي السحاب وناظري ** عدمت غداة البني قليب وناظري ( 

  وتويف ليلة السبت ثامن شهر رمضان 

  سنة مثان عشرة ومثامنائة

  
أوهلا كانت كائنة الشيخ سليم بفتح السني وذلك أنه كان باجليزة فيها كان مبصر طاعون وغالء عظيمني ويف 

  باجلانب الغريب من النيل كنيسة للنصارى فقيل أهنم جددوا فيها شيئا كثريا فتوجه الشيخ سليم من اجلامع األزهر

ات على ومعه مجاعة فهدموها فاستعان النصارى بأهل الديوان من القبط فسعوا عند السلطان بأن هذا الشيخ افت
اململكة وفعل ما أراد بيده بغري حكم حاكم فاستدعى باملذكور فأهني فاشتد أمل املسلمني لذلك مث توصل النصارى 
ببعض قضاة السوء إىل أن أذن هلم يف إعادة ما هتدم فجر ذلك إىل أن شيدوا ما شاؤا بعلة إعادة املتهدم األول فلله 

  األمر 
اء اهللا الرازي املعروف باهلروي الذي شاع عنه أنه حيفظ اثىن عشر ألف وفيها كانت كائنة مشس الدين بن عط

حديث وأنه حيفظ صحيح مسلم بأسانيده وحيفظ متون البخاري فجرت مناظرة بينه وبني ابن حجر حبضرة امللك 
جر سبعة املؤيد وظهر زيفه ومن مجلتها أنه سأله أن يزيد على السبعة الذين يظلهم اهللا يف ظله فعجز فزاد ابن ح

أخرى بأحاديث حسان وأربعة عشر بأحاديث ضعاف وذكر ذلك يف أنباء الغمر فراجعه قلت أوصلهم بعضهم إىل 
  تسع ومثانني وممن أوصلهم إىل هذا املقدار العالمة ابن عالن املكي املدرك يف كتابة شرح رياض الصاحلني للنووي 



الدمشقي الشافعي ولد سنة تسع وأربعني وسبعمائة وحفظ وفيها تويف أيوب بن سعد بن علوي احلسباين الشاغوري 
التنبيه وعرض على ابن مجلة وطبقته وأخذ عن العماد احلسباين وذويه مث فتر عن الطلب واعتذر بأنه مل حيصل له نية 

  صفر خالصة وكان ذا أوراد من تالوة وقيام وقناعة واقتصاد يف احلال وفراغ عن الرياسة مع سالمة الباطن تويف يف 
وفيها خلف بن أيب بكر النحريري املالكي أخذ عن الشيخ خليل يف شرح ابن احلاجب وبرع يف الفقه وناب يف 

احلكم وأفىت ودرس مث توجه إىل املدينة املنورة فجاور هبا معتنيا بالتدريس واإلفادة واالجنماع والعبادة إىل أن مات 
  هبا يف صفر عن ستني سنة 

  اهللا بن أيب عبد اهللا الدمشقي الفرخاوي نسبةوفيها مجال الدين عبد 

إىل فرخا بفاء وخاء معجمة مفتوحتني بينهما راء ساكنة قرية من عمل نابلس قال ابن حجر عىن بالفقه والعربية 
واحلديث ودرس وأفاد وكان قد أخذ عن العنايب فمهر يف النحو وكان يعتين بصحيح مسلم ويكتب منه نسخا وقد 

  شيوخنا بدمشق ومات يف عمل الرملة  مسع من مجاعة من
وفيها موفق الدين علي بن أمحد بن علي بن سامل الزبيدي الشافعي أصله من مكة ولد هبا سنة سبع وأربعني وسبعمائة 
وعىن بالعلم فربع يف الفقه والعربية ورحل إىل مصر والشام وأخذ عن مجاعة مث رجع إىل مكة وحتول إىل زبيد فمات 

  عدة هبا يف ذي الق
وفيها عالء الدين أبو احلسن علي بن حممد بن العفيف النابلسي احلنبلي ولد سنة اثنتني وستني وسبعمائة وويل قضاء 

نابلس قال العليمي يف طبقاته كان من أئمة احلديث وهو من مشايخ شيخنا شيخ اإلسالم تقي الدين القرقشندي 
  تويف بنابلس انتهى 

بن حممد بن مجعة بن مسلم الدمشقي احلنفي الصاحلي املعروف بابن خضر ولد سنة وفيها عز الدين حممد بن أمحد 
اثنتني وسبعني وسبعمائة واشتغل ومهر وأذن له يف االفتاء وناب يف احلكم وصار املنظور إليه يف أهل مذهبه بالشام 

  وتويف يف شوال 
تباين باملثناة الفوقية وتشديد املوحدة نسبة وفيها مشس الدين حممد بن جالل بن أمحد بن يوسف التركماين األصل ال

إىل بيع التنب احلنفي ولد يف حدود السبعني وسبعمائة وأخذ عن أبيه وغريه ومهر يف العربية واملعاين وأفاد ودرس مث 
اتصل بامللك املؤيد وهو حينئذ نائب الشام فقرره يف نظر اجلامع األموي ويف عدة وظائف وباشر مباشرة غري مرضية 

 ظفر به الناصر فأهانه وصادره فباع ثيابه واستعطى بالسيد فأحضره إىل القاهرة مث أفرج عنه فلما قدم املؤيد مث
  القاهرة عظم قدره ونزل له القاضي جالل الدين البلقيين عن درس التفسري

ية بالشام فباشره باجلمالية واستقر يف قضاء العسكر مث رحل مع السلطان يف سفرته إىل نوروز فاستقر قاضي احلنف
مباشرة ال بأس هبا ومل يكن يتعاطى شيئا من األحكام بنفسه بل له نواب يفصلون القضايا بالنوبة على بابه وتويف 

  بدمشق يف تاسع عشرى رمضان 
وفيها جنم بن عبد اهللا القابوين أحد الفقراء الصاحلني انقطع بالقابون ظاهر دمشق مدة وكان صحب مجاعة من 

  كان ذا اجتهاد وعبادة وحتكي عنه كرامة وللناس فيه اعتقاد وتويف يف صفر الصاحلني و

  سنة تسع عشرة ومثامنائة



  
استهلت والغالء والطاعون باقيني زائدين مبصر وطرابلس حىت قيل مات بطرابلس يف عشرة أيام عشرة آالف نفس 

إال النادر وأن أهل فاس أحصوا من مات  وتواتر انتشار الطاعون يف البالد حىت قيل أن أهل أصبهان مل يبق منهم
  منهم يف شهر واحد فكانوا ستة وثالثني أالف حىت كادت البلدان ختلو من أهلها 

وفيها أمر السلطان اخلطباء إذا وصلوا إىل الدعاء له يف اخلطبة أن يهبطوا من املنرب درجة أدبا ليكون اسم اهللا 
  يه السلطان فصنع ذلك واستمر ورسوله يف مكان أعلى من املكان الذي يذكر ف

وفيها شهاب الدين أبو العباس أمحد ابن قاضي املالكية مبكة تقي الدين علي بن حممد بن حممد بن عبد الرمحن السيد 
الشريف احلسين الفاسي حمتدا املكي مولدا ومنشأ ووفاة املالكي مذهبا والد احلافظ املؤرخ تقي الدين الفاسي قال 

ارخيه ولد والدي يف الثاين والعشرين من ربيع األول سنة أربع ومخسني وسبعمائة مبكة ومسع هبا ولده املذكور يف ت
  على قاضيها شهاب الدين الطربي تساعيات جده الرضى الطربي وتفرد هبا عنه وعلى الشيخ خليل

ن أسعد اليافعي وعلى املالكي صحيح مسلم خال اجمللد الرابع من جتزئة أربعة ومسعه بكماله على الشيخ عبد اهللا ب
القاضي عز الدين بن مجاعة األربعني التساعية له ومنسكه الكبري وغري ذلك وعلى القاضي موفق الدين احلنبلي 

قاضي احلنابلة مبصر ومسع بالقاهرة من قاضيها أيب البقاء السبكي صحيح البخاري ومن غريه ومسع حبلب وأجاز له 
وغريهم وحفظ كتبا علمية يف صغره واشتغل يف الفقه واملعاين والبيان مجاعة من أصحاب ابن البخاري وطبقته 

والعربية واألدب وغري ذلك وكان ذا فضل ومعرفة تامة باألحكام والوثائق وله نظم كثري ونثر ويقع له يف ذلك 
  باملعالة أشياء حسنة إىل أن قال وتويف بأثر صالة الصبح من يوم اجلمعة احلادي والعشرين من شوال مبكة ودفن 

وفيها شهاب الدين أبو العباس أمحد بن حممد بن نشوان بن حممد بن نشوان بن حممد بن أمحد احلوراين مث الدمشقي 
الشافعي ولد سنة سبع ومخسني وسبعمائة وقدم دمشق من بلده وقرأ القرآن مث أقرأ ولدي الشيخ شهاب الدين 

شهاب الدين والزمه كثريا وحضر عند مشايخ العصر إىل أن  الزهري واشتغل يف العلم معهما وبسببهما على الشيخ
تنبه وفضل ومهر واشتهر بالفضل وناب يف احلكم بدمشق وأفىت ودرس والزم اجلامع لالشغال وانتفع به الطلبة 

وقصد بالفتاوى وكان يكتب عليها كتابة حسنة ودرس يف آخر عمره بالعذراوية وكان عاقال ذكيا يتكلم يف العلم 
  وسكون وعنده انصاف وله حماضرة حسنة ونظم رائق منه قوله  بتؤدة

  ) صعب املسالك واخلالئق تعرض ** واخجليت وفضيحيت يف موقف ( 
  ) أصحيفة سودا وشعرك أبيض ** وتوقعي ملهدد يل قائل ( 

  وتويف يف مجادى األوىل من هذه السنة ووهم من أرخه سنة تسع 
بن عطية بن ظهرية القرشي املخزومي املكي ولد سنة مخس وأربعني  وفيها ظهرية بن حسني بن علي بن أمحد
  وسبعمائة ومسع مبكة من العز بن مجاعة

وغريه وأجاز له من شيوخ مصر اجلزايري وأبو احلرم القابسي ومجاعة وروى عن القالنسي جزء الغطريف بسماعه 
غرابة امسه وتويف مبكة ليلة اخلميس عاشر له من ابن خطيب املزة وأخذ عنه حافظ العصر ابن حجر جزء الغطريف ل

  صفر 
وفيها عبد الرمحن بن سليمان بن عبد الرمحن بن حممد بن سليمان بن محزة املقدسي احلنبلي قال ابن حجر من بيت 

كبري ولد يف ذي احلجة سنة إحدى وأربعني وسبعمائة ومسع من عبد الرمحن بن إبراهيم بن علي بن بقاء امللقن وأمحد 



  د احلميد بن عبد اهلادي وغريمها وحدث ومات بالصاحلية انتهى بن عب
وفيها زين الدين أبو هريرة عبد الرمحن بن حممد بن علي بن عبد الواحد بن يوسف بن عبد الرحيم الدكايل بفتح 

ابن حجر الدال املهملة والكاف املشددة وبالالم نسبة إىل دكالة بلد باملغرب مث املصري الشافعي ابن النقاش قال 
ولد رابع عشر ذي احلجة سنة سبع وأربعني وسبعمائة بالقاهرة واشتغل بالعلم ودرس بعد وفاة أبيه وله بضع عشرة 

سنة ومسع من حممد بن إمساعيل األيويب والقالنسي وغريمها واشتهر بصدق اللهجة وجودة الرأي وحسن التذكري 
وقصصه وصارت له وجاهة عند اخلاصة والعامة وانتزع  واألمر باملعروف مع الصرامة والصدع بالوعظ يف خطبه

خطابة جامع ابن طولون من ابن هباء الدين السبكي فاستمرت بيده وكان مقتصدا يف ملبسه مفضاال على املساكني 
كثري اإلقامة يف منزله مقبال على شأنه عارفا بأمر دينه ودنياه يتكسب من الزراعة وغريها ويرب أصحابه مع احملبة 

تامة يف احلديث وأهله وله حكايات مع أهل الظلم وامتحن مرارا ولكن ينجو سريعا بعون اهللا وقد حج مرارا ال
  وجاور وكانت بيننا مودة تامة مات ليلة احلادي عشر من ذي احلجة ودفن عند باب القرافة وكان اجلمع

  يف جنازته حافال جدا فرمحه اهللا تعاىل انتهى 
محن بن يوسف الكردي الدمشقي الشافعي حفظ التنبيه يف صباه وقرأ على الشرف بن وفيها زين الدين عبد الر

الشريشي مث تعاىن عمل املواعيد فنفق سوقه فيها واستمر على ذلك أكثر من أربعني سنة وصار على ذهنه من 
كان ويل قضاء التفسري واحلديث وأمساء الرجال شيء كثري وكان رائجا عند العامة مع الديانة وكثرة التالوة و

بعلبك مث طرابلس مث ترك واقتصر على عمل املواعيد بدمشق وقدم مصر وجرت له حمنة مع القاضي جالل الدين 
البلقيين مث رضي عنه وألبسه ثوبا من مالبسه واعتذر إليه ورجع إىل بلده وكان يعاب بأنه قليل البضاعة يف الفقه 

 يزل بينه وبني الفقهاء منافرات قال ابن حجر ويقال أنه يرى حل ومع ذلك ال يسأل عن شيء إال بادر باجلواب ومل
  املتعة على طريقة ابن القيم وذويه ومات مطعونا يف ربيع اآلخر وهو يف عشر السبعني 

وفيها أمني الدين عبد الوهاب بن حممد بن أمحد بن أيب بكر احلنفي الطرابلسي نزيل القاهرة القاضي ابن القاضي 
وسبعني وسبعمائة واشتغل يف حياة أبيه وويل القضاء استقالال بعد موت امللطي فباشره بعفه ومهابة ولد سنة أربع 

وكان مشكور السرية إال أنه كان كثري التعصب ملذهبه مع إظهار حمبته لآلثار عار من أكثر الفنون إال استحضار 
  شيء يسري من الفقه تويف بالطاعون يف خامس عشرى ربيع األول 

عالء الدين أبو احلسن علي بن عيسى الفهري البسطي اشتغل ببالده مث حج ودخل الشام ونزل حبلب على وفيها 
قاضيها اجلمال النحريري واقرأ حبلب التسهيل وعمل املواعيد وكان يذكر يف اجمللس بنحو سبعمائة سطر يرتبها 

بربصا وكان فاضال ذكيا أديبا يعمل  أوال مث يلقيها ويطرزها بفوائد وجمانسات مث رحل إىل الروم وعظم قدره
  املواعيد باجلامع مث دخل الروم فسكنها وحصل له ثروة مث دخل القرم وكثر ماله واستمر هناك إىل أن مات

  
وفيها مشس الدين أبو احلسن علي بن حممد بن احلسن بن محزة بن حممد بن ناصر احلسيين الدمشقي الشافعي احملدث 

وستني وسبعمائة وهو صغري فحفظ القرآن والتنبيه وقرأ على ابن السالر وابن اللبان  الشهري مات أبوه سنة مخس
ومهر يف ذلك حىت صار شيخ األقراء بالقرمية وكتب اخلط املنسوب وجلس مع الشهود مدة ووقع وكان عني البلد 

  ات يف شوال يف ذلك وكان مشكورا يف ذلك وويل نقابة األشراف مدة يسرية وويل نظر األوصياء أيضا وم
وفيها جالل الدين غامن بن حممد بن حممد بن حيىي بن سامل اخلشيب مبعجمتني مفتوحتني مث موحدة املدين احلنفي ولد 



سنة إحدى وأربعني وسبعمائة ومسع من ابن أميلة وغريه بدمشق ومسع منه ابن حجر وكان نبيها يف العلم مث مخل 
  وانقطع بالقاهرة وتويف بالطاعون 

حممد بن أمحد بن أيب بكر البريي بن احلداد الشافعي أخذ عن أيب جعفر وأيب عبد اهللا االندلسيني ومتهر يف وفيها 
  العربية وحفظ املنهاج وكان يستحضر أشياء حسنة وحدث عن شرف الدين بن قاضي اجلبل وغريه وتويف يف البرية 

الكي املعروف بالوانوغي بتشديد النون املضمومة وفيها أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان بن عمر التونسي امل
وسكون الواو بعدها معجمة قال السيوطي ولد بتونس سنة تسع ومخسني وسبعمائة ونشأ هبا ومسع من مسندها أيب 
احلسن بن أيب العباس البواين خامتة أصحاب ابن الزبري باإلجازة ومسع أيضا من ابن عرفة وأخذ عنه الفقه والتفسري 

ني واملنطق وعن الويل بن خلدون احلساب واهلندسة واألصلني واملنطق والنحو عن أيب العباس البصار وكان واألصل
شديد الذكاء سريع الفهم حسن األداء للتدريس والفتوى وإذا رأى شيئا وعاه وقرره وإن مل يعنت به وله تآليف على 

  بفضله بعث هبا إىل القاضي جالل الدين البلقيينقاعدة ابن عبد السالم وعشرون سؤاال يف فنون من العلم تشهد 

وقد وقفت على األسئلة وجواهبا ومل أقف على الرد وكان يعاب عليه إطالق لسانه يف العلماء ومرعاة السائلني يف 
  االفتاء أجاز لغري واحد من شيوخنا املكني ومات مبكة املشرفة سحر يوم اجلمعة تاسع عشرى ربيع اآلخر 

أيوب بن سعيد بن علوي احلسباين األصل الدمشقي الشافعي ولد سنة بضع وسبعني وسبعمائة  وفيها حممد بن
واشتغل وحفظ املنهاج الفقهي واحملرر البن عبد اهلادي وغريمها وأخذ عن الزهري والشريشي والصرخدي وغريهم 

وكان قليل الغيبة واحلسد بل  والزم امللكاوي ومهر يف الفقه واحلديث وجلس لالشتغال باجلامع والنفع إىل الطلبة
  حلف أنه ما حسد أحدا تويف مطعونا يف ربيع األخر 

وفيها عز الدين حممد بن شرف الدين أيب بكر بن عز الدين عبد العزيز بن بدر الدين حممد بن برهان الدين إبراهيم 
سيوطي يف ترمجته العالمة املفنن بن سعد اهللا بن مجاعة الشافعي ولد سنة تسع وأربعني وسبعمائة مبدينة ينبع قال ال

املتكلم اجلديل النظار النحوي اللغوي البياين اخلاليف استاذ الزمان وفخر األوان اجلامع ألشتات مجيع العلوم وقال 
ابن حجر مسع من القالنسي والعرضي وغريمها وحفظ القرآن يف شهر واحد كل يوم حزبني واشتغل بالعلوم على 

ندي والضياء القرمي واحملب ناظر اجليش والركن القرمي والعالء السريامي وجار اهللا كرب وأخذ عن السراج اهل
واخلطايب وابن خلدون واحلالوي والتاج السبكي وأخيه البهاء والسراج البلقيين والعالء بن صفري الطبيب وغريهم 

ر املصرية يف الفنون العتلية وأتقن العلوم وصار حبيث يقضي له يف كل فن باجلميع حىت صار املشار إليه بالديا
واملفاخر به علماء العجم يف كل فن واملعول عليه وأقرأ وخترج به طبقات من اخللق وكان أعجوبة زمانه يف التقرير 

وليس له يف التأليف حظ مع كثرة مؤلفاته حىت جاوزت األلف فأن له على كل كتاب أقرأه التاليف والتاليفني 
  مطول ومتوسط وخمتصر والثالثة وأكثر ما بني شرح

وحواش ونكت إىل غري ذلك وكان قد مسع احلديث على جده والبياين والقالنسي وغريهم وأجاز له أهل عصره 
مصرا وشاما وكان ينظم شعرا عجيبا غالبه بال وزن وكان منجمعا عن بين الدنيا تاركا للتعرض للمناصب بارا 

حيضر حلق املنافقني وغريهم وميشي بني العوام ومل حيج ومل يتزوج بأصحابه مبالغا يف إكرامهم يأيت مواضع النزه و
وكان ال حيدث إال متوضئا وال يترك أحدا يستغيب عنده مع حمبته املزاح واملفاكهة واستحسان النادرة وكان يعرف 

ان والبديع علوما عديدة منها الفقه والتفسري واحلديث واألصالن واجلدل واخلالف والنحو والصرف واملعاين والبي
واملنطق واهليئة واحلكمة والزيج والطب والفروسية والرمح والنشاب والدبوس والتقاف والرمل وصناعة النفط 



والكيمياء وفنون آخر وعنه أنه قال أعرف ثالثني علما ال يعرف أهل عصري أمساءها وقال يف رسالته ضوء الشمس 
وطي وقد علقت أمساء مصنفاته يف حنو كراسني ومن عيوهنا يف سبب ما فتح به على من العلوم منام رأيته قال السي

األصول شرح مجع اجلوامع مع نكت عليه وثالث نكت على خمتصر ابن احلاجب وحاشية على شرح البيضاوي 
لألسنوي وحاشية على املغين وثالثة شروح على القواعد الكربى وثالث نكت عليها وثالثة شروح على القواعد 

كت عليها وإعانة اإلنسان على أحكام اللسان وحاشية على األلفية وحاشية على شرح الشافية الصغرى وثالث ن
للجاربردي وغري ذلك وأخذ عنه مجع منهم الكمال بن اهلمام وابن قزيل والشمس القايايت واحملب بن األقصرائي 

مام األئمة وقد أقبل يف األخري على وابن حجر وقال الزمته من سنة تسعني إىل أن مات وكنت ال أمسيه يف غيبته إال إ
النظر يف كتب احلديث وكان ينهى أصحابه عن دخول احلمام أيام الطاعون فقدر أن الطاعون ارتفع أو كاد فدخل 
هو احلمام وخرج فطعن عن قرب ومات وقال العالمة البقاعي حدثين الشيخ حمب الدين األقصرائي وكان ممن الزم 

  الشيخ عز الدين

جال تكروريا امسه الشيخ عثمان ماغفا بالغني املعجمة والفاء ورد إىل القاهرة وله عشرة بنني رجال أتى هبم أنه رأى ر
إىل الشيخ عز الدين لالستفادة فقرأ عليه كتابا فكان إذا قرر له مسألة وقف ودار ثالث دورات على هيئة الراقص 

العشرة ففعلوا مثل فعله وقال ابن حجر وكان يعاب  مث احنىن للشيخ على هيئة الراكع وجلس فإذا جلس قام بنوه
الشيخ عز الدين بالتزىي بزي العجم من طول الشارب وعدم السواك حىت سقطت أسنانه وتويف يف عشرى ربيع 

  اآلخر واشتد أسف الناس عليه ومل خيلف بعده مثله 
ذ عن الشيخ ويل الدين امللوي وحنوه وفيها مشس الدين حممد بن علي بن حممد املشهدي بن القطان قال ابن حجر أخ

واعتىن بالعلوم العقلية واشتغل كثريا حىت تنبه وكان يدري الطب ولكن ليست له معرفة بالعالج مسعت من فوائده 
  ومات يف الطاعون عن حنو ستني سنة انتهى 

ائة واشتغل قليال وأخذ وفيها حممد بن علي بن معبد القدسي املالكي املعروف باملدين ولد سنة تسع ومخسني وسبعم
عن مجال الدين بن خري والزمه ومسع احلديث من حمي الدين بن عبد القادر احلنفي وحدث مث ويل تدريس احلديث 
بالشيخونية فباشره مع قلة علمه به مدة مث نزل عنه مث ويل القضاء يف األيام الناصرية مث صرف وأعيد مرارا وكان 

ة صعبة مع شريف حكم بقتله فأنكر عليه ذلك أهل مذهبه ومل يكن باملاهر يف مشكورا يف أحكامه ووقعت له كائن
  مذهبه وتويف يف عاشر ربيع األول 

وفيها ناصر الدين حممد بن عمر بن إبراهيم بن حممد بن عمر بن عبد العزيز بن حممد بن أيب جرادة العقيلي احلليب 
ني وسبعمائة حبلب وأمسع علي عمر بن ايدغمش مسند حلب نزيل القاهرة ابن العدمي احلنفي ولد سنة اثنتني وتسع

وعلى غريه وقدم القاهرة مع أبيه وهو شاب فشغله يف عدة فنون على عدة مشايخ وقرأ بنفسه على العراقي قليال 
  من منظومته وكان يتوقد ذكاء

لو ذهب فيه مجيع ما خلفه مع هوج وحمبة يف املزاح والفكاهة إىل أن مات أبوه وأوصاه أن ال يترك منصب القضاء و
فقبل الوصية ورشا على احلكم إىل أن وليه مث صار يرشي أهل الدولة بأوقاف احلنفية بأن يؤجرها ملن خيطر منه ببال 
بأخبس أجرة ليكون عونا له على مقاصده إىل أن كاد خيرهبا ولو دام قليال خلربت كلها وصار يف واليته القضاء كثري 

ليل املباالة بأمر الدين كثري التظاهر باملعاصي وال سيما الربا سيء املعاملة جدا أمحق أهوج الوقيعة يف العلماء ق
متهورا وقد امتحن وصودر وهو مع ذلك قاضي احلنفية مث قام يف موجب قتل الناصر قياما بالغا ومل ينفعه ذلك ألنه 



السنة ذعر منه ذعرا شديدا وصار دأبه أن ظن أن ذلك يبقيه يف املنصب فعزل عن قرب مث ملا وقع الطاعون يف هذه 
يستوصف ما يدفعه ويستكثر من ذلك أدوية وأدعية ورقى مث متارض لئال يشاهد ميتا وال يدعي إىل جنازة لشدة 

خوفه من املوت فقدر اهللا أنه سلم من الطاعون وابتلى بالقولنج لصفراوي فتسلسل به األمر إىل أن اشتد به اخلطب 
  ليلة السبت تاسع ربيع اآلخر قاله ابن حجر فأوصى مث مات يف 

وفيها مشس الدين حممد بن حممد بن عبد اهللا بن مؤذن الزجنبيلية احلنفي اشتغل وهو صغري فحفظ جممع البحرين 
واأللفية وغريمها وأخذ الفقه عن البدري املقدسي وابن الرضى ومهر يف الفرائض وأخذها عن الشيخ حمب الدين 

  ه فيها وجلس لالشتغال باجلامع األموي وكان خريا دينا وتويف يف شوال واحتاج الناس إلي
وفيها جنم الدين أبو الفتح حممد بن حممد بن حممد بن حممد بن عبد الدامي الباهي احلنبلي برع يف الفنون وتقرر 

لة اجلمعة رابع مدرسا للحنابلة يف مدرسة مجال الدين برحبة باب العيد وكان عاقال صينا كثري التأدب تويف لي
  عشرى ربيع األول بالطاعون عن بضع وثالثني سنة

  
وفيها قطب الدين حممد األبرقوهي أحد الفضالء ممن قدم القاهرة يف رمضان سنة مثاين عشرة فأقرأ الكشاف 

  والعضد وانتفع به الطلبة ومات يف آخر صفر مطعونا 
ملصري نزيل دمشق الشافعي ولد سنة بضع وثالثني وفيها مساعد بن ساري بن مسعود بن عبد الرمحن اهلواري ا

وسبعمائة وطلب بعد أن كرب فقرأ على الشيخ صالح الدين العالئي والويل املنفلوطي والبهاء بن عقيل واألسنوي 
وغريهم ومهر يف الفرائض وامليقات وكتب خبطه الكثري لنفسه ولغريه مث سكن دمشق وانقطع بقرية عقربا وكان 

نه وهو ال يدخل البلد مع أنه ال يقصده أحد إال أضافه وتواضع معه وكان متدينا متقشفا سليم الرؤساء يزورو
الباطن حسن امللبس مستحضرا لكثري من الفوائد وتراجم الشيوخ الذين لقيهم وله كتاب مساه بدر الفالح يف أذكار 

  رمحه اهللا  املساء والصباح وتويف بقرية عقربا شهيدا بالطاعون وكان ذميم الشكل جدا
وفيها مهام الدين مهام بن أمحد اخلوارزمي الشافعي اشتغل يف بالده مث جاء إىل حلب قبل اللنكية فأنزله القاضي 

شرف الدين يف دار احلديث البهائية مث قدم القاهرة يف الدولة الناصرية وحصل له هبا حظ وجاه كبري ومساع كلمة 
اوي والكشاف مث طال األمر فاقتصر على الكشاف وكان ماهرا يف أقرائه وأقبل عليه الطلبة ألجل اجلاه وأقرأ احل

إال أنه بطىء العبارة جدا حبيث ميضي قدر درجة حىت ينطق بقدر عشر كلمات وكانت له مشاركة يف العلوم العقلية 
تت أمها مع أطراح التكلف وكان ميشي يف السوق ويتفرج يف احللق يف بركة الرطلي وغريها وكانت له ابنة ما

فصار يلبسها بزي الصبيان وحيلق شعرها ويسميها سيدي علي ومتشي معه يف األسواق إىل أن راهقت وهي اليت 
  تزوجها اهلروي فحجبها بعد ذلك وتويف يف العشر األخري من ربيع األول

  وقد جاوز السبعني قاله ابن حجر 
ربهان البقاعي كان إماما عاملا صاحلا ذكيا جدا وفيها صالح الدين يوسف ابن أخي امللك العادل سليمان قال ال

زاهدا حىت قال شيخنا ما رأيت مثله وكان قد عزفت نفسه عن الدنيا فتركها ورحل إىل القاهرة لقصد االشتغال 
  بالعلم مث التوجه إىل بعض الثغور للجهاد فاخترمته املنية يف الطاعون 

لقاهرة ووعظ الناس باجلامع األزهر وحصل كثريا من الكتب مع لني وفيها يوسف بن عبد اهللا املارديين احلنفي قدم ا



اجلانب والتواضع واخلري واالستحضار لكثري من التفسري واملواعظ تويف بالطاعون وقد جاوز اخلمسني وخلف تركة 
  جيدة ورثها أخوه أبو بكر ومات بعده بقليل 

  سنة عشرين ومثامنائة

  
ي نزيل حلب وهو شيخ احلروفية سكن حلب وكثر أتباعه ونشأت بدعته فيها قتل الشيخ نسيم الدين التربيز

  وشاعت فآل أمره إىل أن أمر السلطان بقتله فضربت عنقه وسلخ جلده وصلب 
وفيها كما قال ابن حجر وضعت جاموسة ببلبيس مولودا برأسني وعينني وأربع أيد وسلسليت ظهر ودبر واحد 

  والذنب مفروق باثنني فكانت من بديع صنع اهللا تعاىل  ورجلني اثنتني ال غري وفرج واحد أنثى
ويف أواخرها مالت املأذنة اليت بنيت على الربج الشمايل بباب زويلة مبصر من جامع املؤيد وكادت تسقط واشتد 

خوف الناس منها وحتولوا من حواليها فأمر السلطان بنقضها فنقضت بالرفق إىل أن أمنوا شرها وعامل السلطان من 
   بناءها باحللم وكان ناظر العمارة ابن الربجي فقال تقي الدين بن حجة يف ذلك ويل
  )منارة بيت اهللا واملعبد املنجي ** على الربج من بايب زويلة أنشئت ( 

  
  ) أال صرحوا يا قوم باللعن للربجى ** فأخىن هبا الربج اخلبيث أماهلا ( 

  وقال الشهاب بن حجر العسقالين 
  ) منارته باحلسن تزهو وبالزين ** املؤيد رونق  جلامع موالنا( 
  ) فليس على جسمي أضر من العني ** تقول وقد مالت عن القصد أمهلوا ( 

فغضب الشيخ بدر الدين العيين وظن أن ابن حجر عرض به فاستعان بالنواجي األبرص فنظم له بيتني معرضا بابن 
  حجر ونسبهما العيين لنفسه 

  ) وهدمها بقضاء اهللا والقدر ** إذ جليت منارة كعروس احلسن ( 
  ) ما أوجب اهلدم إال خسة احلجر ** قالوا أصيبت بعني قلت ذا غلط ( 

وفيها تويف شهاب الدين أمحد بن أمحد املغراوي املالكي قال ابن حجر اشتغل كثريا وبرع يف العربية وغريها وشارك 
  ذلك مات يف تاسع عشر شعبان انتهى يف الفنون وشغل الناس وقد عني مرة للقضاء فلم يتم 

وفيها شهاب الدين أمحد بن يهودا الدمشقي الطرابلسي النحوي احلنفي ولد سنة بضع وسبعني وسبعمائة وتعاىن 
العربية فمهر يف النحو واشتهر به وأقرأ فيه ونظم التسهيل يف تسعمائة بيت وكان حتول بعد فتنة اللنك إىل طرابلس 

  لها إىل أن مات يف آخر هذه السنة وكان يتكسب بالشهادة فقطنها فانتفع به أه
وفيها برهان الدين حيدرة الشريازي مث الرومي قال السيوطي كان عالمة باملعاين والبيان والعربية أخذ عن التفتازاين 

  وشرح اإليضاح للقزويين شرحا ممزوجا وقدم الروم وأخذ عنه شيخنا العالمة حمي الدين الكافيجي انتهى 
وفيها داود بن موسى الغماري املالكي عىن بالعلم مث الزم العبادة وتزهد وجاور باحلرمني أكثر من عشرين سنة 

  وكانت إقامته باملدينة املنورة أكثر منها مبكة وتويف يف مستهل احملرم



  
افعي قال ابن حجر وفيها مجال الدين عبد اهللا بن إبراهيم بن خليل البعلبكي الدمشقي املعروف بابن الشراحيي الش

ولد سنة مثان وأربعني وسبعمائة وأخذ عن الشيخ مجال الدين بن بردس وغريه مث دخل دمشق فأدرك مجاعة من 
أصحاب الفخر وأمحد بن سنان وحنوهم فسمع منهم مث من أصحاب ابن القواس وابن عساكر مث من أصحاب 

وبنت الكمال واملزي فأكثر جدا وهو مع ذلك  القاضي واملطعم ومن أصحاب احلجار وحنوه ومن أصحاب اجلزري
أمي وصار أعجوبة دهره يف معرفة األجزاء واملرويات ورواهتا ولديه مع ذلك حمفوظات وفضائل ومذكرات حسنة 

وكان ال ينظر إال نظرا ضعيفا وقد حدث مبصر والشام ومسعت منه ومسع معي الكثري يف رحليت وأفادين أشياء وكان 
جدا كله ال يعرف اهلزل قدم القاهرة بعد الكائنة العظمى فقطنها مدة طويلة مث رجع إىل دمشق  شهما شجاعا مهابا

وويل تدريس احلديث باألشرفية إىل أن مات يف هذه السنة انتهى وقال ابن ناصر الدين احلافظ املفيد الضرير كان 
  ختمه مات انتهى فقيها فرضيا آية يف حفظ الرواة املتأخرين حدث بصحيح مسلم وثاين ليلة 

وفيها مجال الدين عبد اهللا بن أمحد بن عبد العزيز بن موسى بن أيب بكر البشييت بفتح املوحدة وكسر الشني املعجمة 
وحتتية وفوقية نسبة إىل بشيت قرية بأرض فلسطني ولد عاشر شعبان سنة اثنتني وستني وسبعمائة وتفقه بسراج 

مس الغماري واختص به وبرع يف الفقه والعربية واللغة وكتب اخلط املنسوب الدين بن امللقن وأخذ العربية عن الش
وصنف كتابا جليال يف األلفاظ املعربة وكتابا استوعب فيه أخبار قضاة مصر وكتابا يف شواهد العربية أوسع الكالم 

  فيه وتويف باألسكندرية يف رابع ذي القعدة 
  قاته هو الشيخ اإلمام العامل الفقيه تويف يف هذه السنة انتهىوفيها فراج الكفل احلنبلي قال العليمي يف طب

  
وفيها عز الدين حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن عبد العزيز النويري مث املكي العقيلي الشافعي ولد سنة أربع أو 

ضان سنة تسع مخس وسبعني وسبعمائة واشتغل وهو صغري وناب ألبيه يف اخلطابة واحلكم مث استقل بعد وفاته يف رم
وتسعني إىل أن صرف يف ذي احلجة سنة مثامنائة مث وليها مرارا مث استقرت بيده اخلطابة وغريها مث استقر يف اخلطابة 

  ونظر احلرم واحلسبة حىت مات وكان مشكور السرية يف غالب أموره وتويف يف ربيع األول 
لة من أعمال عجلون نشأ هناك ومسع احلديث واشتغل وفيها مشس الدين حممد بن علي بن جعفر الباليل نسبة إىل بال

بالعلم وسلك طريق الصوفية وصحب الشيخ أبا بكر املوصلي مث قدم القاهرة فاستوطنها بضعا وثالثني سنة واستقر 
يف مشيخة سعيد السعدا مدة متطاولة مع التواضع الكامل واخللق احلسن وإكرام الوراد وصنف خمتصر األحياء 

ار امسه يف اآلفاق ورحل إليه بسببه مث صنف تصانيف أخرى وكانت له مقامات وأوراد وله حمبون فأجاد فيه وط
  معتقدون ومبغضون منتقدون تويف يف رابع شوال وقد جاوز السبعني 

وفيها عز الدين حممد بن هباء الدين علي بن عز الدين عبد الرمحن بن حممد بن التقي سليمان املقدسي احلنبلي 
مع املظفري بالصاحلية وابن خطيبه ولد سنة أربع وستني وسبعمائة وحفظ املقنع ومسع احلديث وبرع يف خطيب اجلا

الفقه واحلديث وأخذ عن ابن رجب وابن احملب وكان له النظم الرائق وباشر القضاء وحج وأكثر اجملاورة مبكة 
ؤلفات حسنة منها نظم املفردات مساه ودرس بدار احلديث األشرفية باجلبل وكان يف آخره عني احلنابلة وألف م

النظم املفيد األمحد يف مفردات اإلمام أمحد واقترح عليه صاحب جمد الدين عمل مؤلف على منط عنوان الشرف 
  البن املقرى فعمل قطعة نظما أوهلا 

  )بأن أحدو على حدو اليماين ** أشار اجملد مكتمل املعاين ( 



  ي القعدة وتويف مغرب ليلة األحد سابع عشرى ذ
وفيها كمال الدين أبو الربكات حممد بن أيب السعود حممد بن حسني بن علي بن ظهرية املخزومي املكي الشافعي 
قاضي مكة ولد سنة مخس وستني وسبعمائة وأحضر يف سنة سبع وستني على العز بن مجاعة ومسع من غري واحد 

زل واستمر معزوال إىل أن تويف مبرض ذات اجلنب ليلة وويل قضاء مكة ونظر األوقاف هبا والربط وباشر ذلك مث ع
  اخلميس ثالث عشر ذي احلجة ودفن صبيحتها باملعالة وخلف عدة أوالد صغار قاله يف املنهل 

وفيها مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن عبادة السعدي األنصاري احلنبلي قاضي قضاة دمشق أخذ عن ابن 
دا يف زمنه يف معرفة الوقائع واحلوادث استقل بقضاء دمشق بعد وفاة ابن املنجا وكانت رجب وابن اللحام وكان فر

وظيفة القضاء دوال بينه وبني القاضي عز الدين ناظم املفردات إىل أن حلق باهللا تعاىل ليلة اخلميس خامس رجب وله 
  مخسون سنة 

فر سنة مثان ومثانني وسبعمائة وكان من خيار وأما ولده قاضي القضاة شهاب الدين أبو العباس أمحد فولده يف ص
املسلمني كثري التالوة لكتاب اهللا العزيز ناب ألبيه يف القضاء مث استقل بعد وفاة والده يف ربيع األول سنة إحدى 
وعشرين مث عزل يف صفر سنة ثالث وعشرين مث عرض عليه املنصب مرارا فلم يقبله وحصلت له الراحة الوافرة 

  ودفن عند والده بالروضة قريبا من الشيخ موفق الدين ومل أطلع على تاريخ وفاته  إىل أن تويف
وفيها شرف الدين نعمان بن فخر بن يوسف احلنفي ولد سنة ثالث وأربعني وسبعمائة وكان والده عاملا فأخذ عنه 

يف ذلك مات يف  وقدم دمشق وجلس باجلامع بعد اللنك لالشغال ودرس يف أماكن وكان ماهرا يف الفقه بارعا
  شعبان قاله ابن حجر

  سنة إحدى وعشرين ومثامنائة

  
فيها كما قال برهان الدين البقاعي ومن خطه نقلت يف ليلة األحد تاسع شعبان أوقع ناس من قريتنا خربة روحا من 

ن حسن الرباط البقاع يقال هلم بنو مزاحم بأقاريب بين حسن من القرية املذكورة فقتلوا تسعة أنفس منهم أبو عمر ب
بن علي بن أيب بكر وأخواه حممد سويد شقيقه وعلى أخومها ألبيهما وضربت أنا بالسيف ثالث ضربات إحداها يف 

رأسي فجرحتين وكنت إذ ذاك ابن اثنيت عشرة سنة فخرجنا من القرية املذكورة واستمرينا ننقل يف قرى وادي 
إقبال السعادتني الدنيوية واألخروية فنقلين جدي ألمي علي بن حممد التيم والعرقوب وغريمها إىل أن أراد اهللا تعاىل ب

السليمي إىل دمشق فجودت القرآن وجددت حفظه وأفردت القراآت ومجعتها على بعض املشايخ مث على الشمس 
أراد بن اجلزري ملا قدم إىل دمشق سنة سبع وعشرين ومثامنائة واشتغلت بالنحو والفقه وغريمها من العلوم وكان ما 

اهللا من التنقل يف البالد والفوز بالعز واحلج أدام اهللا نعمه آمني ومن مثرات ذلك أيضا اإلراحة من احلروب والوقائع 
اليت أعقبتها هذه الواقعة فإهنا استمرت أكثر من ثالثني سنة ولعلها زادت على مائة وقعة كان فيها ما قاربت القتلى 

  فيه الفا انتهى حبروفه 
القاضي شهاب الدين أمحد بن علي بن أمحد القلقشندي الشافعي نزيل القاهرة تفقه ومهر وتعاىن األدب  وفيها تويف

وكتب يف االنشاء وناب يف احلكم وكان يستحضر احلاوي وكتب شيئا على جامع املختصرات وصنف كتابا حافال 
وكان مفضاال وقورا يف الدول مساه صبح األعشى يف معرفة االنشا وكان مستحضرا ألكثر ذلك وصنف غري ذلك 



  إىل أن تويف ليلة السبت عاشر مجادى اآلخرة عن مخس وستني سنة 
  وفيها بدر الدين أبو عمر حسن بن علي بن حممد بن داود البيضاوي

األصل املكي املعروف بالزمزمي ولد قبل السبعني وسبعمائة وأجاز له الصالح بن أيب عمر وابن أميلة وحسن بن 
عة من قادمي مكة واشتغل بالعلم ومهر يف الفرائض واحلساب وفاق األقران يف معرفة اهليئة واهلندسة اهلبل ومجا

  وحدث باليسري وتويف يف ذي احلجة 
وفيها صالح الدين وغرس الدين أبو الصفا خليل بن حممد بن حممد بن عبد الرمحن األقفهسي املصري احملدث 

قريبا واشتغل بالفقه قليال وبالفرائض واحلساب واألدب مث أحب احلديث احلافظ ولد سنة ثالث وستني وسبعمائة ت
فسمع بنفسه من غرس الدين املليجي وصالح الدين البلبيسي وصالح الدين الزفتاوي وغريهم مث حج سنة مخس 

وتسعني وجاور فسمع مبكة من شيوخها مث قدم دمشق سنة سبع وتسعني للسماع فسمع من ابن الذهيب وغريه 
ر عن ابن العز ومسع الكثري قال ابن حجر مث قدم إىل مصر سنة مثان وتسعني فالزمنا يف األمسعة وسافر صحبيت وأكث

إىل مكة يف البحر فجاور هبا مث رحل إىل دمشق مرة ثانية فأقام هبا ورافقين يف السماع يف سنة اثنتني ومثامنائة بدمشق 
مخس فلقيته يف آخرها مشمرا على ما أعهده من اخلري والعبادة  ورجع معي إىل القاهرة مث حج سنة أربع وجاور سنة

والتخريج واإلفادة وحسن اخللق وخدمة األصحاب واستمر جماورا إىل أن خرج إىل املدينة وتوجه يف ركب العراق 
ها وقد مث ركب البحر إىل كنبابة من بالد اهلند مث رجع إىل هرمز مث جال يف بالد املشرق فدخل هراة ومسرقند وغري

خرج لشيخنا جمد الدين احلنفي مشيخة ولشيخنا مجال الدين بن ظهرية معجما وخرج لنفسه املتباينات فبلغت مائة 
  حديث وخرج أحاديث الفقهاء الشافعية ونظم الشعر وتويف بيزد خرج من احلمام فمات فجأة انتهى 

لب مع والده وهو شاب واشتغل بالعلم وتفقه وفيها سعد اهللا بن سعد بن علي بن إمساعيل اهلمداين احلنفي قدم ح
  ومهر ودرس يف حلب مبدارس

  منها فاتفق أن فجأه املوت يف رابع مجادى األوىل وأسف الناس عليه 
وفيها عبد اهللا بن إبراهيم بن أمحد احلراين مث احلليب احلنبلي كان يذكر أنه من ذرية ابن أيب عصرون وكان شافعي 

افعيا وكانت له وظائف يف الشافعية مث انتقل حنبليا وويل قضاء احلنابلة حبلب قال األصل وويل قضاء الثغر ش
القاضي عالء الدين يف تاريخ حلب كان حسن السرية ويل القضاء مث صرف مث أعيد مرارا مث صرف قبل موته 

  بعشرة أشهر فمات يف شعبان 
اور مبكة وكان بصريا بالقراآت سريع القراءة قرأ يف وفيها عبد الرمحن بن هبة اهللا امللحاين اليماين قال ابن حجر ج

  الشتاء يف يوم ثالث ختمات وثلث ختمة وكان دينا عابدا مشاركا يف عدة علوم مات يف رجب انتهى 
وفيها كمال الدين حممد بن حسن بن حممد بن حممد بن خلف اهللا الشمين بضم املعجمة وامليم وتشديد النون نسبة 

ب قسطنطينية مث األسكندري املالكي ولد سنة بضع وستني واشتغل بالعلم يف بلده ومهر مث قدم إىل مشنة مزرعة ببا
القاهرة فسمع هبا من شيوخها ومسع يف األسكندرية وتقدم يف احلديث وصنف فيه وخترج بالبدر الزركشي والزين 

  يع األول العراقي ونظم الشعر احلسن مث استوطن القاهرة وأصيب يف بعض كتبه وتويف يف رب
وفيها غياث الدين حممد بن علي بن جنم الكيالين التاجر ولد يف حدود سبعني وسبعمائة وكان أبوه من أعيان التجار 

فنشأ ولده هذا يف عز ونعمة طائلة مث شغله أبوه بالعلم حبيث كان يشتري له الكتاب الواحد مبائة دينار وأزيد 
اشتهر بالفضل ونشأ متعاظما مث ملا مات أبوه التهى عن العلم بالتجارة ويعطي معلميه فيفرط فمهر يف أيام قالئل و



وتنقلت به األحوال فصعد وهبط وغرق وسلم وزاد ونقص إىل أن تزوج جارية من جواري الناصر يقال هلا مسراء 
سقته السم فهام هبا وأتلف عليها ماله وروحه وطلق ألجلها زوجته ابنة عمه وأفرطت هي يف بغضه إىل أن قيل أهنا 

  فتعلل مدة ومل تزل هبا

حىت فارقها فتدله عقله من حبها إىل أن مات وهلا هبا وحيكى أهنا تزوجت بعده رجال من العوام فأذاقها اهلوان وأحبته 
وأبغضها عكس ما جرى هلا مع غياث الدين وحيكى أهنا زارته يف مرضه واستحللته فحاللها من شدة حبه هلا ومن 

  شعره فيها 
  ) وعن جفن حكى هطال مزن ** ا مسراء عن حريب وحزين سلو( 
  ) من اجلن اهلواتف بعد جن ** سلوها هل عراها ما عراين ( 
  ) وهل غنت كما كانت تغين ** سلوا هل هرت األوتار بعدي ( 

  ويقول يف آخرها 
  ) ليعفو يف اهلوى عنها وعين ** سأشكوها إىل موىل حليم ( 

  فنا خربه من املتيمني مات يف سابع عشر شوال قال ابن حجر وهذا آخر من عر
وفيها شرف الدين أبو الطاهر حممد بن عز الدين أيب اليمن حممد بن عبد اللطيف بن أمحد بن حممود املعروف بابن 
الكويك الربعي التكرييت مث األسكندري نزيل القاهرة الشافعي املسند احملدث ولد يف ذي القعدة سنة سبع وثالثني 

ئة وأجاز له فيها املزي والربزايل والذهيب وبنت الكمال وإبراهيم بن القريشة وابن املرابط وعلي بن عبد وسبعما
املؤمن يف آخرين وهو آخر من حدث عنهم باإلجازة يف الدنيا ومسع بنفسه من األسعردي وابن عبد اهلادي وغريمها 

ورا فيها وتفرد بآخره بأكثر مشاخيه وتكاثر عليه والزم القاضي عز الدين بن مجاعة وتعاىن املباشرات فكان مشك
الطلبة والزموه وحبب إليه التحديث والزمه قال ابن حجر قرأت عليه كثريا من املرويات باإلجازة والسماع من 

ذلك صحيح مسلم يف أربعة جمالس سوى جملس اخلتم وقال يف املنهل تصدر لألمساع عدة سنني وأضر بآخره وكان 
  نا كافا عن الشر من بيت رياسة ومل يشتهر بعلم وتويف يوم السبت سادس عشرى ذي القعدةشيخا دينا ساك

  
وفيها مجال الدين يوسف بن حممد بن عبد اهللا احلميدي نسبة إىل امرأة ربته كانت تعرف بأم عبد احلميد احلنفي نشأ 

قضاء األسكندرية فحمدت سريته  باألسكندرية وتفقه وبرع يف عدة علوم وكانت له ثروة ويتعاىن املتجر وتوىل
وكانت له ديانة وصيانة وأفىت ودرس بالثغر إىل أن تويف باألسكندرية ليلة مخس وعشرين من مجادى اآلخرة وقد 

  أناف على الثمانني 

  سنة اثنتني وعشرين ومثامنائة

  
وت يف األطفال سألت يف ربيع اآلخر منها كما قال ابن حجر اتفق أن شخصا له أربعة أوالد ذكور فلما وقع امل

أمهم أن ختتنهم لتفرح هبم قبل أن ميوتوا فجمع الناس لذلك على العادة وأحضر املزين فشرع يف خنت واحد بعد 
آخر وكل من خينت يسقى شرابا مذابا باملاء على العادة فمات األربعة يف احلال عقب ختنهم فاستراب أبوهم باملزين 

نفسه ليربىء ساحته وانقلب فرحهم عزاء مث ظهر يف الزير الذي كان يذاب وظن أن مبضعه مسموم فجرح املزين 



  منه الشراب حية عظيمة ماتت فيه ومتزعت فكانت سبب هالك األطفال وهللا األمر 
وفيها تويف شهاب الدين أبو نعيم أمحد بن عبد اهللا بن بدر بن مفرج بن يزيد بن عثمان بن جابر العامري الغزي مث 

عي ولد سنة بضع وستني وسبعمائة بغزة وأخذ عن الشيخ عالء الدين بن خلف وحفظ التنبيه وقدم الدمشقي الشاف
دمشق بعد الثمانني وهو فاضل فأخذ عن الشريشي والزهري وشرف الدين الغزي بلديه وغريهم ومهر يف الفقه 

ه وكتبه بعد الفتنة اللنكية واألصول وجلس باجلامع يشغل الناس يف حياة مشاخيه وأفىت ودرس وأعاد مث أصيب مبال
وناب يف القضاء وعني مرة مستقال فلم يتم وويل إفتاء دار العدل واختصر املهمات اختصارا حسنا وكتب على 

  احلاوي ومجع اجلوامع ودرس

بأماكن وأقبل على احلديث حىت مل يبق بالشام يف آخر عمره من يقاربه يف رياسة فقه الشافعية إال ابن نشوان وكان 
جع إىل دين وعفة من صغره وعلو مهة ومروءة ومساعدة ملن يقصده مع عجلة فيه وحسن عقيدة وسالمة باطن ير

  وجاور يف أواخر أمره مبكة فمات هبا مبطونا يف شوال وله اثنتان وستون سنة 
ن يذاكر بأشياء وفيها أمحد بن عبد الرمحن بن حممد بن أمحد املطري املدين مسع من العز ابن مجاعة وعىن بالعلم وكا

  حسنة مث تزهد ودخل اليمن فأقام هبا حنوا من عشرة أعوام وكان ينسب إىل معاناة الكيمياء تويف يف أول ذي احلجة 
وفيها أمحد بن حممد بن حممد بن يوسف بن علي بن عياش اجلوخي الدمشقي نزيل تعز ولد سنة ست وأربعني 

لة وعىن بالقراآت فقرأ على مجاعة وكان يقرأ يف كل يوم نصف ختمة وسبعمائة وتعاىن بيع اجلوخ فرزق منه دنيا طائ
وكان قد أمسع يف صغره على علي بن العز عمر حضورا جزء ابن عرفة وحدث به عنه وقرأ بدمشق على مشس 

الدين بن اللبان وابن السالر وغريمها وتصدى للقراآت فانتفع به مجع من أهل احلجاز واليمن وكان غاية يف الزهد 
يف الدنيا فإنه ترك بدمشق أهله وماله وخيله وخدمه وساح يف األرض وحدث وهو جماور مبكة واستمر يف إقامته 
باليمن يف خشونة العيش حىت مات وكان بصريا بالقراآت كثري األمر باملعروف والنهي عن املنكر وأجنب ولده 

  املقرىء عبد الرمحن مقرىء احلرم 
الدمشقي الشاعر املشهور عرف بابن الزعيفريين قال يف املنهل الصايف كانت له وفيها أمحد بن يوسف بن حممد 

فضيلة ويكتب اخلط املنسوب وينظم الشعر ويشتغل بعلم احلرف ويزعم أن له فيه اليد الطوىل وحصل له حظ هبذا 
  املعىن عند مجاعة من أعيان األمراء وغريهم إىل أن ظفر بعض

طه نظمها لألمري مجال الدين األستادار يومهه أنه سيملك مصر وميلك بعده ابنه أعيان الدولة بأبيات من نظمه خب
فقطع امللك الناصر فرج لسانه وعقدتني من أصابعه ورفق به عند القطع فلم مينعه ذلك من النطق لكنه أظهر اخلرس 

األيام املؤيدية وانقطع إىل أن مدة أيام الناصر مث تكلم بعد ذلك وأخذ يف الظهور والكتابة بيده اليسرى فلم يرج يف 
  مات ومن شعره ما كتبه بيده اليسرى إىل قاضي القضاة صدر الدين علي بن األدمي احلنفي 

  ) أصور منها أحرفا تشبه الدرا ** لقد عشت دهرا يف الكتابة مفردا ( 
  ) وهذا الذي قد يسر اهللا لليسرى ** وقد صار خطى اليوم أضعف ما ترى ( 

  دين املذكور فأجابه صدر ال
  ) فال حتتمل مها وال تعتقد عسرا ** لئن فقدت ميناك حسن كتابة ( 
  ) فقد يسر اهللا العظيم لك اليسرى ** وأبشر ببشر دائم ومسرة ( 

  وتويف ابن الزعيفريين يوم األربعاء ثاين ربيع األول 



يس إىل مصر فتزوجها الظاهر وفيها تندو بنت حسني بن أويس كانت بارعة اجلمال وقدمت مع عمها أمحد بن أو
برقوق مث فارقها فتزوجها ابن عمها شاه ولد ابن شاه زاده بن أويس فلما رجعوا إىل بغداد ومات أمحد أقيم شاه ولد 

يف السلطنة فدبرت مملكته حىت قتل وأقيمت هي بعده يف السلطنة مث ملكت تستر وغريها واستقلت باململكة مدة 
سط يدعى هلا على منابرها وتضرب السكة بامسها إىل أن ماتت يف هذه السنة وقام وصار يف ملكها احلويزة ووا

  بعدها ابنها أويس بن شاه ولد قاله ابن حجر 
وفيها علم الدين أبو الربيع سليمان بن جنم الدين فرج بن سليمان احلجيب احلنبلي بن املنجا ولد سنة سبع وستني 

ورحل إىل مصر فأخذ عن ابن امللقن وغريه مث عاد بعد فتنة اللنك فناب وسبعمائة واشتغل على ابن الطحان وغريه 
  يف القضاء وشارك يف الفقه وغريه وأشغل الناس باجلامع األموي

  ومبدرسة أيب عمر وتويف يف ربيع اآلخر 
على وفيها عز الدين عبد العزيز بن مظفر بن أيب بكر البلقيين قريب شيخ اإلسالم سراج الدين الشافعي اشتغل 

الشيخ سراج الدين وكان يشارك يف الفنون ويذاكر بالفقه مذاكرة حسنة قال ابن حجر رافقنا يف مساع احلديث 
كثريا وناب يف احلكم وكان سيء السرية يف القضاء مجاعة للمال من غري حله يف الغالب زرى امللبس مقترا على 

  ال كثريا جدا فحازه ولده نفسه إىل الغاية تويف يف ثالث عشرى مجادى األوىل وخلف ما
وفيها جنم الدين عبد اللطيف بن أمحد بن علي الفاسي الشافعي قال ابن حجر مسع معنا كثريا من شيوخنا والزم 

االشتغال يف عدة فنون وأقام يف القاهرة مدة بسبب الذب عن منصب أخيه تقي الدين قاضي املالكية إىل أن مات 
  مطعونا يف هذه السنة انتهى 

ا جمد الدين فضل اهللا بن القاضي فخر الدين عبد الرمحن بن عبد الرزاق بن إبراهيم الشهري بابن مكانس القبطي وفيه
املصري احلنفي الشاعر املشهور ولد يف سابع شعبان سنة سبع وستني وسبعمائة ونشأ يف كنف والده الوزير فخر 

مصره إىل أن برع ومهر ونظم الشعر وهو صغري  الدين وعنه أخذ األدب وقرأ النحو والفقه واألدب على علماء
السن جدا وكتب يف اإلنشاء وتوقيع الدست مدة يف حياة أبيه بدمشق وكان أبوه وزيرا هبا مث قدم القاهرة وساءت 
حالته بعد أبيه مث خدم يف ديوان اإلنشاء وتنقلت رتبته فيه إىل أن جاءت الدولة املؤيدية فأحسن إليه القاضي ناصر 

البارزي كثريا واعتىن به ومدح السلطان بقصائده فأثابه ثوابا حسنا وشعره يف الذروة العليا وكذلك منثوره  الدين
  ومجع هو ديوان أبيه ورتبه وفيه يقول والده 

  ) وكمله يف اخللق واخللق مذ نشا ** أرى ولدي قد زاده اهللا هبجة ( 
  )من يشا وذلك فضل اهللا يؤتيه ** سأشكر ريب حيث أوتيت مثله ( 

  
  ومن شعره هو 

  ) حتري ناظري فيه وفكري ** تساومنا شذا أزهار روض ( 
  ) بعرف طيب منه ونشر ** فقلت نبيعك األرواح حقا ( 

  ومنه 
  ) دعاين ملا يرضى اإلله وحرضا ** جزى اهللا شييب كل خري فإنه ( 
  ) وأسكت ملا الح يل اخليط أبيضا ** فأقلقت عن ذنيب وأخلصت تائبا ( 



ال ابن حجر وكانت بيننا مودة أكيدة اتصلت حنوا من ثالثني سنة وبيننا مطارحات وكان قليل البضاعة من العربية ق
  فرمبا وقع له اللحن الظاهر وأما اخلفي فكثريا جدا مات يف يوم األحد خامس عشرى ربيع اآلخر انتهى 

مجة تيمور اجتمع يف أيامه أي مترلنك بسمرقند ما مل وفيها اخلواجا حممد الزاهد البخاري قال يف املنهل الصايف يف تر
جيتمع لغريه من امللوك فمن ذلك الفقيه عبد امللك من أوالد صاحب اهلداية الفقهية فإنه كان بلغ الغاية يف الدروس 
د والفتيا ونظم القريض ويعرف النرد والشطرنج ويلعب هبما جيدا يف حالة واحدة دائما مدى األيام واخلواجا حمم

الزاهد البخاري أي صاحب الترمجة احملدث املفسر صنف تفسريا للقرآن العظيم يف مائة جملد ومات باملدينة النبوية 
  سنة اثنتني وعشرين ومثامنائة انتهى 

وفيها حممد بن عبد اهللا بن شوعان الزبيدي احلنفي قال ابن حجر انتهت إليه الرياسة يف مذهب أيب حنيفة بزبيد 
  نتهى ودرس وأفاد ا

وفيها مشس الدين حممد بن عبد املاجد العجيمي سبط العالمة مجال الدين بن هشام الشافعي أخذ عن خاله الشيخ 
حمب الدين بن هشام ومهر يف الفقه واألصول والعربية والزم الشيخ عالء الدين البخاري ملا قدم القاهرة وكذلك 

  يف معرفةالشيخ بدر الدين الدماميين وكان كثري األدب فائقا 

  العربية مالزما للعبادة وقورا ساكنا تويف يف العشرين من شعبان 
وفيها نظام الدين حممد بن عمر احلموي األصل احلنفي املعروف بالتفتازاين لعله تشبيها لنفسه بالسعد قال ابن حجر 

 بعض العلوم اآللية وتعلم كان أبوه حصريا فنشأ هذا بني الطلبة وقرأ يف مذهب أيب حنيفة وتعاىن اآلداب واشتغل يف
كالم العجم وتزيا بزيهم وتسمى نظام الدين التفتازاين وغلب عليه اهلزل واجملون وجاد خطه وقرر موقعا يف الدرج 
وكان عريض الدعوى وله شعر وسط وقال حمب الدين احلنبلي كان حسن املنادمة لطيف املعاشرة ومل يتزوج قط 

الصغري فريبيه أحسن تربية فإذا كرب وبلغ حد التزويج زوجه انتهى وتويف يف رابع وكان متهما بالولدان وكان يأخذ 
  عشرى ذي القعدة عن حنو الستني 

وفيها أبو الربكات حممد بن حممد بن عبد اهللا بن حممد بن فرحون اليعمري املالكي قاضي املدينة مات هبا يف احملرم 
  قاله ابن حجر 

بن حممد بن حممد النحريري املعروف بابن أمني احلكم قال ابن حجر مسع على  وفيها فتح الدين أبو الفتح حممد
مجاعة من شيوخنا وعىن بقراءة الصحيح وشارك يف الفقه والعربية وأكثر اجملاورة باحلرمني ودخل اليمن فقرأ احلديث 

  ى بصنعاء وغريها مث قدم القاهرة بآخره فوعك ومات باملارستان عن حنو من مخسني سنة انته
وفيها مشس الدين حممد بن حممد بن حممود اجلعفري البخاري اشتغل ببالده مث قدم مكة فجاور هبا وانتفع الناس به 

  يف علوم املعقول وتويف مبكة يف العشر األخري من ذي احلجة عن ست وسبعني سنة 
ىن القراآت فمهر فيها وانتفعوا به وفيها يوسف ابن شريكار العنتايب املقري قال العنتايب يف تارخيه ولد بعنتاب وتعا

  وكان يتكلم على الناس بلسان الوعظ

  وكان فصيح اللسان حلو املنطق مليح الوجه له يد يف التفسري وعاش مخسا وستني سنة انتهى 

  سنة ثالث وعشرين ومثامنائة



  
لتواتر قاله ابن يف ثالث رمضان ذبح مجل بغزة فأضاء حلمه كما تضيء الشموع وشاع ذلك وذاع حىت بلغ حد ا

  حجر 
وفيها تويف صارم الدين إبراهيم بن شيخ احملمودي الظاهري امللك املؤيد أبوه قال يف املنهل ولد بالبالد الشامية يف 
أوائل القرن تقريبا وأمه أم ولد جاركسية تسمى نوروز وكان ملكا شجاعا شابا حسنا مقداما كرميا ساكنا وعنده 

ل إىل اخلري والعدل والعفة عن أموال الرعية إال أنه كان مسرفا على نفسه ساحمه اهللا أدب وحشمة ملوكية وكان ميي
انتهى وقال ابن حجر أغرى والده عليه بأنه كان يتمىن موته ويعد األمراء مبواعيد إذا وقع ذلك فحقد عليه ودس 

ملاء الذي يطفأ فيه احلديد فلما بعض خواصه أن يعطيه ما يكون سببا لقتله من غري إسراع فدسوا عليه من سقاه من ا
شربه أحس باملغص يف جوفه فعاجله األطباء مدة وندم السلطان على ما فرط منه فتقدم األطباء باملبالغة يف عالجه 

فالزموه نصف شهر إىل أن كاد يتعاىف فدسوا إليه ثانيا من سقاه بغري علم أبيه فانتكس واستمر إىل ليلة اجلمعة 
خرة فمات فاشتد جزع السلطان عليه إال أنه جتلد وأسف الناس كافة على فقده ومل يعش خامس عشر مجادى اآل

  أبوه بعده إال ستة أشهر تزيد أياما لدأب من قتل أباه أو ابنه على امللك قبله عادة مستقرة وطريقة مستقرأة انتهى 
نفي قدم القاهرة شابا وقرأ على وفيها زين الدين أبو احملاسن تغري برمش بن يوسف بن عبد اهللا التركماين احل

  اجلالل التباين وغريه وتفقه جبماعة من

أعيان العلماء وكان كثري االستحضار لفروع مذهبه وحيفظ بعض خمتصرات قال يف املنهل وكان مييل إىل الصوفية 
سيم تتضمن النظر يف مع أنه يبالغ يف ذم ابن عريب واتباعه وأحرق كتبه وأرسله املؤيد شيخ إىل احلجاز وعلى يده مرا

أحوال مكة املشرفة وجاور هبا وأخذ باألمر فيها باملعروف والنهي عن املنكر ومنع املؤذنني من املدائح النبوية فوق 
املنابر ليال ومنع املداحني من اإلنشاد يف املسجد احلرام وجرى له مع أهل مكة أمور بسبب ذلك يطول شرحها مث 

ىل دين وخري انتهى وقال ابن حجر كان يكثر احلط على ابن العريب وغريه من متصويف عاد إىل القاهرة وكان مييل إ
الفالسفة وبالغ يف ذلك وصار حيرق ما يقدر عليه من كتب ابن العريب وربط مرة كتاب الفصوص يف ذنب كلب 

ريزي ذاما له رضي وصارت له بذلك سوق نافقة عند مجع كثري وقام عليه مجاعة من أضداده فما باىل هبم وقال املق
من دينه وأمانته باحلط على ابن العريب مع عدم معرفته مبقالته وكان يتعاظم مع دناءته ويتمصلح مع رذالته حىت 

انكشفت للناس سريته وانطلقت األلسن بذمه بالداء العضال مع عدم مداراته وشدة انتقامه ممن يعارضه يف أغراضه 
  األربعاء مستهل احملرم ومل يزل على ذلك حىت مات مبكة ليلة 

وفيها مجال الدين عبد اهللا بن مقداد بن إمساعيل قاضي القضاة األقفهسي املالكي قاضي الديار املصرية نشأ بالقاهرة 
وطلب العلم وتفقه بالشيخ خليل وغريه إىل أن برع يف الفقه واألصول وأفىت ودرس وناب يف احلكم مث استبد به مث 

السرية يف أحكامه دينا خريا وشرح رسالة الشيخ خليل وتويف على القضاء يف رابع صرف مث ويل وكان مشكور 
  عشر مجادى األوىل 

وفيها حممد بن مورمه البخاري احلنفي قال ابن حجر يلقب نبرية بنون وموحدة وزن عظيمة ذكر أنه من ذرية حافظ 
  وأراد أن يرجع إىل بالده فذكر أنه رأى الدين النسفي ونشأ ببالده وقرأ الفقه وسلك الزهد وحج يف هذه السنة

النيب صلى اهللا عليه وسلم يف النوم فقال له إن اهللا قد قبل حج كل من حج يف هذا العام وأنت منهم وأمره أن يقيم 
  باملدينة فأقام فاتفقت وفاته يوم اجلمعة ودفن بالبقيع انتهى 



احلنفي كان مشهورا مبعرفة األحكام مع قلة الدين وفيها مشس الدين حممد بن حممد بن حسني املخزومي الربقي 
  وكثرة التهتك وقد باشر عدة أنظار وتداريس مات يف مجادى األوىل قاله ابن حجر 

وفيها مشس الدين حممد بن العالمة مشس الدين حممد بن سليمان بن اخلراط احلموي الشاعر املنشىء املوقع أخذ عن 
يف ديوان اإلنشاء وكان مقربا عند ابن البارزي ومات ومل يكمل اخلمسني أبيه وغريه وقال الشعر فأجاد ووقع 

  وعاش أخوه زين الدين عبد الرمحن بعده وهو أسن منه إىل سنة أربعني 
وفيها مشس الدين حممد بن حممد بن عبد اهللا بن أمحد الصغري بالتصغري الطبيب املشهور ولد يف خامس عشر مجادى 

سبعمائة وكان أبوه فراشا فاشتغل هو بالطب وحفظ املوجز وشرحه وتصرف يف العالج األوىل سنة مخس وأربعني و
  فمهر وصحب البهاء الكازروين وكان حسن الشكل له مروءة مات بعد مرض طويل يف عاشر شوال قاله ابن حجر 

تسع وستني  وفيها القاضي ناصر الدين حممد بن حممد بن عثمان البارزي الشافعي كاتب السر ولد يف شوال سنة
وسبعمائة وحفظ احلاوي يف صغره واستمر يكرر عليه ويستحضر منه وتعاىن الشعر واألدب وكتب اخلط اجليد مث 

ويل قضاء بلده وكتابة السر هبا وقضاء حلب وكتابة السر بالقاهرة طول دولة املؤيد وكان لطيف املنادمة كبري 
لى طريقة قدماء الكرماء وتويف بالقاهرة يوم األربعاء ثامن الرياسة ذا طالقة وبشر وإحسان للعلماء والفضالء ع

  شوال 
وفيها احلافظ مجال الدين أبو احملاسن حممد بن موسى بن علي بن عبد الصمد بن حممد بن عبد اهللا املراكشي األصل 

  مث املكي ولد يف ثالث رمضان سنة سبع ومثانني

بل التسعني وبعدها أبو عبد اهللا بن عرفة وتقي الدين بن حامت وسبعمائة وحفظ القرآن العظيم وأجاز له وهو صغري ق
وناصر الدين بن امليلق ومجاعة وتفقه وحبب إليه الطلب فسمع مبكة على مشايخ مكة كابن صديق ومن دونه وعلى 

القادمني عليها وأخذ علم احلديث عن الشيخ مجال الدين بن ظهرية واحلافظ تقي الدين الفاسي واحلافظ صالح 
لدين األقفهسي وخترج به يف معرفة العايل والنازل ورحل إىل الديار املصرية فسمع من شيوخها مث رحل إىل الشام ا

فأدرك عائشة بنت عبد اهلادي خامتة أصحاب احلجار وجال يف رحلته فسمع حبلب ومحاة ومحص وبعلبك والقدس 
ه وخرج لغري واحد من مشاخيه وعمل تراجم واخلليل وغزة والرملة واألسكندرية وغريها ورجع وقد كمل معرفت

مشاخيه فأفاد وخرج لنفسه أربعني متباينة لكن مل يلتزم فيها السماع ورحل إىل اليمن فسمع هبا ومدح الناصر أمحد 
فأجازه وواله مدرسة هناك فأقام بتلك البالد وصار حيج كل سنة وكان حافظا ذا مروءة وقناعة وصرب على األذى 

وائده موصوفا بصدق اللهجة وقلة الكالم قدم يف هذه السنة حاجا فعاقهم الريح فخشي فوات احلج باذال كتبه وف
فركب البحر وأجهد نفسه فأدرك احلج لكنه توعك واستمر مريضا إىل أن مات مبكة يف ثامن عشر ذي احلجة 

  ودفن باملعالة 
املعروف بابن السقيف تصغري سقف  وفيها القاضي شرف الدين أبو الفتح موسى بن حممد بن نصر البعلبكي

الشافعي ولد سنة اثنتني ومخسني وسبعمائة وأخذ الفقه عن اخلطيب جالل الدين واحلديث عن عماد الدين ابن 
بردس وغريمها واشتغل بدمشق على ابن الشريشي والزهري وغريمها ومهر وتصدى لالفتاء والتدريس ببلده من 

 قضاء بلده مرارا فحمدت سريته وكان كثري الرب للطلبة سليم الباطن يأمر اول سنة احدى ومثانني وهلم جرا وويل
  باملعروف وينهى عن املنكر وله أوراد وعبادة وانتهت إليه رياسة الفقه ببلده إىل أن تويف يف مجادى اآلخرة



  
 عن شيوخنا وقرأ يف وفيها مجال الدين يوسف بن الشيخ إمسعيل األنبايب قال ابن حجر ابن القدوة إمسعيل أخذ الكثري

الفقه واألصول والعربية وأكثر جدا مث انقطع بزاوية أبيه بانبابة وأحبه الناس واعتقدوه وحج مرارا وكان يذكر 
  لنفسه نسبا إىل سعد بن عبادة ومات يف شوال وخلف ماال كثريا جدا انتهى 
أمره من التركمان الرحالة النزالة  وفيها السلطان قرا يوسف بن حممد قرا التركماين ملك العجم كان يف أول

فتنقلت به األحوال إىل أن استوىل بعد اللنك على عراق العرب والعجم مث ملك تربيز وبغداد وماردين وغريها 
واتسعت مملكته وكان ينتمي إىل أمحد بن أويس وتزوج أمحد أخته مث وقع بينهما وتقابال فهرب أمحد منه فملك 

فأرسل إليه اللنك عسكرا فهرب إىل دمشق واجتمع مع أمحد بن أويس وتصاحلا مث تنقلت بغداد سنة مخس ومثامنائة 
به األحوال إىل أن قتل مرزاشاه بن اللنك يف ربيع اآلخر سنة ثالث عشرة واستبد مبلك العراق وسلطن ابنه حممد 

مث تصاحلا وحتالفا وتصاهرا مث شاه ببغداد مث هنب سنجار واملوصل وأوقع باألكراد واختلف احلال بينه وبني شاه رخ 
انتقض الصلح سنة سبع عشرة وحتاربا ويف سنة إحدى وعشرين سىب أهل عنتاب وقتل وأسر وأفحش يف القتل 

والسيب حبيث أبيع صغري واحد بدرمهني وحرق املدينة وأخذ أمواهلا وتوجه إىل البرية فنهبها مث بلغه أن ولده حممد 
ه وحصره واستصفى أمواله وعاد إىل تربيز وكان شديد الظلم قاسي القلب ال شاه عصى عليه ببغداد فتوجه إلي

يتمسك بدين واشتهر عنه أن يف عصمته أربعني امرأة وقد خربت يف أيامه وأيام أوالده مملكة العراقني وتويف بتربيز 
  يف ذي القعدة وقام بعده ابنه اسكندر

  سنة أربع وعشرين ومثامنائة

  
أمحد بن هالل احلليب اشتغل قدميا على الشيخ مشس الدين بن اخلراط وغريه وكان مفرط  فيها تويف شهاب الدين

الذكاء وأخذ التصوف عن مشس الدين الباليل مث توغل يف مذهب أهل الوحدة ودعا إليه وصار كثري الشطح 
قاالهتم املستبشعة قاله وجرت له وقائع وكان أتباعه يبالغون يف اطرائه ويقولون هو نقطة الدائرة إىل غري ذلك من م

  ابن حجر 
وفيها جقمق كان من أبناء التركمان فاتفق مع بعض التجار أن يبيعه ويقسم مثنه بينهما ففعل فتنقل يف اخلدم حىت 
تقرر دويدارا ثانيا عند امللك املؤيد قبل سلطنته مث استمر وكان يتكلم بالعربية ال يشك من جالسه أنه من أوالد 

ر دويدارا كبريا إىل أن قرره امللك املؤيد يف نيابة الشام فبىن السوق املعروف بسوق جقمق وأوقفه األحرار مث استق
على املدرسة اليت بناها قرب األموي مث أظهر العصيان ملا مات امللك املؤيد قال املقريزي كان سيء السرية شديدا يف 

وما ال يكف عن قبح انتهى قتله ططر بدمشق بعد دواداريته على الناس حصل أمواال كثرية وكان فاجرا ظلوما غش
  أن صادره يف أمواله يف أواخر شعبان ودفن مبدرسته لصيق الكالسة 

وفيها امللك املؤيد شيخ بن عبد اهللا احملمودي قدم القاهرة وهو ابن اثنيت عشرة سنة وكان مجيل الصورة فمات جالبه 
لربقوق وفأعجبه وجعله خاصكيا مث جعله من السقاة ونشأ ذكيا  فاشتراه حممود تاجر املماليك وانتسب إليه وقدمه

فتعلم الفروسية من اللعب بالرمح ورمى النشاب والضرب بالسيف وغري ذلك ومهر يف مجيع ذلك مع مجال 
الصورة وكمال العشرة والتهتك وضرب بسبب ذلك مث تنقلت به األحوال من اإلمارة على احلاج وغري ذلك إىل 

  الشام مث تسلطن يوم اإلثنني مستهل شعبان سنة مخس عشرة ومثامنائة قال يف املنهل أن ويل نيابة



وكان ملكا شجاعا مقداما مهابا سيوسا عارفا باحلروب والوقائع جوادا على من يستحق األنعام خبيال على من ال 
سبابا ذا خلق سيء  يستحقه إىل الغاية طويال بطينا واسع العينني أشهلهما كث اللحية جهوري الصوت فحاشا

وسطوة وجربوت وهيبة زائدة يرجف القلب عند خماطبته حمبا ألهل العلم مبجال للشرع مذعنا له غري مائل إىل 
شيء من البدع إال أنه كان مسرفا على نفسه متظاهرا بذلك وبىن أماكن تقام فيها اخلطبة منها جامعه املؤيدي داخل 

ثر زخرفة وأحسن ترخيما منه بعد جامع دمشق وتويف يوم اإلثنني تاسع باب زويلة الذي ما عمر يف االسالم أك
احملرم وسلطنوا ولده املظفر أبا السعادات وعمره سنة واحدة ومثانية أشهر وسبعة أيام قال املقريزي واتفق يف موته 

ال وجد له موعظة وهو أنه ملا غسل مل يوجد له منشفة ينشف هبا فنشف يف منديل لبعض من حضر من األمراء و
مئزر يستره حىت أخذ له مئزر صوف صعيدي من فوق رأس بعض جواريه وال وجد له طاسة يصب هبا عليه املاء 

  وهو يغسل مع كثرة ما خلف من األموال انتهى ودفن بقبته اليت أنشأها باجلامع املؤيدي بباب زويلة 
الشامية كان من مجلة مماليك الظاهر برقوق وال وفيها أبو الفتح ططر بن عبد اهللا الظاهري ملك الديار املصرية و

زال يترقى حىت صار أمري مائة مقدم ألف بالديار املصرية وتنقلت به األحوال إىل أن مرض امللك املؤيد وأوصى له 
بالتكلم على ابنه أمحد فلما مات املؤيد خرج ططر إىل البالد الشامية بالسلطان واخلليفة والقضاة والعساكر وعزل 

 مث دخل حلب مث عاد إىل دمشق واستمال اخلواطر وحتبب إىل األمراء مث عزم على خلع امللك املظفر لصغره وويل
فخلعه يف تاسع عشرى شعبان من هذه السنة وتسلطن هو ولقب بامللك الظاهر أيب الفتح وجلس على كرسي امللك 

يوم اخلميس رابع شوال فمرض ولزم بيته  مث يف سابع عشر شهر رمضان برز من دمشق إىل الديار املصرية فوصلها
  إىل يوم الثالثاء أول ذي القعدة نصل ودخل احلمام وتباشر الناس بعافيته مث أخذ مرضه يتزايد إىل

ثاين ذي احلجة فجمع اخلليفة املعتضد باهللا داود والقضاة وعهد لولده حممد وأن يكون األمري جانبك الصويف 
على ذلك كما حلف هو غري مرة البن امللك املؤيد وتويف ضحى يوم األحد رابع  متكلما يف األمور وحلف األمراء

ذي احلجة وله حنو مخسني سنة ودفن بالقرافة جبوار اإلمام الليث بن سعد وكانت مدة سلطنته أربعة وتسعني يوما 
د لغريه وكان ملكا ويف هذه املدة اليسرية ال يستقل ما فعل من االنتقام واجلور وسفك الدماء فأتعب نفسه ومه

عارفا فطنا عفيفا عن املنكرات مائال إىل العدل حيب الفقهاء وأهل العلم ويذاكر بالفقه ويشارك فيه وله فهم وذوق 
يف البحث بارعا يف حفظ الشعر التركي عارفا مبعانيه وعنده إقدام وجرأة وكرم مفرط مع طيش وخفة وكان قصريا 

ل يتكلم بأعلى حسه ويف صوته حبة شنعة كثري التعصب ملذهب احلنفية يريد أن جدا كبري اللحية أسودها مليح الشك
  ال يدع أحدا من الفقهاء غري احلنفية قاله يف املنهل الصايف 

وفيها جالل الدين عبد الرمحن بن شيخ اإلسالم سراج الدين عمر بن رسالن البلقيين الشافعي ولد يف مجادى األوىل 
وأمه بنت القاضي هباء الدين بن عقيل النحوي ونشأ بالقاهرة وحفظ القرآن وعدة سنة ثالث وستني وسبعمائة 

متون يف عدة علوم وتفقه بوالده وغريه وبرع يف الفقه واألصول والعربية والتفسري واملعاين والبيان وأفىت ودرس يف 
مل خيلف بعده مثله يف كثرة علومه  حياة والده وتوىل قضاء العسكر بالديار املصرية يف حياة والده أيضا قال املقريزي

بالفقه وأصوله واحلديث والتفسري والعربية والنزاهة عما ترمي به قضاة السوء انتهى وممن أثىن عليه جالل الدين بن 
  ظهرية املكي وأنشد فيه لنفسه 

  ) عزيز فكم من شبهة قد جال لكم ** هنيئا لكم يا أهل مصر جاللكم ( 
  ) لقلت لفرط احلب جل جاللكم ** الله ولوال اتقاء اهللا جل ج( 



وقال ابن تغرى بردى بعد أن أثىن عليه أحسن الثناء وأنا أعرف به من غريي فإنه كان تأهل بكرمييت وما نشأت إال 
  عنده وقرأت عليه غالب القرآن الكرمي

اقرأ املاضي من حمفوظك وكان إذا توجه إىل منتزه يأخذين صحبته إىل حيث سار فإذا أقمنا باملكان يطلبين ويقول 
  فأقرأ عليه ما شاء اهللا أن أقرأه وتويف ليلة اخلميس بعد العشاء اآلخرة بساعة احلادي عشر من شوال 

وفيها تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن أمحد بن صاحل بن أمحد بن خطاب البقاعي الفاري بالفاء والراء اخلفيفة 
لدمشقي الشافعي ولد سنة سبع وستني وسبعمائة وحفظ التمييز وغريه نسبة إىل قرية بالبقاع تسمى بيت فار ا

واشتغل على والده وعلى النجم بن اجلايب والشريشي وغريهم ونشأ هو وأخوه عبد اهللا على خري وتصون ودرس يف 
ر العدل وناب حياة أبيه بالعادلية الصغرى واستمرت بيده إىل أن مات ودرس بعد أبيه بالشامية الربانية وويل افتاء دا

يف احلكم مدة طويلة وواله األمري نوروز القضاء باتفاق الفقهاء عليه بعد موت األخنائي فباشره مباشرة حسنة فلما 
غلب املؤيد على نوروز صرفه ومل يعزله بسوء فلزم الشباك الكمايل جبامع دمشق يفيت وبالشامية يدرس وكان حسن 

ال أنه مل يكن مشكورا يف مباشرة الوظائف وكان عاقال ساكنا كثري التالوة الرأي والتدبري دينا له حظ من عبادة إ
  يقوم الليل كثري األدب واحلشمة طاهر اللسان تويف يف أحد الربيعني قاله ابن حجر 

وفيها قتل أبو سعيد عثمان بن أمحد بن إبراهيم بن علي بن عثمان بن يعقوب بن عبد اخلالق املريين قتله مدبر مملكته 
د العزيز الكناين وقتل إخوته وأوالده وأكابر البلد وأبطاهلا وشيوخها وكانت فتنة كبرية انقطعت فيها دولة بين عب

  مرين من فاس وأقام حممد بن أيب سعيد يف اململكة واستبد هو بتدبري األمور فسبحان من ال يزول ملكه 
جر كان خريا دينا كثري النفع للطلبة حيج كثريا وفيها مشس الدين حممد بن إبراهيم البوصريي الشافعي قال ابن ح

  ويقصد األغنياء لنفع الفقراء

ورمبا استدان للفقراء على ذمته ويويف اهللا عنه وكانت له عبادة وتؤثر عنه كرامات مات يف سادس ربيع اآلخر 
  انتهى 

ن سنة سبع وأربعني وسبعمائة وفيها عز الدين حممد بن خليل بن هالل احلاضري احلليب احلنفي ولد يف أحد اجلمادي
ورحل إىل دمشق فأخذ هبا عن مجاعة منهم ابن أميلة قرأ عليه سنن أيب داود والترمذي ودخل القاهرة فأخذ عن 

الشيخ ويل الدين املنفلوطي واجلمال األسنوي ورحل إىل القاهرة مرة أخرى وتفقه ببلده وحفظ كتبا حنو اخلمسة 
ى العراقي يف علوم احلديث وأجاز له والزم العلم إىل أن انفرد وصار املشار إليه عشر كتابا يف عدة فنون وقرأ عل

ببالده وويل قضاء بلده ودرس وأفىت وكان حممود السرية مشكور الطريقة قال الربهان احملدث ال أعلم بالشام كلها 
املتني والذكر والتالوة انتهى مثله وال بالقاهرة مثل جمموعه الذي اجتمع فيه من العلم الغزير والتواضع والدين 

  وتويف يف أحد اجلمادين 
وفيها رضي الدين أبو حامد حممد بن عبد الرمحن بن أيب اخلري حممد بن أيب عبد اهللا الفاسي احلسين املكي املالكي 
 ولد يف رجب سنة مخس ومثانني وسبعمائة ومسع احلديث وتفقه وأفىت ودرس وويل قضاء املالكية مث عزل فناب عن

  القاضي الشافعي وكان خريا ساكنا متواضعا ذاكرا للفقه تويف يف ربيع األول 
  وأخوه حمب الدين أبو عبد اهللا حممد كان أسن منه أجاز له ابن أميلة وغريه ومهر يف الفقه 

  سنة مخس وعشرين ومثامنائة



  
قي الدين رجب بن العماد قاضي فيها كما قال ابن حجر ولدت فاطمة بنت القاضي جالل الدين البلقيين من بعلها ت

  الفيوم ولدا خنثى له ذكر وفرج أنثى

وقيل أن له يدين زائدتني نابتتان يف كتفيه ويف رأسه قرنان كقرين الثور فيقال ولدته ميتا ويقال مات بعد أن ولدته 
  انتهى 

  خلى أكثر البلد من الناس وفيها أخذ الفرنج مدينة سبتة من أيدي املسلمني وفيها كان الطاعون الشديد حبلب حىت 
وفيها برهان الدين إبراهيم بن أمحد البيجوري الشافعي ولد يف حدود اخلمسني وسبعمائة وأخذ عن األسنوي والزم 

البلقيين ورحل إىل األذرعي حبلب سنة سبع وسبعني وحبث معه وكان األذرعي يعترف له باالستحضار وشهد له 
شق بأنه أعلم الشافعية بالفقه يف عصره وقال حمي الدين املصري فارقته سنة الشيخ مجال الدين احلسباين عامل دم

مخس ومثانني وهو يسرد الروضة حفظا وكان دينا خريا متواضعا ال يتردد إىل أحد سليم الباطن ال يكتب على 
نقال وفهما الفتوى تورعا وويل بآخره مشيخة الفخرية بني السورين وكان الطلبة يصححون عليه تصانيف العراقي 

وكانوا يراجعون العراقي يف ذلك فال يزال يصلح يف تصانيفه ما ينقلونه له عنه ومل خيلف بعده من يقارنه وكان فقريا 
  جدا مع قلة وظائف وتويف يوم السبت رابع عشر رجب رمحه اهللا تعاىل 

الدمشقي الشافعي الشهري بابن  وفيها برهان الدين أبو إسحق إبراهيم بن حممد بن عيسى بن عمر بن زياد العجلوين
خطيب عذرا ولد سنة اثنتني ومخسني وسبعمائة بعجلون وحفظ املنهاج يف صغره واشتغل على مشايخ عصره ودأب 

يف الفقه خصوصا الروضة وتصدر لألشغال مدة طويلة وويل قضاء صفد يف أيام الظاهر برقوق سنة ثالث ومثامنائة 
نيابة احلكم وأقام على ذلك سنني مث تنزه عن ذلك كله وأكب على األشغال  وقدم دمشق سنة ست ومثامنائة وويل

  وصار يفيت ويدرس إىل أن حصل له فاجل فلزم منه الفراش من غري أن يتكلم إىل أن تويف سابع عشرى احملرم

ي ولد سنة وفيها صدر الدين أبو بكر بن تقي الدين إبراهيم بن حممد بن مفلح املقدسي األصل مث الدمشقي احلنبل
مثانني وسبعمائة وتفقه قليال واستنابه أبوه وهو صغري واستنكر الناس منه ذلك مث ناب البن عبادة وشرع يف عمل 
املواعيد جبامع األرموي وشاع امسه وراج بني العوام وكان على ذهنه كثري من التفسري واألحاديث واحلكايات مع 

 شوال سنة سبع عشرة فباشر مخسة أشهر مث عزل وتويف يف مجادى حضور شديد يف الفقه وويل القضاء استقالال يف
  اآلخرة قاله ابن حجر 

وفيها نفيس الدين سليمان بن إبراهيم بن عمر التعزي الشافعي الفقيه العلوي نسبة إىل علي بن بلي بن وائل مسع 
ل مكة قال ابن حجر ومسع مين أباه وابن شداد وغريمها وعىن باحلديث وأحب الرواية واستجيز له من مجاعة من أه

ومسعت منه وكان حمبا يف السماع والرواية حمثا على ذلك مع عدم مهارة فيه فذكر يل أنه مر على صحيح البخاري 
مائة ومخسني مرة ما بني قراءة ومساع وأمساع ومقابلة وحصل من شروحه كثريا وحدث بالكثري وكان حمدث أهل 

  لثمانني بلده مات يف ذي احلجة وقد جاوز ا
وفيها صدقة بن سالمة بن حسني بن بدران بن إبراهيم بن مجلة اجليدوري مث الدمشقي املقرىء عىن بالقراآت 

  وأتقنها وأقرأ باجلامع األموي وأدب خلقا وانتفعوا به وله تآليف يف القراآت تويف يف عاشر مجادى األوىل 
زي مسند الشام قال ابن حجر تفرد وحدث وحج يف سنة وفيها أسد الدين عبد الرمحن بن حممد بن طولوبغا التنك

  أربع وعشرين ومثامنائة مبكة ورجع فمات بدمشق يف ثاين عشر ذي القعدة وكان مسند الشام 



وفيها عثمان بن سليمان الصنهاجي قال ابن حجر يف أنباء الغمر من أهل اجلزائر الذين بني تلمسان وتونس رأيته 
  شاب كهال وقد جاوز اخلمسني وقد

أكثر حليته وطوله إىل رأسه ذراع واحد بذراع اآلدميني ال يزيد عليه شيئا وهو كامل األعضاء وإذا قام قائما يظن 
من رآه أنه صغري قاعد وهو أقصر آدمي رأيته وذكر يل أنه صحب أبا عبد اهللا بن الغمار وأبا عبد اهللا بن عرفة 

  وغريمها ولديه فضيلة وحماضرة حسنة انتهى 
  ا علي بن أمحد بن علي املارديين مسع من ابن قواليح صحيح مسلم بدمشق وحدث عنه وتويف مبكة يف شوال وفيه

وفيها صرب الدين علي بن سعد الدين حممد ملك املسلمني باحلبشة كان شجاعا فارسا شديدا على كفرة احلبشة 
  وجرت له معهم وقائع عديدة وتويف مبطونا واستقر بعده أخوه 

الدين أبو املعايل حممد بن أمحد بن معاىل احلبيت بفتح احلاء املهملة وسكون املوحدة وفوقية نسبة إىل حبتة  وفيها مشس
بنت ملك بن عمرو بن عوف احلنبلي احملدث ولد سنة مخس وأربعني وسبعمائة ومسع من عمر بن أميلة والعماد بن 

ابن رجب وغريمها وتعاىن اآلداب فمهر وقدم القاهرة كثري وغريمها ومهر يف فنون كثرية وتفقه بابن قاضي اجلبل و
يف رمضان سنة أربع ومثامنائة وحدث هبا ببعض مسموعاته وقص على الناس يف عدة أماكن وناب يف احلكم وكان 

حيب مجع املال مع مكارم األخالق وحسن اخللق وطالقة الوجه واخلشوع التام قال ابن حجر مسعنا بقراءته صحيح 
عدة سنني بالقلعة ومسعنا من مباحثه وفوائده ونوادره وماجرياته وتويف فجأة ليلة اخلميس وقت العشاء البخاري يف 

  ثامن عشرى احملرم بالقاهرة 
وفيها مشس الدين حممد بن علي بن خالد الشافعي املعروف بابن البيطار مسع من مشايخ ابن حجر معه وغريه وكان 

   وقورا ساكنا حسن اخللق كثري التالوة
  وفيها مشس الدين حممد بن علي بن أمحد الزراتييت احلنبلي املقرىء إمام

الظاهرية الربقوقية ولد سنة سبع وأربعني وسبعمائة وعىن بالقراآت ورحل فيها إىل دمشق وحلب وأخذ عن املشايخ 
لبة بآخره فأخذوا عنه واشتهر بالدين واخلري قال ابن حجر مسع معنا الكثري ومسعت منه شيئا يسريا مث أقبل على الط

القراآت والزموه وأجاز للجماعة وانتهت إليه الرياسة يف االقراء مبصر ورحل إليه من األقطار ونعم الرجل كان 
  تويف يوم اخلميس سادس مجادى اآلخرة بعد أن أضر 

مقداما جماهدا وفيها السلطان حممد جليب بن أيب يزيد بن مراد بن أورخان بن عثمان كان يلقب كرشي كان شجاعا 
فتح عدة قالع وبالد وبىن املدارس وعمر العماير وهو أول من عمل الصر للحرمني الشريفني من آل عثمان رمحه 

  اهللا تعاىل 
وفيها بدر الدين حممود بن العالمة مشس الدين األقصرائي األصل املصري املولد والدار والوفاة احلنفي ولد سنة 

قاهرة وطلب العلم فربع يف الفقه والعربية وشارك يف عدة فنون ورأس على أقرانه بضع وتسعني وسبعمائة ونشأ بال
وجالس امللك املؤيد شيخ مث اختص بامللك الظاهر ططر اختصاصا زائدا وتردد الناس إىل بابه وحتدثوا برفعته فعوجل 

  مبنيته ليلة الثالثاء خامس احملرم 

  سنة ست وعشرين ومثامنائة



  
ط بالشام حىت قيل أن مجلة من مات يف أيام يسرية زيادة على مخسني ألفا ووقع أيضا بدمياط فيها كان طاعون مفر

  طاعون عظيم 
وفيها تويف إبراهيم بن مبارك شاه األسعردي اخلواجا التاجر املشهور صاحب املدرسة باجلسر األبيض كان كثري 

  املال واسع العطاء كثري البذل قاله ابن حجر

  
الدين أبو زرعة أمحد بن حافظ العصر شيخ اإلسالم عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن وفيها احلافظ ويل 

العراقي اإلمام ابن اإلمام واحلافظ ابن احلافظ وشيخ اإلسالم ابن شيخ اإلسالم الشافعي ولد يف ذي احلجة سنة 
 األوىل ويف الثانية واستجاز له من اثنتني وستني وسبعمائة وبكر به أبوه فأحضره عند املسند أيب احلرم القالنسي يف

أيب احلسن العرضي مث رحل به إىل الشام يف سنة مخس وستني وقد طعن يف الثالثة فأحضره عند مجع كثري من 
أصحاب الفخر بن البخاري وأنظارهم مث رجع فطلب بنفسه وقد أكمل أربع عشرة سنة فطاف على الشيوخ 

ه والعربية واملعاين والبيان وأحضر على مجال الدين األسنوي وشهاب وكتب الطباق وفهم الفن واشتغل يف الفق
الدين بن النقيب وغريمها وأقبل على التصنيف فصنف أشياء لطيفة يف فنون احلديث مث ناب يف احلكم وأقبل على 

ح الفقه فصنف النكت على املختصرات الثالثة مجع فيها بني التوشيح للقاضي تاج الدين السبكي وبني تصحي
احلاوي البن امللقن وزاد عليهما فوائد من حاشية الروضة للبلقيين ومن املهمات لألسنوي وتلقى الطلبة هذا الكتاب 

بالقبول ونسخوه وقرأوه عليه واختصر أيضا املهمات وأضاف إليها حواشي البلقيين على الروضة وكان ملا مات 
ويل القضاء األكرب وصرف عنه فحصل له سوء مزاج من  أبوه تقرر يف وظائفه فدرس باجلامع الطولوين وغريه مث

كونه صرف ببعض تالمذته بل ببعض من ال يفهم عنه كما ينبغي فكان يقول لو عزلت بغري فالن ما صعب على 
وكان من خري أهل عصره بشاشة وصالبة يف احلكم وقياما يف احلق وطالقة وجه وحسن خلق وطيب عشرة وتويف 

  والعشرين من شهر رمضان عن ثالث وستني سنة ومثانية أشهر ودفن عند والده يف يوم اخلميس التاسع

  رمحهما اهللا تعاىل 
وفيها جمد الدين أبو الربكات سامل بن سامل بن أمحد املقدسي مث املصري احلنبلي قاضي القضاة بالديار املصرية وشيخ 

ة أربع وستني واستقر يف القضاء بعد وفاة القاضي اإلسالم هبا ولد سنة مثان وأربعني وسبعمائة وقدم القاهرة يف سن
موفق الدين بن نصر اهللا املتقدم ذكره وكان يعد من فقهاء احلنابلة وأخيارهم باشر القضاء نيابة واستقالال أكثر من 

  ثالثني سنة بتواضع وعفة وعزل بابن مغلي فقال بعضهم عند عزله 
  ) موت الرجال سوى العزل بعزل وما ** قضى اجملد قاضي احلنبلية حنبه ( 
  ) فخالطه فرط انسهال من املغلى ** وقد كان يدعى قبل ذلك ساملا ( 

  وتويف يوم اخلميس تاسع عشرى ذي القعدة بعد أن ابتلي بالزمانة والعطلة عدة سنني 
ح الدين وفيها زين الدين عبد الرمحن بن الشيخ مشس الدين حممد بن إمساعيل القلقشندي الشافعي سبط الشيخ صال

العالئي اشتغل على أبيه وغريه وأحب احلديث وطلبه وكتب الطباق خبطه وصنف ونظم وكان فاضال نبيها قال ابن 
حجر مسع معي يف الرحلة إىل دمشق كثريا هبا وبنابلس والقدس وغريها وصار مفيد بلده يف عصره وقدم القاهرة يف 

قل واخلط حاذقا رجع إىل بلده فمات هبا وأسفنا عليه رمحه اهللا هذه السنة فأمسع ولده هبا من مجاعة وكان حسن الع



  تعاىل انتهى 
وفيها عز الدين عبد العزيز بن علي بن أمحد النويري مث املكي الشافعي العقيلي ولد سنة مثان وسبعني وسبعمائة 

الكي املذهب فخالفه وأقام وتفقه ومهر وقرأ سنن أيب داود علي السراج البلقيين سنة اثنتني ومثامنائة وكان أبوه م
بالقاهرة مدة وأخذ عن شيوخها وأذن له الشيخ برهان الدين األنباسي وبدر الدين الطنبدي مث دخل اليمن وويل 

  القضاء بتعز مث رجع إىل مكة فتويف هبا يف

  حادي عشرى ذي احلجة 
ابن املغلي السليماين مث احلموي وفيها عبد القادر ويدعى حممدا ابن قاضي احلنابلة عالء الدين علي بن حممود 

احلنبلي نشأ على طريقة حسنة ونبغ وحفظ احملرر وغريه وتويف مراهقا يف نصف ذي القعدة وأسف أبوه عليه جدا 
  ومل يكن له ولد غريه 

وفيها نور الدين علي بن رمح بن سنان بن قنا الشافعي مسع من عز الدين بن مجاعة وغريه ومل ينجب وصار بآخره 
  ب يف حوانيت الشهود وهو أحد الصوفية باخلانقاه البيربسية وتويف عن أزيد من مثانني سنة يتكس

وفيها زين الدين وسراج الدين عمر بن عبد اهللا بن علي بن أيب بكر األديب الشاعر األنصاري األسواين نزيل 
 توجه إىل دمشق وأخذ األدب عن القاهرة ولد بأسوان سنة اثنتني وستني وسبعمائة وقدم القاهرة فأقام هبا مدة مث

الشيخ جالل الدين بن خطيب داريا مث عاد إىل القاهرة واستوطنها إىل أن مات هبا قال املقريزي كان يقول الشعر 
ويتقن شيئا من العربية مع تعاظم وتطاول وإعجاب بنفسه وإطراح جانب الناس ال يرى أحدا وأن جل شيئا بل 

يسوا بشيء وأنه هو العامل دوهنم وأنه جيب على الكافة تعظيمه والقيام حبقوقه وبذل يصرح بأن أبناء زمانه كلهم ل
أمواهلم كلها له ال ملعىن فيه يقتضي ذلك بل سوء طباع وكان ميدح فال جيد من يوفيه حقه بزعمه فريجع إىل اهلجاء 

  فلذلك كان مشنوءا عند الناس ومن شعره 
  ) لويت أشد حثيثا هم على ب** إن دهري لقد رماين بقوم ( 
  ) ال يكادون يفقهون حديثا ** إن أفه بينهم بشيء أجدهم ( 

  وتويف يوم اجلمعة حادي عشر ربيع األول 
وفيها زين الدين عمر بن حممد الصفدي مث النيين بنون مفتوحة مث ياء حتتية ساكنة مث نون الشافعي اشتغل قدميا ومهر 

  حىت صار يستحضر الكفاية البن

خذ بدمشق عن عالء الدين حجي وأنظاره ومسع من ابن قواحل وناب يف احلكم يف بالد عديدة يف معامالت الرفعة وأ
حلب مث قدم القاهرة قبل العشرين ومثامنائة ونزل باملؤيدية يف طلبة الشافعية وكان كثري التقتري على نفسه وتويف 

ض الناس فوضع يده عليه ومل يصل لوارثه منه شيء مبصر يف مجادى األوىل وقد قارب الثمانني ووجد له مبلغ عند بع
  عفا اهللا عنه 

وفيها مشس الدين حممد بن عبد اهللا بن عمر بن يوسف املقدسي الصاحلي احلنبلي املعروف بابن املكي ولد سنة 
ؤذنني إحدى ومخسني وسبعمائة وتفقه قليال وتعاىن الشهادة والزم جملس القاضي مشس الدين بن التقي وويل رياسة امل

جبامع األموي وكان من خيار العدول عارفا جهوري الصوت حسن الشكل طلق الوجه منور الشيبة أصيب بعدة 
  أوالد له كانوا أعيان عدول البلدة مع النجابة والوسامة فماتوا بالطاعون مث تويف هو يف مجادى األوىل 

عروف بابن الركاب ولد سنة مثان وثالثني وفيها مشس الدين حممد بن علي بن أمحد الغزي احلليب املقرىء امل



وسبعمائة بغزة وتعاىن االشتغال بالقراآت فمهر وقطن حبلب واشتغل يف الفقه بدمشق مدة مث أقبل على التالوة 
واالقراء فانتفع به أهل حلب وأقرأ أكابرهم وفقراءهم بغري أجرة وممن قرأ عليه قاضي حلب عالء الدين بن خطيب 

  ائما باألمر باملعروف والنهي عن املنكر ومواظبة االقراء مع اهلرم وتويف يف تاسع عشر ربيع األول الناصرية وكان ق
وفيها حممد بن الشيخ مشس الدين حممد بن عبد الدامي الربماوي كان قد مهر وحفظ عدة كتب وتوجه مع أبيه إىل 

  بالشام بعده بل قدم القاهرة الشام فمات بالطاعون ومل يكمل العشرين سنة وأسف عليه أبوه ومل يقم

  سنة سبع وعشرين ومثامنائة

  
فيها تويف امللك الناصر أمحد بن األشرف إمساعيل بن األفضل عباس بن اجملاهد على صاحب اليمن استقر يف اململكة 
بعد أبيه سنة ثالث ومثامنائة وجرت له كائنات وكان فاجرا جائرا قال ابن حجر مات بسبب صاعقة سقطت على 

ويرسل الصواعق { نه من زجاج فارتاع من صوهتا فتوعك مث مات يف سادس عشر مجادى األخرة قال اهللا تعاىل حص
  انتهى حبروفه } فيصيب هبا من يشاء 

وفيها شهاب الدين أمحد بن عبد اهللا البوتيجي الشافعي تفقه ومهر وحفظ املنهاج وكان يتكسب بالشهادة مث تركها 
  تورعا 

أمحد بن علي بن أمحد النويري املكي املالكي قاضي مكة وإمام املالكية حبرمها الشريف وابن  وفيها شهاب الدين
إمامهم ولد يف صفر سنة مثانني وسبعمائة ومسع على والده والعفيف عبد اهللا وبقراءة أخيه عبد العزيز املذكور يف 

مجاعة أخر مبكة وحفظ رسالة ابن أيب زيد السنة اليت قبلها على الشيخ نصر اهللا بن أمحد البغدادي احلنبلي ومن 
املالكي وتفقه على الشريف أيب اخلري الفاسي وغريه وأفىت ودرس وويل بعد وفاة والده مبدة إمامة املالكية باحلرم مث 
بعد مدة طويلة ويل القضاء فلم يتم أمره ودام مصروفا إىل أن تويف قبيل العصر من يوم األربعاء ثالث عشر ربيع 

  ودفن باملعالة وكان له ثروة اآلخر 
وفيها القاضي حمب الدين أمحد بن الشيخ مجال الدين حممد بن عبد اهللا بن ظهرية املخزومي الشافعي قاضي مكة 

  وابن قاضيها ومفتيها وابن مفتيها ولد يف مجادى

االفتاء الشهاب الغزي  األوىل سنة تسع ومثانني وسبعمائة وحفظ املنهاج وعدة كتب وتفقه بوالده وغريه وأذن له يف
والشهاب بن حجي وغريمها وكان ماهرا يف الفقه والفرائض حسن السرية يف القضاء ويل من سنة مثاين عشرة إىل 

  أن مات وتويف يف مجادى األوىل وخلت مكة بعده ممن يفيت فيها على مذهب الشافعي قاله ابن حجر 
مث احمللى املالكي الشيخ الفاضل املعتقد كان صاحلا ورعا حسن وفيها زين الدين أبو بكر بن عمر بن حممد الطريين 

  املعرفة بالفقه قائما يف نصر احلق وله اتباع وصيت كبري وتويف يف حادي عشر ذي احلجة وقد جاوز الستني 
وفيها امللك العادل فخر الدين أبو املفاخر سليمان بن امللك الكامل غازي بن حممد بن أيب بكر بن شادي صاحب 

حصن كيفا وابن صاحبه تسلطن يف احلصن بعد موت أبيه وحسنت أيامه وكان مشكور السرية حمببا للرعية مع 
  الفضيلة التامة والذكاء واملشاركة احلسنة وله نظم ونثر وديوان شعر لطيف ومن شعره 

  ) سالم كلما هب النسيم ** أريعان الشباب عليك مين ( 
  ) دي بعده وجد مقيم وعن** سروري مع زمانك قد تناءى ( 



  ) وبدر التم يل فيها ندمي ** فال برحت لياليك الغوادي ( 
  ) يضيء وثغره در نظيم ** يغازلين بغنج واحمليا ( 
  ) وريقته هبا يشفى السقيم ** وقد مثل لدن أن تثين ( 
  ) وحنن بليل طرته هنيم ** إذا مزجت رحيق مع رضاب ( 
  ) وشاتنا هذا النعيم  تقول** ونصبح يف ألذ العيش حىت ( 
  ) وطورا للتعانق نستدمي ** ونرتع يف رياض احلسن طورا ( 

  واستمر يف مملكة احلصن إىل أن تويف وأقيم بعده ولده امللك األشرف

  أمحد املقتول بيد أعوان قرايلك يف سنة ست وثالثني ومثامنائة 
اء املوحدة البعلبكي الشافعي املعروف بابن زبد ولد وفيها عبيد اهللا بن حممد بن حممد بن حممد بن زبد بالزاي والب

سنة ستني وسبعمائة تقريبا وتفقه على ابن الشريشي والقرشي وغريمها بدمشق مث ويل قضاء بلده قبل اللنك ودرس 
وأفىت مث ويل قضاء طرابلس يف سنة عشر مث واله املؤيد قضاء دمشق عوضا عن جنم الدين بن حجي يف سنة تسع 

 سنة ست وعشرين يف أيام األشرف وكانت مدته يف الواليات يسرية جدا األوىل ستة أشهر والثانية عشرة مث يف
شهرا ونصفا وملا صرف يف النوبة الثانية حصل له ذل كبري وقهر زائد وذهب غالب ما كان حصله يف عمره وحلقه 

  فاجل فاستمر به إىل أن مات يف ربيع األول قاله ابن حجر 
عبد اهللا بن مسعود بن علي احلليب املعروف بابن القرشية أخذ عن أبيه عن الوادياشي وعن أيب عبد  وفيها أبو حممد

اهللا بن عرفة وأيب علي عمر بن قداح اهلواري وأمحد بن إدريس الزواوي شيخ جباية أخذ عنه املسلسل باألولية 
ليت أجاز فيها البن أخيه أيب الفرج سرور ومصافحة املعمرين وأيب عبد اهللا بن مرزوق يف آخرين تتضمنهم فهرسته ا

  بن عبد اهللا القرشي وتويف بتونس على ما ذكره ابن أخيه سرور 
وفيها زين الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن يوسف بن احلسن بن حممد الزرندي املدين احلنفي قاضي احلنفية 

ئة باملدينة ومسع على عز الدين بن مجاعة وصالح الدين باملدينة املنورة ولد يف ذي القعدة سنة ست وأربعني وسبعما
  العالئي وأجاز له الزبري بن علي األسواين فكان خامتة أصحابه وتويف يف ربيع األول 

وفيها حمي الدين عبد القادر بن أيب الفتح حممد بن أيب املكارم أمحد بن أيب عبد اهللا حممد بن عبد الرمحن الشريف 
  املكي احلنبلي أخو قاضي سراج الدين عبد اللطيف احلنبلي ولد سنة إحدى وتسعني احلسين الفاسي األصل

وسبعمائة وقرأ وتفقه وناب يف احلكم عن أخيه شقيقه سراج الدين املذكور وتويف مبكة يف يوم األربعاء الثاين 
  والعشرين من شعبان ودفن باملعالة قاله تقي الدين الفاسي يف تارخيه 

علي بن عبد الكرمي الفوي قال ابن حجر مسع من الشيخ مجال الدين بن نباتة وأمحد بن يوسف وفيها نور الدين 
اخلالطي وغريمها وحدث بالكثري مسعت عليه السرية النبوية البن هشام ونعم الشيخ كان مات يف خامس ذي احلجة 

  وبلغ الستني 
يأكل إال من عمل يده ومل يتقلد وظيفة قط والزم وفيها نور الدين علي بن لولو قال ابن حجر كان عاملا متورعا ال 

  االقراء باجلامع األزهر وغريه وانتفع الناس به وله مقدمة يف العربية سهلة املأخذ مات يف عشر الستني انتهى 
ال وفيها عيسى بن حيىي الريغي براء ومثناة حتية وغني معجمة نسبة إىل ريغة إقليم باملغرب املغريب املالكي نزيل مكة ق

الفاسي كان خريا متعبدا معتنيا بالعلم نظرا وإفادة وله يف النحو وغريه يد ومسع احلديث مبكة على مجاعة من 



شيوخها والقادمني إليها وكان كثري السعي يف مصاحل الفقراء والطرحاء ومجعهم من الطرقات إىل البيمارستان 
لفقراء املنقطعني بعد احلج إىل مكة من مىن وجاور مبكة املستنصري باجلانب الشامي من املسجد احلرام ورمبا محل ا

سنني كثرية تقارب العشرين وتأهل فيها بنساء من أعيان مكة ورزق هبا أوالدا وهبا تويف ليلة اإلثنني سلخ احملرم 
  ودفن باملعالة وهو يف عشر الستني ظنا 

سنة ستني وسبعمائة واشتغل على الصدر منصور وفيها حممد بن أمحد بن املبارك احلموي بن اخلرزي احلنفي ولد قبل 
من أشياخ احلنفية بدمشق مث سكن محاة وحتول إىل مصر بعد اللنك وناب يف احلكم مث حتول إىل دمشق ودرس وكان 

  مشاركا يف عدة فنون إال أن يده يف الفقه ضعيفة وكان كثري املرض وتويف يف شعبان

  
بن أيب بكر بن حممد بن سليمان بن جعفر القرشي املخزومي األسكندراين  وفيها بدر الدين حممد بن أيب بكر بن عمر

املالكي النحوي األديب قال السيوطي يف طبقات النحاة ولد باألسكندرية سنة أربع وستني وسبعمائة وتفقه وتعاىن 
كم ودرس بعدة األدب ففاق يف النحو والنظم والنثر واخلط واملعرفة الشروط وشارك يف الفقه وغريه وناب يف احل

مدارس وتقدم ومهر واشتهر ذكره وتصدر باجلامع األزهر ألقراء النحو مث رجع إىل األسكندرية واستمر يقرىء هبا 
وحيكم ويتكسب بالتجارة مث قدم القاهرة وعني للقضاء فلم يتفق له ودخل دمشق سنة مثامنائة وحج منها وعاد إىل 

بل على االشتغال مث أقبل على أشغال الدنيا وأمورها فتعاىن احلياكة وصار بلده وتوىل خطابة اجلامع وترك احلكم وأق
له دوالب متسع فاحترقت داره وصار عليه مال كثري ففر إىل الصعيد فتبعه غرماؤه وأحضروه مهانا إىل القاهرة 

سع عشرة فقام معه الشيخ تقي الدين بن حجة وكاتب السر ناصر الدين البارزي حىت صلحت حاله مث حج سنة ت
ودخل اليمن سنة عشرين ودرس جبامع زبيد حنو سنة فلم يرج له هبا أمر فركب البحر إىل اهلند فحصل له إقبال 

كثري وعظموه وأخذوا عنه وحصل له دنيا عريضة فبغته األجل ببلد كلربجة من اهلند يف شعبان قتل مسموما وله من 
حتفة الغريب يف شرح مغىن اللبيب وشرح البخاري وشرح التصانيف شرح اخلزرجية وجواهر البحور يف العروض و

التسهيل والفواكه البدرية من نظمه ومقاطع الشرب ونزول الغيث وهو حاشية على الغيث الذي اشجم يف شرح 
  ألمية العجم للصفدي وعني احلياة خمتصر حياة احليوان للدمريي وغري ذلك روى لنا عنه غري واحد ومن شعره 

  ) فجاءت حنوس وغابت سعود ** مبا ساءين رماين زماين ( 
  )غليال فليت الشباب يعود ** وأصبحت بني الورى باملشيب ( 

  
  وله يف امرأة جبانة 

  ) قتلتنا عيوهنا الفتانه ** مذ تعانت لصنعة اجلنب خود ( 
  ) كم قتيل هبذه اجلبانة ** التقل يل كم مات فيها قتيل ( 

  مه أيضا انتهى كالم السيوطي حبروفه ومن نظ
  ) وحنن باألنس يف التالقي ** قلت له والدجى مول ( 
  ) فال تشمته بالفراق ** قد عطس الصبح يا حبييب ( 

  وله ملغزا يف غزال 
  ) حمنيت يف وقوفه ** ان من قد هويته ( 



  ) زال باقي حروفه ** فإذا زال ربعه ( 
صل الصعيدي مث املكي الشافعي املعروف باملرجاين وفيها جنم الدين حممد بن أيب بكر بن علي بن يوسف الذروي األ

ولد سنة ستني وسبعمائة مبكة وأمسع على العز بن مجاعة وغريه وقرأ يف الفقه والعربية وتصدى للتدريس واإلفادة 
وله نظم حسن ونفاذ يف العربية وحسن عشرة ورحل يف طلب احلديث إىل دمشق فسمع من ابن خطيب املزة وابن 

الصرييف وغريهم بإفادة الياسويف وغريه وكان يثين عليه وعلى فضائله وحدث قليال فسمع منه ابن حجر احملب وابن 
  وتويف يف رجب 

وفيها مشس الدين حممد بن سعد بن حممد بن عبد اهللا بن سعد بن أيب بكر بن مصلح بن أيب بكر بن سعد املقدسي 
جبل نابلس ولد سنة اثنتني أو ثالث وأربعني وسبعمائة وتعاىن احلنفي املعروف بابن الديري نسبة إىل مكان مبردا من 

الفقه واالشتغال يف الفنون وعمل املواعيد مث تقدم يف بلده حىت صار مفتيها واملرجوع إليه فيها وكانت له أحوال مع 
يف سنة تسع األمراء وغريهم يقوم فيها عليهم ويأمرهم بكف الظلم واشتهر امسه فلما مات ناصر الدين بن العدمي 

  عشرة استدعاه املؤيد فقرره يف قضاء احلنفية بالقاهرة وكان

قدمها مرارا فباشرها بصرامة وشهامة وقوة نفس مث امنزج مع املصريني ومازج الناس وكان منقادا ملا يأمر ويروم ابن 
ألمر خبالف ظنه فإنه ملا البارزي وملا كملت املؤيدية قرر يف مشيختها وظن أن السلطان ال خيرج عنه القضاء فجاء ا

قرره يف املشيخة قال له استرحنا واسترحت يشري بذلك إىل كثرة الشكاوى عليه من األمراء وكان ابن الديري 
كثري االزدراء بأهل عصره ال يظن أن أحدا منهم يعرف شيئا مع دعوى عريضة وشدة إعجاب مع شدة التعصب 

ن يأسف على بيت املقدس ويقول سكنته أكثر من مخسني سنة مث ملذهبه واحلط على مذهب غريه ساحمه اهللا وكا
  أموت يف غريه فقدرت وفاته به يف سابع ذي احلجة واستقر ولده سعد الدين يف مشيخة املؤيدية 

وفيها املوىل حافظ الدين حممد بن حممد الكردي احلنفي املشهور بابن البزازي له كتاب مشهور من الفتاوى اشتهر 
زازية وكتاب يف مناقب اإلمام األعظم وكتاب يف املطالب العالية نافع جدا وملا دخل بالد الروم ذاكر بالفتاوى الب

  وباحث املوىل الفناري وغلبه يف الفروع وغلبه الفناري يف األصول وتويف يف أواسط رمضان 
جمي األصل املصري وفيها شرف الدين يعقوب بن جالل واسم جالل رسوال ويسمى أيضا أمحد الرومي احلنفي الع

املولد والدار والوفاة املعروف بالتباين بفتح املثناة الفوقية وتشديد املوحدة التحتية لسكنه بالتبانة خارج القاهرة نشأ 
بالقاهرة وتفقه بوالده وغريه وبرع يف الفقه واألصلني والعربية واملعاين والبيان وأفىت ودرس سنني وويل وكالة بيت 

ة ومشيخة خانقاه شيخون وكان ذا مهة عالية ومكارم وبرا وإيثار وصدقة وحرمة يف الدولة املال ونظر الكسو
وكلمة مسموعة وصلة باألمراء واألكابر واختص بامللك املؤيد شيخ اختصاصا كثريا وعظم وضخم وتردد الناس 

  إىل بابه وهو مع

الصايف وشرع يف شرح املشارق وتويف بالقاهرة ذلك مالزم لالشتغال واالشغال مع الديانة والصيانة قاله يف املنهل 
  فجأة يوم األربعاء سادس عشر صفر عن نيف وسبعني سنة واستقر بعده يف الشيخونية سراج الدين قاري اهلداية 

  سنة مثان وعشرين ومثامنائة

  
بعد الستني فيها تويف شهاب الدين أمحد بن أيب بكر بن عبد اهللا األسدي العبشمي الشهري جده بالطواشي ولد 



وسبعمائة وأحضر يف الثالثة على ابن مجاعة وأمسع على الضياء اهلندي وغريه وأجاز له الكمال بن حبيب وحممد بن 
جابر وأبو جعفر الرعيين وأبو الفضل النويري والزرندي واألميوطي وغريهم وكان خريا دينا منقطعا عن الناس تويف 

  مبكة يوم اجلمعة سابع عشر شعبان 
  اإلمام يف األدب وفنونه الزين شعبان بن حممد بن داود املصري األثاري قاله يف ذيل دول الذهيب وفيها 

وفيها احلافظ نور الدين أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن سالمة بن عطوف الشافعي املكي السلمي املعروف 
ن الشيخ خليل املالكي والعز ابن مجاعة بابن سالمة ولد يف سابع شوال سنة ست وأربعني وسبعمائة مبكة ومسع هبا م

وغريمها ورحل إىل بغداد فسمع هبا على مجاعة ورحل إىل البالد الشامية واملصرية فسمع هبا على من ال حيصى ما ال 
حيصى ومسع ببيت املقدس وبلد اخلليل ونابلس واألسكندرية وعدة من البالد وأجاز له مجاعة كثرية وله مشيخة 

اإلجازة وفهرست ما مسعه وقرأه من الكتب واألجزاء ختريج اإلمام تقي الدين بن فهد وتفقه شيوخه بالسماع و
  جبماعة وأذن له باالفتاء والتدريس مجاعة منهم سراج الدين بن امللقن وبرهان الدين

زري األبناسي وكان له حظ من العبادة وله عناية كثرية بالقراآت ومن نظمه وقد أهدى للشيخ مشس الدين بن اجل
  من ماء زمزم 

  ) غري الدعاء املستجاب الصاحل ** ولقد نظرت فلم أجد يهدي لكم ( 
  ) فضال على مد الفرات السائح ** أو جرعة من ماء زمزم قد مست ( 
  ) واحلق قلت ولست فيه مبازح ** هذا الذي وصلت له يد قدريت ( 

  فأجابه الشيخ مشس الدين بن اجلزري 
  ) نور الشريعة ذي الكمال الواضح ** رتضى وصل املشرف من إمام م( 
  ) غري الدعاء املستجاب الصاحل ** وذكرت أنك قد نظرت فلم جتد ( 
  ) ما قد وجدت ولست فيه مبازح ** أو جرعة من ماء زمزم حبذا ( 
  ) ما كنت قط إىل سواه بطامح ** أما الدعاء فلست أبغي غريه ( 

  ت رابع عشرى شوال وتويف ابن سالمة مبكة املشرفة يوم السب
وفيها القاضي عالء الدين أبو احلسن علي بن حممود بن أيب بكر بن مغلى احلنبلي أعجوبة الزمان احلافظ قال يف 

املنهل ولد حبماة وقيل بسلمية سنة إحدى وسبعني وسبعمائة ونشأ حبماة وطلب العلم وقدم دمشق فتفقه بابن رجب 
وغريه وبرع يف الفقه والنحو واحلديث وغري ذلك وتوىل قضاء محاة وعمره  احلنبلي وغريه ومسع مسند اإلمام أمحد

حنو عشرين سنة مث قضاء حلب وعاد إىل بلده محاة وويل قضاءها ومحدت سريته إىل أن طلبه السلطان املؤيد شيخ 
ر املصرية وواله إىل الديار املصرية وواله قضاء قضاهتا ومحدت سريته إىل أن طلبه السلطان املؤيد شيخ إىل الديا

قضاء قضاة احلنابلة هبا مضافا إىل قضاء محاة وكان إماما عاملا حافظا حيفظ يف كل مذهب من املذاهب األربعة كتابا 
يستحضره يف مباحثه وكان سريع احلفظ إىل الغاية وحيكي عنه يف ذلك غرائب منها ما حكى بعض الفقهاء قال 

  ا أخذها مين احتجت إىل مراجعتها يف اليوم فرجعت إليهاستعار مين أوراقا حنو عشرة كراريس فلم

بعد ساعة هينة وقلت أريد أنظر يف الكراريس نظرة مث خذها ثانيا فقال ما بقي يل فيها حاجة قد حفظتها مث سردها 
 من حفظه وتويف بالقاهرة قاضيا يوم اخلميس العشرين من احملرم ودفن بتربة باب النصر وخلف ماال مجا ورثه ابن

  أخيه حممود انتهى 



وفيها مشس الدين حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد احلريري البريي الشافعي أخو مجال الدين األستادار ولد يف حدود 
اخلمسني وسبعمائة وتفقه على أيب الربكات األنصاري ومسع من أيب عبد اهللا بن جابر وأيب جعفر الغرناطي نزيل 

ة مث قضاء حلب سنة ست ومثامنائة مث حتول إىل القاهرة يف دولة أخيه وتوجه إىل البرية حبلب وويل قضاء البرية مد
مكة فجاور هبا مث قدم فعظم قدره وعني للقضاء مث ويل مشيخة البيربسية مث درس باملدرسة اجملاورة للشافعي مث 

بن حجر يف سنة مثاين عشرة انتزعتا منه بعد كائنة أخيه مث أعيدت إليه البيربسية يف سنة ست عشرة مث صرف عنها با
مث قرر يف مشيخة سعيد السعداء وكان قد ويل خطابة بيت املقدس وتويف يف سحر يوم اجلمعة رابع عشرى ذي 

  احلجة 
وفيها مشس الدين حممد بن القاضي شهاب الدين أمحد الدمزي املالكي ولد سنة بضع وستني وسبعمائة وتفقه وأحب 

قال ابن حجر ومسع معنا كثريا من املشايخ وكان حسن املذاكرة جيد احلديث فسمعه وطاف على الشيوخ 
  االستحضار ودرس بالناصرية احلسنية وغريها وكان قليل احلظ مات يف العشرين من مجادى األوىل انتهى 

وفيها مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن أمحد بن احملب عبد اهللا السعدي املقدسي األصل مث الدمشقي 
نبلي احملدث اإلمام ولد يف شوال سنة مخس ومخسني وسبعمائة وأحضره والده يف السنة األوىل من عمره جمالس احل

  احلديث وأمسعه كثريا على عدة شيوخ منهم عبد اهللا بن القيم وأمحد

نف ابن احلويف وعمر بن أميلة وست العز ابنة حممد بن الفخر بن البخاري وحدث قبل فتنة متر لنك وبعدها وص
شرحا على البخاري وله نظم ونثر وكان يقرأ الصحيحني يف اجلامع األموي وحصل به النفع العام تويف بطيبة يف 

  رمضان وقد رأى يف نومه من حنو عشرين سنة ما يدل على موته هناك 
تعاىن وفيها مشس الدين حممد احلموي النحوي املعروف بابن العيار قال ابن حجر كان يف أول أمره حائكا مث 

االشتغال فمهر يف العربية وأخذ عن ابن جابر وغريه مث سكن دمشق ورتب له على اجلامع تصدير بعناية البارزي 
  وكان حسن احملاضرة ومل يكن حممودا يف تعاطي الشهادات مات يف ذي القعدة انتهى 

  سنة تسع وعشرين ومثامنائة

  
بن حممد بن اخلراط موقع الدست بالقلعة قصيدة طويلة  يف رمضاهنا كان فتح قربس وعمل زين الدين عبد الرمحن

  فائية أوهلا 
  ) بفتح قربس باحلسام املشريف ** بشراك يا ملك امللوك األشرف ( 
  ) من أشرف يف أشرف يف أشرف ** فتح بشهر الصوم مت قتاله ( 
  ) إجنيلهم أهال بأهل املصحف ** قالت دما تلك البالد وقد عفا ( 

  ويف آخرها 
  ) ملكا ومثلي شاعرا مل ختلف ** ختلف األيام مثلك فاتكا  مل( 
  ) كل الرعية والوفا والفضل يف ** فيك التقى والعدل واإلحسان يف ( 

  وبيع السيب والغنامي ومحل الثمن إىل اخلزانة السلطانية وفرق يف الذين جاهدوا منه بعضه 



غه أنه عزل بابن عمه حسن بن مجاز وهدم أكثر بيوهتا وحرق وفيها هنب املدينة املنورة عاملها عجالن بن ثابت ملا بل
  وسلم منه بيوت الرافضة وأقام

قاضيا رافضيا هبا يقال له الصيقل ومل يسلم منه من أرباب اخلدم إال القاضي الشافعي ألنه استجار بقريب لعجالن 
  يقال له مانع فأجاره 

ولد بقطية سنة تسع وسبعني وسبعمائة وأبوه إذ ذاك احلكم  وفيها تويف شهاب الدين أمحد بن حممد القطوي الشافعي
هبا ونشأ نشأة حسنة وحفظ احلاوي واشتغل يف الفرائض والزم الشيخ مشس الدين العراقي يف ذلك وكان يستحضر 

احلاوي وكثريا من شرحه واشتغل يف العربية قليال مث ويل قضاء قضية بعد أبيه مث ويل قضاء غزة يف أول الدولة 
ؤيدية مث استقر يف دمياط يف غاية األعزاز واإلكرام وكان كثري االحتمال حسن األخالق وصاهر ابن حجر على امل

  ابنته رابعة ودخل هبا وهي بكر سنة مخس عشرة وولدت منه بنتا مث مات عنها يف شهر رمضان وكثر األسف عليه 
ز بن معلى بن موسى بن حريز بن سعيد بن داود وفيها الشيخ تقي الدين أبو بكر بن حممد بن عبد املؤمن بن حري

بن قاسم بن علي بن علوي بن ناشي بن جوهر بن علي بن أيب القسم بن سامل بن عبد اهللا بن عمر بن موسى بن 
حيىي بن علي األصغر بن حممد املتقي بن حسن بن علي بن حممد اجلواد بن علي الرضى بن موسى الكاظم بن جعفر 

اقر بن علي زين العابدين بن احلسني الشهيد بن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب احلصين نسبة الصادق بن حممد الب
إىل احلصن قرية من قرى حوران مث الدمشقي الفقيه الشافعي ولد سنة اثنتني ومخسني وسبعمائة وتفقه بالشريشي 

 احنرف عن طريقته وحط على والزهري وابن اجلايب والصرخدي والغزي وابن غنوم وأخذ عن الصدر الياسويف مث
ابن تيمية وبالغ يف ذلك وتلقى ذلك عنه الطلبة بدمشق وثارت بسبب ذلك فنت كثرية وكان مييل إىل التقشف 

ويبالغ يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر وللناس فيه اعتقاد زائد وخلص املهمات يف جملد وكتب على التنبيه قال 
  خفيف الروح منبسطا له نوادر وخيرج إىل النزه القاضي تقي الدين األسدي كان

ويبعث الطلبة على ذلك مع الدين املتني والتحري يف أقواله وأفعاله متزوج عدة نساء مث انقطع وتقشف واجنمع كل 
ذلك قبل القرن مث ازداد بعد الفتنة تقشفه واجنماعه وكثرت مع ذلك أتباعه حىت امتنع من مكاملة الناس ويطلق 

القضاة وأصحاب الواليات وله يف الزهد والتقلل من الدنيا حكايات تضاهى ما نقل عن األقدمني وكان  لسانه يف
يتعصب لألشاعرة وأصيب يف مسعه وبصره فضعف وشرع يف عمارة رباط داخل باب الصغري فساعده الناس 

يف كثرية قبل الفتنة وكتب بأمواهلم ونفسهم مث شرع يف عمارة خان السبيل ففرغ يف مدة قريبة وكان قد مجع تآل
خبطه كثريا يف الفقه والزهد وقال السخاوي شرح التنبيه واملنهاج وشرح مسلم يف ثالث جملدات وخلص املهمات 

يف جملدين وخرج أحاديث األحياء جملد وشرح النواوية جملد وأهوال القيامة جملد ومجع سري نساء السلف العابدات 
القرآن إىل األنعام آيات متفرقة جملد وتأديب القوم جملد وسري السالك جملد وتنبيه  جملد وقواعد الفقه جملد وتفسري

السالك على مظان املهالك ست جملدات وشرح الغاية جملد وشرح النهاية جملد وقمع النفوس جملد ودفع الشبه 
بعد مغرب ليلة األربعاء خامس  جملد وشرح أمساء اهللا احلسىن جملد واملولد جملد وتويف خبلوته جبامع املزاز بالشاغور

عشر مجادى اآلخرة وصلى عليه باملصلى صلى عليه ابن أخيه مث صلى عليه ثانيا عند جامع كرمي الدين ودفن 
بالقبيبات يف أطراف العمارة على جادة الطريق عند والدته وحضر جنازته عامل ال حيصيهم إال اهللا مع بعد املسافة 

وازدمحوا على محله للتربك به وختم عند قربه ختمات كثرية وصلى عليه أمم ممن فاتته  وعدم علم أكثر الناس بوفاته



  الصالة على قربه ورؤيت له منامات صاحلة يف حياته وبعد موته انتهى 
  وفيها مشس الدين مشس بن عطاء اهلروي الرازي األصل القاضي

خا ضخما طواال أبيض اللحية مليح الشكل إال الشافعي كان يكتب أيام قضائه حممد بن عطا قال ابن حجر كان شي
أن يف لسانه مسكة وقال احلافظ تاج الدين حممد بن الغرابيلي ما نصه كما نقله عنه الربهان البقاعي حممد بن عطا 
مشس الدين أبو عبد اهللا اهلروي شيخنا اإلمام العامل أحد عجائب الوقت يف كل أموره حىت يف كذبه وزوره ومل ير 

ه وال واهللا ما رأى من أهل عصره أحد مثله يف كل شيء من العلوم والظلم واملخرقة ولوال أين كنت مثل نفس
أشاهد جوارحه يف كل وقت لقلت أنه شيطان خرج إىل الناس يف زي إنسان أفردت ترمجة تشتمل على عجائبه يف 

ذي احلجة من مجرة طلعت بني  حنو كراسة مات رمحه اهللا وأرضى عنه خصومه يوم اإلثنني بعد الفجر تاسع عشر
كتفيه وصلى عليه بعد الظهر باملسجد األقصى ومحل إىل تربة مامال فدفن إىل جوار شيخنا العالمة أحد الزهاد عمر 

  البلخي رمحه اهللا تعاىل انتهى حبروفه 
بد الوهاب بن وفيها عالء الدين أبو احلسن علي بن عبد اهللا بن حممد بن احلسني بن علي بن إسحق بن سالم بن ع

احلسن بن سالم الدمشقي الشافعي ولد سنة مخس أو ست ومخسني وسبعمائة وحفظ القرآن والتنبيه واأللفية 
وخمتصر ابن احلاجب وتفقه على عالء الدين بن حجي وابن قاضي شهبة وغريمها وأخذ األصول عن الضيا القرمي 

ريه حىت كان يقول يعرفه أكثر من مصنفه فاشتهر ومتيز وارحتل إىل القاهرة فقرأ املختصر على الركراكي وكان يط
ومهر وأصيب يف الفتنة الكربى مباله ويف يده باحلرق وأسروه فسار معهم إىل ماردين مث انفلت منهم وقرره ابن 

حجي يف الظاهرية الربانية ونزل له التاج الزهري عن العذراوية ودرس بالركنية وكان يقرىء يف الفقه واملختصر 
اء حسنا وله يد يف األدب والنظم والنثر وكان حبثه أقوى من تقريره وكان مقتصدا يف ملبسه وغريه شريف أقر

  النفس حسن

احملاضرة ينسب إىل نصرة مقالة ابن العريب وكان يطلق لسانه يف مجاعة من الكبار واتفق أنه حج يف هذه السنة فلما 
  واخر ذي احلجة ومحل إىل املدينة فدفن بالبقيع وقد شاخ رد من احلج والزيارة مات يف وادي بين سامل يف أ

وفيها سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن فارس املصري احلنفي املعروف بقاري اهلداية قال يف املنهل شيخ 
اإلسالم وعلم زمانه ولد باحلسينية ظاهر القاهرة ونشأ بالقاهرة وحفظ القرآن العظيم وطلب العلم وتفقه جبماعة 

علماء عصره وجد ودأب حىت برع يف الفقه وأصوله والنحو والتفسري وشارك يف عدة علوم وصار إمام عصره  من
ووحيد دهره وتصدى لألقراء والتدريس والفتوى عدة سنني وانتهت إليه رياسة السادة احلنفية يف زمانه وانتفع به 

ذكره وبعد صيته وتوىل عدة مدارس ووظائف  غالب الطلبة وصار املعول عليه يف الفتوى بالديار املصرية وشاع
دينية وكان مهابا وقورا أوقاته مقسمة للطلبة وعلى دروسه خفر ومهابة هذا مع اطراح الكلفة واالقتصاد يف ملبسه 
والتعاطي لشراء ما حيتاجه من األسواق بنفسه وكان يسكن بني القصرين ويذهب لتدريس الشيخونية على محار ومل 

  تهى ملخصا يركب اخليل ان
وفيها كمال الدين أبو الفضل حممد بن أمحد بن ظهرية املخزومي املكي الشافعي ابن عم الشيخ مجال الدين حممد 

ولد يف ربيع األول سنة ست ومخسني وسبعمائة ومسع من عز الدين بن مجاعة والشيخ خليل املالكي واملوفق احلنبلي 
  بآخره وتويف يف صفر  وابن عبد املعطي وناب يف اخلطابة وحدث وأضر



وفيها القاضي مجال الدين يوسف بن خالد بن أيوب احلفناوي بفتح احلاء املهملة وسكون الفاء ونون نسبة إىل حفنا 
  قرية مبصر الشافعي نشأ حبلب وقرأ الفقه على ابن أيب الرضى وقرأ عليه القراآت مث سافر إىل ماردين فأخذ

ة مدة مث دخل القاهرة وتوىل قضاء حلب مث قضاء طرابلس مث كتابة السر عن زين الدين سرجيا وويل قضاء ملطي
  بصفد وكان حسن الشكل فائق اخلط قوي النظم وتويف بطرابلس يف ثالث عشر احملرم 

  سنة ثالثني ومثامنائة

  
كرة يف عاشر مجادى اآلخرة منها قبض على تغرى بردى احملمودي وهو يومئذ رأس نوبة وهو يلعب مع السلطان باأل

  يف احلوش وذكر أن ذنبه أنه اختلس من أموال قربس وشيع يف احلال إىل األسكندرية مقيدا 
ومن عجائب ما اتفق له يف تلك احلال أن شاهد ديوانه مشس الدين حممد بن الشامية حلقه قبل أن يصل إىل البحر 

عده عند السلطان وغريه فكان فقال له وهو يبكي يا خوند هل لك عندي مال وقصد أن يقول ال فينفعه ذلك ب
جوابه له أنا ال مال يل بل للسلطان فلما مسعها ابن الشامية دق صدره واشتد حزنه وسقط ميتا من غري ضعف وال 

  علة قاله ابن حجر 
  وفيها تويف شهاب الدين أمحد بن يوسف الزعيفريين الدمشقي مث القاهري قال ابن حجر كان أديبا بارعا 

أمحد بن موسى بن نصري املتبويل الشافعي القاضي أحد نواب احلكم قال يف املنهل ولد يف حدود  وفيها شهاب الدين
سنة مخس وأربعني وسبعمائة وكان فقيها حمدثا مسع الكثري وحدث عن حممد بن أزبك وعمر بن أميلة وست العرب 

  وآخرين وتويف يوم األربعاء ثاين ربيع األول انتهى 
ن شاه زاده بن أويس صاحب بغداد قتل يف احلرب بينه وبني حممد شاه بن قرا يوسف وفيها أويس بن شاه در ب

  واستوىل حممد شاه على بغداد مرة أخرى 
  وفيها امللك املنصور عبد اهللا بن الناصر أمحد بن األشرف صاحب اليمن

  تويف يف مجادى األوىل واستقر بعده األشرف إمسعيل بن الناصر أمحد 
بو الفتوح عمر بن حجي بن موسى بن أمحد بن سعد السعدي احلسباين األصل الدمشقي الشافعي وفيها جنم الدين أ

ولد بدمشق سنة سبع وستني وسبعمائة وقرأ القرآن ومات والده وهو صغري فحفظ التنبيه يف مثانية أشهر وحفظ 
له من مجاعة ومسع هو بنفسه كثريا من املختصرات وأمسعه أخوه الشيخ شهاب الدين من ابن أميلة ومجاعة واستجاز 

من مجاعة كثرية وأخذ العلم عن أخيه وابن الشريشي والزهري وغريهم ودخل مصر سنة تسع ومثانني فأخذ عن ابن 
امللقن والبدر الزركشي والعز بن مجاعة وغريهم وأذن له ابن امللقن والزم الشرف األنطاكي قال ابن حجر تعلم 

أنه حسن الذهن جيد التصرف وحج سنة ست ومثانني مث ويل إفتاء دار العدل  العربية وكان قليل الستحضار إال
سنة اثنتني وتسعني وجرت له كائنة مع الباعوين هو والغزي وغريمها فضرهبم وطوفهم وسجنوا بالقلعة وذلك يف 

وقال يف رمضان سنة مخس وتسعني مث حج سنة تسع وتسعني وجاور وويل قضاء محاة مرتني مث قضاء الشام مرارا 
املنهل مث طلب لقضاء الديار املصرية فامتنع وملا كانت دولة األشرف برسباي طلبه إىل الديار املصرية وخلع عليه 

باستقراره يف كتابة السر يف حادي عشر مجادى اآلخرة سنة سبع وعشرين ومثامنائة وباشر ذلك بتجمل وحزمة 
مل عليه بعضهم حىت عزل وأخرج من القاهرة على وجه شنع وافرة وعدم التفات إىل رفقته من مباشري الدولة فع



يف مجادى اآلخرة سنة مثان وعشرين إىل دمشق مث جهز إليه تقليد بقضاء دمشق فباشر وكان حاكما صارما مقداما 
رئيسا فاضال ذا حرمة وإحسان ألهل العلم واخلري واستمر قاضيا إىل أن قتل ببستانه يف النريب خارج دمشق ومل 

  زوجته إال وهو يضطرب يف دمه وذلك يف ليلة االحد مستهل ذي القعدة ومل يعرف قاتلهتدر 

  
وفيها فتح الدين عبد الرمحن بن حممد بن حممد بن حممود بن غازي بن أيوب بن حممود بن ختلو احلليب بن الشحنة 

عن أخيه يف احلكم مث حتول  أخو العالمة حمب الدين احلنفي كان أصغر سنا من أخيه واشتغل كثريا يف الفقه وناب
بعد الفتنة العظمى مالكيا وويل القضاء مث عزل وحصل له نكد الختالف الدول مث عاد إىل القضاء مرارا قال 

  القاضي عالء الدين احلليب رافقته يف القضاء وكان صديقي وصاحيب وعنده مروءة وحشمة وأنشد له من نظمه 
  ) الت ألجله األنواء وتو** ال تلوموا الغمام إن صب دمعا ( 
  ) فبكت رمحة علينا السماء ** فالليايل أكثرن فينا الرزايا ( 

وفيها تاج الدين أبو عبد اهللا حممد بن احملدث عماد الدين إمسعيل بن حممد بن نصر بن بردس بن رسالن البعلبكي 
لبك ومسع من والده وأمسعه احلنبلي ولد يوم السبت تاسع عشرى مجادى اآلخرة سنة مخس وأربعني وسبعمائة ببع

أيضا من عدة منهم أبو عبد اهللا بن اخلباز مسع منه صحيح مسلم وجزء ابن عرفة وهو آخر من حدث عنه ومسع من 
أيب عبد اهللا حممد بن حيىي بن السعر مجيع مسند اإلمام أمحد وتفرد برواية املسند عنه ومن ابن اجلوخي وابن أميلة 

ري وحدث ورحل الناس إليه وانتفع به مجاعة منهم الشيخ تقي الدين بن قندس وكان ومجاعة من أصحاب ابن البخا
مالزما لالشغال يف العلم ورواية احلديث وال خيل بتالوة القرآن مع قراءته حملفوظاته وكان طلق الوجه حسن امللتقى 

خ تقي الدين بن تيمية وكان كثري البشاشة ذا فكاهة ولني مع عبادة وصالح وصالبة يف الدين مبالغا يف حب الشي
  كثري الصدقة سرا مالزما لقيام الليل وله نظم ونثر ومن نظمه ما كتب على استدعاء إجازته جلماعة 

  )موهلم رب العلي يف األثر ** أجزت لألخوان ما قد سألوا ( 

  
  ) أئمة النقل رواة األثر ** وذاك بالشرط الذي قرره ( 

  وتويف ببعلبك يف شوال 
ر الدين حممد بن إبراهيم بن حممد الدمشقي األصل البشتكي كان أبوه فاضال فنزل خبانقاه بشتاك الناصري وفيها بد

فولد له بدر الدين هذاهبا وكان مجيل الصورة فنشأ حمبا يف العلم وحفظ القرآن وعدة خمتصرات وتعاىن األدب فمهر 
مه مث رافق جالل الدين بن خطيب داريا وأخذ عن البهاء فيه والزم ابن أيب حجلة وابن الصايغ مث قدم ابن نباتة فالز

السبكي وغريه قال ابن حجر وباجلملة كان عدمي النظري يف الذكاء وسرعة اإلدراك إال أنه تبلد ذهنه بكثرة النسخ 
  مسعت منه كثريا من شعره وفوائده ومن نظمه 

  ) فزعت إىل املدامة والندمي ** وكنت إذا احلوادث دنسيت ( 
  ) ألن الراح صابون اهلموم ** غسل بالكؤوس اهلم عين أل( 

  وكانت وفاته فجأة دخل احلمام فمات يف احلوض يوم اإلثنني ثالث عشرى مجادى اآلخرة 
وفيها مشس الدين حممد بن خالد بن موسى احلمصي القاضي احلنبلي املعروف بابن زهرة بفتح الزاي أول حنبلي ويل 

عيا فيقال أن شخصا رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال له أن خالدا ولد له ولد قضاء محص كان أبوه خالد شاف



حنبلي فاتفق أنه كان ولد له هذا فشغله ملا كرب مبذهب احلنابلة وقرأ على ابن قاضي اجلبل وزين الدين بن رجب 
  وغريمها وويل قضاء محص 

اضي علم الدين أمحد بن أيب بكر األخنائي املالكي نائب وفيها تقي الدين حممد بن عبد الواحد بن العماد حممد بن الق
  احلكم قال ابن حجر كان من خيار القضاة مات يف سادس ذي احلجة مبكة وكان قد جاور هبا يف هذه السنة انتهى

  
 وفيها حمي الدين أبو حامد حممد بن حممد بن حممد بن حممد بن حممد بن حممد بن حممد بن اإلمام أيب حامد حممد بن
حممد بن حممد الغزايل الشافعي الطوسي قدم من بالده إىل حلب يف شهر رمضان من هذه السنة بعد أن كان دخل 

الشام قدميا ومسع من مسند الوقت ابن أميلة وحدث عنه يف هذه القدمة قال يف ذيل تاريخ حلب رأيت أتباعه 
ج مرارا منها واحدة ماشيا على قدم التجريد يذكرون عنه علما كثريا وزهدا وورعا وأخرب عنه بعض الطلبة أنه ح

وكان معظما يف بالده وأخذ عنه إبراهيم بن علي الزمزمي املكي وتويف حبلب يف العشر األخري من شهر رمضان 
  وكانت جنازته مشهودة انتهى واهللا أعلم 

  سنة إحدى وثالثني ومثامنائة

  
  فيها ولد السخاوي تلميذ ابن حجر 

ن حممد بن أمحد بن موسى بن عبد اهللا الكفريي الشافعي العجلوين األصل مث الدمشقي ولد يف وفيها تويف مشس الدي
العشر األول من شوال سنة سبع ومخسني وسبعمائة وحفظ التنبيه وأخذ عن ابن قاضي شهبة وغريه والزم الشيخ 

وويل بعض التداريس وحج  مشس الدين الغزي مدة طويلة واشتهر حبفظ الفروع وكتب خبطه الكثري وناب يف احلكم
مرارا وجاور وويل مرة قضاء الركب ومجع شرحا على البخاري يف ست جملدات وكان قد خلص شرح ابن امللقن 

وشرح الكرماين مث مجع بينهما ومسع علي بن أميلة وابن قواحل وابن احملب وابن عوض وخالئق وصنف عني النبيه يف 
  لي ومساه زهر الروض وتويف يف ثالث عشر احملرم شرح التنبيه واختصر الروض األنف للسهي

  وفيها تاج الدين أبو حامد حممد بن هبادر بن عبد اهللا قال الربهان البقاعي

اإلمام العالمة القدوة سبط ابن الشهيد كان يعرف علوما كثرية وحيل أي كتاب قرىء عليه سواء كان عنده له 
يح الذهن دينا شديد االجنماع عن الناس مع خفة الروح ولطافة شرح أم ال وكان فصيح العبارة حسن التقرير صح

املزاج والصرب على الطلبة وعدم امليل إىل الدنيا وكثرة التالوة لكتاب اهللا تعاىل وإيثار العزلة واالنقطاع يف اجلامع 
سنة ومل أر  مع التجمل يف اللباس واهليئة وتويف صبح يوم الثالثاء تاسع شهر رمضان بدمشق عن ثالث وثالثني

  جنازة أحفل من جنازته وواهللا مل حيصل يل بأحد من النفع ما حصل يل به انتهى ملخصا 
وفيها مشس الدين حممد بن عبد الدامي بن عيسى بن فارس الربماوي الشافعي ولد يف نصف ذي القعدة سنة ثالث 

ع من إبراهيم بن إسحق اآلمدي وستني وسبعمائة وكان اسم والده فارسا فغريه الربماوي وتفقه وهو شاب ومس
وعبد الرمحن بن القاري وغريمها قال احلافظ تاج الدين بن الغرابيلي الكركي ما نصه هو أحد األئمة األجالء 
والبحر الذي ال تكدره الدالء فريد دهره ووحيد عصره ما رأيت أقعد منه بفنون العلوم مع ما كان عليه من 

ملفيدة منها شرح البخاري شرح حسن وخلص املهمات والتوشيح ونظم الفية يف التواضع واخلري وصنف التصانيف ا



أصول الفقه مل يسبق إىل مثل وضعها وشرحها شرحا حافال حنو جملدين وكان يقول أكثر هذا الكتاب هو مجلة ما 
حصلت يف طول عمري وشرح ألمية ابن مالك شرحا يف غاية اجلودة واختصر السرية وكتب الكثري وحشى 

حلواشي املفيدة وعلق التعاليق النفيسة والفتاوى العجيبة وكان من عجائب دهره جاور مبكة سنة مث قدم إىل القاهرة ا
فواىف موت شيخنا مشس بن عطا اهلروي فويل الصالحية وقدم القدس فأقام هبا قريب سنة غالبها ضعيف بالقرحة 

  بة مامال جبواروتويف هبا يوم اخلميس ثامن عشرى أحد اجلمادين ودفن بتر

  الشيخ أيب عبد اهللا القرشي انتهى وكان بينه وبني ابن حجر نوع وقفة واهللا أعلم 

  سنة اثنتني وثالثني ومثامنائة

  
فيها تويف أمحد بن إبراهيم بن أمحد بن أيب بكر بن عبد الوهاب املرشدي املكر أخو حممد وعبد الواحد قال ابن حجر 

حممد بن أمحد بن عبد املعطي صحيح ابن حبان ومن عبد اهللا بن أسعد اليافعي  ولد سنة ستني وسبعمائة ومسع من
صحيح البخاري ومن عز الدين بن مجاعة وغريهم وأجاز له الصالح ابن أيب عمر وابن أميلة وابن هبل وابن قواليح 

  وغريهم وحدث وتويف مبكة يوم اخلميس رابع ذي القعدة 
بن عمر بن أمحد وقيل عبد اهللا املعروف بالشاب التائب الشافعي قال يف املنهل وفيها شهاب الدين أبو العباس حممد 

الصايف الفقيه الشافعي الواعظ املذكر باهللا تعاىل مولده بالقاهرة يف حدود الستني وسبعمائة وهبا نشأ وطلب العلم 
وكثريا من البالد الشرقية وتفقه ومال إىل التصوف وطاف البالد وحج مرارا ودخل اليمن مرتني والعراق والشام 

وكان ماهرا يف الوعظ وللناس فيه اعتقاد زائد وبىن زوايا بعدة بالد كمصر والشام وغريمها واستوطن دمشق فمات 
  هبا يوم اجلمعة ثامن عشر رجب انتهى ملخصا 

شأ والدار والوفاة الشهري وفيها نور الدين علي بن عبد اهللا قال يف املنهل الشيخ األديب املعتقد النحريري املولد واملن
بابن عامرية كان أديبا شاعرا فاضال وأكثر شعره يف املدائح النبوية تويف بالنحريرية يف يوم اخلميس سادس عشر 

  ربيع اآلخر 
وفيها مشس الدين حممد بن إبراهيم بن عبد اهللا الشطنويف بفتح الشني املعجمة وتشديد الطاء املهملة نسبة إىل 

  النحوي قال السيوطي ولد بعد اخلمسني وسبعمائة وقدم القاهرة شابا واشتغل بالفقه ومهر شطنوف بلد مبصر

يف العربية وتصدر باجلامع الطولوين يف القراآت ويف احلديث بالشيخونية وانتفع به الطلبة ومسع احلديث وحدث ومل 
ة منهم شيخنا تقي الدين الشمين يرزق اإلسناد العايل وكان كثري التواضع مشكور السرية أخذ عنه النحو مجاع

  وحدثنا عنه خلق منهم شيخنا علم الدين البلقيين وتويف ليلة اإلثنني سادس عشر ربيع األول 
وفيها احلافظ تقي الدين أبو الطيب حممد بن أمحد بن علي الفاسي مث املكي املالكي مفيد البالد احلجازية وعاملها ولد 

ه بإفادة الشيخ جنم الدين املرجاين بن عوض وابن السالر وابن احملب ومجاعة سنة مخس وسبعني وسبعمائة وأجاز ل
من الدماشقة وعىن باحلديث فسمع بعد التسعني من مجاعة ببلده ورحل إىل القاهرة والشام مرارا وويل قضاء بلده 

من نبل هبا من أهلها للمالكية وهو أول مالكي ويل القضاء هبا استقالال وصنف أخبار مكة وأخبار والهتا وأخبار 
وغريهم عدة مصنفات طوال وقصار وذيل على العرب للذهيب وعلى التقييد البن نقطة وعمل األربعني املتباينة 

وفهرست مروياته وكان لطيف الذات حسن األخالق عارفا باألمور الدينية والدنيوية له متور ودهاء وجتربة وحسن 



رته ولطيف إشارته قال ابن حجر رافقين يف السماع كثريا مبصر عشرة وحالوة لسان خيلب القلوب حبسن عبا
والشام واليمن وغريها وكنت أوده وأعظمه وأقوم معه يف مهماته ولقد ساءين موته وأسفت على فقد مثله فلله 
األمر وكان قد أصيب ببصره وله يف ذلك أخبار ومكن من قدحه فما أطاق ذلك وال أفاده انتهى ومن مصنفاته 

  الثمني يف أخبار البلد األمني وغاية املرام يف أخبار البلد احلرام وتويف مبكة يف رابع شوال  العقد
وفيها ناصر الدين حممد بن عبد الوهاب بن حممد البارنباري بالباء املوحدة وبعد األلف راء مث نون مث موحدة نسبة 

  يل سبعني وسبعمائة وقدم القاهرةإىل بارنبار قرية قرب دمياط الشافعي النحوي قال السيوطي ولد قب

فاشتهر ومهر يف الفقه والعربية واحلساب والعروض وغري ذلك وتصدر باجلامع األزهر تربعا ودرس وأفىت مدة 
وأقرأ وخطب وناب يف اجلمالية عن حفيد الشيخ ويل الدين العراقي مث انتزعها منه الشيخ مشس الدين الربماوي 

  موعكا إىل أن مات ليلة األحد حادي عشر ربيع األول  وأصابه فاجل أبطل نصفه واستمر
وفيها حممد ويدعى اخلضر بن علي بن أمحد بن عبد العزيز بن القسم النويري الشافعي ولد يف ربيع اآلخر سنة اثنتني 
از وستني وسبعمائة وتفقه قليال وأمسع على العز بن مجاعة وابن حبيب وابن عبد املعطي واألميوطي ومن بعدهم وأج

له البهاء بن خليل واجلمال األسنوي وأبو البقاء السبكي وغريهم وناب يف احلكم عن قريبه عز الدين بن حمب 
الدين وويل قضاء املدينة مدة يسرية ومل يصل إليها بل استناب ابن املطري وصرف وكان ضخما جدا وانصلح 

  جة بآخره وهو والد أيب اليمن خطيب احلرم وتويف يف رابع عشر ذي احل

  سنة ثالث وثالثني ومثامنائة

  
فيها كما قال الربهان البقاعي أخربين الفاضل البارع بدر الدين حسني البريي الشافعي أنه سكن آمد مدة وأهنا 
أمطرت هبا ضفادع وذلك يف فصل الصيف وأخربين أن ذلك غري منكر يف تلك الناحية بل هو أمر معتاد وأن 

فتموت وأخربين أن أهل املدينة وهي آمد أخربوه أهنا أمطرت عليهم مرة حيات  الضفادع تستمر إىل زمن الشتاء
  ومرة أخرى دما انتهى 

وفيها كان الغالء الشديد حبلب ودمشق والطاعون املفرط بدمشق ومحص ومصر حىت قال ابن حجر ركب أربعون 
ة عشر صيادا اجتمعوا يف مكان نفسا مركبا يقصدون الصعيد فما وصلت إىل امليمون حىت مات اجلميع وأن مثاني

  فمات منهم يف يوم واحد أربعة عشر فجهزهم األربعة فمات منهم وهم

  مشاة ثالثة فلما وصل هبم اآلخر إىل املقربة مات انتهى 
وفيها مات صاحب احلبشة إسحق بن داود بن سيف أرغد احلبشي األحمري تويف يف ذي القعدة وكانت واليته 

  إحدى وعشرين سنة 
م بعده ولده اندراس فملك أربعة أشهر وهلك فأقيم عمه خرنباي ابن داود فهلك يف سبعة أشهر فأقيم سلمون وأقي

  بن إسحق بن داود املذكور فهلك سريعا فأقيم بعده صيب صغري إىل أن هلك يف طاعون سنة تسع وثالثني 
علم فتأدب وتعلم احلساب والكتابة وفيها صارم الدين إبراهيم بن ناصر الدين بن احلسام الصقري نشأ طالبا لل

  واألدب واخلط البارع وويل حسبة القاهرة يف أواخر أيام املؤيد وتويف مطعونا يف ثامن عشر مجادى اآلخرة 
وفيها زين الدين أبو بكر بن عمر بن عرفات القمين الشافعي الشيخ اإلمام العامل ولد بناحية قمن من ريف مصر 



ى مجاعة من علماء عصره وبرع يف املذهب وصحب أعيان األمراء فأثرى بعد فقر وتوىل وقدم القاهرة وتفقه هبا عل
تدريس الصالحية بالقدس الشريف ودرس بعدة مدارس وكتب على الفتاوى وأشغل وتويف ليلة اجلمعة ثالث عشر 

  رجب عن حنو مثانني سنة 
 الدمشقي األصل واملولد واملنشأ املصري وفيها شهاب الدين أمحد بن علي بن إبراهيم بن عدنان الشريف احلسيين

الوفاة الشافعي ولد يف سنة أربع وسبعني وسبعمائة ومع والده نقابة األشراف قال ابن حجر وكان فيه جراءة وإقدام 
مث ترقى بعد موت أبيه فويل نقابة األشراف بدمشق مث كتابة السر يف سلطنة املؤيد مث ويل القضاء بدمشق يف سلطنة 

انتهى وقال يف املنهل تفقه على مذهب الشافعي وويل بدمشق عدة وظائف سنية وتكرر قدومه إىل القاهرة األشرف 
إىل أن طلبه األشرف برسباي إىل الديار املصرية وواله كتابة سرها فباشرها مباشرة حسنة وسار فيها أمجل سرية 

  ة اثنتني وثالثني وتويفعلى أنه مل تطل أيامه فإن قدومه إىل القاهرة كان يف ذي احلجة سن

  ليلة اخلميس ثامن عشرى مجادى اآلخرة بالطاعون 
وتوىل كتابة السر بعده أخوه أبو بكر امللقب عماد الدين ومل تطل أيامه فمات ليلة اجلمعة ثالث عشر رجب من هذه 

  السنة بعد أخيه بستة عشر يوما قدم مصر لزيارة أخيه فطعن ومات 
باس أمحد بن علي بن حممد بن عبد اهللا بن علي بن حامت الشيخ اإلمام الرحلة قاضي وفيها شهاب الدين أبو الع

القضاة ابن احلبال البعلي احلنبلي ولد سنة تسع وأربعني وسبعمائة وتفقه ومسع احلديث وويل قضاء طرابلس مث قضاء 
ما اعتراه من ضعف البصر دمشق سنة أربع وعشرين ومثامنائة إىل أن صرف سنة اثنتني وثالثني يف شعبان بسبب 

واالرتعاش وكان مع ذلك كثري العبادة مالزما على اجلمعة واجلماعة منصفا ألهل العلم قال الشاب التائب كان 
أهل طرابلس يعتقدون فيه الكمال حبيث أنه لو جاز أن يبعث اهللا نبيا يف هذا الزمان لكان هو وتويف بطرابلس بعد 

  يف ربيع األول قدومه إليها يف يوم واحد وذلك 
وفيها صدر الدين أمحد بن حممود بن حممد بن عبد اهللا القيسري املعروف بابن العجمي احلنفي ولد سنة سبع وسبعني 

وسبعمائة بالقاهرة ونشأ هبا واعتىن به أبوه يف صغره وصلى بالناس التراويح بالقرآن أول ما فتحت الظاهرية سنة 
ة مل يكملها وبرع يف الفقه واألصول والعربية وباشر التوقيع يف ديوان اإلنشاء مثان ومثانني وهو ابن إحدى عشرة سن

مث ويل احلسبة مرارا ونظر اجلوايل وغري ذلك إىل أن متت له عشر وظائف نفيسة وأفىت ودرس وكان كرميا حسن 
  ر رجب احملاضرة متواضعا فصيحا حباثا طلق اللسان مستحضرا ذكيا تويف بالطاعون يوم السبت رابع عش

وفيها تاج الدين إسحق بن إبراهيم بن أمحد بن حممد التدمري الشافعي خطيب اخلليل قال ابن حجر ذكر أنه عن 
  قاضي حلب مشس الدين حممد بن

أمحد بن املهاجر وعن شيوخنا العراقي وابن امللقن وغريمها وأجاز له ابن امللقن يف الفقه ومات ليلة عيد رمضان 
  انتهى 

ملؤمنني املستعني أبو الفضل العباس بن املتوكل بن املعتضد استقر يف اخلالفة بعهد من أبيه يف رجب سنة وفيها أمري ا
مثان ومثامنائة وقرر أيضا سلطانا مع اخلالفة مدة إىل أن تسلطن املؤيد فعزله من اخلالفة وقرر فيها أخاه داود ولقب 

 أن تكلم ططر يف اململكة فأرسل يف إطالقه وأذن له يف اجمليء املعتضد واعتقل املستعني باألسكندرية فلم يزل هبا إىل
إىل القاهرة فاختار االستمرار باألسكندرية ألنه استطاهبا وحصل له مال كثري من التجارة إىل أن تويف هبا شهيدا 

  بالطاعون وخلف ولده حيىي 



ألصل الدمشقي الربماوي املعروف وفيها مجال الدين عبد اهللا بن حمب الدين خليل بن فرح بن سعيد القدسي ا
بالقلعي قال الربهان البقاعي هو شيخنا الرباين الصويف العارف كان إماما عارفا مسلكا مربيا قدوة ذا قدم راسخ يف 
علم الباطن مشاركا يف الفقه والنحو مشاركة جيدة استاذا يف علم الكالم ذا حافظة قوية مفتوحا عليه يف الكالم يف 

يثا كثريا ويعزوه إىل خمرجيه وله مصنفات منها منار سبل اهلدى وعقيدة أهل التقى حبثت عليه الوعظ حيفظ حد
  بعضه وأقمت عنده مدة بزاويته بالعقيبة الصغرى ومات بدمشق يوم اجلمعة عاشر شهر ربيع األول انتهى 

اشتغل كثريا ومهر وهو صغري وفيها نسيم الدين عبد الغين بن جالل الدين عبد الواحد بن إبراهيم املرشدي املكي 
وأحب احلديث فسمع الكثري وحفظ وذاكر ودخل اليمن فسمع من الشيخ جمد الدين الفريوزبادي وكتب عن ابن 

  حجر الكثري وتويف مطعونا بالقاهرة 
وفيها علي بن عنان بن معافس بن رميثة بن أيب منى احلسيين املكي الشريف ويل إمرة مكة مدة ودخل املغرب بعد 

  زله عنها فأكرمه أبوع

فارس متويل تونس مث عاد إىل القاهرة فتويف هبا مطعونا يف ثالث مجادى اآلخرة وكان عنده فضيلة ومعرفة وحياضر 
  باألدب وغريه 

وفيها فاطمة بنت خليل بن أمحد بن حممد بن أيب الفتح الشيخة املسندة املعمرة احلنبلية األصيلة بنت الشيخ صالح 
أخي قاضي القضاة ناصر الدين نصر اهللا بن أمحد احلنبلي شاركت الشيخ زين الدين القبايب يف أكثر الدين وهي بنت 

مروياته وهي اليت ذكرها شيخ اإلسالم ابن حجر يف املشيخة املخرجة للقبايب اليت مساها باملشيخة البامسة للقبايب 
  ك ة وصلى عليها بباب النصر ودفنت هناوفاطمة توفيت يف آخر يوم اجلمعة األول من مجادى األوىل بالقاهر

وفيها مشس الدين حممد بن أمحد بن سليمان األذرعي احلنفي أخذ عن ابن الرضى والبدر املقدسي وتفقه حنفيا مث 
بعد اللنك انتقل إىل مذهب الشافعي وويل قضاء بعلبك وغريها مث عاد حنفيا وناب يف احلكم ودرس وأفىت وكان 

يح وتوجه إىل مصر يف آخر عمره فعند وصوله طعن يقرىء البخاري جيدا ويكتب على الفتوى كتابة حسنة خبط مل
  فمات غريبا شهيدا يف مجادى اآلخرة 

وفيها السلطان الصاحل حممد ططر خلع يف خامس عشر ربيع األول سنة مخس وعشرين وأقام عند السلطان امللك 
  األشرف مكرما إىل أن طعن ومات يف سابع عشرى مجادى اآلخرة 

اخلري حممد بن حممد بن حممد بن حممد بن علي بن يوسف املعروف بابن اجلزري  وفيها احلافظ مشس الدين أبو
الشافعي مقرىء املمالك اإلسالمية ولد بدمشق ليلة السبت اخلامس والعشرين من شهر رمضان سنة إحدى 
رآن واقرأ ومخسني وسبعمائة وتفقه هبا وهلج بطلب احلديث والقراآت وبرز فيهما وعمر للقراء مدرسة مساها دار الق

  الناس وعني لقضاء الشام

مرة ومل يتم ذلك لعارض وقدم القاهرة مرارا وكان شكال حسنا مثريا فصيحا بليغا وكان باشر عند قطلبك استادار 
ايتمش فاتفق أنه نقم عليه شيئا فتهدده ففر منه فنزل البحر إىل بالد الروم يف سنة مثان وتسعني فاتصل بأيب يزيد بن 

وأخذ أهل البالد عنه علم القراآت وأكثروا عنه مث كان فيمن حضر الوقعة مع ابن عثمان واللنكية عثمان فعظمه 
فلما أسر ابن عثمان اتصل ابن اجلزري باللنك فعظمه وفوض له قضاء شرياز فباشره مدة طويلة وكان كثري 

ج سنة اثنتني وعشرين فنهب اإلحسان ألهل احلجاز وأخذ عنه أهل تلك البالد القراآت واحلديث مث اتفق أنه ح
ففاته احلج وأقام بينبع مث باملدينة املنورة مث مبكة إىل أن حج ورجع إىل العراق مث عاد سنة ست وعشرين وحج 



ودخل القاهرة سنة سبع فعظمه امللك األشرف وأكرمه وحج يف آخرها وأقام قليال ودخل اليمن تاجرا فأمسع 
ة كثرية فدخل القاهرة يف سنة سبع وأقام هبا مدة إىل أن سافر على طريق احلديث عند صاحبها ووصله ورجع ببضاع

الشام مث على طريق البصرة إىل أن وصل شرياز قال ابن حجر وقد انتهت إليه رياسة علم القراآت يف املمالك وكان 
خل هو إليهم مث قدميا صنف احلصن احلصني يف األدعية وهلج به أهل اليمن واستكثروا منه ومسعوه على قبل أن يد

دخل إليهم فأمسعهم وحدث بالقاهرة مبسند أمحد ومسند الشافعي وغري ذلك ومسع بدمشق ومبصر من ابن أميلة 
وابن الشريجي وحممود بن خليفة وعماد الدين بن كثري وابن أيب عمر وخالئق وباألسكندرية من عبد اهللا بن 

سه وكتب الطباق وعىن بالنظم وكانت عنايته بالقراآت أكثر الدماميين وببعلبك من أمحد بن عبد الكرمي وطلب بنف
وذيل طبقات القراء للذهيب وأجاد فيه ونظم قصيدة يف قراآت الثالثة ومجع النشر يف القراآت العشر وقد مسعت 

عليه  بعض العلماء يتهمه باجملازفة يف القول وأما احلديث فما أظن ذلك به إال أنه كان إذا رأى للعصريني شيئا أغار
  ونسبه لنفسه وهذا أمر

قد أكثر املتأخرون منه ومل ينفرد به وكان يلقب يف بالده اإلمام األعظم ومل يكن حممود السرية يف القضاء وأوقفين 
بعض الطلبة من أهل تلك البالد على جزء فيه أربعون حديثا عشاريات فتأملتها فوجدته خرجها بأسانيده من جزء 

م شيخنا العراقي يف أربعينه العشاريات انتهى باختصار وباجلملة فإنه كان عدمي النظري األنصاري وغريه وأخذ كال
طائر الصيت انتفع الناس بكتبه وسارت يف اآلفاق مسري الشمس وتويف بشرياز يف ربيع األول ودفن مبدرسته اليت 

  بناها هبا رمحه اهللا تعاىل 
د بن إمسعيل املعروف بالشيخ نصر اهللا العجمي احلنفي األنصاري وفيها جالل الدين نصر اهللا بن عبد الرمحن بن أمح

البخاري الروياين الكحور ولد بكحول إحدى قرى رويان من بالد العجم سنة ست وستني وسبعمائة تقريبا ونسبته 
 إىل أنس بن مالك وجترد وبرع يف علم احلكمة والتصوف وشارك يف الفنون وكتب اخلط الفائق ودخل القاهرة على
قدم التجريد وصحب األمراء واألكابر وحصل له قبول زائد ونالته السعادة ومجع الكتب النفيسة وكان يتكلم يف 

علم التصوف على طريقة ابن عريب وفاق يف علم احلرف وما أشبهه قال ابن تغرى بردى وكانت له تصانيف كثرية 
نه أو ميوت فأعجب به الوالد إعجابا كثريا وأنعم يف عدة فنون وصنع مرة للوالد خامتا يضعه على الثعبان فيفر م

عليه برزقة يف بر اجليزة حنو مائة فدان وأظنها إىل اآلن وقفا على زاويته بقرب خان اخلليلي وكانت له وجاهة يف 
الدولة ومل يزل وافر احلرمة إىل أن تويف بالقاهرة ليلة اجلمعة سادس رجب ودفن ببيته وأوصى أن يكون زاوية فوقع 

  ذلك وفتح هلا شباك على الطريق بالقرب من خان اخلليلي 
وفيها القاضي تقي الدين حيىي بن العالمة مشس الدين حممد بن يوسف الكرماين البغدادي ولد يف رجب سنة اثنتني 

  وستني وسبعمائة ومسع من أبيه وغريه ونشأ ببغداد وتفقه بأبيه وغريه وشارك يف عدة علوم وقدم

ه يف حدود الثمامنائة بشرح أبيهما على البخاري فابتهج الناس به وكتبت منه نسخ عديدة وعرف القاهرة هو وأخو
تقي الدين هذا بالفضيلة وتقرب غاية التقرب من السلطان شيخ يف خال إمارته وسلطنته وكان عاملا فاضال شرح 

رة يف الطاعون يوم اخلميس البخاري ومسلم واختصر الروض األنف وله مصنف يف الطب وغري ذلك وتويف بالقاه
  ثامن مجادى اآلخرة قاله يف املنهل 

وفيها نظام الدين حيىي بن يوسف وقيل سيف وهو األشهر ابن عيسى السريامي األصل واملولد املصري الدار والوفاة 
قاهرة بعد احلنفي شيخ الشيوخ مبدرسة الظاهر برقوق وابن شيخها قدم مع والده وإخوته يف السابعة من عمره إىل ال



موت العالء السريامي ونشأ بالقاهرة حتت كنف والده وبه تفقه حىت برع يف الفقه واألصلني واللغة والعربية واملعاين 
والبيان واجلرب واملقابلة واملنطق والطب واحلكمة واهلندسة واهليئة وشارك يف عدة فنون وتصدر لالفتاء والتدريس 

من أعيان الناس وانتفعوا به يف املعقول واملنقول وكان إماما دينا وافر احلرمة واالشغال عدة سنني وتفقه به مجاعة 
مهابا وقورا معظما يف الدول حمببا للملوك كثري اخلري حاد الذهن جيد التصور مليح الشكل فصيح العبارة حباثا 

  ادى اآلخرة مناظرا مقداما شهما قويا يف ذات اهللا كثري العبادة تويف بالقاهرة يف الطاعون يف مج
وفيها يعقوب بن إدريس بن عبد اهللا الشهري بقرا يعقوب الرومي احلنفي النكدي نسبة إىل نكدة من بالد ابن قرمان 

ولد سنة تسع ومثانني وسبعمائة واشتغل يف بالده ومهر يف األصول والعربية واملعاين والبيان وكتب على املصابيح 
الشامية وحج سنة تسع عشرة مث رجع وأقام بالرندة يدرس ويفيت مث قدم شرحا وعلى اهلداية حواشي ودخل البالد 

القاهرة فاجتمع مبدبر اململكة ططر فأكرمه إكراما زائدا ووصله مبال جزيل فاقتىن كتبا كثرية ورجع إىل بالده فأقام 
  بالرندة إىل أن مات يف شهر ربيع األول هبا

  سنة أربع وثالثني ومثامنائة

  
لدين إمسعيل بن أيب احلسن علي بن حممد الربماوي املصري الشافعي ولد يف حدود اخلمسني فيها تويف جمد ا

وسبعمائة ودخل القاهرة قدميا وأخذ عن املشايخ ومسع ومهر يف الفقه والفنون وتصدى للتدريس وخطب جبامع 
  عمرو مبصر وتويف يف نصف ربيع اآلخر 

مشس الدين حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج الراميين مث الدمشقي وفيها شرف الدين أبو حممد عبد اهللا بن القاضي 
احلنبلي اإلمام عالمة الزمان شيخ املسلمني قال ابن حجر ولد يف ربيع األول سنة مخسني وسبعمائة وتويف أبوه وهو 

وله  صغري فحفظ القرآن وصلى به وكان حيفظه إىل آخر عمره ويقوم به يف التراويح يف كل سنة جبامع األفرم
حمفوظات كثرية منها املقنع يف الفقه وخمتصر ابن احلاجب يف األصول وألفية ابن مالك والفية اجلويىن يف علوم 

احلديث واالنتصار يف احلديث مؤلف جده مجال الدين املرداوى وكان عالمة يف الفقه يستحضر غالب فروع والده 
يما سوى ذلك وكان شيخ احلنابلة باململكة اإلسالمية وأثىن أستاذا يف األصول بارعا يف التفسري واحلديث مشاركا ف

عليه أئمة عصره كالبلقيين والديري ومسع من جده ألمه مجال الدين املرداوي وابن قاضي اجلبل وغريمها وأفىت 
  ودرس وناظر وأشغل وتويف ليلة اجلمعة ثاين ذي القعدة ودفن عند والده وإخوته بالروضة 

الرمحن بن اجلمال املصري ولد بزبيد وتفقه وتزوج بنت عمه النجم املرجاين وقطن مكة  وفيها وحيد الدين عبد
  وأشغل الناس هبا يف الفقه واشتهر مبعرفته وتويف يف سابع عشر رجب 

وفيها سراج الدين عمر بن منصور بن عبد اهللا البهادري احلنفي أحد خلفاء احلكم بالقاهرة ولد سنة اثنتني وستني 
  كان إماما بارعا يفوسبعمائة و

الفقه والنحو واللغة انتهت إليه الرياسة يف علم الطب وتقدم على أقرانه يف ذلك لغزير حفظه وكثرة استحضاره 
ونقول أقوال احلكماء قدميا وحديثا وكان شيخا معتدل القامة مصفر اللون جدا وكان مع تقدمه يف علم الطب غري 

لة مباشرته لذلك فإنه مل يتكسب هبذه الصناعة وناب يف احلكم وتويف يوم السبت ماهر باملداواة يفوقه أقل تالمذته لق
  ثاين عشر شوال ومل خيلف بعده مثله 



وفيها مشس الدين حممد بن احلسن بن حممد احلسين احلصين ابن أخي الشيخ تقي الدين الشافعي اشتغل على عمه 
يف عمارة البادرائية وكان شديد التعصب على احلنابلة وتويف والزم طريقته يف العبادة والتجرد ودرس بالشامية وقام 

  يف ربيع األول 
وفيها مشس الدين حممد بن محزة بن حممد بن حممد الرومي بن الفنري بالفاء والراء املهملة بالنسبة إىل صنعة الفنيار 

نون ولد يف صفر سنة إحدى احلنفي قال السيوطي كان عارفا بالعربية واملعاين والقراآت كثري املشاركة يف الف
ومخسني وسبعمائة وأخذ عن العالمة عالء الدين األسود شارح املغىن واجلمال حممد بن حممد بن حممد األقصرائي 
والزم االشتغال ورحل إىل مصر وأخذ عن الشيخ أكمل الدين وغريه مث رجع إىل الروم فويل قضاء برصة وارتفع 

ه وشاع فضله وكان حسن السمت كثري الفضل واألفضال غري أنه لعاب قدره عند ابن عثمان جدا واشتهر ذكر
بنحلة ابن العريب وبأقراء الفصوص وملا دخل القاهرة مل يتظاهر بشيء من ذلك واجتمع به فضالء العصر وذاكروه 

رأ وباحثوه وشهدوا له بالفضيلة مث رجع وكان قد أثرى وصنف يف األصول كتابا أقام يف عمله ثالثني سنة وأق
العضد حنو العشرين مرة وأخذ عنه والزمه شيخنا العالمة الكافيجي وكان يبالغ يف الثناء عليه ومات يف رجب 

  انتهى كالم السيوطي 
  وفيها حممد بن الشيخ بدر الدين احلمصي املعروف بابن العصياين قال ابن

فانشق رأسه نصفني مث عوجل فالتأم  حجر اشتغل كثريا وكان يف أول أمره جامد الذهن مث اتفق أنه سقط من مكان
فصار حفظة ومهر يف العلوم العقلية وغريها وكان يرجع إىل دين وينكر املنكر ويوصف حبدة ونقص عقل مات يف 

  صفر انتهى 
وفيها قاضي القضاة نور الدين أبو الثناء حممود بن أمحد بن حممد اهلمداين الفيومي الشافعي املعروف بابن خطيب 

ه من الفيوم وولد والده بالفيوم وكان يعرف بابن ظهري مث رحل إىل محاة واستوطنها وويل خطابة الدهشة أصل
الدهشة وولد له ابنه هذا يف حدود سنة مخسني وسبعمائة وهبا نشأ وحفظ القرآن الكرمي وعدة متون وتفقه على 

 ذلك وأفىت ودرس مع الدين املتني مجاعات من علماء محاة وغريهم وبرع يف الفقه والعربية واألصول واللغة وغري
والورع والعفة واشتهر ذكره وعظم قدره وانتفع به عامة أهل محاة إىل أن نوه بذكره القاضي ناصر الدين بن 

البارزي كاتب السر بالديار املصرية عند امللك املؤيد شيخ فواله قضاء محاة وحسنت سريته وأظهر يف واليته من 
هورعنه ودام يف احلكم إىل أن صرف يف دولة األشرف برسباي فلزم داره على أمجل طريقة العفة والصيانة ما هو مش

وأخذ يف األقراء واالشغال ومن تصانيفه خمتصر القوت لألذرعي يف أربع جملدات مساه لباب القوت وتكملة شرح 
حترير احلاشية يف شرح  منهاج النووي يف الفقه للسبكي يف ثالث عشرة جملدة وكتاب التحفة يف املبهمات وكتاب

الكافية البن مالك يف النحو ثالث جملدات وكتاب هتذيب املطالع يف اللغة الواردة يف الصحيحني واملوطأ ست 
جملدات واختصره يف جزءين ومساه التقريب ومنظومة يف صناعة الكتابة حنو تسعني بيتا وشرحها وكتاب اليواقيت 

  ومن شعره  املضية يف املواقيت الشرعية وغري ذلك
  ) فما له يف ذا شبه ** غصن النقا ال حتكه ( 
  )ما أنت إال حطبه ** فرامه قلت اتئد ( 

  ومنه 
  ) ألنه قد رفعه ** وصل حبييب خرب ( 



  ) إذ صار مفعوال معه ** بنصب قليب غرضا ( 
  ن وتويف حبماة يوم اخلميس سابع شوال قيل ملا احتضر تبسم مث قال ملثل هذا فليعمل العاملو

  سنة مخس وثالثني ومثامنائة

  
  فيها خرب الشرق من بغداد إىل تربيز من فرط الغالء وعمومه حىت أكلوا الكالب وامليتة 

  وفيها أجريت عيون مكة حىت دخلتها وامتألت برك باب املعلى ومرت على الصفا وسوق الليل وعم النفع هبا 
ة واألشاعرة بدمشق وتعصب الشيخ عالء الدين البخاري وفيها كما قال ابن حجر ثارت فتنة عظيمة بني احلنابل

نزيل دمشق على احلنابلة وبالغ يف احلط على ابن تيمية وصرح بتكفريه فتعصب مجاعة من الدماشقة البن تيمية 
وصنف صاحبنا احلافظ مشس الدين بن ناصر الدين جزءا يف فضل ابن تيمية وسرد أمساء من أثىن عليه وعظمه من 

من بعدهم على حروف املعجم مبينا لكالمهم وأرسله إىل القاهرة فكتب عليه غالب املصريني أهل عصره ف
التصويب وخالفوا عالء الدين البخاري يف إطالق القول بتكفريه وتكفري من أطلق عليه أنه شيخ اإلسالم وخرج 

مسع منه وسكن األمر  مرسوم السلطان إىل أن كل أحد ال يعترض على مذهب غريه ومن أظهر شيئا جممعا عليه
  انتهى 

وفيها تويف الشيخ شهاب الدين أمحد بن إمسعيل األبشيطي قال ابن حجر تفقه قليال ولزم قريبه الشيخ صدر الدين 
  األبشيطي وأدب مجاعة من أوالد األكابر وهلج بالسرية النبوية فكتب منها كثريا إىل أن شرع يف مجع

الثني سفرا حتتوي على سرية ابن إسحق وما وضع عليها من كالم كتاب حافل يف ذلك وكتب منه حنوا من ث
السهيلي وغريه وعلى ما احتوت عليه املغازي للواقدي وضم إىل ذلك ما يف السرية للعماد بن كثري وغري ذلك 

  وعىن بضبط األلفاظ الواقعة فيها ومات يف سلخ شوال وقد جاوز السبعني انتهى 
بكر بن علي املعروف ببواب الكاملية احلنبلي قال العليمي يف طبقاته الشيخ اإلمام وفيها شهاب الدين أمحد بن أيب 

العامل القدوة عىن باحلديث كثريا ومسع وكان يتغاىل يف حب الشيخ تقي الدين ويأخذ بأقواله وأفعاله وكتب خبطه 
اليت أنشأها نور الدين الشهيد تاريخ ابن كثري وزاد فيه أشياء حسنة وكان يؤم يف مسجد ناصر الدين جتاه املدرسة 

وكان قليل االجتماع بالناس وعنده عبادة وتقشف وتقلل من الدنيا وكان شافعيا مث انتقل إىل عند مجاعة احلنابلة 
  وأخذ مبذهبهم وتويف يوم السبت تاسع عشر صفر وقد قارب الثمانني ودفن بسفح قاسيون 

بن العالمة مجال الدين بن هشام املصري النحوي اشتغل كثريا  وفيها شهاب الدين أمحد بن تقي الدين عبد الرمحن
مبصر وأخذ عن الشيخ عز الدين ابن مجاعة وغريه وفاق يف العربية وغريها وكان جييد لعب الشطرنج وانصلح 

بآخره قال الربهان البقاعي كان شريف النفس مل يتدنس بشيء من وظائف الفقهاء وكان ثاقب الذهن نافذ الفكر 
مجيع أقرانه يف هذا الشأن مع صرف غالب زمانه يف لعب الشطرنج انتهى سكن دمشق فمات هبا يف رابع فاق 

  مجادى اآلخرة 
وفيها شهاب الدين أمحد بن عثمان بن حممد بن عبد اهللا الكلوتايت احلنفي قال يف املنهل الصايف املسند املعمر احملدث 

يث ومسع الكثري وقرأ من سنة تسع وسبعني بنفسه على املشايخ فأكثر ولد سنة اثنتني وستني وسبعمائة واعتىن باحلد



حىت قرأ صحيح البخاري حنوا من مخسني مرة ودأب وحصل وأفاد الطلبة وحدث سنني بالقاهرة إىل أن تويف يوم 
  اإلثنني الرابع والعشرين من

  مجادى اآلخرة انتهى 
العراق من ذرية أويس كان اللنك أسره وأخاه حسنا  وفيها حسني بن عالء الدولة بن أمحد بن أويس آخر ملوك

ومحلهما إىل مسرقند مث أطلقا فساحا يف األرض فقريين جمردين فأما حسن فاتصل بالناصر فرج وصار يف خدمته 
ومات عنده قدميا وأما حسني هذا فتنقل يف البالد إىل أن دخل العراق فوجد شاه حممد بن شاه ولد بن أمحد بن 

بوه صاحب البصرة فمات فملك ولده شاه حممد فصادفه حسني قد حضره املوت فعهد إليه باململكة أويس وكان أ
فاستوىل على البصرة وواسط وغريها مث حاربه أصبهان شاه بن قرا يوسف فانتهى حسني إىل شاه رخ بن اللنك 

شاه واستنقذ البالد وكان  فتقوى باالنتماء إليه وملك املوصل وأربل وتكريت وكانت مع قرا يوسف فقوى أصبهان
  خيرب كل بلد وحيرقه إىل أن حاصر حسينا باحللة منذ سبعة أشهر مث ظفر به بعد أن أعطاه األمان فقتله خنقا 

وفيها زين الدين خالد بن قاسم العاجلي مث احلليب احلنبلي ولد يف رمضان سنة ثالث ومخسني وسبعمائة والزم 
محد وأخذ عن مشس الدين بن اليونانية وأحب مقالة ابن تيمية وكان من القاضي شرف الدين بن فياض وولده أ

رءوس القائمني مع أمحد بن الربهان على الظاهر وهو آخر من مات منهم وتنزل باآلثار النبوية وكان قد غلب عليه 
  ه ابن حجر حب املطالب فمات ومل يظفر بطائل ونزله املؤيد مبدرسته يف احلنابلة ومات يف ثالث ذي احلجة قال

وفيها قطب الدين ومجال الدين عبد اهللا بن نور الدين حممد بن قطب الدين عبد اهللا بن حسن بن يوسف بن عبد 
احلميد بن أيب الغيث البهنسي ولد يف رجب سنة مخس ومخسني وسبعمائة واشتغل ومسع احلديث وقال الشعر وكان 

  له بآخرهموسرا لكنه أكثر التقتري على نفسه جدا وأصيب يف عق

  وأكمل الثمانني سنة ومن شعره 
  ) وسامح له واغفر بنصح وداره ** إذا اخلل قد ناجاك باهلجر فاصطرب ( 
  ) وحول طريق القصد عن باب داره ** فإن عاد فاقله مث ال تذكر امسه ( 

  تويف يف شهر رمضان 
شم التفهين بفتح املثناة الفوقية وكسر وفيها القاضي زين الدين عبد الرمحن بن علي بن عبد الرمحن بن علي بن ها

الفاء وسكون اهلاء ونون نسبة إىل تفهن قرية مبصر احلنفي ولد سنة بضع وستني وسبعمائة ومات أبوه وهو صغري 
فانتقل إىل القاهرة وهو شاب وتنزل يف مكتب اليتامى مبدرسة صرغتمش مث ترقى إىل أن صار عريفا وتنزل يف 

تغال ودار على الشيوخ فمهر يف الفقه والعربية وجاد خطه وشهر امسه وخالط األتراك الطلبة هناك والزم االش
وصحب بدر الدين حممود الكلستاين كاتب السر فاشتهر ذكره وناب يف احلكم وويل تدريس الصرغتمشية وواله 

العصبية ألصحابه  املؤيد شيخ قضاء احلنفية يف سنة اثنتني وعشرين فباشره مباشرة حسنة وكان حسن العشرة كثري
عارفا بأمور الدنيا على أنه يقع منه يف بعض األمور جلاج شديد يعاب به وال يستطيع يتركه وصرف عن القضاء سنة 

تسع وعشرين بالعيين مث أعيد يف سنة ثالث وثالثني مث صرف قبل موته يف مجادى اآلخرة وتويف ليلة األحد تاسع 
ألنه ملا توفيت زوجته ظنت أم ولده أهنا تنفرد به فتزوج امرأة وأخرج أم شوال ويقال ان أم ولده دست عليه مسا 
  ولده فحصلت هلا غرية والعلم عند اهللا 

وفيها زين الدين عمر بن أيب بكر بن عيسى بن عبد احلميد املغريب األصل البصروي قدم دمشق فاشتغل بالفقه 



ل الرب وكان قانعا باليسري حسن العقيدة موصوفا باخلري والعربية والقراآت وفاق يف النحو وشغل الناس وهو بزي أه
  والدين سليم الباطن فارغا من الرياسة تويف يف رابع مجادى اآلخرة 

  وفيها شرف الدين عيسى بن حممد بن عيسى األقفهسي الشافعي أحد نواب

احلكم عن الربهان بن مجاعة  احلكم تفقه باجلمال األسنوي والزم البلقيين وأذن له بالتدريس قيل والفتوى وناب يف
  وغريه مدة طويلة ومات يف مجادى اآلخرة وقد جاوز الثمانني 

وفيها مجال الدين حممد بن سعد الدين ملك احلبشة للمسلمني ويل بعد فقد أخيه منصور يف سنة مثان وعشرين وكان 
مجادى اآلخرة واستقر بعده أخوه شجاعا بطال مدميا للجهاد وأسلم على يديه خالئق من احلبشة قتله بنو عمه يف 

  شهاب الدين أمحد 
وفيها احلافظ تاج الدين حممد بن ناصر الدين حممد بن حممد بن حممد بن مسلم بن علي بن أيب اجلود الكركي بن 
الغرابيلي سبط العماد الكركي قال ابن حجر ولد سنة ست وتسعني بالقاهرة حيث كان جده ألمه حاكما ونقله 

رك حيث عمل أمرهتا مث حتول به إىل القدس سنة سبع عشرة فاشتغل وحفظ عدة خمتصرات كالكافية أبوه إىل الك
البن احلاجب واملختصر األصلي واإلملام واأللفية يف احلديث والزم الشيخ عمر البلخي فبحث عليه يف العضد 

مهر يف الفنون إال الشعر مث أقبل واملعاين واملنطق وخترج أيضا بنظام الدين قاضي العسكر وبابن الديري الكبري و
على احلديث بكليته فسمع الكثري وعرف العايل والنازل وقيد الوفيات وغريها من الفنون وشرع يف شرح على 

اإلملام ونظر يف التواريخ والعلل ومسع الكثري ببلده ورحل إىل الشام والقاهرة فالزمين وكان األكابر يتمنون رؤيته 
غهم من مجيل أوصافه فيمتنع انتهى باختصار وألف جملدا لطيفا يف احلمام يرحل إليه وتويف واالجتماع به ملا يبل

  بالقاهرة يف مجادى اآلخرة 

  سنة ست وثالثني ومثامنائة

  
  يف ثامن عشرى شواهلا كسفت الشمس كسوفا عظيما من بعد العصر

  روب اجنالء تاما إىل قرب املغرب وصلوا الكسوف وظنوا أهنا غربت كاسفة فاجنلت قبيل الغ
وفيها تويف برهان الدين إبراهيم بن حجاج األبناسي الشافعي قال الربهان البقاعي كان عالمة وقته وحمقق زمانه 

مالزما البن حجر ومعظما له ونفعه كثريا وكان إماما عاملا باملعقوالت فقيها حنويا مفوها جريئا يف قوله شهم النفس 
ا عند املضايق وتويف باملغس يف زاوية شيخه ومسيه الربهان األنباسي ودفن بباب حديد الذهن فحل املناظرة ثابت

  الشعرية مبكان هناك كأنه زاوية انتهى 
وفيها امللك األشرف أمحد بن العادل سليمان األيويب صاحب حصن كيفا قال ابن حجر كان دينا فاضال له شعر 

وغزل وزهديان وغري ذلك وكان جوادا حمبا يف العلماء حسن وقفت على ديوانه وهو يشتمل على نوائح يف أبيه 
خرج يف عسكره ملالقاة السلطان على حصار آمد فاتفق أنه نزل لصالة الصبح فوقع به فريق من التركمان فأوقعوا 

  به على غرة فقتل ووصل بقية أصحابه وولده خليل فقرر ولده يف مملكة أبيه ولقب بالصاحل 
باس أمحد بن حممود بن حممد املعروف بابن خازوق احلنبلي قاضي القضاة قال العليمي ويل وفيها شهاب الدين أبو الع

  قضاء حلب مث عزل عنها فويل قضاء طرابلس مث أعيد إىل قضاء حلب وتويف هبا يف آخر السنة 



الدين  وفيها زين الدين أبو بكر األنبايب الشافعي أحد نواب احلكم كان كثري االشتغال وأخذ عن الشيخ عالء
  األقفهسي وابن العماد والبلقيين وغريهم وكان خريا مات يف شعبان 

وفيها قاضي القضاة شهاب الدين أمحد بن قاضي القضاة حمي الدين املعروف بابن الكشك الدمشقي احلنفي قاضي 
ا مرارا قضاة دمشق ورئيسها من بيت علم ورياسة وعراقة ولد بدمشق ونشأ هبا وطلب العلم وتفقه وويل قضاءه

  ومجع يف بعض األحيان بني قضائها ونظر جيشها وقدم القاهرة غري مرة

  وكانت له ثروة وأفضال وتويف بدمشق ليلة اخلميس سابع ربيع األول 
وفيها بدر الدين حسن بن شرف الدين أيب بكر بن أمحد القدسي املشهور بابن بقرية بالتصغري وإمالة الراء احلنفي 

مثانني وهلم جرا بالقدس مث بالشام مث بالقاهرة وكان مفوها عارفا بالعربية وغريها وويل مشيخة اشتغل قدميا من سنة 
  الشيخونية وتويف يوم اخلميس ثالث ربيع اآلخر وقد قارب السبعني 

وفيها زين الدين عبد الرمحن بن حممد القزويين الشافعي املعروف باحلاليل مبهملة والم مشددة من أهل جزيرة ابن 
ر وهو ابن أخت العامل نظام الدين عامل بغداد ولد سنة بضع وسبعني وسبعمائة وأخذ عن أبيه وغريه وبرع يف عم

الفقه والقراءات والتفسري وحج وقدم حلب لزيارة القدس فزاره مث رجع إىل حلب وهو يف سن الكهولة فظهرت 
  وصل إىل بلده مات بعد أربعة أشهر  فضائله ودخل القاهرة يف سنة أربع وثالثني وأخذوا عنه مث رجع فلما

وفيها مشس الدين حممد بن عبد الرحيم بن أمحد املنهاجي الشافعي املعروف بسبط ابن اللبان ولد بعد السبعني 
وسبعمائة واشتغل قدميا فأخذ عن العز بن مجاعة ومشس الدين بن القطان ومشايخ العصر قال ابن حجر قرأ على ابن 

ي وقرأ على ترمجة البخاري يوم اخلتم وتعاىن نظم الشعر فمهر فيه ومهر يف الفقه واألصول القطان البخاري حبضور
وعمل املواعيد وشغل الناس وكان واسع املعرفة بالفنون حج يف هذه السنة من البحر فسلم ودخل مكة يف شهر 

قبل أن يطوف طواف  رجب فجاور إىل زمن إقامة احلج فحج وقضى نسكه ورمى مجرة العقبة مث رجع فمات مبىن
  اإلفاضة 

وفيها أبو عبد اهللا حممد بن عبد احلق بن إمسعيل السبيت املالكي قال ابن حجر ولد سنة ثالث ومثانني وسبعمائة وأخذ 
  عن احلاج أيب القسم بن أيب حجة ببلده ووصل إىل غرناطة وتفرد باألدب وقدم القاهرة سنة اثنتني

  وأوقفين على شرح الربدة له وله آداب وفضائل مات يف صفر انتهى  وثالثني فحج وحضر عندي يف االمالء
وفيها مشس الدين حممد بن علي بن موسى الدمشقي الشافعي املعروف باين قديدار ولد سنة اثنتني ومخسني 
ان وسبعمائة تقريبا وقرأ القرآن يف صغره وحفظ املنهاج والعمدة واأللفية وتال بالسبع على مجاعة منهم ابن اللب

وصحب الشيخ أبا بكر املوصلي وغريه وأقبل على العبادة واشتهر من بعد سنة تسعني حىت أن اللنك ملا طرق الشام 
أرسل من محاة ومحى من معه وكان السلطان شيخ يعظمه وكان سهل العريكة لني اجلانب متواضعا جدا حمبا يف 

ة فيها سالح كثري وكلمته نافذة عند الفرنج ويكتب إليهم العلماء واحملدثني يتردد إىل بريوت للمرابطة وله هبا زاوي
  بسبب املسلمني فيقبلون ما يكتب به وحصل له يف آخر عمره ضعف يف بدنه وثقل مسعه وتويف ليلة عيد الفطر 

  سنة سبع وثالثني ومثامنائة

  
ن الثامن فكانت أربعة فيها أحصى من باألسكندرية من احلاكة فكان فيها مثامنائة نول وكان ذلك وقع آخر القر



عشر ألف نول ومن ذلك أن كتاب اجليش أحصوا قرى مصر قبليها وحبريها فكانت ألفني ومائة وسبعني قرية بعد 
  أن كانت يف أوائل دولة الفاطميني عشرة آالف قرية 

عدة  وفيها هبت بدمياط رياح عاصفة فتقصف خنيل كثري وتلفت أشجار املوز وقصب السكر من الصقيع واهندمت
دور وفزع الناس من شدة الريح حىت خرجوا إىل ظاهر البلد وسقطت صاعقة فأحرقت شيئا كثريا مث نزل املطر 

  فدام طويال 
ويف ليلة اجلمعة احلادي والعشرين من مجادى األوىل وقع مبكة سيل عظيم ارتفع يف املسجد احلرام أربعة أذرع 

  وهتدمت منه دور كثرية ومات حتت الردم مجاعة

  
وفيها تويف إبراهيم بن داود بن حممد بن أيب بكر العباسي ولد أمري املؤمنني املعتضد بن املتوكل العباسي الشافعي 
كان رجال حسنا كبري الرياسة قرأ القرآن وحفظ املنهاج واشتغل كثريا وخلف أباه ملا سافر خالفة حسنة شكر 

األول بالقاهرة ومل يكمل الثالثني ومل يبق ألبيه وال ذكر  عليها ومات مبرض السل يف ليلة األربعاء ثالث عشر ربيع
  وذكر انه متام عشرين ولدا ذكرا 

وفيها شهاب الدين أمحد بن حممود بن أمحد بن إمسعيل الدمشقي احلنفي املعروف بابن الكشك قال ابن حجر انتهت 
ألحكام ويل قضاء احلنفية استقالال إليه رياسة أهل الشام يف زمانه وكان شهما قوي النفس يستحضر الكثري من ا

مدة مث أضيف إليه نظر اجليش يف الدولة املؤيدية وبعدها مث صرف عنهما معا مث أعيد لقضاء الشام وكان بينه وبني 
جنم الدين بن حجي معاداة فكان كل منهما يبالغ يف اآلخر لكن كان ابن الكشك أجود من حجي ساحمهما اهللا تعاىل 

  بالشام يف صفر عن بضع ومخسني سنة وتويف ابن الكشك 
وفيها تقي الدين أبو بكر بن علي بن حجة احلموي األديب البارع احلنفي شاعر الشام املعروف بابن حجة ولد 

حبماة سنة سبع وسبعني وسبعمائة وهبا نشأ وحفظ القرآن الكرمي وطلب العلم وعاىن علم احلرير يعقد األزر وينظم 
دب ونثر ونظم مث سافر إىل دمشق ومدح أعياهنا واتصل خبدمة نائبها األمري شيخ احملمودي مث األزجال مث مال إىل األ

قدم صحبته إىل القاهرة فلما تسلطن قربه وأدناه وجعله من ندمائه وخواصه وصار شاعره وله فيه عدة مدائح 
الشيخ تقي الدين بن وعظم يف الدولة وصارت له ثروة وحشمة وسئل احلافظ ابن حجر من شاعر العصر فقال 

حجة انتهى ونظم بديعيته املشهورة على طريقة شيخه الشيخ عز الدين املوصلي وشرحها شرحا حافال عدمي النظري 
ومجع جماميع أخرى خمترعة وملا تويف امللك املؤيد تسلط عليه مجاعة من شعراء عصره وهجوه ألنه كان ظنينا بنفسه 

  وشعره مزريا بغريه من الشعراء

  شعراء عصره كأحد تالمذته وال زالوا به حىت خرج من مصر وسكن وطنه محاة ومات هبا ومن قوهلم فيه  ينظر
  ) وصار يسلح منثورا ومنظوما ** زاد ابن حجة باالسهال من فمه ( 
  ) لو صح ذلك قطعا كان معصوما ** وظن أن قد تنبا يف ترسله ( 

  ومن شعره هو 
  ) ا بنومنا مظفرا وقد غد** سرنا وليل شعره منسدل ( 
  ) عند الصباح حيمد القوم السري ** فقال صبح ثغره مبتسما ( 

  ومنه 



  ) جفنه وهو يقنص األسد صيدا ** يف سويداء مقلة احلب نادى ( 
  ) فأنا اليوم من رجال السويدا ** ال تقولوا ما يف السويدا رجال ( 

  ومنه 
   )وخصره يلتوي من الدقه ** أرشفين ريقه وعانقين ( 
  ) أهيم بني الفرات والرقة ** فصرت من خصره وريقته ( 

  ومنه وقد بدا به مرضه الذي مات فيه وكان بردية وسخونة 
  ) سخونة ألفتها قدرة الباري ** بردية بردت عظمى وطابقها ( 
  ) ياذا املؤلف بني الثلج والنار ** فامنن بتفرقة الضدين من جسدي ( 

  ان على حالة حسنة وتويف حبماة يف خامس عشرى شعب
وفيها شرف الدين أبو حممد إمساعيل بن أيب بكر بن عبد اهللا املقري ابن علي بن عطية الشاوري اليمين الشافعي عامل 

البالد اليمنية وإمامها ومفننها املعروف بابن املقري ولد سنة مخس وستني وسبعمائة بأبيات حسني وهبا نشأ وتفقه 
إىل زبيد فأكمل تفقهه على العالمة مجال الدين شارح التنبيه وغريه وبرع يف العربية  على الكاهلي وغريه مث انتقل

والفقه وبرز يف املنظوم واملنثور وأقبل عليه ملوك اليمن وواله األشرف صاحب اليمن تدريس اجملاهدية وبتعز 
  والنظامية بزبيد وملا مات جمد الدين الفريوز بادي طمع املذكور

فلم يتم له واستمر على مالزمة العلم والتصنيف واألقراء ومن مصنفاته خمتصر الروضة للنووي يف والية القضاء 
مساه الروض وخمتصر احلاوي الصغري وشرحه وكتاب عنوان الشرف الوايف وهو كتاب حسن مل يسبق إىل مثله 

  حيتوي على مخسة فنون وفيه يقول بعضهم 
  ) العظيم من احلظ لصاحبه اجلزء ** هلذا كتاب ال يصنف مثله ( 
  ) وعلم القوايف وهو فقه أوىل احلفظ ** عروض وتاريخ وحنو حمقق ( 
  ) بطني من املعىن مخيص من اللفظ ** فأعجب به حسنا وأعجب أنه ( 

وله مع ذلك النظم الرائق والنثر الفائق ونظم بديعية على منط بديعية العز املوصلي وشرحها شرحا حسنا التزم يف 
كل بيت تورية مع التورية باسم النوع البديعي وعمل مرة ما يتفرع من اخلالف يف مسئلة املاء املشمس  البديعية يف

  فبلغت آالفا وشهد بفضله علماء عصره منهم ابن حجر وقد اجتمع به مبكة املشرفة وأنشده 
  ) سورا على موديت من الغري ** مد الشهاب بن علي بن حجر ( 
  ) من الصفا واملروتني واحلجر * *فسور ودى فيك قد بنيته ( 

  فأجابه ابن حجر بقصيدة أوهلا 
  ) يأيت على وفق القضاء والقدر ** يا أيها القاضي الذي مراده ( 

  ومن شعر ابن املقري 
  ) ولو جد قلب ما انقضى وهليبه ** يا من لدمع مارقي وحبيبه ( 
  ) بصحيح وجد غري ما هتذيبه ** ومتيم قد هذبته يد اهلوى ( 
  ) عاداته األوىل وال جتريبه ** خانته مهجته فما متشي على ( 
  ) قسرا وليس بكفئه وضريبه ** وحشا تعسفه الغرام وحله ( 



  ) يف القلب ما ال ينطفي وغريبه ** يا هند قد أضرمت من ذكر اجلفا ( 
  )عن حال مأخوذ احلجا وسليبه ** أنا من عرفت غرامه فاستخربي ( 

  د آخر صفر تويف بزبيد يوم األح
وفيها عبد اهللا بن مسعود التونسي املالكي الشيخ اجلليل املعروف بابن القرشية قال ابن حجر أخذ عن والده 

وقرأت خبطه أن من شيوخه شيخنا باإلجازة أبا عبد اهللا بن عرفة وقاضي اجلماعة أبا العباس أمحد بن حممد بن جعدة 
لزواوي شيخ جباية وأبا عبد اهللا بن مرزوق ومنهم أبو احلسن حممد بن وأبا القسم أمحد الغربيين وأمحد بن إدريس ا

أيب العباس األنصاري البطرين وذكر أنه قرأ عليه القرآن ومسع عليه كثريا من احلديث وألبسه خرقة التصوف انتهى 
  باختصار 

حممد بن عبد احلق السبيت  وفيها السلطان أبو فارس عبد العزيز بن أيب العباس أمحد صاحب تونس قال أبو عبد اهللا
كان ال ينام من الليل إال قليال وليس له شغل إال النظر يف مصاحل ملكه وكان يؤذن بنفسه ويؤم بالناس يف اجلماعة 

ويكثر من الذكر ويقرب أهل اخلري وقد أبطل كثريا من املفاسد بتونس منها الصالة وهو وكان يباح فيه اخلمر 
شيء كثري ومل يكن ببالده كلها شيء من املكوس لكنه يبالغ يف أخذ الزكاة والعشر للفرنج وحيصل منه يف السنة 

وكان حمافظا على عمارة الطرق حىت أمنت القوافل يف أيامه يف مجيع بالده وكان يرسل الصدقات إىل القاهرة 
مرة واهللا ال أعلم  واحلرمني وغريها وال يلبس احلرير وال يتختم بالذهب ويسلم على الناس وكتب إليه ابن عرفة

  يوما مير إال وأنا داع لكم خبري الدنيا واآلخرة فإنكم عماد الدين ونصرة املسلمني وتويف وهو قاصد تلمسان 
وفيها أبو احلسن علي بن حسني بن عروة املشرقي مث الدمشقي احلنبلي املعروف بابن زكنون قال ابن حجر ولد قبل 

مسع على حيىي بن يوسف الرحيب ويوسف الصرييف وحممد بن حممد بن داود الستني وكان يف ابتداء أمره مجاال و
  وغريهم وكان يذكر أنه مسع من ابن احملب مث أقبل على العبادة

واالشتغال فربع وأقبل على مسند أمحد فرتبه على األبواب ونقل يف كل باب ما يتعلق بشرحه من كتاب املغين 
عا يف مسجد يعرف مبسجد القدم خارج دمشق وكان يقرىء األطفال مث وغريه وفرغ يف جملدات كثرية وكان منقط

انقطع ويصلي اجلمعة باجلامع األموي ويقرأ عليه بعد الصالة يف الشرح وثار بينه وبني الشافعية شر كبري بسبب 
ر مجادى االعتقاد وكان زاهدا عابدا قانتا خريا ال يقبل ألحد شيئا وال يأكل إال من كسب يده تويف يف ثاين عش

  اآلخرة وكانت جنازته حافلة انتهى 
وفيها بدر الدين حممد بن أيب بكر بن حممد بن سالمة املارديين احلليب احلنفي اشتغل ببلده مدة ولقي أكابر املشايخ 
وحفظ عدة خمتصرات ومهر يف الفنون وشغل الناس وقدم إىل حلب مرارا فاشتغل هبا مث درس يف أماكن وأقام هبا 

ن سنة مث رجع وملا غلب قرا ملك على ماردين نقله إىل آمد فأقام مدة مث أفرج عنه فرجع إىل حلب مدة عشري
فقطنها مث حصل له فاجل قبل موته بنحو عشر سنني فانقطع مث خف عنه وصار يقبل احلركة وكان حسن النظم 

اثنتني ومثانني سنة ومل خيلف بعده  واملذاكرة فقيها فاضال صاحب فنون من العربية واملعاين والبيان وتويف حبلب عن
  مثله 

وفيها تاج الدين حممد بن أيب بكر بن حممد املقرىء الشهري بابن متريه ولد قبل الثمانني وسبعمائة بيسري وكان أبوه 
تاجرا بزازا فنشأ هو حمبا يف االشتغال مع حسن الصورة والصيانة وتعاىن القراءات فمهر فيها والزم الشيخ فخر 

  باجلامع األزهر والشيخ كمال الدين الدمريي وصار شيخ االقراء بالقاهرة وتويف يوم اجلمعة عاشر صفر الدين 



وفيها مجال الدين أبو احملاسن حممد بن علي بن حممد بن أيب بكر العبدري الشييب الشافعي قاضي مكة ولد يف 
  ه وأجازه احلافظ العراقي وغريه ورحلرمضان سنة تسع وسبعني وسبعمائة ومسع على برهان الدين بن صديق وغري

إىل شرياز وبغداد ونظر يف التواريخ وصنف حوادث زمانه وطيب احلياة خمتصر حياة احليوان مع زوائد وتعاليق على 
  احلاوي وويل قضاء مكة وحجابة البيت وتويف ليلة اجلمعة ثامن عشرى ربيع اآلخر 

المة نور الدين علي احلكري املصري احلنبلي ناب يف احلكم بالقاهرة وفيها القاضي بدر الدين أبو اليمن حممد بن الع
دهرا طويال وكان من أعياهنم وأعاد ببعض املدارس ومهر يف الفقه والفنون وكان شكال حسنا وكان يستشرف أن 

اهرة يف حياة يلي قضاء احلنابلة بالديار املصرية ولو فسح يف أجله لوصل ولكن اخترمته املنية ثالث ربيع األول بالق
  شيخ املذهب قاضي القضاة حمب الدين أبو نصر اهللا 

وفيها أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن حممد بن القماح التونسي املالكي احملدث بتونس مسع من ابن عرفة ومجاعة وحج 
حافظ فسمع من تاج الدين بن موسى خامتة من كان عنده حديث السلفي بالعلو بالسماع املتصل بالقاهرة من 

العصر الزين العراقي ومن مسند القاهرة برهان الدين السامي ومن مجاعة وحدث باإلجازة العامة عن البطرين 
األندلسي مسند تونس وخامتة أصحاب ابن زبري باإلجازة وعن غريه من املشارقة وحدث بالكثري وكان حسن 

  األخالق حمبا للحديث وأهله وتويف بتونس يف أواخر ربيع اآلخر 
فيها مشس الدين حممد بن شفشيل احلليب قال ابن حجر أحد الفقهاء هبا اشتغل كثريا وفضل مسعت من نظمه حبلب و

  وكتب عىن كثريا مات يف مجادى األوىل انتهى 
وفيها ناصر الدين حممد بن الفخر املصري املعروف بابن النيدي قال ابن حجر كان أبوه تاجرا فنشأ هو حمبا يف العلم 

  العربية وصاهر شيخنا العراقي على ابنته مث ماتت معه فتزوج بركة بنت الشيخ ويل الدين أخي زوجتهفمهر يف 

  األوىل وماتت يف عصمته وخلف ولدين وكان معروفا بكثرة املال فلم يظهر له شيء وله بضع وستون سنة انتهى 
أبوه كافرا فثار على شهاب الدين وفيها جالل الدين أبو املظفر حممد بن فندو ملك بنجالة ويلقب بكاس كان 

مملوك سيف الدين محزة بن غياث الدين أعظم شاه بن اسكندر شاه فغلبه على بنجاية وأسره وكان أبو املظفر قد 
أسلم فثار على أبيه واستملك منه البالد وأقام شعار اإلسالم وجدد ما خربه أبوه من املساجد وراسل صاحب مصر 

ليفة وكانت هداياه متواصلة بالشيخ عالء الدين البخاري نزيل مصر مث دمشق وعمر هبدية واستدعى بعهد من اخل
  مبكة مدرسة هائلة وكانت وفاته يف ربيع اآلخر وأقيم بعده ولده املظفر أمحد شاه وهو ابن أربع عشرة سنة 

بلي ولد سنة سبع ومخسني وفيها ناصر الدين حممد بن عبد اهللا بن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية الدمشقي احلن
وسبعمائة وكان يتعاىن التجارة وويل قضاء األسكندرية مدة وكان عارفا بالطب وله دعاو يف الفنون أكثر من علمه 

  وتويف بالقاهرة يوم األحد سابع شهر رمضان 

  سنة مثان وثالثني ومثامنائة

  
  كثرة فيها كان وباء عام يف بالد املسلمني والكفار مات به من ال حيصى 

وفيها تويف شهاب الدين أمحد بن عبد اخلالق بن عبد احملي بن عبد اخلالق بن عبد العزيز األسيوطي مسع من أبيه ومن 
عبد الرمحن بن القاري وأجاز له وكان يواظب التكسب بالشهادة يف جامع ظاهر الوراقني ومات يف ثاين عشر ربيع 



  اآلخر 
حممد بن أيب بكر بن رسالن بن نصري البلقيين الشافعي ابن أخي سراج  وفيها شهاب الدين أمحد بن ناصر الدين
  الدين البلقيين ولد سنة ست وتسعني

وسبعمائة وقرأ القرآن وحفظ كتبا ودربه أبوه يف توقيع احلكم واشتغل يف القراآت والعربية وكان حسن الصوت 
حلكم مث ناب يف القضاء بآخره وخدم ابن الكوين بالقرآن أم باملدرسة املالكية بالقرب من مشهد احلسني ووقع يف ا

وهو كاتب السر مث ابن مزهر فأثرى وصارت له وجاهة وحصل جهات مث مترض أكثر من سنة وتويف يف السادس 
  والعشرين من رجب بعلة السل ودفن عند أبيه مبقابر الصوفية 

بن عبد اهللا بن رستم البيضاوي الزمزي  وفيها جمد الدين أبو الطاهر إمسعيل بن علي بن حممد بن داود بن مشس
املؤذن مبكة قال ابن حجر ولد سنة ست وستني وسبعمائة وأجاز له صالح الدين بن أيب عمر وعمر بن أميلة وأمحد 

بن النجم وابن مقبل وآخرون وكان يتعاىن النظم وله نظم مقبول ومدائح نبوية من غري اشتغال بآالته مث أخذ 
الدين املرجاين ومهر وكان فاضال ورحل إىل القاهرة فسمع من بعض شيوخنا وكان قليل  العروض عن الشيخ جنم

الشر مشتغال بنفسه وعياله مشكور السرية مالزما خلدمة قبة العباس وله مساع من قدماء املكيني وحدث بشيء يسري 
  مسعت من نظمه 

ومثانني الشهاب بن ظهرية وآخرون واشتغل  وأخوه إبراهيم ولد سنة سبع وسبعني وسبعمائة وأجاز له يف سنة سبع
  يف عدة فنون وأخذ عن أخيه حسني علم الفرائض واحلساب فمهر فيها انتهى كالم ابن حجر 

وفيها زكي الدين أبو بكر بن أمحد بن عبد اهللا بن اهلليس املهجمي األصل مث املصري قال ابن حجر رفيقي ولد بعد 
ل بزة وترفه مث اشتغل بالعلم بعد أن جاوز العشرين والزم الشيوخ ومسع معي السبعني وسبعمائة بيسري ونشأ يف حا

من عوايل شيوخي مثل ابن الشحنة وابن أيب اجملد وبنت األذرعي وغريهم فأكثر جدا وأجاز له عامة من أخذت عنه 
  ليمن سنة مثامنائةيف الرحلة الشامية ورافقين يف االشتغال على األبناسي والبلقيين والعراقي وغريهم مث دخل ا

فاستمر باملهجم وبعدن إىل أن عاد من قرب فسكن مصر مث ضعف بالدرب واختل عقله جدا وسئم منه جريانه 
  فنقلوه إىل املارستان فأقام به حنو شهرين ومات وصليت عليه ودفنته بالتربة الركنية ببيربس يف سلخ احملرم انتهى 

 الفقيه الشافعي أحد الفضالء الشافعية بدمشق باشر تدريس الشامية وفيها الشيخ تقي الدين أبو بكر اللوبياين
  اجلوانية وغريها وتويف يف شوال 

وفيها شرف الدين وبدر الدين حسني بن علي بن سبع املالكي البوصريي قال ابن حجر ولد سنة مخس وأربعني 
تصوف البن طاهر خال من أول زهد إىل وسبعمائة ومسع على احملب اخلالطي أكثر الدارقطين أنا الدمياطي وصفة ال

آخر الكتاب ومسع أيضا على عز الدين بن مجاعة غالب األدب املفرد للبخاري وعرض على مغلطاي شيئا من 
حمفوظه وأجاز له وكان من الطلبة بالشيخونية وحدث مسع منه رضوان وابن فهد والبقاعي وغريهم وأجاز البين 

  انتهى  حممد ومن معه ومات يف ربيع األول
وفيها زين الدين عبد الرمحن بن أيب بكر بن عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن سليمان بن محزة املقدسي احلنبلي 

املعروف بابن زريق ولد يف رمضان سنة تسع ومثانني وسبعمائة وأمسعه عمه الكثري من ابن احملب وابن عوض وابن 
العز السادس من مسند أنس من املختارة للضياء والثاين  داود وابن الذهيب وابن العز ومن مسموعه على ابن

والسبعني منها ومسع علي بن داود من أمايل احملاملي رواية أيب عمر بن مهدي أنا سليمان بن محزة وتويف فجأة ليلة 



  الثالثاء ثالث عشر ربيع اآلخر 
د الرمحن بن حسني بن حيىي بن عمر بن وفيها زين الدين أبو زيد وأبو هريرة عبد الرمحن بن جنم الدين عمر بن عب

عبد احملسن القبايب نسبة إىل القباب الكربى من قرى أمشون الرمان بالوجه الشرقي من أعمال القاهرة مث املقدسي 
  احلنبلي املسند ولد يف ثالث عشر شعبان سنة تسع وأربعني وسبعمائة وأجاز

شيخ تقي الدين السبكي وصالح الدين بن أيب عمر وابن له أبو الفتح امليدومي وجل شيوخ العراقي ومسع من ال
أميلة وصالح الدين العالئي والتباين وابن رافع واخلالطي وابن مجاعة ومغلطاي وابن هبل وخالئق جتمعهم مشيخة 
خرجها له ابن حجر مساها املشيخة البامسة للقبايب وفاطمة وكان أحد الفقهاء املبجلني بالقدس الشريف وقد أكثر 

ه الرحالة وغريهم وقصد لذلك وتفرد بأكثر مشاخيه وأخذ عنه خلق منهم ابن حجر وتويف ببيت املقدس يف سابع عن
  ربيع اآلخر 

وفيها جالل الدين أبو احملامد عبد الرمحن بن إبراهيم بن أمحد بن أيب بكر بن عبد الوهاب الفوي األصل مث املكي 
ر ولد يف مجادى اآلخرة سنة مثانني وسبعمائة مبكة وأمسع علي العالمة النحوي الشهري باملرشدي قال ابن حج

الشاوري واألميوطي والشهاب بن ظهرية وغريهم ورحل إىل القاهرة فسمع هبا من بعض شيوخنا ومهر يف العربية 
وقرأ األصول واملعاين والفقه وكان نعم الرجل مروءة وصيانة ومات يف يوم اجلمعة رابع عشرى شعبان وكثر 

  عليه انتهى  األسف
وفيها عالء الدين علي بن طيبغا بن حاجي بك التركماين العينتايب احلنفي كان فاضال وقورا مهر يف الفنون وقرره 

  السلطان األشرف مدرسا وخطيبا بالتربة اليت أنشاها بالصحراء وتويف بطريق احلجاز ودفن بالقرب من الينبع 
نصور احمللى مث املدين قال ابن حجر ولد يف مجادى األوىل سنة أربع وفيها نور الدين علي بن حممد بن موسى بن م

ومخسني وسبعمائة باملدينة املنورة ومسع علي ابن حبيب وابن خليل وابن القاري وأيب البقاء السبكي وغريهم وأجاز 
وم مات وتويف يف له ابن أميلة وابن اهلبل وابن أيب عمر وحدث باليسري وأجاز لنا وليس ببالد احلجاز أسند منه ي

  ثالث شوال 
  وفيها جنم الدين حممد بن عبد اهللا بن عبد القادر الواسطي السكاكيين

الشافعي قرأ على العاقويل وصدر الدين األسفراييين مصنف ينابيع االحكام يف مذاهب األربعة األعالم ومهر يف 
على منهاج البيضاوي ونظم بقية القراءات النظم والقراءات والفقه يقال أنه أقرأ احلاوي ثالثني مرة وله شرح 

العشر وتكملة للشاطيب على طريقه حىت يغلب على سامعه أنه نظم الشاطيب ومخس الربدة وبانت سعاد وتويف مبكة 
  يف سادس عشرى ربيع اآلخر 

وسبعمائة  وفيها تقي الدين حممد بن بدر الدين حممد بن سراج الدين عمر البلقيين الشافعي ولد سنة تسع ومثانني
ومات أبوه وهو طفل فرباه جده وحفظ القرآن وصلى بالناس وهو صغري حنو عشرة سنني ودرس يف املنهاج والزم 

الكمال الدمريي وغريه وكان ذكيا حسن النغمة ونشأ يف امالق وملا ويل عمه القضاء نبه قليال وويل بآخره نيابة 
وت عمه جالل الدين جبامع طولون ومتول مبالزمة ناظر احلكم مبينة األمل وغريها من الضواحي ودرس بعد م

اجليوشي عبد الباسط وحصل وظائف وإقطاعات وصار كثري املال جدا يف مدة يسرية وحدث عن جده بشيء يسري 
  وتويف بالقاهرة ليلة الثاين عشر من شوال ودفن على أبيه وجده وخلف ولدا كبريا وآخر صغريا وابنتني 



  امنائةسنة تسع وثالثني ومث

  
  فيها وقع بربصا طاعون عظيم واستمر أربعة أشهر 

وفيها وقع الوباء ببالد كرمان وفشا الطاعون هبراة حىت قيل أن عدة من مات هبراة مثامنائة ألف وكذلك فشا الوباء 
  يف بالد اليمن مجيعها ويف بالد الرببر واحلبشة 

ن قد ملك البصرة وكان فاضال حسن اخلط جدا تويف يف وفيها تويف أمريزاه إبراهيم بن شاه رخ صاحب شرياز وكا
  رمضان 

  وفيها أمحد بن شاه رخ ملك الشرق مات يف شعبان بعد أن رجع من

بالد اجلزيرة مث فرار الروم فحزن عليه أبوه واتفق أنه مات له يف هذه السنة ثالثة أوالد كانوا ملوك الشرق بشرياز 
  جوكي قاله ابن حجر  وكرمان وهذا كان أشدهم ويقال له أمحد

وفيها مهام الدين أمحد بن عبد العزيز السبكي مث الشريازي قال ابن حجر قرأ على الشريف اجلرجاين املصباح يف 
شرح املفتاح وقدم مكة فنزل يف رباط فاتفق أنه كان يقرىء يف بيته فسقط هبم البيت إىل طبقة سفلى فلم يصب 

وا سقط السقف الذي كان فوقهم وكان حسن التقرير قليل التكلف مع أحدا منهم شيء وخرجوا ميشون فلما برز
لطف العبارة وكثرة الورع عارفا بالسلوك على طريق كبار الصوفية وكان حيذر من مقالة ابن عريب وينفر عنها مات 

  يف خامس عشرى شهر رمضان انتهى 
ن حممد الزاهدي احلفار املعمر العابد خادم وفيها شهاب الدين أمحد بن حممد بن علي بن إمسعيل بن علي بن حممد ب

ضريح الشيخ رسالن بدمشق ولد سنة سبع وثالثني وسبعمائة وأمسع من زينب بنت الكمال وغريها وقرأ الناس 
  عليه بإجازهتا وتويف يف تاسع مجادى األوىل وله مائة سنة وسنتان 
حجر اإلمام العالمة املفيت األمري ابن األمري كان  وفيها األمري حسني بن أمري املسلمني أيب فارس احلفصي قال ابن

أخوه ملا مات يف العام املاضي استقر ولده يف اململكة أي مملكة املغرب مث أراد احلسني هذا الثورة فظفر به وقتله 
  وقتل أخوين له وعظمت املصيبة بقتل احلسني فإنه كان فاضال مناظرا ذكيا رمحه اهللا 

رمحن بن عبد اهللا بن حممد بن الفخر حممد بن علي املصري مث الدمشقي تفقه قليال وأمسعه وفيها زين الدين عبد ال
  أبوه الكثري من مشايخ عصره فسمع على الكمال بن حبيب سنن ابن ماجه وعلى ابن احملب جزء العايل أنا احلجار

  أمحد وتويف يف مجادى اآلخرة  وعشرة احلداد أنا إبراهيم بن صاحل وعلي الصالح بن أيب عمر مسند عائشة من مسند
وفيها ركن الدين عبد الرمحن بن علي بن حممد احلليب احلنفي الشريف املعروف بالدخان اشتغل بدمشق فمهر يف 

  املذهب وناب يف احلكم مدة مث ويل القضاء استقالال بعد موت ابن الكشك وتويف ليلة األحد سابع احملرم 
مد بن عبد الرمحن بن حممد العدناين الشهري بالربشكي احملدث الرحال الفاضل وفيها زين الدين عبد الرمحن بن حم

أخذ ببالده عن مجاعة ورحل إىل املشرق سنة ست عشرة فحج ومحل عن املشايخ وأجاز له الربهان الشامي وكان 
  حسن األخالق لطيف اجملالسة كرمي الطباع رمحه اهللا تعاىل قاله ابن حجر 

لي بن عبد امللك بن عبد اهللا بن عبد الباقي بن عبد اهللا بن أيب املنا البايب نزيل حلب الشافعي وفيها عبد امللك بن ع
الضرير النحوي املعروف بالشيخ عبيد ولد يف حدود سنة ست وستني وسبعمائة واشتغل على شرف الدين 



مامة واخلطابة باجلامع إىل أن األنصاري ومشس الدين النابلسي وغريمها وتقدم فيهما وأخذ عنه مجع جم وناب يف اإل
  مات يف مجادى اآلخرة وكانت جنازته حافلة جدا 

وفيها ويل الدين عبد الويل بن حممد بن احلسن اخلوالين اليمين الشافعي ولد بقرب تعز والزم هبا اإلمام رضي الدين 
ين الفريوز بادي وأخذ عنه بن اخلياط واإلمام مجال الدين حممد بن عمر العوادي وغريمها والزم الشيخ جمد الد

  النحو واللغة وجاور معه مبكة والطائف ومهر إىل أن صار مفيت تعزمع ابن اخلياط وتويف بالطاعون 
وفيها احلافظ مجال الدين حممد بن اإلمام رضي الدين أيب بكر بن حممد بن اخلياط اليمين الشافعي حافظ البالد 

   مهر والزم الشيخ نفيس الدين العلوي يف احلديث فما مضى إال اليسرياليمنية قال ابن حجر تفقه بأبيه وغريه حىت

حىت فاق عليه حىت كان ال جياريه يف شيء وخترج بالشيخ تقي الدين الفاسي وأخذ عن القاضي جمد الدين الشريازي 
مجال الدين أي صاحب القاموس واغتبط به حىت كان يكاتبه فيقول إىل الليث ابن الليث واملاء ابن الغيث ودرس 

بتعز وأفىت وانتهت إليه رياسة العلم باحلديث هناك وأخذ عن الشيخ مشس الدين اجلزري ملا دخل اليمن بآخره 
  ومات بالطاعون يف هذه السنة انتهى 

وفيها تاج الدين أبو الفتح حممد بن عمر بن أيب بكر بن حممد بن علي بن الشرابيشي الشافعي طلب الفقه ومسع من 
وأكثر عنه ومسع الكثري من أصحاب أصحاب السبط وهذه الطبقة والزم ابن امللقن والعراقي قال ابن ابن خليل 

حجر ومسع معي كثريا وأجاز يل يف استدعاء أوالدي غري مرة وتصدى لألمساع وأكثر عنه الطلبة من بعد سنة ثالث 
خ واألئمة حىت حصل من ذلك مجلة كبرية مث ومثامنائة إىل أن مات وكان يعلق الفوائد اليت يسمعها يف جمالس املشاي

تسلط عليه بعض أهله يسرقون اجمللدات مفرقات من عدة كتب قد أتقنها وحررها فيبيعوهنا تفاريق واليت مل جتلد 
  يبيعوهنا كراريس وتغري عقله بآخره وتويف يوم األحد تاسع عشر مجادى اآلخرة عن بضع ومثانني سنة 

 حممد بن حممد بن أيب فارس صاحب تونس مل يتهن يف أيام ملكه لطول مرضه وكثرة الفنت وفيها املنتصر أبو عبد اهللا
وتويف يف حادي عشرى صفر واستقر بعده شقيقه عثمان ففتك يف أقاريه وغريهم بالقتل واألسر وخرج عليه عمه 

  أبو احلسن صاحب جباية 
بايب نسبة إىل عباب بفتح العني املهملة وتشديد وفيها حمي الدين أبو زكريا حيىي بن حيىي بن أمحد بن حسن الع

املوحدة جد الشافعي املصري ولد يف آخر سنة ستني وسبعمائة وقدم القاهرة فاشتغل هبا وحفظ التنبيه واأللفية 
وخمتصر ابن احلاجب وحضر دروس البلقيين وابن امللقن واألبناسي وغريهم واشتغل يف علم احلديث علي العراقي 

  بن مجاعة يف قراءةوالزم العز 

املختصر وحمب الدين بن هشام يف العربية وطاف على الشيوخ مث ارحتل إىل دمشق وهو فاضل فالزم الزهري وأثىن 
على فضائله حىت قال ما قدم علينا من طلبة مصر مثله وأذن له وتكلم على الناس باجلامع وسكن بعد الفتنة بيت 

ني مث عاد فالزم عمل امليعاد واجتمع عليه العامة وانتفعوا به وقرأ صحيح روحا فأقام هبا ودخل إىل مصر مع الشامي
البخاري عند نوروز مث ناب يف احلكم عن ابن حجي سنة إحدى عشرة ومثامنائة واستمر يف ذلك قال ابن حجر ومل 

ده فيعلم يكن يف أحكامه حممودا وكان يف بصره ضعف فتزايد إىل أن أضر وهو مستمر على احلكم وكان يؤخذ بي
بالقلم وكان فصيحا ذكيا جيد الذهن مشاركا يف عدة فنون مفتيا وأقبل يف آخره على اقراء الفقه والتدريس ومسع 

  على شيئا وتويف يف ثامن عشر صفر انتهى باختصار 



عبد وفيها الشيخ أبو الطاهر بن عبد اهللا املراكشي املالكي قال ابن حجر الشيخ املغريب نزيل مكة كان قرأ على 
  العزيز احللماوي قاضي مراكش وغريه وكان خريا دينا صاحلا تويف مبكة يف شوال 

  سنة أربعني ومثامنائة

  
فيها تويف إبراهيم بن عبد الكرمي الكردي احلليب قال ابن حجر دخل بالد العجم وأخذ عن الشريف اجلرجاين وغريه 

ه كثريا يف عدة فنون وجلها املعاين والبيان وكان يقررها وأقام مبكة وكان حسن اخللق كثري البشر بالطلبة انتفعوا ب
  تقريرا واضحا مات يف آخر احملرم انتهى 

وفيها شهاب الدين أمحد بن أيب بكر بن إمسعيل بن سليم بن قامياز بن عثمان بن عمر البوصريي الشافعي ولد يف 
كرب فسمع منه الكثري والزم ابن حجر فكتب  احملرم سنة اثنتني وستني وسبعمائة وسكن القاهرة والزم العراقي على

  عنه لسان امليزان والنكت على الكاشف والكثري من التصانيف

مث أكب على نسخ الكتب احلديثية وكان كثري السكون والعبادة والتالوة مع حدة اخللق ومجع أشياء منها زوائد 
ة وزوائد السنن الكبري للبيهقي وكتاب حتفة سنن ابن ماجه على الكتب األصول الستة وعمل زوائد املسانيد العشر

احلبيب للحبيب بالزوائد يف الترغيب والترهيب مل يبيضه ومل يزل مكبا على االشتغال والنسخ إىل أن تويف ليلة ثامن 
  عشرى احملرم بالقاهرة 

وف بابن احملمرة وفيها شهاب الدين أمحد بن صالح بن حممد بن حممد بن عثمان بن علي بن السمسار الشافعي املعر
ويعرف أبوه بابن البحالق ولد يف صفر سنة سبع وستني وسبعمائة وحفظ القرآن وهو صغري والعمدة واملنهاج 

ومسع من عبد اهللا بن علي الباجي وتقي الدين بن حامت وحنومها وأكثر عن الربهان الشامي وابن أيب اجملد وناب يف 
يف طبقاته ناب يف القضاء مدة ودخل يف قضايا كبار وفضلها وويل  احلكم وباشر عدة مدارس قال ابن قاضي شهبة

بعض البالد فحصل منها ماال وصار يتجر بعد أن كان مقال يتكسب من شهادة املخبز باخلانقاه الصالحية وملا ويل 
عن قضاء الشام سار سرية مرضية حبسب الوقت ومل يعدم من يفتري عليه إال أنه كان متساهال حبيث ال يتجنب 

القضايا الباطلة وكان ال يتوىل احلكم بنفسه وال يفصل شيئا وال ينكر على ما يصدر من نوابه مع اطالعه على حاهلم 
انتهى وقال ابن حجر استمر بالقاهرة إىل أن شغرت مشيخة الصالحية بصرف الشيخ عز الدين القدسي عنها فسار 

  مات يف شهر ربيع اآلخر انتهى  إليها يف ذي احلجة سنة مثان وثالثني فباشرها إىل أن
وفيها ست العيش أم عبد اهللا وأم الفضل عائشة بنت القاضي عالء الدين علي بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن أيب 

الفتح بن هاشم بن إمسعيل بن إبراهيم بن نصر اهللا بن أمحد الكاتبة الفاضلة الصاحلة الكنانية العسقالنية األصل مث 
  ة سبطة القالنسي ولدت سنة إحدى وستني وسبعمائة وحضرتاملصرية احلنبلي

على جدها فتح الدين القالنسي أكثر العالمات وغريها ومسعت من العز ابن مجاعة والقاضي موفق الدين احلنبلي 
وناصر الدين احلراوي وهلا إجازة من حمب الدين اخلالطي ومجاعة من الشاميني واملصريني وأكثر عنها الطلبة آخرا 

كانت خرية تكتب خطا جيدا وهي والدة القاضي عز الدين ابن قاضي املسلمني برهان الدين إبراهيم بن نصر اهللا و
  احلنبلي 

وفيها زين الدين عبد الرمحن بن حممد بن سليمان بن عبد اهللا املروزي األصل نزيل القاهرة املعروف بابن اخلراط 



بع وسبعني وسبعمائة وقدم مع والده إىل حلب فنشأ هبا واشتغل األديب الشاعر موقع الدست ولد حبماة يف سنة س
على والده وغريه يف الفقه وغريه مث تولع باألدب واشتهر وأكثر من مدح أكابر أهل حلب ومدح جكم بقصائد 
طنانة فأجازه واختص به ونادمه مث بعد إقامته مبصر مدح ملوكها ورؤساءها وقدم أخوه مشس الدين إىل القاهرة 

ة ابن البارزي فسعى له يف كتابة السر بطرابلس فوليها مث قدم الديار املصرية فقطنها وقرر يف كتابة اإلنشاء صحب
وكانت بيده وظائف كثرية وويل قضاء الباب بعد والده فاستمر معه إىل أن مات واعتراه يف آخر عمر احنراف بعد 

  ستهل احملرم أن كان يف غاية اللطافة والكياسة وتويف ليلة الثالثاء م
وفيها تاج الدين عبد الرمحن بن عمر بن حممود بن حممد الشافعي احلليب املعروف بابن الكركي ولد حبلب سنة 

إحدى وسبعني وسبعمائة ومسع من مجاعات وويل قضاء حلب مدة مث نزل عن ذلك واستمرت بيده جهات قليلة 
حلكم وحج وتوجه فلقيته حبلب ملا توجهت إليها وأجاز يتبلغ منها قال ابن حجر سكن القاهرة مدة وناب عين يف ا

  ألوالدي وتويف يف ثاين عشرى شهر رمضان 
وفيها مشس الدين حممد بن إمساعيل بن أمحد الضيب الشافعي قال ابن حجر كان خطيبا جبامع يونس بالقرب من 

  أكثر تصانيفي منها أطراف املسندقنطرة السباع وكان دينا خريا مقبال على شأنه الزمين حنو الثالثني سنة وكتب 

وما كمل من شرح البخاري وهو أحد عشر سفرا واملشتبه ولسان امليزان واألمايل وهي يف قدر أربع جملدات 
وختريج الرافعي وكتب لنفسه من تصانيف غريي واشتغل بالعربية ومل تكن له مهة يف غري الكتابة وكان متقلال من 

  ويف يوم الثالثاء ثاين عشرى رمضان الدنيا قانعا باليسري صابرا ت
وفيها مشس الدين حممد بن حممد بن أمحد املناوي األصل اجلوهري الشافعي املعروف بابن الريفي قال ابن حجر 

حصلت له ثروة من قبل بعض حواشي الناصر من النساء وأكثر من القراءة على الشيخ برهان الدين البيجوري 
الكبري ويف الرافعي الصغري وغري ذلك والزم دروس الويل العراقي وكان كثري التالوة  فقرأ عليه الروضة ويف الرافعي

  واإلحسان للطلبة تويف يوم اخلميس خامس شوال وكانت جنازته مشهودة 
وفيها جمد الدين أبو الطاهر حممد بن حممد بن علي بن إدريس بن أمحد بن حممد بن عمر بن علي بن أيب بكر بن عبد 

لوي نسبة إىل بين علي بن بلي بن وائل التعزي الشافعي ولد يف أول شوال سنة ست ومثامنائة وقرأ القرآن الرمحن الع
وحصل طرفا من العربية ونظم الشعر وأحب طلب احلديث فأخذ عن اجلمال بن اخلياط بتعز وحضر عند 

لى ابن حجر السماع ليال وهنارا الفريوزبادي وأجاز له وحج سنة تسع وثالثني فسمع مبكة مث قدم القاهرة فأكثر ع
  وكتب خبطه كثريا مث بغته املوت فتوعك أياما وتويف يوم اجلمعة تاسع عشر مجادى اآلخرة 

وفيها مشس الدين حممد املغريب األندلسي النحوي قال ابن حجر ويل قضاء محاة وأقام هبا مدة مث توجه إىل الروم فأقام 
يف الذكاء كثري االستحضار عارفا بعدة علوم خصوصا العربية وقد قرأ يف هبا وأقبل الناس عليه وكان شعلة نار 

  علوم احلديث علي وكان حسن الفهم مات يف شعبان بربصا من بالد الروم 
وفيها شرف الدين موسى بن أمحد بن موسى بن عبد اهللا بن سليمان السبكي الشافعي ولد سنة اثنتني وستني 

  وسبعمائة تقريبا يف شبك العبيد

وكان متصديا لشغل الطلبة بالفقه مجيع هناره وأقام على ذلك حنو عشرين سنة ومل خيلف بعده نظريه يف ذلك وتويف 
  مبرض السل يوم اخلميس سابع عشر ذي القعدة 

وفيها شهاب الدين أبو اخلري نعمة اهللا بن الشيخ شرف الدين حممد بن عبد الرحيم البكري اجلرهي بكسر اجليم 



خلفيفة ولد بشرياز سنة مخس عشرة ومثامنائة ومسع الكثري وحبب إليه الطلب قال ابن حجر مسع من أبيه وفتح الراء ا
ومجاعة مبكة مث قدم القاهرة فأكثر عىن وعن الشيوخ وفهم وحصل كثريا من تصانيفي ومهر فيها وكتب اخلط 

  احلسن وعرف العربية 
  حر فوصل إىل البالد مث بلغه أن أباه مات يف العام املاضي فتوجه يف الب

ورجع هو وأخوه قاصدين مكة فغرق نعمة اهللا يف هنر احلسا يف رجب أو شعبان ظنا وجنا أخوه فلما وصل إىل اليمن 
ركب البحر إىل جده فاتفق وقوع احلريق هبا فاحترق مع من احترق لكنه عاش وفقد رجليه معا فإهنما احترقا واهللا 

  أعلم 

  ةسنة إحدى وأربعني ومثامنائ

  
فيها وقع الطاعون يف نصف الشتاء يف البالد الشامية فأكثر حبماة وحلب ومحص مث حتول إىل دمشق أواخر الشتاء مث 

  اتصل بالبالد املصرية 
وفيها تويف احلافظ برهان الدين أبو إسحق إبراهيم بن حممد بن خليل الشيخ اإلمام احلافظ احلليب املعروف بالقوف 

املنهل الصايف مولده يف ثاين عشرى رجب سنة ثالث ومخسني وسبعمائة وهبا نشأ وطلب سبط ابن العجمي قال يف 
العلم وقرأ احلديث على الشيخ كمال الدين عمر بن العجمي وشرف الدين بن حبيب والظهري بن العجمي وخلق 

  راآت والتصريفوقرأ النحو على الشيخني أيب جعفر وأيب عبد اهللا األندلسيني وغريمها واشتغل يف الفقه والق

والبديع والتصوف ورحل فسمع حبماة ودمشق والقاهرة من احلافظ ابن احملب وصالح الدين بن أيب عمر واحلافظ 
زين الدين العراقي واحلافظ سراج الدين بن امللقن وغريهم ومسع باألكسندرية والقدس وغزة ومسع منه مجاعة 

وغريمها ورحلت إليه الطلبة وكان إماما حافظا بارعا مفيدا كثريون منهم ابن حجر وابن ناصر الدين حافظ دمشق 
مسع الكثري وألف التآليف املفيدة احلسنة وكتب على صحيح البخاري وعلى سرية ابن سيد الناس وعلى كتاب 

الشفا للقاضي عياض وصنف هناية السول يف رواية الستة األصول وشرح سنن ابن ماجه وذيل على كتاب امليزان 
  ويف حبلب ضحى يوم اإلثنني السادس والعشرين من شوال انتهى للذهيب وت

وفيها شهاب الدين أمحد بن حممد بن علي بن أمحد بن عبد الرمحن املادح املعروف بالقرداح الواعظ ولد سنة مثانني 
ارفا وسبعمائة قال ابن حجر قد انتهت إليه رياسة الفن ومل يكن يف مصر والشام من يدانيه وكان طيب النغمة ع

باملويسيقي جييد األعمال ويتقنها وال ينشد غالبا إال معربا ومهر يف علم امليقات وكان ينظم نظما وسطا مسعت منه 
ومدحين مرارا وكان يعمل األحلان وينقل كثريا منها إىل ما ينظمه فإذا اشتهر وكثر استعمل غريه وهو أحد مفاخري 

با كثرية تزيد على ألف جملد وخلف ماال جزيال خفى غالبه على ورثته الديار املصرية ومل خيلف بعده مثله وخلف كت
  انتهى 

وفيها امللك األشرف برسباي بن عبد اهللا أبو النصر الدقماقي الظاهر اجلاركسي سلطان الديار املصرية والبالد 
ذ من بالد اجلركس الشامية واألقطار احلجازية الثاين والثالثون من ملوك الترك والثامن من ملوك اجلراكسة أخ

وأبيع بالقرم مث اشتراه بعض التجار وقدم به إىل اجلهة الشامية فلما وصل إىل مدينة ملطية اشتراه نائبها األمري 
  دقماق احملمدي مث أرسله إىل امللك الظاهر برقوق يف مجلة تقدمة هائلة مث أعتقه برقوق وتنقلت به األيام إىل أن



مث احنرف إىل جهة األمريين شيخ ونوروز وصار معهما إىل أن قتل الناصر وقدم  صار ساقيا يف دولة الناصر فرج
صحبة األمري شيخ إىل الديار املصرية وصار من مجلة األمراء هبا وال زال يترقى إىل أن صار أمري مائة مقدم ألف مث 

فرج عنه وصار أمري مائة ويل نيابة طرابلس سنة إحدى وعشرين ومثامنائة مث عزل وقبض عليه وحبس باملرقب مث أ
ومقدم ألف بدمشق مث عاد إىل الديار املصرية صحبة امللك الظاهر ططر سنة أربع وعشرين مث تنقلت به األحوال إىل 

أن بويع بالسلطنة يف ربيع اآلخر سنة مخس وعشرين فساس امللك أحسن سياسة ونالته السعادة وفتحت يف أيامه 
بقية جزيرة قربص وأسر ملكها جينوس ومل يقتل من املسلمني إال القليل مث  عدة فتوحات منها ما غوصة قربص مث

عرض عليه جينوس ومن معه من األسرى وهو يرفل يف قيوده على برسباي فذرفت عيناه وأعلن باحلمد والشكر 
عارفا ورتب له ما يكفيه مث أطلقه وأعاده بعد أن ضرب عليه اجلزية واستمرت وكان برسباي ملكا جليال مهابا 

سيوسا متواضعا حسن اخللق شهما شجاعا ذا شيبة نرية وهيئة حسنة متجمال يف حركاته حريصا على ناموس امللك 
ال يتعاطى شيئا من املسكرات حمبا جلمع املال مكثرا من املماليك شرها يف مجع اخليول واجلمال وغريها وكانت أيامه 

رض وملا قوي عليه املرض وسط طبيبه العفيف األسلمي رئيس يف غاية احلسن مرض يف أوائل شعبان وتطاول به امل
األطباء وزين الدين خضر يف يوم السبت رابع شوال وملا قدم العفيف للتوسيط استسلم وثبت حىت صار قطعتني 

وقدم خضر فراع وجزع جزعا شديدا ودافع عن نفسه وصاح وبكى فتكاثروا عليه ووسطوه توسيطا معذبا لتلويه 
ساءت القالة يف السلطان وقوى مرضه من حينئذ وابتلى بالصرع املهول إىل أن تويف قبيل عصر يوم واضطرابه ف

  السبت ثالث عشر ذي احلجة عن نيف وستني سنة وتسلطن بعده ولده العزيز يوسف بعهد منه وكانت مدة سلطنته

قاهرة بني القصرين وغريها من ست عشرة سنة ومثانية شهور ومخسة أيام وهو الذي أنشأ املدرسة األشرفية يف ال
  اآلثار اجلميلة 

وفيها قاضي القضاة شهاب الدين أمحد بن أقضى القضاة ناصر الدين حممد بن أمحد بن حممد بن سليمان بن محزة 
الشيخ اإلمام العامل احملدث احلنبلي الشهري بابن زريق قرأ القرآن واشتغل فقرأ اخلرقي وأخذ الفقه عن مجاعة منهم 

شرف الدين بن مفلح قرأ عليه قطعة كبرية من فروع والده ويقال أنه كان حيفظ ثلث الفروع والشيخ مشس الشيخ 
الدين بن القباقيب وأذن له يف االفتاء وكان له ذهن جيد وحماضرة حسنة وناب يف احلكم مث ترك وأقبل على عمل 

ىل أن حلق باهللا تعاىل يف الطاعون ودفن بالروضة امليعاد باجلامع املظفري وقرأ صحيح البخاري فيه مع تقشف وديانة إ
  قريبا من الشيخ موفق الدين وتأسف الناس على فقده 

وفيها أمحد بن حيىي الشاوي اليمين الصويف قال املناوي يف طبقاته كان كبري القدر سريا رفيع الذكر سنيا صاحب 
امات وقصدوا امتحانه وكان عنده جب فيه ماء أحوال وكرامات منها أنه قصده مجع من الزيدية ممن ال يثبت الكر

فجعل يغرف منه تارة لبنا وتارة مسنا وأخرى عسال وغري ذلك حبسب ما اقترحوا عليه ودخل على القاضي عثمان 
بن حممد الناشري وقد أرجف مبوته مث خرج وعاد إليه وقال ألهله قد استمهلت له ثالث سنني فأقام القاضي بعدها 

يد وال تنقص وكان حيصل له وجد عظيم عند السماع فيتكلم بغرائب من العلوم واملعارف ثالث سنني ال تز
  واحلقائق انتهى 

وفيها القاضي تاج الدين أبو حممد عبد الرحيم بن حممد بن أيب بكر الطرابلسي احلنفي مسع علي ابن مناع الدمشقي 
ن الشامي وغريه وحدث قليال وناب يف احلكم بعض األجزاء احلديثية بسماعه من عيسى املطعم ومسع على الربها
  عن أخيه أمري الدين وغريه وويل افتاء دار العدل وكان يصمم يف



األحكام وال يتاساهل كغريه وأقعد يف أواخر عمره وحصلت له رعشة مث فلج فحجب وأقام على ذلك إىل أن مات 
  ليلة الثاين والعشرين من احملرم 
لي بن مصلح الدين موسى بن إبراهيم الرومي احلنفي الشيخ اإلمام العالمة ولد سنة وفيها عالء الدين أبو احلسن ع

ست ومخسني وسبعمائة وكان فقيها بارعا مفننا يف علوم شىت خترج بالشريف اجلرجاين والسعد التفتازاين وحضرا 
صر مرات ونالته احلرمة أحباثهما حبضرة تيمور وغريه فكان حيفظ تلك األسئلة واألجوبة املفحمة ويتقنها وقدم م

الوافرة من امللك األشرف برسباي وواله مشيخة الصوفية مبدرسته اليت أنشأها وتدريسها فباشرها مدة مث تركها 
وتوجه إىل احلج وكان دأبه االنتقال من بلد إىل بلد وكان متضلعا من العلوم عاملا مفننا حمققا عارفا باجلدل بارعا يف 

خف بكثري من علماء مصر وانضم إليه طلبتها ملا قدم آخرا وأخذ يف االشغال فلم تطل مدته علوم كثرية إال أنه يست
  وتويف يوم األحد العشرين من شهر رمضان 

وفيها عالء الدين حممد بن حممد بن حممد بن حممد بن حممد بن حممد بن حممد بن حممد البخاري العجمي احلنفي 
سنة تسع وسبعني وسبعمائة ببالد العجم ونشأ ببخارى فتفقه بأبيه وعمه العالمة عالمة الوقت قال ابن حجر ولد 

العالء عبد الرمحن وأخذ األدبيات والعقليات عن السعد التفتازاين وغريه ورحل إىل األقطار واجتهد يف األخذ عن 
وجه إىل اهلند فاستوطنه العلماء حىت برع يف املعقول واملنقول واملفهوم واملنطوق واللغة والعربية وصار إمام عصره وت

مدة وعظم أمره عند ملوكه إىل الغاية ملا شاهدوه من غزير علمه وزهده وورعه مث قدم مكة فأقام هبا ودخل مصر 
فاستوطنها وتصدر لألقراء هبا فأخذ عنه غالب من أدركناه من كل مذهب وانتفعوا به علما وجاها وماال ونال 

من أعياهنا حىت وال السلطان والكل حيضر إليه وكان مالزما لالشغال واألمر عظمة بالقاهرة مع عدم تردد إىل أحد 
  باملعروف والنهي

عن املنكر والقيام بذات اهللا تعاىل مع ضعف كان يعتريه وآل أمره إىل أن توجه إىل الشام فسار إليها بعد أن سأله 
يف خامس شهر رمضان ومل خيلف بعده مثله يف  السلطان اإلقامة مبصر مرارا فلم يقبل وسار إليها فأقام هبا حىت مات

  العلم والزهد والورع واقماع أهل الظلم واجلور 

  سنة اثنتني وأربعني ومثامنائة

  
  فيها خلعوا امللك العزيز بن برسباي بعد أن كان له يف السلطنة ثالثة أشهر وأقيم امللك الظاهر أبو سعيد جقمق 

  كفل حارسي الشيخ اإلمام العالمة برهان الدين قاله العليمي يف طبقتاته وفيها تويف إبراهيم بن حجي احلنبلي ال
وفيها شهاب الدين أمحد بن تقي الدين حممد بن أمحد الدمريي املالكي املعروف بابن تقي وكانت أمه أخت القاضي 

أخت هبرام قال ابن تاج الدين هبرام فكان ينتسب إليها وال ينتسب ألبيه ويكتب خبطه يف الفتاوي وغريها أمحد بن 
حجر كان فاضال مستحضرا للفقه واألصول والعربية واملعاين والبيان وغريها فصيحا عارفا بالشروط واألحكام 

جيد اخلط قوي الفهم لكنه كان زري اهليئة مع ما ينسب إليه من كثرة املال وقد عني للقضاء مرارا فلم يتفق وكان 
الورقة من خمتصر ابن احلاجب من مرتني أو ثالث وتويف يف ثاين عشر ربيع يف صباه آية يف سرعة احلفظ حبيث حيفظ 

  األول ومل يكمل الستني وخلف ذكرين وأنثى 
وفيها علم الدين أمحد بن القاضي تاج الدين حممد بن القاضي علم الدين حممد بن القاضي كمال الدين حممد بن 



احلكم بالقاهرة قال يف املنهل كان فقيها فاضال مستحضرا  القاضي برهان الدين حممد األخنائي املالكي أحد نواب
لفروع مذهبه من بيت علم ورياسة وفضل ناب يف احلكم عدة سنني وكان مشكور السرية يف أحكامه وله ثروة 

  وحشمة مات بعد مرض طويل بالقاهرة يف يوم

  األربعاء خامس عشرى شهر رمضان 
وقيل حيىي بن إمسعيل بن علي بن داود بن يوسف بن عمر بن علي بن وفيها امللك الظاهر هزبر الدين عبد اهللا 

رسول صاحب اليمن بن األشرف ملك اليمن يف رجب سنة ثالثني ومثامنائة وضعفت مملكته وخربت ممالك اليمن يف 
ب أيامه لقلة حمصوله هبا من استيالء العربان على أعماهلا ومل يزل على ذلك إىل أن تويف يوم اخلميس سلخ رج

  وملك بعده ابنه امللك األشرف إمسعيل وله حنو العشرين سنة فساءت سريته 
وفيها علي بن عبد الرمحن بن حممد الشلقامي الشافعي قال ابن حجر ولد يف الطاعون الكبري سنة تسع وأربعني 

من أعيان وسبعمائة أو يف حدودها وهو أسن من بقي من الفقهاء الشافعية حضر دروس اجلمال األسنائي وكان 
  الشهود وله فضيلة ونظم مات راجعا من احلج بالقرب من السويس 

وفيها موفق الدين علي بن حممد بن قحر بضم القاف وسكون املهملة بعدها راء الشافعي الزبيدي قال يف املنهل 
لم والفتوى بزبيد إىل اإلمام العامل املفنن عامل زبيد ومفتيها ولد سنة مثان ومخسني وسبعمائة وانتهت إليه رياسة الع

  أن تويف هبا يف ثاين شوال انتهى 
وفيها حافظ دمشق مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر عبد اهللا بن حممد بن أمحد بن جماهد بن يوسف بن 

حممد بن أمحد بن علي القيسي الدمشقي الشهري بابن ناصر الدين الشافعي وقيل احلنبلي ولد يف أواسط حمرم سنة 
ع وسبعني وسبعمائة بدمشق وهبا نشأ وحفظ القرآن العزيز وعدة متون ومسع احلديث يف صغره من احلافظ أيب سب

بكر بن احملب وتال بالروايات على ابن البانياسي مث أكب على طلب احلديث والزم الشيوخ وكتب الطباق ومسع 
  غشم املرداوي من خلق منهم بدر الدين بن قوام وحممد بن عوض والعز األبناسي وابن

والصدر املناوي وجنم الدين بن العز وبرهان الدين بن عبد اهلادي وأبو هريرة بن الذهيب وخالئق يطول ذكرهم 
وأخرب السخاوي أنه قرأ على ابن حجر وابن حجر قرأ عليه ومهر يف احلديث وكتب وخرج وعرف العايل والنازل 

أخذ العربية عن البانياسي وغريه والفقه عن ابن خطيب وخرج لنفسه ولغريه وصار حافظ الشام بال منازع و
الدهشة والسراج البلقيين وأجاز له من القاهرة احلافظ الزين العراقي والسراج بن امللقن وغريمها واشتهر امسه وبعد 

ع يف صيته وألف التآليف اجلليلة منها توضيح مشتبه الذهيب يف ثالث جملدات كبار وجرد منه كتاب األعالم مبا وق
مشتبه الذهيب من األوهام وبديعة البيان عن موت األعيان نظما وشرحها يف جملد مساه التبيان وقصيدة يف أنواع 

علوم احلديث مساها عقود الدرر يف علوم األثر وشرحها شرحني مطول وخمتصر وكتاب السراق من الضعفاء 
برواية املوطأ عن مالك وجامع اآلثار يف مولد  وكشف القناع عن حال من افترى الصحبة واألتباع واحتاف السالك

املختار ثالثة أسفار كبار ومورد الصادي يف مولد اهلادي واختصر منه اللفظ الرائق يف مولد خري اخلالئق وله 
مصنفات يف املعراج وكذا يف الوفاة النبوية وافتتاح القاري لصحيح البخاري وحتفة األخباري بترمجة البخاري 

مة يف ميزان القيامة والتنقيح حلديث التسبيح وجزء يف فضل يوم عرفة وجزء يف فضل يوم عاشوراء ومنهاج السال
وبرد األكباد عن موت األوالد ونفحات األخيار يف مسلسالت األخبار واألربعون املتباينة األسانيد واملتون ومسند 

احلوض احملمدي جملد ذكر فيه طرق حديث متيم الداري وترمجته وعرف العنرب يف وصف املنرب والروض الندى يف 



احلوض من مثانني طريقا وربع الفرع يف شرح حديث أم زرع ورفع الدسيسة بوضع اهلريسة وجزء فيه أحاديث ستة 
عن حفاظ ستة يف معان ستة من مشايخ األئمة الستة بني خمرجيها وبني رواهتا ستة ونيل األمنية بذكر اخليل النبوية 

  يف ترمجة واالمالء األنفسي

عسعسي وأعالم الرواة بأحكام حديث القضاة واألعالم الواضحة يف أحكام املصافحة واطفاء حرقة احلوبة بالباس 
خرقة التوبة وخمتصر يف مناسك احلج وعدة مصنفات أخر وتويف بدمشق يف ليلة اجلمعة سادس عشر ربيع اآلخر 

  ودفن مبقربة باب الفراديس 
اب بن أمحد بن حممد بن عبد القادر اجلعفري النابلسي احلنبلي قال العليمي الشيخ اإلمام وفيها تاج الدين عبد الوه

العامل القاضي كان من أهل الفضل وهو من بيت علم ورياسة وكان يكتب على الفتوى عبارة حسنة تدل على 
س وباشر مدة فضله وصنف مناسك احلج وهو حسن وله رواية يف احلديث وخط حسن ويل قضاء احلنابلة بنابل

  طويلة وتويف هبا 
وتويف ولده زين الدين جعفر يف سنة أربع وأربعني وولده الثاين القاضي زين الدين عمر يف سنة ست وأربعني 

  ومثامنائة 
وفيها قاضي القضاة مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان بن نعيم بن حممد بن حسن بن غنام البساطي 

ال السيوطي ولد يف مجادى األوىل سنة ستني وسبعمائة ببساط وانتقل إىل مصر واشتغل هبا كثريا املالكي النحوي ق
يف عدة فنون وكان نابغة الطلبة يف شبيبته واشتهر أمره وبعد صيته وبرع يف فنون املعقول والعربية واملعاين والبيان 

نام على قشر القصب مث حترك له احلظ فويل واألصلني وصنف فيها ويف الفقه وعاش دهرا يف بؤس حبيث انه كان ي
تدريس املالكية مبدرسة مجال الدين االستادار مث مشيخة تربة امللك الناصر مث تدريس الربقوقية وتدريس الشيخونية 

وناب يف احلكم عن ابن عمه مث تويل القضاء بالديار املصرية سنة ثالث وعشرين ومثامنائة فأقام فيه عشرين سنة 
يعزل منه وكان مسع احلديث من التقى البغدادي وغريه ومل يعنت به ومن تصانيفه املغىن يف الفقه وشفاء  متوليا مل

  الغليل يف خمتصر الشيخ خليل وشرح ابن احلاجب الفرعي وحاشية على املطول وحاشية

ول الدين على شرح املطالع للقطب وحاشية على املواقف للعضد ونكت على الطوالع للبيضاوي ومقدمة يف أص
وأخذ عنه مجاعة من أئمة العصر منهم شيخنا اإلمام الشمين وقاضي القضاة حمي الدين املالكي قاضي مكة وحدثنا 

عنه غري واحد ومات بالقولنج ثاين عشر شهر رمضان وأمطرت السماء بعد دفنه مطرا غزيرا أي وكانت وفاته 
  بالقاهرة 

الكاف وشدة املوحدة بعدها نون اليمين قاضي عدن كان فاضال  وفيها مجال الدين حممد بن سعيد بن كنب بفتح
مشاركا يف علوم كثرية ويل القضاء بعدن حنوا من أربعني سنة ختللتها والية للقاضي عيسى اليافعي مددا مفرقة وتويف 

قارب بعدن وأسف الناس عليه ملا كان فيه من املداراة وخفض اجلناح ولني اجلانب واالصالح بني اخلصوم وقد 
  الثمانني 

وفيها شرف الدين أبو التون يونس بن حسني بن علي بن حممد بن زكريا الزبريي بن اجلزار األلواحي نزيل القاهرة 
الشافعي ولد بالقاهرة سنة مخس وستني وسبعمائة ومسع من عبد الرمحن بن القاري وناصر الدين الطربدار وغريمها 

األسنوي والزم السراج البلقيين قال ابن حجر ومجع لنفسه جماميع وحدث بالكثري وعرض العمدة على اجلمال 



مفيدة لكنه كان عريا من العربية فيقع له اللحن الفاحش وكان كثري االبتهال والتوجه وال يعدم يف طول عمره عاميا 
  يتسلط عليه وخصوصا ممن جياوره ومسع منه خلق وتويف ليلة اخلميس رابع عشر ذي احلجة 

  ربعني ومثامنائةسنة ثالث وأ

  
  فيها تويف برهان إبراهيم بن فالح النابلسي احلنبلي كان من العلماء العاملني تويف بصاحلية دمشق 

  وفيها تقي الدين عبد اللطيف بن القاضي بدر الدين حممد بن األمانة قال

ت وهو شاب يف يوم األحد ابن حجر درس يف احلديث باملنصورية ويف الفقه باملدرسة اهلكارية مكان أبيه أياما وما
  ثامن عشرى ذي القعدة وكان مشكور السرية على صغر سنه انتهى 

وفيها القاضي عالء الدين علي بن حممد بن سعد بن حممد بن علي بن عمر بن إمسعيل بن إبراهيم بن يوسف بن 
ف بابن خطيب الناصرية يعقوب بن علي بن هبة اهللا بن ناجية الطائي الشافعي احلليب قاضي حلب وفقيهها املعرو

ولد سنة أربع وسبعني وسبعمائة ومسع من أمحد بن عبد العزيز بن املرحل وهو أقدم شيخ له ومن عمر بن أيدغمش 
خامتة أصحاب إبراهيم بن خليل وكان إماما عاملا مفنا شديد احلب للقضاء حىت بلغ من غريته عليه أنه أوصى بأن 

لشحنة يف قضاء الشافعية حبلب مع أنه حنفي املذهب تويف يوم اخلميس حادي يسعى به البن بنته أثري الدين بن ا
  عشر ذي القعدة حبلب ومل خيلف بعده مثله وال قريبا منه 

وفيها مجال الدين حممد بن عبد اهللا الكازروين املدين الشيخ اإلمام العامل انتهت إليه رياسة العلم باملدينة النبوية وويل 
  صرف ودخل القاهرة مرارا ومل خيلف بعده من يقارنه باملدينة املنورة قضاءها وخطابتها مث 

وفيها مشس الدين حممد بن حيىي بن علي بن حممد بن أيب بكر املصري الصاحلي نسبة إىل قرية يقال هلا مينة أم صاحل 
لستني وسبعمائة وعىن بناحية مليج الغربية وإىل حارة الصاحلية بالربقية داخل القاهرة الشافعي املذهب ولد قبل ا

بالقراءات فأتقن السبع على مجاعة ورحل إىل دمشق واشتغل بالفقه وتوىل تدريس الفقه بالربقوقية عن الشيخ أوحد 
حبكم نزوله له عنه مببلغ كبري من الذهب واتصل باألمري قطلوبغا الكركي فقرره إماما بالقصر وناب جباهه يف احلكم 

مث ويل مشيخة القراءات باملدرسة املؤيدية ملا فتحت وما تزوج وكان مولعا باملطالب ينفق أحيانا وأم قطلوبغا املذكور 
  ما يتحصل له فيها مع

  التقتري على نفسه وكف بصره يف أواخر عمره واختل ذهنه عفا اهللا عنه قاله ابن حجر 
ور قال يف املنهل الصايف كان وفيها صالح الدين خليل بن أمحد األديب املعروف بابن الفرس املصري الشاعر املشه

أديبا ذكيا فاضال يلبس لبس أوالد األتراك واشتغل يف ابتداء أمره بفقه احلنفية مث غلب عليه األدب حىت صار 
  معدودا من الشعراء اجمليدين وكان ضخما جسيما إال أنه كان لطيفا حاذقا حلو احملاضرة حسن البديهة ومن شعره 

  ) تبسمت قلت استري فاكي ** عجوزة حدباء عاينتها ( 
  ) بقبح أشداق وأحناك ** سبحان من بدل ذاك البها ( 

  ومنه أيضا 
  ) فقري مت يف حب الغواين ** خليلى ابسطايل االنس أين ( 



  ) خذاىن للمدامة والقيان ** وأن جتدا مداما أو قيانا ( 
  تويف يف شعبان وقد نيف على اخلمسني 

  سنة أربع وأربعني ومثامنائة

  
يها تويف شهاب الدين أمحد بن أيب بكر بن رسالن بن نصري بن صاحل الشافعي املعروف بالعجيمي قاضي احمللة قال ف

يف املنهل كان فقيها عاملا فاضال ويل نيابة احلكم باحمللة وغريها عدة سنني وكثر ماله من ذلك وكانت له وجاهة 
  مجادى األوىل عن أكثر من مثانني سنة واستمر على ذلك إىل أن تويف يوم الثالثاء رابع عشرى 

وفيها شهاب الدين أبو العباس أمحد بن حسني بن أرسالن املقدسي الشافعي الصويف الشيخ اإلمام العامل الصاحل 
  القدوة ولد برملة فلسطني سنة ثالث وسبعني وسبعمائة مث رحل ألخذ العلوم فسمع احلديث على مجاعة كثرية

قاضي القضاة الباعوين باالفتاء وتصدى لألقراء وما قرأ عليه أحد إال انتفع وكان يكىن  وبرع يف الفقه حىت أجازه
مجاعته بكىن كأيب طاهر وأيب املواهب فال يتخلف أثرها ولزم االفتاء والتدريس مدة مث ترك ذلك وسلك طريق 

ناسكون وغرست حمبته يف الصوفية القومي وجد واجتهد حىت صار منارا يهتدي به السالكون وشعارا يقتدي به ال
قلوب الناس فأمثر له ذلك الغراس ومن تصانيفه النافعة شرح سنن أيب داود والبخاري وعلق على الشفا وشرح 

خمتصر ابن احلاجب ومجع اجلوامع ومنهاج البيضاوي وشرح أرجوزته الزبد يف كبري وصغري وتصحيح احلاوي 
ذكار وحياة احليوان ونظم يف علم القراآت وأعرب األلفية وخمتصر الروضة واملنهاج وأدب القاضي للغزي واأل

وشرح امللحة وعمل طبقات الشافعية ونظم من علوم القرآن ستني نوعا ومن نظمه يف املواضع اليت ال جيب فيها رد 
  السالم 

  ) من يف صالة أو بأكل شغال ** رد السالم واجب إال على ( 
  ) أو يف خطبة أو تلبية أو ذكر ** أو شرب أو قراءة أو أدعية ( 
  ) أو يف إمامة أو األذان ** أو يف قضاء حاجة اإلنسان ( 
  ) أو شابة خيشى هبا افتتان ** أو سلم الطفل أو السكران ( 
  ) أو حالة اجلماع أو حماكم ** أو فاسق أو ناعس أو نائم ( 
  ) هي اثنتان بعدها عشرونا ** أو كان يف احلمام أو جمنونا ( 

وي يف طبقات األولياء وله كرامات ال تكاد حتصى منها أنه شفع عند طوغان كاشف الرملة فلم يقبل قال املنا
شفاعته وقال طولتم علينا يا ابن رسالن إن كان له سر فلريم هذه النخلة لنخلة بقربه فما مت كالمه إال وهبت ريح 

زبد أتى به إىل البحر وثقله حبجر وألقاه يف قعره عاصفة فألقتها فبادر إىل الشيخ معتذرا ومنها أنه ملا أمت كتاب ال
وقال اللهم إن كان خالصا لك فأظهره وإال فأذهبه فصعد من قعر البحر حىت صار على وجه املاء ومل يذهب منه 

  حرف ومنها أنه مسع

جع بالليل وتويف وكان صائما قائما قلما يضط} رب أنزلين منزال مباركا وأنت خري املنزلني { عند إنزاله القرب يقول 
بالقدس يوم اإلثنني لثمان بقني من شهر رمضان عن إحدى وسبعني سنة وارجتت الدنيا ملوته ومل خيلف بعده بتلك 

  الديار مثله 



وفيها شهاب الدين أبو العباس أمحد بن صاحل احمللى الشافعي قال يف املنهل الشيخ اإلمام العالمة كان إماما بارعا يف 
لفرائض والنحو والتصريف وتصدر للتدريس عدة سنني وخطب مدة مع سلوك ونسك وعبادة الفقه واألصول وا

  وصالح وكان للناس فيه اعتقاد حسن ومل يزل على ذلك إىل أن تويف يوم األربعاء ثامن عشرى ذي احلجة انتهى 
دادي مث املصري احلنبلي وفيها قاضي القضاة حمب الدين أبو الفضل أمحد بن نصر اهللا بن أمحد بن حممد بن عمر البغ

شيخ اإلسالم وعلم األعالم املعروف بابن نصر اهللا شيخ املذهب ومفيت الديار املصرية ولد ببغداد يف ضحوة يوم 
السبت سابع عشر رجب سنة مخس وستني وسبعمائة ومسع هبا من والده الشيخ نصر اهللا ومن جنم الدين أيب بكر بن 

قري وعىن باحلديث مث قدم القاهرة مع والده وأخذ عن مشايخ منهم سراج الدين قاسم ونور الدين علي بن أمحد امل
البلقيين وزين الدين العراقي وابن امللقن وأخذ عن الشيخ زين الدين بن رجب بالشام ومسع حبلب من الشهاب بن 

وانتفع به الناس وكان املرحل وويل تدريس الظاهرية الربقوقية وغريها وناب يف احلكم عن ابن املغلي وناظر وأفىت 
متضلعا بالعلوم الشرعية من تفسري وحديث وفقه وأصول قال برهان الدين بن مفلح يف طبقاته وهو من أجل 

مشاخينا وانتهت إليه مشيخة احلنابلة بعد موت مستخلفه عالء الدين بن مغلى وله عمل كثري يف شرح مسلم وله 
ى الفتوى هناية وأفىت بصحة اخللع حيلة وعدم وقوع الطالق بفعل حواش على احملرر حسنة وعلى الفروع وكتابة عل

  احمللوف عليه يف

زمن البينونة ويأيت نظري ذلك يف ترمجة نور الدين الشيشيين ومن فوائده أن من اشترى حصة مبلغها النصف مثال من 
وله كثريا ما يقع يف سجالت بناء على أرض حمتكرة فليس لشريكه طلب الشفعة يف البناء املبيع دون األرض ومنها ق

القضاة احلكم باملوجب تارة واحلكم بالصحة أخرى وقد اختلف كالم املتأخرين يف الفرق بينهما وعدمه ومل أجد 
ألحد من أصحابنا كالما منقوال يف ذلك والذي نقوله بعد االستعصام باهللا تعاىل وسؤاله التوفيق أن احلكم بالصحة 

لك واحليازة قطعا فإذا ادعى رجل أنه ابتاع من آخر عينا واعترف املدعى عليه بذلك مل ال شك أنه يستلزم ثبوت امل
جيز للحاكم احلكم بصحة البيع مبجرد ذلك حىت يدعى املدعي أنه باعه العني املذكورة وهو مالك هلا ويقيم البينة 

قتضي ادعاء ملك العني املبيعة وقت بذلك فأما لو اعترف له البائع بذلك مل يكن جواز احلكم بالصحة ألن اعترافه ي
البيع وال يثبت ذلك مبجرد دعواه فال بد من بينة تشهد مبلكه وحيازته حال البيع حىت يسوغ للحاكم احلكم 

بالصحة وأما احلكم باملوجب بفتح اجليم فمعناه احلكم مبوجب الدعوى الثابتة بالبينة أو علم القاضي أو غريمها هذا 
معىن للموجب غري ذلك وكان ال ينظر بإحدى عينيه مع حسن شكله وأهبته واستقل بقضاء هو معىن املوجب وال 

  مصر مددا وأجازه الشمس الكرماين بإجازة عظيمة ووصفه بالفضيلة مع صغر السن ومتثل فيه بقول الشاعر 
  ) أيقنت أن سيصري بدرا كامال ** إن اهلالل إذا رأيت منوه ( 

ربعاء النصف من مجادى اآلخرة عن مثان وسبعني سنة وعشرة أشهر إال يومني واستقر وتويف بالقاهرة صبيحة يوم األ
  ولده يوسف بعده يف تدريس املنصورية واألشرفية 

وفيها قاضي القضاة موفق الدين علي بن أيب بكر اليمين الشافعي الشهري بالناشري كان عامل مدينة تعز باليمن 
  وقاضيها ومفتيها وهبا تويف يف خامس

  عشرى صفر عن تسعني سنة 
وفيها عالء الدين أبو احلسن علي بن عثمان بن عمر بن صاحل الدمشقي الشافعي الشهري بابن الصرييف ولد بدمشق 

سنة ثالث وسبعني وسبعمائة وهبا نشأ وطلب العلم ومسع احلديث على أيب احلسن علي بن أيب اجملد والزين عمر 



بن النحاس وغريهم وحفظ عدة متون يف مذهبه وتفقه على الشرف الغزي  البالسي وفاطمة بنت املنجا والكمال
والشهاب امللكاوي وبرع يف الفقه واألصول والعربية واحلديث وقدم القاهرة سنة ثالث ومثامنائة فأخذ عن السراج 

عمره وتصدر  البلقيين واحلافظ الزين العراقي وقرأ األصول على العز بن مجاعة مث عاد إىل دمشق واشتهر يف آخر
جبامع بين أمية وأفىت ودرس بالشامية الربانية وبدار احلديث األشرفية وصنف عدة تصانيف منها كتاب الوصول إىل 
ما يف الرافعي من األصول جملد وكتاب نتائج الفكر يف ترتيب مسائل املنهاج على املختصر يف أربع جملدات وكتاب 

اج على أبواب البخاري وهو كبري جدا وكتاب خطب يف يف جملد وكتاب ذهن الفقيه الساري يف ترتيب مسائل املنه
زاد السائرين يف فقه الصاحلني وهو شرح للتنبيه وناب يف احلكم يف أواخر عمره وكان دينا سليم الصدر متواضعا 

قابر متقشفا يف ملبسه مالزما لالشتغال واالشغال إىل أن تويف بدمشق ليلة اإلثنني حادي عشر رمضان ودفن مب
  الصوفية 

وفيها برهان الدين إبراهيم بن البجالق البعلي احلنبلي شيخ احلنابلة ومدرسهم ومفتيهم مبدينة بعلبك له مساع كثري 
  للحديث وتويف ببعلبك يف أواسط شوال 

بن وفيها قاضي القضاة شهاب الدين أبو العباس أمحد بن أيب بكر بن أمحد بن علي بن إمسعيل احلنبلي املعروف با
  الرسام ولد تقريبا سنة ثالث وسبعني وسبعمائة وويل قضاء محاة مث قضاء حلب وقدم الشام والقاهرة مرارا

وأمسع الصحيح من مشس الدين بن اليونانية ومسع من العراقي وأجاز له مجاعة منهم ابن احملب وابن رجب وكان 
  املعروف بلطائف املعارف وتويف يف شوال يعمل املواعيد وله كتاب يف الوعظ على منط كتاب شيخه ابن رجب 

وفيها زين الدين عبد الرمحن بن سليمان بن أيب الكرم احلنبلي املعروف بأيب شعر الشيخ اإلمام العالمة القدوة 
احلافظ نشأ على خري ودين واشتغل على الشيخ عالء الدين بن اللحام وأذن له باإلفتاء مشس الدين القباقيب وحضر 

رجب وعىن باحلديث وعلومه وكان أستاذا يف التفسري وله مشاركة جيدة يف الفقه واألصلني والنحو  زين الدين بن
وكان متبحرا يف كالم الشيخ تقي الدين بن تيمية إىل أن وقع له كائنة مع بعض الناس فلزم بيته بصاحلية دمشق 

له كشف سريع وصرب يف حق اهللا تعاىل وعكف عليه مجاعة كثرية وانتفعوا به وكانت هيئتة تذكر بالسلف الصاحل و
  تويف يف ثامن عشرى شوال ودفن بالروضة قريبا من الشيخ موفق الدين 

وتويف قبله ولده برهان الدين إبراهيم يف الطاعون سنة إحدى وأربعني وكان شابا حسنا دينا فاضال تأسف الناس 
  عليه 

بن علي بن صاحل التلواين الشافعي أصله من الغرب وفيها نور الدين أبو احلسن علي بن عمر بن حسن بن حسني 
وسكن والده جبروان قرية باملنوفية بالوجه البحري من أعمال القاهرة فولد له هبا الشيخ نور الدين هذا بعد سنة 

ستني وسبعمائة فنشأ هبا وحفظ القرآن العزيز مث سكن تلوانة باملنوفية أيضا فعرف بالتلواين مث قدم القاهرة وطلب 
العلم وأكب على االشتغال والزم السراج البلقيين وغريه وأجازه البلقيين بالفتوى والتدريس وتصدر هلما وانتفع به 

مجاعة وحضر دروسه غالب علماء العصر وتوىل عدة وظائف دينية وتداريس عديدة منها تدريس قبة الشافعي إىل 
  الثمانني وحواسه سليمةأن تويف يوم اإلثنني ثالث عشرى ذي القعدة وقد أناف على 

  
وفيها مشس الدين حممد بن عمار بن حممد املالكي اإلمام العامل العالمة ولد يف حدود الستني وسبعمائة واشتغل قدميا 

ولقي املشايخ ومسع من كثريين وقرأ بنفسه قال ابن حجر ومسع معي بالقاهرة واألسكندرية وكان صاحب فنون 



مدة وكتب على التسهيل واختصر كثريا من الكتب املطولة وسكن مبصر جبوار وقد مجع جماميع كثرية وشرح الع
جامع عمرو بن العاص وانتفع به املصريون وسكن تربة الشيخ أيب عبد اهللا اجلربيت بالقرافة مدة وكان حسن 

  ني سنة انتهى احملاضرة حمبا يف الصاحلني حسن املعتقد وتويف ليلة السبت رابع عشرى ذي احلجة وقد أكمل ستا ومثان

  سنة مخس وأربعني ومثامنائة

  
فيها تويف تقي الدين أمحد بن علي بن عبد القادر بن حممد بن إبراهيم بن حممد بن متيم بن عبد الصمد املقريزي 

احلنفي البعلي األصل املصري املولد والدار والوفاة اإلمام العامل البارع عمدة املؤرخني وعني احملدثني ولد بعد سنة 
ني وسبعمائة ونشأ بالقاهرة وتفقه على مذهب احلنفية وهو مذهب جده العالمة مشس الدين حممد بن الصايغ مث ست

حتول شافعيا بعد مدة طويلة ومسع الكثري من الربهان النشاوري والربهان اآلمدي والسراج البلقيين والزين العراقي 
لدين األذرعي واجلمال األسنوي وغريمها وكان علما ومسع مبكة من ابن سكر وغريه وله إجازة من الشيخ شهاب ا

  من األعالم ضابطا مؤرخا مفننا حمدثا معظما يف الدول ويل حسبة القاهرة غري مرة

وعرض عليه قضاء دمشق فأىب وكتب الكثري خبطه وانتقى وحصل الفوائد واشتهر ذكره يف حياته وبعد موته يف 
ان منقطعا يف داره مالزما للخلوة والعبادة قل أن يتردد ألحد إال التاريخ وغريه حىت صار يضرب به املثل وك

لضرورة إال أنه كان كثري التعصب على السادة احلنفية وغريهم مليله إىل مذهب الظاهر قال ابن تغرى بردى قرأت 
نه روايته ومن عليه كثريا من مصنفاته وكان يرجع إىل قويل فيما أذكره له من الصواب وأجاز يل مجيع ما جتوز له وع

مصنفاته امتاع األمساع فيما للنيب صلى اهللا عليه وسلم من احلفدة واملتاع يف ست جملدات وكتاب اخلرب عن البشر 
ذكر فيه القبائل ألجل نسب النيب صلى اهللا عليه وسلم يف أربع جملدات وعمل له مقدمة يف جملد وله كتاب السلوك 

شتمل على ذكر احلوادث إىل يوم موته ذيلت عليه يف حياته من سنة أربعني يف معرفة دول امللوك يف عدة جملدات ي
ومثامنائة ومسيته حوادث الدهور يف مدى األيام والشهور ومل ألتزم فيه ترتيبه وله كتاب درر العقود الفريدة يف تراجم 

يف ذكر اخلطط واآلثار يف عدة األعيان املفيدة ذكر فيه من مات بعد مولده إىل يوم وفاته وكتاب املواعظ واالعتبار 
جملدات وهو يف غاية احلسن وكتاب جممع الفرائد ومنبع الفوائد كمل منه حنو الثمانني جملدا كالتذكرة وله غري 

  ذلك وتويف يوم اخلميس سادس عشر شهر رمضان بالقاهرة ودفن مبقربة الصوفية خارج باب النصر انتهى 
بو الفتح داود بن املتوكل على اهللا كانت خالفته مثانية وعشرين سنة وشهرين وفيها أمري املؤمنني املعتضد باهللا أ

وتويف يوم األحد رابع شهر ربيع األول وقد قارب التسعني واستقر بعده شقيقه املستكفي باهللا أبو الربيع سليمان 
  بعهد منه 

  وفيها مجال الدين عبد اهللا بن حممد بن اجلالل نائب احلكم الزيتوين الشافعي

قال ابن حجر أخذ عن شيخنا برهان الدين األبناسي وغريه واشتغل كثريا وتقدم ومهر ونظم الشعر املقبول اجليد 
وأفاد وناب يف احلكم وتصدر وكان قليل الشر كثري السكون والكالم وتويف يف يوم اخلميس سادس عشر رجب 

  وأظنه قارب السبعني 
ماميين نسبة إىل دمامني قرية بالصعيد األسكندراين قاضي األسكندرية وفيها مجال الدين عبد اهللا بن حممد بن الد

وليها أكثر من ثالثني سنة وكان قليل البضاعة يف العلم لكنه كثري البذل ضخم الرياسة سخي النفس أفىن ماال كثريا 



ن حنو مخس وستني يف قيام صورته يف املنصب ودفع من يعارضه وركبه الدين مث تويف يوم األحد ثاين عشر القعدة ع
  سنة 

وفيها زين الدين أبو ذر عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهللا بن حممد الزركشي املصري احلنبلي املسند العالمة بن 
اإلمام العالمة مشس الدين أيب عبد اهللا املتقدم ذكره ولد يف سابع عشر رجب سنة مخسني وسبعمائة ومسع الكثري 

من البياين بسنده فإنه آخر من روى عنه بالسماع وكان خريا فاضال ناب يف وانفرد يف آخر عمره بسماع مسلم 
احلكم مبصر مدة طويلة واستقر يف تدريس األشرفية املستجدة بالقاهرة يف رمضان سنة ثالث وثالثني ومثامنائة وروى 

لديري احلنفي وكمال عنه خلق من األعيان منهم القاضي عز الدين الكناين اآليت ذكره وقاضي القضاة سعد الدين ا
  الدين بن أيب شريف الشافعي وخلق من العلماء وغريهم وتويف بالقاهرة يف أحد اجلمادين 

وفيها زين الدين أبو حممد وأبو الفرج عبد الرمحن بن يوسف بن أمحد بن سليمان بن داود بن سليمان بن قريج 
امس عشر حمرم سنة مثان وستني وسبعمائة على بقاف وجيم مصغرا بن الطحان احلنبلي الصاحلي املسند ولد يف خ

الصحيح واعتىن به أبوه فأمسعه على صالح الدين بن أيب عمر وعلي ابن أميلة جامع الترمذي والسنن أليب داود 
  ومشيخة الفخر بن البخاري وعمل اليوم

غريهم وقرأ بنفسه والليلة البن السين وعلى زينب بنت قاسم ما يف املشيخة من جزء األنصاري وصحيح مسلم و
على ابن احملب ومسع على أيب اهلول علي بن عمر اجلزري كتاب الذكر البن أيب الدنيا وقرأ على أمحد بن العماد 

وأيب بكر بن العز وحممد بن الرشيد وغريهم وأكثر من الرواية واملشايخ حبيث صار من كبار املسندين املشار إليهم 
سنن أيب داود وقطعة كبرية من املسند وتويف بقلعة اجلبل يوم اإلثنني سابع  وأخذ عنه خلق كثري وقدم مصر فأمسع

  عشرى صفر 
وفيها عبد املؤمن بن املشرقي الشافعي قال الربهان البقاعي نزيل القدس الشريف مات يوم اجلمعة يوم عرفة بالقدس 

إذا وعظ يف باب حطة مسعه من وكان يوما مشهودا وكان فاضال وله يد طوىل يف الوعظ وله صوت عال حبيث أنه 
  حتت الزيتون انتهى 

وفيها عالء الدين علي بن إمساعيل بن حممد بن بردس البعلي احلنبلي الشيخ اإلمام املسند احملدث ولد سنة اثنتني 
إليه وستني وسبعمائة وبكر به أبوه إىل السماع فأمسعه كثريا وعمر وصار إليه املنتهى يف علو اإلسناد يف الدنيا ورحل 

احلافظ مشس الدين بن ناصر الدين الدمشقي جبماعة من أهل الشام للسماع عليه ببعلبك وتويف يوم الثالثاء 
  العشرين من ذي احلجة قاله العليمي 

وفيها مشس الدين حممد بن عمر بن عبد اهللا بن حممد بن غازي الدجناوي الشافعي اإلمام البارع املفنن األديب ولد 
اثنتني ومثامنائة تقريبا واشتغل يف الفقه والعربية فربع فيهما وتعاىن األدب فمهر وقرره شرف الدين بثغر دمياط سنة 

حيىي بن العطار يف خزانة الكتب باملؤيدية وكان خفيف ذات اليد توعك يسريا فرأى يف توعكه أنه يؤم بناس كثرية 
  فاستيقظ وجال فقص املنام} ال يؤخر  إن أجل اهللا إذا جاء{ وأنه قرأ سورة نوح ووصل إىل قوله تعاىل 

على بعض أصحابه وقال هذا دليل أنين أموت يف هذا الضعف وكان كما قال وتويف بالقاهرة يوم الثالثاء حادي 
  عشرى ذي القعدة وصلى عليه باألزهر الشمس القايايت 

املنعم بن عمران بن حجاج  وفيها ضياء الدين حممد بن حممد بن حممد بن حممد بن عبد الرزاق بن عيسى بن عبد
األنصاري الصفطي قال ابن حجر هو ابن شيخنا ناصر الدين شيخ اآلثار النبوية على شاطىء النيل كان خريا فاضال 



  مشهورا باخلري والديانة وويل املشيخة بعد أبيه فأقام فيها نيفا وثالثني سنة وتويف يف شوال 
السي مث القاهري ولد سنة أربع ومخسني وسبعمائة ومسع الكثري من ابن وفيها مشس الدين حممد بن حممود بن حممد الب

امللقن وصاهره على ابنته ومسع من غريه أيضا واستجاز له ابن امللقن من مسندي الشام منهم عمر بن أميلة وأمحد 
أحد بن السيف وصالح الدين بن أيب عمر وأمحد بن املهندس وآخرون وحدث يف أواخر عمره وكان حسن اخلط 

  رؤساء القاهرة ناب يف احلكم يف عدة بالد مترض مدة ومات صحيح السمع والبصر واالسنان 

  سنة ست وأربعني ومثامنائة

  
فيها تويف زين الدين عبادة بضم العني املهملة وختفيف الباء املوحدة بن علي بن صاحل بن عبد املنعم بن سراج بن 

اخلزرجي املالكي النحوي قال السيوطي مشهور بامسه ولد يف مجادى جنم بن فضل اهللا بن فهد بن عمرو األنصاري 
األوىل سنة سبع وسبعني وسبعمائة ومهر يف الفقه والعربية ومسع احلديث من التنوخي واحلالوي وغريمها وصار رأس 

يف آخر املالكية وعني للقضاء بعد موت الدمياطي فامتنع وويل تدريس األشرفية والشيخونية والظاهرية وانقطع 
  عمره إىل اهللا تعاىل وأعرض عن االجتماع بالناس وامتنع

  من االفتاء وانتفع به مجاعة ومسع منه صاحبنا النجم بن فهد وغريه وتويف يف رمضان وقيل شوال انتهى 
وفيها مجال الدين عبد اهللا السنباطي الشافعي الواعظ قال ابن حجر الزم جملس الشيخ سراج الدين البلقيين يقرأ 
عليه من كالمه وكالم غريه وكان يتكلم على الناس باجلامع األزهر من حنو سبعني سنة ومع ذلك يشتغل بالعلم 

  ويستحضر يف الفقه وقد ناب يف احلكم عن القاضي جالل الدين وغريه وتويف يف رمضان بعد مرض طويل 
مة عالء الدين أيب احلسن علي بن العز بن وفيها قاضي األقاليم عز الدين أبو الربكات عبد العزيز بن اإلمام العال

عبد العزيز بن عبد احملمود البغدادي مولدا مث املقدسي احلنبلي الشيخ اإلمام العامل املفسر ولد ببغداد يف سنة سبعني 
وسبعمائة واشتغل هبا مث قدم دمشق فأخذ الفقه عن ابن اللحام وعرض عليه اخلرقي واعتىن بالوعظ وعلم احلديث 

أفىت وله مصنفات منها خمتصر املغىن وشرح الشاطبية وصنف يف املعاين والبيان ومجع كتابا مساه القمر املنري ودرس و
يف أحاديث البشري النذير وويل قضاء بيت املقدس بعد فتنة اللنك يف سنة أربع ومثامنائة وهو أول حنبلي ويل القدس 

مث ويل قضاء الديار املصرية يف مجادى اآلخرة سنة تسع وطالت مدته وجرى له فصول مث ويل املؤيدية بالقاهرة 
وعشرين مث ويل قضاء دمشق يف دفعات يكون جمموعها مثان سنني وكان يسمى بقاضي األقاليم ألنه ويل قضاء بغداد 

والعراق وبيت املقدس ومصر والشام وكان فقيها دينا متقشفا عدمي التكلف يف ملبسه ومركبه له معرفة تامة وملا 
 قضاء مصر صار ميشي حلاجته يف األسواق ويردف عبده على بغلته وأشياء من هذا النسق وكانت مجيع والياته ويل

من غري سعي وتويف بدمشق ليلة األحد مستهل ذي القعدة ودفن عند قرب والده مبقابر باب كيسان إىل جانب 
  الطريق قاله العليمي

  
الطنبذي املعروف بابن عرب الشافعي ولد بعد اخلمسني وسبعمائة  وفيها القاضي مجال الدين حممد بن عمر بن علي

بيسري واشتغل وحفظ التنبيه ووقع على القضاة يف العشرين من عمره شهد على أيب البقاء السبكي سنة ثالث 
وسبعني فأداها بعد نيف وسبعني سنة وويل حسبة القاهرة ووكالة بيت املال غري مرة وناب يف احلكم وجرت له 



ب وانقطع بآخره يف منزله مع صحة عقله وقوة جسده وكان أكثر إقامته ببستان له جبزيرة الفيل سقط من خطو
مكان فانكسرت ساقه فحمل يف حمفة من جزيرة الفيل إىل القاهرة فأقام حنو أربعة أشهر مث تويف ليلة اخلميس الثامن 

  من شهر رمضان 
البدري مث القاهري الشافعي كان إماما عاملا تويف يف شوال عن  وفيها مشس الدين حممد بن علي بن حممد بن حممد

  حنو ستني سنة 

  سنة سبع وأربعني ومثامنائة

  
فيها تويف زين الدين أبو بكر بن إسحق بن خالد الكختاوي املعروف بالشيخ باكري النحوي قال السيوطي ولد يف 

لوم وتفرد باملعاين والبيان ويف لسانه لكنة مع سكون حدود السبعني وسبعمائة وكان إماما عاملا بارعا متفننا يف ع
وعقل زائد وحسن شكل وشيبة منورة وجاللة عند اخلاص والعام ويل قضاء حلب فحمدت سريته وأفىت ودرس هبا 
واستدعاه امللك األشرف برسباي إىل مصر وواله مشيخة الشيخونية حبكم وفاة البدر القدسي وانتفع به مجاعة وممن 

  والدي رمحة اهللا تعاىل مات ليلة األربعاء ثالث عشر مجادى األوىل انتهى أخذ عنه 
وفيها نور الدين علي بن أمحد بن خليل بن ناصر بن علي بن طىيء املشهور قدميا بابن السقطي وأخريا بابن بصال 

  مل يكناألسكندراين األصل ولد سنة ثالث وسبعني وسبعمائة قال ابن حجر واشتغل كثريا يف عدة فنون و

باملاهر وكان يتعاىن توقيع اإلنشاء ومسع من سراج الدين بن امللقن وغريه وكتب خبطه كثريا من تصانيف ابن امللقن 
وحدث باليسري والزم جمالس اإلمالء عندي حنوا من عشرين سنة وتويف آخر يوم األربعاء ثالث عشرى مجادى 

  األوىل انتهى 
ن السلطان الظاهر جقمق ولد يف رجب سنة ست عشرة ومثامنائة وقرأ القرآن وفيها نور الدين أبو املعايل حممد ب

واشتغل بالعلم وحفظ كتبا ومهر يف مدة يسرية والزم الشيخ سعد الدين بن الديري قبل أن يلي القضاء وأخذ عن 
سرة وأصابه مرض الكافيجي وغريه وكان حمبا يف العلم والعلماء وويل اإلمرة بعد سلطنة أبيه بقليل وجلس رأس املي

  السل مث بعده تويف ليلة السبت الثاين عشر من ذي احلجة بعلة البطن يف القاهرة 
وفيها مجال الدين يوسف بن حممد بن أمحد بن اجملرب التزمنيت بكسر املثناة الفوقية وسكون الزاي والنون وفتح امليم 

 وسبعمائة قال ابن حجر كان فاضال اشتغل ودار آخره فوقية نسبة إىل تزمنت قرية من عمل البهنسا ولد سنة سبعني
على الشيوخ ودرس يف أماكن وناب يف احلكم عن علم الدين البلقيين وكان صديقه وتويف ليلة اجلمعة خامس عشر 

  رجب انتهى أي واختلط قبل موته واهللا تعاىل أعلم 

  سنة مثان وأربعني ومثامنائة

  
  كان خيرج يف اليوم الواحد ما يزيد على األلف فيها كان بالقاهرة الطاعون العظيم حبيث 

وفيها توجه الشيخ مشس الدين حممد بن أمحد الفرياين بضم الفاء وكسر الراء املشددة نسبة إىل فريانة قرية قرب 
  سفاقس املغريب إىل جبال محيدة باألرض املقدسة وهي جبال شاهقة صعبة املرتقى ليس هلا مسلك يسع أكثر



جبل منها سهلة هبا مزدرع وعيون ماء وكروم وأقوام يف غاية املنعة والقوة من التجأ إليهم أمن من واحد وبأعلى 
ولو حاربه السلطان فمن دونه فنزل الفرياين عندهم وادعى أنه املهدي وقيل ادعى أنه القحطاين وراج أمره هناك 

ريف األدىن يعمل املواعيد ويذكر الناس وكان قدم القاهرة وأكثر التردد إىل املقريزي وواظب اجلوالن يف قرى ال
وكان يستحضر كثريا من التواريخ واألخبار املاضية ويدعي معرفة احلديث النبوي ورجاله وحتول عن مذهب مالك 

  وادعى أنه يقلد الشافعي وويل قضاء نابلس إىل أن ظهر منه ما ظهر 
شني املعجمة بينهما حتتية مثناة احلنائي بكسر املهملة وفيها شهاب الدين أمحد بن حممد بن إبراهيم الفيشي بالفاء وال

وتشديد النون مع املد النحوي املالكي ولد يف شعبان سنة ثالث وستني وسبعمائة قال ابن حجر مسع من مجاعة قبلنا 
ومسع معنا من شيوخنا وقرأ بنفسه وطلب وويل نيابة احلكم ودرس يف أماكن وكان من الصوفية البيربسية وكان 

ورا ماكنا قليل الكالم كثري الفضل انتفع به مجاعة يف العربية وغريها وقال السيوطي ألف يف النحو ومسع منه وق
  صاحبنا ابن فهد وتويف ليلة ثامن عشر مجادى األوىل 

وفيها زين الدين عبد الرحيم بن علي احلموي الواعظ املعروف بابن اآلدمي قال ابن حجر تعاىن عمل املواعيد فربع 
ها واشتهر وأثرى وقدم القاهرة بعد اللنكية فاستوطنها إىل أن مات وويل يف غضون ذلك خطابة املسجد األقصى في

مث صرف واستمر يف عمل املواعيد والكالم يف اجملالس املعدة لذلك واشتهر امسه وطار صيته وكان غالبا ال يقرأ إال 
اري يف شهر رمضان يف عدة أماكن إىل أن مات فجأة من كتاب مع نغمة طيبة وأداء صحيح وكان يقرأ صحيح البخ

يف الثاين من ذي القعدة بعد أن عمل يوم موته امليعاد يف موضعني وقد جاوز الثمانني وترك أوالدا أحدهم شيخ 
  يقرب من الستني 

  وفيها زين الدين عبد اخلالق بن أمحد بن الفرزان احلنبلي الشيخ اإلمام

  تويف بنابلس يف هذه السنة 
وفيها مشس الدين حممد بن أمحد بن عمر بن كميل املنصوري الشافعي الشهري بابن كميل قال ابن حجر اشتغل 

كثريا وحفظ احلاوي ونظم الشعر ففاق األقران عرفته سنة أربع وعشرين حججنا مجيعا وكنا جنتمع يف السري 
مشس الدين حممد بن خلف بن كميل ويتعاهد ونتذاكر يف الفنون وكان يتناوب نيابة احلكم باملنصورة هو وابن عمه 

السفر للقاهرة يف كل سنة مرة أو مرتني وله مدائح نبوية مفلقة وقصائد يف مجاعة من األعيان مث استقل بقضاء 
املنصورة وضم إليه سلمون مث زدته مينة بين سلسيل فباشر ذلك كله وكان مشكور السرية ونشأ له ولد امسه أمحد 

ات أي يف ذي القعدة مشس الدين فجأة وذلك أنه توجه إىل سلمون فنزل يف املسجد وله فيه خلوة فنبغ واغتبط به م
فوقها طبقة وللطبقة سطح جماور املأذنة فاتفق هبوب ريح عاصف يف تلك الليلة واشتد يف آخرها ويف أول النهار 

به إىل سطح اخللوة فنزل  فصلى الصبح ودخل خلوته فقصف الريح نصف املأذنة فوقع على سطح الطبقة فنزل
اجلميع على اخللوة ومشس الدين مل يشعر بذلك حىت نزل اجلميع عليه وجاء اخلرب إىل ولده فتوجه من املنصورة 

  مسرعا فنبش عنه فوجد اخلشب مصلبا عليه ومل خيدش شيء من جسمه بل تبني أنه مات غما لعجزه عن التخلص 
ي بن أيب بكر بن حممد احلليب مث الدمشقي ويعرف بابن املزلق كان ذا ثروة وفيها اخلواجا الكبري الشمس حممد بن عل

  كبرية ومآثر حسنة بالشام وغريها 

  سنة تسع وأربعني ومثامنائة



  
فيها يف ليلة اجلمعة ثامن احملرم سقطت بالقاهرة املنارة اليت باملدرسة الفخرية يف سويقة الصاحب اليت أنشئت بعد 

   الروم مجاعة كثرية الستمائة بقليل وهلك يف
  وفيها تويف شهاب الدين أمحد بن عبد الرمحن بن أمحد بن إمسعيل بن

أمحد بن حممد الذهيب املعروف بابن ناظر الصاحبية احلنبلي املسند املعدل الضابط ولد سنة ست وستني وسبعمائة 
نا احلجار ومسع على والده شيخنا قال ابن حجر ومسع على حممد بن الرشيد وعبد الرمحن املقدسي جزء أيب اجلهم أ

وعلى ابن املهندس احلنفي مجيع رسالة احلسن البصري إىل عبد الرمحن الرفادي يرغبه يف املقام مبكة وعلى العماد 
اخلليلي قاال أنا احلجار ومسع على الشهاب أمحد بن العز وذكر يل شيخنا اإلمام احملدث احلافظ أبو عبد اهللا حممد بن 

بد اهللا بن ناصر الدين رمحه اهللا غري مرة أنه قال ذكر يل يعين زين الدين بن ناظر الصاحبة أنه قال ما أيب بكر بن ع
فرحت بشيء أعظم من أين أحضرت ولدي هذا يعين أمحد املذكور مجيع مسند اإلمام أمحد علي البدر أمحد بن حممد 

شيخنا ابن ناصر الدين وكان شيخنا زين الدين بن حممود بن الزقاق بن اجلوخي أنا زينب بنت مكي أنا حنبل قال 
بن ناظر الصاحبة من الثقات قدم القاهرة فحدث هبا باملسند وغريه مث رجع إىل بلده فمات يف هذه السنة انتهى 

  كالم ابن حجر 
وفيها مشس الدين حممد بن أمحد بن عمر بن حممد بن عمر النحريري املعروف بالسعودي الشافعي ولد سنة ست 

سني وسبعمائة وحفظ القرآن والتنبيه وغري ذلك وطلب العلم وجلس مؤدبا لألوالد مدة مث قدم القاهرة يف ومخ
حدود التسعني فأجلس مع الشهود والزم البلقيين الكبري وخدمه وصار جيمع له أجرة أمالكه وهو مع ذلك يؤدب 

عن مجاعة هناك ودخل بيت املقدس  األوالد وخرج من حتت يده مجاعة فضالء وكان كثري املذاكرة وحج فأخذ
فسمع من شهاب الدين بن احلافظ صالح الدين العالئي ومن ابن خاله مشس الدين القلقشندي وغريمها ومرض 

مرضا شديدا يف حدود سنة ثالثني فلما عويف منه عمى وتنوعت عليه يف آخر عمره األمراض حىت ثقل مسعه جدا 
  وأقعد ولسانه

   أن تويف فجأة يف العشر األخري من شهر رمضان ال يفتر عن التالوة إىل
وفيها مشس الدين حممد بن إمساعيل بن حممد بن أمحد الونائي بفتح الواو والنون نسبة إىل ونا قرية بصعيد مصر 
القرايف الشافعي ولد سنة مثان ومثانني وسبعمائة واشتغل بالعلم وأخذ عن الشيخ مشس الدين الربماوي وطبقته 

لفضل وتزوج إىل الشيخ نور الدين التلواين وصحب مجاعة من األعيان ونزل يف املدارس طالبا مث تدريسا واشتهر با
وويل تدريس الشيخونية مث ويل قضاء الشام مرتني مث رجع بعد أن استعفى من القضاء فأعفى وذلك سنة سبع 

عف حنو الشهرين إىل أن تويف يف يوم وأربعني فسعى يف تدريس الصالحية جبوار الشافعي فباشرها سنة ونيفا مث ض
  الثالثاء سابع عشر صفر 

وفيها مشس الدين حممد بن خليل بن أيب بكر احلليب األصل الغزي القدسي كان مقرئا بارعا صاحب فضائل وله 
  بديعية عارض هبا الصفى احللى وتويف يف رجب وقد جاوز السبعني 

زين الدين عبد الرمحن بن علي التفهين احلنفي ولد قبيل القرن وفيها القاضي مشس الدين حممد بن قاضي القضاة 
واشتغل كثريا ومهر وكان صحيح الذهن حسن احملفوظ كثري األدب والتواضع عارفا بأمور دنياه مالكا لزمام أمره 

الفقه  ويل يف حياة والده قضاء العسكر وإفتاء دار العدل وتدريس احلديث بالشيخونية وويل بعد وفاة والده تدريس



هبا ومشيخة البهائية الرسالنية وتدريس الفانبيهية بالرميلة وحصلت له حمن من جهة تغرى بردى الدويدار مع 
  اعترافه بإحسان والده له ومرض مرضا طويال إىل أن مات يف ثامن شهر رمضان 

لى الشافعي املعروف وفيها مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن عمر بن أمحد الواسطي األصل مث الغمري مث احمل
بالغمرى ولد سنة ست ومثانني وسبعمائة مبينة غمر ونشأ هبا فحفظ القرآن والتنبيه مث قدم القاهرة فأقام باجلامع 

  األزهر لالشتغال مدة وأخذ الفقه عن شيوخ اجلامع وعن املارديين يف امليقات

 كان يقع له أنه يطوي أسبوعا كامال ويتقوت وتدرب بغريه يف الشهادة وتكسب هبا قليال وكان يف غاية التقلل حىت
بقشر الفول وقشر البطيخ وحنو ذلك وتكسب ببلده وببلبيس بالعطر حرفة أبيه وكان يطلب منه الشيء فيبذله 

لطالبه جمانا فيجيء والده فيسأله ما بعت فيقول كذا وكذا بالش فيحمده ويدعو له مث أعرض عن مجيع ذلك والزم 
عتزل دهرا طويال بعد ما تفقه وصحب غري واحد من سادات الصوفية حىت فتح له وأذن له يف التجرد والتعبد وا

التربية واإلرشاد وتصدى لذلك بكثري من النواحي وقطن احمللة الكربى ووسع املدرسة الشمسية وأحكم بناءها مث 
يته وكثر اتباعه وذكرت له عمر بالقاهرة خبط سوق أمري اجليوش جامعا كانت اخلطة مفتقرة إليه جدا واشتهر ص

أحوال وخوارق وجدد عدة مواضع بكثري من األماكن يعجز عنها السلطان وقصد للزيارة والتربك من مجيع األقطار 
كل مجيع ذلك مع الزهد والتحذير من البدع واحلوادث واالعراض عن أبناء الدنيا وأرباب املناصب وحج مرارا 

كتاب النصرة يف أحكام الفطرة وحماسن اخلصال يف بيان وجوه احلالل  وجاور وزار بيت املقدس ومن تصانيفه
والعنوان يف حترمي معاشرة الشباب والنسوان واحملكم املضبوط يف حترمي عمل قوم لوط واالنتصار لطريق االخيار 

أبواب الفقه والرياض املزهرة يف أسباب املغفرة وقواعد الصوفية واحلكم املشروط يف بيان الشروط مجع فيه شروط 
ومنح املنة يف التلبس بالسنة يف أربع جملدات والوصية اجلامعة واملناسك ومن كراماته أنه دخل عليه أمحد النحال 

فوجد له سبع أعني فغشى عليه فلما أفاق قال له الشيخ إذا كمل الرجل صار له سبع أعني على عدد أقاليم الدنيا 
خرب القاضي زكريا أنه رآه كذلك وتويف يوم الثالثاء آخر يوم من شعبان باحمللة ومنها أنه كان يقعد يف اهلواء متربعا أ

  الكربى ودفن يف جامعه 
  وفيها مشس الدين حممد بن أمني الدين حممد بن أمحد املنهاجي الشافعي وأبوه

كان مثريا سبط الشيخ مشس الدين بن اللبان ولد سنة سبعني وسبعمائة وحفظ القرآن والتنبيه وويل حسبة مصر و
  وناب يف احلكم مرارا وال زال ينخفض ويرتفع إىل أن مات 

  سنة مخسني ومثامنائة

  
  فيها مت تاريخ ابن حجر أنباء الغمر 

وفيها تويف برهان الدين إبراهيم بن رضوان احلليب الشافعي قال ابن حجر كان ممن اشتغل بالفقه ومهر ومتيز ونزل 
وناب يف احلكم مث صحب ولد السلطان الظاهر جقمق ملا أقام مع والده  يف املدارس حبلب وويل بعض التداريس

حبلب فاختص به مث قدم عليه القاهرة فالزمه حىت صار إماما له وكان ممن مرضه يف ضعفه الذي مات فيه وقررت له 
واستعيد جباهه وظائف وندبه السلطان يف الرسيلة إىل حلب يف بعض املهمات فلما مات ولد السلطان رقت حاله 

منه التدريس الذي كان استقر فيه حبلب مث توجه إىل احلج يف العام املاضي فسقط عن اجلمل فانكسر منه شيء مث 



تداوى فلما رجع سقط مرة أخرى فدخل القاهرة مع الركب وهو سامل إىل أن مات وكان ينسب إىل شيء يستقبح 
  ذكره واهللا أعلم بسريرته انتهى 

دين إبراهيم بن عبد اخلالق السيلي احلنبلي شيخ احلنابلة بنابلس قال العليمي كان من أهل وفيها تقريبا برهان ال
العلم ويقصده الناس للكتابة على الفتوى وعبارته حسنة جدا لكن خطه يف غاية الضعف وتويف مبكة املشرفة ودفن 

  بباب املعالة 
اإلمام احلافظ املفنن العالمة أحد مشايخ املذهب  وفيها شهاب الدين أبو العباس أمحد بن يوسف املرداوي احلنبلي

  أخذ الفقه عن الشيخ عالء الدين ابن اللحام باشر القضاء مبردا مدة طويلة وكان يقصد بالفتاوى من كل إقليم

ومن تالمذته األعيان مشس الدين العليمي وغريه وعرض عليه قضاء حلب فامتنع واختار قضاء مردا وكان يكتب 
خبط حسن وعبارته جيدة تدل على تبحره وسعة علمه وكان إماما يف النحو حيفظ حمرر احلنابلة وحمرر على الفتاوى 

  الشافعية وإذا سئل عن مسئلة أجاب عنها على مذهبه ومذهب غريه وتويف مبردا يف صفر وقد جاوز السبعني 
العالمة ولد بالقاهرة سنة سبع  وفيها شهاب الدين أمحد بن رجب بن طيبغا الشهري بابن اجملدى الشافعي الفرضي

وستني وسبعمائة ونشأ هبا والزم علماء عصره وجد يف الطلب إىل أن برع يف الفقه والفرائض واحلساب والعربية 
وشارك يف علوم كثرية غريها كاهلندسة وامليقات وفاق فيها أهل عصره وانفرد هبا وما زال مستمرا على االشتغال 

ة مشهورة منها شرح اجلعربية يف الفرائض إىل أن تويف ليلة السبت حادي عشر ذي واالشغال وصنف تصانيف كثري
  القعدة 

وفيها مشس الدين حممد بن علي بن حممد بن يعقوب القايايت بالقاف وبعد األلف األوىل ياء حتتية وبعد الثانية مثناة 
وحمقق الوقت وعالمة اآلفاق ولد سنة  فوقية نسبة إىل قايات بلد قرب الفيوم مث القاهري الشافعي قاضي القضاة

مخس ومثانني وسبعمائة تقريبا وحضر دروس السراج البلقيين وأخذ عن البدر الطنبذي والعز بن مجاعة والعالء 
البخاري وغريهم وبرع يف الفقه والعربية واألصلني واملعاين ومسع احلديث وحدث باليسري وويل تدريس الربقوقية 

الشيخونية وقضاء الشافعية مبصر فباشره بنزاهة وعفة وأقرأ زمانا وانتفع به خلق وشرح واألشرفية والشافعي و
  املنهاج تويف ليلة اإلثنني ثامن عشرى احملرم بالقاهرة رمحه اهللا تعاىل 

  سنة إحدى ومخسني ومثامنائة

  
  يف أثناء شواهلا وقعت صاعقة هائلة ببيت املقدس

  
  أمحد بن حممد بن حممد بن حممد اخلجندي املدين العامل وقد جاوز السبعني وفيها تويف برهان الدين إبراهيم بن 

وفيها الشيخ تقي الدين أبو بكر بن شهاب الدين أمحد بن حممد بن قاضي شهبة الشافعي صاحب طبقات الشافعية 
شرح كان إماما عالمة تفقه بوالده وغريه ومسع من أكابر أهل عصره وأفىت ودرس ومجع وصنف من مصنفاته 

املنهاج ولباب التهذيب والذيل على تاريخ ابن كثري واملنتقى من تاريخ األسكندرية للنويري واملنتقى من االنساب 
البن السمعاين واملنتقى من خنبة الدهر يف عجائب الرب والبحر واملنتقى من تاريخ ابن عساكر وغري ذلك وتويف 

  بدمشق فجأة يوم اخلميس حادي عشر ذي القعدة 



  ا القان معني الدين شاه رخ بن تيمورلنك صاحب مسرقند وخبارى وغريمها وفيه
وفيها القاضي عز الدين عبد الرحيم بن القاضي ناصر الدين علي بن احلسني احلنفي اإلمام املسند املعمر احملدث 

  الرحلة املؤرخ املعروف بابن الفرات

ه واحلسني بن عبد الرمحن بن سباع التكرييت وغريمها ولد سنة تسع ومخسني وسبعمائة بالقاهرة ومسع هبا من والد
وأجاز له العز بن مجاعة والصالح الصفدي وابن قاضي اجلبل وغريهم جتمعهم مشيخة ختريج اإلمام احملدث سراج 

الدين عمر بن فهد وحدث سنني وتفرد بأشياء عوال ومسع منه األعيان والفضالء وصار رحلة زمانه قال ابن تغرى 
از يل جبميع مسموعاته ومروياته وكانت له معرفة تامة بالفقه واألحكام وناب يف احلكم بالقاهرة سنني إىل بردى وأج

  أن تويف هبا يف أواخر ذي احلجة 
وفيها ركن الدين عمر بن قديد احلنفي النحوي قال السيوطي كان عالمة بارعا فاضال عاملا باألصول والنحو 

دين بن مجاعة وأخذ عنه عدة فنون وتصدر لألقراء وخترج به مجاعة وله حواش والصرف وغريها الزم الشيخ عز ال
  وتعاليق وفوائد وكان منقطعا عن أبناء الدنيا طارحا للتكلف متقشفا يف ملبسه انتهى 

  سنة اثنتني ومخسني ومثامنائة

  
أبو الفضل أمحد بن علي بن  فيها تويف شيخ اإلسالم علم األعالم أمري املؤمنني يف احلديث حافظ العصر شهاب الدين

حممد بن حممد بن علي بن أمحد الشهري بابن حجر نسبة إىل آل حجر قوم تسكن اجلنوب اآلخر على بالد اجلريد 
وأرضهم قابس الكناين العسقالين األصل املصري املولد واملنشأ والدار والوفاة الشافعي ولد يف ثاين عشرى شعبان 

ت والده وهو حدث السن فكفله بعض أوصياء والده إىل أن كرب وحفظ القرآن سنة ثالث وسبعني وسبعمائة وما
الكرمي وتعاىن املتجر وتولع بالنظم وقال الشعر الكثري املليح إىل الغاية مث حبب اهللا إليه طلب احلديث فأقبل عليه 

  ومسع الكثري مبصر وغريها

ظني ابن امللقن والعراقي وأخذ عنهم الفقه أيضا ورحل وانتقى وحصل ومسع بالقاهرة من السراج البلقيين واحلاف
ومن الربهان األبناسي ونور الدين اهليثمي وآخرين وبسرياقوس من صدر الدين األبشيطي وبغزة من أمحد بن حممد 

اخلليلي وبالرملة من أمحد بن حممد األيكي وباخلليل من صاحل بن خليل بن سامل وببيت املقدس من مشس الدين 
بدر الدين بن مكي وحممد املنبجي وحممد بن عمر بن موسى وبدمشق من بدر الدين بن قوام البالسي القلقشندي و

وفاطمة بنت املنجا التنوخية وفاطمة بنت عبد اهلادي وعائشة بنت عبد اهلادي وغريهم ومبىن من زين الدين أيب بكر 
الشغال والتصنيف وبرع يف الفقه والعربية بن احلسني ورحل إىل اليمن بعد أن جاور مبكة وأقبل على االشتغال وا

وصار حافظ اإلسالم قال بعضهم كان شاعرا طبعا حمدثا صناعة فقيها تكلفا انتهى إليه معرفة الرجال واستحضارهم 
ومعرفة العايل والنازل وعلل األحاديث وغري ذلك وصار هو املعول عليه يف هذا الشأن يف سائر األقطار وقدوة 

علماء وحجة األعالم وحمي السنة وانتفع به الطلبة وحضر دروسه وقرأ عليه غالب علماء مصر األمة وعالمة ال
ورحل الناس إليه من األقطار وأملى خبانقاة بيربس حنوا من عشرين سنة مث انتقل ملا عزل عن منصب القضاء 

حلكم عن مجاعة مث واله امللك بالشمس القايايت إىل دار احلديث الكاملية بني القصرين واستمر على ذلك وناب يف ا
األشرف برسباي قضاء القضاة الشافعية بالديار املصرية عن علم الدين البلقيين حبكم عزله وذلك يف سابع عشرى 



حمرم سنة سبع وعشرين مث الزال يباشر القضاء ويصرف مرارا كثرية إىل أن عزل نفسه سنة مات يف خامس عشرى 
زما لالشغال والتصنيف ومن مصنفاته تعليق التعليق وصل فيه تعليقات البخاري مجادى اآلخرة وانقطع يف بيته مال

وهو أول تصانيفه وهو كتاب نفيس وشرح البخاري يف نيف وعشرين جملدا مساه فتح الباري وصنف له مقدمة يف 
  جملد وكتاب فوائد االحتفال يف بيان أحوال

ال يف جملد ضخم وكتاب جتريد التفسري من صحيح البخاري الرجال املذكورين يف البخاري زيادة على هتذيب الكم
على ترتيب السور وكتاب تقريب الغريب واحتاف املهرة بأطراف العشرة يف مثان جملدات مث أفرد منه أطراف مسند 

اإلمام أمحد ومساه أطراف املسند املعتلى بأطراف املسند احلنبلي يف جملدات وأطراف الصحيحني وأطراف املختارة 
لضياء جملد ضخم وهتذيب هتذيب الكمال للحافظ املزي يف ست جملدات وخمتصره تقريب التهذيب جملد ضخم ل

وكتاب تعجيل املنفعة برواية رجال األئمة األربعة أصحاب املذاهب واإلصابة يف متييز الصحابة مخس جملدات 
م وطبقات احلفاظ يف جملدين والدرر الكامنة يف ولسان امليزان وحترير امليزان وتبصري املنتبه بتحرير املشتبه جملد ضخ

املائة الثامنة وأنباء الغمر بأبناء العمر وقضاة مصر جملد ضخم والكاف الشاف يف حترير أحاديث الكشاف جملد 
واالستدراك عليه جملد آخر والتمييز يف ختريج أحاديث الوجيز جملدين والدراية يف منتخب ختريج أحاديث اهلداية 

ببيان األسباب جملد ضخم واألحكام لبيان ما يف القرآن من االهبام والزهر املطول يف بيان احلديث  واإلعجاب
املعدل وشفاء الغلل يف بيان العلل وتقريب النهج بترتيب الدرج واألفنان يف رواية القرآن واملقترب يف بيان 

قلوب ومزيد النفع مبا رجح فيه الوقف على املضطرب والتعريج على التدريج ونزهة القلوب يف معرفة املبدل من امل
الرفع وبيان الفصل مبا رجح فيه اإلرسال على الوصل وتقومي السناد مبدرج اإلسناد واإليناس مبناقب العباس وتواىل 

التأسيس مبعاىل ابن إدريس واملرجة الغيثية عن الترمجة الليثية واالستدراك على احلافظ العراقي يف ختريج أحاديث 
ياء جملد وختريج أحاديث خمتصر ابن احلاجب األصلي جملدين وحتفة الظراف بأوهام األطراف جملد واملطالب األح

  العالية من رواية املسانيد الثمانية والتعريف األوحد بأوهام

من مجع رجال املسند وتعريف أوىل التقديس مبراتب املوصوفني بالتدليس وكتاب األعالم مبن ويل مصر يف اإلسالم 
وتعريف الفئة مبن عاش مائة من هذه األمة والقصد األمحد فيمن كنيته أبو الفضل وامسه أمحد وإقامة الدالئل على 

معرفة األوائل واخلصال املكفرة للذنوب املقدمة واملؤخرة والشمس املنرية يف معرفة الكبرية واالتقان يف فضائل 
ات للخوارق املعجزات والنبأ األنبه يف بناء الكعبة والقول القرآن جملد واألنوار خبصائص املختار واآليات النري

املسدد يف الذب عن املسند وبلوغ املرام بأدلة األحكام وبذل املاعون بفضل الطاعون واملنحة فيما علق به الشافعي 
وضة القول على الصحة واألجوبة املشرقة على األسئلة املفرقة ومنسك احلج وشرح مناسك املنهاج وتصحيح الر

كتب منه ثالث جملدات وخنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر وشرحها نزهة النظر بتوضيح خنبة الفكر واالنتفاع 
بترتيب الدارقطين على األنواع وخمتصر البداية والنهاية البن كثري وختريج األربعني النووية باألسانيد العلية 

  نووي وغري ذلك وله ديوان شعر ومن شعره واألربعني املتباينة وشرح األربعني النووية وترمجة ال
  ) أنزلته برضا الغرام فؤادي ** أحببت وقادا كنجم طالع ( 
  ) إن ملت حنو الكوكب الوقاد ** وأنا الشهاب فال تعاند عاذيل ( 

وكان رمحه اهللا تعاىل صبيح الوجه للقصر أقرب ذا حلية بيضاء ويف اهلامة حنيف اجلسم فصيح اللسان شجي الصوت 
يد الذكاء عظيم احلذق راوية للشعر وأيام من تقدمه ومن عاصره هذا مع كثرة الصوم ولزوم العبادة واقتفاء ج



السلف الصاحل وأوقاته مقسمة للطلبة مع كثرة املطالعة والتأليف والتصدي لالفتاء والتصنيف وتويف ليلة السبت 
  رة ثامن عشرى ذي احلجة ودفن بالرميلة وكانت جنازته حافلة مشهو

  وفيها األمري سيف الدين أبو حممد تغرى برمش بن عبد اهللا اجلالل املؤيدي

الفقيه احلنفي نائب القلعة بالديار املصرية قال هو قدم يب اخلواجا جالل الدين من بالدي إىل حلب فاشتراين جقمق 
اركس القامسي املصارع فأقمت حبلب ويل سبع أو مثان سنني وأتى يب إىل الديار املصرية وقدمين إىل أخيه األمري ج

عنده إىل أن خرج عن طاعة امللك الناصر فرج واستوىل الناصر على مماليكه فأخذين فيمن أخذ وجعلين من مجلة 
املماليك السلطانية الكتابية بالطبقة بقلعة اجلبل إىل أن قتل الناصر واستوىل املؤيد شيخ على الديار املصرية اشتراين 

ماليك الناصرية وأعتقين وجعلين مجدارا مدة طويلة قال صاحب املنهل استمر تغرى برمش إىل فيمن اشتراه من امل
أول رجب سنة أربع وأربعني ومثامنائة فأنعم عليه بإمرة عشرة ونيابة القلعة فباشر ذلك حبرمة وافرة وصار معدودا 

ء تدبريه وصار يتكلم يف كل وظيفة من أعيان الدولة وقصدته الناس لقضاء حوائجهم مث أخذ أمره يف انتقاص لسو
ويداخل السلطان فيما ال يعنيه فتكلم فيه من له رأس عند السلطان وهو ال يعلم إىل أن أمر بنفيه إىل القدس يف 

السنة اليت قبل هذه فذهب إىل القدس وأقام به إىل أن تويف به وكان له فضل ومعرفة باحلديث ال سيما أمساء الرجال 
يف ذلك وكانت له مشاركة جيدة يف الفقه والتاريخ واألدب حمسنا لفنون الفروسية فصيحا باللغة فإنه كان بارعا 

العربية والتركية مقداما حمبا لطلبة العلم وأهل اخلري متواضعا كثري األدب جهوري الصوت أشقر ضخما للقصر 
ر اهللا احلنبلي وصحيح مسلم أقرب كث اللحية بادره الشيب قرأ صحيح البخاري على القاضي حمب الدين بن نص

على الزين الزركشي والسنن الصغرى للنسائي على الشهاب الكلوتايت وسنن ابن ماجه على مشس الدين حممد 
املصري وسنن أيب داود على احلافظ ابن حجر وقرأ ما ال حيصى على من ال حيصى وتفقه بسراج الدين قارىء 

  شهر رمضان عن نيف ومخسني سنة اهلداية وبسعد الدين الديري وتويف يف ثالث 
  وفيها زين الدين أبو النعيم بفتح النون املشددة رضوان بن حممد بن يوسف

ابن سالمة بن البهاء بن سعيد الصغري الشافعي املستملي املصري البارع مفيد القاهرة ولد يف رجب سنة تسع وستني 
تغل هبا يف عدة علوم وتال بالسبع على اإلمام نور الدين وسبعمائة مبينة عقبة باجليزة ونشأ هبا مث دخل القاهرة واش

الدمريي املالكي سبع ختمات مث بالسبع وقراءة يعقوب على الشمس الغماري وأجاز له مث بالثمان املذكورة على 
ركن الدين األشعري املالكي وتفقه بالشمس العراقي والشمس الشطنويف والشمس القليويب والصدر األمشيطي 

مجاعة وغريهم وأخذ النحو عن مشس الدين الشطنويف والغماري والشمس البساطي وكتب عن الزين  والعز بن
العراقي جمالس كثرية من أماليه ومسع احلديث من التقى بن حامت والربهان الشامي وابن الشحنة وخالئق مث حبب 

ظ ابن حجر وكتب عنه الكثري وتفقه إليه احلديث فالزم السماع من أيب الطاهر بن الكويك فأكثر عنه والزم احلاف
به أيضا وحج ثالث حجات وجاور مرتني ومسع مبكة من الزين املراغي وغريه وخرج لبعض الشيوخ ولنفسه 

األربعني املتباينات وغري ذلك وكان دينا خريا متواضعا غزير املروءة رضي اخللق ساكنا بشوشا طارحا للتكلف 
  ثالث رجب بالقاهرة سليم الباطن تويف عصر يوم اإلثنني 

وفيها قطب الدين حممد بن عبد القوي بن حممد بن عبد القوي البجائي مث املكي املالكي شاعر مكة كان إماما أديبا 
  ماهرا تويف يف ذي احلجة وقد جاوز التسعني واهللا أعلم 



  سنة ثالث ومخسني ومثامنائة

  
ة ابن الطاغية تيمورلنك وقيل امسه تيمور على اسم فيها تويف ألوغ بك بن القان معني الدين شاه رخ صاحب هرا

  جده وقيل حممد صاحب مسرقند فريد دهره ووحيد عصره يف العلوم العقلية واهليئة واهلندسة طوسي زمانه

احلنفي املذهب ولد يف حدود تسعني وسبعمائة ونشأ يف أيام جده وتزوج يف أيامه أيضا وعمل له جده العرس 
تيمور وآل األمر إىل أبيه شاه رخ واله مسرقند وأعماهلا فحكمها نيفا وثالثني سنة وعمل هبا  املشهور وملا مات جده

رصدا عظيما انتهى به إىل سنة وفاته وقد مجع هلذا الرصد علماء هذا الفن من سائر األقطار وأغدق عليهم األموال 
لبالد البعيدة وهرع إليه كل صاحب فضيلة وأجزل هلم الرواتب الكثرية حىت رحل إليه علماء اهليئة واهلندسة من ا

وهو مع هذا يتلفت إىل من يسمع به من العلماء يف األقطار ويرسل يطلب من مسع به هذا مع علمه الغزير وفضله 
اجلم واطالعه الكبري وباعه الواسع يف هذه العلوم مع مشاركة جيدة إىل الغاية يف فقه احلنفية واألصلني واملعاين 

ربية والتاريخ وأيام الناس قيل أنه سأل بعض حواشيه ما تقول الناس عين وأحل عليه فقال يقولون أنك ما والبيان والع
حتفظ القرآن الكرمي فدخل من وقته وحفظه يف أقل من ستة أشهر حفظا متقنا وكان أسن أوالد أبيه واستمر 

ترجم هراة طمع عبد اللطيف أن يوليه بسمرقند إىل أن خرج عن طاعته ولده عبد اللطيف وسببه أنه ملا ملك امل
هراة فلم يفعل وواله بلخ ومل يعطه من مال جده شاه رخ شيئا وكان ألوغ بك هذا مع فضله وغزير علمه مسيكا 
فسأمته أمراؤه لذلك وكاتبوا ولده عبد اللطيف يف اخلروج عن طاعته وكان يف نفسه ذلك فانتهز الفرصة وخرج 

فتجرد لقتاله والتقى معه ويف ظنه أن ولده ال يثبت لقتاله فلما التقى الفريقان وتقابال عن الطاعة وبلغ أباه اخلرب 
هرب مجاعة من أمراء الوغ بك إىل ابنه فانكسر الوغ بك وهرب على وجهه وملك ولده مسرقند وجلس على 

الناس واستأذن ولده  كرسي والده أشهرا مث بدا أللوغ بك العود إىل مسرقند ويكون امللك لولده ويكون هو كآحاد
يف ذلك فأذن له ودخل مسرقند وأقام هبا إىل أن قبض عبد اللطيف على أخيه عبد العزيز وقتله صربا يف حضرة والده 

  ألوغ بك فعظم

ذلك عليه فإنه كان يف طاعته وخدمته حيث سار ومل ميكنه الكالم فأذن ولده عبد اللطيف يف احلج فأذن له فخرج 
كان عن مسرقند مسافة يوم أو يومني وقد حذر بعض األمراء ابنه منه وحسن له قتله فأرسل إليه قاصدا للحج إىل أن 

بعض أمرائه ليقتله فدخل عليه خميمه واستحيا أن يقول جئت لقتلك فسلم عليه مث خرج مث دخل ثانيا وخرج مث 
ضوء وصلى مث قال واهللا لقد دخل ففطن ألوغ بك وقال له لقد علمت مبا جئت به فافعل ما أمرك به مث طلب الو

علمت أن هالكي على يد ولدي عبد اللطيف هذا من يوم ولد ولكن أنساين القدر ذلك واهللا ال يعيش بعدي إال 
  مخسة أشهر مث يقتل أشر قتلة مث سلم نفسه فقتله املذكور وعاد إىل ولده وقتل ولده عبد اللطيف بعد مخسة أشهر 

لرمحن بن الشيخ شهاب الدين أمحد بن حممد بن حممد بن يوسف بن علي بن عياش وفيها زين الدين أبو حممد عبد ا
املقرىء املسند الزاهد املعمر الشهري بابن عياش ولد بدمشق يف شهر ربيع األول سنة اثنتني وسبعني وسبعمائة وأخذ 

ب ورقات املهرة يف تتمة القراءات عن أبيه إفرادا ومجعا وقرأ عليه ختمة جامعة للقراءات العشرة مبا تضمنه كتا
قراءات األئمة العشرة تأليف والده وقرأ على الشيخ مشس الدين حممد بن أمحد العسقالين القراءات العشرة فساوى 

والده يف علو السند وذلك ملا رحل إىل القاهرة سنة إحدى وتسعني وسبعمائة مث رحل إىل مكة املشرفة واستوطنها 



املسجد احلرام كل يوم وانتفع به عامة الناس وصار رحلة زمانه وتردد إىل املدينة وانتصب هبا ألقراء القراءات ب
املنورة وجاور هبا غري مرة وتصدى هبا أيضا لألقراء وأقام هبا سنني مث عاد إىل مكة واستمر إىل أن مات هبا يف هذه 

  السنة 
اللطيف بن أيب الفتح حممد بن أمحد بن وفيها قاضي قضاة احلرمني الشريف احلسيب سراج الدين أبو املكارم عبد 

  أيب عبد اهللا حممد احلسين الفاسي

األصل املكي احلنبلي ولد يف شعبان سنة تسع ومثانني وسبعمائة مبكة املشرفة ونشأ هبا ومسع احلديث على العفيف 
الزين العراقي  النشاوري واجلمال األميوطي وإبراهيم ابن صديق وغريهم وأجاز له السراج البلقيين واحلافظان

والنور اهليثمي والسراج بن امللقن والربهان الشامي وأبو هريرة بن الذهيب وأبو اخلري بن العالئي ومجاعة وخرج له 
التقى بن فهد مشيخة وويل إمامة احلنابلة باملسجد احلرام وقضاء مكة املشرفة مث مجع له بني قضاء احلرمني الشريفني 

ني ومثامنائة واستمر إىل أن مات وهو أول من ويل قضاء احلنابلة باحلرمني ودخل بالد مكة واملدينة سنة سبع وأربع
العجم غري مرة وكان له حظ وافر عند امللوك واألعيان وتويف بعلة اإلسهال ورمي الدم يف ضحى يوم اإلثنني سابع 

  شوال مبكة املشرفة ودفن باملعالة 
مد بن حممد بن علي النويري املكي الشافعي قاضي مكة وخطيبها باشر وفيها قاضي القضاة أمني الدين أبو اليمن حم

  خطابة مكة عدة سنني مث ويل قضاءها يف سنة اثنتني وأربعني مث عزل مث ويل ومات قاضيا وخطيبا مبكة يف هذه السنة 
ي املفنن تويف وفيها شرف الدين حيىي بن أمحد بن عمر احلموي األصل الكركي القاهري ويعرف بابن العطار الشافع

  يف ذي احلجة عن أزيد من أربع وستني سنة 
وفيها شرف الدين حيىي بن سعد الدين حممد بن حممد املناوي املصري الشافعي قاضي القضاة ولد بالقاهرة وهبا نشأ 

حب حتت كثف والده وكان والده يتعاىن اخلدم الديوانية وتزوج ويل الدين العراقي بابنته أخت املترجم فحبب لصا
  الترمجة طلب العلم لصهارته بالويل العراقي فاشتغل وتفقه جبماعة

من علماء عصره وأخذ املعقول عن الكمال بن اهلمام وغريه وبرع يف الفقه وشارك يف غريه وأفىت ودرس وعرف 
يين فلم بالفضيلة والديانة واشتهر ذكره وويل تدريس الصالحية مث ويل قضاء قضاة الشافعية بعد علم الدين البلق

ميتنع بل ابتهج بذلك وأظهر السرور مث غري ملبسه ومركبه وترك ما كان عليه أوال من التقشف والتواضع وسلك 
طريق من تقدمه من القضاة من مراعاة الدولة وامتثال ما يأمرونه به ومال إىل املنصب ميال كليا خبالف ما كان يظن 

م الناس يف أمره إىل قادح ومادح وكانت واليته القضاء قبيل موته به واستكثر من النواب وويل مجاعة كثرية وانقس
  بيسري وتويف بالقاهرة يف ثاين رجب 

وفيها أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن حممد بن إمسعيل املغريب األندلسي مث القاهري ويعرف بالراعي املالكي وكان 
بالفقه واألصول والعربية ومهر فيها واشتهر امسه هبا إماما عاملا ولد بغرناطة سنة نيف ومثانني وسبعمائة واشتغل 

ومسع من أيب بكر بن عبد اهللا بن أيب عامر وأجاز له مجاعة ودخل القاهرة سنة مخس وعشرين ومثامنائة واستوطنها 
وحج مث رجع إىل القاهرة وأقرأ هبا وانتفع به مجاعة وأم باملؤيدية وله نظم حسن وشرح األلفية واجلرومية وحدث 

  عنه ابن فهد وغريه وأضر بآخره وتويف يف سابع عشرى ذي احلجة 
وفيها بل يف الليت قبلها كما جزم به السيوطي زين الدين عبد الرمحن بن حممد بن حممد بن حيىي السندبيسي بفتح 

بن السني املهملة وسكون النون وفتح الدال املهملة وكسر املوحدة وسكون التحتية آخره سني مهملة النحوي ا



النحوي ولد سنة مثان ومثانني وسبعمائة تقريبا وبرع يف الفنون ال سيما يف العربية وكان أخذها عن الزين 
الفارسكوري وأخذ احلديث عن الويل العراقي ومسع من احلالوي وابن الشحنة والسويداوي ومجاعة وأجاز له ابن 

ى االشتغال حسن الديانة كثري التواضع أقرأ الناس العالء وابن الذهيب وخلق وكان عاملا فاضال بارعا مواظبا عل
  وحدث جبامع احلاكم ومسع منه النجم بن فهد وغريه وتويف ليلة

  األحد سابع عشر صفر 

  سنة أربع ومخسني ومثامنائة

  
مة فيها تويف شهاب الدين أبو العباس أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم قال ابن تغرى بردى اإلمام العامل العال

املفنن األديب الفقيه اللغوي النحوي املؤرخ الدمشقي احلنفي املعروف بابن عربشاه كان إمام عصره يف املنظوم 
واملنثور تردد إىل القاهرة غري مرة وصحبين يف بعض قدومه إىل القاهرة وانتسج بيننا صحبة أكيدة ومودة وأمسعين 

ره وألفه وكان له قدرة على نظم العلوم وسبكها يف قالب كثريا من مصنفاته نظما ونثرا بل غالب ما نظمه ونث
املديح والغزل وسيظهر لك فيما كتبه يل ملا استجزته كتبه خبطه وأمسعنيه من لفظه غري مرة وهو هذا بسم اهللا الرمحن 

كل الرحيم احلمد هللا الذي زين مصر الفضائل جبمال يوسفها العزيز وجعل حقيقة ذراه جماز أهل الفضل فحل به 
جماز وجميز أمحده محد من طلب إجازة كرمه فأجاز وأشكره شكرا أوضح ملزيد نعمه علينا سبيل اجملاز وأشهد أن ال 

إله إال اهللا وحده ال شريك له إله جييب سائله ويثيب آمله ويطيب لراجيه نائله وأشهد أن سيدنا حممدا عبده 
أخذ عن العلماء وأخذ منه صلى اهللا عليه ما رويت ورسوله سيد من روى عن ربه وروى عنه واملقتدى لكل من 

األخبار ورؤيت اآلثار وخلدت أذكار األبرار يف صحائف الليل والنهار وعلى آله وأصحابه وتابعيه وأحزابه وسلم 
وكرم وشرف وعظم وبعد فقد أجزت اجلناب الكرمي العايل ذا القدر املنيف الغايل والصدر الذي هو بالفضائل حايل 

رذائل خايل املولوي األمريي الكبريي األصيلي العريقي الكاملي الفاضلي املخدومي أبا احملاسن الذي ورد وعن ال
فضائله وفواضله غري آسن يوسف بن املرحوم املقر األشرف الكرمي العايل املولوي األمريي الكبريي املالكي 

  املخدومي السيفي تغرى بردى امللكي

غه من املرام كماله وهو ممن تغذى بلبان الفضائل وترىب يف حجر قوابل الفواضل وجعل الظاهري أدام اهللا مجاله وأبل
اقتناء العلوم دأبه ووجه إىل مدين اآلداب ركابه وفتح إىل دار الكماالت بابه وصري أحرازها يف خزائن صدره 

وحوى السماحة واحلماسة  اكتسابه فحاز حبمد اهللا تعاىل حسن الصورة والسرية وقرن بضياء األسرة صفاء السريرة
والفروسية والفراسة ولطف العبارة والرباعة والعرابة والرياعة والشهامة والشجاعة فهو أمري الفقهاء وفقيه األمراء 

  وظريف األدباء وأديب الظرفاء 
  ) ألعظم مما قلت فيه وأكرب ** فمهما تصفه صف وأكثر فإنه ( 

روي عين هذه املنظومة املزبورة املرقومة اليت مسيتها جلوة األمداح اجلمالية فأجزت له معوال عليه أحسن اهللا إليه أن ي
يف حليت العروض والعربية عظم اهللا تعاىل شأن من أنشئت فيه وحرسه بعني عنايته وذويه وسائر ما جتوز يل وعىن 

ده احملررة عموما وما روايته وينسب إىل علمه ودرايته من منظوم ومنثور ومسموع ومسطور بشروطه املعتربة وقواع
أذكر يل من مصنفات خصوصا فمن ذلك مرآة األدب يف علمي املعاين والبيان منها بعد ذكر اخلطبة يف تقسيم 



  العربية وذكر فائدته وأقسامه 
  ) تسربل الفضل بني العجب والعجب ** بدا بتاج مجال يف حلى أدب ( 
  ) أديب  يقول من يهو وصلى يكتسب** بدر تأدب حىت كله أدب ( 
  ) عن اخلطا أنين بدر من العرب ** يصن كالمي وخطى يف معاهديت ( 
  ) فمن ينلها يصريف الفضل كالشهب ** هذا وقدر علومي كالربوج عال ( 
  ) ينال من ناهلا ما رام من رتب ** أصوهلا مثل أبواب اجلنان زهت ( 
  ) ب وروحها العلم واجلثمان من أد** خذ بكر نظم جتلت وجهها غزل ( 
  )ترى الصحاح كثغر زين بالشنب ** فريد لفظي إذا ما رمت جوهره ( 

  
  ) إىل عقود فهذا الصرف كالذهب ** وإن تصرف من عقد ومن عقد ( 
  ) سيف فدونك علم الضرب والضرب ** لفظي من الشهد مشتق خبطى ذا ( 
  ) فقل هي الدر واقصد حنونا تصب ** أصل املعاين إذا ما رمت من كلمي ( 
  ) علم املعاين ويف حسين ويف حسيب ** معناي زاد على حسين فصنف يف  (
  ) فن البيان غدا مرآة مطليب ** طورا أبني كما طورا أبني لذا ( 
  ) علم العروض مناط الود بالسبب ** طبعي وشعري وأوزاين يناط هبا ( 
  ) نظم القوايف فخذ علمي وسل نسيب ** حسين وظريف وأدايب قد انتظمت ( 
  ) خدي لرحيان خط ليس يف الكتب ** قد خلف البان قدى حني خط على  (
  ) تعب ودونك علم اخلط ال ختب ** هذا على أصل حسين يستزاد فال ( 
  ) علم القريض مع االنشاء واخلطب ** يف وصفي النظم والنثر البديع فخذ ( 
  ) واحفظ تواريخ ما أمليه من خنب ** وإن حتاضر فحاضر يف مغازليت ( 
  ) عند البيان عقول العجم والعرب ** واقصد بديع معاين اليت هبرت ( 
  ) مكمل احلسن بني الرأس والذنب ** أين أنا البدر سار يف منازله ( 

  ومن ذلك العقد الفريد يف علم التوحيد وأوله بعد اخلطبة 
  ) له مقلة كحلي وخد مورد ** سىب القلب ظيب من بين العلم أغيد ( 
  ) فيسأل ما التوحيد وهو يعربد ** نشاه للخلق فتنة أوحد من أ( 
  ) حلاظك باري اخللق والكون يشهد ** فقلت له اإلميان باهللا من يرى ( 
  ) براه هواك القاتل املتعمد ** فبالكتب واألمالك والرسل صل فىت ( 
  ) وقد نشر األموات واحلوض يورد ** وإن تفنين هجرا أقم يوم بعثيت ( 
  ) وكل الورى حنو القصاص حتشدوا ** س وشققت السما وقد كورت مش( 
  ) وأقبلت يف ثوب اجلمال تردد ** وقد نصب امليزان وامتد جسرهم ( 
  ) وتضريج أكفاين وحلظك يشهد ** أنادي وقد شبثت كفي بذيله ( 
  )وما ذنبه إال ضىن فيك مكمل ** حبييب مبا استحللت قتل مربأ ( 
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  ) وحكم مضى ما فيه قط تردد ** فقال أما هذا بتقدير من قضى ( 
  ) وكل بتقدير املهيمن مرصد ** فقلت بلى واخلري والشر قدرا ( 
  ) وتقديره صفه لكيما أوحد ** فقال فمن هذا الذي ذاك حكمه ( 
  ) له مل يلد كال وال هو والد ** فقلت إله واحد ال مشارك ( 

  واستطردت من ذلك إىل ذكر الصفات وتنزيه الذات إىل أن قلت 
  ) ليسفك من جفنيه سيف مهند ** هو اهللا من أنشاك للخلق فتنة ( 

اء ومفاكهة الظرفاء ومنها ومن مصنفايت املنثورة تاريخ مترلنك عجائب املقدور يف نوائب تيمور ومنها فاكهة اخللف
خطاب اإلهاب الناقب وجواب الشهاب الثاقب ومنها الترمجان املترجم مبنتهى األرب يف لغة الترك والعجم والعرب 

  ومن النظم القصيدة املسماة بالعقود النصيحة أوهلا 
  ) بلى صدق ما أهناه أين بكم فإين ** لك اهللا هل ذنب فيعتذر اجلاين ( 
  ) بأحشائه واحلب يومي بولعان ** الصب أن يلعب اهلوى ومن سوء حظ ( 
  ) إذا علموه فيهم صادقا عاىن ** ومن شيم األحباب قتل حمبهم ( 

ومن ذلك غرة السري يف دول الترك والتتر وكان عند كتابة هذه اإلجازة مل يتم واقتصر يف التذكرة على هذه 
دي فداخل دمشق ليلة اجلمعة اخلامس والعشرين من ذي القعدة املصنفات العشرة للوجازه ال لإلجازة هذا وأما مول

  سنة تسعني وسبعمائة مث ذكر ترمجة طويلة لنفسه قال صاحب املنهل ومن نظمه معمى 
  ) فوق غصن طلعا ** وجهك الزاهي كبدر ( 
  ) سناها ملعا ** وامسك الزاكي كمشكاة ( 
  ) هلا أن ترفعا ** يف بيوت أذن اهللا ( 
  ) احلسن فيها أمجعا ** تلقى  عكسه صحفه( 

  وتويف يوم اإلثنني خامس رجب بالقاهرة عن اثنتني وستني سنة وستة أشهر

  وعشرين يوما انتهى 
وفيها كمال الدين حممد بن صدقة اجملذوب الصاحي الويل املكاشفه الدمياطي األصل مث املصري الشافعي اشتغل 

 حصل له جذب وظهرت عليه األحوال الباهرة واخلوارق الظاهرة وحفظ التنبيه واأللفية وتكسب بالشهادة مبصر مث
وتوالت كراماته وتتابعت آياته واشتهر صيته وعظم أمره وهرع األكابر لزيارته وانقاد له األماثل حىت الفقهاء 

إليه كالكمال إمام الكاملية وغريه ومن كراماته أن رجال سأله حاجة فأشار بتوقفها على مخسني دينارا فأرسلها 
فوصل القاصد إليه هبا فوجده قاعدا بباب الكاملية فبمجرد وصوله إليه أمره بدفعها المرأة مارة بالشارع ال تعرف 

فأعطاها إياها فانكشف بعد ذلك أن ولدها كان يف الترسيم على ذلك املبلغ بعينه ال يزيد وال ينقص عند من ال 



عليه يف حمفل حافل ودفن بالقرافة جبوار قرب الشيخ أيب العباس رمحة عنده حبيث خيف عليه التلف تويف مبصر وصلى 
  اخلراز قاله املناوي يف طبقات األولياء 

  سنة مخس ومخسني ومثامنائة

  
يف خامسها بويع باخلالفة القائم بأمر اهللا محزة بن املتوكل على اهللا بعد وفاة أخيه املستكفي باهللا سليمان بن املتوكل 

ن هذا باخلالفة يوم موت أخيه املعتضد باهللا وذلك يف سنة مخس وأربعني ومثامنائة وأقام يف امللك على اهللا بويع سليما
  عشر سنني وبلغ من العز فوق أخيه ومحل السلطان نعشه 

وفيها تويف كمال الدين أبو املناقب أبو بكر بن ناصر الدين حممد بن سابق الدين أيب بكر بن فخر الدين عثمان بن 
حممد بن سيف الدين خضر ابن جنم الدين أيوب بن ناصر الدين حممد بن الشيخ العارف باهللا مهام الدين  ناصر الدين

  اهلمامي اخلضريي السيوطي الشافعي قال ولده يف طبقات النحاة ولد

يف  يف أوائل القرن بسيوط واشتغل هبا مث قدم القاهرة بعد عشرين ومثامنائة فالزم الشيوخ شيوخ العصر إىل أن برع
الفقه واألصلني والقراآت احلساب والنحو والتصريف واملعاين والبيان واملنطق وغري ذلك والزم التدريس واالفتاء 

وكان له يف االنشاء اليد الطوىل وكتب اخلط املنسوب وصنف حاشية على شرح األلفيه البن املصنف حافلة يف 
لى اإلرشاد البن املقرى وكتابا يف صناعة التوقيع وغري جملدين وكتابا يف القراآت وحاشية على العضد وتعليقا ع

ذلك أخربين بعض أصحابه أن الظاهر جقمق عينه مرة لقضاء القضاة بالديار املصرية وأرسل يقول للخليفة 
املستكفى باهللا قل لصاحبك يطلع نوليه فأرسل اخلليفة قاصدا إىل الوالد خيربه بذلك فامتنع قال احلاكي فكلمته يف 

  فأنشدين ذلك 
  ) يوما يريك مصارع الوزراء ** وألذ من نيل الوزارة أن ترى ( 

ومن جنباء تالمذته الشيخ فخر الدين املقدسي وقاضي مكة برهان الدين بن ظهرية وقاضيها نور الدين بن أيب اليمن 
 وقت أذان العشاء وقاضي املالكية حمي الدين بن تقي والعالمة حمي الدين بن مصيفح يف آخرين مات ليلة اإلثنني

  خامس صفر ودفن بالقرافة قريبا من الشمس األصفهاين انتهى 
  وفيها أمري املدينة أميان بن مانع بن علي بن عطية احلسيين تويف يف مجادى اآلخرة واستقر بعده زيرى بن قيس 

حممد بن هشام األنصاري املصري وفيها مجال الدين أبو حممد عبد اهللا بن الشيخ اإلمام العامل حمب الدين أيب عبد اهللا 
احلنبلي القاضي كان من أهل العلم ومن أعيان فقهاء الديار املصرية وقضاهتا باشر القضاء نيابة عن قاضي القضاة 

حمب الدين بن نصر اهللا مث عن قاضي القضاة بدر الدين البغدادي فوقعت حادثة أوجبت تغري خاطر بدر الدين 
  اء مث صار حيسن إليه ويربه إىل أن تويف مبصر يف احملرم احلراماملذكور عليه فعزله عن القض

  
  وفيها الشيخ عبد الواحد البصري املقرىء احلنبلي الوفايت تويف بدرب احلجاز الشريف يف عوده من احلج بالعال 

د من وفيها قاضي القضاة مشس الدين حممد بن أمحد بن سعيد املقدسي احلنبلي قاضي مكة املشرفة ولد بكفر لب
أعمال نابلس يف سنة إحدى وسبعني وسبعمائة وسكن مدينة حلب قدميا ودمشق ومسع على األعيان وقرأ على ابن 

اللحام والتقي بن مفلح واحلافظ زين الدين بن رجب وكان عاملا خريا كتب الشروط ووقع على احلكام دهرا 



املة لآلثار واألخبار ثالث جملدات يف الوعظ طويال وتفرد بذلك وصنف التصانيف اجليدة منها سفينة األبرار احل
وكتاب اآلداب وكتاب املسائل املهمة يف ما حيتاج إليه العاقل يف اخلطوب املدهلمة وكتاب كشف الغمة يف تيسري 
اخللع هلذه األمة واملنتخب الشايف من كتاب الوايف اختصر فيه الكايف للموفق وجاور مبكة مرارا وجلس باحلضرة 

املدينة الشريفة بالروضة واستجازه األعيان وآخر جماوراته سنة ثالث ومخسني فمات قاضي مكة يف تلك النبوية ب
السنة فجهز إليه الوالية يف أوائل سنة أربع ومخسني فاستمر هبا قاضيا حنو سنة وتويف يف أوائل هذه السنة وخلف 

  دنيا وال وارث له رمحه اهللا تعاىل 
د بن حممد بن خالد بن زهر احلمصي احلنبلي قرأ املقنع وشرحه على والده وأصول وفيها القاضي مشس الدين حمم

ابن احلاجب وألفية ابن مالك على غريه وأذن له القاضي عالء الدين بن املغلى باالفتاء وويل القضاء حبمص بعد وفاة 
  والده واستمر قاضيا إىل أن تويف هبا يف ذي القعدة ودفن بباب تدمر 

دين أبو الثناء وأبو حممد حممود بن القاضي شهاب الدين أمحد بن القاضي شرف الدين موسى بن أمحد وفيها بدر ال
بن حسني بن يوسف بن حممود العينتايب األصل واملولد واملنشأ املصري الدار والوفاة احلنفي املعروف بالعيين قال 

  ؤرخنيتلميذه ابن تغرى بردى هو العالمة فريد عصره ووحيد دهره عمدة امل

مقصد الطالبني قاضي القضاة ولد سادس عشرى شهر رمضان سنة اثنتني وستني وسبعمائة يف درب كيكن ونشأ 
بعينتاب وحفظ القرآن العظيم وتفقه على والده وغريه وكان أبوه قاضي عينتاب وتويف هبا يف سنة أربع ومثانني 

ن العالمة مجال الدين يوسف بن موسى امللطي وسبعمائة ورحل صاحب الترمجة إىل حلب وتفقه هبا أيضا وأخذ ع
احلنفي وغريه مث قدم القدس فأخذ عن العالء السريامي ألنه صادفه زائرا به مث صحبه معه إىل القاهرة يف سنة مثان 

ومثانني وسبعمائة وأخذ عنه علوما مجة والزمه إىل وفاته وأقام مبصر مكبا على االشتغال واالشغال وويل حسبة 
بعد حمن جرت له من احلسدة وعزل عنها غري مرة وأعيد إليها مث ويل عدة تداريس ووظائف دينية واشتهر القاهرة 

امسه وبعد صيته وأفىت ودرس وأكب على االشغال والتصنيف إىل أن ويل نظر االحباس مث قضاء قضاة احلنفية 
منائة فباشر ذلك حبرمة وافرة وعظمة بالديار املصرية يوم اخلميس سابع عشرى ربيع اآلخر سنة تسع وعشرين ومثا

زائدة لقربه من امللك األشرف برسباي واستمر فيه إىل سنة اثنتني وأربعني وكان فصيحا باللغتني العربية والتركية 
وقرأ ومسع ما ال حيصى من الكتب والتفاسري وبرع يف الفقه والتفسري واحلديث واللغة والنحو والتصريف والتاريخ 

رح البخاري يف أكثر من عشرين جملدا وشرح اهلداية وشرح الكنز وشرح جممع البحرين وشرح ومن مصنفاته ش
حتفة امللوك يف الفقه وشرح الكلم الطيب البن تيمية وشرح قطعة من سنن أيب داود وقطعة كبرية من سرية ابن 

جملدات ومعجم مشاخيه جملد  هشام وشرح العوامل املائة وشرح اجلاربردى وله كتاب يف املواعظ والرقائق يف مثان
وخمتصر الفتاوى الظهريية وخمتصر احمليط وشرح التسهيل البن مالك مطوال وخمتصرا وشرح شواهد ألفية ابن مالك 

  شرحا مطوال وآخر خمتصرا وهو كتاب نفيس احتاج إليه صديقه وعدوه وانتفع به غالب علماء عصره فمن

 عشرة جملدة وله كتاب طبقات الشعراء وطبقات احلنفية والتاريخ بعدهم وشرح معاين اآلثار للطحاوي يف اثنيت
الكبري على السنني يف عشرين جملدا واختصره يف ثالث جملدات والتاريخ الصغري يف مثان جملدات وعدة تواريخ أخر 

وله حواش على شرح ألفية بن مالك وحواش على شرح السيد عبد اهللا وشرح عروض ابن احلاجب واختصر 
ابن خلكان وله غري ذلك وكان أحد أوعية العلم وأخذ عنه من ال حيصى وملا أخرج عنه نظر األحباس يف سنة  تاريخ



ثالث ومخسني عظم عليه ذلك لقلة موجوده وصار يبيع من أمالكه وكتبه إىل أن تويف ليلة الثالثاء رابع ذي احلجة 
  داره وكثر أسف الناس عليه رمحه اهللا تعاىل  بالقاهرة وصلى عليه باجلامع األزهر ودفن مبدرسته اليت بقرب

  سنة ست ومخسني ومثامنائة

  
فيها تويف زين الدين أبو الفرج عبد الرمحن ابن الشيخ تقي الدين أيب الصدق أيب بكر بن الشيخ جنم الدين أيب 

حلقيقة العامل سليمان داود بن عيسى احلنبلي الدمشقي الصاحلي الصويف القادري البسطامي شيخ الطريقة وعلم ا
الناسك ولد سنة اثنتني ومثانني وسبعمائة وتفقه جبماعة منهم برهان الدين وأكمل الدين ابنا شرف الدين بن مفلح 

صاحب الفروع وخترج جبماعة منهم والده ونشأ على طريقة حسنة مالزما للذكر وقراءة القرآن واألوراد اليت 
يه النواب والقضاة والفقهاء من كل مذهب اشتغل يف فنون كثرية وكتب رتبها والده وكان حمببا إىل الناس يتردد إل

خبطه احلسن كثريا وألف كتبا عديدة منها الكنز األكرب يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر وهو أجلها وكتاب 
ليوم والليلة نزهة النفوس واألفكار يف خواص النبات واحليوان واألحجار وكتاب الدر املنتقى املرفوع يف أوراد ا

  واألسبوع واملولد الشريف وكان بشوشا

يتعبد بقضاء احلوائج مسموع الكلمة يف الدولة األشرفية والظاهرية وتكلم على مدرسة الشيخ أيب عمر 
والبيمارستان القيمري فحصل له به النفع من عمارة جهاهتما وعمل مصاحلهما ورغب الناس يف نفع الفقراء بكل 

جلمعة سلخ ربيع اآلخر ودفن بالتربة اليت أنشأها قبلي زاويته املشرفة على الطريق ميني الداخل ممكن وتويف ليلة ا
  أخربين أخي يف اهللا الشيخ أمحد بن علي بن أيب سامل أنه سلم عليه فرد عليه السالم من قربه رمحه اهللا تعاىل 

وأخو شيخ اإلسالم سعد الدين بن عبد اهللا  وفيها القاضي أمني الدين عبد الرمحن بن قاضي القضاة مشس الدين حممد
بن الديري العبسي املقدسي احلنفي ناظر حرمى القدس واخلليل ولد بالقدس يف شعبان سنة سبع عشرة ومثامنائة 
وحفظ القرآن العزيز وبعض خمتصرات يف مذهبه وتفقه بأخيه سعد الدين وغلب عليه األدب وقال الشعر اجليد 

يا بزي األمراء وله كرم وأفضال على ذويه ورمبا يتحمل من الديون مجال بسبب ذلك وكان له خفة وزهو ويتز
  وتويف على نظر القدس الشريف يف أوائل ذي احلجة 

وفيها عالء الدين أبو الفتوح علي بن أمحد بن إمسعيل بن حممد بن إمسعيل بن علي القلقشندي الشافعي القرشي ولد 
مثانني وسبعمائة ونشأ هبا وحفظ القرآن العظيم وعدة متون يف مذهبه وتفقه بعلماء بالقاهرة يف ذي احلجة سنة مثان و

عصره كالسراج البلقيين وولده جالل الدين والعز بن مجاعة وسراج الدين بن امللقن وغريهم وأخذ احلديث عن 
د واجلمال احلالوي وبرع يف الزين العراقي والنور اهليثمي ومسع على مجاعة منهم الربهان الشامي والعالء بن أيب اجمل

الفقه واألصول والعربية واملعاين والبيان والقراآت وشارك يف عدة علوم وتصدى لالفتاء والتدريس واالشغال 
وانتفع به الطلبة وتفقه به مجاعة من األعيان وويل تدريس الشافعي وطلب إىل قضاء دمشق فامتنع ورشح لقضاء 

  وتصدر للتدريس وسنه دون العشرينالقضاة بالديار املصرية غري مرة 

  وويل عدة مدارس وتويف أول يوم من هذه السنة 
وفيها القاضي كمال الدين حممد بن حممد بن حممد بن عثمان بن حممد اجلهين األنصاري احلموي مث القاهري 

سنة ست وتسعني الشافعي أوحد الرؤساء كاتب السر مبصر كان إماما عاملا ناظما ناثرا ولد حبماة يف ذي احلجة 



وسبعمائة ونشأ هبا حتت كنف والده وحفظ القرآن العظيم والتمييز يف الفقه وقرأه على احلافظ برهان الدين احلليب 
املعروف بالقوف مث قدم الديار املصرية مع والده فتفقه بالويل العراقي والعز بن مجاعة وأخذ عنهما العقليات وعن 

ي وغريهم وأخذ النحو عن الشيخ حيىي املغريب العجيسي واجتهد يف التحصيل القاضي مشس الدين البساطي املالك
وساعده فرط ذكائه واستقامة ذهنه حىت برع يف املنطوق واملفهوم وصارت له اليد الطوىل يف املنثور واملنظوم ومن 

  شعره ما كتبه به على سرية ابن ناهض هتكما بعد كتابة والده 
  ) مكرر فما عسى أن أصنعا * *مرت على فهمي وحلو لفظها ( 
  ) مل يبق فيها للكمال موضعا ** ووالدي دام بقا سؤدده ( 

وويل قضاء قضاة دمشق وحج قال يف املنهل وكان أعظم من رأينا يف هذا العصر وتويف بالقاهرة يوم األحد سادس 
  عشرى صفر 

  وفيها يوسف بن الصفي الكركي مث القاهري كان فاضال أديبا ومن شعره 
  ) بدل البول باخلرا ** كل يوم إىل ورا  (
  ) وزمانا تنصرا ** فزمانا هتودا ( 
  ) أن الشيخ عمرا ** وستصبو إىل اجملوس ( 

  تويف يف رجب عن حنو تسعني سنة 

  سنة سبع ومخسني ومثامنائة

  
  فيها تويف شهاب الدين أمحد بن حممد بن علي بن أيب بكر الناشري اإلمام

  أبيه عن بضع وأربعني سنة العامل تويف يف حياة 
وفيها امللك الظاهر أبو سعيد جقمق بن عبد اهللا العالئي الظاهري سلطان الديار املصرية والبالد الشامية واألقطار 
احلجازية الرابع والثالثون من ملوك الترك والعاشر من اجلراكسة جلب من بالد اجلركس إىل الديار املصرية وآل 

ت إىل أن ويل السلطنة وتوطدت له الدولة خصوصا بعد أن قتل نائب حلب ونائب الشام ملا أمره بعد تنقالت وتقلبا
خرجا عن طاعته وصفاله الوقت وغزا يف أيامه رودس ومل يفتحها وعمر يف أيامه أشياء كثرية من مساجد وجوامع 

مر مسجد اخليف مبىن وقناطر وجسور وغري ذلك مما فعله هو وأرباب دولته وعمر عني حنني وأصلح جماريها وع
وجدد يف احلرم الشريف مواضع ورم الكعبة وصرف ماال عظيما يف جهات اخلري وله مآثر محيدة وكان مغرما حبب 
األيتام واإلحسان إليهم وإىل غريهم متواضعا حمبا للعلماء والفقهاء واألشراف والصاحلني يقوم ملن يدخل عليه منهم 

فاضال شجاعا عارفا بأنواع الفروسية مل يزن ومل يلط ومل يسكر عفيفا عن  جوادا برا طاهر الفم والذيل فقيها
املنكرات والفروج ال نعلم أحدا من ملوك مصر يف الدولة األيوبية والتركية على طريقته من العفة والعبادة مرض يف 

س احلادي أواخر ذي احلجة سنة ست ومخسني وطال به املرض إىل أن خلع نفسه من السلطنة يف يوم اخلمي
والعشرين من حمرم هذه السنة وسلطن ولده امللك املنصور عثمان مث تويف ليلة الثالثاء ثالث صفر بعد خلعه باثين 

عشر يوما عن نيف ومثانني سنة وكانت مدة سلطنته أربع عشرة سنة وعشرة أشهر مث خلع ولده املنصور بعد أربعني 



طنة امللك األشرف اينال قلت وجقمق هذا غري باين اجلقمقية بقرب يوما من واليته وحبس باألسكندرية وتوىل السل
  دمشق فإن ذاك كان أمري دوادارا مث ناب يف دمشق وتقدم ذكره

  يف سنة أربع وعشرين ومثامنائة 
وفيها أبو القسم حممد بن إبراهيم بن عبد اهللا بن جعمان الصويف وبنو جعمان بيت علم وصالح قل أن يوجد هلم 

يمن قال املناوي يف طبقات األولياء يف حق صاحب الترمجة كان إماما عاملا عارفا حمققا عابدا زاهدا جمتهدا نظري يف ال
أخذ عن الناشري وغريه وانتهت إليه الرياسة يف العلم والصالح يف اليمن وله كرامات منها أنه كان خياطبه الفقيه 

ه إىل قربه فيقرأ عنده ما تيسر من القرآن مث يعلمه أمحد بن موسى عجيل من قربه وإذا قصده أحد يف حاجة توج
  فيجيبه انتهى 

وفيها أبو القسم حممد بن حممد بن حممد بن علي بن حممد النويري القاهري املالكي اشتغل على علماء عصره ومهر 
  وبرع ونظم ونثر وكان عالمة وتويف مبكة يف مجادى األوىل 

الشيخ شرف الدين أيب عبد اهللا بن حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج الشيخ  وفيها أكمل الدين أبو عبد اهللا حممد بن
اإلمام العالمة املفيت احلنبلي اشتغل بعد فتنة مترلنك والزم والده ومهر على يديه وكان له فهم صحيح وذهن 

كم عن القاضي مستقيم ومسع من والده والشيخ تاج الدين بن بردس وأفىت يف حياة والده وبعد وفاته وناب يف احل
حمب الدين بن نصر اهللا بالقاهرة وعني لقضاء دمشق فلم ينربم ذلك وكان له سلطنة على األتراك ووعظ ووقع له 
مناظرات مع مجاعة من العلماء واألكابر وحصل له يف سنة ثالث وأربعني داء الفاجل وقاسى منه أهواال مث عويف منه 

السبت سادس عشر شوال ودفن بالروضة على والده إىل جانب جده  ولكن مل يتخلص بالكلية وتويف بدمشق ليلة
  صاحب الفروع رمحهم اهللا تعاىل 

وفيها قاضي القضاة بدر الدين أبو احملاسن حممد بن ناصر الدين حممد بن شرف الدين عبد املنعم بن سليمان بن 
  داود البغدادي األصل مث املصري احلنبلي

إحدى ومثامنائة ونشأ هبا واشتغل بالعلم وناب يف القضاء بالديار املصرية وأشغل  اإلمام العامل ولد بالقاهرة سنة
ودرس وناظر وأفىت مث استقل بقضاء القضاة يوم اإلثنني عشرى مجادى األوىل سنة أربع وأربعني ومثامنائة فباشر على 

امسه يف اآلفاق وكان مقصدا أحسن وجه وكان عفيفا يف واليته ال يقبل رشوى وال هدية وهبذا ظهر أمره واشتهر 
وانتهت إليه يف آخر عمره رياسة املذهب بل رياسة عصره وكان معظما عند امللك الظاهر جقمق مسموع الكلمة 
عند أركان الدولة وكانت له معرفة تامة بأمور الدنيا ويقوم مع غري أهل مذهبه وحيسن إليهم ويرتب هلم األموال 

م خصوصا أهل احلرمني الشريفني وكان عنده كرم ومييل إىل حمبة الفقراء وفتح عليه ويأخذ هلم اجلوائز ويعتين بشأهن
بسبب ذلك قال الربهان بن مفلح ولقد شاهدته وهو يف أهبته وناموسه مبسجد اخليف يقبل يد شخص من الفقراء 

  وميرها على وجهه تويف يوم اخلميس ثامن شهر مجادى األوىل 
 قبله وكان دينا عفيفا فاضال له معرفة باألمور كأبيه وباشر نيابة احلكم عن والده وكان ولده شرف الدين حممد تويف

  وانقطع نسله ودفن خارج باب النصر يف تربة جد والده الشيخ عبد املنعم ووجد عليه والده والناس 

  سنة مثان ومخسني ومثامنائة



  
سن بن الدوالييب البغدادي مث الشامي احلنبلي فيها تقريبا تويف الشيخ عفيف الدين أبو املعايل علي بن عبد احمل

اخلطيب شيخ مدرسة أيب عمر ولد ببغداد يف حادي عشرى احملرم سنة تسع وسبعني وسبعمائة ومسع هبا من مشس 
الدين الكرماين صحيح البخاري يف سنة مخس ومثامنائة وقدم دمشق فاستوطنها وويل خطابة اجلامع املظفري ومشيخة 

   عمر وكان إماما عاملا ذا سند عال يف احلديث وتويف بصاحلية دمشق ودفن بالسفحمدرسة الشيخ أيب

  سنة تسع ومخسني ومثامنائة

  
  فيها وقع سيل عظيم مبكة ودخل احلرم حىت قارب احلجر األسود 

  سنة  وفيها تويف أمري مكة الزين أبو زهري بركات بن البدر أيب املعايل حسن ابن عجالن بن رميثة ومل يكمل ستني
  وفيها صاحب حصن كيفا حسن بن عثمان بن العادل األيويب 

وفيها عز الدين عبد السالم بن أمحد بن عبد املنعم بن حممد بن أمحد القيلوي بالقاف مث حتتانية ساكنة مث الم مفتوحة 
نفي اإلمام العالمة قال وبعد الواو ياء النسب نسبة إىل قرية بأرض بغداد يقال هلا قيلويه مثل نفطويه نزيل القاهرة احل

الربهان البقاعي يف عنوان الزمان ولد سنة مثانني وسبعمائة تقريبا باجلانب الشرقي من بغداد وقرأ به القرآن برواية 
عاصم وحفظ كتبا يف الفقه واألصول والنحو واملعاين وغري ذلك فأكثر من احملفوظات جدا مث مسع البخاري على 

خذ عنه فقه احلنابلة وعن الشيخ عبد اهللا بن عزيز بالزايني والتثقيل املصغر وعن الشيخ الشيخ حممد بن اجلاردي وأ
حممود املعروف بكريكر بالتصغري وغريهم وحبث يف فقه الشافعية أيضا مث حتنف وأخذ األصول عن الشيخ أمحد 

رائض عن الشيخ عبد القادر الدوالييب والنحو عن الشيخ أمحد بن املقداد وغريه والطب عن املوفق اهلمذاين والف
الواسطي وانتفع به يف غري ذلك مث ارحتل إىل العجم ملا جناه اهللا تعاىل من فتنة مترلنك العظمى فالزم ضياء الدين 
اهلروي احلنفي وأخذ عنه فقه احلنفية بعد أن حفظ جممع البحرين وقرأ على غريه وقرأ يف عدة علوم على من ال 

ن من بالد الروم فأخذ التصوف عن الشيخ يار على السيواسي مث دخل بالد الشام وحلب حيصى مث ارحتل إىل أرزجنا
وبيت املقدس فاجتمع بالقدوة العالمة شهاب الدين بن اهلامي مث رحل إىل القاهرة فأخذ احلديث عن الويل العراقي 

  واجلمال احلنبلي اجلندي

بعدة أماكن والزمه الناس وانتفعوا به جدا وهو رجل والشمس الشامي وهذه الطبقة فأكثر جدا ودرس يف القاهرة 
خري زاهد مؤثر لالنقطاع عن الناس والعفة والتقنع بزراعات يزرعها ومل حيصل له إنصاف من رؤساء الزمان يف أمر 

  الدنيا وعنده رياضة زائدة وصرب على أشغال الناس له واحتمال جفاهم ومل يعنت بالتصنيف ومن شعره 
  ) ومخر أعدائك يف آنيه ** م يف آنيه شرابك املختو( 
  ) قبل انقضاء العمر يف آنيه ** فليت أيامك يل آنيه ( 

  انتهى ملخصا أي وتويف يف رمضان بالقاهرة وقد جتاوز الثمانني 
وفيها معني الدين عبد اللطيف بن أيب بكر بن سليمان القاضي بن القاضي احلليب األصل املصري املولد واملنشأ 

قال يف املنهل الصايف ولد بالقاهرة سنة اثنيت عشرة ومثامنائة ختمينا ونشأ هبا حتت كنف والده وحفظ القرآن الشافعي 
العزيز وصلى بالناس يف سنة أربع وعشرين وحفظ عدة خمتصرات وتفقه على الشرف السبكي وقرأ املعقول على 



ه وغريه وكتب يف التوقيع بديوان اإلنشاء التقي الشمين وعلى الشمس الرومي وكتب اخلط املنسوب وتدرب بوالد
بالديار املصرية مث ويل كتابة سر حلب بعد عزل والده يف آخر الدولة األشرفية فباشرها على أحسن وجه وحظى 
عند نائبها مث عزل وعاد إىل توقيع دست القاهرة واستمر على ذلك إىل أن تويف والده سنة أربع وأربعني ومثامنائة 

  يف كتابة السر مبصر فاستقر مكانه 
وفيها مشس الدين حممد بن حسن بن علي بن عثمان النواجي الشافعي املصري اإلمام العالمة األديب قال يف عنوان 
الزمان ولد بالقاهرة بعد سنة مخس ومثانني وسبعمائة تقريبا وقرأ هبا القرآن وتال ببعض السبع على الشيخ أمري حاج 

الشمس اجلزري وحفظ العمدة والتنبيه والشاطبية واأللفية وعرض بعضها على  والشمس الزراتيين وعلى شيخنا
  الشيخ زين الدين العراقي وذكر أنه

أجاز له وغريه مث أقبل على التفهم فأخذ الفقه عن الشمس الربماوي والربهان البيجوري وغريمها والنحو وغريه من 
والشمس بن هشام العجيمي وحج مرتني ودخل دمياط املعقول عن الشيخ عز الدين بن مجاعة والشمس البساطي 

وأسكندرية وتردد إىل احمللة وأمعن النظر يف علوم األدب وأنعم حىت فاق أهل العصر فما رام بديع معىن إال أطاعه 
وأنعم وأطال االعتناء باألدب فحوى فيه قصب السبق إىل أعلى الرتب ومن مصنفاته حاشية على التوضيح يف جملدة 

اشية على اجلاربردى وكتاب تأهيل الغريب يشتمل على قصائد مطوالت كلها غزل والشفايف بديع إال وبعض ح
كتفا وخلع العذار يف وصف العذار وصحائف احلسنات وروضة اجملالس يف بديع اجملانسة ومراتع الغزالن يف وصف 

سرور يف وصف اخلمور فحصلت له احلسان من الغلمان وحلية الكميت يف وصف اخلمر وكان مساه أوال احلبور وال
  بسببه حمنة عظيمة واستفىت عليه فغري تسميته ومن شعره ما ذكره يف الشفا 

  ) فيا رعى اهللا زمان الصباح ** بعد صباح الوجه عيشى مضى ( 
  ) أهفو إذا هب نسيم الصباح ** وبت أرعى النجم لكنين ( 

  ومنه 
  ) رى وتربى من الظما هبا كبدي احل** عسى شربة من ماء ريقك تنطفي ( 
  ) أقضى زماين يف عسى ولعلما ** فحتام ال أحظى هبا وإىل مىت ( 

  ومنه 
  ) عين وصدري أضحى ضيقا حرجا ** لقد تزايد مهي مذ نأى فرج ( 
  ) يا مشتكي اهلم دعه وانتظر فرجا ** ورحت أشكو األسى واحلال ينشدين ( 

  مال عليه فلذلك مل أذكر شيئا من ذلك فرمحهما اهللا تعاىلمث ذكر له أشياء حسنة وأخرى بضدها وأظهر حتا

  سنة ستني ومثامنائة

  
فيها تويف املوىل سيد علي العجمي احلنفي قال يف الشقائق حصل العلوم يف بالده ويقال أنه قرأ على السيد الشريف 

رام مث أتى إىل مدينة أدرنة مث أتى بالد الروم فأتى بلدة قسطموين وواليها إذ ذاك إمسعيل بك فأكرمه غاية اإلك
فأعطاه السلطان مرادخان مدرسة جده السلطان بايزيدخان مبدينة بروسا وعاش إىل زمن السلطان حممد واجتمع 

عنده مع علماء زمانه وحبث معهم وظهر فضله بينهم وله من التصانيف حواش على حاشية شرح الشمسية للسيد 



سيد الشريف أيضا وحواش على شرح املواقف للسيد الشريف وكان الشريف وحواش على حاشية شرح املطالع لل
  له خط حسن انتهى 

وفيها مشس الدين حممد بن علي بن حممد بن نصري الدمشقي مث القاهري كان ممن تعاىن األدب ومهر يف عمل املواليا 
  وغريه وصار قيما 

كان إماما عاملا مصنفا مفيدا صحيح العقيدة وفيها منصور بن احلسني بن علي الكازروين الشافعي اإلمام العالمة 
  صنف حجة السفرة الربرة على املبتدعة الفجرة الكفرة وتويف مبكة املشرفة 

  سنة إحدى وستني ومثامنائة

  
فيها تويف برهان الدين إبراهيم بن حممد بن حممد بن حممد بن سليمان بن علي البعلي الشافعي املعروف بابن 

  ضال نبيال تويف يف ذي احلجة عن أربع ومثانني سنة املراحلي كان إماما فا
وفيها أبو العباس أمحد بن حممد بن عبد الغين السوسي احلنفي العارف باهللا تعاىل املسلك العامل العامل القطب الغوث 

احلنفي  قال املناوي يف طبقاته كان من أفراد الصلحاء املسلكني بالقاهرة عايل الرتبة جدا حىت يقال أن الشيخ حممد
إمنا نال ما وصل إليه بلحظه وكان تفقه على ذوي املذاهب األربعة وله كرامات ومكاشفات منها أن الكمال بن 

  اهلمام ملا دخل مكة سأل العارف

عبد الكرمي احلضرمي أن يريه القطب فوعده لوقت معني مث دخل معه فيه إىل املطاف وقال له ارفع رأسك فرفع 
 السماء واألرض فتأمله فإذا هو صاحب الترمجة فدهش وصار يقول من دهشته بأعلى فوجد شيخا على كرسي بني

صوته هذا صاحبنا ومل نعرف مقامه فاختفى عنه وملا رجع الكمال إىل مصر بادر للسالم عليه وقبل قدميه فقال أكتم 
  ما رأيته وتوىف بالقاهرة عن حنو مثانني سنة ودفن بالقرافة 

القاضي جالل الدين أيب عمر التلفييت الشافعي اإلمام العامل تويف يف شوال عن مخس وستني وفيها القاضي قاسم بن 
  سنة قاله يف ذيل الدول 

وفيها كمال الدين حممد بن عبد الواحد بن عبد احلميد بن مسعود السيواسي مث األسكندري املعروف بابن اهلمام 
تسعني وسبعمائة وتفقه بالسراج قاري اهلداية والزمه يف األصول احلنفي اإلمام العالمة قال يف بغية الوعاة ولد سنة 

وغريها وانتفع به وبالقاضي حمب الدين بن الشحنة ملا دخل القاهرة سنة ثالث عشرة والزمه ورجع معه إىل حلب 
 وأقام عنده إىل أن مات وأخذ العربية عن اجلمال احلميدي واألصول وغريه عن البساطي واحلديث عن أيب زرعة
ابن العراقي والتصوف عن اخلوايف والقراآت عن الزراتييت ومسع احلديث عن اجلمال احلنبلي والشمس الشامي 

وأجاز له املراغي وابن ظهرية وتقدم على أقرانه وبرع يف العلوم وتصدى لنشر العلم فانتفع به خلق وكان عالمة يف 
ف واملويسيقى وغريها حمققا جدليا نظارا وكان يقول ال الفقه واألصول والنحو والتصريف واملعاين والبيان والتصو

أقلد يف املعقوالت أحدا وقال الربهان األبناسي من أقرانه طلبت حجج الدين ما كان يف بلدنا من يقوم هبا غريه 
  وكان للشيخ نصيب وافر مما ألرباب األحوال من الكشف

رجع فإن للناس حاجة بعلمك وكان يأتيه الوارد كما يأيت والكرامات وكان جترد أوال بالكلية فقال له أهل الطريق ا
الصوفية لكنه يقلع عنه بسرعة ألجل خمالطته بالناس أخربين بعض الصوفية من أصحابه أنه كان عنده يف بيته الذي 



 مبصر فأتاه الوارد فقام مسرعا قال احلاكي وأخذ بيدي جيرين وهو يعدو يف مشيه وأنا أجري معه إىل أن وقف علي
املراكب فقال ما لكم واقفني ههنا فقالوا أوقفنا الريح وما هو باختيارنا فقال هو الذي يسريكم وهو الذي يوقفكم 
قالوا نعم قال احلاكي وأقلع عنه الوارد فقال لعلي شققت عليك قال فقلت أي واهللا وانقطع قليب من اجلري فقال 

يخ يالزم لبس الطيلسان كما هو السنة ويرخيه كثريا على ال تأخذ علي فإين مل أشعر بشيء مما فعلته وكان الش
وجهه وقت حضور الشيخونية وكان خيفف احلضور جدا وخيفف صالته كما هو شأن األبدال فقد نقلوا أن صالة 

األبدال خفيفة وكان الشيخ أفىت برهة من عمره مث ترك االفتاء مجلة وويل من الوظائف تدريس الفقه باملنصورية 
صاحل وباألشرفية والشيخونية فباشرها مدة أحسن مباشرة غري ملتفت إىل أحد من األكابر وأرباب الدولة مث وبقبة ال

رغب عنها ملا جاور باحلرمني واستقر بعده شيخنا العالمة حمي الدين الكافيجي وكان حسن اللقاء والسمت والبشر 
اسن اجلمة وكان أحد األوصياء علي وله تصانيف منها والبزة طيب النغمة مع الوقار واهليبة والتواضع املفرط واحمل

شرح اهلداية مساه فتح القدير للعاجز الفقري وصل فيه إىل أثناء الوكالة والتحرير يف أصول الفقه واملسايرة يف أصول 
م نازل الدين وكراسة يف اعراب سبحان اهللا وحبمده سبحان اهللا العظيم وله خمتصر يف الفقه مساه زاد الفقري وله نظ

  مات يوم اجلمعة سابع رمضان انتهى 

  سنة اثنتني وستني ومثامنائة

  
  فيها وقع يف بوالق حريق مل يسمع مبثله

  
وفيها تويف إبراهيم الزيات اجملذوب قال املناوي يف طبقاته كان معتقدا عند اخلاصة والعامة يزوره األكابر واألصاغر 

آلفاق وكان غالب أكله اللوز مات يف القعدة مبوضع مقامه بقنطرة وله خوارق وكرامات كثرية وقصد للزيارة من ا
  قديدار انتهى 

وفيها شهاب الدين أمحد بن حممد بن حسني القاهري السيفي يشبك احلنفي الصويف ويعرف بابن مبارك شاه قال يف 
  ذيل الدول كان إماما عالمة انتهى 

تقي الدين أبو الصدق أبو بكر بن إبراهيم بن يوسف بن قندس وفيها أو يف اليت قبلها وبه جزم العلموي يف طبقاته 
البعلي احلنبلي اإلمام العالمة ذو الفنون ولد على ما كتبه خبطه قرب سنة تسع ومثامنائة ومسع على التاج بن بردس 

له  وغريه وتفقه يف املذهب وحفظ املقنع وعىن بعلم احلديث كثريا وقرأ األصول على ابن العصيايت حبمص وأذن
باالفتاء والتدريس مجاعة منهم الشيخ شرف الدين بن مفلح مث قرأ املعاين والبيان على الشيخ يوسف الرومي والنحو 

على ابن أيب اجلوف وكان مفننا يف العلوم ذا ذهن ثاقب مث بعد وفاة شيخه ابن مفلح طلبه الشيخ عبد الرمحن بن 
ى ألقراء الطلبة ونفعهم مث ويل نيابة احلكم عن العز البغدادي داود وأجلسه يف مدرسة شيخ اإلسالم أيب عمر فتصد

مدة مث ترك ذلك وأقبل على االشتغال يف العلم وكسب يده وأخذ عنه العلم مجاعة وانتفعوا به منهم شيخ املذهب 
اشية على عالء الدين املرداوي والشيخ تقي الدين اجلراعي وغريمها من األعالم وكان من عباد اهللا الصاحلني وله ح

  الفروع وحاشية على احملرر وتويف يوم عاشوراء ودفن بالروضة قريبا من الشيخ موفق الدين 



وفيها تقريبا داود بن حممد بن إبراهيم بن شداد بن املبارك النجدي األصل الربيعي النسب احلموي املولد احلنبلي 
  خذ العلم عن قاضي القضاة عالء الدين بن املغلىاملعروف بالبالعي نسبة إىل بلدة تسمى البالعة الفقيه الفرضي أ

  وكان له يد طوىل يف الفرائض واحلساب ومن تالمذته األعيان من قضاة طرابلس وغريها وتويف حبماة 
وفيها القاضي نور الدين علي بن حممد بن اقربس الشافعي اإلمام العالمة قال يف العنوان ولد سنة إحدى ومثامنائة 

أنه تال بالسبع على الشمس الزراتيين والشيخ أمري حاج وأنه أخذ الفقه عن الشيخ مشس الدين  بالقاهرة وأخربين
األبوصريي والشيخ عز الدين بن مجاعة والشمس الربماوي واملنطق وكان رفيقه الكمال بن اهلمام عن اجلالل 

واملعاين والبيان واألصلني واملنطق اهلندي وأثىن على علمه به والزم الشمس البساطي فانتفع به يف النحو والتصريف 
وغري ذلك وعنده فضيلة وكالمه أكثر من فضيلته وعنده جراءة وطالقة لسان وقدرة على الدخول يف الناس وعلى 
صحبة األتراك صحب جقمق العالئي والزمه حىت عرف به فلما ويل السلطنة حصل له منه حظ وواله وظائف منها 

ا وناب يف القضاء للشمس اهلروي وغريه وله نظم وسط رمبا وقع فيه اجليد وكذا نظر األوقاف ووسع يف دنياه جد
نثره ومسع شيخنا ابن حجر وغريه وحج وجاور وسافر إىل دمشق وزار القدس ودخل ثغر اسكندرية ودمياط ومن 

  نظمه 
  ) أرجو النجاة هبا من التشديد ** يا رب مايل غري رمحتك اليت ( 
  ) حوسبت ما عندي سوى التوحيد ** لي إذا موالي ال علمي وال عم( 

  انتهى ملخصا وتويف بالقاهرة يف صفر وقد جاوز الستني 
وفيها نور الدين أبو احلسن علي بن حممد املتبويل الشهري بابن الرزاز احلنبلي اإلمام العالمة كان من أعيان فقهاء 

بعده وكان يكتب على الفتوى عبارة حسنة وتويف  الديار املصرية وقضاهتا باشر نيابة القضاء عن ابن املغلى ومن
  بالقاهرة يف حادي عشر ربيع األول ودفن بتربة الشيخ نصر املنبجي 

  وفيها زين الدين عبد الرمحن بن حممد بن خالد بن زهر احلنبلي

احلمصي كان من أهل الفضل قرأ املقنع على والده وروى احلديث بسند عال روى عن الشيخ مشس الدين بن 
  اليونانية عن احلجار وكان مالزما للعبادة واخلشوع والصالح 

  سنة ثالث وستني ومثامنائة

  
  فيها تويف شهاب الدين أمحد بن حممد بن صاحل بن عثمان األسليمي مث احلسيين القاهري الشافعي اإلمام العالمة 

  م العامل تويف بنابلس وفيها شهاب الدين أمحد بن حممد بن اجملد املخزومي احلنبلي النابلسي اإلما
  وتويف فيها أيضا يف هذه السنة زين الدين عبد املغيث بن األمري ناصر الدين حممد بن عبد املغيث احلنبلي 

وفيها برهان الدين أبو اخلري إبراهيم بن أمحد بن عبد الكايف الطباطيب املقرىء الصويف الشافعي السيد الشريف قال 
ده ولسانه ويطوي على املعارف اليقينية جنانه وال يلتفت إىل الدنيا وال يقبلها املناوي كان يطلق بكل صاحلة ي

ويشتري حاجته من السوق وحيملها أخذ عن احملب الطربي والكمال الكازروين واحلافظ ابن حجر وتصدى لألقراء 
صوف واستمر مالزما باحلرمني وأخذ عنه األماثل وله اليد الطوىل يف التصوف وعنه أخذ جدنا الشرف املناوي الت

  طريقته املرضية إىل أن حان أجله وأدركته املنية وتويف مبكة انتهى 



وفيها مشس الدين حممد بن عبد اهللا بن خليل بن أمحد البالطنسي مث الدمشقي الشافعي اإلمام العامل تويف يف صفر عن 
  أربع وستني سنة 

  مث احلليبوفيها مشس الدين حممد بن حممد بن علي بن أمحد احلموي 

الشافعي الصويف ويعرف بابن الشماع كان إماما عاملا عامال زاهدا عالمة تويف بطيبة املشرفة يف ذي القعدة عن بضع 
  وسبعني سنة ودفن بالبقيع 

  سنة أربع وستني ومثامنائة

  
  فيها كان الطاعون العظيم بغزة مث الشام والقدس ومات فيه من ال حيصى 

إبراهيم بن علي بن حممد بن داود البيضاوي مث املكي الشافعي ويعرف بالزمزي اإلمام وفيها تويف برهان الدين 
  العالمة تويف يف ربيع األول عن ست ومثانني سنة 

وفيها شهاب الدين أمحد بن علي بن حممد الشحام احلنبلي املؤذن باجلامع األموي ولد يف خامس عشرى احملرم سنة 
مجاعة وروى عنه مجاعة من األعيان وتويف بالقدس الشريف يف هنار الثالثاء تاسع إحدى ومثانني وسبعمائة ومسع من 

  مجادى اآلخرة 
وفيها تقريبا قاضي القضاة تقي الدين أبو الصدق أبو بكر بن حممد بن الصدر البعلي احلنبلي ولد سنة سبع وسبعني 

نانية البعلي ببعلبك وويل قضاء وسبعمائة وروى عمن روى عن احلجار ومسع على الشيخ مشس الدين بن اليو
  طرابلس مدة طويلة وكان حسن السرية وأجاز الشيخ نور الدين العصيايت وأخذ عنه مجاعات 

وفيها جالل الدين حممد بن أمحد بن حممد بن إبراهيم احمللى الشافعي تفتازاين العرب اإلمام العالمة قال يف حسن 
ئة واشتغل وبرع يف الفنون فقها وكالما وأصوال وحنوا ومنطقا احملاضرة ولد مبصر سنة إحدى وتسعني وسبعما

وغريها وأخذ عن البدر حممود األقصرائي والربهان البيجوري والشمس البساطي والعالء البخاري وغريهم وكان 
عالمة آية يف الذكاء والفهم كان بعض أهل عصره يقول فيه أن ذهنه يثقب املاس وكان هو يقول عن نفسه إن 

  ال يقبل اخلطأ ومل يك يقدر على احلفظ وحفظ كراسا من بعض الكتبفهمي 

فامتأل بدنه حرارة وكان غرة هذا العصر يف سلوك طريق السلف على قدم من الصالح والورع واألمر باملعروف 
عليه  والنهي عن املنكر يواجه بذلك أكابر الظلمة واحلكام ويأتون إليه فال يلتفت إليهم وال يأذن هلم يف الدخول

وكان عظيم احلدة جدا ال يراعي أحدا يف القول يؤسى يف عقود اجملالس على قضاة القضاة وغريهم وهم خيضعون 
له ويهابونه ويرجعون إليه وظهرت له كرامات وعرض عليه القضاء األكرب فامتنع وويل تدريس الفقه باملؤيدية 

ه امللل والسآمة ومسع احلديث من الشرف بن الكويك والربقوقية وقرأ عليه مجاعة وكان قليل األقراء يغلب علي
وكان متقشفا يف مركوبه وملبوسه ويتكسب بالتجارة وألف كتبا تشد إليها الرحال يف غاية االختصار والتحرير 
والتنفيح وسالسة العبارة وحسن املزج واحلل وقد أقبل عليها الناس وتلقوها بالقبول وتداولوها منها شرح مجع 

 األصول وشرح املنهاج يف الفقه وشرح بردة املديح ومناسك وكتاب يف اجلهاد ومنها أشياء مل تكمل اجلوامع يف
كشرح القواعد البن هشام وشرح التسهيل كتب منه قليال جدا وحاشية على شرح جامع املختصرات وحاشية 

آن كتب منه من أول الكهف على جواهر األسنوي وشرح الشمسية يف املنطق وأجل كتبه اليت مل تكمل تفسري القر



إىل آخر القرآن وهو ممزوج حمرر يف غاية احلسن وكتب على الفاحتة وآيات يسرية من البقرة وقد كملته بتكملة 
  على منطه من أول البقرة إىل آخر األسراء وتويف يف أول يوم من سنة أربع وستني ومثامنائة انتهى 

  سنة مخس وستني ومثامنائة

  
  ة سيل عظيم يف صفرها كان مبك

وفيها تويف امللك األشرف سيف الدين أبو النصر اينال العالئي تسلطن يف صبيحة يوم اإلثنني لثمان مضني من شهر 
  ربيع األول سنة سبع ومخسني ومثامنائة

وهو الثاين عشر من ملوك اجلراكسة وأوالدهم وهو جركسي جلبه اخلواجا عالء الدين إىل مصر فاشتراه الظاهر 
أعتقه الناصر فرج بن برقوق وتنقل يف الدولة إىل أن صار يف أيام األشرف برسباي أمري مائة مقدم ألف برقوق و

وواله الظاهر جقمق الدوادارية الكربى إىل أن جعله أتابكا واستمر إىل أن تسلطن ومت أمره يف امللك وطالت أيامه 
شتهر باينال األجرود وكان قليل الظلم قليل سفك حنو مثان سنني وشهرين وأياما وكان طويال خفيف اللحية حبيث ا

الدماء متجاوزا عن اخلطا والتقصري إال أن مماليكه ساءت سريهتم يف الناس واستمر سلطانا إىل أن خلع نفسه من 
السلطنة وعقدها لولده امللك املؤيد شهاب الدين أيب الفتح أمحد بن إينال العالئي يف يوم األربعاء رابع عشر ليلة 

ت من مجادى األوىل وتويف والده بعد ذاك بيوم واحد مث خلعه أتابكه خشقدم بعد مخسة أشهر ومخسة أيام وويل خل
  السلطنة عوضه امللك الظاهر خشقدم يوم األحد إلحدى عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان 

يف ذي القعدة عن ثالث وفيها القاضي شهاب الدين أمحد بن حممد بن حممد بن عمر البلقيين اإلمام العامل تويف 
  ومخسني سنة 

وفيها عبد اهللا بن حممد بن عبد الرمحن بن إبراهيم الكناين احلموي املعروف بابن مجاعة تويف يف ذي القعدة عن مخس 
  ومثانني سنة 

وفيها باعلوي عبد اهللا بن أيب بكر بن عبد الرمحن اليمين الصويف كان شيخ حضر موت وركنها وصوفيها وزاهدها 
  أتباع وخدم مع الوالية الظاهرة واألسرار الباهرة وتويف يف رمضان له 

  سنة ست وستني ومثامنائة

  
فيها تويف السيد حسني بن حممد بن أيوب احلسين الشافعي املعروف بالسيد النسابة كان إماما عاملا أخباريا تويف يف 

  مستهل صفر وقد قارب املائة

  
  كيفا وهو آخر ملوك احلصن من بين أيوب وفيها السلطان خلف األيويب صاحب حصن 

وفيها مشس الدين أبو الفتح حممد بن أمحد بن أيب بكر القاهري الشافعي الصويف اإلمام الزاهد تويف يف ربيع األول 
  عن حنو مثانني سنة 



  سنة سبع وستني ومثامنائة

  
   حنو قفل باب الكعبة يف ربيع اآلخر وقع مبكة سيل عظيم حىت دخل املسجد احلرام وارتقى املاء إىل

ويف حدودها تويف برهان الدين أبو إسحق إبراهيم بن التاج عبد الوهاب بن عبد السالم بن عبد القادر البغدادي 
احلنبلي ولد يف ثالث ذي احلجة سنة ثالث وتسعني وسبعمائة وقرأ على علماء عصره وجد واجتهد حىت صار إماما 

  ان عاملا حمدثا زاهدا يشار إليه بالبن
وفيها أبو بكر بن حممد بن إمسعيل بن علي القلقشندي املقدسي الشافعي كان إماما عاملا عامال حمدثا فقيها تويف ببيت 

  املقدس يف مجادى اآلخرة عن بضع ومثانني سنة 
المة وفيها أبو السعادات بن حممد بن عبد اهللا بن سعد النابلسي األصل املقدسي نزيل القاهرة احلنفي كان إماما ع

  شيخ مذهب النعمان يف زمنه تويف يف ربيع اآلخر عن حنو مائة سنة 
  وفيها تقريبا زين الدين أبو عبد اهللا بالل بن عبد الرمحن بن عبد الرحيم القادري احلنبلي الفقيه اإلمام العامل 

  ا عاملا فقيهاويف حدودها مشس الدين حممد بن عبد اهللا املتبويل احلنبلي املشهور بابن الرزاز كان إمام

  سنة مثان وستني ومثامنائة

  
فيها تويف قاضي القضاة علم الدين صاحل بن شيخ اإلسالم سراج الدين عمر البلقيين الشافعي اإلمام العالمة قال 
السيوطي يف حسن احملاضرة وهو شيخنا حامل لواء مذهب الشافعي يف عصره ولد سنة إحدى وتسعني وسبعمائة 

وأخيه والنحو عن الشطنويف واألصول عن العز بن مجاعة ومسع على أبيه جزء اجلمعة وختم  وأخذ الفقه عن والده
الدالئل وغري ذلك وعلى الشهاب ابن حجي جزء ابن جنيد وحضر عند احلافظ أيب الفضل العراقي يف االمالء وتوىل 

ىل القضاء األكرب سنة ست مشيخة اخلشابية والتفسري بالربقوقية بعد أخيه وتدريس الشريفية بعد القمين وتو
وعشرين بعزل الشيخ ويل الدين وتكرر عزله وإعادته وتفرد بالفقه وأخذ عنه اجلم الغفري وأحلق األصاغر باألكابر 

واألحفاد باألجداد وألف تفسري القرآن وكمل التدريب ألبيه وغري ذلك قرأت عليه الفقه وأجازين بالتدريس 
  لتأليف ومات يوم األربعاء خامس رجب انتهى وحضر تصديري وقد أفردت ترمجته با

وفيها مجال الدين عبد اهللا بن أيب بكر بن خالد بن زهرا احلمصي احلنبلي اإلمام العالمة قرأ الفروع على ابن مغلى 
وله عليه حاشية لطيفة وقرأ جتريد العناية على مؤلفه القاضي عالء الدين بن اللحام واألصول له أيضا وأخذ عن 

  قاضي مشس الدين وعلماء دمشق وكان من أكابر الفضالء وتويف يف هذه السنة عن أكثر من مائة سنة عمه ال
وفيها أبو احلسن علي بن سودون البشبغاوي القاهري احلنفي اإلمام العالمة أخذ عن علماء عصره وتفنن يف العلوم 

الظل وألف كتابا حافال صدره نظم فائق يف وكان مملقا فأخذ يف رواج أمره باجملون ويقال أنه أول من أحدث خيال 
  مديح املصطفى صلى اهللا عليه وسلم وغريه وعجزه خرافات

ويقال أن والده كان قاضيا مبصر وأنه مسع بأن ولده تعاطى التمسخر مع األراذل حتت قلعة دمشق فأتى إىل الشام 
  ووقف على حلقة فيها ولده يتعاطى ذلك فلما رأى والده أنشد 

  ) بأن أكن قاضي البلد ** يرجو والدي  قد كان( 



  ) فليعترب من له ولد ** ما مت إال ما يريد ( 
  وباجلملة فقد كان من أعاجيب الزمان وتويف بدمشق يف رجب عن مثان ومخسني سنة 

ي أم وفيها السيد حيىي بن السيد هباء الدين الشرواين احلنفي الصويف اخللويت قال يف الشقائق ولد مبدينة مشاخي وه
مدائن والية شروان وكان أبوه من أهل الثروة وكان هو صاحب مجال وكمال يلعب بالصوجلان فبينا هو يلعب فيه 

إذ مر عليه الشيخ بريزاده اخللويت فلما رأى أدبه ومجاله دعا له بالفوز بطريق الصوفية فالتجأ املترجم إىل خدمة 
ذلك لدخوله اخللوة مع الصوفية مع هذا اجلمال وأنكر على  الشيخ صدر الدين اخللويت والزم خدمته فكره والده

الشيخ صدر الدين إلذنه له يف ذلك ونصح ولده فلم ينفع حىت قيل أنه قصد إهالك الشيخ صدر الدين واتفق أن 
 السيد حيىي مل حيضر اجلماعة يف صالة العشاء الشتغاله بالتنور وكان الوقت باردا فدخل الشيخ بيته من كوة الدار

وأخذ بيده وقال قم يا ولدي فقال له والده ألي شيء دخل شيخك من الكوة ومل يدخل من الباب وأنت تعتقد أنه 
متشرع فقال خاف من الشوك يف الطريق فقال وأي شوك هو قال إنكارك فعند ذلك زال إنكاره والزم أيضا خدمة 

إىل بلدة باكو من والية شروان وتوطن هناك الشيخ املذكور مث أن السيد حيىي انتقل بعد موت شيخه من مشاخي 
  واجتمع عليه الناس حىت زادت مجاعته على عشرة آالف ونشر اخللفاء إىل أطراف املمالك

وكان هو أول من سن ذلك وكان يقول جبواز إكثار اخللفاء لتعليم اآلداب للناس وأما املرشد فال يكون إال واحدا 
  مقدار ستة أشهر وتويف يف بلدة باكو انتهى ملخصا  وحكى أنه مل يأكل طعاما يف آخر عمره

  وفيها العزيز يوسف بن األشرف برسباي تويف باألسكندرية يف احملرم عن أربعني سنة 
  وتويف بعده أخوه الشهايب أمحد عن حنو سبع وعشرين سنة يف هذه السنة أيضا ومل يكن بينهما ثالثة أشهر 

  سنة تسع وستني ومثامنائة

  
قاضي القضاة شهاب الدين أمحد بن احلسني العباسي السيد احلسيب النسيب احلنبلي اإلمام العالمة ولد فيها تويف 

سنة مخس وتسعني وسبعمائة وأخذ عن ابن املغلى وابن زهرا احلمصي وويل قضاء محاة فباشره فوق ثالثني سنة بعفة 
العباس رضي اهللا عنه وكان من أهل العلم والفضل وديانة وكان يروم اخلالفة ورمبا تكلم له فيها ألنه كان من ذرية 

  وتويف حبماة يف أوائل هذه السنة 
وويل قضاء محاة بعده ولد ولده قاضي القضاة حمي الدين عبد القادر بن القاضي موفق الدين بن القاضي شهاب 

  الدين واستمر هبا حنو عشر سنني إىل أن تويف رمحه اهللا 
   سعيد املريين صاحب فاس تويف يف رمضان وفيها السلطان عبد احلق بن أيب

  سنة سبعني ومثامنائة

  
فيها تويف برهان الدين إبراهيم بن أمحد بن ناصر بن خليفة املقدسي الشافعي الناصري الباعوين الدمشقي اإلمام العامل 

  العالمة تويف يف ربيع األول



  عن بضع وتسعني سنة 
  لدين حممد بن أمحد اإلمام العامل الناظم الناثر وتويف بعده يف رمضان هذه السنة أخوه مشس ا

وفيها شهاب الدين أمحد بن إمساعيل بن إبراهيم بن موسى املنويف الشافعي املعروف بابن أيب السعود كان إماما 
  فاضال عاملا تويف بطيبة يف شوال عن ست ومخسني سنة 

نبلي اإلمام العالمة النحوي املفسر احملدث قال وفيها شهاب الدين أمحد بن حممد بن أمحد بن أيب بكر بن زيد احل
العليمي اعتىن بعلم احلديث كثريا ودأب فيه وكان أستاذا يف العربية وله يد طوىل يف التفسري وانتفع به الناس وكان 

يقرأ على الشيخ علي بن زكنون ترتيب مسند اإلمام أمحد له وكذلك غريه من كتب احلديث وكان أستاذا يف 
  ه كتاب خطب يف غاية احلسن وتويف يف سلخ صفر الوعظ ول

  وفيها برينصع بن جهان شاه بن قرا يوسف بن قرا حممد التركماين صاحب بغداد تويف يف ثاين ذي القعدة 
وفيها أبو الفضل عبد الرمحن بن علي بن عمر بن علي األنصاري األندلسي مث القاهري الشافعي املعروف بابن امللقن 

  ة تويف يف شوال عن مثانني سنة قاله يف ذيل الدول كان إماما عالم
وفيها القاضي نور الدين أبو احلسن علي بن شهاب الدين أمحد الشيشيين احلنبلي اإلمام العالمة قال العليمي كان 

من أهل العلم فقيها مفتيا باشر نيابة احلكم بالديار املصرية وكان يكتب على الفتوى كتابة جيدة وأفىت يف خلع 
حليلة إن العمل على صحته ووقوعه ورأيت خطه بذلك وتقدم نظري ذلك يف ترمجة ابن نصر اهللا البغدادي انتهى ا

  ملخصا 
  وفيها ملك صنعاء عامر بن طاهر العدين اليماين

  
وفيها قاضي القضاة نظام الدين عمر بن إبراهيم بن حممد بن مفلح الراميين املقدسي مث الصاحلي احلنبلي اإلمام 

المة الواعظ األستاذ ولد ظنا سنة مثانني وسبعمائة فإن له حضورا على الشيخ الصامت سنة أربع ومثانني ومسع الع
من والده وعمه الشيخ شرف الدين ومجاعة وحضر عند ابن البلقيين وابن املغلى وغريمها من األئمة وكان رجال دينا 

قرأ البخاري على الشيخ مشس الدين بن احملب وأجازه يعمل امليعاد يوم السبت بكرة النهار على طريقة والده و
وباشر نيابة احلكم بدمشق مدة مث استقل بالوظيفة بعد عزل ابن احلبال سنة اثنتني وثالثني واستمرت الوظيفة بينه 
   وبني العز البغدادي دوال إىل أن مات البغدادي وتويف املترجم بصاحلية دمشق ودفن بالروضة قريبا من والده وجده

وفيها مشس الدين حممد بن علي الدمشقي مث القوصي القاهري الشافعي ويعرف بابن الفااليت كان إماما عاملا تويف يف 
  ذي القعدة عن ست وأربعني سنة 

  سنة إحدى وسبعني ومثامنائة

  
ياء من أهل يف حدودها تويف أمحد بن عروش املغريب التونسي قال املناوي يف طبقات األولياء كان من أكابر األول

اجلذب بتونس له كرامات ظاهرة وأحوال باهرة منها أنه كانت الطيور الوحشية تنزل عليه وتأكل من يده ومنها أنه 
كان عنده مجع وافر من الفقراء فكان ميد يديه يف اهلواء وحيضر هلم ما يكفيهم من القوت وكان مهابا جدا ال يقدر 



  كان جالسا على سطح فندق بتونس ليال وهنارا ومل يزل كذلك حىت مات على لقائه كل أحد يقشعر البدن لرؤيته و
  وفيها شهاب الدين أمحد البيت لبدي احلنبلي اإلمام العالمة

  
وفيها القاضي وجيه الدين أسعد بن علي بن حممد بن املنجا التنوخي احلنبلي قال العليمي كان من أهل الفضل 

بالعلماء وتقدم ذكر أسالفه باشر نيابة احلكم بدمشق عن بين مفلح ورواة احلديث الشريف وهو من بيت مشهور 
  وكانت سريته حسنة انتهى 

وفيها أبو احلسن علي بن حممد بن إبراهيم بن أمحد اخلجندي املدين احلنفي اإلمام العامل تويف يف صفر ومل يكمل 
  الثالثني 

د بن حممد بن أمحد بن خملوف بن عبد السالم وفيها قاضي القضاة شرف الدين أبو زكريا حيىي بن حممد بن حمم
املناوي املصري الشافعي جد الشيخ عبد الرؤف املناوي شارح اجلامع الصغري ذكره يف طبقاته وأثىن عليه مبا ال 

مزيد عليه وقال السيوطي يف حسن احملاضرة هو شيخنا شيخ اإلسالم ولد سنة مثان وتسعني وسبعمائة والزم الشيخ 
عراقي وخترج به يف الفقه واألصول ومسع احلديث عليه وعلى الشرف بن الكويك وتصدر لألقراء ويل الدين ال

واألفتاء وخترج به األعيان وويل تدريس الشافعي وقضاء الديار املصرية وله تصانيف منها شرح خمتصر املزين وتويف 
  رثيته بقويل ليلة اإلثنني ثاين مجادى اآلخرة وهو آخر علماء الشافعية وحمققيهم وقد 

  ) حقا باتفاق ** قلت ملا مات شيخ العصر ( 
  ) جهول وفساق ** حني صار األمر ما بني ( 
  انتهى ) إىل يوم التالق ** أيها الدنيا لك الويل ( 

  سنة اثنتني وسبعني ومثامنائة

  
ا بني رطل وأكثر قال يف ذيل الدول يف أواخر ربيعها األول أمطرت السماء وقت العصر حصى أبيض زنة احلصاة م

  وأقل مع برق ورعد وظلمة مث وقع يف عصر الذي يليه مطر على العادة انتهى

  
وفيها تويف شهاب الدين أمحد بن عبد الرمحن بن حممد بن خالد بن زهرا احلمصي احلنبلي اإلمام العامل قرأ املقنع على 

  لى الشيخ بدر الدين العصيايت وتويف حبمص عمه القاضي مشس الدين وألفية ابن مالك وحبثها عليه وقرأ األصول ع
وفيها تقي الدين أبو العباس أمحد بن العالمة كمال الدين حممد بن حممد بن علي بن حيىي بن حممد بن خلف اهللا 

الشمين بضم املعجمة وامليم وتشديد النون القسطنطيين احلنفي هو املالكي والده وجده قال السيوطي يف بغية الوعاة 
اإلمام العالمة املفسر احملدث األصويل املتكلم النحوى البياين إمام النحاة يف زمانه وشيخ العلماء يف أوانه  هو شيخنا

شهد بنشر علومه العاكف والبادي وارتوى من حبار علومه الظمآن والصادي وأما التفسري فبحره احمليط وكشاف 
ديث فالرحلة يف الرواية والدراية إليه واملعول يف حل دقائقه بلفظه الوجيز الفائق على الوسيط والبسيط وأما احل

  مشكالته وفتح مقفالته عليه وأما الفقه فلو رآه النعمان ألنعم به عينا أو رام أحد مناظرته ألنشد 
وأما الكالم فلو رآه األشعري لقربه وقربه وعلم أنه نصري الدين برباهينه وحججه ** ) وألفى قوهلا كذبا ومينا ( 



املرتبة وأما األصول فالربهان ال يقوم عنده حبجة وصاحب املنهاج ال يهتدي معه إىل حمجة وأما النحو فلو  املهذبة
أدركه اخلليل الختذه خليال أو يونس آلنس به وشفى منه غليال وأما املعاين فاملصباح ال يظهر له نور عند هذا 

الكفاح إىل غري ذلك من علوم معدودة وفضائل مأثورة الصباح وما يفعل املفتاح مع من ألقت إليه املقاليد أبطال 
  مشهودة 

  ) هو البدر بل ما دون طلعته البدر ** هو البحر ال بل دون ما علمه البحر ( 
  ) هو الدر ال بل دون منطقه الدر ** هو النجم ال بل دونه النجم رتبة ( 
  ) ذكر فطاب به يف كل ما قطر ** هو الكامل األوصاف يف العلم والتقى ( 
  ) بأوصافه نظم القصائد والنثر ** حماسنه جلت عن احلصر وازدهى ( 

  ولد بأسكندرية يف رمضان سنة إحدى ومثامنائة وقدم القاهرة مع والده وكان

من علماء املالكية فتال على الزراتييت وأخذ عن الشمس الشطنويف والزم القاضي مشس الدين البساطي وانتفع به يف 
ين والبيان وأخذ عن الشيخ حيىي السريامي وبه تفقه وعن العالء البخاري وأخذ احلديث عن الشيخ األصلني واملعا

ويل الدين العراقي وبرع يف الفنون واعتىن به والده يف صغره وأمسعه الكثري من التقى الزبريي واجلمال احلنبلي 
واجلمال بن ظهرية واهليثمي والكمال الدمريي والشيخ ويل الدين وغريهم وأجاز له السراج البلقيين والزين العراقي 

واحلالوي واجلوهري واملراغي وآخرون وخرج له صاحبنا الشيخ مشس الدين السخاوي مشيخة وحدث هبا وبغريها 
وخرجت له جزءا فيه احلديث املسلسل بالنحاة وحدث به وهو إمام عالمة مفنن منقطع القرين سريع اإلدراك قرأ 

فقه والعربية واملعاين والبيان واألصلني وغريها وانتفع به اجلم الغفري وتزامحوا عليه وافتخروا التفسري واحلديث وال
باألخذ عنه مع العفة واخلري والتواضع والشهامة وحسن الشكل واألهبة واالجنماع عن بين الدنيا أقام باجلمالية مدة 

طلب لقضاء احلنفية بالقاهرة سنة مثان وستني فامتنع مث ويل املشيخة واخلطابة بتربة قايتباي اجلركسي بقرب اجلبل و
وصنف شرح املغىن البن هشام وحاشية علي الشفا وشرح خمتصر الوقاية يف الفقه وشرح نظم النخبة يف احلديث 

ولوالديه وله النظم احلسن ومل يزل الشيخ يودين وحيبين ويعظمين ويثين علي كثريا وتويف رمحه اهللا تعاىل قرب العشاء 
  يلة األحد سابع عشرى ذي احلجة انتهى ل

  وفيها شهاب الدين أمحد بن أيب بكر بن صاحل بن عمر املرعشي احلليب اإلمام العامل العالمة تويف يف ذي احلجة 
وفيها شهاب الدين أمحد بن أسد بن عبد الواحد األميوطي الشافعي اإلمام العامل تويف يف ذي احلجة أيضا بني احلرمني 

  يل الدول قاله يف ذ
  وفيها امللك جهان شاه بن قرا يوسف بن قرا حممد التركماين صاحب العراقني

  
وفيها السلطان امللك الظاهر سيف الدين أبو سعيد خشقدم الناصري قال يف األعالم ويل السلطنة يوم األحد 

ناصر الدين وبه  إلحدى عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان سنة مخس وستني ومثامنائة وهو رومي جلبه اخلواجا
عرف واشتراه املؤيد شيخ وأعتقه وصار خاصكيا عنده وتقلب يف الدولة إىل أن جعله األشرف إينال أتابكا لولده 

فخلعه وتسلطن مكانه وكان حمبا للخري وكسا الكعبة الشريفة يف أول واليته على العادة ولكن كانت كسوة 
د ويف اجلامات اليت باجلانب الشرقي بعض ذهب وأرسل يف سنة اجلانب الشرقي واجلانب الشامي بيضاء جبامات سو

ست وستني منربا وكانت مدة سلطنته ست سنني ونصفا تقريبا ومرض فطال مرضه وتويف يوم السبت لعشر خلون 



  من ربيع األول 
الدهم وتسلطن يف ذلك اليوم امللك الظاهر أبو النصر بلباي املؤيدي وهو الرابع عشر من ملوك اجلراكسة وأو

وكان ضعيفا عن تدبري امللك وتنفيذ األمور فخلعه األمراء من السلطنة يف يوم السبت لسبع مضني من مجادى األوىل 
  فكانت مدة سلطنته شهرين إال أربعة أيام 

وتسلطن بعد خلعه عوضا عنه امللك الظاهر أبو سعيد متربغا الظاهري وهو اخلامس عشر من ملوك اجلراكسة 
وكان له فضل وصالح وتودد للناس وحذق ببعض الصنائع حبيث صار يعمل القسي الفائقة بيده  وأوالدهم مبصر

ويعمل السهام عمال فائقا ويرمي هبا أحسن رمي مع الفروسية التامة ومع ذلك ماصفا له دهره يوما ورماه عن كبد 
  قوسه أبعد مرمى وما زال به األمر إىل أن خلعوه ونفوه إىل األسكندرية 

السلطنة امللك األشرف قايتباي احملمودي يف ظهر يوم اإلثنني سادس رجب سنة اثنتني وسبعني ومثامنائة وهو وويل 
  السادس عشر من ملوك اجلراكسة وأوالدهم مبصر انتهى أي وكانت سلطنة الظاهر متربغا شهرين إال يوما واحدا

  
نفي اإلمام العامل تويف يف ربيع األول عن أربع وفيها عبد األول بن حممد بن إبراهيم بن أمحد املرشدي املكي احل

  ومخسني سنة 
  وفيها نور الدين علي بن نردبك الفخري احلنفي اإلمام الفاضل أحد األفراد تويف يف رمضان عن ثالث وثالثني سنة 

وقرأ على  وفيها القاضي حمب الدين حممد بن أمحد بن حممد بن اجلناق القرشي احلنبلي اإلمام العالمة اشتغل ودأب
الشيخ تقي الدين بن قندس مث على الشيخ عالء الدين املرداوي وأذن له يف االفتاء وويل نيابة احلكم بالديار املصرية 

فباشره بعفة وكان يلقى الدروس احلافلة ويشتغل عليه الطلبة وملا استخلفه القاضي عز الدين يف سنة ست وستني 
  ومثامنائة أنشد لنفسه 

  ) وأبدلتها بالضيق من سعة الفضا ** نفس إذ صرت قاضيا آهلي ظلمت ال( 
  ) فأسألك التوفيق واللطف يف القضا ** ومحلتها ماال تكاد تطيقه ( 

وفيها قاضي القضاة مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن عبد الرمحن بن حممد العمري العليمي نسبة إىل سيدنا علي بن 
والصحيح أنه عليل بالالم وهو من ذرية عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه عليل املشهور عند الناس بعلي بن عليم 

احلنبلي املقدسي قال ولده يف طبقات احلنابلة ولد يف سنة سبع ومثامنائة بالرملة ونشأ هبا مث توجه إىل مدينة صفد 
مدينة الرملة واشتغل فأقام هبا وقرأ القرآن وحفظه برواية عاصم وأتقنها وأجيز هبا من مشايخ القراءة مث عاد إىل 

بالعلم على مذهب اإلمام أمحد وحفظ اخلرقي وكل أسالفه شافعية مل يكن فيهم حنبلي سواه وهو من بيت كبري مث 
اجتهد يف حتصيل العلم وسافر إىل الشام ومصر وبيت املقدس وأخذ عن علماء املذهب وأئمة احلديث وفضل يف 

وبرع يف املذهب وأفىت وناظر وأخذ احلديث عن مجاعة من أعيان  فنون من العلم وتفقه بالشيخ يوسف املرداوي
العلماء وقرأ البخاري مرارا والشفا كذلك وكتب خبطه الكثري وكان بارعا يف العربية خطيبا بليغا وصنف يف اخلطب 

  وويل قضاء الرملة استقالال ومل يعلم

يه قضاء بلد اخلليل عليه السالم مث ويل قضاء الرملة أن حنبليا قبله وليها مث ويل قضاء القدس مدة طويلة مث أضيف إل
  تسعة ومخسني يوما إىل أن دخل الوباء فتويف بالطاعون يوم الثالثاء رابع ذي القعدة انتهى ملخصا 



  سنة ثالث وسبعني ومثامنائة

  
شارك يف عدة فنون فيها تويف مجال الدين حممد بن أيب بكر الناشري الصامت قال املناوي يف طبقاته برع يف الفقه و

مث أقبل على التعبد والتزهد وترك الرياسة وحب اخلمول والعزلة واستقل خبويصة نفسه حىت مات ومل خيلف بعده 
  مثله 

  سنة أربع وسبعني ومثامنائة

  
فيها تويف مجال الدين أبو احملاسن يوسف بن األمري الكبري سيف الدين تغرى بردى احلنفي اإلمام العالمة ولد 

هرة سنة اثنيت عشرة ومثامنائة ورباه زوج أخته قاضي القضاة ناصر الدين بن العدمي احلنفي إىل أن مات فتزوج بالقا
بأخته جالل الدين البلقيين الشافعي فتوىل تربيته وحفظ القرآن العزيز وملا كرب اشتغل بفقه احلنفية وحفظ القدوري 

خذ النحو عن التقي الشمين والزمه كثريا وتفقه به أيضا وتفقه بشمس الدين حممد الرومي وبالعيين وغريمها وأ
وأخذ التصريف عن الشيخ عالء الدين الرومي وغريه وقرأ املقامات احلريرية على قوام الدين احلنفي وأخذ عنه 

العربية أيضا وقطعة جيدة من علم اهليئة وأخذ البديع واألدبيات عن الشهاب بن عربشاه احلنفي وغريه وحضر على 
ن حجر العسقالين وانتفع به وأخذ عن أيب السعادات ابن ظهرية وابن العليف وغريمها مث حبب إليه علم التاريخ اب

  فالزم مؤرخي عصره مثل العيين واملقريزي واجتهد يف ذلك إىل الغاية وساعدته جودة ذهنه

ره ومسع شيئا كثريا وحسن تصوره وصحة فهمه ومهر وكتب وحصل وصنف وانتهت إليه رياسة هذا الشأن يف عص
من كتب احلديث وأجازه مجاعات ال حتصى مثل ابن حجر واملقريزي والعيين ومن مصنفاته كتاب املنهل الصايف 

واملستوىف بعد الوايف يف ست جملدات وخمتصره املسمى بالذيل الشايف على املنهل الصايف وخمتصر مساه مورد اللطافة 
نجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة وذيل على اإلشارة للحافظ الذهيب مساه يف ذكر من ويل السلطنة واخلالفة وال

  بالبشارة يف تكملة اإلشارة وكتاب حلية الصفات يف األمساء والصناعات مرتبا على احلروف وغري ذلك ومن شعره 
  ) يف حب خود كاسده ** جتارة احلب غدت ( 
  ) لفرحيت بفائدة ** ورأس مايل هبة ( 

  ا يف عدة ملوك الترك ومنه موالي
  ) بعدو قالوون بعدو كتبغا املفضال ** أيبك قطن يعقبو بيربس ذواال كمال ( 
  ) ططر برسباي جقمق ذو العال اينال ** الجني بيربس برقوق شيخ ذو األفضال ( 

  وتويف يف ذي احلجة 
الصاحل تويف مبردا يف هذه السنة رمحه  وفيها زين الدين عمر بن حممد بن أمحد بن عجيمة احلنبلي اإلمام العامل الفقيه

  اهللا 
ويف حدودها زين الدين عبد الرمحن بن إبراهيم بن احلبال احلنبلي الطرابلسي قال العليمي يف طبقاته سكن بصاحلية 
دمشق مدة يقرىء هبا القرآن والعلم وكان يباشر نيابة احلكم عن قاضي القضاة شهاب الدين بن احلبال مث تركها 

لى االشتغال بالعلم وأخربت أنه كان يأكل يف كل سنة مشمشة واحدة ومن اخلوخ سبعة وال يأكل طعاما وأقبل ع



  مبلح انتهى 
ويف حدودها أيضا مشس الدين حممد بن حممد اللولوي احلنبلي ولد سنة أربع ومثانني وسبعمائة وكان من الصاحلني 

  وله سند عال يف احلديث الشريف قاله العليمي أيضا

  مخس وسبعني ومثامنائةسنة 

  
فيها تويف شهاب الدين أبو الطيب أمحد بن حممد بن علي بن حسن بن إبراهيم األنصاري اخلزرجي القاهري 

الشافعي املعروف بالشهاب احلجازي الشاعر املفلق ولد يف شعبان سنة تسعني وسبعمائة ومسع على اجملد احلنفي 
ثمي وعىن باألدب كثريا حىت صار أوحد أهل زمانه وصنف كتبا أدبية منها والربهان األبناسي وأجاز له العراقي واهلي

روض اآلداب والقواعد واملقامات والتذكرة وغري ذلك ونظم ونثر وطارح وكتب اخلط احلسن ومتيز يف فنون لكنه 
السة وحلو هجر ما عدا األدب منها وأثىن عليه األكابر مع املداومة على التالوة والكتابة وحسن العشرة واجمل

  الكالم وطرح التكلف واحملاسن الوافرة وتويف يف شهر رمضان 
وفيها املوىل عالء الدين علي بن حممود بن حممد بن مسعود بن حممود بن حممد بن حممد بن حممد بن عمر 

الشاهرودي نسبة إىل قرية قريبة من بسطام البسطامي وبسطام بلدة من بالد خراسان اهلروي الرازي العمري 
البكري احلنفي الشهري مبصنفك لقب بذلك الشتغاله بالتصنيف يف حداثة سنة والكاف للتصغري يف لغة العجم وهو 

من أوالد اإلمام فخر الدين الرازي فإن صاحب الترمجة قال يف بعض تصانيفه كان لإلمام الرازي ولد امسه حممد 
امسه يف بعضها ومات حممد يف عنفوان شبابه وولد له  وكان اإلمام حيبه كثريا وأكثر مصنفاته صنفه ألجله وقد ذكر

ولد بعد وفاته ومسوه أيضا حممدا وبلغ رتبة أبيه يف العلم مث مات وخلف ولدا امسه حممود وبلغ أيضا رتبة الكمال مث 
  عزم على سفر احلجاز فخرج من هراة فلما وصل بسطام أكرمه أهلها حملبتهم للعلماء سيما

ازي فأقام هناك حبرمة وافرة وخلف ولدا امسه مسعود وسعى يف حتصيل العلم لكنه مل يبلغ رتبة أوالد فخر الدين الر
آبائه وقنع برتبة الوعظ ألنه مل يهاجر وخلف ولدا امسه حممد فحصل من العلوم ما يقتدي به أهل تلك البالد مث 

والدي انتهى وولد مصنفك يف سنة خلف ولدا امسه جمد الدين حممود فصار هو أيضا مقتدى الناس يف العلم وهو 
ثالث ومثامنائة وسافر مع أخيه إىل هراة لتحصيل العلوم يف سنة اثنيت عشرة ومثامنائة وقرأ على املوىل جالل الدين 
يوسف األوهبي تلميذ التفتازاين وعلى قطب الدين اهلروي وقرأ فقه الشافعي على اإلمام عبد العزيز األهبري وفقه 

مام فصيح الدين بن حممد وملا أتى بالد الروم صار مدرسا بقونية مث عرض له الصمم فأتى قسطنطينية احلنفية على اإل
فعني له السلطان حممد كل يوم مثانني درمها وروى عنه أنه قال لقيت بعض املشايخ من بالد العجم وجرى بيننا 

عندي وإنك جتازى بالصمم وبأن ال يبقى  مباحثة وأغلظت القول يف أثنائها وملا انقطع البحث قال يل أسأت األدب
بعدك عقب وكان إماما عاملا عالمة صوفيا أجيز له باإلرشاد من بضعض خلفاء زين الدين اخلوايف وكان جامعا بني 
رياسيت العلم والعمل ذا شيبة عظيمة نرية وكان يلبس عباء وعلى رأسه تاج وحضر هو وحسن جلىب الفناري عند 

ذكر حسن جلىب تصانيف املوىل مصنفك وقال قد رددت عليه يف كثري من املواضع ومع ذلك حممود باشا الوزير ف
فقد فضلته علي يف املنصب وكان حسن جليب مل ير مصنفك قبل فقال له الوزير هل تعرف مصنفك قال ال فقال 

ن سريع الكتابة هذا هو وأشار إليه فخجل حسن جليب فقال له الوزير ال ختجل فإن به صمما ال يسمع أصال وكا



يكتب كل يوم كراسا من تصنيفه وكان يقرر للطلبة بالكتابة ومن تصانيفه شرح اإلرشاد وشرح املصباح يف النحو 
وشرح آداب البحث وشرح اللباب وشرح املطول وشرح شرح املفتاح للتفتازاين وحاشية على التلويح وشرح 

  البزدوي وشرح القصيدة الروحية البن

ية وشرح اهلداية وحدائق اإلميان ألهل العرفان وشرح املصابيح للبغوي وشرح شرح املفتاح سينا وشرح الوقا
للسيد وحاشية على حاشية شرح املطالع وشرح بعضا من أصول فخر اإلسالم البزدوي وشرح الكشاف وصنف 

ري الفارسي أجاد يف باللسان الفارسي أنوار األحداق وحدائق اإلميان وحتفة السالطني والتحفة احملمودية والتفس
ترتيبه واعتذر عن تأليفه هبذا اللسان أنه أمره بذلك السلطان حممد خان واملأمور معذور وله أيضا شرح الشمسية 
باللسان الفارسي وحاشية على شرح الوقاية لصدر الشريعة وحاشية على شرح العقائد وغري ذلك وتويف رمحه اهللا 

  يب أيوب األنصاري تعاىل بالقسطنطينية ودفن قرب مزار أ
وفيها القاضي مشس الدين حممد بن حممد بن اإلمام النابلسي احلنبلي ويل قضاء نابلس وباشر قضاء الرملة وكان 

  إماما عاملا وتويف بنابلس يف مجادى اآلخرة وتويف ولده عبد املؤمن قبله يف سنة سبعني 

  سنة ست وسبعني ومثامنائة

  
بن حممد بن حممد بن مفلح احلنبلي الكفل حارسي اإلمام العامل اخلطيب املقرىء تويف فيها تويف برهان الدين إبراهيم 

  يوم اجلمعة ثاين عشر ذي احلجة بكفل حارس ودفن حبرم املسجد الكبري عند قرب جده 
م بن وفيها قاضي القضاة عز الدين أبو الربكات أمحد بن إبراهيم بن نصر اهللا بن أمحد بن حممد بن أيب الفتح بن هاش

نصر اهللا بن أمحد الكناين العسقالين األصل مث املصري احلنبلي اإلمام العامل العامل املفنن الورع الزاهد احملقق املتقن 
شيخ عصره وقدوته ولد يف ذي القعدة سنة مثامنائة وتويف والده وهو رضيع فنشأ هو واشتغل بالعلم وبرع ولقي 

  املشايخ وروى الكثري ودأب

أنواعا من العلوم مث باشر نيابة احلكم بالديار املصرية عن ابن سامل مث عن ابن املغلى مث عن احملب  يف الصغر وحصل
بن نصر اهللا مث ويل قضاء الديار املصرية وكان ورعا زاهدا باشر بعفة ونزاهة وصيانة وحرمة مع لني جانب وتواضع 

وكتب الكثري يف علوم شىت ولكن مل ينتفع مبا كتبه  وعلت كلمته وارتفع أمره عند السالطني وأركان الدولة والرعية
المخاله لذلك ودرس وأفىت وناظر وله من التصانيف خمتصر احملرر يف الفقه وتصحيحه ونظمه ومنظومات متعددة يف 

علوم عديدة فقها وحنوا وأصوال وتصريفا وبيانا وبديعا وحسابا وغري ذلك وله من غري النظم توضيح األلفية 
روح غالب هذه املنظومات وتوضيحاهتا إىل غري ذلك من التواريخ واجملاميع واختصر تصحيح اخلالف وشرحها وش

املطلق يف املقنع للشيخ مشس الدين بن عبد القادر النابلسي وكان ينظم الشعر احلسن وكان مرجع احلنابلة يف الديار 
دى األوىل وصلى عليه السلطان قايتباي املصرية إليه ومل يزل كذلك إىل أن تويف ليلة السبت حادي عشر مجا

  والقضاة وأركان الدولة وكانت جنازته حافلة ودفن بالصحراء من القاهرة 
وفيها مشس الدين حممد بن أمحد بن عبد اهللا بن أمحد القلقشندي القاهري الشافعي اإلمام العامل تويف يف ربيع األول 

  عن حنو مثانني سنة 
د اهللا بن عبد الرمحن بن حممد الزرعي مث الدمشقي الشافعي اإلمام العالمة املفنن وفيها جنم الدين حممد بن عب



املعروف بابن قاضي عجلون أخذ عن علماء عصره وبرع ومهر وأخذ عنه من ال حيصى وتويف يف شوال عن مخس 
  وأربعني سنة 

ية احلنبلية الرئيسة روت عن العفيف ويف حدودها أم عبد اهللا نشوان بنت اجلمال عبد اهللا بن علي الكنانية مث املصر
  النشاوري وغريه وروى عنها مجاعة من األعيان منهم القاضي كمال الدين اجلعفري النابلسي وغريه

وكانت خرية صاحلة وتقدم ذكر والدها مجال الدين املعروف باجلندي وهي من أقارب القاضي عز الدين الكناين 
  يف قبول اهلدية وتوفيت بالقاهرة  وكانت على طريقته يف العفة والزهد حىت

  سنة سبع وسبعني ومثامنائة

  
فيها تويف شهاب الدين أمحد بن عبد الرمحن بن أيب بكر بن أمحد بن منصور العامري الرملي الشافعي اإلمام العامل 

  العالمة تويف ليلة نصف شعبان عن بضع وسبعني سنة 
لساملي املناوي األصل القاهري اإلمام العامل تويف يوم اجلمعة وفيها علي بن أمحد بن عثمان بن حممد بن إسحاق ا

  سلخ ربيع األول عن أربع وستني سنة 

  سنة مثان وسبعني ومثامنائة

  
فيها تويف إبراهيم بن عبد ربه الصويف قال املناوي يف طبقاته زاهد مشهور بالصالح معدود من ذوي الفالح أخذ 

ريمها وكان مقيما يف خلوة جبامع الزاهد وللناس فيه اعتقاد ورمبا لقن عن الشيخ حممد الغمري والشيخ مدين وغ
الذكر وسلك بل كان من أرباب األحوال دخل مرة بيت الشيخ مدين يف مولده فأكل طعام املولد كله وأكل مرة 

له بعدك  حلم بقرة كاملة مث طوى بعدها سنة ومن كراماته ما حكاه الشيخ أمني الدين إمام جامع الغمري أنه قال
نسأل يف مهماتنا من قال من بينه وبني أخيه ذراع من تراب فاسألين أجيبك فمرضت بنته فالتمسوا هلا بطيخة فما 

وجدت فجاء إىل قربه وقال الوعد مث رجع بعد العشاء فوجد يف سلم بيته بطيخة مل يعلم من أين جاءت ومناقبه 
  كثرية وتويف يف صفر ودفن بباب جامع الزاهد 

  ا بدر الدين حسن بن أمحد بن عبد اهلادي املشهور بابن املربدوفيه

  احلنبلي اإلمام العامل القاضي باشر نيابة احلكم بدمشق مدة وتويف هبا يف رجب 
وفيها خطاب بن عمر بن مهنا الغزاوي العجلوين الدمشقي الشافعي اإلمام العامل تويف بدمشق يف رمضان وقد قارب 

  السبعني 
  ين عبد القادر بن عبد اهللا بن العفيف احلنبلي الشيخ اإلمام العامل تويف بنابلس يف ذي احلجة وفيها زين الد

وفيها نور الدين علي بن إبراهيم بن البدرشي املالكي القاهري األصل القاضي اإلمام العامل تويف ببيت املقدس يف 
  مستهل مجادى األوىل قاضيا هبا 



  سنة تسع وسبعني ومثامنائة

  
قريبا تويف املوىل حسن جليب بن حممد شاه الفناري احلنفي اإلمام العالمة قال يف الشقائق كان عاملا فاضال قسم فيها ت

أيامه بني العلم والعبادة وكان يلبس الثياب اخلشنة وال يركب دابة للتواضع وكان حيب الفقراء واملساكني ويعاشر 
ابن عمه املوىل على الفناري قاضيا بالعسكر يف أيام السلطان  الصوفية وكان مدرسا باملدرسة احللبية بأدرنة وكان

حممد خان فدخل عليه وقال استأذن من السلطان أين أريد أن أذهب إىل مصر لقراءة مغىن اللبيب يف النحو على 
رجل مغريب مسعته مبصر يعرف ذلك الكتاب غاية املعرفة فعرضه على السلطان فأذن له وقال قد اختل دماغ ذلك 

ملرء وكان السلطان حممد ال حيبه ألجل أنه صنف حواشيه على التلويح باسم السلطان بايزيد يف حياة والده مث أنه ا
دخل إىل مصر وكتب كتاب مغىن اللبيب بتمامة وقرأه على ذلك املغريب قراءة حتقيق وإتقان وكتب ذلك املغريب 

حيح البخاري على بعض تالمذة ابن حجر وحصل له خبطه على ظهر كتابه إجازة له يف ذلك الكتاب وقرأ هناك ص
منه إجازة يف ذلك الكتاب ويف رواية احلديث عنه مث أنه حج وأتى بالد الروم وأرسل كتاب مغىن اللبيب إىل 

  السلطان حممد فلما نظر فيه

اضي زادة زال عنه تكدر خاطره عليه وأعطاه مدرسة أزنيق مث إحدى الثمان وكان يذهب بعد الدرس إىل زيارة ق
ويف الغد يزوره قاضي زاده مث عني له يف كل يوم مثانني درمها وسكن بربسا إىل أن مات وله حواش على املطول 

  وحواش على شرح املواقف للسيد الشريف وحواش على التلويح للعالمة التفتازاين وكلها مقبولة متداولة 
نفي قال يف الشقائق وهو جدي لوالدي كان جده وفيها املوىل خري الدين خليل بن قاسم بن حاجي صفارح احل

األعلى أتى من بالد العجم إىل بالد الروم هاربا من فتنة جنكزخان وتوطن يف نواحي قصطموين وكان صاحب 
كرامات يستجاب الدعاء عند قربه وولد له ولد امسه حممود حصل شيئا من الفقه والعربية ومل يترق إىل درجة 

مسه أمحد وهو أيضا كان عارفا بالعربية والفقه ومل يبلغ مبلغ الفضيلة وولد له ولد امسه حاجي الفضيلة وولد له ولد ا
صفا كان فقيها عابدا صاحلا ومل تكن له فضيلة زائدة وولد له ولد امسه قاسم مات وهو شاب يف طلب العلم وولد 

افر إىل مدينة برسا وقرأ هناك على ابن له صاحب الترمجة وقد بلغ مبلغ الفضيلة قرأ يف بالده مباين العلوم مث س
البشري مث سافر إىل أدرنة وقرأ هناك على أخي موالنا خسرو وقرأ احلديث والتفسري على املوىل خري الدين العجمي 
مث أتى مدينة برسا وقرأ على املوىل يوسف بايل بن املوىل مشس الدين الفناري مث وصل إىل خدمة املوىل بكان واشتهر 

فضيلة التامة وأرسله إىل مدرسة مظفر الدين الواقعة يف بلدة طاش كربى من نواحي قصطموين وعني له كل عنده بال
يوم ثالثون درمها لوظيفة التدريس ومخسون درمها من حمصول كرة النحاس وعاش هناك يف نعمة وافرة وعزة 

إىل كرة النحاس فكان يعظ الناس  متكاثرة مث عزله السلطان حممد ملا أخذ تلك البالد من يد إمسعيل بك فذهب
  هناك يف كل مجعة وتويف هناك انتهى ملخصا

  
وفيها زين الدين قاسم بن قطلوبغا بن عبد اهللا اجلمال املصري نزيل األشرفية احلنفي العالمة املفنن قال الربهان 

القرآن العظيم مث أخذ يف اجلد حىت البقاعي يف عنوان الزمان ولد سنة اثنتني ومثامنائة تقريبا بالقاهرة ونشأ هبا وحفظ 
شاع ذكره وانتشر صيته وأثىن عليه مشاخيه وصنف التصانيف املفيدة فمن تصانيفه شرح درر البحار وختريج 



أحاديث االختيار بيض يف جزءين ورجال شرح معاين اآلثار للطحاوي بيض يف جملد وختريج أحاديث البزدوي يف 
ض كذلك وختريج أحاديث شرح القدوري لألقطع جملد لطيف وثقات الرجال األصول جملد لطيف وأحاديث الفرائ

كمل يف أربع جملدات وتصحيح على جممع البحرين البن الساعايت وشرح فرائض اجملمع وحاشية على التلويح 
مما  وصل فيها إىل أثناء حبث السنة يف جملد وشرح منظومة ابن اجلزري يف علم احلديث املسماة باهلداية وغري ذلك

غالبه يف املسودات إىل اآلن انتهى ملخصا وأخذ عن ابن اهلمام وغريه من علماء عصره وأخذ عنه من ال حيصى 
  كثرة وباجلملة فهو من حسنات الدهر رمحه اهللا تعاىل وتويف يف ربيع اآلخر عن سبع وسبعني سنة 

قليال مث خلع مع مزيد عقله وتودده ورياسته وفيها الظاهر أبو سعيد متر بغا الرومي الظاهري اجلقمقي ويل السلطنة 
  وفصاحته تويف باألسكندرية يف ذي احلجة وقد جاوز الستني 

وفيها العادل خشقدم خري بك الدوادار خلع املترجم قبله وتسلطن ليال ولقب بالعادل مث أمسك وصودر وسجن 
  باألسكندرية وتويف يف ربيع الثاين ببيت املقدس 

عبد اهللا حممد بن سليمان بن سعد بن مسعود الرومي الربعمي احلنفي املعروف بالكافيجي لقب  وفيها حمي الدين أبو
  بذلك لكثرة اشتغاله بكتاب الكافية يف النحو قال السيوطي يف بغية الوعاة شيخنا العالمة أستاذ األستاذين ولد سنة

جم والتتر ولقي العلماء األجالء فأخذ عن مثان ومثانني وسبعمائة واشتغل بالعلم أول ما بلغ ورحل إىل بالد الع
الشمس الفنري والربهان حيدرة والشيخ واجد وابن فرشته شارح اجملمع وغريهم ورحل إىل القاهرة أيام األشرف 

برسباي فظهرت فضائله وويل املشيخة بتربة األشرف املذكور وأخذ عنه الفضالء واألعيان مث ويل مشيخة 
ن اهلمام وكان الشيخ إماما كبريا يف املعقوالت كلها والكالم وأصول الفقه والنحو الشيخونية ملا رغب عنها اب

والتصريف واألعراب واملعاين والبيان واجلدل واملنطق والفلسفة واهليئة حبيث ال يشق أحد غباره يف شيء من هذه 
تصانيفه يف العلوم العقلية فال  العلوم وله اليد احلسنة يف الفقه والتفسري والنظر يف علوم احلديث وألف فيه وأما

حتصى حبيث أين سألته أن يسمى يل مجيعها ألكتبها يف ترمجته فقال ال أقدر على ذلك قال ويل مؤلفات كثرية أنسيتها 
فال أعرف اآلن أمساءها وأكثر تصانيف الشيخ خمتصرات وأجلها وأنفعها على االطالق شرح قواعد االعراب 

تصر يف علوم احلديث وخمتصر يف علوم التفسري يسمى التيسري قدر ثالث كراريس وشرح كلميت الشهادة وله خم
وكان يقول أنه اخترع هذا العلم ومل يسبق إليه وذلك ألن الشيخ مل يقف على الربهان للزركشي وال على مواقع 

اد يف الصوفية حمبا العلوم للجالل البلقيين وكان الشيخ رمحه اهللا تعاىل صحيح العقيدة يف الديانات حسن االعتق
ألهل احلديث كارها ألهل البدع كثري التعبد على كرب سنه كثري الصدقة والبذل ال يبقى على شيء سليم الفطرة 
صايف القلب كثري االحتمال ألعدائه صبورا على األذى واسع العلم جدا ألزمته أربع عشرة سنة فما جئته من مرة 

ما مل أمسعه قبل ذلك قال يل يوما ما اعراب زيد قائم فقلت قد صرنا يف إال ومسعت منه من التحقيقات والعجائب 
  مقام الصغار ونسأل عن هذا فقال يل يف زيد قائم مائة وثالثة عشر حبثا فقلت ال أقوم من هذا اجمللس حىت

ن بينه وبني أستفيدها فأخرج يل تذكرهتا فكتبتها منها وما كنت أعد الشيخ إال والدا بعد والدي وكان يذكر أنه كا
والدي صداقة تامة وأن والدي كان منصفا له خبالف أكثر أهل مصر تويف الشيخ شهيدا باالسهال ليلة اجلمعة رابع 

  مجادى األوىل انتهى 
وفيها مشس الدين حممد بن حممد السيلي اإلمام احلنبلي العامل الفرضي قال العليمي قدم من السيلة إىل دمشق يف سنة 

ائة فاشتغل وقرأ املقنع وتفقه على الشيخ مشس الدين بن القباقيب وقرأ علم الفرائض واحلساب على سبع عشرة ومثامن



الشيخ مشس الدين احلواري وصار أمة فيه وله اطالع على كالم احملدثني واملؤرخني ويستحضر تارخيا كثريا وله 
قطع يف آخر عمره يف بيته تويف يوم معرفة تامة بوقائع العرب وحيفظ كثريا من أشعارهم أفىت ودرس مدة مث ان

  السبت سابع عشر شوال ودفن بالروضة انتهى 
وفيها مشس الدين حممد بن حممد بن حممد بن احلسن املعروف بابن أمري حاج احلليب احلنفي عامل احلنفية حبلب 

فتخروا باالنتساب وصدرهم كان إماما عاملا عالمة مصنفا صنف التصانيف الفاخرة الشهرية وأخذ عنه األكابر وا
  إليه وتويف حبلب يف رجب عن بضع ومخسني سنة 

وفيها أمني الدين حيىي بن حممد األقصرائي احلنفي قال يف حسن احملاضرة هو شيخ احلنفية يف زمانه أي بالقاهرة ولد 
راجعا من  سنة نيف وتسعني وسبعمائة وانتهت إليه رياسة احلنفية يف زمانه انتهى أي ومات يف أواخر ذي احلجة

  احلج 
وفيها مشس الدين حممد بن حممد بن حممد بن علي بن حممد املصري الشافعي املعروف بابن القطان اإلمام العامل 

  العالمة تويف يف ذي القعدة وقد جاوز الستني 
  وفيها حيىي بن حممد بن أمحد الدمياطي مث القاهري الشافعي اإلمام العامل

  و مثانني سنة تويف ليلة سابع احملرم عن حن

  سنة مثانني ومثامنائة

  
  فيها تويف شهاب الدين أمحد السلفييت احلنبلي الشيخ اإلمام العامل الزاهد الورع 

وفيها قاضي القاضي حمي الدين عبد القادر بن أيب القسم بن أمحد بن حممد بن عبد املعطي األنصاري العبادي املالكي 
ما التفسري فإنه كشاف خفياته وأما احلديث فإليه الرحلة يف رواياته وأما النحوي حنوي مكة قال يف بغية الوعاة أ

الفقه فإنه مالك زمامه وناصب أعالمه وأما النحو فإنه حمي ما درس من رسومه ومبدي ما أهبم من معلومه وإذا ضل 
ه ألقر له ال حمالة وأما آدابه طالبوه عن حمجته اهتدوا إليه بنجومه ورثه ال عن كاللة مث قام به أمت قيام فلو رآه سيبوي

وحماضراته فحدث عن البحر وال حرج وأما جمالساته فأهبى من الروض األنف إذا انفتح زهره وأرج وأما زهده يف 
قضاياه فقد سارت به الركبان وأما غري ذلك من حماسنه فكثري يقصر عن سردها اللسان ولد يف ثامن عشر ربيع 

ة مبكة ونشأ هبا صينا ومسع هبا من التقي الفاسي وأيب احلسن بن سالمة ومجاعة اآلخر سنة أربع عشرة ومثامنائ
وأجازت له عائشة بنت عبد اهلادي وابن الكويك وعبد القادر األرموي والبدر الدماميين وتفقه على مجاعة وأجاز 

وب وتصدر مبكة لالفتاء له البساطي باالفتاء والتدريس وأخذ عنه العربية وبرع فيها ويف الفقه وكتب اخلط املنس
وتدريس الفقه والتفسري والعربية وغري ذلك وهو إمام عالمة بارع يف هذه العلوم الثالثة بل ليس بعد شيخي 

الكافيجي والشمين أحنى منه مطلقا ويتكلم يف األصول كالما حسنا حسن احملاضرة كثري احلفظ لآلداب والنوادر 
  هلم فصيح العبارة طلقواألشعار واألخبار وتراجم الناس وأحوا

اللسان قادر على التعبري عن مراده بأحسن عبارة وأعذهبا وأفصحها ال متل جمالسته كثري العبادة والصالة والقراءة 
والتواضع وحمبة أهل الفضل والرغبة يف جمالستهم ومل ينصفين يف مكة أحد غريه ومل أتردد لسواه ومل أجالس سواه 

ريظا بليغا وقد دخل القاهرة واجتمع بفضالئها وويل قضاء املالكية مبكة بعد موت أيب وكتب يل على شرح األلفية تق



عبد اهللا النويري يف ربيع األول سنة ثالث وأربعني فباشره بعفة ونزاهة وعزل وأعيد مرارا مث أضر بآخره فأشار بأن 
آخر سنة مثان وستني وقدح قاضي  يويل تلميذه ظهرية بن أيب حامد بن ظهرية مث قدر أن ظهرية املذكور تويف يف

القضاة حمي الدين فأبصر فأعيد إىل الوالية واستمر وله تصانيف منها هداية السبيل يف شرح التسهيل مل يتم وحاشية 
على التوضيح وحاشية على شرح األلفية للمكودي وقرأت عليه جزء األماين البن عفان وأسندت حديثه يف 

  شعبان انتهى  الطبقات الكربى ومات يف مستهل
وفيها علي بن حممد بن علي بن حممد بن عمر املصري املكي الشافعي ويعرف بابن الفاكهاين اإلمام العامل العالمة 

  تويف يف رمضان عن بضع وأربعني سنة 
وفيها زين الدين عمر بن إمسعيل املؤدب احلنبلي قال العليمي كان رجال مباركا حيفظ القرآن ويقرىء األطفال 

سجد األقصى باجملمع اجملاور جلامع املغاربة من جهة القبلة والناس ساملون من لسانه ويده تويف بالقدس الشريف بامل
  يف شهر رجب انتهى 

وفيها مشس الدين حممد بن حممد بن عبد اهللا بن حممد التربيزي األجيي الشريازي الشافعي السيد الشريف احلسين 
  ن مخس وستني سنة احلسيين اإلمام العامل تويف مبكة ع

وفيها القاضي يوسف بن أمحد بن ناصر بن خليفة الباعوين املقدسي مث الصاحلي الدمشقي قاضي الشافعية بدمشق 
  تويف يف ربيع الثاين عن

  أربع وسبعني سنة 

  سنة إحدى ومثانني ومثامنائة

  
حلصين الشافعي اإلمام العالمة فيها تويف كما قال يف ذيل الدول شيخ فضالء العصر أبو بكر بن حممد بن شادي ا

  تويف يف ربيع األول عن مخس وستني سنة 
وفيها القاضي شهاب الدين أمحد بن حممد بن حممد بن علي بن حممد النويري الغزي املالكي قاضي املالكية اإلمام 

  العامل تويف بغزة يف مجادى اآلخرة 
ي الشافعي الصويف اإلمام القدوة املسلك العارف قال وفيها تقريبا الشيخ مجال الدين بري مجال الشريازي العجم

املناوي كان من كبار العابدين املسلكني ومن أهل العلم والدين املتني قدم مكة مث القاهرة وصحبته حنو أربعني من 
ه وكان مريديه ما بني علماء أكابر وصوفية أماثل وأبناء رؤساء منهم اإلمام عميد الدين قاضي شرياز ترك الدنيا وتبع

أتباعه على قلب واحد يف طاعته واالنقياد التام إليه وكلهم على طهر دائما وكان طريقه مداومة الذكر القلىب ال 
اللساين وإدامة الطهارة ولبس املسوح من وبر اإلبل ومالزمة كل إنسان حرفته وكانت مجاعته على أقسام فالعلماء 

ه ما بني غزل ونسج وخياطة وجتليد كتب وغريها وكان دائم والطلبة يشغلهم بالكتابة ومن دوهنم كل حبرفت
النصيحة والتسليك موصال إىل اهللا تعاىل من أراده وله كرامات منها أن السيد علي بن عفيف الشريازي عارضه 

  وأنكر عليه فأصابه خراج يف جنبه فمات فورا وتويف صاحب الترمجة ببيت املقدس انتهى 
الصويف قال املناوي كان من األولياء املشهورين وأكابر العارفني نشأ بشرافات قرية  وفيها داود بن بدر احلسيين



بقرب بيت املقدس وله كرامات منها أن القرية اليت كان هبا أهلها كلهم نصارى ليس فيهم مسلم إال الشيخ وأهل 
  بيته

شيء عملوه خال وماء  وكانت حرفة أهل القرية عصر العنب وبيعه فشق ذلك عليه فتوجه بسببهم فصار كل
وعجزوا فارحتلوا منها ومل يبق فيها إال الشيخ ومجاعته فشق على مقطعها فاستأجرها منه وبىن هبا زاوية لفقرائه ومنها 

أنه ملا عقد القبة اليت على القرب الذي أعده ليدفن فيه أتى طائر فأشار إليها فسقطت فأمر الشيخ بإعادهتا ففعل 
ثا وحضر الشيخ فلما انتهت أتى الطائر ليفعل فعله فأشار إليه الشيخ فسقط ميتا فنظروا إليه كذلك فأمر ببنائها ثال

فإذا هو رجل عليه أهبة وشعر رأسه مسدول طويل فغسله وكفنه وصلى عليه ودفنه وقال بعث حلتفه وهو ابن عمي 
 إال ما أراده فكان أول من دفن فيها امسه أمحد الطري غارت مهته من مهتنا وأراد طفي الشهرة هبدم القبة ويأىب اهللا

  وتويف املترجم يف هذه السنة ودفن بالقبة أيضا انتهى 
وفيها سيف الدين حممد بن حممد بن عمر بن قطلوبغا البكتمري القاهري احلنفي النحوي قال السيوطي يف كتابيه 

تقريبا على رأس مثامنائة وأخذ عن حسن احملاضرة وطبقات النحاة شيخنا اإلمام العالمة سيف الدين احلنفي ولد 
السراج قاري اهلداية والزين التفهين ولزم العالمة كمال الدين بن اهلمام وانتفع به وبرع يف الفقه واألصول والنحو 

وغري ذلك وكان شيخه ابن اهلمام يقول عنه هو حمقق الديار املصرية مع ما هو عليه من سلوك طريق السلف 
التردد إىل أبناء الدنيا واالنقباض عليهم الزم التدريس ومل يفت واستنابه ابن اهلمام يف مشيخة والعبادة واخلري وعدم 

الشيخونية ملا حج أول مرة وويل مشيخة مدرسة زين الدين األستادار مث تركها ودرس التفسري باملنصورية والفقه 
ا الدروس يف سنة سبعني فامتنع مع اإلحلاح باألشرفية العتيقة وسئل تدريس احلديث يف مدرسة العيين ملا رتبت فيه

عليه وله حاشية مطولة على توضيح ابن هشام كثرية الفوائد وتويف يوم الثالثاء ثاين عشرى ذي القعدة وهو آخر 
  شيوخي موتا مل يتأخر بعده أحد ممن أخذت عنه العلم األرجل

  قرأت عليه ورقات املنهاج وقلت أرثيه 
  ) وغدا يف اللحد منغمدا * *مات سيف الدين منفردا ( 
  ) مل تزل أحواله رشدا ** عامل الدنيا وصاحلها ( 
  ) قد غدا يف اخلري معتمدا ** إمنا يبكي على رجل ( 
  ) ال وال للكرب منه ردا ** مل يكن يف دينه وهن ( 
  ) إلله العرش جمتهدا ** عمره أفناه يف نصب ( 
  )  أو كتاب اهللا مقتصدا** من صالة أو مطالعة ( 
  ) بشره أو مدع فندا ** ال يوافيه ملظلمة ( 
  ) مل خيلف بعده أحدا ** يف الذي قد كان من ورع ( 
  ) ورحيل الناس قد أفدا ** دانت الدنيا ملنصرم ( 
  ) بعد هذا احلرب ملتحدا ** ليت شعري من نؤمله ( 
  ) ما هلا من جابر أبدا ** ثلمة يف الدين موتته ( 
  ) وهو موصول لنا سندا **  قد روينا ذاك يف خرب( 
  ) ومن الغفران سحب ندى ** فعليه هامعات رضا ( 



  انتهى ) مع أهل الصدق والشهدا ** وبعثنا ضمن زمرته ( 
وفيها القاضي مشس الدين حممد بن حممود بن خليل احلليب احلنفي املعروف بابن أجا اإلمام العامل تويف حبلب يف 

  مجادى اآلخرة عن ستني سنة 
  ها حممد بن يعقوب بن املتوكل العباسي أخو أمري املؤمنني تويف يف مجادى الثانية عن أربع وستني سنة وفي

وفيها قاضي القضاة بدر الدين أبو عبد اهللا حممد بن قاضي القضاة شرف الدين عبد القادر بن العالمة احملقق مشس 
والده وجده ولد سنة اثنتني وقيل إحدى وتسعني  الدين أيب عبد اهللا حممد اجلعفري النابلسي احلنبلي تقدم ذكر

  وسبعمائة

ونشأ على طريقة حسنة وهو من بيت علم ورياسة ومسع من جده وابن العالئي ومجاعة وباشر القضاء بنابلس نيابة 
عن ابن عمه القاضي تاج الدين عبد الوهاب املتقدم ذكره مث وليها استقالال بعد األربعني والثمامنائة عوضا عن 
القاضي مشس الدين بن اإلمام املتقدم ذكره مث أضيف إليه قضاء القدس مدة مث عزل من القدس واستمر قاضيا 

بنابلس وويل أيضا قضاء الرملة ونيابة احلكم بالديار املصرية وكان حسن السرية عفيفا يف مباشرة القضاء له هيبة 
األحفاد باألجداد ومتع بدنياه وعزل عن القضاء يف عند الناس حسن الشكل عليه أهبة ووقار رزق األوالد وأحلق 

  أواخر عمره واستمر معزوال إىل أن تويف بنابلس يوم اخلميس سادس عشر شهر رمضان وله حنو التسعني سنة 

  سنة اثنتني ومثانني ومثامنائة

  
العمدة للشيخ املوفق  فيها تويف تقي الدين أبو الصدق أبو بكر بن حممد احلمصي املنبجي احلنبلي قال العليمي قرأ

والنظم للصرصري مث قرأ املقنع وأصول الطويف وألفية ابن مالك وحفظ القرآن واشتغل باملنطق واملعاين والبيان 
وأتقن الفرائض واجلرب واملقابلة وتفقه على ابن قندس وأذن له يف االفتاء وكان مشتغال بالعلم ويسافر للتجارة 

الديار املصرية وتويف بالقاهرة يف رجب عن حنو ثالث وستني سنة ودفن بالقرب وصحب القاضي عز الدين الكناين ب
  من حمب الدين بن نصر اهللا البغدادي 

  وفيها حسن بك بن علي بك بن قرابلوك متملك العراقني وأذربيجان وديار بكر تويف يف مجادى اآلخرة أو رجب 
د الوهاب القاهري الشهري بابن اجليعان تويف يف ربيع وفيها العلمي شاكر بن عبد الغين بن شاكر بن ماجد بن عب

  اآلخر وقد جاوز التسعني

  
وفيها عبد العزيز بن عبد الرمحن بن عمر العقيلي احلنفي املعروف بابن العدمي اإلمام العامل تويف يف ذي احلجة وقد 

  جاوز السبعني 
دين أيب بكر بن قاضي القضاة تقي الدين وفيها قاضي القضاة عالء الدين أبو احلسن بن قاضي القضاة صدر ال

إبراهيم بن حممد بن مفلح احلنبلي اإلمام العالمة شيخ اإلسالم ولد سنة مخس عشرة ومثامنائة وكان من أهل العلم 
والرياسة ويل قضاء حلب وباشره مدة طويلة مث قضاء الشام وأضيف إليه كتابة السر هبا مث أعيد إىل قضاء حلب مث 

  عزوال إىل املوت ومل يكن له حظ من الدنيا وكان موصوفا بالسخاء والشهامة وتويف حبلب يف صفر عزل واستمر م
وفيها عالء الدين علي بن حممد بن عبد اهللا بن الزكي الغزي احلنبلي اإلمام العامل تويف بنابلس يف مجادى اآلخرة يف 



  حياة والده ودفن مبقربة القالس 
بن حممد بن حممد بن علي بن أمحد بن عبد العزيز النويري املكي قاضي املالكية هبا وفيها القاضي عالء الدين علي 

  وابن قاضي الشافعية هبا كان إماما عاملا تويف يف ربيع األول عن ست وستني سنة 
وفيها أبو املواهب حممد بن أمحد بن حممد بن احلاج التونسي مث القاهري املالكي الصويف ويعرف بابن زغدان 

تني ونون آخره الربلسي نسبة لقبيلة قال املناوي صويف حرب كالمه مسموع وحديث قدره مرفوع إمام مبعجم
الورعني كنز العارفني علم الزاهدين ولد سنة عشرين ومثامنائة بتونس فحفظ القرآن وكتبا وأخذ العربية عن أيب عبد 

واألصلني والفقه عن إبراهيم األخضري مث قدم  اهللا الرملي وغريه والفقه عن الربزايل وغريه واملنطق عن املوصلي
مصر فأخذ احلديث عن ابن حجر والتصوف عن حيىي بن أيب وفاء وصار آية يف فهم كالم الصوفية وكان له اقتدار 

  تام على التقرير وبالغة يف التعبري وكان مجيل الصورة وامللبس والتعطر وأغلب أوقاته

وة بسطح جامع األزهر مكان املنارة اليت عملها الغوري وكان يغلب عليه مستغرق يف اهللا ومع اهللا وكان له خل
سكر احلال فيتمايل يف صحن اجلامع فيتكلم الناس فيه حبسب ما يف أوعيتهم حسنا وقبحا وله تصانيف منها مراتب 

إلشراق إىل الكمال يف التصوف وشرح احلكم مل يتم وال نظري له يف شروحها ومواهب املعارف وكتاب فوائد حكم ا
صوفية مجيع اآلفاق قال الشعراوي ومل يؤلف يف الطريق مثله وكان داعية إىل ابن عريب شديدا يف املناضلة عنه 

واالنتصار له وله مؤلف يف حل مساع العود ومن كالمه ما اعترض أحد على أهل الطريق فأفلح ومنه إمنا نزلت 
إشارة إىل من حدث بالنعمة فقد شرح اهللا صدره كأنه قال } وأما بنعمة ربك فحدث { عقب } أمل نشرح { سورة 

إذا حدثت بنعميت ونشرهتا شرحت لك صدرك قال فاعقلوه فإنه ال يسمع إال من رباين وقال حكم امللك القدوس 
أن ال يدخل حضرته أحدا من أهل النفوس تويف بالقاهرة ودفن مبقربة الشاذلية مع أصحاب الشيخ أيب احلسن 

  هى ملخصا الشاذيل انت
وفيها الكمايل أبو الربكات قاضي جدة حممد بن علي بن حممد بن حممد بن حسني القرشي املكي الشافعي املعروف 

  بابن ظهرية اإلمام العامل األصيل تويف سلخ ربيع اآلخر عن ستني سنة 
م الفقيه العالمة قال العليمي وفيها مجال الدين يوسف بن حممد املرداوي السعدي احلنبلي املعروف بابن التنبايل اإلما

كان من أهل العلم والدين اختصر كتاب الفروع للعالمة مشس الدين بن مفلح وكان حيفظ الفروع ومجع اجلوامع 
  وغريمها ويكتب على الفتوى وتلمذ له مجاعات من األفاضل وتويف بدمشق انتهى 

  سنة ثالث ومثانني ومثامنائة

  
  مساعيل بن أيب بكر بن عمر بن خالدفيها تويف شهاب الدين أمحد بن إ

األبشيطي بكسر اهلمزة وسكون املوحدة وكسر املعجمة آخره طاء مهملة الشافعي مث احلنبلي الصويف اإلمام العالمة 
البارع املفنن قال العليمي مولده بأبشيط يف سنة اثنتني ومثامنائة وكان من أهل العلم والدين والصالح مقتصدا يف 

وكان يلبس قميصا خشنا ويلبس فوقه يف الشتاء فروة كباشية وإذا اتسخ قميصه يغسله يف بركة مأكله وملبسه 
املؤيدية مباء فقط وكان بيده خلوة له بقعة منها فيها برش خوص وحتت رأسه طوبتان وإىل جانبه قطعة خشب عليها 

وة إال بقدر حاجته وكان له كل يوم بعض كتب له وبقية اخللوة فيها حبال الساقية والعليق حبيث ال خيتص من اخلل



ثالثة أرغفة يأكل رغيفا واحدا ويتصدق بالرغيفني وكان معلومه يف كل شهر حنو أشريف يقتات منه يف كل شهر 
بنحو مخسة أنصاف فضة وهي عشرة دراهم شامية أو أقل والباقي من األشريف يتصدق به وكان هذا شأنه دائما ال 

ع الزهد ووقع له مكاشفات وأحوال تدل على أنه من كبار األولياء وانقطع يف آخر يدخر شيئا يفضل عن كفايته م
عمره باملدينة الشريفة أكثر من عشرين سنة وتواتر القول بأنه كان يقرىء اجلان وتويف باملدينة املشرفة يف شهر 

  رمضان 
قاضي كان من أهل العلم والدين وهو رفيق وفيها تقي الدين أبو بكر بن زيد اجلراعي احلنبلي اإلمام العالمة الفقيه ال

الشيخ عالء الدين املرداوي يف االشتغال على الشيخ تقي الدين بن قندس وباشر نيابة القضاء بدمشق وتوجه إىل 
الديار املصرية فاستخلفه القاضي عز الدين الكناين يف احلكم وباشر عنه باملدرسة الصاحلية وله غاية املطلب يف معرفة 

وتصحيح اخلالف املطلق جملد لطيف واأللغاز الفقهية جملد لطيف وشرح أصول ابن اللحام جملد وكان حيد املذهب 
السكران مبجرد وجود الرائحة على إحدى الروايتني وسئل عن دير قائم البناء هتدم من حيطانه احمليطة به هدما 

  راهبا فهل للرهبانصارت احليطان منه قريبة من األرض فطلع ألهله حرامية لصوص وقتلوا 

رفع احليطان كما كانت حترزا من اللصوص وهل هلم أن يبنوا على باب الدير فرنا وطاحونا واحلالة أن هذا الدير 
بعيد من املدينة غري مشرف على عمارة أحد من املسلمني فما احلكم يف ذلك فأجاب باجلواز يف بناء احلائط املتهدم 

ن كانت األرض مقرة يف أيديهم فلهم البناء ألهنم إمنا مينعون من أحداث املتعبدات قال وأما بناء الفرن والطاحون فإ
  ال من غريها واهللا أعلم تويف بدمشق 

وفيها شهاب الدين أمحد بن أيب بكر بن العماد احلموي احلنبلي رحل يف ابتداء أمره إىل القاهرة واشتغل بالعلم على 
مشق على الشيخ مجال الدين يوسف املرداوي وتفقه على ابن قندس القاضي مجال الدين بن هشام مث اشتغل بد

وأذن له باالفتاء وباشر نيابة احلكم حبلب مث قدم القاهرة وأقام هبا مدة حيترف بالشهادة مث أتى مدينة محاة فتويف هبا 
  يف شعبان 

إلمام العامل تويف يف شعبان وقد وفيها عالء الدين علي بن حممد بن عبد الرمحن بن عمر البلقيين القاهري الشافعي ا
  زاحم الثمانني 

  وفيها ملك اليمن علي بن طاهر بن تاج الدين تويف يف ربيع الثاين عن بضع وسبعني سنة 
وفيها قاضي القضاة مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن حممد بن الزكي الغزي احلنبلي ويل قضاء احلنابلة 

هر جقمق فباشر مباشرة حسنة وكان شكال حسنا عليه أهبة ووقار واستمر يف الوالية إىل أن بغزة يف دولة امللك الظا
  تويف بغزة يف شوال 

  سنة أربع ومثانني ومثامنائة

  
فيها تويف أقضى القضاة برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن عبد اهللا بن حممد بن مفلح احلنبلي الشيخ 

  مة القدوة الرحلة احلافظ اجملتهد األمة شيخ اإلسالم سيد العلماء واحلكام ذو الدين املتنياإلمام البحر اهلمام العال

والورع واليقني شيخ العصر وبركته اشتغل وحصل ودأب ومجع وسلم إليه القول والفعل من أرباب املذاهب كلها 
الدين والورع ونفوذ الكلمة  وصار مرجع الفقهاء والناس واملعول عليه يف األمور وباشر قضاء دمشق مرارا مع



وصنف شرح املقنع يف الفقه وطبقات األصحاب مرتبة على حروف املعجم مساه املقصد األرشد يف ترمجة أصحاب 
اإلمام أمحد وصنف كتابا يف األصول وغري ذلك وتويف بدمشق يف خامس شعبان مبنزله بالصاحلية ودفن بالروضة 

  عند أسالفه 
ن إبراهيم بن حممد بن خليل الطرابلسي الشافعي اإلمام العامل تويف يف ذي القعدة عن ست وفيها موفق الدين أمحد ب

  وستني سنة 
وفيها شرف الدين عبد القادر بن قاضي القضاة بدر الدين حممد بن عبد القادر اجلعفري النابلسي احلنبلي اإلمام 

حيترف بالشهادة مبجلس والده بنابلس ومبجلس  العامل الصويف كان أكرب أوالد أبيه وشيخ الفقراء الصمادية وكان
  أخيه القاضي كمال الدين بالقدس وكان رجال خريا على طريقة حسنة تويف بنابلس يف شوال 

وفيها أمري املؤمنني املستنجد باهللا أبو املظفر يوسف بن املتوكل على اهللا أيب بكر بن سليمان اهلامشي العباسي آخر 
يف اخلالفة تويف يف احملرم عن ست ومثانني سنة وبويع باخلالفة ولد أخيه العزى عبد العزيز األخوة اخلمسة املستقرين 

  بن الشريف يعقوب بن املتوكل 

  سنة مخس ومثانني ومثامنائة

  
فيها تويف اإلمام برهان الدين إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط البقاعي الشافعي احملدث املفسر اإلمام العالمة املؤرخ 

  ة تسع ومثامنائة قال هو يف ليلة األحد تاسع شعبان سنة إحدى وعشرين ومثامنائة أوقع ناس منولد سن

قريتنا خربة روحا من البقاع يقال هلم بنو مزاحم بأقاريب بين حسن من القرية املذكورة فقتلوا تسعة أنفس منهم أيب 
ا ألبيهما وضربت أنا بالسيف ثالث عمر بن حسن الرباط بن علي بن أيب بكر وأخواه حممد سويد وعلى أخومه

ضربات إحداها يف رأسي فجرحتين وكنت إذ ذاك ابن اثنيت عشرة سنة فخرجنا من القرية املذكورة واستمرينا 
نتنقل يف قرى وادي التيم والعرقوب وغريمها إىل أن أراد اهللا تعاىل بإقيال السعادتني الدنيوية واألخروية فنقلين 

السليمي إىل دمشق فجودت القرآن وجددت حفظه وأفردت القراآت ومجعتها على بعض جدي أليب علي بن حممد 
املشايخ مث على الشمس بن اجلزري ملا قدم إىل دمشق سنة سبع وعشرين ومثامنائة واشتغلت بالنحو والفقه وغريمها 

 نعمه آمني ومن مثرات ذلك من العلوم وكان ما أراد اهللا تعاىل من التنقل يف البالد والفوز بالغزو واحلج أدام اهللا
أيضا االراحة من احلروب والوقائع اليت أعقبتها هذه الواقعة فإهنا استمرت أكثر من ثالثني سنة ولعلها زادت على 

مائة وقعة كان فيها ما قاربت القتلى فيه ألفا انتهى حبروفه وأخذ املترجم عن أساطني عصره كابن ناصر الدين وابن 
ظر وانتقد حىت على شيوخه وصنف تصانيف عديدة من أجلها املناسبات القرآنية وعنوان حجر وبرع ومتيز ونا

الزمان بتراجم الشيوخ واألقران وتنبيه الغيب بتكفري عمر بن الفارض وابن عريب وانتقد عليه بسبب هذا التأليف 
يب بتربئة ابن العريب وباجلملة فقد وتناولته األلسن وكثر الرد عليه فممن رد عليه العالمة السيوطي بكتابه تنبيه الغ
  كان من أعاجيب الدهر وحسناته وتويف بدمشق يف رجب عن ست وسبعني سنة 

وفيها عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان بن أمحد بن حممد املرداوي السعدي مث الصاحلي احلنبلي الشيخ اإلمام 
ومصححه ومنقحه بل شيخ اإلسالم على اإلطالق وحمرر  العالمة احملقق املفنن أعجوبة الدهر شيخ املذهب وإمامه

  العلوم باالتفاق ولد سنة سبع عشرة ومثامنائة وخرج من بلده مردا يف



حال الشبيبة فأقام مبدينة سيدنا اخلليل عليه الصالة والسالم بزاوية الشيخ عمر اجملرد رمحه اهللا وقرأ هبا القرآن مث 
الم أيب عمر بالصاحلية واشتغل بالعلم فالحظته العناية الربانية واجتمع قدم إىل دمشق ونزل مبدرسة شيخ اإلس

باملشايخ وجد يف االشتغال وتفقه على الشيخ تقي الدين بن قندس البعلي شيخ احلنابلة يف وقته فربع وفضل يف 
ره مث فتح عليه فنون من العلوم وانتهت إليه رياسة املذهب وباشر نيابة احلكم دهرا طويال فحسنت سريته وعظم أم

يف التصنيف فصنف كتبا كثرية يف أنواع العلوم أعظمها اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف أربع جملدات 
ضخمة جعله على املقنع وهو من كتب اإلسالم فإنه سلك فيه مسلكا مل يسبق إليه بني فيه الصحيح من املذهب 

الكتب وكالم األصحاب فهو دليل على تبحر مصنفه وسعة  وأطال فيه الكالم وذكر يف كل مسئلة ما نقل فيها من
علمه وقوة فهمه وكثرة اطالعه ومنها التنقيح املشبع يف حترمي املقنع وهو خمتصر االنصاف والتحرير يف أصول الفقه 

ذكر فيه املذاهب األربعة وغريها وشرحه وجزء يف األدعية واألوراد مساه احلصون املعدة الواقية من كل شدة 
تصحيح كتاب الفروع البن مفلح وشرح اآلداب وغري ذلك وانتفع الناس مبصنفاته وانتشرت يف حياته وبعد و

وفاته وكانت كتابته على الفتوى غاية وخطه حسن وتنزه عن مباشرة القضاء يف أواخر عمره وصار قوله حجة يف 
مذته قاضي القضاة بدر الدين السعدي املذهب يعول عليه يف الفتوى واألحكام يف مجيع مملكة اإلسالم ومن تال

قاضي الديار املصرية وغالب من يف اململكة من الفقهاء والعلماء وقضاة اإلسالم وما صحبه أحد إال وحصل له اخلري 
وكان ال يتردد إىل أحد من أهل الدنيا وال يتكلم فيما ال يعنيه وكان األكابر واألعيان يقصدونه لزيارته واالستفادة 

وزار بيت املقدس مرارا وحماسنه أكثر من أن حتصر وأشهر من أن تذكر وتويف بصاحلية دمشق يوم اجلمعة منه وحج 
  سادس مجادى األوىل ودفن بسفح

  قاسيون قرب الروضة 
وفيها سراج الدين عمر بن حسني بن حسن بن علي العبادي القاهري الشافعي األزهري اإلمام العالمة شيخ 

  يف ربيع األول وقد جاوز الثمانني سنة الشافعية يف عصره تويف 
وفيها تقريبا املوىل عز الدين عبد اللطيف بن امللك احلنفي الشهري بابن فرشته قال يف الشقائق كان عاملا فاضال ماهرا 

يف مجيع العلوم الشرعية شرح جممع البحرين شرحا حسنا جامعا للفوائد مقبول يف بالدنا وشرح أيضا مشارق 
ام الصاغاين شرحا لطيفا وشرح كتاب املنار يف األصول وله رسالة يف علم التصوف تدل على أن له األنوار لإلم

  حظا عظيما من معارف الصوفية انتهى ملخصا 
وفيها جنم الدين عمر بن حممد بن حممد بن حممد بن حممد اهلامشي املكي الشافعي املعروف بابن فهد اإلمام العامل 

  ثالث وسبعني سنة  العريق تويف يف رمضان عن
وفيها املوىل خسرو حممد بن قراموز الرومي احلنفي اإلمام العالمة كان والده روميا من أمراء الفراسخة تشرف 

باإلسالم وكان له بنت زوجها من أمري آخر مسمى خبسرو فلما مات كان صاحب الترمجة يف حجره فاشتهر خبسرو 
ملفيت يف البالد الرومية مث صار مدرسا مبدينة أدرنة مبدرسة شاه ملك وأخذ العلوم عن برهان الدين حيدر الرومي ا

وكان له أخ مدرس باملدرسة احللبية وتقيد املوىل خسرو بأدرنة على املوىل يوسف بايل بن مشس الدين الفناري 
مث صار مدرس مدرسة السلطان حممد مبدينة برسا وكتب املوىل خسرو حواشيه على املطول يف املدرسة املذكورة 

مدرسا مبدرسة أخيه بعد وفاته مث صار قاضيا بالعسكر املنصور وملا جلس السلطان حممد خان على سرير السلطنة 
ثانيا جعل له كل يوم مائة درهم وملا فتح قسطنطينية جعل املترجم قاضيا هبا بعد وفاة املوىل خضر بك وضم إليه 

  قضاء غلطة واسكدار وتدريس



لقامة عظيم اللحية يلبس الثياب الدنية وعلى رأسه عمامة صغرية وكان السلطان حممد جيله أياصوفيا وكان مربوع ا
كثريا ويفتخر به ويقول لوزرائه هذا أبو حنيفة زمانه وكان متخشعا متواضعا صاحب أخالق محيدة وسكينة ووقار 

ملناصب والتداريس يكتب كل يوم خيدم بنفسه مع ماله من العبيد واخلدم الذين ال حيصون كثرة وكان مع اشتغاله با
ورقتني من كتب السلف خبط حسن وآل به األمر إىل أن صار مفتيا بالتخت السلطاين وعظم أمره وطار ذكره 
وعمر عدة مساجد بقسطنطينية ومن مصنفاته حواش على املطول وحواشي التلويح وحواش على أول تفسري 

الدرر والغرر ورسالة يف الوالء ورسالة متعلقة بتفسري سورة البيضاوي ومرقاة الوصول يف علم األصول وشرحه و
  األنعام وغري ذلك وتويف بقسطنطينية ومحل إىل مدينة برسا فدفن هبا يف مدرسته رمحه اهللا تعاىل 

ناري وفيها املوىل حممد بن قطب الدين األزنيقي احلنفي اإلمام العامل العامل قرأ العلوم الشرعية والعقلية على املوىل الف
ومتهر وفاق أقرانه مث سلك مسلك التصوف فجمع بني الشريعة والطريقة واحلقيقة وصنف شرحا ملفتاح الغيب 

  للشيخ صدر الدين القونوي وهو يف غاية احلسن وشرح أيضا فصوص الصدر القونوي رمحهما اهللا تعاىل 
لعالمة قال يف الشقائق كانت له مهارة يف ويف حدودها املوىل سنان الدين يوسف املشهور بقراسنان احلنفي اإلمام ا

العلوم العربية األدبية صنف شرحا ملراح األرواح يف الصرف وشرحا للشافية يف الصرف أيضا وله شرح امللخص 
  اجلغميين يف علم اهليئة وحواش على شرح الوقاية لصدر الشريعة انتهى ملخصا 

  سنة ست ومثانني ومثامنائة

  
  ة اليت احترق بنارها املسجد الشريف النبوييف رمضاهنا كانت الصاعق

سقفه وحواصله وخزائن كتبه وربعاته ومل يبق من قناطره وأساطينه إال اليسري وكانت آية من آيات اهللا تعاىل وقال 
  بعضهم فيه 

  ) ختشى عليه وما به من عار ** مل حيترق حرم النيب لريبة ( 
  ) طهرت بالنار تلك الرسوم ف** لكنما أيدي الروافض المست ( 

  وفيها يف سابع عشر احملرم كانت مبكة زلزلة هائلة مل يسمع مبثلها 
ويف حدودها تويف املوىل مشس الدين أمحد بن موسى الشهري باخليايل احلنفي اإلمام العالمة قرأ على أبيه وعلى خضر 

الذكر وله حواش على شرح بك وهو مدرس بسلطانية برسا ومهر وبرع وفاق أقرانه وسلك طريق الصوفية وتلقن 
العقائد النسفية متتحن هبا األذكياء لدقتها وحواش على أوائل حاشية التجريد وشرح لنظم العقائد ألستاذه املوىل 

  خضر بك أجاد فيه كل اإلجادة وغري ذلك من احلواشي والتعاليق رمحه اهللا تعاىل 
يمين الشافعي اإلمام العامل الفقيه تويف مبكة املشرفة يف وفيها عالء الدين علي بن حممد بن عيسى بن عطيف العدين ال

  مجادى األوىل عن بضع وسبعني سنة 
وفيها سابع ملوك بىن عثمان السلطان حممد بن السلطان مرادخان ولد سنة مخس وثالثني ومثامنائة وويل السلطنة 

ن أعاظم سالطني بين عثمان وهو سنة ست ومخسني وكانت مدة واليته إحدى وثالثني سنة قال يف األعالم كان م
امللك الضليل الفاضل النبيل العظيم اجلليل أعظم امللوك جهادا وأقواهم إقداما واجتهادا وأثبتهم جأشا وقوادا 

وأكثرهم توكال على اهللا واعتمادا وهو الذي أسس ملك بين عثمان وقنن هلم قوانني صارت كاألطواق يف أجياد 



ايا فاضلة جليلة وآثار باقية يف صفحات الليايل واأليام ومآثر ال ميحوها تعاقب السنني الزمان وله مناقب مجيلة ومز
واألعوام وغزوات كسر هبا أصالب الصلبان واألصنام من أعظمها أنه فتح القسطنطينية الكربى وساق إليها السفن 

  جتري رخاءا برا وحبرا وهجم عليها جبنوده وأبطاله وأقدم عليها خبيوله

وحاصرها مخسني يوما أشد احلصار وضيق على من فيها من الكفار الفجار وسل على أهلها سيف اهللا ورجاله 
املسلول وتدرع بدرع اهللا احلصني املسبول ودق باب النصر والتأييد وجل ومن قرع بابا وجل وجل وثبت على منت 

قيب بالنصر العزيز من اهللا تعاىل والفتح الصرب إىل أن أتاه اهللا تعاىل بالفرج ونزلت عليه مالئكة اهللا القريب الر
القريب ففتح اصطنبول يف اليوم احلادي واخلمسني من أيام حماصرته وهو يوم األربعاء العشرون من مجادى اآلخرة 

سنة سبع ومخسني ومثامنائة وصلى يف أكرب كنائس النصارى صالة اجلمعة وهي أياصوفيا وهي قبة تسامي قبة السماء 
ستحكام قبب األهرام وال وهت وال وهنت كربا وال هرما وقد أسس يف اصطنبول للعلم أساسا وحتاكي يف اال

راسخا ال خيشى على مشسه األفول وبىن هبا مدارس كاجلفان هلا مثانية أبواب سهلة الدخول وقنن هبا قوانني تطابق 
نه جعل هلم أيام الطلب ما يسد فاقتهم املعقول واملنقول فجزاه اهللا خريا عن الطالب ومنحه هبا أجرا وأكرب ثواب فإ

ويكون به من مخار الفقر إفاقتهم وجعل بعد ذلك مراتب يترقون إليها ويصعدون بالتمكن واالعتبار عليها إىل أن 
يصلوا إىل سعادة الدنيا ويتوسلون هبا أيضا إىل سعادة العقىب وأنه رمحه اهللا تعاىل استجلب العلماء الكبار من أقصى 

نعم إليهم وعطف بإحسانه إليهم كموالنا علي القوشجي والفاضل الطوسي والعامل الكوراين وغريهم من الديار وأ
علماء اإلسالم وفضالء األنام فصارت اصطنبول هبم أم الدنيا ومعدن الفخار والعليا واجتمع فيها أهل الكمال من 

ناء يف األنام وأرباب دولتها هم أهل السعادة كل فن فعلماؤها إىل اآلن أعظم علماء اإلسالم وأهل حرفها أدق الفط
العظام فللمرحوم املقدس قالدة منن ال حتصى يف أعناق املسلمني ال سيما العلماء األكرمني انتهى ملخصا أي 

  واستقر بعده يف اململكة ابنه األكرب أبو يزيد يلدرم ومعناه الربق

  سنة سبع ومثانني ومثامنائة

  
كان مبكة السيل اهلائل الذي مل يسمع مبثله خرب حنو ربع بيوت مكة وجاز يف املسجد فيها يف أثناء ذي القعدة 

  احلرام حلقيت باب الكعبة ومات من اخللق من ال حيصيهم إال اهللا تعاىل 
وفيها تويف برهان الدين إبرهيم بن علي بن إبراهيم بن يوسف احلسيين العراقي الشافعي املعروف بابن أيب الوفا 

  عامل تويف يف مجادى األوىل عن ست وسبعني سنة اإلمام ال
وفيها شهاب الدين أبو العباس أمحد بن حممد بن علي بن حممد السلمي املنصوري الشافعي مث احلنبلي ويعرف بابن 

اهلامي وبالشهاب املنصوري وبالقائم كان شاعر زمانه ولد سنة تسع وتسعني وسبعمائة واشتغل وفهم شيئا من العلم 
  الشعر وفنونه وتفرد يف آخر عمره وله ديوان كبري منه  وبرع يف

  ) به أنكرت عيناك ما كنت تعهد ** شجاك بربع العامرية معهد ( 
  ) بأحداجها غيد من العني خرد ** ترحل عنه أهله بأهلة ( 
  ) برود بأغصان النقا تتأود ** كواكب أتراب حسان كأهنا ( 

  تويف يف مجادى اآلخرة وهي طويلة ومجيع شعره يف غاية احلسن و



وفيها الصدر سليمان بن عبد الناصر األبشيطي مث القاهري الشافعي الصويف قال املناوي تعبد قدميا وحدث واشتغل 
بالفقه وغريه ودرس وأفاد وأفىت وخطب ونزل بالشيخونية مث تصوف وحج قاضي احململ مرارا وشرح ألفية ابن 

كثرة معارضة من يبحث معه فيه فأخذ الشمسية يف كمه ودخل على الشيخ مالك وغريها ورام االشتغال باملنطق ل
احلر يفيش مستشريا له باحلال فبمجرد رؤيته قال من اهللا تعاىل علينا بكتابه العزيز والنحو واألصول فمالنا وللمنطق 

  وكرر ذلك فرجع وعد ذلك من كراماهتا ومن كراماهتما أيضا أنه كان

نزل عن بغلته ويرسلها ليس معها أحد فتذهب للرميلة فتقمقم مما تراه هناك مث ترجع عند جييء حلضور الشيخونية في
  فراغ الدرس سواء بال زيادة وال نقص تويف رمحه اهللا تعاىل عن حنو مثانني سنة انتهى 

ومثانني وفيها فقيه اليمن عمر بن حممد بن معيدب اليماين الزبيدي الشافعي اإلمام العالمة تويف يف صفر عن ست 
  سنة 

  سنة مثان ومثانني ومثامنائة

  
فيها تويف شهاب الدين أمحد بن أمحد بن علي بن زكريا اجلديدي البدراين الشافعي اإلمام العامل تويف يف ربيع اآلخر 

  عن حنو سبعني سنة 
خريا وكان يف  وفيها كرمي الدين أبو املكارم عبد الكرمي بن علي البويطي احلنبلي العدل قال العليمي كان رجال

ابتداء أمره يباشر عند األمراء بالقاهرة مث احترف بالشهادة وملا ويل ابن أخته بدر الدين السعدي قضاء الديار 
املصرية واله العقود والفسوخ وكان جيلس لتحمل الشهادة بباب املدرسة الصاحلية يف حانوت احلكم املنسوب 

  للحنابلة وتويف بالقاهرة 
علي بن حممد املناوي املصري احلنبلي العدل املشهور بباهو اإلمام العامل واله القاضي بدر الدين وفيها نور الدين 

  البغدادي العقود والفسوخ بالديار املصرية ومل يزل إىل أيام القاضي بدر الدين السعدي وتويف يف أيامه 
لعلم على القاضي حمب الدين بن اجلناق وفيها مشس الدين حممد بن عثمان اجلزيري احلنبلي اإلمام العامل اشتغل با

املتقدم ذكره وعلى القاضي بدر الدين السعدي والعز الكناين وفضل ومتيز وكان حيترف بالشهادة وصار من أعيان 
  موقعي احلكم وكان أعجوبة تويف يف شوال بالقاهرة 

  وفيها مشس الدين حممد بن علي بن حممد بن قاسم القاهري الشافعي

  املرخم اإلمام العامل تويف يف مجادى األوىل عن مثانني سنة  املعروف بابن
وفيها كمال الدين حممد بن علي بن الضياء املصري اخلانكي احلنبلي اإلمام العالمة أصله من اخلانكاه السرياقوسية 

الدين  وكان يسكن بالقاهرة وباشر عقود األنكحة والفسوخ يف أيام القاضي عز الدين الكناين مث ملا ويل بدر
  السعدي استخلفه يف احلكم وأجلسه بباب البحر وكان مييل إليه باحملبة وتويف يف أيامه بالقاهرة 

  سنة تسع ومثانني ومثامنائة



  
  فيها يف مجادى اآلخرة كان إجراء عني عرفات 

  سنة  وفيها تويف شهاب الدين أمحد بن حيىي بن شاكر بن عبد الغين بن اجليعان تويف يف شعبان عن أربعني
وفيها تقي الدين أبو بكر بن خليل بن عمر بن السلم النابلسي األصل مث الصفدي احلنبلي املشهور بابن احلوائج 

كاش قاضي مدينة صفد وابن قاضيها اشتغل بالعلم ومهر وباشر القضاء مبدينة صفد مدة وعزل وويل مرات وكان 
  يف زمن عزله حيترف بالشهادة إىل أن تويف بصفد 

الشمس حممد بن عبد املنعم بن حممد بن حممد اجلوجري مث القاهري الشافعي اإلمام العامل سليل العلماء تويف وفيها 
  يف رجب عن سبع وستني سنة 

وفيها قاضي القضاة كمال الدين أبو الفضل حممد بن قاضي القضاة بدر الدين أيب عبد اهللا حممد بن قاضي القضاة 
اجلعفري النابلسي احلنبلي املعروف بابن قاضي نابلس ولد سنة نيف وثالثني  شرف الدين أيب حامت عبد القادر

ومثامنائة ودأب وحصل وسافر البالد وأخذ عن املشايخ وأذن له الشيخ عالء الدين املرداوي باإلفتاء وأذن له أيضا 
الده مث باشره بالديار الشيخ تقي الدين بن قندس وبرع يف املذهب وأفىت وناظر وباشر القضاء بنابلس نيابة عن و

  املصرية عوضا عن العز الكناين مث باشره ببيت املقدس عوضا عن الشمس

العليمي مث أضيف إليه قضاء الرملة ونابلس مث عزل وأعيد مرارا وكان له معرفة ودربة باألحكام مث قطن يف دمشق 
خرب موته إىل القاهرة بأسكندرية يف هذه ثالث سنني مث توجه إىل ثغر دمياط وباشر نيابة احلكم مث سافر منه فورد 

  السنة 
وفيها القاضي مجال الدين أبو احملاسن يوسف بن قاضي القضاة شيخ اإلسالم حمب الدين أيب الفضل أمحد املتقدم 

ذكره ابن نصر اهللا البغدادي األصل مث املصري احلنبلي اإلمام العالمة تفقه بوالده وغريه وفضل وبرع يف حياة والده 
هد له بالفضل ونزل له عن تدريس الربقوقية وباشر نيابة احلكم بالديار املصرية يف أيام العز الكناين مث ترك وش

واستمر خامال إىل قبيل وفاته بيسري ففوض إليه القاضي بدر الدين السعدي نيابة احلكم فما كان إال القليل وكان 
  يكن له حظ من الدنيا وتويف بالقاهرة يف أحد الربيعني يكتب على الفتاوى كتابة جيدة إىل الغاية إال أنه مل 

  سنة تسعني ومثامنائة

  
فيها تويف قاضي الشافعية مشس الدين حممد بن حممد بن عبد الرمحن بن عمر بن رسالن البلقيين القاهري الشافعي 

  اإلمام العامل األصيل تويف بالقاهرة عن حنو سبعني سنة 
ملصرية مشس الدين حممد بن حممد بن حممد بن حممد بن حممود بن الشهاب غازي احلليب وفيها قاضي احلنفية بالديار ا

  احلنفي املعروف كسلفه بابن الشحنة اإلمام العامل الناظم الناثر سليل العلماء األجالء ومن نظمه 
  ) وما بقليب لسواه نفاق ** قلت له ملا وىف موعدي ( 
  ) حبيب وفاق حىت مسا كل ** وجاد بالوصل على وجهه ( 

  وتويف يف احملرم عن مخس ومثانني سنة



  
وفيها مشس الدين حممد بن يوسف بن عبد الكرمي القاهري الشافعي سبط ابن البارزي اإلمام العامل تويف مبكة يف 

  شعبان 

  سنة إحدى وتسعني ومثامنائة

  
 بن علي بن أمحد بن عطية بن ظهرية فيها تويف عامل احلجاز برهان الدين إبراهيم بن علي بن حممد بن حممد بن حسني

  املكي القرشي الشافعي اإلمام العالمة تويف ليلة اجلمعة سادس ذي القعدة عن ست وستني سنة 
وفيها تقريبا أبو علي حسني الصويف املدفون بساحل بوالق قال املناوي يف طبقاته هو من أهل التصريف صويف كامل 

الصورة كأن عليه خمايل الوالية مقصورة وكان كثري التطور يدخل عليه  وشيخ ألنواع اللطف والكمال شامل هبي
إنسان فيجده سبعا مث يدخل عليه آخر فيجده جنديا مث يدخل عليه آخر فيجده فالحا أو فيال وهكذا وقال آخرون 

سيوف ليال كان التطور دأبه ليال وهنارا حىت يف صورة السباع والبهائم ودخل عليه أعداؤه ليقتلوه فقطعوه بال
ورموه على كوم بعيد فأصبحوا فوجدوه قائما يصلي بزاويته ومكث خبلوة يف غيط خارج باب البحر أربعني سنة ال 

يأكل وال يشرب وباب اخللوة مسدود ليس له إال طاق يدخل منه اهلواء فقال الناس هو يعمل الكيمياء والسيميا 
سأله أحد شيئا قبض من اهلواء وأعطاه إياه وكان مجاعته مث خرج بعدها وأظهر الكرامات واخلوارق وكان إذا 

يأخذون أوالد النموس ويربوهنم فسموا بالنموسية وضرب قايتباي رقاب بعضهم ملا شطحوا ونطقوا مبا خيالف 
  الشريعة انتهى كالم املناوي 

الدمشقي الصاحلي  وفيها قاضي القضاة شهاب الدين أمحد بن عبد الكرمي بن حممد بن عبادة السعدي األنصاري
احلنبلي كان صدرا رئيسا من رؤساء دمشق وهو من بيت علم ورآسة وتقدم ذكر أسالفه ويل قضاء دمشق عن 

  الربهان

ابن مفلح ومل تطل مدته مث عزل فلم يلتفت إىل املنصب بعد ذلك واستمر يف منزله بالصاحلية معظما وكان عنده 
   مبكة املشرفة يوم اخلميس ثالث شعبان ودفن باملعالة سخاء وحسن لقاء وإكرام ملن يرد عليه وتويف

وفيها القاضي شهاب الدين أمحد بن أيب بكر بن قدامة املقدسي األصل الدمشقي الصاحلي احلنبلي املشهور بابن 
زريق تقدم ذكر أسالفه وكان من أهل الفضل إماما عاملا بارعا يف الفرائض أذن له الشيخ تقي الدين بن قندس 

  ريس واإلفتاء تويف يف ثامن ذي احلجة بدمشق بالتد
وفيها املوىل سنان الدين يوسف بن خضر بك بن جالل الدين احلنفي قال يف الشقائق كان فاضال كثري االطالع 

على العلوم عقلياهتا وشرعياهتا وكان ذكيا للغاية يتوقد ذكاءا وفطنة وكان حلدة ذهنه وقوة فطنته غلب على طبعه 
والشبهات وقلما يلتفت إىل حتقيق املسائل حىت أن والده المه على ذلك وقال له يوما وهو يأكل معه  إيراد الشكوك

حلما بلغ بك الشك إىل مرتبة ميكن أن تشك يف أن هذا الظرف من حناس قال ميكن ذلك ألن للحواس أغاليط 
اه السلطان حممد إحدى املدارس فغضب والده وضرب بالطبق رأسه وملا مات والده كان مناهزا للعشرين سنة فأعط

الثمان مث أعطاه دار احلديث بأدرنة مث جعله معلما لنفسه ومال إىل صحبته وكان ال يفارقه وملا جاء املوىل على 
القوشجي أخذ عنه العلوم الرياضية والزمه بإشارة من السلطان حممد وكتب حواش على شرح اجلغميين لقاضي 



يرا يف سنة مخس وسبعني مث وقع بينه وبني السلطان أمر كان سببا لعزله وحبسه زاده مث جعله السلطان حممد وز
فاجتمع علماء البلدة وقالوا ال بد من إطالقه وإال حنرق كتبنا يف الديوان العايل ونترك مملكتك فأخرج وسلم إليهم 

ما وصل إىل أزنيق أرسل وملا سكنوا أعطاه قضاء سفري حصار مع مدرسته وأخرجه يف ذلك اليوم من قسطنطينية فل
  خلفه طبيبا وقال عاجله فإن عقله قد اختل فكان الطبيب املذكور

يدفع إليه كل يوم شربة ويضربه مخسني عصا فلما مسع املوىل ابن حسام الدين بذلك أرسل إىل السلطان كتابا بأن 
م هبا مبا ال ميكن شرحه من ترفع عنه هذا الظلم أو أخرج من مملكتك فرفع عنه ذلك وذهب إىل سفري حصار وأقا

الكآبة واحلزن ومات السلطان حممد وهو فيها فلما جلس السلطان بايزيد خان على سرير امللك أعطاه مدرسة دار 
احلديث بأدرنة وعني له كل يوم مائة درهم فكتب هناك حواش على مباحث اجلواهر من شرح املواقف وأورد 

بالتركية يف مناجاة احلق سبحانه وكتاب يف مناقب األولياء بالتركية  أسئلة كثرية على السيد الشريف وله كتاب
  أيضا وتويف بأدرنة ومل يوجد يف بيته حطب يسخن به املاء وذلك لفرط سخائه انتهى ملخصا 

وفيها تقريبا املوىل يعقوب باشا بن املوىل خضر بك بن جالل الدين احلنفي أخو املترجم قبله كان إماما عاملا صاحلا 
ققا صاحب أخالق محيدة وكان مدرسا بسلطانية مدرسا مث صار مدرسا بإحدى الثمان مث ويل قضاء برسة ومات حم

وهو قاض هبا وله حواش على شرح الوقاية لصدر الشريعة أورد فيها دقائق وأسئلة مع اإلجياز والتحرير وله غري 
  ذلك رمحه اهللا تعاىل 

  سنة اثنتني وتسعني ومثامنائة

  
  الغالء املفرط فيها كان 

وفيها تويف القاضي شهاب الدين أمحد بن حممد بن علي بن موسى األبشيهي احمللي الشافعي اإلمام العامل تويف بالرحبة 
  يف ذي القعدة 

وفيها فخر الدين عثمان بن علي التليلي احلنبلي اإلمام العالمة اخلطيب أخذ احلديث عن احلافظ ابن حجر والفقه 
محن أيب شعر وويل اإلمامة واخلطابة جبامع احلنابلة بصاحلية دمشق مدة تزيد على ستني سنة وكان عن الشيخ عبد الر

  صاحلا معتقدا تويف يوم اجلمعة سابع عشرى شعبان ودفن بالروضة

  وله سبع وتسعون سنة وكان جلنازته يوم مشهود 
شيخ أيب مدين فرحل من املغرب جده األدىن وفيها الشيخ مدين خليفة األمشوين الزاهد قال املناوي أصله من ذرية ال

وهو مغريب فقري فأقام بطبالي باملنوفية فولد له هبا علي ودفن بطبلية مث انتقل إىل أمشون فولد له هبا مدين هذا فاشتغل 
بالعلم حىت صار يفيت مث حترك لطلب الطريق فخرج يطلب شيخا مبصر فوافق خروجه خروج الشيخ حممد الغمري 

به فلقيهما رجل من أرباب األحوال فقال اذهبا إىل أمحد الزاهد ففتحكما على يديه وال تطلبا األبواب يطلب مطلو
الكبار يعين الشيخ حممد احلنفي فدخال على الزاهد فلقيهما وأخالمها ففتح على مدين يف ثالثة أيام وعلى الغمري 

يق وعزمه وكان له يف التصوف يد طويل بعد مخس عشرة سنة وكان صاحب الترمجة صاحب مهة وله عز يف الطر
وإذا تكلم يف الطريق بلغ املريد مراما وسؤال انتفع به خلق كثري من العلماء والصلحاء والفقراء والفقهاء واألجناد 
وغريهم وكانت له كرامات منها أهنا مالت منارة زاويته فقيل له ال بد من هدمها فصعد مع املهندس وقال أرين حمل 



اه ذلك فألصق ظهره إليه فاستقام ومنها أن احلر يفيش جاءه بعد موت شيخه الغمري فوجده يتوضأ وعبد امليل فأر
حبشي يصب عليه وآخر واقف باملنشفة فسأله عن نفسه لكونه مل ير عليه مالبس الفقراء بل األكابر فقال أنا مدين 

التاء فقال عتب بسكون التاء قال فقلت يف قال فقلت يف نفسي من غري لفظ الذا بذاك وال عتب على الزمن بفتح 
سرى اهللا أكرب على نفسك اخلبيثة أتيت لتزن على الفقراء أحواهلم مبيزانك اخلاسرة قال فتبت وعلمت أنه من 

األولياء ومنها أنه ملا ضاقت النفقة على السلطان جقمق أرسل يأخذ خاطره فأرسل له نصف عمود من معدن يثاقل 
يف بيت املال واتسع احلال فقال السلطان امللوك حقيقة هؤالء ومنها أنه أتاه رجل طعن يف السن  به الفضة فجعل مثنه

  فقال أريد حفظ القرآن قال ادخل اخللوة واشتغل

بذكر اهللا حتفظه فدخل فأصبح حيفظه وكان ال خيرج من بيته إال لصالة أو بعد عصر كل يوم ومل يزل دأبه ذلك إىل 
وعظمت على املسلمني الرذية فتويف يوم األربعاء تاسع ربيع األول ودفن بزاويته انتهى أن حومت عليه املنية 

  ملخصا 
وفيها مجال الدين يوسف بن حممد الكفرسيب احلنبلي الفقيه الصاحل كان من أهل الفضل ومن أخصاء الشيخ عالء 

   الدين املرداوي وقد أسند وصيته إليه عند موته وتويف بدمشق رمحه اهللا تعاىل

  سنة ثالث وتسعني ومثامنائة

  
فيها تويف امللك املؤيد الشهاب أبو الفتح أمحد بن امللك األشرف أيب النصر اينال العالئي الظاهري مث الناصري وهو 

من ذرية الظاهر بيربس ويل السلطنة بعهد من أبيه يوم األربعاء رابع عشر مجادى االوىل سنة مخس وستني ومثامنائة 
عد ذاك بيوم واحد مث خلعه أتابكه خشقدم بعد مخسة أشهر ومخسة أيام واستمر خامال إىل أن تويف يف وتويف والده ب

  صفر عن سبع ومخسني سنة 
وفيها املتوكل على اهللا أبو عمرو عثمان بن األمري حممد بن عبد العزيز أمحد اهلنتايت صاحب املغرب تويف ليلة السابع 

  لسبعني والعشرين من شهر رمضان وقد جاوز ا
وفيها املوىل مصلح الدين مصطفى بن يوسف بن صاحل الربساوي احلنفي املعروف خبواجه زاده كان والده من 

التجار صاحب ثروة عظيمة وكان أوالده يف غاية الرفاهية وعني للمترجم يف شبابه كل يوم درمها واحدا وكان 
ك مث دأب املترجم يف الطلب واتصل خبدمة املوىل ابن ذلك الشتغاله بالعلم وتركه طريقة والده فإنه سخط عليه لذل

  قاضي اياثلوغ فقرأ عنده األصلني واملعاين

والبيان مث وصل إىل خدمة خضر بك بن جالل وقرأ عليه علوما كثرية وكان يكرمه إكراما عظيما وكان يقول إذا 
 املدارس مع الفقر الشديد وحفظ أشكلت عليه مسألة لتعرض على العقل السليم يريد به خواجه زاده مث تنقل يف

شرح املواقف مث جعله السلطان حممد معلما لنفسه وقرأ عليه تصريف العزي للزجناين يف الصرف فكتب عليه حاشية 
نفيسة وتقرب عند السلطان غاية القرب إىل أن صار قاضيا للعسكر وكان والده وقتئذ يف احليف واالحتياج فسار 

نة وخرج ولده للقائه ومعه علماء البلد وأشرافه ونزل خواجه زاده له عن فرسه وعانقه إىل ولده من برسا إىل أدر
وعمل له وإلخوته ضيافة عظيمة ومجع فيها العلماء واألكابر وجلس هو يف صدر اجمللس ووالده عنده وسائر األكابر 

بعد ما كانوا فيه من الرفاهية  جلوس على قدر مراتبهم فلم ميكن إخوته اجللوس الزدحام األكابر فقاموا مع اخلدم



وما هو فيه من الفقر واالحتياج فسبحان املانح ال مانع ملا أعطى مث أن السلطان حممد أعطاه تدريس سلطانية برسا 
وعني له كل يوم مخسني درمها وهو إذ ذاك ابن ثالث وثالثني سنة مث أعطاه مدرسته بقسطنطينية وصنف هناك 

مث استقضى مبدينة أدرنة مث استفىت مبدينة قسطنطينية مث أعطى بكرم من الوزير قضاء  كتاب التهافت بأمر السلطان
ازنيق وتدريسها فذهب إليها وترك القضاء وبقي على التدريس إىل أن مات السلطان حممد فأتى إىل قسطنطينية مث 

ا وقد اختلت رجاله ويده اليمىن أعطاه السلطان بايزيد سلطانية برسا وعني له كل يوم مائة درهم مث أعطاه فتيا برس
فكان يكتب باليد اليسرى وكتب حاشية على شرح املواقف بأمر السلطان بايزيد إىل أثناء مباحث الوجود مث توفاه 

اهللا تعاىل وله أيضا حواش على شرح هداية احلكمة ملوالنا زاده وشرح على الطوالع وحواش على التلويح وغري 
  ذلك 

كبري منهما شيخ حممد كان فاضال عاملا مدرسا باشر التداريس والقضاء وترك الكل ورغب يف وكان له ابنان اسم ال
  التصوف مث ذهب مع بعض

  العجم إىل بالد العجم وتويف هناك سنة اثنتني أو ثالث وتسعمائة وكان حمققا مدققا 
  محهم اهللا تعاىل واسم األصغر منهما عبد اهللا كان صاحب ذكاء وفطنة ومشاركة حسنة وتويف وهو شاب ر

  سنة أربع وتسعني ومثامنائة

  
  فيها تويف الشريف أبو سعد بن بركات بن حسن بن عجالن صاحب احلجاز تويف يف ربيع الثاين 

وفيها الشيخ عبد اهللا املشهور حباجي خليفة أصله من والية قصطموين واشتغل بالعلوم الظاهرة أوال فأتقنها مث اتصل 
بن خبشى وحصل عنده طريقة الصوفية حىت أجازه باإلرشاد وأقامه مقامه بعد وفاته وكان خبدمة الشيخ تاج الدين 

جامعا للعلوم واملعارف متواضعا متخشعا صاحب أخالق محيدة وآثار سعيدة مظهرا للخريات والربكات صاحب 
رمجيل اخللق واخللق كرامات مرجعا للعلماء والفضالء مربيا للفقراء والصلحاء آية يف الكرم والفتوة كثري البش

  وتويف يف سلخ مجادى اآلخرة رمحه اهللا تعاىل 
  وفيها املنصور عبد الوهاب بن داود صاحب اليمن تويف يف مجادى األوىل 

وفيها مشس الدين حممد بن شهاب الدين أمحد بن عز الدين عبد العزيز املرداوي احلنبلي األصيل العريق سليل 
بارعا يف الفرائض مستحضرا يف الفقه وأصوله واحلديث والنحو حافظا لكتاب اهللا  األعالم كان من فضالء احلنابلة

تعاىل أذن له الشيخ تقي الدين بن قندس والشيخ عالء الدين املرداوي والربهان بن مفلح باالفتاء والتدريس وويل 
روضة إىل جانب القاضي القضاء ببلده مردامدة وتويف بصاحلية دمشق يوم اخلميس ثالث عشر ذي القعدة ودفن بال

  عالء الدين املرداوي من جهة القبلة 
  وفيها القاضي حمب الدين أبو اليسر حممد بن الشيخ فتح الدين حممد بن اجلليس

املصري احلنبلي ولد يف حدود العشرين والثمامنائة ظنا وكان والده من أعيان احلنابلة بالقاهرة وكان هو من أخصاء 
ادي وكان يف ابتداء أمره يتجر مث احترف بالشهادة وجلس يف خدمة نور الدين الشيشيين القاضي بدر الدين البغد

املتقدم ذكره وحفظ خمتصر اخلرقي وقرأ على العز الكناين وغريه وأذن له القاضي عز الدين املذكور يف العقود 



  والفسوخ مث استخلفه يف احلكم واستمر على ذلك إىل أن تويف يف أحد الربيعني 
  ا املتوكل على اهللا حيىي بن حممد بن مسعود بن عثمان بن حممد صاحب املغرب تويف يف رجب وفيه

  سنة مخس وتسعني ومثامنائة

  
فيها تويف السيد أمحد بن عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهللا بن حممد احلسيين الشريازي األجيي اإلمام العامل تويف يف 

  مجادى األوىل عن إحدى وسبعني سنة 
  عبيد اهللا بن حممد املدعو حافظ عبيد األبيوردي اإلمام العالمة  وفيها

وفيها قاضي القضاة عبد الرمحن بن الكازروين احلنبلي اإلمام العالمة املقرىء احملدث كان من أهل العلم ومشايخ 
سريته حسنة القراءة وله سند عال يف احلديث الشريف ويل قضاء محاة مدة طويلة ووقع له العزل والوالية وكانت 

  وللناس فيه اعتقاد تويف حبماة وقد جاوز الثمانني 
وفيها أمني الدين أبو اليمن حممد بن حمب الدين أيب اليسر حممد املنصوري املصري احلنبلي اشتغل يف ابتداء أمره 

لعز على الشيخ مجال الدين بن هشام واحترف بالشهادة وأذن له البدر البغدادي يف العقود والفسوخ وكذا ا
  الكناين مث فوض إليه نيابة احلكم فباشر يف أيامه مدة طويلة مث استمر على ما هو عليه

يف أيام البدر السعدي وكان يباشر على أوقاف احلنابلة وعنده استحضار يف الفقه وخطه حسن وله معرفة تامة 
ومات وتويف بالقاهرة يف أواخر مبصطلح القضاء والشهادة وكان يالزم جمالس األمراء بالديار املصرية لفصل احلك

  السنة 

  سنة ست وتسعني ومثامنائة

  
فيها تويف القاضي برهان الدين إبراهيم بن حممد بن حممد بن عمر بن يوسف اللقاين املالكي اإلمام العامل تويف يف 

  احملرم 
قصبة مساو من والية أناضويل وفيها العارف باهللا تعاىل الشيخ عبد اهللا اإلهلي الصويف احلنفي قال يف الشقائق ولد ب

واشتغل أول أمره بالعلوم وسكن مدة بقسطنطينية مبدرسة زيرك وملا ارحتل املوىل على الطوسي إىل بالد العجم 
ارحتل هو أيضا فلقيه مبدينة كرمان واشتغل عليه بالعلوم الظاهرة مث غلبت عليه داعية الترك فقصد حرق كتبه أو 

تردد دخل عليه فقري وقال له بع الكتب وتصدق بثمنها إال هذا الكتاب فإنه يهمك فإذا إغراقها وملا كان يف هذا ال
هو كتاب فيه رسائل املشايخ ففعل ذلك وذهب إىل مسرقند وخدم العارف باهللا خواجه عبد اهللا السمرقندي وتلقن 

نقشبندي وترىب بروحانيته مث منه الذكر مث ذهب بإشارة منه إىل خبارى واعتكف هناك عند قرب خواجه هباء الدين ال
عاد إىل مسرقند وصحب خواجه عبيد مث ذهب بإشارته إىل بالد الروم فمر ببالد هراة وصحب املوىل عبد الرمحن 

اجلامي وغريه من مشايخ خراسان مث أتى إىل وطنه واشتهر حاله يف اآلفاق واجتمعت عليه العلماء والطالب 
طنطينية وطلبه علماؤها وأكابرها فلم يلتفت إليهم إىل زمن السلطان حممد ووصلوا إىل مآرهبم وبلغ صيته إىل قس

  فظهرت الفنت يف



وطنه فأتى قسطنطينية وسكن جبامع زيرك واجتمع عليه األكابر واألعيان مث ملا تزاحم عليه الناس تشوش من ذلك 
  وارحتل إىل والية رملي فتويف هناك رمحه اهللا تعاىل 

ن مصطفى الشهري بابن وفاء احلنفي العارف باهللا تعاىل وكان يكتب على ظهر كتبه الفقري وفيها املوىل مصلح الدي
مصطفى بن أمحد الصدري القونوي املدعو بوفاء أخذ التصوف أوال عن الشيخ مصلح الدين املشتهر بإمام الدباغني 

باإلرشاد وكان صاحب  مث اتصل بأمر منه إىل خدمة الشيخ عبد اللطيف القدسي وأكمل عنده الطريق وأجازه
الترمجة إماما عاملا حمققا جامعا بني علمي الظاهر والباطن له شأن عظيم من التصرفات الفائقة عارفا بعلم الوفق بليغا 
يف الشعر واإلنشاء خطيبا مصقعا منقطعا عن الناس ال خيرج إال يف أوقات معينة وإذا خرج ازدحم األكابر وغريهم 

ىل أرباب الدنيا ويؤثر صحبة الفقراء عليهم قصد السلطان حممد وبعده السلطان أبو يزيد عليه للتربك ال يلتفت إ
االجتماع به فلم يرض بذلك توطن القسطنطينية وله هبا زاوية وجامع وملا تويف حضر السلطان أبو يزيد يف جنازته 

  وأمر بكشف وجهه لينظر إليه اشتياقا إليه وتربكا به رمحهما اهللا تعاىل 
  ا يعقوب بك بن حسن بك سلطان العراقني وفيه

  سنة سبع وتسعني ومثامنائة

  
  فيها كان الطاعون العام العجيب الذي مل يسمع مبثله حىت قيل أن ربع أهل األرض ماتوا به 

وفيها تويف صدر الدين عبد املنعم بن القاضي عالء الدين علي بن أيب بكر بن مفلح احلنبلي اإلمام العالمة تقدم ذكر 
  سالفه وأخذ هو العلم عن والده وغريه وكان من أهل العلم والدين أفىت ودرس وأفاد حبلب وغريها وكانأ

  خريا متواضعا لكنه مل يكن له حظ من الدنيا كوالده وتويف حبلب يف ربيع اآلخر 

  سنة مثان وتسعني ومثامنائة

  
صفر أصابت املنارة الرئيسية حبيث تفطرت  فيها وقعت صاعقة باملسجد النبوي قبيل ظهر يوم األربعاء ثامن عشرى

  خودة هالهلا وسقط جانب دورها السفلى 
  وكان فيها الطاعون العجيب بربسا واحترق حنو نصفها أيضا 

وفيها تويف برهان الدين إبراهيم بن أيب بكر الشنويهي مث املصري احلنبلي العدل كان إماما عاملا حفظ القرآن العظيم 
مدة للموفق وكان من أخصاء القاضي بدر الدين البغدادي وإمامه وله رواية يف احلديث وأخذ وخمتصر اخلرقي والع

عنه العالمة غرس الدين اجلعربي شيخ حرم سيدنا اخلليل وذكره يف أول معجم شيوخه واحترف بالشهادة أكثر من 
  وقد جاوز الثمانني ستني سنة مل يضبط عليه ما يشينه وتويف بالقاهرة يوم الثالثاء تاسع عشر شعبان 

وفيها برهان الدين إبراهيم بن عبد الرمحن بن حسني بن حسن املدين الشافعي املعروف بابن القطان اإلمام العامل تويف 
  يف ذي القعدة عن تسع وسبعني سنة 

م العقلية وفيها اإلمام العارف باهللا تعاىل عبد الرمحن بن أمحد اجلامي ولد جبام من قصبات خراسان واشتغل بالعلو



والشرعية فأتقنها مث صحب مشايخ الصوفية وتلقن الذكر من الشيخ سعد الدين كاشغري وصحب خواجه عبيد 
  اهللا السمرقندي وانتسب إليه أمت االنتساب وكان يذكر يف كثري من

بعلومه تصانيفه أوصاف خواجه عبيد اهللا ويذكر حمبته له وكان مشتهرا بالفضائل وبلغ صيت فضله اآلفاق وسارت 
الركبان حىت دعاه السلطان بايزيد خان إىل مملكته وأرسل إليه جوائز سنية فكان حيكي من أوصلها أنه جتهز للسفر 
وسافر من خراسان إىل مهذان مث قال للذي أوصل اجلائزة أين امتثلت أمره الشريف حىت وصلت إىل مهذان واآلن 

ر على الدخول إىل بالد الروم ملا أمسع فيها من الطاعون وكان أتشبث بذيل االعتذار وأرجو العفو منه أين ال أقد
رمحه اهللا تعاىل أعجوبة دهره علما وعمال وأدبا وشعرا وله مؤلفات مجة منها شرح فصوص احلكم البن عريب وشرح 

الكافية البن احلاجب وهو أحسن شروحها وكتب على أوائل القرآن العظيم تفسريا أبرز فيه بعضا من بطون 
رآن العظيم وغوامضه وله كتاب شواهد النبوة بالفارسية وكتاب نفحات األنس بالفارسية أيضا وكتاب سلسلة الق

الذهب حط فيه على الرافضة وكتاب الدرة الفاخرة وتسميه أهل اليمن حط رحلك إشارة إىل أنه كتاب حتط 
فه مقبولة وتويف هبراة وجاء تاريخ وفاته الرحال عنده ورسالة يف املعمى والعروض والقافية وله غري ذلك وكل تصاني

وملا توجهت الطائفة الطاغية األردبيلية إىل خراسان أخذ ابنه ميتته من قربه ودفنه يف والية } ومن دخله كان آمنا { 
  أخرى فأتت الطائفة املذكورة إىل قربه وفتشوه فلم جيدوا جسده فأحرقوا ما فيه من األخشاب 

لدين أبو صاحل عبد القادر بن قاضي القضاة سراج الدين أيب املكارم عبد اللطيف بن حممد وفيها قاضي القضاة حمي ا
احلسيين الفاسي األصل املكي احلنبلي الشريف احلسيب النسيب اإلمام العامل العالمة املقرىء احملدث ولد غروب 

ملشرفة وحفظ هبا القرآن العظيم مشس يوم الثالثاء سادس عشرى شهر رمضان سنة اثنتني وأربعني ومثامنائة مبكة ا
  وصلى به مبقام احلنابلة التراويح وحفظ قطعة من حمرر ابن عبد اهلادي والشاطبية وخمتصر ابن

احلاجب األصلي وكافيته وتلخيص املفتاح وتال بالروايات السبع على الشيخ عمر احلموي البخاري نزيل مكة 
وأذن له يف االفتاء والتدريس واألصول عن األمني األقصراين احلنفي وأخذ الفقه عن العز الكناين والعالء املرداوي 

والتقي احلصين وأذنا له وأخذ عن األخري املعاين والبيان والعربية وأصول الدين ومسع احلديث على أيب الفتح املراغي 
 السرور وزينب ابنة والتقي بن فهد والشهاب الزفتاري وأجاز له والده وعمته أم اهلدى وقريبه عبد اللطيف بن أيب

اليافعي وأبو املعايل الصاحلي املكيون ومن أهل املدينة الشريفة احملب الطربي وعبد اهللا بن فرحون والشهاب احمللى 
ومن القاهرة ابن حجر واحملب بن نصر اهللا والتقى املقريزي والزين الزركشي والعز بن الفرات وسارة بنت عمر بن 

و جعفر ابن العجمي يف آخرين ورحل يف الطلب وجد واجتهد مث أقام مبكة لالشغال مجاعة والعالء بن بردس وأب
وويل قضاء احلنابلة هبا سنة ثالث وستني مث أضيف إليه قضاء املدينة سنة مخس وستني ودرس باملسجد احلرام وغريه 

يها وكان يزور وحدث وأفىت ونظم وأنشأ وكان له ذكاء مفرط وكثرة عبادة وصوم وحسن قراءة وطيب نغمة ف
النيب صلى اهللا عليه وسلم يف كل عام وزار بيت املقدس واخلليل وباشر القضاء أحسن مباشرة بعفة وصيانة ونزاهة 

وورع مع التواضع ولني اجلانب وتوجه إىل املدينة الشريفة للزيارة على عادته فأدركته املنية هبا يف يوم اجلمعة 
  يب صلى اهللا عليه وسلم ودفن بالبقيع النصف من شعبان وصلى عليه مبسجد الن

وفيها مشس الدين حممد بن أمحد بن علي بن أمحد بن حممد بن سليمان بن محزة بن أمحد بن عمر بن الشيخ أيب عمر 
حممد بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي الصاحلي احلنبلي الشيخ الصاحل اخلطيب املسند املعمر األصل ولد بصاحلية 



د الفطر سنة مخس ومثامنائة واشتغل بالعلم وفضل ومتيز وأفىت ودرس وحدث وباشر نيابة احلكم دمشق عشية عي
  بالديار املصرية وباململكة

الشامية وكان له وجاهة عند الناس وتويف بالقاهرة يف يوم األربعاء خامس عشرى ذي القعدة وله أربع وتسعون 
  سنة 

سنان احلنفي قال يف الشقائق كان من عبيد بعض وزراء السلطان  وفيها املوىل سنان الدين يوسف املعروف بقول
مراد وقرأ يف صغره مباين العلوم واشتغل على علماء عصره مث وصل إىل خدمة املوىل على القوشجي مث تنقل يف 

تغال بالعلم نشرا وإفادة املدارس حىت صار مدرسا بإحدى الثمان وعني له كل يوم مثانون درمها وكان كثري االش
وتصنيفا وصنف شرحا للرسالة الفتحية يف اهليئة ألستاذه على القوشجي وهو شرح نافع للغاية وعلق حواشي على 

  مشكالت البيضاوي من أوله إىل آخره وحشى غريه من الكتب رمحه اهللا تعاىل 

  سنة تسع وتسعني ومثامنائة

  
سى الربلسي املغريب الفاسي املالكي املعروف بزروق اإلمام العالمة الصويف فيها تقريبا تويف إمساعيل بن حممد بن عي

قال املناوي يف طبقاته عابد من حبر العرب يغترف وعامل بالوالية متصف حتلى بعقود القناعة والعفاف وبرع يف معرفة 
وأباها ولد سنة  الفقه والتصوف واألصول واخلالف خطبته الدنيا فخاطب سواها وعرضت عليه املناصب فردها

ست وأربعني ومثامنائة ومات أبوه قبل متام أسبوعه فنشأ يتيما وحفظ القرآن العظيم وعدة كتب وأخذ التصوف عن 
القوري وغريه وارحتل إىل مصر فحج وجاور باملدينة وأقام بالقاهرة حنو سنة واشتغل هبا يف العربية واألصول على 

ي مث غلب عليه التصوف فكتب على احلكم نيفا وثالثني شرحا وعلى اجلوجري وغريه وأخذ احلديث عن السخاو
  القرطبية يف شرح املالكية وعلى رسالة ابن أيب زيد القريواين عدة شروح كلها مفيدة نافعة وعمل فصل الساملي

أرجوزة وشرح كتاب صدور الترتيب لشيخه احلضرمي بن عقبة وشرح حزب البحر للشاذيل وشرح األمساء 
ع فيه بني طريقة علماء الظاهر والباطن وكتاب قواعد الصوفية وأجاده جدا ومن كالمه املؤمن يلتمس احلسين مج

املعاذير واملنافق يتتبع املعايب واملعاثري واهللا يف عون العبد ما دام العبد يف عون أخيه وقال مقام النبوة معصوم من 
وقال ما اتفق اثنان قط يف شيء واحد من مجيع الوجوه وإن اجلهل مبواله يف كل حال من أول شئونه إىل أبد اآلبدين 

اتفقا يف أصل األمر أو فروعه أو بعض جهاته ولذلك قالوا الطرق إىل اهللا بعدد أنفاس اخلالئق وقال كل علم بال 
  عمل وسيلة بال غاية وعمل بال علم جهالة انتهى ملخصا 

العجلوين احلنبلي املشهور بابن البيدق كان من أهل الفضل وفيها القاضي تقي الدين أبو بكر بن مشس الدين حممد 
وأعيان احلنابلة بدمشق أخذ العلم عن ابن قندس والعالء املرداوي والربهان بن مفلح وناب يف احلكم بدمشق وأفىت 

  وكانت سريته حسنة وتويف يوم اجلمعة ثالث ذي احلجة 
العامل كان أبوه قاضيا بقسطموين ونشأ ولده نشأة حسنة  وفيها املوىل قاسم الشهري بقاضي زاده احلنفي اإلمام

واشتغل بالعلم والعبادة واتصل إىل خدمة خضر بك بن جالل الدين وحصل عنده علوما كثرية وتنقل يف املدارس 
إىل أن صار قاضيا بربسا فحمدت سريته مث أعيد إىل إحدى املدارس الثمان مث ويل برسا ثانيا وتويف قاضيا هبا وكان 

مشتغال بالعلم ذكي الطبع جيد القرحية متصفا باألخالق احلميدة صحيح العقيدة سليم النفس له يد طوىل يف العلوم 



  الرياضية رمحه اهللا تعاىل 
وفيها املوىل حمي الدين الشهري بأخوين احلنفي اإلمام العامل قرأ على علماء عصره وتنقل يف املدارس حىت صار مدرسا 

  من أعيان العلماء له حاشية على شرح التجريد للشريف اجلرجاين ورسالة يف أحكامبإحدى الثمان وكان 

  الزنديق ورسالة يف شرح الربع اجمليب رمحه اهللا تعاىل 
وفيها تقريبا املوىل يوسف بن حسني الكرماسيت احلنفي اإلمام العالمة قرأ على خواجه زاده وبرع يف العلوم العربية 

رس وصار قاضيا مبدينة برسا مث مبدينة قسطنطينية وكان يف قضائه مرضى السرية حممود والشرعية وتنقل يف املدا
الطريقة سيفا من سيوف اهللا ال خياف يف اهللا لومة الئم ومن مصنفاته خاشية على املطول وشرح الوقاية والوجيز يف 

  الذي بناه عند جامع السلطان حممد أصول الفقه وكتاب يف علم املعاين تويف مبدينة القسطنطينية ودفن جبانب مكتبه 

  سنة تسعمائة

  
فيها تويف برهان الدين الناجي إبراهيم بن حممد بن حممود بن بدر احلليب القبيبايت الشافعي اإلمام العامل تويف بدمشق 

  عن أزيد من تسعني سنة 
  ثاين عن مخس وسبعني سنة وفيها عبد الرمحن بن حسن بن حممد الدمريي الشافعي اإلمام العامل تويف يف ربيع ال

وفيها قاضي القضاة عالء الدين أبو احلسن علي بن مشس الدين حممد بن العطار الشييب احلموي احلنبلي املشهور 
بابن ادريس كان إماما عالمة له سند عال يف احلديث ناب يف القضاء حبماة مدة مث ويل قضاء طرابلس نيفا وعشرين 

  كام ومصطلح الزمان وتويف بطرابلس وقد جاوز الثمانني سنة وكانت له معرفة بطرق األح
وفيها عالء الدين أبو احلسن علي بن حممد بن البهاء البغدادي احلنبلي اإلمام العالمة الفقيه احملدث ولد سنة اثنتني 

  وعشرين ومثامنائة تقريبا يف جهة العراق

يف سنة سبع وثالثني وأخذ احلديث عن األمني وقدم من بالده إىل مدرسة شيخ اإلسالم أيب عمر بصاحلية دمشق 
الكركي والشمس بن الطحان وابن ناظر الصاحبة وأخذ العلم عن الشيخ تقي الدين بن قندس والنظام والربهان 
ابين مفلح وصار من أعيان احلنابلة أفىت ودرس وصنف كتاب فتح امللك العزيز بشرح الوجيز يف مخس جملدات 

مع عليه حنابلتها وقرأوا عليه وأجاز بعضهم باالفتاء والتدريس وزار بيت املقدس واخلليل وتوجه إىل القاهرة فاجت
عليه السالم وباشر نيابة القضاء بدمشق وكان معتقدا عند أهلها وأكابرها ورعا متواضعا على طريقة السلف وتويف 

  هبا يوم السبت ثالث عشرى مجادى اآلخرة ودفن بسفح قاسيون 
صر الدين أبو البقاء حممد بن القاضي عماد الدين أيب بكر بن زين الدين عبد الرمحن املعروف بابن وفيها القاضي نا

زريق الصاحلي احلنبلي اإلمام العامل احملدث تقدم ذكر أسالفه ولد بصاحلية دمشق يف شوال سنة اثنيت عشرة ومثامنائة 
مهر وأفاد وعلم وروى عنه خلق من األعيان وهو من ذرية شيخ اإلسالم أيب عمر قرأ على علماء عصره وبرع و

وكان منور الشيبة شكال حسنا على طريقة السلف الصاحل وويل النظر على مدرسة جده أيب عمر مدة طويلة وناب 
  يف احلكم مث تنزه عن ذلك وتويف بالصاحلية عشية يوم السبت تاسع مجادى اآلخرة 

نبلي اإلمام العامل كان من أصحاب الربهان بن مفلح وباشر وفيها القاضي مشس الدين حممد بن عمر الدورسي احل
عنده نيابة احلكم مدة واليته وكانت نيفا وثالثني سنة مث باشر عند ولده جنم الدين مث فوض إليه احلكم يف آخر 



  عمره واستمر إىل أن تويف 
مد بن أيب بكر بن خالد بن إبراهيم وفيها بدر الدين أبو املعايل قاضي القضاة حممد بن ناصر الدين أيب عبد اهللا حم

  السعدي املصري احلنبلي شيخ اإلسالم

اإلمام العالمة الرحلة ولد بالقاهرة سنة مخس أو ست وثالثني ومثامنائة ومسع على احلافظ ابن حجر وغريه واشتغل يف 
د وقرأ كثريا من العلوم الفقه على عامل احلنابلة مجال الدين ابن هشام والزمه مث الزم العز الكناين وجد واجته

وحققها وحصل أنواعا من الفنون وأتقنها وبرع يف املذهب وصار من أعيانه وأخذ عن علماء الديار املصرية 
وغريهم ممن ورد إىل القاهرة وأتقن العربية وغريها من العلوم الشرعية والعقلية ومتيز وفاق أقرانه ولزم خدمة شيخه 

تخلفه يف األحكام الشرعية وهو شاب ابن مخس وعشرين سنة أو حنوها وأذن له القاضي عز الدين وفضل عليه فاس
يف االفتاء والتدريس وشهد بأهليته وندبه للوقائع املهمة واألمور املشكلة فساد على أبناء جنسه وعظم أمره وعال 

رداوي ملا توجه إىل شأنه واشتهر صيته وأفىت ودرس وحج إىل بيت اهللا احلرام وقرأ على القاضي عالء الدين امل
القاهرة كتابه االنصاف وغريه والزمه فشهد بفضله وأذن له باالفتاء والتدريس أيضا ومل يزل أمره يف ازدياد وعلمه 
يف اجتهاد وباشر نيابة احلكم أكثر من مخس عشرة سنة وصار مفيت دار العدل وكانت مباشرته بعفة ونزاهة مث ويل 

عد موت شيخه العز الكناين فحصل بتوليته اجلمال ملمالك اإلسالم وسلك أحسن قضاء القضاة بالديار املصرية ب
الطرق من النزاهة والعفة حىت يف قبول اهلدية وصنف مناسك احلج على الصحيح من املذهب وهو كتاب يف غاية 

ذكرهم فيها احلسن وباجلملة فقد كان آية باهرة من حسنات الدهر ذكره تلميذه العليمي يف طبقاته وهو آخر من 
  إال أنه قال تويف فجأة ليلة الثالثاء ثالث ذي القعدة واهللا أعلم 

  مت حبمد اهللا تعاىل وحسن توفيقه اجلزء السابع من شذرات الذهب ويليه اجلزء الثامن وهو األخري وأوله 

  سنة إحدى وتسعمائة

٨   

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  سنة إحدى وتسعمائة 
بكتاب فتح الباري شرح البخاري للحافظ ابن حجر من البلد احلرام وهو أول دخوله  فيها قدم إىل مدينة زبيد

اليمن كان سلطان اليمن عامر أرسل الشترائه فاشترى له مبال جزيل وفيها تويف شهاب الدين أمحد بن شيخ اإلسالم 
ست وأربعني ومثامنائة واشتغل  برهان الدين إبراهيم بن عبد الرحيم األنصاري احملاملي املقدسي الشافعي ولد يف سنة

يف العلم على والده والكمال ابن أيب شريف وغريمها وباشر نيابة احلكم بالقدس يف حياة والده وكان خريا متواضعا 
  تويف يف حدود هذه السنة بالقدس 

ب جد ويف حدودها أيضا شهاب الدين أمحد بن عثمان الشهري مبنال زادة السمرقندي اخلطايب نسبة إىل اخلطا
الشافعي كان إماما عالمة فقيها مقرئا عايل السند يف القراءات بينه وبني الشاطيب أربعة رجال ودخل بالد العرب 
وحلب ودمشق وأخذ عنه أهلها وله مؤلفات عديدة منها كتاب مجع فيه من اهلداية واحملرر وشرح هداية احلكمة 

العاشرة أخذ عنه شيخ اإلسالم اجلد وقرأ عليه املتوسط وشرح قال النجم الغزي يف الكواكب السائرة بأعيان املائة 



الشمسية وغريمها وأخذ عنه السيويف مفيت حلب تفسري البيضاوي وأثىن عليه وكان خيرب عنه أنه كان يقول عجبت 
الشارعي ملن حيفظ شيئا كيف ينساه انتهى وفيها شهاب الدين أبو املكارم أمحد بن حممد بن أمحد بن عبد اهللا الشهري ب

املالكي املصري نزيل دمشق القاضي ولد يف ثاين عشر ربيع األول سنة اثنتني وثالثني ومثامنائة بالشارع األعظم قرب 
  باب زويلة وتويف

بدمشق ليلة اخلميس ثاين عشر ربيع األول ويف حدودها أمحد بن يوسف املقري املالكي املغريب الشيخ العارف باهللا 
وأوليائها من أصحابه سيدي أمحد البيطار وفيها إمسعيل بن عبد اهللا الصاحلي الشيخ الصاحل  تعاىل أحد رجال املغرب

املوله جف دماغه بسبب كثرة التالوة للقرآن يف مدرسة الشيخ أيب عمر فزال عقله وقيل عشق فعف وكان يف 
اجلامع اجلديد وجامع األفرم  جذبه كثري التالوة ويتكلم بكلمات حسنة وللناس مجيعا فيه اعتقاد زائد وكان يالزم

  بالصاحلية قال ابن طولون أنشدين 
  ) وملكه اهللا قلبا قنوعا ** إذا املرء عويف يف جسمه ( 
  ) فذاك الغىن وإن مات جوعا ** وألقى املطامع عن نفسه ( 

خبطيب جامع  تويف تاسع عشر رمضان وفيها عماد الدين إمسعيل بن حممد بن علي العالمة الشافعي السيويف الشهري
السقيفة بباب توما بدمشق ولد يف مستهل ربيع األول سنة ثالث وثالثني ومثامنائة وحفظ التنبيه ومنهاج البيضاوي 
والشاطبية وعرض على التقي احلريري والربهان الباعوين والعالء البخاري ومسع على اخلردفوشي وابن بردس وابن 

  شهود وخطب جبامع السقيفة الطحان وغريهم وجلس يف أول أمره مبركز ال
وهو والد العالمة مشس الدين الشهري بابن خطيب السقيفة بينه وبينه يف السن إحدى عشرة سنة ال تزيد وال تنقص 

وتويف ولده قبله سنة سبع وتسعني ومثامنائة وتويف املترجم بدمشق يوم اخلميس ثاين عشرى ربيع األول ودفن عند 
  ولده جوار الشيخ أرسالن 

حدودها املوىل حسام العامل الرومي احلنفي املعروف بابن الدالل كان خطيبا جبامع السلطان حممد خان  ويف
بقسطنطينية وكان ماهرا يف العربية والقراآت حسن الصوت حسن التالوة وفيها بدر الدين حسن بن أمحد الكبيسي 

  حلبشيمث احلليب الشيخ الصاحل مسع ثالثة أحاديث بقراءة الشيخ أيب بكر ا

على الشيخ حممد بن مقبل احلليب وأجاز هلما وكان معتقدا شديد احلرص على جمالس العلم والذكر قال الزين بن 
الشماع مل تر عيين مثله يف ضبطه للسانه ومتسكه بالشريعة وقال ابن احلنبلي مل يضبط عنه أنه حلف يوما على نفي 

ين قال يف الشقائق كان عاملا فاضال حمبا للفقراء واملساكني وال اثبات وفيها املوىل حسن بن عبد الصمد السامو
ومريد املشايخ املتصوفة قرأ على علماء الروم مث وصل إىل خدمة املوىل خسرو وحصل مجيع العلوم أصليها وفرعيها 

حممد وعقليها وشرعيها مث صار مدرسا ببعض املدارس مث انتقل إىل إحدى املدارس الثمان مث صار معلما للسلطان 
خان مث جعله قاضيا بالعسكر املنصور مث قاضيا مبدينة قسطنطينية وكان مرضي السرية حممود الطريقة يف قضائه سليم 
الطبع قوي اإلسالم متشرعا متورعا كتب خبطه كثريا وله حواش على املقدمات األربع وحواش على شرح املختصر 

  انتهى 
فناري كان عاملا فاضال قسم أيامه بني العلم والعبادة يلبس الثياب ويف حدودها املوىل حسن جليب بن حممد شاه ال

اخلشنة وال يركب دابة متواضعا رحل إىل مصر فقرأ هناك صحيح البخاري على بعض تالمذة ابن حجر وأجازه 
وقرأ مغىن اللبيب قراءة حبث وإتقان وحج وأتى بالد الروم وباشر إحدى املدارس الثمان ومن مصنفاته حواشيه 



  على التلويح وحاشية املطول وحواش على شرح املواقف للسيد الشريف كلها مقبولة متداولة رمحه اهللا تعاىل 
وفيها تقريبا أبو الوفاء خليل بن أيب الصفا إبراهيم بن عبد اهللا الصاحلي احلنفي احملدث ولد سنة ثالث وثالثني 

 والقايايت والعلم البلقيين وغريهم وأجاز البن طولون ومثامنائة وأخذ عن احلافظ ابن حجر والسعد الديري والعيين
  والكفرسوسي وابن شكم وغريهم مث أجاز ملن أدرك حياته رمحه اهللا تعاىل 

وفيها أبو زيد عبد الرمحن بن علي بن صاحل املكودي نسبا الفاسي املكي شارح األلفية واألجرومية ويف حدودها 
  املوىل عبد الكرمي بن

احلنفي العامل الفاضل املشهور كان من األرقاء مث من اهللا عليه بالعتق وجد يف طلب العلم وحصل  عبد اهللا الرومي
فنونا عدة وفضائل مجة وقرأ على املوىل الطوسي واملوىل سنان العجمي تلميذ املوىل حممد شاه الفناري مث صار مدرسا 

 ويل قضاء العسكر مث صار مفتيا زمن السلطان ببعض املدارس الثمان اليت بناها حممد خان عند فتح قسطنطينية مث
  حممد املذكور واستمر هبا إىل أن مات وله حواش على أوائل التلويح رمحه اهللا تعاىل 

وفيها قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب بن العالمة شهاب الدين أمحد ابن حممد بن عرب شاه احلنفي ولد سنة 
ء أمره شاهدا وبلغ يف صناعة الشهادة غاية الدهاء وكان فقريا فحصلت له ثروة ثالث عشرة ومثامنائة وكان يف ابتدا

وجاه ونظم يف مذهب احلنفية كتابا كبريا مث ويل قضاء قضاة دمشق يف رجب سنة اربع ومثانني مث عزل يف شوال 
  سنة مخس مث سافر إىل مصر فويل مشيخة الصرغتمشية هبا إىل أن تويف يف خامس عشر رجب هبا 

يها املوىل عالء الدين علي العريب العامل الفاضل كان أصله من نواحي حلب وقرأ على علماء حلب مث قدم إىل وف
بالد الروم وقرأ على املوىل الكوراين قال يف الشقائق حكى الوالد رمحه اهللا تعاىل أنه قال له املوىل الكوراين يوما أنت 

طقي وقص عليهما قصتهما مث اتصل العريب خبدمة املوىل خضر بك عندي مبنزلة السيد الشريف عند مبارك شاه املن
بن جالل الدين وحصل عنده علوما كثرية مث صار معيدا مبدرسة دار احلديث بأدرنة وصنف هناك حواشي شرح 
ريقة العقائد مث تنقل يف املدارس إىل أن توىل مدرسة ببلده مغنيسا فاشتغل هناك بالعلم غاية االشتغال واشتغل أيضا بط

التصوف فجمع بني رياسيت العلم والعمل وحيكى عنه أنه سكن فوق جبل هناك يف أيام الصيف فزاره يوما رجل من 
أئمة بعض القرى فقال املترجم أين أجد منك رائحة النجاسة ففتش اإلمام ثيابه فلم جيد شيئا فلما أراد أن جيلس 

  سقط من

ضي مساوة فنظر فيها املوىل املذكور فوجد فيها ما خيالف االمجاع حضنه رسالة هي واردات الشيخ بدر الدين بن قا
فقال كان الريح املذكور هلذه الرسالة وأمر بإحراقها وكان خيتلي خلوات أربعينيات مث صار مفتيا بقسطنطينية إىل أن 

لس للدرس يف أيام مات هبا وكان رجال عاملا عالمة سيما بالتفسري طويال عظيم اللحية قوي املزاج جدا حىت كان جي
الشتاء مكشوف الرأس وكان له ذكر قليب يسمع من بعد ورمبا يغلب صوت قلبه على صوته وله حواش على 

  املقدمات األربع وهو أول من حشى عليها انتهى ملخصا 
ر وفيها عالء الدين علي بن علي بن يوسف بن خليل النووي مث الدمشقي الشافعي اإلمام العالمة ولد يف حادي عش

شوال سنة اثنتني وعشرين ومثامنائة واشتغل يف العلم فربع ودرس وأفىت وكان يتكسب بالشهادة يف مركز باب 
الشامية الربانية خارج دمشق وتويف ليلة اخلميس عاشر صفر ودفن مبقربة النخلة غريب سوق صاروجا وفيها املوىل 

في ابن أخت املوىل شيخي الشاعر احلنفي أحد مواىل قاسم البغدادي الكرماين مث القسطنطيين العامل الفاضل احلن
الروم اشتغل يف العلم واتصل خبدمة الويل عبد الكرمي مث صار مدرسا ببلدة أماسية مث مبدرسة أيب أيوب األنصاري مث 



بإحدى املدارس الثمان وكان ذكيا سليم القلب وافر العقل يدرس كل يوم سطرين أو ثالثة ويتكلم عليها جبميع ما 
ميكن إيراده من حنو وصرف ومعان وبيان ومنطق وأصول مع رفع مجيع ما أشكل على الطلبة على أحسن الوجوه 

وألطفها وله حواش على شرح املواقف وأجوبة عن السبع الشداد اليت علقها املوىل لطفي واستعار لطيفة تركية 
  وفارسية رمحه اهللا 

ف اجلركسي الظاهري نسبة إىل ظاهر جقمق احلادي واألربعون من وفيها السلطان أبو النصر قايتباي امللك األشر
  ملوك الترك والسادس عشر من اجلراكسة ولد سنة ست وعشرين ومثامنائة مث اتصل بامللك الظاهر فأعتقه

 ومل يزل عنده يترقى من مرتبة إىل مرتبة إىل أن آل أمره إىل أن بويع له بالسلطنة يوم اإلثنني سادس رجب سنة اثنتني
وسبعني ومثامنائة ومل يكن له يف زمنه منازع وال مدافع وسار يف الناس السرية احلميدة واجتهد يف بناء املشاعر العظام 

وكان له يف الشيخ عبد القادر الدشطويت غاية االعتقاد وكان يتوىل تربيته وارشاده كلما مر عليه وميتثل هو أمره 
يوما والذباب منعكف عليه يا قايتباي قل هلذا الذباب يذهب عين فحار  ورمبا نزل إليه فقبل يديه وقال له الشيخ

وقال له يا سيدي كيف يسمع الذباب مين فقال كيف تكون سلطانا وال يسمع الذباب منك مث قال الشيخ يا ذباب 
ال يويل شيئا اذهب عين فلم تبق عليه ذبابة وكان قايتباي حمتاطا يف الوظائف الدينية كالقضاء واملشيخة والتدريس 

من ذلك إال األصلح بعد التروي والتفحص قال ابن العيدروس يف كتابه النور السافر عن أعيان القرن العاشر وقع 
له يف بناء املشاعر العظام ما مل يقع لغريه من امللوك كعمارة مسجد اخليف مبىن وحفر مبنمرة صهرجيا ذرعه عشرون 

يبة إليها وأصلح املسجد الذي هناك وأجرى عني عرفة بعد انقطاعها ذراعا وعمر بركة خليص وأجرى العني الط
أزيد من قرن وعمر سقاية سيدنا العباس وأصلح بئر زمزم واملقام وجهز يف سنة تسع وسبعني للمسجد منربا عظيما 

ها رباطا وكان يرسل للكعبة الشريفة كسوة فائقة جدا يف كل سنة وأنشأ جبانب املسجد احلرام مدرسة عظيمة وجبانب
مع إجراء اخلريات ألهلها كل يوم وسبيال عظيما للخاص والعام ومكتبا لأليتام وكذا أنشأ باملدينة النبوية مدرسة 

بديعة بل بىن املسجد الشريف بعد احلريق وعمل ببيت املقدس مدرسة كبرية وقال النجم الغزي يف كتابه الكواكب 
ني السلطان قايتباي وبني اجلد رمحه اهللا غاية االحتاد ولكل منهما يف اآلخر السائرة مبناقب أعيان املائة العاشرة كان ب

مزيد االعتقاد وكان اجلد يقطع له بالوالية وكتب ديوانا لطيفا من نظمه وإنشائه يف مناقبه ومآثره مساه بالدرة املضية 
  يف املآثر األشرفية وذكر فيه أن بعض

األشرف قايتباي يف الوالية اجتمع اجلد بالويل املذكور يف حجر إمسعيل وقت  أولياء اهللا تعاىل أظهره على مقام امللك
السحر فعرفه مبقامه وأمره باعتقاده ونظم يف مآثره وعمايره قصيدة رائية ضمنها الديوان املذكور فمنها أنه عمر 

بدمشق وعمر بغزة حصنا باألسكندرية ومدرسة بالقرب منه وحصن ثغر دمياط وحصونا برشيد ورم اجلامع األموي 
مدرسة وجامعا بالصاحلية املعزية وجامع الروضة وجامع الكبش وتربة بصحراء مصر وقبة اإلمام يف مآثر أخرى ومل 
ينتقد عليه أحد عظيم أمر سوى ما كان من أمره بإعادة كنيسة اليهود بالقدس الشريف بعد هدمها وعقوبته لعامل 

بن عبية وغريهم بسبب هدم الكنيسة حىت محلوا إليه وضرب بعضهم  القدس الربهان األنصاري وقاضيها الشهاب
بني يديه وقد شنع ابن عبية عليه يف ذلك وبالغ يف حقه وهو حتامل منه بسبب تعزيره له وقال السخاوي وباجلملة 

مفصله  فلم جيتمع مللك ممن أدركناه ما اجتمع له وال حوى من احلذق والذكاء واحملاسن جممل ما اشتمل عليه وال
ورمبا مدحه الشعراء وال يلتفت إىل ذلك ويقول لو اشتغل باملديح النبوي كان أعظم وترمجته حتتمل جملدات قال وله 

هتجد وتعبد وأوراد وأذكار وتعفف وبكاء من خشية اهللا تعاىل وميل لذوي اهليئات احلسنة ومطالعة يف كتب العلم 



من يثبت عنده صالحه من العلماء والصلحاء وتكرر توجهه لبيت والرقائق وسري اخللفاء وامللوك واالعتقاد في
املقدس واخلليل وثغور دمياط واألسكندرية ورشيد وأزال كثريا من الظالمات احلادثات وحج يف طائفة قليلة سنة 
أربع ومثانني ووهب وتصدق وأظهر من التواضع واخلشوع يف الطواف والعبادة ما عد من حسناته وأنفق أمواال 

يمة يف غزو الكفار ورباط الثغور وحفظ األمصار رمحه اهللا انتهى وقال الشيخ مرعي يف كتابه نزهة الناظرين عظ
  وأخبار املاضني كان ملكا جليال وسلطانا نبيال وله اليد الطوىل يف اخلريات والطول الكامل يف إسداء املربات وكانت

م مدة وأقام يف السلطنة تسعا وعشرين سنة وأربعة أشهر أيامه كالطراز املذهب وهو عقد ملوك اجلراكسة وأطوهل
وعشرين يوما وتويف آخر هنار األحد سابع عشر ذي القعدة ودفن يوم اإلثنني بقبة بناها بتربة الصحراء شرقي 

القاهرة وقربه ظاهر يزار وتوىل ولده الناصر حممد أبو السعادات قبل موته بيوم وهو يف سن البلوغ فأقام ستة أشهر 
  ويومني مث خلع يف ثامن عشرى مجادى األوىل بعد هبوت عجزه عن السلطنة 

وفيها املوىل حمي الدين حممد بن إبراهيم بن حسن النكشاري الرومي احلنفي اإلمام العامل كان عاملا بالعربية والعلوم 
احلسام التوقايت واملوىل يوسف الشرعية والعقلية ماهرا يف علوم الرياضة أخذ عن املوىل فتح اهللا الشرواين وقرأ على 

بايل بن حممد الفناري واملوىل يكان وكان حافظا للقرآن العظيم عارفا بالقراآت ماهرا يف التفسري يذكر الناس كل 
مجعة تارة بأياصوفيا وتارة جبامع السلطان حممد وكان حسن األخالق قنوعا راضيا بالقليل من العيش مشتغال 

هللا تعاىل صنف تفسري سورة الدخان وكتب حواش على تفسري القاضي البيضاوي بإصالح نفسه منقطعا إىل ا
وحاشية على شرح الوقاية لصدر الشريعة وملا آن أوان القضاء مدته ختم التفسري يف أياصوفيا مث قال أيها الناس إين 

إلميان ودعا فأمن الناس على دعائه سألت اهللا تعاىل أن ميهلين إىل ختم القرآن العظيم فلعل اهللا تعاىل خيتم يل باخلري وا
  مث أتى بيته بالقسطنطينية فمرض وتويف 

وفيها املوىل حمي الدين حممد بن إبراهيم الرومي احلنفي الشهري بابن اخلطيب العامل العالمة كان من مشاهري موايل 
ىل املناصب وترقى فيها حىت الروم قرأ على والده املوىل تاج الدين وعلى العالمة على الطوسي واملوىل خضر بك وتو

جعله السلطان حممد بن عثمان معلما لنفسه وألف حواش على شرح التجريد للسيد الشريف وحواش على حاشية 
  الكشاف للسيد أيضا وغري ذلك 

  وفيها قاضي القضاة شيخ اإلسالم جنم الدين أبو البقاء حممد بن برهان

د بن عبد الرمحن بن إبراهيم بن سعد اهللا بن علي بن مجاعة الكناين الدين إبراهيم بن مجال الدين عبد اهللا بن حمم
املقدسي الشافعي ولد يف أواخر صفر سنة ثالث وثالثني ومثامنائة بالقدس الشريف ونشأ به واشتغل يف صغره بالعلم 

تعني يف حياة على جده وغريه وأذن له تقي الدين بن قاضي شهبة باالفتاء والتدريس مشافهة حني قدم إىل القدس و
والده وجده وويل تدريس الصالحية عن جده فباشره أحسن مباشرة وحضره األعيان ومجع له يف صفر سنة اثنتني 
وسبعني بني قضاء القضاة وتدريس الصالحية وخطابة األقصى ومل يلتمس على القضاء وال الدرهم الفرد حىت تنزه 

لقضاء والتدريس بالعز الكناين فانقطع يف منزله باملسجد عن معاليم االنتظار مما يستحقه شرعا مث صرف عن ا
األقصى يفيت ويدرس وله من املؤلفات شرح على مجع اجلوامع مساه بالنجم الالمع وتعليق على الروضة إىل أثناء 

 احليض يف جملدات وتعليق على املنهاج يف جملدات والدر النظيم يف أخبار موسى الكليم وغري ذلك وتويف بالقدس يف
حدود هذه السنة وفيها أبو املواهب حممد بن أمحد الشيخ اإلمام املدقق التونسي الشاذيل نزيل مصر وهو الذي كان 

  متصدرا يف قبالة رواق املغاربة باجلامع األزهر وكان صاحب أوراد وأحوال 



خذ عن الشهاب احلجازي وفيها تقريبا مشس الدين حممد بن إبراهيم بن حممد احلنفي املقرىء عرف بابن أيب عامر أ
احملدث وأخربه أنه يروي ألفية احلديث والقاموس عن مؤلفيها وتلخيص املفتاح عن إبراهيم الشامي عن املؤلف 

وفيها حممد بن داود النسيمي املنزالوي الشيخ الصاحل أحد ملتمسكني بالسنة احملمدية يف أقواهلم وأفعاهلم ألف رسالة 
بط فيها أقوال النيب صلى اهللا عليه وسلم وأفعاله وأحواله اليت ظهرت ألمته وكان مساها طريقة الفقر احملمدي ض

يقول ليس لنا شيخ إال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكان يقري الضيوف وخيدم الفقراء واملنقطعني عنده 
  وينظف ما حتتهم من بول

عنده ما يقريه فريفع القدر على النار  أو عائط وال يتخصص عنهم بشيء وكان رمبا طرقه الضيف ليال ومل يكن
ويضع فيه املاء ويوقد عليه فتارة يرونه أرزا ولبنا وتارة أرزا وحلواء وتارة حلما ومرقا ورمبا وجدوا فيه حلم الدجاج 

  ومناقبه كثرية تويف ببلدة النسيمية ودفن جبوار زاويته وقربه هبا ظاهر يزار 
الرمحن بن علي اإلمام العامل العالمة إمام الكاملية بني القصرين لبس اخلرقة من وفيها تقريبا مشس الدين حممد بن عبد 

الشيخ اإلمام العالمة مشس الدين بن اجلزري املقرىء صاحب النشر يف تسع وعشرين ومثامنائة وتويف يف أول هذا 
  القرن 

رة ومثامنائة وكان نقيبا وفيها القاضي مشس الدين حممد بن عمر الدورسي الدمشقي احلنبلي ولد سنة ست عش
لقاضي القضاة برهان الدين بن أكمل الدين بن شرف الدين بن مفلح مث فوض إليه ولده قاضي القضاة جنم الدين 
بن مفلح نيابة القضاء قال النعيمي لقلة النواب فدخل يف القضاء مدخال ال يليق وتويف يوم اجلمعة عشرى مجادى 

لقسطالين الرومي احلنفي أحد موايل الروم العامل العامل قرأ على موايل الروم األوىل وفيها مصلح الدين مصطفى ا
وخدم املوىل خضر بك ودرس يف بعض املدارس مث ملا بىن السلطان حممد خان ابن عثمان املدارس الثمان بقسطنطينية 

لثمان كلها لقدر أن أعطاه واحدة منها وكان ال يفتر عن االشتغال والدرس وكان يدعى أنه لو أعطى املدارس ا
يدرس يف كل واحدة منها كل يوم ثالثة دروس مث ويل قضاء بروسا ثالث مرات مث قضاء أدرنة كذلك مث 

القسطنطينية كذلك مث واله السلطان حممد قضاء العسكر وكان ال يداري الناس ويتكلم باحلق على كل حال 
أن الوزراء أربعة فلو كان للعسكر قاضيان أحدمها يف  فضاق األمر على الوزير حممد باشا القرماين فقال للسلطان

والية روم أيلي واآلخر يف والية أناضويل كان أسهل يف امتام مصاحل املسلمني ويكون زينة لديوانك فمال إىل ذلك 
  وعني املوىل

السلطان  املعروف باحلاجي حسن لقضاء أناضويل فأىب القسطالين ذلك فلما مات السلطان حممد وتوىل بعده ولده
أبو يزيد خان عزل القسطالين وعني له كل يوم مائة درهم مث صار قضاء العسكر واليتني بعد ذلك قال يف 

الكواكب السائرة وكان القسطالين يداوم أكل احلشيش والكيف وكان مع ذلك ذكيا يف أكثر العلوم حسن 
املوىل خواجه زاده صاحب كتاب التهافت إذا احملاضرة وأخرب عن نفسه أنه طالع الشفا البن سينا سبع مرات وكان 

ذكر القسطالين يصرح بلفظ املوىل وال يصرح بذلك ألحد سواه من أقرانه وكان يقول أنه قادر على حل 
املشكالت وإحاطة العلوم الكثرية يف مدة يسرية ومل يهتم بأمر التصنيف الشتغاله بالدرس والقضاء لكنه كتب 

لة ذكر فيها سبع إشكاالت وشرحها وحواش على املقدمات األربع اليت أبدعها حواشي على شرح العقائد ورسا
صدر الشريعة ورد فيها على حواشي املوىل على العريب وتويف يف هذه السنة بقسطنطينية ودفن جبوار أيب أيوب 

  األنصاري 



فظ القرآن العظيم واملنهاج وفيها شرف الدين موسى بن علي الشيخ العامل الصاحل الشهري باحلوراين الشافعي كان حي
ويدرس فيه ويف القراءات مبدرسة شيخ اإلسالم أيب عمر وتفقه على النجم بن قاضي عجلون ومسع على الربهان 

الباعوين وغريه وويل نظر الشبلية واإلمامة هبا وكان يقرىء هبا سرية ابن هشام كل يوم بعد العصر ودرس مبدرسة 
قال ابن طولون وحضرت عنده مرار وتويف مبنزله مبحلة الشبلية يف أحد اجلمادين أيب عمر سنني وانتفع الناس به 
  ودفن بالصاحلية رمحه اهللا تعاىل 

  سنة اثنتني وتسعمائة

  
فيها أمر السلطان عامر بن عبد الوهاب بتقييد رئيس اإلمسعيلية وعاملها سليمان بن حسن مبدينة تعز وأودعه دار 

  يعنيه األدب ألنه كان يتكلم مبا ال

  من املغيبات وأمر بإتالف كتبه فأتلفت وهللا احلمد 
وفيها تويف برهان الدين إبراهيم بن القاضي مشس الدين حممد بن إبراهيم ابن حممد بن علي بن حممد بن إبراهيم بن 

ائة يعقوب بن املعتمد القرشي الدمشقي الصاحلي الشافعي ولد يف ثالث عشر ذي القعدة سنة ثالث وأربعني ومثامن
وحفظ املنهاج وعرضه على مجاعة من األفاضل وكتب له الشيخ بدر الدين ابن قاضي شهبة يف الشامية أربعني 
مسئلة كتب عليها يف سنة مثان وستني وفوض إليه القضاء يف سنة سبعني مث درس يف اجملاهدية والشامية اجلوانية 

دين وحج وجاور يف سنة اثنتني ومثانني والزم النجم بن واألتابكية وتصدر باجلامع وله حاشية على العجالة يف جمل
فهد ومسع عليه وعلى غريه مبكة وكان حسن احملاضرة مجيل الذكر حيفظ نوادر كثرية من التاريخ وذيل على طبقات 

ابن السبكي وأكثر فيه من شعر الربهان القرياطي وقرأ عليه القاضي برهان الدين األخنائي والشيخ تقي الدين 
  ري وغريمها وتويف عشية يوم األحد ثالث عشر شعبان بدمشق ودفن بالروضة وخلف دنيا عريضة القا

وفيها أمحد ويل الدين العامل الفاضل املوىل ابن املوىل احلسيين الرومي الشهري بأمحد باشا قرأ على علماء عصره وفضل 
لنفسه واشتد ميله إليه حىت استوزره مث  وتنقل يف املناصب حىت صار قاضي عسكر وجعله السلطان حممد خان معلما

عزله عن الوزارة ألمر وجعله أمريا على أنقرة وبروسا وكان رفيع القدر عايل اهلمة كرمي الطبع سخي النفس ومل 
يتزوج لعنة كانت به وكان له نظم بالعربية والتركية وتويف أمريا بربوسا ودفن هبا مبدرسة وعلى قربه قبة كتب على 

  بن أفالطون تاريخ وفاته وهو  باهبا حممد
  ) عده الرمحن من ممدوحه ** هذه أنوار مشكاة ملن ( 
  ) كان مشتاقا إىل سبوحه ** فر من أدناس تلك الناس إذ ( 
  )إن يف اجلنات مأوى روحه ** قال روح القدس يف تارخيه ( 

  
مثامنائة وحضرت على اجلمال احلنبلي وفيها أم اخلري أمة اخلالق الشيخة األصيلة املعمرة ولدت سنة إحدى عشرة و

وأجاز هلا الشرف بن الكويك وغريه وهي آخر من يروي البخاري عن أصحاب احلجاز نزل أهل األرض درجة يف 
  رواية البخاري مبوهتا رمحها اهللا تعاىل 

وم اشتغل يف وفيها حبيب القرماين العمري من جهة األب البكري من جهة األم العارف باهللا تعاىل أحد شيوخ الر



أول عمره بالعلم وقرأ يف شرح العقائد مث ارحتل إىل خدمة السيد حيىي بن السيد هباء الدين الشريازي فلقي يف طريقه 
مجاعة من مريديه فقال هلم هل يقدر شيخكم أن يريين الرب يف يوم واحد فلطمه أحدهم لطمة خر مغشيا عليه فعلم 

يب وقال له ال بأس عليك أن الصوفية تغلب الغرية عليهم وأن األمر كما السيد حيىي هبذه القصة فدعا الشيخ حب
ظننت وأمره باجللوس يف موضع معني وأن يقص عليه ما يراه مث قال ملريديه أنه من العلماء فحكى عنه أنه قال ملا 

 اثنيت عشرة دخلت هذا املوضع جاءتين جتليات احلق مرة بعد أخرى وفنيت عن كل مرة مث داوم خدمة السيد حيىي
سنة مث استأذنه وعاد إىل بالد الروم وصحب األكابر من سادات الروم وكان له أشراف على اخلواطر ومل يره أحد 

راقدا وال مستندا إال يف مرض موته تويف بأماسية ودفن بعمارة حممد باشا وفيها مشس الدين أبو اجلود حممد بن شيخ 
لرحيم األنصاري اخلليلي الشافعي اإلمام العالمة ولد مبدينة اخلليل عليه اإلسالم برهان الدين إبراهيم بن عبد ا

الصالة والسالم يف شعبان سنة مخس وأربعني ومثامنائة وحفظ القرآن واملنهاج وألفية بن مالك واجلزرية وبعض 
ل بن إمام الشاطبية واشتغل على والده مث أخذ العلم عن مجاعة من علماء مصر أجلهم الشرف املناوي والكما

الكاملية الشافعيان وأخذ العلوم عن التقي الشمين احلنفي وفضل ومتيز وأجيز باالفتاء والتدريس وله تصانيف منها 
  شرح اجلرومية وشرح اجلزرية وشرح مقدمة اهلداية يف علم

يل العراقي وغري الراوية البن اجلزري ومعونة الطالبني يف معرفة إصالح املعربني وقطعة من شرح تنقيح اللباب للو
  ذلك رمحه اهللا 

وفيها احلافظ مشس الدين أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن أيب بكر بن عثمان بن حممد السخاوي األصل 
القاهري املولد الشافعي املذهب نزيل احلرمني الشريفني ولد يف ربيع األول سنة إحدى وثالثني ومثامنائة وحفظ 

 وصلى به يف شهر رمضان وحفظ عمدة األحكام والتنبيه واملنهاج وألفية ابن مالك وألفية القرآن العظيم وهو صغري
العراقي وغالب الشاطبية والنخبة البن حجر وغري ذلك وكلما حفظ كتابا عرضه على مشاخيه وبرع يف الفقه 

قه ومليقات وغريها وأما والعربية والقراءات واحلديث والتاريخ وشارك يف الفرائض واحلساب والتفسري وأصول الف
مقروآته ومسموعاته فكثرية جدا ال تكاد تنحصر وأخذ عن مجاعة ال حيصون يزيدون على أربعمائة نفس وأذن له 

غري واحد باالفتاء والتدريس واالمالء ومسع الكثري على شيخه احلافظ ابن حجر العسقالين والزمه أشد املالزمة 
خذ عنه أكثر تصانيفه وقال عنه هو أمثل مجاعيت وأذن له وكان يروي صحيح ومحل عنه ما مل يشاركه فيه غريه وأ

البخاري عن أزيد من مائة وعشرين نفسا ورحل إىل اآلفاق وجاب البالد ودخل حلب ودمشق وبيت املقدس 
م وغريها واجتمع له من املرويات بالسماع والقراءة ما يفوق الوصف وكان بينه وبني النيب صلى اهللا عليه وسل

عشرة أنفس وحج بعد وفاة شيخه ابن حجر مع والديه ولقي مجاعة من العلماء وأخذ عنهم كالربهان الزمزمي 
والتقى بن فهد وأيب السعادات بن ظهرية وخالئق مث رجع إىل القاهرة والزم االشتغال واالشغال والتأليف مل يفتر 

وغريها مث حج يف سنة مخس ومثانني وجاور سنة أبدا مث حج سنة سبعني وجاور وحدث هناك بأشياء من تصانيفه 
  ست وسبع وأقام منهما ثالثة أشهر

باملدينة النبوية مث حج سنة اثنتني وتسعني وجاور سنة ثالث وأربع مث حج سنة ست وتسعني وجاور إىل أثناء سنة 
قام هبا مدة مث رجع إىل املدينة مثان فتوجه إىل املدينة فأقام هبا أشهرا وصام رمضان هبا مث عاد يف شواهلا إىل مكة وأ

وجاور هبا إىل أن مات ومحل الناس من أهلهما والقادمني عليهما عنه الكثري جدا وأخذ عنه من ال حيصى كثرة وألف 
كتبا إليها النهاية ملزيد علوه وفصاحته من مصنفاته اجلواهر والدرر يف ترمجة الشيخ ابن حجر وفتح املغيث بشرح 



علم أمجع منه وال أكثر حتقيقا ملن تدبره والضوء الالمع ألهل القرن التاسع يف ست جملدات ذكر ألفية احلديث ال ي
فيه لنفسه ترمجة على عادة احملدثني واملقاصد احلسنة يف األحاديث اجلارية على األلسنة وهو أمجع وأتقن من كتاب 

حد منهما ما ليس يف اآلخر والقول البديع يف السيوطي املسمى باجلواهر املنتثرة يف األحاديث املشتهرة ويف كل وا
الصالة على احلبيب الشفيع وعمدة احملتج يف حكم الشطرنج واإلعالن بالتوبيخ على من ذم علم التوريخ وهو 

نفيس جدا والتاريخ احمليط على حروف املعجم وتلخيص تاريخ اليمن واألصل األصيل يف حترمي النقل من التوراة 
مليزان وعمدة القارىء والسامع يف ختم الصحيح اجلامع وغنية احملتاج يف ختم صحيح مسلم بن واالجنيل وحترير ا

احلجاج وغري ذلك وانتهى إليه علم اجلرح والتعديل حىت قيل مل يكن بعد الذهيب أحد سلك مسلكه وكان بينه وبني 
  الربهان البقاعي واجلالل السيوطي ما بني األقران حىت قال السيوطي فيه 

  )علمي كبحر من األمواج ملتطم ** قل للسخاوي إن تعروك نائبة ( 

  
  ) غرفا من البحر أو رشفا من الدمي ** واحلافظ الدميي غيث السحاب فخذ ( 

وتويف باملدينة املنورة على ساكنها الصالة والسالم يوم األحد الثامن والعشرين من شعبان وصلى عليه بعد صالة 
  ه جتاه احلجرة الشريفة ودفن بالبقيع جبوار مشهد اإلمام مالك ومل خيلف بعده مثله صبح يوم اإلثنني ووقف بنعش

وفيها العالمة حممد بن مصطفى بن يوسف بن صاحل الربسوي احلنفي الصويف املشهور خبواجه زاده صاحب كتاب 
طريق التصوف التهافت والده ويل القضاء والتدريس ببعض مدارس بروسا مث تركها يف حياة والده ورغب يف 
  واتصل خبدمة العارف باهللا احلاجي خليفة مث ذهب مع بعض ملوك العجم إىل بالده وتويف هناك 

  سنة ثالث وتسعمائة

  
فيها تويف شهاب الدين أمحد الشهري بابن شكم العامل العالمة الشافعي الصاحل الناصح الدمشقي الصاحلي اشتغل على 

عجلون وغريمها وكان على طريقة محيدة ساكنا يف أموره مطرحا للتكليف البدر بن قاضي شهبة والنجم ابن قاضي 
حنيف البدن على وجهه أثر العبادة وانتفع به مجاعة من أهل الصاحلية وغريهم السيما يف علوم العربية وتويف يوم 

 كان مشتغال بالعلم األربعاء ثامن عشر رمضان وفيها مجال الدين مجال بن خليفة القرماين احلنفي العامل العارف باهللا
فاضال يف فنونه قرأ على قاضي زاده وخدم املوىل مصلح الدين القسطالين وكان خطه حسنا استكتبه السلطان حممد 

خان كافية ابن احلاجب وأجازه مبال حج به مث رجع إىل قسطنطينية وصحب الشيخ حبيب القرماين ولزم خدمته 
باإلرشاد وأقام مدة يف بالد قرمان مث دخل القسطنطينية وبىن له الوزير واشتغل بالرياضات واجملاهدات حىت أجازه 

  بريي باشا هبا زاوية فأقام هبا حىت مات وكان يتكلم يف التفسري ويعظ الناس

ويذكرهم ويلحقه عند ذلك وجد وحال ورمبا غلب عليه احلال فألقى نفسه من على املنرب وال يسمعه أحد إال 
يديه مجاعة وأسلم كافر وكان عابدا زاهدا ورعا متضرعا يستوي عنده الغين والفقري وحيصل له حال وتاب على 

يغسل أثوابه بنفسه مع ماله من ضعف املزاج ويقول أن مبىن الطريقة على رعاية األحكام الشرعية رمحه اهللا تعاىل 
شيخ الصاحل كان من أولياء اهللا وفيها عز الدين عبد العزيز ابن ناصر الدين حممد اجلرباوي البغدادي نزيل دمشق ال

تعاىل ومسع على حمدثي بغداد وقطن دمشق وهبا مات ليلة اخلميس خامس عشرى مجادى األوىل وفيها زين الدين 



عبد القادر بن حممد ابن منصور بن مجاعة الصفدي مث الدمشقي الشافعي الفرضي احليسوب املعروف يف صفد بابن 
الربانية ألنه نزهلا حني دخل دمشق وكان بواهبا سنني مث سكن السميساطية ولد املصري ويف دمشق ببواب الشامية 

بصفد سنة أربع وثالثني ومثامنائة وأخذ عن الشمس بن حامد الصفدي والشمس البالطنسي والبدر بن قاضي شهبة 
والفرائض وزين الدين خطاب والنجم بن قاضي عجلون والشمس الشرواين وغريهم وكان له يد طوىل يف احلساب 

وقلم الغبار مل يكن له نظري بدمشق وكان حنيف البدن ضعيف البصر شرس األخالق انتفع به مجاعة وملا تويف شيخه 
ابن حامد أخذ عنه نظر املدرسة الصارمية داخل باب اجلابية وتدريسها وسكن هبا وانقطع عن الناس وهبا تويف 

ء الدين علي بن يوسف بن أمحد الرومي احلنفي سبط املوىل سادس عشر ذي احلجة ودفن بباب الفراديس وفيها عال
مشس الدين الفناري رحل يف صباه إىل بالد العجم فدخل هراة وقرأ على علمائها مث مسرقند وخبارى وقرأ على 

علمائها أيضا وبرع يف العلوم حىت جعلوه مدرسا مث غلب عليه حب الوطن فعاد إىل بالد الروم يف أوائل سلطنة 
  خان بن عثمان وكان املوىل الكوراين يقول له ال تتم سلطنتك إال أن يكون عندك واحد من أوالدحممد 

الفناري فلما دخل املترجم بالد الروم أعطاه السلطان حممد مدرسة مبدينة بروسا خبمسني درمها مث مدرسة والده 
وارتفع قدر العلماء يف زمن واليته إىل مراد خان هبا بستني مث واله قضاءها مث قضاء العسكر ومكث فيه عشر سنني 

أوج الشرف وكانت أيامه تواريخ مث ملا توىل أبو يزيد جعله قاضيا بالعسكر يف والية روم ايلي ومكث فيه مثان سنني 
وكان شديد االهتمام بالعلم ال ينام على فراش وإذا غلبه النوم استند والكتب بني يديه فإذا استيقظ نظر فيها 

ة وكتابا يف احلساب وكان ماهرا يف سائر العلوم مث خدم العارف باهللا حاج خليفة ودخل اخللوة عنده وشرح الكافي
وحصل له يف علم التصوف ذوق لكنه كان مغري بصحبة السالطني حبيث كان يغلب عليه الصمت إال إذا ذكر له 

قال ما بقي من حوائجي إال ثالث  صحبة سلطان يورد احلكايات اللطيفة والنوادر وحكى عنه تلميذه اخليايل أنه
األوىل أن يكون أول من ميوت يف داري والثانية أن ال ميتد يب مرض والثالثة أن خيتم يل باإلميان قال اخليايل فكان 

  أول من مات يف داره وتوضأ هبا للظهر مث حم ومات مع أذان العصر فاستجيب له 
حممد الشهري بابن علي بأفضل السعدي نسبة إىل سعد العشرية وفيها مجال الدين حممد بن أمحد بن عبد اهللا بن 

احلضرمي مث العدين قال يف النور السافر املتفق على جاللة قدره علما وعمال وورعا ولد حبضرموت بترمي سنة أربعني 
طلب ومثامنائة مث ارحتل إىل عدن وأخذ عن اإلمامني حممد بن مسعود باشكيل وحممد بن أمحد بامحيش وجد يف ال

ودأب حىت برع يف العلوم وانتصب للتدريس والفتوى وكان من أعالم الدين والتقوى إماما كبريا عاملا عامال حمققا 
ورعا زاهدا مقبال على شأنه تاركا ملا ال يعنيه ذا مقامات وأحوال وكرامات حسن التعليم لني اجلانب متواضعا 

وصاحبه عفيف الدين باخمرمة عمدة الفتوى بعدن وكان  صبورا مثابرا على السنة معظما ألهل العلم وكان هو
  بينهما من

التودد والتناصف ما هو مشهور حىت كأهنما روحان يف جسد وأفرد املترجم بالترمجة وله تصانيف نافعة منها خمتصر 
األنوار املسمى نور األبصار وشرح تراجم البخاري واختصر قواعد الزركشي وشرحه وكتاب العدة والسالح 

  توىل عقود النكاح وشرح املدخل وشرح الربماوية وغري ذلك ومن شعره مل
  ) واجلس قليال كلحظ العني بالعني ** إن العيادة يوم بعد يومني ( 
  ) يكفيك من ذاك تسآل حبرفني ** ال ترب من مريضا يف مساءلة ( 

ن احلسني بن عبد الرمحن األهدل وتويف يوم السبت خامس عشر شوال بعدن وفيها بدر الدين احلسني ابن الصديق ب



اليمين الشافعي ولد يف ربيع الثاين سنة مخس ومثامنائة بأبيات حسني من اليمن ونشأ بنواحيها واشتغل هبا يف الفقه 
على الفقيهني أيب بكر بن قصيص وأيب القسم بن مطري وغريمها ويف النحو على أوهلما وغريه مث دخل زبيد فاشتغل 

تني وسبعني وجاور اليت تليها وأخذ عن علمائها وزار النيب صلى اهللا عليه وسلم ومسع باملدينة من هبا مث حج سنة اثن
  أيب الفرج املراغي مث رجع إىل بالده وكان إماما فقيها حافظا حمدثا بارعا يف أشتات العلوم ومن شعره 

  ) أما هلذا احلزن من آخر ** أما هلذا اهلم من منتهى ( 
  ) أما لناب اخلطب من كاسر ** من فارج  أما هلذا الضيق( 
  ) باليسر عن هذا الشجي العاثر ** أما هلذا العسر من دافع ( 
  ) بالواحد الفرد العلي القادر ** بلى بلى مهال فكن واثقا ( 

  تويف ببندر عدن ليلة اإلثنني سلخ ذي القعدة 
احلمريي الشيباين اهلجراين احلضرمي العدين الشافعي وفيها عبد الرمحن بن أمحد بن علي بن أمحد بن إبراهيم باخمرمة 

ولد ليلة األربعاء ثامن عشر رجب سنة ثالث وثالثني ومثامنائة باهلجرين وحفظ القرآن هبا مث ارحتل إىل عدن وتفقه 
  باإلمامني حممد باشكيل وحممد بأمحيس ودأب واجتهد وأكب

وقاسى يف أيام طلبه من اجلوع واملكابدة ما هو مشهور عنه على االشتغال ليال وهنارا وكان فقريا ال ميلك شيئا 
وبرع يف سائر العلوم وحقق الفنون وساد األقران وسارت بفضله الركبان ووقع على تقدمه االمجاع وابتهجت 
بذكره النواظر واالمساع وصار عمدة يرجع إىل قوله وفتواه يف زمن مشاخيه وقرت به عيوهنم وزوجه شيخه أبو 

نته ورزق منها أوالدا فضالء جنباء وكان مهابا جدا ختضع له امللوك آمرا باملعروف ناهيا عن املنكر ال شكيل باب
يراعى أحدا يف دين اهللا تعاىل وال خياف يف اهللا لومة الئم وكلفه علي بن طاهر قضاء عدن فدام قريب أربعة أشهر مث 

تا يف جملدة وكذا على ألفية النحو وشرح امللحة ترك وتوجه لنفع الطلبة خاصة وعمل على جامع املختصرات نك
شرحا حسنا وخلص شرح ابن اهلائم على هائميته إىل غري ذلك من الرسائل يف علم اهلندسة وغريها قاله السخاوي 

  وممن خترج به عفيف الدين ابن احلاج وحممد باقضام والعالمة حممد حبرق وغريهم وله نظم كثري جدا منه 
  ) واحفظ له حسن األدب ** ا اعط املعية حقه( 
  ) يف كل حال وهو رب ** واعلم بأنك عبده ( 

وتويف بعدن يوم السبت حادي عشرى احملرم وفيها مجال الدين حممد بن إبراهيم املكدش بفتح امليم وسكون الكاف 
وبنو املكدش  وكسر الدال املهملة آخره شني معجمة فقيه الالمية ومفتيها ببلده سامر وكان له هبا مشهد عظيم

هؤالء أخيار صاحلون اشتهر منهم مجاعة بالوالية التامة وظهور الكرامات وقريتهم يقال هلا األنفة بفتح اهلمزة وفتح 
النون والفاء آخره تاء تأنيث جهة بوادي سهام وهي حملة مقصودة للزيارة والتربك ونسبهم يف الغنميني وهم قبيلة 

كنهم فيما بني وادي سهام ووادي سردد قاله يف النور السافر وفيها مجال مشهورة من قبائل عك بن عدنان ومس
  الدين حممد ابن حسني بن حممد بن حسني القماط الزبيدي الشافعي ولد بزبيد يف صفر

سنة مثان وعشرين ومثامنائة ونشأ هبا واشتغل بالعلم والزم القاضي الناشري صاحب اإليضاح وغريه وبرع يف الفقه 
وكان ال ميل االشتغال واالشغال إماما عاملا تويف بزبيد يف سحر ليلة األربعاء سادس عشر مجادى  وأفىت ودرس

األوىل وفيها مجال الدين حممد النور بن عمر اجلربيت الفقيه الصاحل املعمر من بقية أصحاب الشيخ إمسعيل اجلربيت 
  با من ضريح شيخه تويف يوم اإلثنني ثاين ربيع اآلخر عن مخس ومثانني سنة ودفن قري



وفيها رضى الدين الصديق بن حممد احلكم الشهري بالوزيغي كان فقيها عالمة متقنا متفننا تويف بزبيد ليلة اجلمعة 
  ثالث مجادى األوىل ودفن بتربة القضاة الناشريني 

  سنة أربع وتسعمائة

  
قال ابن طولون حفظ القرآن مث قرأ  فيها تويف غرس الدين أبو القسم خليل بن خليل الفراديسي الصاحلي احلنبلي

احملرر للمجد بن تيمية وأخذ عن النظام بن مفلح والشهاب بن زيد والشيخ صفي الدين والزم شيخنا القاضي ناصر 
الدين بن زريق وأكثر من األخذ عنه مث أقبل على الشهادة واملباشرة ألوقاف مدرسة أيب عمر وغريها وأجاز لنا 

بس كرتباي األمحر ملك األمراء بدمشق وفيها زين الدين شعبان الصورتاين احلنبلي أحد وكتبنا عنه وتويف يف ح
عدول دمشق سكن الصاحلية وويل قضاء صفد وأخذ عن النظام بن مفلح وابن زيد وأكثر عن أيب البقاء بن أيب عمر 

بويع بالسلطنة بعد موت أبيه  وكان ال بأس به وتويف يف شوال وفيها امللك الناصر أبو السعادات حممد ابن قايتباي
  بيوم واحد وهو يف سن البلوغ

فأقام ستة أشهر ويومني مث خلع وتوىل امللك األشرف قانصوه مملوك قايتباي فأقام حنو أحد عشر يوما وحترك عليه 
شده العسكر فهرب إىل غزة مث فقد يف وقعة خان يونس ومل يعرف موته وال حياته مث عاد امللك الناصر بعد ثبوت ر

فأقام سنة وستة أشهر ونصف شهر مث شرع يف اللهو واللعب والشعبذة وخمالطة األوباش وارتكاب الفواحش وأمور 
ال يليق ذكرها فقتل شر قتلة قبل غروب مشس يوم األربعاء خامس عشرى ربيع األول قال القطيب يف تاريخ مكة 

جم عليها وقطع دائر فرجها ونظمه يف خيط أعده لنظم حيكي عنه أمور قبيحة منها أنه كان إذا مسع بامرأة حسناء ه
فروج النساء ومنها أن والدته وكانت من أعقل النساء وأمجلهن هيئة هيأت له جارية مجيلة جدا ومجعتها به يف بيت 
مزين أعدته هلما فدخل هبا وقفل الباب على نفسه وعليها وربطها وشرع يسلخ جلدها عنها كاجلالدين وهي حية 

عوا صوت بكائها أرادوا اهلجوم عليه فما أمكنهم ألنه قفل الباب من داخل فاستمر كذلك إىل أن سلخها فلما مس
  وحشا جلدها بالثياب وخرج يظهر هلم استاذيته يف السلخ وأن اجلالدين يعجزون عن كماله يف صنعه انتهى 

عامل الفاضل قال يف الكواكب خترج باملوىل سنان وفيها املوىل لطف اهللا الشهري مبوالنا لطفي التوقاين الرومي احلنفي ال
وقرأ على القوشنجي العلوم الرياضية بإشارة املوىل سنان وملا كان املوىل سنان وزيرا عند السلطان حممد خان جعله 
 السلطان أمينا على خزانة الكتب فاطلع على الغرائب منها مث ملا ويل السلطان أبو يزيد أعطاه مدرسة السلطان مراد
مبدينة بروسا مث أعطاه إحدى الثمان مث واله مدرسة مراد خان ثانيا وأقام بربسا وكان ذكيا عاملا خاشعا قرىء عليه 

صحيح البخاري إىل آخره وكان حال االقراء يبكي حىت تسقط دموعه غري أنه كان يطيل لسانه على أقرانه حىت 
  أبغضه علماء الروم

عليه واستحكم يف قتله املوىل أفضل الدين فلم حيكم فحكم املوىل خطيب زاده ونسبوه إىل اإلحلاد والزندقة وفتش 
بإباحة دمه فقتلوه وكان يكرر كلميت الشهادة وينزه عقيدته عما نسبوه إليه من اإلحلاد حىت قيل أنه تكلم بالشهادة 

الع وحواشي على شرح بعدما سقط رأسه على األرض وقيل يف تارخيه ولقد مات شهيدا وله من املؤلفات شرح املط
املفتاح للسيد الشريف ورسالة مساها بالسبع الشداد مشتملة على سبعة أسئلة على السيد الشريف يف حبث 

املوضوع ولو مل يؤلف إال هذه الرسالة لكفته فضال ورسالة ذكر فيها أقسام العلوم الشرعية والعربية بلغ فيها مقدار 



  ه اهللا تعاىل مائة علم أورد فيها غرائب وعجائب رمح
وفيها قاضي القضاة نور الدين أبو الفضل حممد بن حممد بن يوسف اخلزرجي الدمشقي احلنفي الصاحلي املعروف 
بابن منعة ولد بصاحلية دمشق رابع شعبان سنة ست وثالثني ومثامنائة وحفظ القرآن العظيم ودرر البحار للقونوي 

لى قاضي القضاة محيد الدين وتصحيح القدوري على الشيخ قاسم واملنار للنسفي ومسع بعض مسانيد أيب حنيفة ع
قطلوبغا وتفقه بالشيخ عيسى القلوجي وويل تدريس اجلمالية وكانت سكنه وهبا ميالده واجلوهرية والشبلية اجلوانية 

نا صابرا واملرشدية وأفىت ودرس وناب يف احلكم زمانا وكانت سريته فيه حسنة يأمر باملعروف وينهى عن املنكر أمي
وحصل كتبا وانفرد يف آخره برياسة مذهب أيب حنيفة بدمشق وويل يف أواخر عمره قضاء قضاة احلنفية بعد أن 

أكره عليه واعتقل بقلعة دمشق مث أطلق وتويف مطعونا بقرية الفيجة يف مستهل احلجة وفيها اإلخوان قوام الدين أبو 
القاضي رضى الدين الغزي قال حفيده يف الكواكب السائرة الشابان  اخلري حممد وشهاب الدين أبو املكارم أمحد ابنا

الفاضالن توفيا شهيدين بالطاعون يف دمشق ثانيها وهو األصغر قيل أوهلا وهو األكرب وكان بينهما اثنان وعشرون 
  يوما وكان والدمها

بولد صاحل فعوضه الوالد الشيخ إذ ذاك مبصر ومل يبق له بعدها ولد فبشره القطب كما قيل بأن يعوضه اهللا تعاىل 
  بدر الدين ولد يف هذه السنة 

وفيها كمال الدين موسى بن عبد املنعم الضجاعي اليمين الفقيه العالمة اخلطيب مرض طويال ودفن إىل جنب قرب 
  جده الفقيه الصاحل علي بن قاسم احلكمي 

قال يف النور السافر كان إماما عالمة تويف  وفيها كمال الدين موسى بن أمحد اليمين الدوايل املعروف باملكشكش
  قرب مدينة تعز ليلة األربعاء سلخ ربيع األول ودفن مبقربة زبيد 

  سنة مخس وتسعمائة

  
فيها طلع من مشرق جند جنم ذو ذؤابة وكان طلوعه من برج احلمل وذؤابته يف اليمن وسريه يف الشام فسبحان 

  القادر على ما يشاء 
الدين أمحد بن حممد بن حممد بن حممد بن أيب بكر بن عبية املقدسي األثري الشافعي الشهري وفيها القاضي شهاب 

بابن عبية نزيل دمشق ولد يف ثاين عشر ربيع األول سنة إحدى وثالثني ومثامنائة واشتغل بالقدس الشريف وحصل 
ذكر الناس وكان إماما عاملا وويل قضاء بيت املقدس وامتحن بسبب القمامة مث رحل إىل دمشق وقطن هبا ووعظ و

  ومن شعره 
  ) أنينك هذا زاد للقلب يف احلزن ** وناعورة أنت فقلت هلا اقصري ( 
  ) ترق حلال الصب قلت هلا أين ** فقالت أنيين إذ ظننتك عاشقا ( 

وفيها أبو  تويف بدمشق ليلة السبت ثالث مجادى األوىل ودفن بباب الصغري مشايل ضريح الشيخ محاد رمحه اهللا تعاىل
العباس أمحد بن حممد الغمري الصويف كان رضي اهللا عنه جبال راسيا وطودا راسخا يف العلوم واملعارف وكان حيب 
بناء املساجد واجلوامع حىت قيل أنه بىن مخسني جامعا منها جامعه املعروف به مبصر املدفون فيه وكان معانا على نقل 

  العمد والرقام



بالد الكفرية حىت أن عمد جامعيه مبصر واحمللة يعجز عن نقلها سلطان ذكر عنه إمام جامعه وغريها من الكيمان وال
مبصر الشيخ أمني الدين بن النجار أنه أقام صف العمد اليت على حمراب اجلامع املذكور كلها يف ليلة واحدة والناس 

ار يأخذ منه ويصرف وكراماته رضي نائمون وذكر املناوي أنه عمر هذا اجلامع من عثماين وضعه حتت سجادته وص
اهللا عنه كثرية مستفيضة وأطنب الشعراوي يف ذكره وتويف بالقاهرة يف رابع عشر صفر ودفن يف جامعه وفيها سراج 
الدين أبو بكر بن علي بن عمران اليمين كان إماما عالمة وويل قضاء قضاة تعز وتويف بزبيد يوم اإلثنني الثاين عشر 

وفيها بركات بن حسني الفيجي املقرىء أخذ عن والده وغريه وأجازه البدري حسن بن الشويخ من مجادى األوىل 
  وتويف يف هذه السنة ظنا 

وفيها زين الدين خالد بن عبد اهللا بن أيب بكر املصري األزهري الوقاد به النحوي اشتغل بالعلم على كرب قيل كان 
كراس أحد الطلبة فشتمه وعريه باجلهل فترك الوقادة وأكب  عمره ستا وثالثني سنة فسقطت منه يوما فتيلة على

على الطلب وبرع وأشغل الناس وصنف شرحا حافال على التوضيح ما صنف مثله وإعراب ألفية ابن مالك وشرحا 
على اجلرومية نافعا وآخر على قواعد األعراب البن هشام وآخر على اجلزرية يف التجويد وآخر على الربدة 

زهرية وشرحها وكثر النفع بتصانيفه إلخالصه ووضوحها تويف بربكة احلاج خارج القاهرة راجعا من واملقدمة األ
  احلج 

وفيها زين الدين خطاب بن حممد بن عبد اهللا الكوكيب مث الصاحلي احلنبلي حفظ القرآن يف مدرسة الشيخ أيب عمر 
تغل يف العربية على الشهاب بن شكم وحل وأخذ عن الشيخ صفر والنظام بن مفلح والشهاب بن زيد وغريهم واش

  عليه ألفية العراقي يف علم احلديث واعتىن هبذا الشأن وأنشد له ابن طولون

  
  ) ويف بنيها أشد بطش ** بطشت يا موت يف دمشق ( 
  ) كانت فصارت بنات نعش ** وكم بنات هبا بدورا ( 

فأوصى مبلبغ من الذهب له كمية جيدة مث برأ من وقال عرض له ضعف يف بعض األحيان وكان عند الناس أنه فقري 
ذلك الضعف فشنق نفسه خبلوته بالضيائية يف سابع عشر مجادى وفيها امللك العادل سيف الدين طومان باي كان 
من أعيان مماليك قايتباي بويع بالسلطنة بعد خلع جان بالط اآليت ذكره يف السنة اليت بعد هذه يف الشام وجلس 

عد ظهر يوم السبت ثامن عشرى مجادى اآلخرة من هذه السنة وكانت مدته من حني تغلبه بالشام على السرير ب
أربعة أشهر ومخسة عشر يوما ومن حني بويع بقلعة اجلبل ثالثة أشهر وثالثة وعشرون يوما وبىن مدرسة العادلية 

  وتربته خارج باب النصر مث هجم عليه العسكر وقتلوه قاله يف نزهة الناظرين 
وفيها عالء الدين علي بن يوسف بن أمحد الدمشقي العاتكي الشافعي الشهري بالبصروي اإلمام العالمة ولد سنة 

اثنتني أو ثالث وأربعني ومثامنائة واشتغل يف العلم على الشيخ رضي الدين الغزى والزمه وأخذ عن غريه وبرع يف 
يف هنار األربعاء سادس عشر شهر رمضان وفيها مشس الفقه وغريه وهو والد اخلطيب جالل الدين البصروي وتويف 

الدين حممد بن عثمان بن إمساعيل البايب املعروف بابن الدغيم قاضي قضاة حلب وكاتب سرها وناظر جيوشها كان 
  ذكيا فقيها متموال قاله النجم الغزي 

الدمشقي الشافعي الشهري بابن  وفيها نور الدين حممود بن حممد بن إبراهيم بن حممد بن أيوب بن حممد احلمصي مث
العصبايت اإلمام العالمة ولد يف ذي احلجة سنة ثالث وأربعني ومثامنائة وأخذ عن والده والتقي بن الصدر الطرابلسي 



وقدم دمشق سنة تسعمائة فاستوطنها ووعظ باجلامع وغريه وتويف راجعا من احلج مبنزلة رابع يوم اجلمعة مستهل 
  احملرم

  ئةسنة ست وتسعما

  
فيها تويف امللك األشرف جان بالط بن عبد اهللا أبو النصر سلطان مصر اشتراه بشتك الدوادار وقدمه لألشرف 

قايتباي بعد طلبه له فجعله خاصكيا وقربه إليه وعلمه القرآن واحلساب والرمي وصار رئيسا حمتشما مث رقاه حىت 
الناصر مث أنعم عليه بنيابة حلب فأقام هبا سنة مث نقله إىل  أعطاه تقدمة ألف مث ويل الدوادارية الكربى يف زمن ولده

نيابة الشام فأقام هبا سبعة أشهر مث قدم القاهرة يف زمن الظاهر فواله اإلمرة الكربى وزوجه بأخته وصار العادل 
ر وتركها له طومان باي يرمي الفتنة بينه وبني الظاهر إىل أن تنافرا وقدر جان بالط على الظاهر فخرج من قلعة مص

فتسلطن يف ضحوة يوم اإلثنني ثاين القعدة سنة مخس وتسعمائة فأقام نصف سنة وستة عشر يوما وبىن املدرسة 
اجلنبالطية خارج باب النصر وخلع ونفى إىل األسكندرية وقتل هبا خنقا ودفن فيها حنو شهر مث نقل إىل القاهرة 

 أعدها لنفسه خارج باب النصر فنقل إليها ومل تتغري جثته مث توىل ودفن بتربة استاذه قايتهاي مث رد إىل تربته اليت
  امللك األشرف أبو النصر قانصوه الغوري يوم اإلثنني عيد الفطر من هذه السنة 

وفيها زين الدين حامد بن عبد اهللا العجمي احلنفي العالمة قال ابن طولون هو شيخنا اشتغل ببالده وحصل وبرع 
  وكان فقيها بارعا تويف يوم السبت سابع عشر ذي احلجة ودفن بباب الصغري وقدم دمشق فدرس هبا 

وفيها تقريبا بدر الدين حسن بن حممد العالمة املقرىء الصويف املقدسي الشافعي املعروف بابن الشويخ أخذ 
  أيضا من القراآت ولبس خرقة التصوف من الشمس إمام الكاملية حبق لباسه هلا من ابن اجلزري املقرىء ولبسها

الشيخ حممد البسطامي وأخذ عليه العهد ولقنه الذكر مبكة يف السنة اليت قبلها وأخذ احلديث عن احلافظ الدميي 
  وكان إماما عاملا صاحلا رمحه اهللا تعاىل 

وفيها غرس الدين أبو سعيد خليل بن عبد القادر بن عمر اجلعربي األصل اخلليلي الشافعي سبط الشهاب 
يف حمرم سنة تسع وستني ومثامنائة بالقدس الشريف واشتغل يف العلم على مجاعة منهم الكمال بن  القلقشندي ولد

أيب شريف والشيخ برهان الدين اخلليلي األنصاري وغريمها ومجع معجما ال مساء شيوخه ووىل حصة من مشيخة 
ريا إماما عاملا متواضعا تويف يف أحد حرم اخلليل عن والده املتوىف يف حمرم سنة سبع وتسعني ومثامنائة وكان رجال خ

الربيعني وفيها عالء الدين علي بن أيب عمرو عبد اهللا اخلطيب احلنبلي املؤذن جبامع بين أمية بدمشق الشهري بعليق 
بضم العني املهملة وتشديد الالم املفتوحة وبعد املثناة التحتية قاف ولد سنة إحدى وثالثني ومثامنائة قال النعيمي وهو 

  خر من مسع صحيح مسلم كامال على احلافظ مشس الدين بن ناصر الدين يف سنة ست وثالثني وتويف يف هذه السنة آ
وفيها كمال الدين أبو املعايل حممد بن األمري ناصر الدين حممد بن أيب بكر ابن علي بن أيب شريف املقدسي الشافعي 

الشيخ اإلمام شيخ اإلسالم ملك العلماء األعالم ولد ليلة  املري سبط الشهاب العمريي املالكي الشهري بابن عوجان
السبت خامس ذي احلجة سنة اثنتني وعشرين ومثامنائة بالقدس الشريف ونشأ هبا وحفظ القرآن العظيم والشاطبية 

يف واملنهاج الفقهي وعرضهما على ابن حجر العسقالين واحملب بن نصر اهللا احلنبلي والسعد الديري والعز املقدسي 



سنة تسع وثالثني ومثامنائة مث حفظ ألفية ابن مالك وألفية احلديث وقرأ القرآن بالروايات على أيب القسم النويري 
  ومسع عليه وقرأ عليه يف العربية واألصول واملنطق والعروض واصطالح أهل احلديث

ر عند الشهاب بن أرسالن وأذن له بالتدريس فيها وتفقه على العالمة زين الدين ماهر والعماد بن شرف وحض
والعز القدسي ورحل إىل القاهرة سنة أربع وأربعني وأخذ عن علمائها منهم ابن حجر وكتب له إجازة وصفه فيها 
بالفاضل البارع األوحد والشمس القاياين والعز البغدادي وغريهم ومسع احلديث على ابن حجر والزين الزركشي 

هم وحج فسمع باملدينة املنورة على احملب الطربي وغريه ومبكة على أيب الفتح احلنبلي والعز بن الفرات احلنفي وغري
املراغي وغريه ودرس وأفىت وأشري إليه مث توجه يف سنة إحدى ومثانني إىل القاهرة واستوطنها وانتفع به أهلها 

مجته تلميذه صاحب وارتفعت كلمته وعظمت هيبته مث عاد إىل بيت املقدس وتوىل هبا عدة مدارس وقد استوىف تر
االنس اجلليل فيه ومن مصنفاته االسعاد بشرح االرشاد البن املقرىء والدرر اللومع بتحرير مجع اجلوامع يف 

األصول والفرائد يف حل شرح العقائد واملسامرة بشرح املسايرة وقطعة على تفسري البيضاوي وقطعة على املنهاج 
  غري ذلك ومن شعره ما أنشده يف بيت املقدس وقطعة على صفوة الزبد لشيخه ابن أرسالن و

  ) فتلك رباع األنس من معهد الصبا ** أحىي بقاع القدس ما هبت الصبا ( 
  ) سالمي على تلك املعاهد والرىب ** وما زلت من شوقي إليها مواصال ( 

صر والعالمة وتويف يوم اخلميس خامس عشرى مجادى اآلخرة عن أخويه شيخ اإلسالم الربهاين وكان حينئذ مب
جالل الدين وكان عنده بالقدس وخلف دنيا طائلة وفيها مشس الدين أبو الفتح حممد بن حممد بن علي بن صاحل 
العويف يتصل نسبه بعبد الرمحن بن عوف أحد العشرة رضي اهللا عنهم األسكندري املولد األفاقي املنشأ العاتكي 

رشد ولد باألسكندرية يف أول حمرم سنة مثان عشرة ومثامنائة وملا املزي الشافعي الصويف احملدث الفقيه اللغوي امل
  محلت به والدته دخل والده الشيخ بدر الدين العويف

على الشيخ اإلمام العارف باهللا الشيخ عبد الرمحن الشربيسي وسأله هلا الدعاء فقال له أن زوجتك آمنة معها ولدان 
نا طويال ومسه بأيب الفتح وسيكون له فتح من اهللا تعاىل وتوكل على اهللا أحدمها ميوت بعد سبعة أيام واآلخر يعيش زم

وسريه إىل اهللا يعيش سعيدا وميوت شهيدا خيرج من الدنيا كيوم ولدته أمه يضع قدمه على جبل قاف احمليط يسوح 
ا وضعته أمه كان زمانا وينال من اهللا أمانا فاستوص به خريا واصرب عليه وكيف تصرب على ما مل حتط به خربا فلم

األمر كما قال الشيخ عبد الرمحن فصنع والده وليمة بعد متام أربعني يوما من والدته ودعا الشيخ عبد الرمحن 
ومجاعة من الفقراء والصاحلني وأضافهم فلما رفعوا السماط محله أبوه ووضعه بني أيديهم فأخذه الشيخ عبد الرمحن 

طلب شيئا من العسل فأحضر له فلعق الشيخ ثالث لعقات مث ألعق املولود وحنكه بتمرة مضغها وعصرها يف فيه مث 
ثالثا مث وضعه بني يدي الفقراء وأمرهم فلعقوا منه مث قرأ الفاحتة سبع مرات مث قال لوالده ارفع هذا ألمه ال 

ساعته وكان يشاركها فيه أحد وال ختش على الولد املبارك فواهللا إين ألرى روحه جتول حول العرش مث خرج من 
والد الشيخ أيب الفتح يقول ما بات اال بشربيس ذكر ذلك صاحب الترمجة يف كتابه املسمى باحلجة الراجحة قال مث 
أين رأيته يعين الشيخ عبد الرمحن بعد مدة فلما أقبلت عليه قبل بني عيين ونظر بعني لطفه إيل مث لقنين الذكر وأخذ 

ؤيدا باهللا هائما باهللا فانيا عما سواه باقيا به أنت إمام زمانك وفريد أوانك علي العهد مث قال عش يف أمان اهللا م
اآلية قال } فرحني مبا آتاهم اهللا من فضله { مقدما على أقرانك مباركا على أحوالك رعاك اهللا حفظ اهللا أواك اهللا 

سبع سنني لبستها من يد الشيخ  مث ألبسين اخلرقة الشريفة مث قال أيامنا انقضت وساعاتنا انقرضت قال فلما مت يل



اإلمام الورع العارف أيب احلسن الدمنهوري الصويف ومن يد الشيخ أيب إسحق إبراهيم األتكاوي بلباسهما من 
  الشربيسي مث نشأ الشيخ أبو الفتح وطلب العلم واحلديث وتفقه

ن حجر والتقى الرسام وعائشة جبماعة أوهلم جده ألبيه القاضي نور الدين أبو احلسن علي ومسع احلديث علي اب
بنت عبد اهلادي ومرمي بنت أمحد األذرعي والعز بن الفرات احلنفي وغريهم وقرأ على احلافظ مشس الدين أيب اخلري 

املقدسي احلموي صحيحي البخاري ومسلم وعوارف املعارف للسهروردي وكتاب ارتقاء الرتبة يف اللباس 
ن هشام وسنن ابن ماجه وجامع الترمذي ومسند الرافعي وجمالس من والصحبة للقطب القسطالين والسرية الب

مسند ابن حيان ومن املوطأ وسنن أيب داود وغري ذلك وأجازه جبميع ما جتوز له روايته وألبسه خرقة التصوف أيضا 
تجازه ولبسها من مجاعة متعددة قال يف الكواكب السائرة وممن أخذ عن الشيخ أيب الفتح شيخ اإلسالم اجلد واس

لشيخ اإلسالم الوالد وأحضره إليه وهو دون السنتني فلقنه الذكر وألبسه اخلرقة وأجازه بكل ما جتوز له روايته 
والشيخ أبو املفاخر النعيمي وتلميذه الشيخ مشس الدين بن طولون والشيخ مشس الدين الوفائي وغريهم وألف كتابا 

لوك احملجة الواضحة وآخر يف آداب اللباس والصحبة وغري ذلك حافال يف اللغة وآخر مساه باحلجة الراجحة يف س
  ومن شعره 

  ) أضحى يردد يف أثنائه النظرا ** يا ناظرا منعما فيما مجعت وقد ( 
  ) فاستر علي فخري الناس من سترا ** سألتك اهللا إن عاينت من خطأ ( 

  ومنه 
   )أضحى كبري النفس ما أجهله ** مل أنس مذ قالوا فالن لقد ( 
  ) الناس مل يكرب سوى املزبله ** فقلت ال أصل هلذا وقال ( 

  ومنه 
  ) نعم ومن ضر فيه نفسه نفعه ** من كان حقا مع الرمحن كان معه ( 
  ) ومن يفرق فيه مشله مجعه ** ومن تذلل للموىل فريفعه ( 

  وأخربت عن شيخ اإلسالم الوالد أنه كان حيكي عن شيخه الشيخ أيب

ذكر عن بعض شيوخه بدمشق أنه قال له يوما تعال إىل عند صالة العشاء فجاء إليه فصلى معه الفتح املزي أنه 
العشاء مث خرج الشيخ املذكور وخرج معه أبو الفتح حىت كانا بالربوة خرج به من املكان املعروف باملنشار وتعلقا 

هذه املشاعل وعدها واحفظ عددها مث بسفح قاسيون فلما أشرفا على اجلبل قال الشيخ للشيخ أيب الفتح أنظر إىل 
سار به على السفح حىت وصال إىل مقام إبراهيم اخلليل عليه السالم بربزة فلما كانا هناك قال الشيخ أليب الفتح كم 
عددت مشعال قال مثامنائة قال تلك أرواح األنبياء املدفونني هبدا السفح املبارك عليهم الصالة والسالم وتويف الشيخ 

تح ليلة األحد ثامن عشر ذي احلجة مبحلة قصر اجلنيد قرب الشويكة ودفن باجلانب الغريب يف األرض اليت أبو الف
جعلت مقربة وأضيفت ملقربة احلمرية رمحه اهللا تعاىل انتهى ملخصا وفيها القاضي مجال الدين حممد بن عبد السالم 

د اهللا الصاحلني وهو خامت القضاة الناشريني بزبيد وتويف الناشري اليمىن الشافعي كان إماما عاملا عامال عابدا من عبا
  هبا ليلة اإلثنني ثامن عشرى احملرم 

  سنة سبع وتسعمائة



  
فيها تويف أبو بكر بن عبد اهللا املعروف بفغيس اليمىن العالمة الفقيه الشافعي تويف بزبيد يوم اخلميس تاسع عشر 

  شوال ودفن بتربة املرجاين 
الدين أبو العباس أمحد بن حجي احلسباين الدمشقي األطروش الشافعي ولد ليلة األربعاء وفيها القاضي شهاب 

خامس ذي احلجة سنة مثان عشرة ومثامنائة ومسع قبل طرشه على احلافظ ابن حجر واملسند عالء الدين بن بردس 
يوم األربعاء سابع رمضان ودفن البعلي وغريمها وأذن للنعيمي يف الرواية عنه وأجازه بكل ما جتوز له روايته وتويف 

  مبقربة باب الفراديس 
  وفيها شهاب الدين أمحد بن عبد الرمحن بن عبد الكرمي النابلسي مث

الدمشقي الشهري بابن مكية الشافعي ولد سنة أربع وأربعني ومثامنائة واشتغل على الشمس بن حامد الصفدي وكان 
 جامع دمشق على كرسي ابن عبية وكان حاضرا إذ ذاك أول دخوله إىل دمشق سنة ست وتسعني فوعظ هبا يف

فتكلم املترجم على البسملة وأمساء الفاحتة ونقل كالم العلماء يف ذلك فأحسن وصار من مشاهري الوعاظ باجلامع 
األموي وتويف بدمشق يف آخر أيام التشريق ودفن عند قرب الشيخ إبراهيم الناجي غريب سيدنا معاوية رضي اهللا تعاىل 

  عنه مبقربة باب الصغري 
وفيها شهاب الدين أمحد بن نور الدين علي بن شهاب الدين الشعراوي الشافعي والد الشيخ عبد الوهاب اشتغل 

يف العلم على والده ووالده محل العلم عن احلافظ ابن حجر والعلم صاحل البلقيين والشرف حيىي املناوي وكان 
ئا وله صوت شجي يف قراءة القرآن خيشع القلب عند مساع تالوته حبيث صلى املترجم عاملا صاحلا فقيها حنويا مقر

خلفه القاضي كمال الدين الطويل فكاد أن خير إىل األرض من فرط اخلشوع وقال له أنت ال يناسبك إال إمامة 
ر وقوة يف جامع األزهر وكان ماهرا يف علم الفرائض وعلم الفلك وكان يعمل الدواير ويشد املناكيب وكان له شع

اإلنشاء ورمبا أنشأ اخلطبة حال صعود املنرب وكان مع ذلك ال خيل بأمر معاشه من حرث وحصاد وغري ذلك وكان 
له توجه صادق يف قضاء حوائج الناس ويشهد بينهم وحيسب ويكتب حمتسبا يف ذلك وكان يقوم كل ليلة بثلث 

{ أ عليه يوما يف سورة الصافات فلما بلغت قوله تعاىل القرآن أو بأكثر قال ولده الشيخ عبد الوهاب وقد كنت أقر
بكى حىت أغمي عليه وصار يتمرغ يف األرض كالطري } فاطلع فرآه يف سواء اجلحيم قال تاهللا إن كدت لتردين 

املذبوح قال وصنف عدة مؤلفات يف علم احلديث والنحو واألصول واملعاين والبيان فنهبت مؤلفاته كلها فلم يتغري 
  لقد ألفناها هللا فال علينا أن ينسبها الناس إلينا أم ال تويف يف هذهوقال 

  السنة ودفن يف بلدته بناحية ساقية أيب شعرة بزاويتهم إىل جانب قرب والده 
وفيها القاضي شهاب الدين أمحد ابن العالمة الويل املقرب مجال الدين حممد الطاهر بن أمحد جعمان قاضي مدينة 

ماما مفتيا مفننا صاحلا تويف سحر ليلة الثالثاء سلخ السنة ودفن ببيت الفقيه عند قرب أبيه وجده حيس الشافعي كان إ
  بوصية منه ومل خيلف بعده مثله يف بين جعمان علما ومعرفة 

وفيها عماد الدين إمسعيل النحاس الشهري بالشويكي الشافعي ولد سنة ست وعشرين ومثامنائة وكانت وفاته يف 
  عشرى رمضان 

وفيها الشيخ الصاحل حسن احلليب الشافعي الشهري بالشيخ حسن الطحينة قرأ يف الفقه على الشيخ عبد القادر األبار 
احلليب مث صار من مريدي الشيخ موسى األرحياوي وانقطع باجلامع الكبري حبلب بالرواق املعروف يومئذ مبصطبة 



وال شتاء وحكيت عنه مكاشفات وهرع الناس إليه باألموال الطحينة حنو أربعني سنة حبيث ال يتغري من مكانه صيفا 
وغريها فيصرفها يف وجوه اخلري من عمل بعض الركايا واصالح كثري من الطرقات وإزالة ما فيها وكان خيلط املآكل 

د املنوعة إذا وضعت له فإذا قيل له يف ذلك قال الكل جيري يف جمرى واحد رمحه اهللا تعاىل وفيها عفيف الدين عب
العليم بن أيب القسم بن إقبال القربيت نسبة إىل باب قربت باليمن أو إىل أيب قربتة جد احلنفي ولد سنة اثنتني 

وعشرين ومثامنائة وكان إماما فقيها نبيها تويف بزبيد يوم اجلمعة خامس ذي احلجة وفيها مجال الدين حممد بن بدير 
ه النهاية يف القراءات السبع وتويف ليلة الثالثاء الثالث والعشرين من بن بدير املقرىء قال يف النور السافر كانت إلي

رجب عن تسعني سنة ممتعا بسمعه وبصره وعقله انتهى وفيهامجال الدين حممد بن علي الطيب اليمين احلنفي إمام 
يه وأخيه مبقربة باب احلنفية جبامع زبيد كان إماما عالمة فقيها تويف ليلة األربعاء ثامن عشر شوال ودفن إىل جنب أب

  سهام

  
وفيها حمب الدين حممد بن حممد بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن هشام النحوي املصري احلنفي نزيل دمشق ولد يف 

مجادى األوىل سنة إحدى وأربعني ومثامنائة وتفقه بالعالمة قاسم بن قطلوبغا والتقي الشمين وغريمها وأخذ النحو 
وغريه وكان إماما عالمة تويف بدمشق يوم السبت رابع القعدة ودفن بباب الصغري عنهما واحلديث عن ابن حجر 

  جوار مزار سيدي بالل احلبشي رضي اهللا تعاىل عنه 

  سنة مثان وتسعمائة

  
فيها حصل مبدينة عدن زالزل عظيمة تواترت ليال وهنارا ووقع هبا حريق عظيم احترقت فيه دور كثرية بلغ عدهتا 

  من األموال واألنفس ما ال يعلمه إال اهللا تعاىل  تسعمائة بيت وذهب
  وفيها تويف اإلمام أبو السعود قاضي مكة املشرفة قتله الشريف بركات 

وفيها برهان الدين أبو الطيب إبراهيم بن حممود بن أمحد بن حسن األقصرائي األصل القاهري الشافعي احلنفي 
أ طرفا من العلم على شيوخ عصره كالسخاوي وغريه وصحب املواهيب نسبة لتلميذه أيب املواهب التونسي قر

الشيخ الكامل أبا الفتوح حممد الشهري بابن املغريب وأخذ عند التصوف مث أخذ بإذنه عن الويل الكبري أيب املواهب 
بن  حممد التونسي فعادت عليه بركات عوارفه واهنلت على قلبه أمطار ذوارفه وفتح اهللا له على يديه قال جار اهللا

فهد أقول وقد جاور صاحب الترمجة مبكة سنة أربع وتسعمائة وأقام هبا ثالث سنني وألف هبا شرحا على احلكم 
البن عطاء اهللا مساه أحكام احلكم لشرح احلكم وشرح رسالته املسماة أصول مقدمات الوصول وشرح كلمات 

مويل يف بيان مشاهد يا موالنا يا واحد يا أحد علي بن حممد وفا املعروف يا موالنا يا واحد يا أحد مساء شرح الت
  وشرح الرسالة السنوسية يف أصول الدين وله ديوان

نظم وعدة رسائل وسبعة أحزاب ومؤلفات يف الزيارات النبوية وغري ذلك وأخذ الناس عنه التصوف رمحه اهللا انتهى 
بن يوسف بن محيد الصفدي مث الدمشقي وتويف ليلة اخلميس ثامن عشرى مجادى الثانية وفيها شهاب الدين أمحد 

احلنفي الشيخ املفيد الزاهد قال ابن طولون اشتغل وحصل بعد أن حفظ القرآن وكان له يد يف القراآت والرسم 
وكتب عدة مصاحف والكشف الكبري املسمى بكشف األسرار وهو شرح على كتاب أصول الفقه املنسوب إىل 



ف اإلمام عبد العزيز بن أمحد البخاري والكشف الصغري وهو شرح على أيب احلسن علي بن حممد البزوري تصني
املنار يف أصول فقهنا كالمها للزاهد حافظ الدين عبد اهللا بن أمحد النسفي قرأت عليه املختار واملنار واخلالصة 

يف سادس رمضان  األلفية وتلخيص املفتاح حفظا واستفدت منه أشياء وقطن بالسميساطية املعدة للعزبان إىل أن تويف
ودفن بباب الصغري انتهى وفيها رضي الدين أبو بكر بن عمر البليما كان فقيها لغويا حنويا تويف ليلة األربعاء الثالث 

  من شوال بزبيد ودفن عند أخواله بين الناشري 
ل ابن طولون وفيها قاضي القضاة عماد الدين إمسعيل بن إبراهيم بن علي الناصري أخو حمي الدين كبش العجم قا

اشتغل على القاضي محيد الدين النعماين وغريه وتعاىن الشهادة مث ويل نيابة احلكم البن قاضي عجلون مث ويل قضاء 
دمشق مرات ويف آخرها أهني بالقاهرة مث عاد إىل دمشق واستمر معزوال إىل أن مات باملدرسة املعينية داخل دمشق 

  األول ودفن قرب قرب سيدي بالل احلبشي مبقربة باب الصغري انتهى  وكانت سكنه يوم اخلميس سابع عشرى ربيع
وفيها القاضي بدر الدين حسن بن علي املنويف املصري مث الدمشقي املالكي الشهري بابن مشعل قال ابن طولون 

حدث بدمشق عن مجاعة منهم احلافظ مشس الدين السخاوي وقرأت عليه يف دار احلديث وغريها قطعا من كتب 
  ربعينيات وأجزاء ومنه وصلت املسلسل باملالكية سنة سبع وتسعمائةوأ

رمحه اهللا انتهى وفيها محيد الدين محد اهللا بن أفضل الدين احلسيين احلنفي العامل العالمة قرأ على والده وكان والده 
سلطان مرادخان بربوسا عاملا صاحلا زاهدا قانعا صبورا وقرأ على غريه مث خدم املوىل يكان مث ويل تدريس مدرسة ال

وعزل عنها يف أوائل دولة السلطان حممد خان فأتى القسطنطينة فبينما هو مار يف طرقاهتا لقي السلطان حممد وهو 
ماش مع عدة من غلمانه وكان ذلك عادته قال فعرفته ونزلت عن فرسي ووقفت فسلم علي وقال أنت ابن أفضل 

فحضرت فلما دخل الوزراء عليه قال جاء ابن أفضل الدين قالوا نعم  الدين قلت نعم قال احضر الديوان غدا قال
قال أعطيته مدرسة والدي السلطان مرادخان بربوسا وعينت له كل يوم مخسني درمها وطعاما يكفيه من مطبخ 
مد عمارته قال فلما دخلت عليه وقبلت يده أوصاين باالشتغال بالعلم وقال أنا ال أغفل عنك مث أعطاه السلطان حم

إحدى املدارس الثمانية مث جعله قاضيا بالقسطنطينية مث صار مفتيا هبا يف أيام السلطان أيب يزيد خان واستمر حىت 
مات وكان عاملا كبريا ذكر تلميذه املوىل حمي الدين الفناري أنه مل جيد مسألة شرعية أو عقلية إال وهو حيفظها وهذه 

حىت حتاكم إليه وهو قاض رجل وامرأة فحكم للرجل فاستطالت عليه مبالغة وكان حليما صبورا ال يكاد يغضب 
املرأة وأساءت القول يف حقه فلم يزدها على أن قال ال تتعيب نفسك حكم اهللا ال يغري وإن شئت أن أغضب عليك 

فال تطمعي وله حواش مقبولة متداولة على شرح الطوالع لألصبهاين وحواش مقبولة أيضا على شرح املختصر 
  يد الشريف وتويف يف هذه السنة للس

وفيها خليل بن نور اهللا املعروف مبنال خليل الشافعي نزيل حلب تلميذ منال على القوشجي قطن حلب وأكب على 
القراءة عليه هبا مجاعة منهم الشمس السفريي وكتب على الفتوى وكان خيتمها خبامت له على طريقة األعجام وكانت 

  لكبري وكان عالمة ألف رسالة يف احملبة ورسالةله مواعيد حسنة باجلامع ا

مع } رب املشرقني ورب املغربني { الفتوح يف بيان ماهية النفس والروح ورسالة يف بيان نكتة التثنية يف قوله تعاىل 
وتويف حبلب ومحل سريره } برب املشارق واملغارب { واجلمع يف قوله } رب املشرق واملغرب { االفراد يف قوله 

اي اجلركسي كافل حلب ودفن خارج باب املقام وفيها سراج الدين عبد اللطيف بن حممد بن حيىي اجلهمي برسب
صاحب قرية املصباح من أصاب كان معتمد أهل أصاب ومرجعهم وعاملهم وحاكمهم قرأ على الفقيه أيب بكر 



لة األربعاء التاسع عشر من رجب البليما والقاضي مجال الدين القماط وغريمها وكان فقيها عالمة صاحلا تويف لي
  ببلده قرية املصباح قاله يف النور السافر 

وفيها القاضي فخر الدين عثمان بن يوسف احلموي مث الدمشقي الشافعي ولد سنة أربع وأربعني ومثامنائة واشتغل 
 صنعة الشهادة خبدمة حبل احلاوي الصغري على العالمة مفلح احلبشي وكان حيوكه مث صار بوابا بالبدرائية مث تعاىن

شرف الدين بن عيد احلنفي مث فوض إليه نيابة احلكم القاضي شهاب الدين بن الفرفور وتويف بدمشق يوم اإلثنني 
  ثامن عشر القعدة ودفن مبقربة باب الفراديس 

  سنة تسع وتسعمائة

  
روف بالعبدوس مبتكر القهوة املتخذة من فيها تويف الشيخ الصاحل العارف باهللا تعاىل أبو بكر بن عبد اهللا الشاذيل املع

النب اجمللوب من اليمن وكان أصل اختاذه هلا أنه مر يف سياحته بشجر النب فاقتات من مثره حني رآه متروكا مع 
كثرته فوجد فيه جتفيفا للدماغ واجتالبا للسهر وتنشيطا للعبادة فاختذه قوتا وطعاما وشرابا وأرشد أتباعه إىل ذلك 

  يف اليمن مث يف بالد احلجاز مث يف الشام ومصر مث سائر البالد واختلف العلماء يف أوائلمث انتشرت 

القرن العاشر يف القهوة حىت ذهب إىل حترميها مجاعة منهم الشيخ شهاب الدين العيثاوي الشافعي والقطب بن 
 أهنا مباحة قال النجم الغزي يف سلطان احلنفي والشيخ أمحد بن عبد احلق السنباطي تبعا ألبيه واألكثرون ذهبوا إىل

الكواكب السائرة وقد انعقد االمجاع بعد من ذكرناه على ذلك وأما ما ينضم إليها من احملرمات فال شبهة يف حترميه 
وال يتعدى حترميه إىل حترميها حيث هي مباحة يف نفسها قلت وقد ذكر أخوه العالمة الشيخ أبو الطيب الغزي يف 

هوة أن ابتداء ظهورها كان يف زمن سليمان بن داود عليهما الصالة والسالم قال ما ملخصه مؤلف له خبصوص الق
كان سليمان صلى اهللا عليه وسلم إذا أراد سريا إىل مكان ركب البساط هو ومن أحب من مجاعته وظلتهم الطري 

ة فلم خيرج إليه أحد من أهلها ومحلتهم الريح فإذا نزل مدينة خرج إليه أهلها طاعة له وتربكا به فنزل يوما مدين
فأرسل وزيره على اجلن الدمرياط فرأى أهل املدينة يبكون قال ما يبكيكم قالوا نزل بنا نيب اهللا وملك األرض ومل 

خنرج إىل لقائه قال ما منعكم من ذلك قالوا ألن بنا مجيعا الداء الكبري وهو داء من شأنه أن يتطري منه وتنفر منه 
وى فرجع وأخرب سليمان بذلك فدعا ابن خالته آصف بن برخيا اهللا تعاىل بامسه األعظم أن يعلم الطباع خوف العد

سليمان ما يكون سببا لربئهم من ذلك فنزل جربيل على سليمان وأمره أن يأمر اجلن أن تأتيه بثمر النب من بالد 
عا مث تناسى أمرها إىل أن ظهرت يف أوائل اليمن وأن حيرقه ويطبخه باملاء ويسقيهم ففعل ذلك فشفاهم اهللا تعاىل مجي

القرن العاشر انتهى ملخصا مث قال النجم الغزي وأما مبتكرها صاحب الترمجة فإنه يف حد ذاته من سادات األولياء 
وأئمة العارفني وقد ألف كتابا يف علم القوم مساه اجلزء اللطيف يف علم التحكيم الشريف وذكر فيه أنه لبس اخلرقة 

ة من الشيخ الفقيه الصويف العارف باهللا تعاىل مجال الدين حممد بن أمحد الدمهاين املغريب القرياوين الطرابلسي الشاذلي
  املالكي يف احملرم سنة أربع وتسعمائة

كما لبسها من الشيخ إبراهيم بن حممود املواهيب مبكة يف صفر سنة ثالث وتسعمائة كما لبسها من شيخه الكامل 
الشهري بابن املغريب كما لبسها من الشيخ أيب عبد اهللا حممد بن حسني بن علي التيمي احلنفي كما  حممد أيب الفتوح

أخذ من الشيخ ناصر الدين بن امليلق األسكندري األصويل عن الشيخ تاج الدين بن عطاء اهللا األسكندري عن 



  هم انتهى حبروفه الشيخ أيب العباس املرسي عن الشيخ أيب احلسن الشاذيل رضي اهللا تعاىل عن
وفيها أبو اخلري الكليبايت قال النجم الغزي الشيخ الصاحل الويل املكاشف الغوث اجملذوب كان رجال قصريا يعرج 

بإحدى رجليه وله عصا فيها جلق وخشاخيش وكان ال يفارق الكالب يف أي جملس كان فيه حىت يف اجلامع 
على ثور دائر مصر فشهد ذلك النهار زورا فجرسوه على  واحلمام وأنكر عليه شخص ذلك فقال رح وإال جرسوك

ثور دائر مصر وأنكر عليه بعض القضاة ذلك فقال هم أوىل باجللوس يف املسجد منك فإهنم ال يأكلون حراما وال 
يشهدون زورا وال يستغيبون أحدا وال يدخرون عندهم شيئا من الدنيا ويأكلون الرمم اليت تضر رائحتها الناس 

من جاءه يف ملمة يقول له اشتر هلذا الكلب رطل حلم شواء وهو يقضي حاجتك فيفعل فيذهب ذلك  وكان كل
الكلب ويقضي تلك احلاجة قال الشعراوي أخربين سيدي على اخلواص أهنم مل يكونوا كالبا حقيقة وإمنا كانوا جنا 

لغوث كان صاحلا مكاشفا وظهرت سخرهم اهللا تعاىل له يقضون حوائج الناس وقال احلمصي بعد ترمجته بالقطب ا
له كرامات دلت على واليته وكان يصحو تارة ويغيب أخرى وكان يسعى له األمراء واألكابر فال يلتفت إليهم 
وتويف يف ثالث مجادى اآلخرة ومحل جنازته القضاة واألمراء ودفن بالقرب من جامع احلاكم بالقاهرة وبىن عليه 

  د ابن شقري املغريب التونسي املالكي النحوي اإلمام العالمة احملقق املتقن الفهامةعمارة وقبة وفيها شهاب الدين أمح

املعروف بابن شقري ورمبا عرف بشقري نزيل القاهرة قال النجم الغزي عده شيخ اإلسالم اجلد ممن اصطحب هبم من 
ه السيد عبد الرحيم العباسي وغريه أولياء اهللا تعاىل من العلماء وهو من مشاهري احملققني من علماء القاهرة أخذ عن

  وتويف يوم اإلثنني سادس القعدة مبصر 
  وفيها شهاب الدين أمحد بن حممد العامل الزاهد املعروف بإمام الكاملية تويف بالقدس الشريف يف هذه السنة 

دمشقي األصل الرومي وفيها املوىل أمر اهللا بن حممد بن محزة الشيخ العارف باهللا تعاىل املعروف باق مشس الدين ال
املولد واملنشأ احلنفي قرأ على علماء عصره مث اتصل خبدمة اخليايل وملا تويف والده أخذت أوقافه من يده فجاء شاكيا 

إىل السلطان حممد خان فعوضه الوزير حممد باشا القرماين عن أوقاف والده بتولية أوقاف األمري البخاري مبدينة 
اف السلطان مراد خان هبا أيضا مث ابتلي مبرض النقرس واختلت منه رجاله وإحدى بروسا وصار متوليا على أوق

يديه وأقعد سنني كثرية حىت مات وأعطى تقاعدا وكان يبكي ويقول ما أصابتين البلية إال بترك وصية والدي فإنه 
وسي الرملي الشافعي كان يوصي أوالده أن ال يقبلوا منصب القضاء والتولية وفيها غرس الدين خليل القاضي األ

العامل قاضي الرملة املعروف بابن املدققة تويف بالقاهرة يوم اجلمعة خامس شوال وفيها زين الدين املقدسي األصل 
الدمشقي عبد الرزاق بن أمحد بن أمحد بن حممود بن موسى املعروف جده أمحد بالعجيمي وجده األعلى موسى 

ا شافعيا ولد يف سادس عشر مجادى اآلخرة سنة اثنتني وأربعني ومثامنائة وأخذ بالتركماين كان إماما فاضال مقرئا جمود
القراآت وغريها عن والده وغريه وتويف بدمشق ودفن مبقربة املزرعة املعروفة اآلن باجلورة عند ميدان احلصى عند 

  أخيه الشيخ إبراهيم القدسي رمحه اهللا 
  قبال املعروف بالقربيت احلنفيوفيها عفيف الدين عبد اجمليد بن عبد العليم إ

قال يف النور السافر كان إماما فقيها عالمة صاحلا رأس املفتني مبدينة زبيد تويف هبا يوم اإلثنني الرابع والعشرين من 
شهر رمضان انتهى وفيها عالء الدين علي البكاي الرومي احلنفي قرأ على علماء عصره وصار مدرسا ببعض 

سلطانية بروسا مث بإحدى الثمان مث نصب مفتيا بربوسا وكان عاملا سليم الطبع شديد مدارس الروم مث درس يف 
  الذكاء انتفع به كثريون وتويف يف هذه السنة وقيل يف تارخيه وحيد مات مرحوما سعيدا 



وفيها الشيخ اإلمام العالمة يس الشافعي شيخ املدرسة البيربسية تويف يف سادس عشرى ذي احلجة واستقر عوضه 
  يف املشيخة العالمة كمال الدين الطويل 

وفيها مجال الدين يوسف بن حسن بن أمحد بن عبد اهلادي الشهري بابن املربد الصاحلي احلنبلي ولد سنة أربعني 
ومثامنائة وقرأ على الشيخ أمحد املصري احلنبلي والشيخ حممد والشيخ عمر العسكريني وصلى بالقرآن ثالث مرات 

الشيخ تقي الدين اجلراعي والشيخ تقي الدين بن قندس والقاضي عالء الدين املرداوي وحضر وقرأ املقنع على 
دروس خالئق منهم القاضي برهان الدين بن مفلح والربهان الزرعي وأخذ احلديث عن خالئق من أصحاب ابن 

لدين وغريهم وكان إماما حجر وابن العراقي وابن البالسي واجلمال بن احلرستاين والصالح بن أيب عمر وابن ناصر ا
عالمة يغلب عليه علم احلديث والفقه ويشارك يف النحو والتصريف والتصوف والتفسري وله مؤلفات كثرية وغالبها 

أجزاء ودرس وأفىت وألف تلميذه مشس الدين بن طولون يف ترمجته مؤلفا ضخما وتويف يوم اإلثنني سادس عشر 
  احملرم ودفن بسفح قاسيون 

لدين حممد بن عبد الكايف املصري اخلطيب جبامع القلعة الشهري بالدمياطي قال الشعراوي كان يقضي وفيها مشس ا
خارج باب القوس والناس يقرأون عليه العلم وكان ال يأخذ على القضاء أجرا وكان طويال مسينا جدا ومع ذلك 

  يتوضأ لكل صالة من اخلمس قال وما مسعته مدة قراءيت عليه يذكر

قرانه الذين يرون نفوسهم عليه إال خبري وكان كثري الصمت كثري الصيام طالبا للهزال فيزيد مسنه حلو أحدا من أ
  املنطق حلو املعاشرة كرمي النفس انتهى تويف بالقاهرة يف ثاين عشر مجادى اآلخرة ودفن بالقرافة 

مان بن عبد الرمحن املعروف بابن وفيها قاضي القضاة حمب الدين أبو الفضل حممد بن علي بن أمحد بن جالل بن عث
القصيف الدمشقي احلنفي ولد سنة ثالث وأربعني ومثامنائة مبنزلة ذات حج من درب احلجاز وحفظ القرآن العظيم 
واملختار وعدة كتب واشتغل وبرع وأفىت ودرس باملدرسة القصاعية عدة سنني ومسع احلديث على أيب الفتح املدين 

نف كتاب دليل احملتار إىل مشكالت املختار ومل يتم وويل قضاء الشام مرات قال ابن والتقي بن فهد وغريمها وص
طولون وظلم نفسه بأمور ساحمه اهللا فيها وتويف يوم اخلميس سادس ربيع األول وفيها مشس الدين حممد بن شرف 

ني ومثامنائة وكان عاملا الدين موسى بن عيسى العجلوين الدمشقي الصاحلي الشافعي ولد بالصاحلية سنة مثان وأربع
  صاحلا تويف يوم اخلميس ثاين ربيع األول ودفن مبسكنه بزاوية حممد اخلوام الشهري بالقادري بالصاحلية 

وفيها ويل الدين حممد بن حممد الشيخ الفاضل ابن الشيخ العامل حمب الدين احملرقي املباشر بالبيمارستان املنصوري 
ة ختام ربيع األول وفيها أقضى القضاة ويل الدين حممد بن فتح الدين حممد النحريري بالقاهرة تويف هبا يف هذه السن

  املصري املالكي اإلمام العالمة تويف سابع ربيع األول بالقاهرة ودفن بالصحراء 

  سنة عشر وتسعمائة

  
ىل الصحراء خوفا فيها حصل مبدينة زبيد ومدينة زيلغ زلزلة عظيمة شديدة هائلة وقع منها دور وخرج أهل زيلع إ

  وفيها انقض كوكب

عظيم وقت العشاء من اليمن يف الشام وتشظى منه شظايا عظيمة مث حصل بعده هدة عظيمة وفيها وجد مبدينة عدن 
كنز ذهب وبقرية هقدة بني مدينيت عدن وموزع كنز آخر من ذهب أعظم من األول كان هبا مسجد قد خرب 



ألساس الكنز شخوصا من ذهب مضروبة بسكة ال تشبه سكة اإلسالم وزن فأراد رجل عمارته فوجد احلفارون يف ا
  كل شخص ربع وقية 

وفيها تويف العالمة شهاب الدين أمحد بن حيىي بن أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد بن عمر بن حسني الشهري بابن 
ة قال النعيمي رافقناه على مجاعة املهندس الشريازي األصل الدمشقي العاتكي الشافعي ولد سنة أربع وثالثني ومثامنائ

من العلماء مث انتهى إليه األتقان يف كتابه الوثائق والتواقيع حىت صار أكرب من يشار إليه يف ذلك وكان عاملا مورقا 
  متقنا تويف ليلة اخلميس سادس عشرى رجب 

ي ابن القاضي ابن الشحنة وفيها قاضي القضاة عفيف الدين أبو الطيب حسني بن حممد بن حممد القاضي ابن القاض
احلنفي وقيل الشافعي ولد سنة مثان ومخسني ومثامنائة وحصل بالقاهرة طرفا من العلم وأخذ البخاري عن الشهاب 
الشاوي املصري احلنفي الصويف وهو خامتة من يروي عن ابن أيب اجملد اخلطيب الدمشقي وقرأ شرح مجع اجلوامع 

رويش اخلوارزمي قراءة حتقيق وتدقيق وويل قضاء حلب وكتابة السر هبا وتويف للمحلى حبلب على العالمة املنال د
  بالقاهرة مطعونا يوم الثالثاء حادي عشرى شوال 

وفيها السلطان العادل عبد اهللا بن جعفر الكثريي سلطان الشحر من بالد اليمن كان عادال مشهورا بأفعال اخلري 
ا تويف بالشحر يوم األحد سلخ احملرم وفيها مشس الدين عبد اهللا بن وإقامة الشرع سريته من أمحد السري وأحسنه

حممد السبيت املالكي قاضي املالكية بصفد وابن قاضيها ولد سنة إحدى وأربعني ومثامنائة وكان إماما عالمة وتويف 
  بصفد يوم األربعاء ثامن عشر رجب وفيها احلافظ تقي الدين عبد الرحيم بن الشيخ حمب الدين

األوجاقي املصري الشافعي قرأ القرآن على والده ومسع منه وأخذ عنه العلوم الشرعية وغريها وقرأ على  حممد
خالئق منهم العالمة ابن حجر والويل بن العراقي والشمس القايايت وصاحل البلقيين والزم الشرف املناوي يف املنهاج 

وم الشرعية ومسع من مسندي عصره وروى صحيح والتنبيه والبهجة وغريها قال وهو آخر شيخ قرأت عليه العل
البخاري عن مجع كثري يزيد عددهم على مائة وعشرين نفسا ما بني قراءة ومساع ومناولة جلميعه مقرونة باإلجازة 

  ولبس اخلرقة القادرية من مجاعة وكان إماما عالمة مسندا رحلة حافظا حجة ناقدا ومن شعره 
  ) ب عظيم من هول ذن** تقول نفسي أختشى ( 
  ) وأنت عبد الرحيم ** ال ختتشى من عقاب ( 

  ومنه 
  ) وماحني كل نعمه ** يا رامحي ورحيمى ( 
  ) مراده منك رمحة ** ابن الوقاجي عبد ( 

  ومنه 
  ) وإن قالوا عذاب النار حيمى ** إذا كنت الرحيم فلست أخشى ( 
  ) بفضلك من عذاب النار حيمي ** وكم عبد كثري الذنب مثلي ( 

  وقال يف مرضه الذي مات فيه 
  ) وأيست من طب الطبيب النافع ** ملا مرضت من الذنوب وثقلها ( 
  ) وأتيته متوسال بالشافعي ** علقت أطماعي برمحة سيدي ( 

  وتويف بالقاهرة يوم اإلثنني ثاين أو ثالث مجادى اآلخرة 
شري الشافعي الفقيه الصاحل تويف مبدينة زبيد وفيها تقي الدين عبد السالم بن القاضي حممد بن عبد السالم النا



ضحى يوم اخلميس العشرين من ذي القعدة وفيها حمي الدين عبد القادر بن حممد بن عمر ابن عيسى بن سابق بن 
  هالل بن يونس بن يوسف بن جابر بن إبراهيم

ونس هو العارف باهللا تعاىل ابن مساعد املزي مث الصاحلي احلنبلي املعروف بابن الرجيحي وجده األعلى الشيخ ي
شيخ الطائفة اليونسية ولد صاحب الترمجة يف ثاين عشر ربيع األول سنة اثنتني ومخسني ومثامنائة وحفظ القرآن 

العظيم واخلرقي واشتغل يف العلم مث تصوف ولبس اخلرقة من مجاعة منهم والده والعالمة أبو العزم املقدسي نزيل 
ألسكندري والزمه كثريا وانتفع به وأخذ عنه احلديث وقرأ عليه الترغيب والترهيب القاهرة والشيخ أبو الفتح ا

للمنذري كامال وقرأ عليه غري ذلك ومسع منه وعليه أشياء كثرية وناب يف احلكم عن النجم بن مفلح وكانت سريته 
ر العارفني باهللا تعاىل حسنة وسكن آخرا بالسهم األعلى من الصاحلية وبىن به زاوية ومحاما وسكنا وكان من كبا

وتويف ليلة اخلميس رابع عشر احملرم ودفن بسفح قاسيون عند صفة الدعاء وفيها عالء الدين علي بن السيد ناصر 
الدين أيب بكر الشهري بابن نقيب األشراف بدمشق احلنفي الدمشقي ولد يف نصف شوال سنة اثنتني ومخسني 

القضاة شهاب الدين بن الفرفور وكان إماما عالمة تويف ليلة اإلثنني رابع ومثامنائة وهو اليوم الذي ولد فيه قاضي 
  عشر ذي احلجة ودفن بتربتهم لصيق مسجد الذبان بدمشق 
  ومات يف أوائل هذه السنة شهاب الدين بن الفرفور املذكور 

ين عبد الوهاب بن وفيها عالء الدين علي بن أمحد بن عربشاه اإلمام العامل أخو قاضي القضاة بدمشق تاج الد
عربشاه وأخو بدر الدين حسن أحد الشهود املعتربين بدمشق ولد سنة مثان وأربعني ومثامنائة وتويف يوم الثالثاء 

  حادي عشر شوال ودفن بالروضة بسفح قاسيون 
ويف يوم وفيها زين الدين عمر الشيخ العالمة األبشيمي الشافعي قاضي قلعة اجلبل بالقاهرة كان له فضيلة تامة وت

  السبت ثاين عشر شعبان قاله النجم

الغزي وفيها أقضى القضاة زين الدين حممد بن عبد الغين الشيخ العالمة الشهري بابن تقي املالكي املصري قال 
احلمصي كان شابا عاملا صاحلا تويف يف حادي عشري احملرم ودفن بالقرافة وفيها قاضي القضاة هباء الدين حممد بن 

مة املقدسي الصاحلي مث املصري احلنبلي ولد يف ربيع األول سنة ثالثني ومثامنائة واشتغل يف العلم وحصل حممد بن قدا
وبرع وأفىت ودرس مث ويل قضاء احلنابلة بالشام فلم حتمد سريته لكن كان عنده حشمة وتويف يوم اجلمعة عاشر 

   ربيع اآلخر وصلى عليه جبامع احلنابلة بسفح قاسيون ودفن بالروضة
وفيها هباء الدين حممد بن قاضي القضاة مجال الدين يوسف بن أمحد الباعوين الشافعي ولد سنة سبع أو تسع ومخسني 
ومثامنائة بصاحلية دمشق وقرأ القرآن العظيم وحفظ املنهاج وأخذ عن الربهان الباعوين والربهان بن مفلح والربهان 

الدين وغريهم وغلب عليه األدب ومجع عدة دواوين وكان  املقدسي األنصاري والربهان األذرعي وولده شهاب
  قليل الفقه وتويف ليلة السبت حادي عشر شهر رمضان املعظم قاله النجم الغزي 

وفيها إمام الزيدية حممد بن علي إمام أهل البدعة ورئيسهم قال يف النور السافر أسر يف مجع عظيم أمره السلطان 
يمة على باب صنعاء اليمن وتويف أسريا يف يوم اجلمعة رابع عشر ذي احلجة مبدينة عامر بن عبد الوهاب يف وقعة عظ

  صنعاء 

  سنة إحدى عشرة وتسعمائة



  
فيها كما قال يف النور السافر حصل مبدينة زبيد وسائر جهاهتا ريح شديدة اقتلعت أشجارا كثرية وكسرهتا وهدمت 

  ن أمحد اليمين ولد بعدن بعد وقت طلوع فجر يومبعض البيوت وفيها تويف باخمرمة أمحد بن عبد اهللا ب

األربعاء أول يوم من صفر سنة ست وستني ومثامنائة وأخذ عن والده وبرع يف الفقه وغريه من العلوم ال سيما 
الفرائض واحلساب فإنه مل يكن له فيهما نظري حىت أن والده مع متكنه من هذين الفنني كان يقول هو أمهر مين فيهما 

فظ جامع املختصرات يف الفقه وممن أخذ عنه من األئمة األعيان الفقيه العالمة حممد بن عمر باقضام وانتفع وكان حي
به كثريا تويف عشية اجلمعة عاشر مجادى اآلخرة وفيها قاضي القضاة شهاب الدين أبو العباس أمحد بن حممود بن 

د يف نصف شوال سنة اثنتني ومخسني ومثامنائة وأخذ عبد اهللا بن حممود الشهري بابن الفرفور الدمشقي الشافعي ول
عن الربهان الباعوين وأيب الفرج بن الشيخ خليل والنجم بن قاضي عجلون والشمس حممد بن حممد السعدي وأيب 
احملاسن بن شاهني وغريهم وبرع ومتيز على أقرانه وكان جامعا بني العلم والرياسة والكرم وحسن العشرة حبيث أن 

ال أنه ختام رؤساء الدنيا على اإلطالق وسلطان الفقهاء والرؤساء ويل قضاء قضاة الشافعية بدمشق مث احلمصي ق
مجع له بينه وبني قضاء مصر يوم اخلميس رابع ربيع األول سنة عشر وتسعمائة وأبيح له أن يستنيب يف قضاء دمشق 

تان إىل أن مات وكان له شعر متوسط منه من خيتار فعني ولده القاضي ويل الدين واستمرت عليه هاتان الوظيف
  قصيدته اليت مدح هبا سلطان مصر األشرف قانصوه الغوري اليت مطلعها 

  ) ألنك بالنصر العزيز مؤيد ** لك امللك بالفتح املبني خملد ( 
  ) هو األشرف الغوري وهو املسدد ** وأنت العزيز الظاهر الكامل الذي ( 
  ) بأجفانه والرمح هاد ممدد ** متلكته والسيف كاللحظ هاجع ( 

وهي طويلة فلما وقف عليها لسلطان الغوري ابتهج هبا وقرأها بنفسه على من حضر وكافأه عنها بقصيدة من نظمه 
  وجهزها إليه مطلعها 

  )مدحيا به أثىن عليه وأمحد ** أجاد لنا القاضي ابن فرفور أمحد ( 

  
  ومنها 

  ) ثبت دعوى حبنا ويؤكد وي** وقاضي قضاة الشام جاء يزورنا ( 
وهي طويلة أيضا وأقرب إىل احلسن من األوىل ومدح املترجم عالء الدين ابن مليك وغريه وتويف بالقاهرة يف سابع 

مجادى اآلخرة قال احلمصي شرع يف وضوء صالة الصبح فتويف وهو يتوضأ وكان مستسقيا ومحل تابوته األمراء 
القرب من اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه وفيها أم اهلنا بنت حممد الشيخة وكانت جنازته حافلة ودفن بالقرافة ب

املباركة الصاحلة بنت القاضي ناصر الدين البدراين املصرية قال احلمصي كانت فاضلة وهلا رواية يف احلديث 
بد اهللا بن أمحد وتوفيت بالقاهرة يف ثامن مجادى األوىل وفيها نور الدين أبو احلسن علي بن القاضي عفيف الدين ع

بن علي بن عيسى بن حممد بن عيسى بن حممد بن عيسى بن جالل الدين أيب العلياء بن أيب الفضل جعفر بن علي 
بن أيب الطاهر بن احلسن بن أمحد بن حممد بن احلسن بن حممد بن حسن بن حممد بن إسحق بن حممد بن سليمان بن 

لي بن أيب طالب احلسين ويعرف بالسمهودي نزيل املدينة املنورة داود بن احلسن املثىن ابن احلسن األكرب بن ع
وعاملها ومفتيها ومدرسها ومؤرخها الشافعي اإلمام القدوة احلجة املفنن ولد يف صفر سنة أربع وأربعني ومثامنائة 



حلى وشرح بسمهود ونشأ هبا وحفظ القرآن واملنهاج الفرعي وكتبا والزم والده حىت قرأه عليه حبثا مع شرحه للم
البهجة ومجع اجلوامع وغالب ألفية ابن مالك ومسع عليه بعض كتب احلديث وقدم القاهرة معه غري مرة والزم 

الشمس اجلوجري يف الفقه وأصوله والعربية وقرأ على اجلالل احمللى بعض شرحيه على املنهاج ومجع اجلوامع والزم 
وف وقرأ على النجم بن قاضي عجلون تصحيحه للمنهاج الشرف املناوي وقرأ عليه الكثري وألبسه خرقة التص

  وعلى الشمس البامي تقاسيم املنهاج وغريه وعلى الشيخ زكريا يف الفقه والفرائض وعلى السعد الديري وأذن له

يف التدريس هو واليامي واجلوجري وقرأ على من ال حيصى ما ال حيصى قال السخاوي ومسع مين مصنفي االبتهاج 
على خري كثري وقطن باملدينة املنورة من سنة ثالث وسبعني والزم فيها الشهاب األبشيطي وقرأ عليه وغريه وكان 

تصانيفه وغريها وأذن له يف التدريس وأكثر من السماع هناك على أيب الفرج املراغي ومسع مبكة من كمالية بنت 
به مجاعة الطلبة يف احلرمني وألف عدة تآليف النجم املرجاين وشقيقها الكمال والنجم عمر بن فهد يف آخرين وانتفع 

منها جواهر العقدين يف فضل الشرفني واقتفاء الوفا بأخبار دار املصطفى احترق قبل متامه وخمتصر الوفا وخمتصر 
خالصة الوفا ملا جيب حلضرة املصطفى وحاشية على اإليضاح يف مناسك احلج لإلمام النووي مساها اإلفصاح وكذا 

ومساها أمنية املعتنني بروضة الطالبني وصل فيها إىل باب الربا ومجع فتاويه يف جملد وهي مفيدة جدا على الروضة 
وحصل كتبا نفيسة احترقت كلها وهو مبكة يف سنة ست ومثانني وزار بيت املقدس وعاد إىل املدينة مستوطنا 

خاوي قل أن يكون أحد من أهلها وتزوج هبا عدة زوجات مث اقتصر على السراري وملك الدور وعمرها قال الس
مل يقرأ عليه وباجلملة فهو إمام مفنن متميز يف األصلني والفقه مدمي العلم واجلمع والتأليف متوجه للعبادة واملباحثة 

واملناظرة قوي اجلالدة طلق العبارة مع قوة يقني وعلى كل حال فهو فريد يف جمموعه انتهى وتويف باملدينة النبوية يوم 
ثامن عشر ذي القعدة وفيها احلافظ جالل الدين أبو الفضل عبد الرمحن ابن أيب بكر بن حممد بن ساق  اخلميس

الدين أيب بكر بن عثمان بن حممد بن خضر بن أيوب ابن حممد بن الشيخ مهام الدين اخلضريي السيوطي الشافعي 
يلة األحد مستهل رجب سنة تسع وأربعني املسند احملقق املدقق صاحب املؤلفات الفائقة النافعة ولد بعد مغرب ل

ومثامنائة وعرض حمافيظه على العز الكناين احلنبلي فقال له ما كنيتك فقال ال كنية يل فقال أبو الفضل وكتبه خبطه 
  وتويف والده وله

هم من العمر مخس سنوات وسبعة أشهر وقد وصل يف القرآن إذ ذاك إىل سورة التحرمي وأسند وصايته إىل مجاعة من
الكمال بن اهلمام فقرره يف وظيفة الشيخونية وحلظه بنظره وختم القرآن العظيم وله من العمر دون مثان سنني مث 

حفظ عمدة األحكام ومنهاج النووي وألفية ابن مالك ومنهاج البيضاوي وعرض ذلك على علماء عصره وأجازوه 
حلافظ ابن حجر وشرع يف االشتغال بالعلم من ابتداء وأخذ عن اجلالل احمللى والزين العقيب وأحضره والده جملس ا

ربيع األول سنة أربع وستني ومثامنائة فقرأ على الشمس السريامي صحيح مسلم إال قليال منه والشفا وألفية ابن 
مالك فما أمتها إال وقد صنف وأجازه بالعربية وقرأ عليه قطعة من التسهيل ومسع عليه الكثري من ابن املصنف 

يح وشرح الشذور واملغىن يف أصول فقه احلنفية وشرح العقائد للتفتازاين وقرأ على الشمس املرزباين احلنفي والتوض
الكافية وشرحها للمصنف ومقدمة ايساغوجي وشرحها للكايت ومسع عليه من املتوسط والشافية وشرحها 

ائض واحلساب على عالمة زمانه للجاربردي ومن ألفية العراقي ولزمه حىت مات سنة سبع وستني وقرأ يف الفر
الشهاب الشارمساحي مث دروس العلم البلقيين من شوال سنة مخس وستني فقرأ عليه ما ال حيصى كثرة ولزم أيضا 

الشرف املناوي إىل أن مات وقرأ عليه ما ال حيصى ولزم دروس حمقق الديار املصرية سيف الدين حممد بن حممد 



مين ودروس الكافيجي وقرأ على العز الكناين ويف امليقات على جمد الدين ابن احلنفي ودروس العالمة التقي الش
السباع والعز بن حممد امليقايت ويف الطب على حممد بن إبراهيم الدواين ملا قدم القاهرة من الروم وقرأ على التقي 

  ترمجته أمساء شيوخه احلصكفي والشمس البايب وغريهم وأجيز باالفتاء والتدريس وقد ذكر تلميذه الداودي يف

إجازة وقراءة ومساعا مرتبني على حروف املعجم فبلغت عدهتم أحدا ومخسني نفسا واستقصى أيضا مؤلفاته احلافلة 
الكثرية الكاملة اجلامعة النافعة املتقنة احملررة املعتمدة املعتربة فنافت عدهتا على مخسمائة مؤلف وشهرهتا تغين عن 

فاته يف حياته يف أقطار األرض شرقا وغربا وكان آية كربى يف سرعة التأليف حىت قال ذكرها وقد اشتهر أكثر مصن
تلميذه الداودي عاينت الشيخ وقد كتب يف يوم واحد ثالثة كراريس تأليفا وحتريرا وكان مع ذلك ميلي احلديث 

وغريبا ومتنا وسندا وجييب عن املتعارض منه بأجوبة حسنة وكان أعلم أهل زمانه بعلم احلديث وفنونه رجاال 
واستنباطا لألحكام منه وأخرب عن نفسه أنه حيفظ مائيت ألف حديث قال ولو وجدت أكثر حلفظته قال ولعله ال 
يوجد على وجه األرض اآلن أكثر من ذلك وملا بلغ أربعني سنة أخذ يف التجرد للعبادة واالنقطاع إىل اهللا تعاىل 

وأهلها كأنه مل يعرف أحدا منهم وشرع يف حترير مؤلفاته وترك االفتاء  واالشتغال به صرفا واالعراض عن الدنيا
والتدريس واعتذر عن ذلك يف مؤلف مساه بالتنفيس وأقام يف روضة املقياس فلم يتحول منها إىل أن مات ومل يفتح 

األموال النفيسة طاقات بيته اليت على النيل من سكناه وكان األمراء واألغنياء يأتون إىل زيارته ويعرضون عليه 
فريدها وأهدى إليه الغوري خصيا وألف دينار فرد األلف وأخذ اخلصى فأعتقه وجعله خادما يف احلجرة النبوية 

وقال لقاصد السلطان ال تعد تأتينا هبدية قط فإن اهللا تعاىل أغنانا عن مثل ذلك وطلبه السلطان مرارا فلم حيضر إليه 
املنام والشيخ السيوطي يسأله عن بعض األحاديث والنيب صلى اهللا عليه وسلم  ورؤى النيب صلى اهللا عليه وسلم يف

يقول له هات يا شيخ السنة ورأى هو بنفسه هذه الرؤيا والنيب صلى اهللا عليه وسلم يقول له هات يا شيخ احلديث 
وسلم يقظة فقال يل يا وذكر الشيخ عبد القادر الشاذيل يف كتاب ترمجته أنه كان يقول رأيت النيب صلى اهللا عليه 

  شيخ احلديث فقلت له يا رسول اهللا أمن أهل اجلنة أنا

قال نعم فقلت من غري عذاب يسبق فقال لك ذلك وقال الشيخ عبد القادر قلت له كم رأيت النيب صلى اهللا عليه 
له يوما وقت  وسلم يقظة فقال بضعا وسبعني مرة وذكر خادم الشيخ السيوطي حممد بن علي احلباك أن الشيخ قال

القيلولة وهو عند زاوية الشيخ عبد اهللا اجليوشي مبصر بالقرافة أتريد أن تصلي العصر مبكة بشرط أن تكتم ذلك 
على حىت أموت قال فقلت نعم قال فأخذ بيدي وقال غمض عينيك فغمضتهما فرحل يب حنو سبع وعشرين خطوة 

أمنا خدجية والفضيل بن عياض وسفني ابن عيينة وغريهم ودخلت مث قال يل افتح عينيك فإذا حنن بباب املعالة فزرنا 
احلرم فطفنا وشربنا من ماء زمزم وجلسنا خلف املقام حىت صلينا العصر وطفنا وشربنا من زمزم مث قال يل يا فالن 
 ليس العجب من طي األرض لنا وإمنا العجب من كون أحد من أهل مصر اجملاورين مل يعرفنا مث قال يل إن شئت
متضي معي وإن شئت تقيم حىت يأيت احلاج قال فقلت اذهب مع سيدي فمشينا إىل باب املعالة وقال يل غمض 

عينيك فغمضتهما فهرول يب سبع خطوات مث قال يل افتح عينيك فإذا حنن بالقرب من اجليوشي فنزلنا إىل سيدي 
ع الغمري أن الشيخ أخربه بدخول ابن عمر بن الفارض وذكر الشعراوي عن الشيخ أمني الدين النجار إمام جام

عثمان مصر قبل أن ميوت وأنه يدخلها يف افتتاح سنة ثالث وعشرين وتسعمائة وأخربه أيضا بأمور أخرى فكان 
األمر كما قال ومناقبه ال حتصر كثرة ولو مل يكن له من الكرامات إال كثرة املؤلفات مع حتريرها وتدقيقها لكفى 

لقدرة وله شعر كثري جيده كثري ومتوسطه أكثر وغالبه يف الفوائد العلمية واألحكام الشرعية ذلك شاهدا ملن يؤمن با



  فمنه وأجاد فيه 
  ) وال تشبه أو تعطل ** فوض أحاديث الصفات ( 
  ) حتقيق معضله فأول ** اال رمت إال اخلوض يف ( 
  )مما تكلفه املؤول ** إن املفوض سامل ( 

  
  وقال 

  ) عن أبه صاحب اخلطابه **  حدثنا شيخنا الكناين( 
  ) األكل واملشي والكتابة ** أسرع أخا العلم يف ثالث ( 

  وقال 
  ) قد سعوا يف الضالل سعيا حثيثا ** عاب االمالء للحديث رجال ( 
  ) ال يكادون يفقهون حديثا ** إمنا ينكر األمايل قوم ( 

  وقال 
  ) ه وكيف ال نطمع يف حلم** مل ال نرجى العفو من ربنا ( 
  ) بعبده أرحم من أمه ** ويف الصحيحني أتى أنه ( 

وتويف يف سحر ليلة اجلمعة تاسع عشر مجادى األوىل يف منزله بروضة املقياس بعد أن مترض سبعة أيام بورم شديد يف 
ذراعه األيسر عن إحدى وستني سنة وعشرة أشهر ومثانية عشر يوما ودفن يف حوش قوصون خارج باب القرافة 

عالء الدين علي بن أمحد اإلمام العالمة احلنفي نقيب أشراف دمشق كان عاملا مفننا ذكيا بارعا يف العلوم  وفيها
العقلية والنقلية تويف يوم اإلثنني سادس عشرى ذي القعدة وفيها الشيخ العارف باهللا تعاىل الصويف حممد بن سالمة 

بسبب أنه تزوج بامرأة خنثى واضح ودخل هبا وأزال  اهلمذاين الشافعي قال احلمصي ضرب باملقارع إىل أن مات
بكارهتا وكان هلا ابن عم مغريب أراد أن يتزوجها فلم تقبل عليه فذهب إىل رأس نوبة األمري طرباي واشتكى عليهما 
فأحضرمها وضرهبما باملقارع وجرسهما على ثورين وأشهرمها يف القاهرة فما وصل إىل باب املقشرة حىت مات ومل 

عنه وال حول وال قوة إال باهللا قال وتأسف الناس عليه كثريا وكان موته يف حادي عشر شهر رمضان رمحه  يسأل
  اهللا تعاىل وفيها مشس الدين حممد بن حممد بن أيب بكر الشيخ العالمة املوقت التيزيين الدمشقي احلنفي ولد يف رجب

ف وكان رئيس املوقتني باجلامع األموي وتويف يوم سنة مثان وعشرين ومثامنائة وكان عنده عقل وتؤدة وحسن تصر
  السبت ثالث صفر 

وفيها مشس الدين حممد بن مصطفى بن احلاج حسن املوىل الفاضل الرومي احلنفي قرأ على علماء عصره واتصل 
خبدمة املوىل يكان وويل التدريس والواليات وتنقلت به األحوال إىل أن واله السلطان حممد بن عثمان قضاء 

العسكر األناضولية وملا توىل السلطان أبو يزيد أقره يف منصبه مث جعله قاضيا بالعساكر الروميلية وبقي فيه حىت تويف 
قال يف الشقائق وكان رجال طويال عظيم اللحية طلق الوجه حمبا للمشايخ حبرا يف العلوم حمبا للعلم والعلماء ألف 

بيضاوي وحاشية على املقدمات األربع يف التوضيح وكتابا يف حاشية على سورة األنعام من تفسري القاضي ال
الصرف مساه ميزان التصريف وكتابا يف اللغة مجع فيه غرائب اللغات ومل يتم وبىن مدرسة بالقسطنطينية ومسجدا 

  ودارا للتعليم وهبا دفن وقد جاوز التسعني 



العالمة قال احلمصي كان صاحلا مباركا وباشر وفيها مجال الدين يوسف احلمامي املصري املالكي القاضي اإلمام 
نيابة احلكم العزيز مبصر القاهرة وتويف هبا سابع عشر شعبان وفيها يوسف احلميدي املشهور بشيخ بستان الرومي 

احلنفي العامل الفاضل اشتغل بالعلم أشد االشتغال ومل يكن ذكيا لكن كان طبعه خالصا من األوهام وصار معيدا عند 
ده مث وصل إىل خدمة خواجه زاده مث صار مدرسا ببعض املدارس وويل مدرسة أمحد باشا ابن ويل الدين قاضي زا

بربوسا وكان ساكنا بربوسا يف بعض رباطاهتا متجردا عن العالئق راضيا بالقليل من العيش ومل يتزوج وله حواش 
  على شرح املفتاح للسيد مقبولة وتويف بربوسا 

  ئةسنة اثنيت عشرة وتسعما

  
  وفيها تويف شهاب الدين أمحد بن عبد الرحيم بن حسن التلعفري الدمشقي

القبيبايت الشافعي العالمة الشهري بابن احملوجب ولد يف ربيع األول سنة إحدى أو اثنتني وأربعني ومثامنائة وطلب 
اطه من أفخر األطعمة العلم وكان له خط حسن كتب به كثريا وكان مهابا عند امللوك واألمراء وله كرم وافر ومس

يأكل منه اخلاص والعام حىت نائب دمشق وقاضيها وكانت له كلمة نافذة يأوي إليه كل مظلوم وكان قد جزأ الليل 
ثالثة أثالث ثلثا للسمر والكتابة وثلثا للنوم وثلثا للتهجد والتالوة وكان يتردد إليه أكابر الناس العلماء واألمراء 

زين الدين خطاب وباجلملة فقد انتهت إليه الرياسة والسيادة بالشام وتردد إىل  وغريهم خصوصا شيخ اإلسالم
مصر كثريا ووجه إليه السلطان قايتباي خطابة القدس وهو مبصر فقبلها مث نزل عنها لبعض املقادسة ملا رأى من شدة 

م السبت ثالث عشرى ربيع عنايتهم بطلبها وكان كث اللحية واحلاجبني أشعر األذنني واسع الصدر تويف بدمشق يو
األول ودفن قبلي قرب الشيخ تقي الدين احلصين وفيها شهاب الدين أمحد بن العسكري الصاحلي الدمشقي احلنبلي 
مفيت احلنابلة هبا كان صاحلا دينا زاهدا مباركا يكتب على الفتاوى كتابة عظيمة ومل يكن له يف زمنه نظري يف العلم 

ة السلف منقطعا عن الناس قليل املخالطة هلم ألف كتابا يف الفقه مجع فيه بني املقنع والتواضع والتقشف على طريق
والتنقيح مات قبل متامه يف ذي احلجة ودفن بالصاحلية وفيها حسني بن أمحد بن حسني املوصلي األصل العزازي 

له اشتغال على البدر السيويف  احلليب الشافعي املعروف بابن األطعاين قال ابن احلنبلي كان صاحلا فاضال حسن اخلط
يف العربية واملنطق تويف يف هذه السنة مبكة قال بعض السقائني طلبوا له مين ماء من سبيل اجلوخي لقلة املاء مبكة إذ 

ذاك فذكرت أين اآلن فارقته خاليا من املاء فصمموا على يف الذهاب إليه فذهبت آليت باملاء من غريه فمررت به فإذا 
  فمألت قربيت وعدت وعد ذلك من كراماته رمحه اهللا تعاىلهو ممتلىء 

  
وفيها نور الدين محزة املوىل العامل الرومي احلنفي الشهري بليس جليب قرأ على علماء عصره وخدم املوىل خواجه زاده 

خان مث صار حافظا لدفتر بيت املال والديوان يف زمن السلطان حممد خان مث صار مدرسا مبدرسة السلطان مراد 
بربوسا مث صار حافظا لدفتر بيت املال أيضا يف زمن السلطان أيب يزيد خان مث عزل وبقي متوطنا بربوسا وبىن هبا 
زاوية للفقراء ومات هبا ودفن بزاويته املذكورة وفيها علم الدين سليمان البحريي املصري املالكي العالمة شيخ 

بالصحراء بالقاهرة وفيها الشرف بن وهيب اإلمام العامل العالمة  املالكية ومفتيهم مبصر تويف يف ثامن شعبان ودفن
  مفيت مدينة تعز باليمن تويف عشية الثالثاء عشرى شوال 



وفيها عبد اهللا بن عمر بن سليمان بن عمر بن نصر الكناوي الصفدي الشافعي جد موسى الكناوي ألمه كان عاملا 
جمالسهم إال حلضور الصلوات واجلنائز والتدريس وقراءة صحيح عامال مؤثرا للصمت والعزلة عن الناس ال حيضر 

البخاري على كرسي بصوت حسن ونغمة طيبة وترتيل وتأن وحضور قلب وسكون جوارح وكان يقرر معاين 
األحاديث ملن حيضر جملسه وكان إماما باملسجد الذي جيري إليه املاء خارج كفركنا وكان يفيت أهل تلك البالد 

ة يف احلديث والفقه والفرائض والنحو ومكث على ذلك حنو مخسني سنة وكان صوته يف القرآن لطيفا ويقرىء الطلب
ومع ذلك كان يسمعه من يتسمع لقراءته وهو يتهجد يف هدوء الليل من حنو ميل وانتفع كثريا بابن أرسالن والزمه 

 وفيها مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بالقدس الشريف مدة وتويف ببلده كفركنا يف غرة شوال وهو يف عشر التسعني
بن حسن الشاوي الشافعي الشيخ اإلمام شيخ اإلسالم تويف يوم اجلمعة سابع عشر شعبان وفيها حمب الدين أبو 

  الفضل حممد بن عرب املصري الشافعي اإلمام العالمة أقضى القضاة خليفة احلكم العزيز

مفننا ذكيا فقيها كثري األدب تويف بالقاهرة ثامن عشرى احملرم وفيها بالديار املصرية قال احلمصي كان عاملا فاضال 
أقضى القضاة مشس الدين حممد بن عيسى الدمشقي احلنفي اإلمام العالمة قاضي دمشق ومفتيها قال احلمصي كان 

ى يف حبثه تويف عاملا فاضال مفننا يعرف صناعة التوريق والشهادة معرفة تامة ذكيا متضلعا من العلوم حمجاجا ال جيار
بدمشق يف رجب ودفن بالصاحلية وتأسف الناس عليه وفيها أقضى القضاة بدر الدين حممد بن الشيخ العالمة مشس 
الدين حممد القرايف املالكي خليفة احلكم بالديار املصرية كان إماما عالمة تويف بالقاهرة يوم الثالثاء ثالث عشر ذي 

  ه حافلة القعدة ودفن بالصحراء وكانت جنازت
وفيها أمني الدين حممد بن شيخ اإلسالم مشس الدين حممد اجلوجري املصري الشافعي شارح اإلرشاد والده كان هو 
شابا عاملا فاضال بارعا مفننا تويف بالقاهرة مستهل صفر وفيها مشس الدين حممد بن أيب عبيد املقرىء الشافعي اإلمام 

قاهرة قال احلمصي كان فاضال ذكيا مفننا تويف بالقاهرة يوم اجلمعة ثالث العامل العالمة خليفة احلكم العزيز بال
عشرى شهر رمضان وكانت جنازته حافلة وفيها تقريبا بدر الدين حممود بن حممد الرومي احلنفي العامل الفاضل كان 

ه قضاء بروسا أكثر إماما للسلطان أيب يزيد خان مث واله قضاء العسكر بوالية أناضويل سنة إحدى عشرة بعد أن وال
من عشر سنني مث عزل عن قضاء العسكر وأعطى تقاعدا عنه كل يوم مائة عثماين ومات بعد زمن يسري قال يف 

  الشقائق كان كرمي النفس محيد األخالق حمبا للعلماء والصلحاء رمحه اهللا تعاىل 
هرة وكاتب مستندات السلطان الغوري وفيها شرف الدين موسى بن عبد الغفار املالكي خليفة احلكم العزيز بالقا

  كان إماما عالمة تويف يوم اجلمعة خامس عشرى رجب

  سنة ثالث عشرة وتسعمائة

  
  فيها غلب الفرنج على مدينة هرموز وأخذوها 

وفيها تويف السيد الشريف برهان الدين إبراهيم بن حممد احلسين نقيب األشراف بدمشق ولد سنة مثان وأربعني 
احلمصي وكان رجال شجاعا مقداما على امللوك ووقع له مع السلطان األشرف قايتباي وقائع يطول  ومثامنائة قال

شرحها ومات بالقاهرة وهو يومئذ نقيب األشراف بدمشق يف يوم اخلميس خامس احملرم وأسند الوصايا على أوالده 
ته رمحه اهللا تعاىل وفيها برهان الدين لكاتب األسرار احملب بن أجا قال ابن طولون وتقلد أمورا يف حياته وبعد مو



إبراهيم الدمريي املالكي قاضي قضاة املالكية بالقاهرة كان إماما عالمة تويف ببيته بالقرب من الصاحلية بني القصرين 
من القاهرة يف يوم األربعاء ثالث عشرى رمضان وكان سبب موته خطبته بني يدي السلطان الغوري ملا أراد أن 

  ء يسمع اخلطبا
وفيها شهاب الدين أبو العباس أمحد بن أمحد بن حممد بن حممد بن خليل احلاضري األصل مث احلليب احلنفي عرف 

بابن خليل أخذ عن احلافظ برهان الدين احلليب سبط ابن العجمي وكان إماما عالمة يفيت حبلب ويعظ جبامعها وكان 
تلمذ له شيخ الشيوخ حبلب املوفق بن أيب ذر احملدث قال  وعظه نافعا يكاد يغيب فيه لفرط خشوعه وكان دينا خريا

  ابن احلنبلي وأخربين أنه كان يتمثل بقول القائل 
  ) وكان بذكر اخللق يلهو وميرح ** وكان فؤادي خاليا قبل حبكم ( 
  ) فلست أرى قليب لغريك يصلح ** فلما دعا قليب هواك أجبته ( 

ب الدين أمحد ابن علي املقرىء القاهري شيخ القراء هبا كان إماما عاملا وتويف حبلب وتأسف الناس عليه وفيها شها
  تويف يوم األحد

عاشر القعدة وفيها شهاب الدين أمحد األعزازي الدمشقي الصاحلي كان صاحلا مباركا دينا ناب يف القضاء بدمشق 
اجلمعة ودفن مبقربة باب الصغري وتويف هبا يف هنار اجلمعة ثالث عشر ربيع األول وصلى عليه باألموي بعد صالة 

وفيها شهاب الدين أمحد اخلشاب الدمشقي العالمة الشافعي كان خطيبا جبامع القصب وتويف يف ذي احلجة وفيها 
شهاب الدين أمحد بن حممد بن حممد الزهريي الصاحلي مث الدمشقي الشاب الفاضل قال ابن طولون اشتغل معنا 

  وحبث وتويف يوم األربعاء سابع عشر ربيع األول ودفن مبقابر باب الصغري انتهى على الشيخ حممد بن رمضان وغريه 
وفيها جنم الدين طلحة بن حممد بن حيىي اجلهمي صاحب املصباح كان أماما فقيها جليال تويف باليمن ببلدة من 

لغفار املصري الضرير أصاب ودفن هناك جبوار جده حيىي بن أمحد اجلهمي وكثر عليه األسف وفيها زين الدين عبد ا
الشافعي اإلمام العالمة املفنن قال احلمصي مات قتال ببلدة يقال هلا مطبوس بالقرب من األسكندرية قال وسبب 
ذلك أن هذه كانت جارية يف أقطاع األمري طرباي رأس نوبة النوب وهبا رجل متدارك ملاهلا امسه ابن عمرو فوقع 

شكوا حاهلم لألمري طرباي فأرسل أخاه للبلد حيرر ذلك فلما حضر شكا أهل بينه وبني أهل البلدة لفسقه وظلمه ف
البلدة إليه ظلم ابن عمرو فضرب أخو طرباي واحدا من أهل البلدة بالدبوس فرمجه أهل البلدة فأمر بضرب 
يف البحر  السيف فيهم فقتل منهم ما يزيد على ثالثني نفرا فقال الشيخ عبد الغفار هذا ما حيل فضربت عنقه وألقى

فساقه البحر إىل قرية تسمى كوم األفراح هبا مجع من األولياء فدفن هبا وكانت له جنازة مل يشهد مثلها وكان قتله 
  رمحه اهللا تعاىل يوم اجلمعة سادس احملرم 

  سنة أربع عشرة وتسعمائة

  
  فيها كان حريق عظيم مبدينة عدن احترق به من اآلدميني حنو ثالثني

ألموال والبيوت ما ال حيصى وفيها تويف الشيخ العارف باهللا تعاىل إبراهيم الشاذيل املصري كان نفسا وتلف من ا
ينفق نفقة امللوك ويلبس مالبسهم وذلك من غيب اهللا تعاىل ال يدري أحد له جهة معينة تأتيه منها الدنيا ومل يطلب 

ب منه التربية فقال له يا إبراهيم تريد تربية بيتية الطريق حىت حلقه املشيب فجاء إىل سيدي حممد املغريب الشاذيل وطل



واألسوقية فقال له ما معىن ذلك قال التربية السوقية هي أن أعلمك كلمات يف الفناء والبقاء وحنومها وأجلسك 
على السجادة وأقول لك خذ كالما وأعط كالما من غري ذوق وال انتفاع والتربية البيتية بأن تفىن اختيارك يف 

ري وتشارك أهل البالء وتسمع يف حقك ما تسمع فال تتحرك لك شعرة اكتفاء بعلم اهللا تعاىل فقال أطلب اختيا
التربية البيتية قال نعم لكن ال يكون فطامك إال بعدي على يد الشيخ أيب املواهب وكان األمر كذلك ولذلك مل 

البغلة وحس الفرس وافرش حتتها الزبل وكب يشتهر إال باملواهيب مث قال له الشيخ حممد قف غالما اخدم البيت و
التراب فقال مسعا وطاعة فلم يزل خيدم عنده حىت مات فاجتمع على سيدي أيب املواهب ومل يزل عنده خيدم كذلك 
ومل جيتمع مع الفقراء يف قراءة حزب وال غريه حىت حضرت سيدي أبا املواهب الوفاة فتطاول مجاعة من فقرائه إىل 

يخ هاتوا إبراهيم فجاءه فقال افرشوا له السجادة فجلس عليها وقال له تكلم على إخوانك يف االذن فقال الش
الطريق فأبدى الغرائب والعجائب فأذعن له اجلماعة كلهم وكان له ديوان شعر وموشحات وشرح حكم ابن عطاء 

ا ظاهر يزار وفيها القطب اهللا شرحا حسنا وتويف يف هذه السنة ودفن بزوايته بالقرب من قنطرة سنقر وقربه هب
الرباين مشس الشموس أبو بكر بن عبد اهللا باعلوي قال يف النور السافر ولد بترمي وترمي بتاء مثناة فوقية مث راء 

مكسورة مث حتتية مث ميم على وزن عظيم بلدة من حضرموت اعدل أرض اهللا هواء وأصحها تربة وأعذهبا ماء وهي 
  قدمية معشش األولياء

ومنشأ العلماء وموطنهم وهي مسكن األشراف آل باعلوي روى أن الفقيه حممد بن أيب بكر عباد رمحه اهللا ومعدهنم 
تعاىل كان يقول إذا كان يوم القيامة أخذ أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه آل ترمي كلهم قبضة يف يده ورمى هبم يف 

ت املقدس أكرمها اهللا تعاىل خبري عباده وأكرمهم عليه اجلنة قال يف النور وملا كانت خري بالد اهللا بعد احلرمني وبي
الذين زينهم باتباع السنة الغراء مع صحة نسبهم املتصل بالسيدة الزهراء ويذكر أهنا تنبت الصاحلني كما تنبت 
بدرا األرض البقل واجتمع هبا يف عصر واحد من العلماء الذين بلغوا رتبة االفتاء ثلثمائة رجل وأن بتربتها ممن شهد 
مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وغريهم من الصحابة سبعني نفرا انتهى ملخصا مث قال يف النور ولد املترجم 
بترمي سنة إحدى ومخسني ومثامنائة وأخذ عن عمه الشيخ علي والفقيه حممد بن أمحد بافضل وقرأ الكثري وأجازه 

غريمها وعده جار اهللا بن فهد يف معجمه من شيوخه يف علماء اآلفاق كالسخاوي والشيخ حيىي العامري اليمين و
احلديث وقد ذكر العالمة حممد بن عمر حبرق يف كتابه مواهب القدوس يف مناقب ابن العيدروس من مناقبه مجلة 
كافية شافية تنشرح مبطالعتها الصدور مث قال يف النور وكان من أكابر األولياء بل هو قطب زمانه كما شهد به 

ن باهللا تعاىل شرقا وغربا ومل ميتر يف ذلك ذو بصرية من أهل الطريق وكان يف اجلود آية من آيات اهللا تعاىل العارفو
يذبح لسماطه يف رمضان كل يوم ثالثني كبشا ولذلك بلغت ديونه مائيت ألف دينار فقضاها األمري املوفق ناصر 

أخرج من الدنيا إال وأدى عين ديين وحكى من جماهداته  الدين باحلوان يف حياته فإنه كان يقول إن اهللا وعدين أن ال
أنه هجر النوم بالليل أكثر من ثالثني سنة ومن كراماته أنه ملا رجع من احلج دخل زليع وكان احلاكم هبا يومئذ حممد 

ملا  بن عتيق فاتفق أنه ماتت أم ولد للحاكم املذكور وكان مشغوفا هبا فكاد عقله يذهب ملوهتا فدخل عليه سيدي
  بلغه عنه من شدة اجلزع ليعزيه

ويأمره بالصرب وهي مسجاة بني يديه بثوب فعزاه وصربه فلم يفد فيه ذلك وأكب على قدمي الشيخ يقبلهما وقال 
يا سيدي إن مل حيي اهللا هذه مت أنا أيضا ومل تبق يل عقيدة يف أحد فكشف سيدي عن وجهها وناداها بامسها فأجابته 

ا وخرج احلاضرون ومل خيرج سيدي الشيخ حىت أكلت مع سيدها اهلريسة وعاشت مدة طويلة لبيك ورد اهللا روحه



قال وقد صنف يف مناقبه غري واحد من العلماء األعالم وله مؤلفات منها ثالثة أوراد بسيط ووسيط ووجيز وديوان 
  شعر منه 

  ) للجود مكرمة أين هلا الشاري ** أنا اجلواد ابن عبد اهللا إن عرضت ( 
  ) حر تسلسل من أصالب أطهار ** وأين العيدروس ابن البتول إذا ( 
  ) وكان ذاك ثالثون ألف دينار ** أما ترى أنين قضيت دين أيب ( 
  ) جمد ملا حزت من صرب وإيثار ** جمدي قدمي أخري ال يسايره ( 

لزيارة والتربك من األماكن تويف ليلة الثالثاء رابع عشر شوال بعدن وقربه هبا أشهر من الشمس الضاحية يقصد ل
البعيدة انتهى ملخصا قلت ولعله هو مبتكر القهوة املتقدم ذكره يف سنة تسع وتسعمائة فليحرر واهللا سبحانه وتعاىل 
أعلم وفيها شهاب الدين أمحد بن كرك الصاحلي احلنفي العدل قال ابن طولون اشتغل على شيخنا الزيين بن العيين 

ة التاج نائب ديوان القلعة فمرض يف بيت أمري جملس سودون العجمي فتويف يوم وغريه وذهب إىل مصر صحب
السبت تاسع عشر شوال وأوقف وقفا على ذريته وعتقائه وقراءة خبارى انتهى وخبط القاضي أكمل بن مفلح هذا 

ويف آخره كتبه جد والديت أبو أمها وهو حليب األصل يعرف بابن مشوا معلم دار الضرب هبا والبن مشوا وقف حبلب 
  أكمل بن ستيته بنت آمنة بنت أمحد بن كرك انتهى 

وفيها شهاب الدين أمحد بن عيد احلنفي ويل نيابة القضاء بالقاهرة وسافر إىل دمشق وويل هبا نيابة القضاء عن ابن 
  يوسف وتزوج بدمشق زوجة

اق ليال فقتلوه وقتلوا غالمه فأصبح نائب القاضي إمساعيل احلنفي وطلع هو وهي إىل البستان باملزاز فنزل عليه السر
  الشام سيباي رسم على زوجته بسببه وكان ذلك يوم اخلميس ثاين عشرى ذي احلجة قاله يف الكواكب 

وفيها حمي الدين عبد القادر بن حممد بن عثمان بن علي املارديين األصل احلليب املولد واملنشأ والدار والوفاة 
وأبوه ألنه كان يصنع االبر حبانوت له مث اشتغل بالعلم ورحل يف طلبه وأخذ احلديث عن  الشافعي الشهري باألبار هو

السخاوي وكتب له إجازة حافلة ومسع منه املسلسل باألولية وغريه وأخذ الفقه وغريه عن الشمس اجلوجري وغريه 
  وأجازه وأذن له باالفتاء وأثىن عليه ومدحه وأنشده لنفسه ملمحا ومضمنا 

  ) عن علمكم مث عنكم أحسن اخلرب ** مساءلة الركبان ختربنا كانت ( 
  ) غزير علم محته دقة النظر ** مث التقينا وشاهدت العجائب من ( 
  ) أذناي أحسن مما قد رأى بصري ** فقلت حينئذ واهللا ما مسعت ( 

ربهان العمادي وباجلملة فقد بزع وساد وأكب واجتهد حىت صار فقيه حلب ومفتيها وأخذ عنه فضالؤها كال
والزين بن الشماع وكان مع الرباعة حسن العبارة شديد التحري يف الطهارة طارح التكلف ظاهر التقشف حسن 

احملادثة حلو املذاكرة اتفق على حمبته اخلاص والعام وكانت عالمة القبول والصدق ظاهرة يف أقواله وأفعاله قال ابن 
شهور ببيت رسول وجدنا الشيخ أرسالن الدمشقي غري أين ال أحب احلنبلي وكان يقول حنن من بيت مباردين م

بيان ذلك خوفا من أن أنسب إىل حتميل نسيب على الغري وأن يقدح يف بذلك وتويف يف يوم الثالثاء خامس عشر ذي 
  القعدة 

ني ودخل وفيها بدر الدين حممد بن مجعة الفيومي احلنفي أحد أعيان علما مصر ومشاهريهم دخل إىل الروم مرت
  فيهما دمشق قال النجم الغزي وكتب بدمشق عند جوازه هبا قاصدا للملك أيب يزيد بن عثمان يف نصف



  صفر سنة ست وتسعني ومثامنائة لغزا صورته 
  ) وحماسن فوق احلساب فال تعد ** يا من له أدب وفضل ال حيد ( 
   )يف مبهمات اللفظ فهي هلا عقد ** وحيل أن نفث البليغ معانيا ( 
  ) قد قامت األركان منا باجلسد ** ما اسم تركب من حروف مثلما ( 
  ) فردين مع زوجني يف اللفظ انعقد ** فاعجب هلا من أربع قد ركبت ( 
  ) كأن ذا وذاك روح وجسد ** فرد وزوج أوالن اتصال ( 
  ) كعاشق معشوقه عنه انفرد ** وآخران انفصال بعدمها ( 
  ) ما بني زوجني لنا فرد ورد  **فبني فردين أتى زوج كذا ( 
  ) والثالث النصف لرابع العدد ** واألول النصف لثان عده ( 
  ) رابعه ثلث لثانيه يعد ** والثالث الثلث ألول كما ( 
  ) ملن قابل ذا بذا وعد ** وعد حرف منه ساوى عدد الباقي ( 
  ) وحرف السدس حسابا لن يرد ** حرف له نصف وحرف ثلث ( 
  ) واآلخران تطلبه واحد أحد ** وهذا اثنان  ذاك ثالثة( 
  ) جوى بقلب واجب طول األبد ** يلقى الذي يلقاه أو مل يلقه ( 
  ) طردا وعكسا يف نظام اطرد ** قد بان ما قد بان من لغز يرى ( 
  ) جتده دونه بدا ياذا الرشد ** فهاك لغزي إن ترد جوابه ( 
  ) حل وانعقد  وحل ما يف النظم** فأت به مبينا مفصال ( 

  فأجابه شيخ اإلسالم اجلد بقوله 
  ) مبعارف قد جد فيها واجتهد ** يا سيدا حاز الفضائل وانفرد ( 
  ) بعجائب من حبر عرفان مثد ** مازلت تبدي كل حني حتفة ( 
  ) عقدته بنوادر ال تنتقد ** أرسلت يل لغزا بديعا وصفه ( 
  ) الطبائع يف العدد معلومة مثل ** يف اسم تركب من حروف أربع ( 
  )من أول مع آخر أيضا ورد ** فردين مع زوجني فيها ركبا ( 

  
  ) نظم ببحر كامل منه استمد ** مع ما ذكرت به من األلغاز يف ( 
  ) مين بتفصيل حيلل مع انعقد ** وطلبت فيه جواب ما ألغزته ( 
  ) بصريح لفظ فيه باملعىن احتد ** وجواب لغزك بني أوضحته ( 
  ) نصف وربع نصفه من غري رد ** صف منه الربع أو إن شئت قل الن( 
  ) من طرده أو عكسه حيث اطرد ** والربع نصف ربعه أو ضعفه ( 
  ) هندسة ما مث من هلا جحد ** والربع نصف سدسه أو سدسه ( 
  ) لذا وليس خافيا على أحد ** والقلب واجبا إذا انتدبته ( 
  ) ه بسورة بال فند عوضت** وهو الصوابان حذفت أوال ( 
  ) يبدل بدال فجواد ذو مدد ** وهو اجلوي حبذف آخر وان ( 



  ) فدم جبنة الرضا إىل األبد ** وأنه املسئول عنه ظاهرا ( 
  تويف الشيخ بدر الدين بن مجعة صاحب الترمجة يف يوم اخلميس ثاين مجادى اآلخرة انتهى 

هيم املتبويل قال املناوي يف طبقاته كان مشموال بالربكة مقبوال يف وفيها حممد بن زرعة املصري أحد أتباع الشيخ إبرا
السكون واحلركة أعالم واليته مشهورة وألوية مصارفه منشورة وكان زمنا أقعده الفقراء بقنطرة قد يدار ومل يزل 

ى تويف يف هذه قاعدا بالشباك الذي دفن فيه وكان يتكلم ثالثة أيام ويسكت ثالثة أيام ويتكلم على اخلواطر انته
السنة ودفن يف الشباك الذي كان جيلس فيه وفيها مشس الدين حممد بن حممد بن إمسعيل الشيخ اإلمام العامل العالمة 

الصاحل الشهري بالقرياطي الدمشقي الشافعي ولد يف سنة ثالث وأربعني ومثامنائة قال احلمصي وكان فاضال مفننا 
عليه للشيخ جنم الدين بن قاضي عجلون وتويف ليلة الثالثاء ثاين عشر  حفظ املنهاج للنووي والتصحيح الكبري

  رمضان وفيها أقضى القضاة حمي الدين حيىي بن شهاب الدين أمحد بن حسن بن عثمان الزرعي الشهري باألخنائي

جلامع الشافعي خليفة احلكم العزيز بدمشق ولد يف خامس عشر رمضان سنة ثالث وأربعني ومثامنائة وخطب مرة با
األموي عن قريبه قاضي القضاة جنم الدين بن شيخ اإلسالم تقي الدين بن قاضي عجلون لضعف حصل للخطيب 

سراج الدين الصرييف فحصل له ارتعاد يف اخلطبة وكان ذلك تاسع شوال هذه السنة مث تويف يوم اإلثنني سابع 
  القعدة ودفن بباب الصغري عند أبيه وأخيه غريب القلندرية 

  مخس عشرة وتسعمائةسنة 

  
فيها كما قال يف النور ظهر يف السماء يف آخر الليل من مطلع العقرب على هيئة قوس قزح أبيض له شعاع وهو 

  أزج له رأس مائل حنو مطلع سهيل واستدام يطلع كل ليلة يف الوقت املذكور حنو ثالث عشرة ليلة مث اضمحل 
العالمة النبيسي الشيشري ونبيس قرية يف حلب والشيشر من بالد  وفيها تويف برهان الدين إبرهيم بن حسن الشيخ

العجم قاله النجم وقال كان من فضالء عصره وله مصنفات يف الصرف وقصيدة تائية يف النحو ال نظري هلا يف 
السالسة وله تفسري من أول القرآن إىل سورة يوسف ومصنفات يف التصوف وقتل يف أرزجنان قتله مجاعة من 

  ج انتهى اخلوار
وفيها شهاب الدين أمحد بن حممد بن أمحد بن أمحد بن أمحد اإلمام العامل احملدث الدمشقي الشافعي الشهري بابن طوق 

  ولد يف ربيع األول سنة أربع وثالثني ومثامنائة وتويف يوم األحد ثالث أو رابع رمضان بدمشق 
لفرضي الشهري بابن أمري غفلة احلليب احلنفي قال ابن وفيها شهاب الدين أمحد بن حممد بن عثمان الشيخ اإلمام ا

احلنبلي كان عاملا عامال منور الشيبة حسن السمت فقيها فرضيا حيسوبا تلمذ للعالمة الفرضي احليسوب مجال 
  الدين يوسف األسعردي مث احلليب وعلق على نزهة احلساب تعليقا محله على وضعه

ك يف ديباجته ومل يزل على ديانته يتعاطى صنعة التجارة إىل أن مات وكان شيخنا العالمة املوصلي كما نبه على ذل
الناس مضطرين إىل الغيث فأنزله اهللا يف أول ليلة مكث يف قربه رمحه اهللا تعاىل انتهى وفيها فقيه بيت الفقيه باليمن 

خامس عشر ربيع اآلخر وكان  عبد اهللا بن اخلطيب بن أمحد بن حشيرب اليمين قال يف النور تويف ببلده يوم اإلثنني
  فقيه بلده وعاملها 

وفيها زين الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن إبراهيم الشيخ اإلمام القدوة الزاهد الرباين الدمشقي الصاحلي احلنبلي 



حفظ القرآن العظيم مث قرأ املقنع وغريه واشتغل وحصل وأخذ احلديث عن ابن زيد وابن عبادة وغريمها وكان 
ألطفال يف مكتب مسجد ناصر الدين غريب مدرسة أيب عمر وكان يقرأ البخاري يف البيوت واملساجد يقرىء ا

وجامع احلنابلة بسفح قاسيون وكان إذا ختم البخاري يف اجلامع املذكور حيضر عنده خالئق فإنه كان فصيحا وله 
الرجيحي بالسهم األعلى إماما هلا يف الوعظ مسلك حسن مث اجنمع يف آخر عمره عن الناس وقطن بزاوية احمليوي 

وقارئا للبخاري وتويف يف هذه السنة ودفن بالروضة وفيها العارف باهللا تعاىل عبد القادر ابن حممد بن عمر بن حبيب 
الصفدي الشافعي صاحب التائية املشهورة قال يف الكواكب أخذ العلم والطريق عن الشيخ العالمة الصاحل شهاب 

رملي صاحب الصفوة وعن غريه وكان خامل الذكر مبدينة صفد جمهول القدر عند أهلها ال الدين بن أرسالن ال
يعرفون حمله من العلم واملعرفة وكان يقرىء األطفال ويباشر وظيفة األذان حىت لقيه سيدي علي بن ميمون فسمع 

ذكره وعرف الناس قدره كما  شيئا من كالمه فشهد له بالذوق وأنه من أكابر العارفني وأعيان احملبني فهنالك نشر
ذكر ذلك الشيخ علوان احلموي يف أول شرح تائية ابن حبيب قال النجم وحدثين بعض الصاحلني الثقات أن السيد 

  علي ابن ميمون كان سبب رحلته من املغرب طلب لقى مجاعة أمره بعض رجال املغرب

د والناس حىت دخل صفد فتنشق أنفاس ابن بلقيهم منهم ابن حبيب وأنه ال يزال يتطلع ويتنشق ويتصفح البال
حبيب فدخل عليه املكتب فأضافه الشيخ عبد القادر وأكرمه مث ملا أطلق األوالد قال البن ميمون يا رجل أين أريد 

أن أغلق باب املكتب فنظر إليه سيدي علي وقال أعبد القادر أما كفاك ما أتعبتين حىت تطردين اآلن فقال له يا أخي 
ال بل واهللا ألفضحنك وأشهرنك فما زال به حىت أشهره انتهى ملخصا وقال الشيخ علوان هذا وهو استرين ق

متسبب بأسباب اخلمول متلبس بأمور ال تسلمها علماء النقول وال تسعها منهم العقول إذ كان ممن أقيم يف السماع 
آلالت مبا هو مذكور يف شرح وكشف القناع والضرب ببعض اآلالت والبسط واخلالعات مث اعتذر عن ضربه با

التائية وباجلملة فكان ابن حبيب رضي اهللا عنه متسترا باخلالعة والنفخ يف املواصيل والضرب على الدف على 
اإليقاع حيثما كان يف األسواق واحملافل كل ذلك ألجل التستر ويأىب اهللا إال أن يتم نوره ويظهر أمره حىت رسخ يف 

ني وكان حيثما مسع األذان وقف وأذن وكان رمبا مشى بدبوس أمام نائب صفد وكان النفوس أنه من أكمل العارف
ال ميكن أحدا من تقبيل يده وإمنا يبادىء باملصافحة ويطوف على أهل السوق فيصافحهم يف حوانيتهم واحدا واحدا 

جاءين صادق  وكان يداعب الناس ويباسطهم وكان يقول يأتون فيقولون سلكنا وغزهلم معرقل وكان يقول لو
لطبخته يف يومني وكان يف ابتدائه يثور به الغرام وتسري فيه احملبة والشوق حىت يفيض على رأسه املاء يف إناء كبري 
فال يصل إىل سرته من شدة احلرارة الكائنة يف بدنه وكان ينفرد األيام والليايل يف الرباري والصحاري حىت فجأته 

الفيوض العرفانية واملواهب الربانية وكان ال يتكلم يف رمضان إال باإلشارة خوفا من العناية ووافقته اهلداية وجاءته 
النطق مبا ال يعين وكان ال يقبل هدايا األمراء وإذا جاءته رسالة من إخوانه ال يأخذها إال وهو متوضىء وقال مرة 

  لبعض أصحابه تقدم فامش

م اهللا الرمحن الرحيم ففعل ذلك تعظيما وكان مبتلى أمامي مث أخربه عن سبب ذلك أنه كان معه كتاب فيه بس
بأمراض وعلل خطرية حىت عمت سائر جسده ورمبا طرحته يف الفراش وهو على وظائفه وجماهداته وكان يعاقب 

نفسه إذا اشتهت شيئا بإحضار الشهوة ومنعها إياها أياما وكان يعتقد ابن عريب اعتقادا زائدا ويؤول كالمه تأويال 
شعره الدال على علو مهته ومسو رتبته التائية اليت ذيل هبا على أبيات الشافعي رضي اهللا تعاىل عنه اليت  حسنا ومن

  أوهلا 



  ) أرحت نفسي من محل املشقات ** ملا عفوت ومل أحقد على أحد ( 
لك وقد اتفق وقد تلقاها الناس بالقبول وأداروا أبياهتا فيما بينهم إدارة الشمول وخدمت بالشروح وهي جديرة بذ

لناظمها أنه رأى روحانية النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يقظان وعرضها عليه وأصلح له بعض أبيات وكان إذا 
ذكر فيها وصفا حسنا قال له بلغك اهللا ذلك يا عبد القادر وإذا نفر من وصف قبيح قال له أعاذك اهللا من ذلك يا 

  عبد القادر ومن شعره أيضا 
  ) على كل صعب يف الغرام مصمم ** رغام صمصام عزمها أنا الضيغم الض( 
  ) كذا حسن عشقي يف األنام يترجم ** وما سدت حىت ذقت ما املوت دونه ( 

  وتويف بصفد يوم األحد عاشر مجادى األوىل 
املشرفة قرأ  وفيها تقريبا زين الدين عبد القادر املنهاجي اإلمام العالمة املقرىء الشافعي املعروف باملنهاجي نزيل مكة

  على الربهان العمادي أحاديث من الكتب الستة وأجازه برباط العباس 
وفيها عبد الودود الصواف الشيخ الصاحل العابد الزاهد املقيم بنواحي قلعة اجلبل بالقاهرة وكان ينسج الصوف 

ارة وكانت له ويتقوت منه وكانت عمامته قطعة من الصوف األمحر وكان سيدي حممد بن عنان يقصده بالزي
مكاشفات وعليه أنس عظيم وفيها عالء الدين علي بن ناصر املكي اإلمام العالمة الشافعي أخذ صحيح البخاري 

  عن املسند زين الدين عبد الرحيم

املكي األسيوطي وعن غريه وتفقه بالشرف املناوي عن الويل بن العراقي عن أبيه عن ابن النعماين عن النووي ومن 
  صر املنهاج وشرحه وتأليف يف احلديث والتفسري واألصول وأجاز الربهان العمادي مؤلفاته خمت

وفيها شرف الدين موسى بن أمحد النحالوي األصل احلليب الدار األردبيلي اخلرقة الشافعي املذهب الشهري بالشيخ 
عليه من غري تعب بل من فضل موسى األرحياوي لسكناه بأرحيا قدميا وكان إماما عاملا زاهدا صوفيا فتح اهللا تعاىل 

اهللا تعاىل وتويف يف أواخر ذي احلجة حبلب ودفن بتربة اخلشابني داخل باب قنسرين وفيها تقريبا مشس الدين حممد 
بن علي الصمودي املالكي القاضي كان فقيها فاضال ناب عن العفيف بن حنبل قاضي املالكية حبلب وكتب هبا على 

 بن كمال الدين حممد ابن سلطان احلنفي كان عاملا فاضال تويف مبكة املشرفة رابع عشر الفتوى وفيها حمي الدين حيىي
  ذي احلجة 

وفيها مجال الدين حممد الطيب بن إمساعيل مبارز اليمين قال يف النور كان فقيها إماما عاملا عامال عالمة فهامة مدققا 
  تعاىل أعلم تويف عشية يوم اإلثنني خامس شهر ربيع اآلخر انتهى واهللا 

  سنة ست عشرة وتسعمائة

  
فيها كما قال يف النور انقض كوكب عظيم من نصف الليل آخذا يف الشام وأضاءت الدنيا لذلك إضاءة عظيمة 

  حىت لو أن اإلنسان حاول رؤية الذر مل ميتنع عليه مث غاب يف اجلهة الشامية وبقي أثره يف السماء ساعة طويلة 
زاال شديدا مث زلزلت مرة أخرى مث ثالثة وانقض يف عصر ذلك اليوم كوكب عظيم من وفيها زلزت مدينة زبيد زل

جهة املشرق آخذا يف جهة الشام ورئى هنارا وحصل عقبه رجفة عظيمة كالرعد الشديد وزلزت مدينة موزع 
  ونواحيها زلزاال عظيما ما مسع مبثله واستمرت تتردد ليال وهنارا



رت بأهل اجلهة إضرارا عظيما حىت تصدعت البيوت ومل يسلم بيت من تشعث زالزل صغار وزالزل كبار وقد أض
  وتشققت األرض املعدة للزراعة وهتدمت القبور واختلطت اآلبار انتهى 

وفيها تويف برهان الدين إبراهيم بن حممد بن سليمان بن عون بن مسلم بن مكي بن رضوان اهلاليل الدمشقي احلنفي 
نفية بدمشق ولد سنة مخس ومخسني ومثامنائة وأخذ احلديث عن مجاعة منهم احلافظان املعروف بابن عون مفيت احل

السخاوي والدميي وترمجه الثاين يف إجازته بالشيخ اإلمام األوحد املقرىء اجملود العامل املفيد وتفقه جبماعة منهم ابن 
بباب الصغري قبلي جامع جراح  قطلوبغا وأخذ عنه ابن طولون وتويف ليلة األحد سادس عشر شوال بدمشق ودفن

وفيها شهاب الدين أمحد بن شعبان بن علي بن شعبان اإلمام العالمة العمدة قال يف الكواكب أخذ العلم واحلديث 
عن الشهاب احلجازي والشرف املناوي واجلالل أيب هريرة وعبد الرمحن القمصي واملسند الشمس امللتوين الوفائي 

 زين الدين احلايف الشربيسي واجلمال بن نظام الشريازي جبامع األزهر وغريمها ولبس وتلقن الذكر من العارف باهللا
  اخلرقة القادرية واهلروردية واألمحدية من مجاعات وتويف بغزة 

وفيها السلطان العادل اجملاهد أبو الفتح أمحد بن حممد صاحب كجرات من بالد اهلند قال السخاوي يف الضوء ولد 
 ومثامنائة تقريبا أسلم جده مظفر على يد حممد شاه صاحب دىل وكان عامال له على فنت من سنة مثان وأربعني

كجرات فلما وقعت الفنت يف مملكة دىل وتقسمت البالد كان الذي خص مظفرا كجرات مث وثب عليه ابنه وسجنه 
ده واستقر يف كجرات وخلفه ومل يلبث أن استفحل أمر األب حبيث قتل ولده مث بعد سنني انتصر أمحد ألبيه وقتل ج

ابنه غياث الدين مث ابنه قطب الدين مث أخوه داود فلم يلبث سوى أيام وخلع واستقر أخوهم أمحد شاه صاحب 
  الترمجة وذلك يف سنة ثالث
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أخبار من ذهب:كتاب  الذهب يف    شذرات 
لي :املؤلف احلنب لعكري  ا بن حممد  بن أمحد   عبد احلي 

وستني حني كان ابن مخس عشرة سنة ودام يف اململكة إىل اآلن وأخذ من الكفار قلعة الشبابانري فابتناها مدينة 
بن فهد أقول وعمر مبكة رباطا جماور باب  ومساها أمحد أباد ومن مجلة ممالكه كنباية انتهى وقال يف النور قال جار اهللا

الدربية عرف بالكنباتية وقرر به مجاعة ودروسا وغري ذلك وكان يرسل هلم مع أهل احلرمني عدة صدقات مث قطعها 
  ملا بلغه استيالء النظار عليها واستمر على واليته إىل أن تويف يوم األحد ثاين رمضان بأمحد أباد 

ن حممد الفرغاين اإلمام العالمة الصاحل القاضي تويف يوم األربعاء ثامن عشرى احملرم مبدينة وفيها شهاب الدين أمحد ب
  تعز 

وفيها حمب الدين أبو بكر أمحد بن شرف الدين أيب القسم حممد بن حممد بن أمحد بن حممد الشيخ اإلمام خطيب 
النويري املكي الشافعي أخذ عن أيب الفتح  اخلطباء باملسجد احلرام وإمام املوقف الشريف القرشي اهلامشي العقيلي

املراغي ومسع ثالثيات البخاري على جدته ألمه أم الفضل خدجية وتدعى سعادة بنت وجيه الدين عبد الرمحن بن أيب 
اخلري حممد بن فهد املكي وعلى العالمة الربهان الزمزمي وعلى أخيه احملب الزمزمي كلهم عن أيب إسحق إبراهيم بن 

سام عن احلجار وله شيوخ آخرون وأجاز الربهان العمادي يف السنة اليت قبلها وتويف يف هذه السنة ظنا حممد الر
وفيها القاضي بدر الدين حسن بن القاضي زين الدين أيب بكر بن مزهر كاتب أسرار القاهرة قال يف الكواكب 

على يديه وأحرقت مث عصر صودر وحبس مث ضرب حبضرة السلطان الغوري مث عصر مث لف القصب واملشاق 
رأسه مث أمحى له احلديد ووضع على يديه وقطع ثديه وأطعم حلمه واستمر يف العذاب إىل أن مات بقلعة مصر 

وعذب عذابا شديدا رمحه اهللا تعاىل وكانت وفاته يوم األربعاء رابع رجب سنة ست عشرة وتسعمائة انتهى قلت 
  ملذكور لكن سنة عشر واهللا أعلم وفيها بدر الدينالصحيح موته يف اليوم املذكور من الشهر ا

أبو علي حسن بن علي بن عبيد بن أمحد بن عبيد بن إبراهيم املرداوي مث الدمشقي الصاحلي احلنبلي حفظ القرآن 
العظيم وعدة كتب واشتغل على مجاعة من آخرهم الشيخ زين الدين بن العيين وقرأ عليه شرحية على األلفية 

ذ احلديث عن ابن السلمي وابن الشريفة والنظام بن مفلح ورحل مع اجلمال بن املربد إىل بعلبك واخلزرجية وأخ
فسمع هبا غالب مسموعاته ومسع على مجاعة كثريين وكان له خط حسن وكان يتكسب بالشهادة وهو من شيوخ 

عليم إقبال القربيت قال يف ابن طولون وجميزيه تويف يوم اخلميس تاسع رمضان وفيها رضى الدين الصديق بن عبد ال
النور كان فقيها نبيال سريا تويف عصر يوم الثالثاء من عشر ذي احلجة ودفن مبجنة باب القرتب جبوار مشهد الفقيه 

أيب بكر بن علي احلداد انتهى وفيها مشس الدين علي ابن موسى املشرع عجيل كان فقيها خريا تويف بزبيد ليلة 
وفيها تقريبا زين الدين عبد الرحيم بن صدقة املكي الشافعي كان إماما عالمة ورعا  اإلثنني خامس مجادى األوىل

زاهدا قرأ عليه الربهان العمادي احلليب أحاديث من الكتب الستة وأجازه برباط العباس جتاه املسجد احلرام يف 
  العشر األول من احلجة سنة مخس عشر وتسعمائة قاله يف الكواكب 

الدين حممد بن عمر بن حممد بن حممد بن أمحد بن عبد القادر بن هبة اهللا النصييب احلليب  وفيها القاضي جالل
الشافعي سبط احملب أيب الفضل بن الشحنة ولد يف ربيع األول سنة إحدى ومخسني ومثامنائة حبلب وحفظ املنهاجني 

بدر بن قاضي شهبة والنجم بن قاضي واأللفيتني ومجع اجلوامع وعرض ذلك على اجلمال الباعوين وأخيه الربهان وال



عجلون وأخيه التقوي وأخذ الفقه عن أيب ذر واألصول والنحو عن السالمي وولده الزيين عمر مث قدم القاهرة على 
جده المه سنة ست وسبعني ومثامنائة فأخذ عن اجلوجري وغريه وقرأ شرح األلفية البن أم قاسم على الشمين وقرأ 

  ته وبرععلى السخاوي بعض مؤلفا

  ومتيز وناب يف القضاء بالقاهرة ودمشق وحلب وويل قضاء محاة وقضاء حلب أنشد فيه بعضهم ملا ويل قضاء محاة 
  ) استبشر الداين مع القاصي ** محاة مذ صرت هبا قاضيا ( 
  ) إليك وانقاد لك العاصي ** وكل من فيها أتى طائعا ( 

على املنهاج مساه االبتهاج يف أربع جملدات واختصر مجع اجلوامع وكان ذا فطنة وحافظة مع رفاهية ومجع تعليقا 
  ومجع كتابا كبريا فيه نوادر وأشعار وله شعر حسن منه ختميس األبيات املشهورة البن العفيف 

  ) ومل أجد عنكم يل يف اهلوى عوضا ** غبتم فطريف من اهلجران ما غمضا ( 
  ) بأحكام الغرام رضا  للعاشقني** فيا عذوال بفرط اللوم قد هنضا ( 
  ** ) فال تكن يا فىت بالعذل معترضا ( 
  ) وإن هم نقضوا عهدي وإن رفضوا ** أنا الويف بعهد ليس ينتقض ( 
  ) روحي الفداء ألحبايب وإن نقضوا ** فقلت ملا بقتلي باألسى فرضوا ( 
  ** ) عهد الوفاء الذي للعهد ما نقضا ( 
  ) وعن غرامي ووجدي لست انتقل  **أحبابنا ليس يل عن عطفكم بدل ( 
  ) قف واستمع سرية الصب الذي قتلوا ** يا سائلي عن أحبائي وقد رحلوا ( 
  ** ) فمات يف حبهم مل يبلغ الغرضا ( 
  ) وعذبوا قلبه هجرا وما انتفعوا ** قد محلوه غراما فوق ما يسع ( 
  ) رأى فحب فرام الصرب فامتنعوا ** دعى أجاب توايل سهده هجعوا ( 
  ** ) فسام صربا فاعيا نيله فقضى ( 

وتويف يف ثالث عشر رمضان وفيها بدر الدين حممد بن حممد الشهري بابن الياسويف الدمشقي الشافعي املفيت املدرس 
ولد سنة اثنتني ومخسني ومثامنائة وسافر إىل القاهرة مرارا آخرها مطلوبا مع مجاعة مباشري اجلامع األموي يف مجادى 

سنة ست عشرة وتسعمائة فحصل له قبل دخول القاهرة توعك واستمر إىل رابع يوم من وصوله إليها فتويف اآلخرة 
  يوم اإلثنني تاسع

رجب منها وفيها شرف الدين موسى بن عبد اهللا بن عبد اهللا الشهري بابن مجاعة القدسي الشافعي اإلمام العالمة 
س وأربعني ومثامنائة وأجازه الشيخ زين الدين ابن خطيب املسجد األقصى ولد يف حادي عشرى رجب سنة مخ

الشيخ خليل وغريه قال يف األنس اجلليل اشتغل يف العلم على والده وغريه وخطب باملسجد األقصى وله حنو مخس 
عشرة سنة واستقر يف اخلطابة مشاركا لبقية اخلطباء هو وأخوه اخلطيب بدر الدين حممد قال وأعاد اخلطيب شرف 

ملدرسة الصالحية وفضل ومتيز وصار من أعيان بيت املقدس وهو رجل خري من أهل العلم وعنده فصاحة يف الدين با
اخلطبة وعلى صوته األنس واخلشوع والناس ساملون من لسانه ويده انتهى ودخل دمشق مع والده حني أمسع والده 

الترمجة رجال مهيبا وتويف ببيت هبا غالب مسموعاته وكان والده من األكابر يرحل لألخذ عنه وكان صاحب 
  املقدس يف رجب أو شعبان 



  سنة سبع عشرة وتسعمائة

  
فيها كما قال يف النور السافر ولدت مولودة بقرية النويدرة من اليمن وطلب من يؤذن يف أذهنا فحني بلغ أشهد أن 

ل السلطان عامر بن عبد الوهاب حممدا رسول اهللا مسع الطفلة تقول اهللا أكرب اهللا أكرب ثالث مرات وفيها خسف بفي
املسمى مرزوق بقرية يقال هلا الركز من زوايا الشيخ شهاب الدين قطب زمانه امحد بن علوان قريبا من قرية يغرس 
وكان قد أدخله بيت بعض فقراء الشيخ كرها وسأهلم ما ال طاقة هلم بتسليمه فلم يشعروا حىت غاب أكثر الفيل يف 

خ صرخات ومات ال رحم اهللا سايسه فكان عربة ملن رأى ومل يقدر أحد على إخراج األرض من قبل رجليه فصر
شيء منه من موضع اخلسف انتهى وفيها تويف برهان الدين إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن حممد بن مفلح بن حممد 

  مخسني ومثامنائةبن مفرج بن عبد اهللا احلنبلي مفيت احلنابلة اإلمام العالمة ولد يف ربيع األول سنة ست و

وأخذ عن أبيه وغريه وتويف بقرية مضايا من الزبداين ليلة اجلمعة سادس عشر شعبان ومحل ميتا إىل منزله بالصاحلية 
  ودفن بالروضة قرب والده 

وفيها تقي الدين أبو بكر بن احلافظ ناصر الدين حممد بن زريق احلنبلي الدمشقي الصاحلي كان إماما عالمة تويف يوم 
  بت ثاين عشر صفر الس

وفيها تقريبا أبو اخلري بن نصر قال يف الكواكب هو شيخ البالد الغربية من أعمال مصر وحمىي السنة هبا تويف يف 
أواسط حدود هذه الطبقة رمحه اهللا تعاىل انتهى وفيها صفي الدين أمحد بن عمر املزجدايل قال يف النور كان فقيها 

  تويف ضحى يوم اخلميس رابع احملرم وأسف عليه والده أسفا كثريا وصرب انتهى إماما عامال صاحلا مفتيا مدرسا 
وفيها أبو القسم بن علي بن موسى املشرع قال يف النور كان فقيها صاحلا حصل له يف ليلة اجلمعة حادي عشر ربيع 

رأسه فانكسر فأقام تسعة األول وهو قاعد يف بيته بني الناس لقراءة مولد النيب صلى اهللا عليه وسلم من ضربه على 
  أيام مث مات ومل يعلم قاتله ودفن مبرجام إىل جنب أبيه وجده انتهى 

وفيها شهاب الدين أمحد الفيومي قال يف الكواكب هو الشيخ العالمة خطيب جامع بردبيك بدمشق وهو املعروف 
ق تويف ثاين رمضان وأخذ عنه اخلطابة باجلامع اجلديد خارج بأيب الفراديس والفرج أي وهو املعروف اآلن جبامع املعل

صاحب والد الشيخ يونس العيثاوي واستمرت يف يده إىل أن مات وفيها املوىل باشا جليب العامل ابن املوىل زيرك 
الرومي احلنفي كان من األفاضل وله ذكاء تام ولطف حماورة وخترج عنده كثري من الطلبة وكان من مشاهري 

س حىت ويل إحدى املدرستني املتجاورتني بادرنة وتويف وهو مدرس هبا يف حدود هذه السنة املدرسني وتنقل يف التدري
  وله شريك يف امسه سيأيت إن شاء اهللا تعاىل 

  وفيها السيد الشريف احلسني بن عبد اهللا العيدورس ولد سنة إحدى

لى تالوته ليال وهنارا قائما مبا جرى وستني ومثامنائة وكان عاملا بالكتاب والسنة حافظا لكتاب اهللا تعاىل مواظبا ع
عليه سلفه من األوراد واألذكار وإكرام الوافدين والفقراء واملساكني وبذل اجلاه يف الشفاعات للمسلمني وإصالح 

  ذات بينهم وهللا در من قال فيه 
  ) يف فضله عن سادة فضالء ** إن احلسني تواترت أخباره ( 
  ) ا إذا شحت يد األنواء سح** غيث يسح على العفاة سحابه ( 



  ) متمسك بالسنة البيضاء ** تال آلثار النيب حممد ( 
  ) ورثوا عن اآلباء فاآلباء ** ورث املكارم والعلى عن سادة ( 

وروى عن والده أنه كان يقول كنت كثري الدعاء يف سجودي أن يرزقين اهللا ولدا عاملا سنيا وأرجو أن يكون هو 
ن مشاركا يف مجيع العلوم املنطوق منها واملفهوم ومن مشاخيه الفقيه عبد اهللا ابن أمحد احلسني قال يف النور وكا

باكثري والقاضي إبراهيم بن ظهرية والشيخ عبد اهلادي السودي قبل أن ينجذب وكانت له اليد الطوىل يف علم 
  ودفن عند أبيه انتهى  الفلك وحج وجاور مبكة سنتني وزار قرب جده مرتني وتويف بترمي يف سادس عشر احملرم

وفيها خليل العامل الفاضل املوىل الرومي احلنفي املشهور مبنال خليل كان حليما كرميا متواضعا متخشعا إال أنه كان 
يغلب عليه الغفلة يف سائر أحواله درس يف بعض مدارس الروم مث بإحدى الثمانية مث مبدرسة أدرنة مث أعطى قضاء 

طان أيب يزيد مث قضاء العسكر األناضويل مث الروم أيلي ومات على ذلك يف أوائل دولة القسطنطينية يف دولة السل
  السلطان سليم خان قاله يف الكواكب 

وفيها العارف باهللا تعاىل رستم خليفة الرومي الربسوي احلنفي أصله من قصبة كونيك من والية أناضويل وأخذ 
وارق ويتستر بتعليم األطفال وال يتكلم إال عن ضرورة وله الطريق عن العارف حاجي خليفة الرومي وكان له خ

  أنعام تام على األغنياء والفقراء وإذا أهدى إليه أحد شيئا كافأه

بأضعافه ومل يكن له منصب وال مال وحكى عن نفسه أنه رمد مرة فلم ينفعه الدواء فرأى رجال فقال له يا ولدي 
السنن املؤكدة قال فداومت على ذلك فشفى بصري وكان بعض مجاعته  اقرأ املعوذيتني يف الركعتني األخريتني من

  يرى أن ذلك الرجل هو اخلضر عليه السالم وتويف بربوسا ودفن هبا 
وفيها تقريبا املوىل عبد الوهاب بن عبد الكرمي الفاضل ابن الفاضل املوىل ابن املوىل الرومي احلنفي قرأ على مجاعة 

لطفي التوقايت واملوىل خطيب زاده واملوىل القسطالين وكان ذكيا عارفا بالعلوم الشرعية منهم املوىل عذارى واملوىل 
والعقلية مهيبا طارحا للتكلف مع أصحابه ودرس بالقسطنطينية مث صار حافظا لدفتر الديوان السلطاين مث ويل قضاء 

  بعض البالد قاله يف الكواكب 
اهللا بن مليك احلموي مث الدمشقي الفقاعي احلنفي الشاعر ولد  وفيها عالء الدين علي بن حممد بن علي بن عبد

حبماة سنة أربعني ومثامنائة وأخذ األدب عن الفخر عثمان بن الصد التنوخي وغريه وأخذ النحو والعروض عن هباء 
ن الدين الدين بن سامل وقدم دمشق فتسبب ببيع الفقاع عند قناة العوين مث تركه وصار يتردد إىل دروس الشيخ برها

بن عون وأخذ عنه فقه احلنفية وصارت له فيه يد طوىل وشارك يف اللغة والنحو والصرف وكان له معرفة بكالم 
العرب وبرع يف الشعر حىت مل يكن له نظري يف فنونه ومجع لنفسه ديوانا يف حنو مخس عشرة كراسة ومخس املنفرجة 

  ئفه قوله ومدح النيب صلى اهللا عليه وسلم بعدة قصائد ومن لطا
  ) إال ملعىن حسنك الشاهد ** مل أجعل الفقاع يل حرفة ( 
  ) والعاذل أسقيه من البارد ** أقابل الواشي باحلد ( 

  ومنها 
  ) وعزت على قناصها أن تناهلا ** وملا احتمت منا الغزالة يف السما ( 
  )عليها فلم نقدر فصدنا خياهلا ** نصبنا شباك املاء يف األرض حيلة ( 



  
  ن لطائفه وم
  ) وزاد بالنعث وصفه ** يا من به رق شعري ( 
  ) والقصد شيء ألفه ** قد مزق الشعر شاشي ( 

  وكان له صوف عتيق فقلبه وقال 
  ) قد كنت ألبسه بغري تكلف ** قد كان يل صوف عتيق طاملا ( 
  ) قليب حيدثين بأنك متلفي ** واآلن يل قد قال حني قلبته ( 

رجة على قوم جلوس للشرب وكانوا يعرفونه فدعوه إىل الزاد فقعد عندهم يذاكرهم فبينما وحكى عنه أنه مر بامل
هم كذلك إذ جاءهم مجاعة الوايل فأخذوهم وأخذوه معهم فلما وصلوا للقاضي للتسجيل عليهم عرفه القاضي 

  فالمه فقال 
  ) وال دعتين للهوى داعيه ** واهللا ما كنت رفيقا هلم ( 
  ) ألجل ذا ضمتين القافية ** دمتهم وإمنا بالشعر نا( 

  فخلوا عنه وله دوبيت 
  ) والقلب لناظري يقول الذنب ** الطرف يقول قد رماين القلب ( 
  ) هذا دنف ودمع هذا صب ** واهللا لقد عجبت من حاهلما ( 

  وشعره كله جيد وتويف يف شوال بدمشق ودفن مبقربة باب الفراديس 
ن ميمون بن أيب بكر بن علي بن ميمون ابن أيب بكر بن يوسف بن إمساعيل بن أيب وفيها العارف باهللا سيدي علي ب

بكر بن عطاء اهللا بن حسون بن سليمان بن حيىي بن نصر الشيخ املرشد املريب القدوة احلجة ويل اهللا تعاىل السيد 
أصله من جبل غمارا احلسيب النسيب الشريف أبو احلسن بن ميمون اهلامشي القرشي املغريب الغماري التباسي 

بالغني املعجمة من معاملة فاس وسكن مدينة فاس واشتغل بالعلم ودرس مث ويل القضاء مث ترك ذلك والزم الغزو 
على السواحل وكان رأس العسكر مث ترك ذلك أيضا وصحب مشايخ الصوفية منهم الشيخ عرفة القريواين فأرسله 

  إىل أيب العباس أمحد

لتباسي بالتاء ومن عنده توجه إىل املشرق قال الشيخ موسى الكناوي فدخل بريوت يف أول التوزي الدباسي ويقال ا
القرن العاشر وكان اجتماع سيدي حممد بن عراق به أوال هناك وملا دخل بريوت استمر ثالثة أيام مل يأكل شيئا 

ام السيد علي وأكل وقال ابن فاتفق أن ابن عراق كان هناك فأيت بطعام فقال لبعض مجاعته أدع يل ذلك الفقري فق
عراق ألصحابه قوموا بنا نزور اإلمام األوزاعي فصحبهم ابن ميمون لزيارته ففي أثناء الطريق لعب ابن عراق على 

جواده كعادة الفرسان فعاب عليه ابن ميمون فقال له أحتسن لعب اخليل أكثر مين قال نعم فنزل ابن عراق عن 
حل احلزام وشده كما يعرف وركب ولعب على اجلواد فعرفوا مقداره يف ذلك مث فرسه فتقدم إليها ابن ميمون ف

انفتح األمر بينهما إىل أن أشهر اهللا تعاىل سيدي علي بن ميمون وقال يف الشقائق أنه دخل القاهرة وحج منها مث 
ة وتويف هبا قال وكان ال دخل البالد الشامية ورىب كثريا من الناس مث توطن مدينة بروسا مث رجع إىل البالد الشامي

خيالف السنة حىت نقل عنه أنه قال لو أتاين السلطان أبو يزيد بن عثمان ال أعامله إال بالسنة وكان ال يقوم للزائرين 
وال يقومون له وإذا جاءه أحد من أهل العلم يفرش له جلد شاة تعظيما له وكان قواال باحلق ال خياف يف اهللا لومة 

شديد إذا رأى يف املريدين منكرا يضرهبم بالعصا قال وكان ال يقبل وظيفة وال هدايا األمراء الئم وكان له غضب 



والسالطني وكان مع ذلك يطعم كل يوم عشرين نفسا من املريدين وله أحوال كثرية ومناقب عظيمة انتهى وكان 
خلرقة وال الباسها وذكر الشيخ من طريقته ما حكاه عنه سيدي حممد بن عراق يف كتابه السفينة أنه ال يرى لبس ا

علوان أنه كان ال يرى اخللوة وال يقول هبا وكان يقول جواب الزفوت السكوت ومن وصاياه اجعل تسعة أعشارك 
صمتا وعشرك كالما وكان يقول الشيطان له وحي وفيض فال تغتروا مبا جيري يف نفوسكم وعلى ألسنتكم من 

  الكالم يف التوحيد واحلقائق

ه من قلوبكم وكان ينهى أصحابه عن الدخول بني العوام وبني احلكام ويقول ما رأيت هلم مثال إال الغار حىت تشهدو
واحليات فإن كال منهما مفسد يف األرض وكان شديد اإلنكار على علماء عصره ويسمى القضاة القصاة ومن 

مفلس ومنه أسلك ما سلكوا تدرك ما كالمه ال ينفع الدار إال ما فيها ومنه ال تشتغل بعد أموال التجار وأنت 
أدركوا ومنه عجبت ملن وقع عليه نظر املفلح كيف ال يفلح ومنه كنزك حتت جدارك وأنت تطلبه من عند جارك 
وله من املؤلفات شرح اجلرومية على طريقة الصوفية وكتاب غربة اإلسالم يف مصر والشام وما واالمها من بالد 

ها رسالة لطيفة مساها تنزيه الصديق عن وصف الزنديق ترجم فيها الشيخ حمي الدين الروم واإلعجام ورسائل عدة من
ابن العريب ترمجة يف غاية احلسن والتعظيم وذكر ابن طولون أنه دخل دمشق يف أواخر سنة اثنيت عشرة وتسعمائة 

يخ عبد النيب شيخ املالكية ونزل حبارة السكة بالصاحلية وهرع الناس إليه للتربك به وممن صعد إليه لألخذ عنه الش
والشيخ مشس الدين بن رمضان شيخ احلنفية وتسلكا على يديه هم وخلق من الفضالء وقال سيدي حممد بن عراق 

يف سفينته أنه مل يشتهر يف بالد العرب بالعلم واملشيخة واإلرشاد إال بعد رجوعه من الروم إىل محاة سنة إحدى 
بع عشري رجب سنة ثالث عشرة وتسعمائة قال وأقام يف قدمته هذه ثالث عشرة مث قدم منها إىل دمشق يف سا

سنوات ومخسة أشهر وأربعة عشر يوما يريب ويرشد ويسلك ويدعو إىل اهللا على بصرية قال واجتمع عليه اجلم 
الغفري مث دخل عليه قبض وهو بصاحلية دمشق واستمر مالزما له حىت ترك جملس التأديب وأخذ يستفسر عن 

اكن اليت يف بطون األودية ورؤس اجلبال حىت ذكر له سيدي حممد بن عراق جمدل معوش فهاجر اليهايف ثاين األم
عشر حمرم هذه السنة قال سيدي حممد بن عراق ومل يصحب غريي والولد علي وكان سنه عشر سنني وشحص 

  آخر عمال بالسنة وأقمت معه مخسة

دي عشر مجادى اآلخرة ودفن هبا يف أرض موات بشاهق جبل حسبما أشهر وتسعة عشر يوما وتويف ليلة اإلثنني حا
أوصى به قال ودفن خارج حضرته املشرفة رجالن وصبيان وامرأتان وأيضا امرأتان وبنتان الرجالن حممد املكناسي 

 وعمر األندلسي والصبيان ولدي عبد اهللا وكان عمره ثالث سنني وموسى بن عبد اهللا التركماين واإلمرأتان أم
إبراهيم وبنتها عائشة زوجة الذعري واإلمرأتان األخريتان مرمي القدسية وفاطمة احلموية وسألته عند وفاته أين 

  اآلية } الذين تتوفاهم املالئكة { أجعل دار هجريت فقال مكان يسلم فيه دينك ودنياك مث تال قوله تعاىل 
صل الدمشقي قال يف الكواكب كانت له مشاركة وفيها سراج الدين أبو حفص عمر بن عبد العزيز الفيومي األ

جيدة وقال الشعر احلسن وله ديوان شعر يف جملد ضخم ومدح األكابر واألعيان ومخس الربدة ختميسا حسنا ورزق 
  فيه السعادة التامة واشتهر يف حال حياته وكتبه الناس حلسنه وعذوبة ألفاظه ومن شعره 

  ) به ليبني العبد أعذاره  عاتب** إن كان هجري لذنب حدثوك به ( 
  ) فال تطعها فإن النفس أمارة ** وإن يكن حظ نفس ماله سبب ( 

  وتويف بدمشق ودفن مبقربة باب السرجية على والده 



وفيها مشس الدين أبو الفضل حممد بن صارم الدين إبراهيم الرملي الشافعي الشهري بابن الذهيب اإلمام العامل أحد 
شق ذكر النعيمي أنه كان قائما خبدمة الشيخ رضى الدين الغزي وأن ميالده كان سنة تسع الشهود املعتربين بدم

ومخسني ومثامنائة وقال البدر الغزي كان يعرف القراءات وتويف بدمشق ليلة اجلمعة ثالث عشر احملرم بعد عوده من 
  القاهرة 

قي احلنبلي أقضى القضاة ولد بعد األربعني وفيها عز الدين حممد بن شهاب الدين أمحد الكوكاجي احلموي مث الدمش
  ومثامنائة وتويف عشية الثالثاء تاسع

  عشر ذي القعدة بدمشق وصلى عليه باجلامع األموي ودفن بالروضة من سفح قاسيون 
وفيها مجال الدين حممد بن إمسعيل املشرع عجيل اليمين قال يف النور كان إماما عاملا صاحلا تويف مبدينة زبيد ضحى 

  وم اخلميس الثالث عشر من شهر رمضان ودفن إىل جنب أبيه قبلي تربة الشيخ إمسعيل اجلربيت انتهى ي
وفيها مشس الدين حممد بن خليل الشيخ اإلمام العامل الطرابلسي الشافعي خليفة احلكم مبدينة طرابلس دخل إىل 

ب الفراديس وفيها حممد بن عبد الرمحن دمشق يف ضرورة له فتويف هبا غريبا يوم األربعاء سابع شعبان ودفن ببا
األسقع باعلوي اليمين الشافعي قال يف النور حفظ احلاوي ومنظومة الربماوي يف األصول وألفية ابن مالك وقرأ 

الكثري ودأب يف الطلب وأخذ عن الكثري من األعالم منهم إبراهيم بن ظهرية والسخاوي وله منه إجازة ومكث يف 
وحصل الكثري من العلوم وأقبل على نفع الناس إقراء وإفتاء مع الدين املتني والتحقيق مكة مدة لطلب العلم 

واإلتقان وشدة الورع والزهد والعبادة واخلمول وكان حسن التقرير أخذ عنه غري واحد وتويف بترمي يف شوال ومن 
ففعل فوجد ما سرق له يف  كراماته أن بعض خدمه سرق داره فقال له اذهب إىل املكان الفالين جتد ما أخذ لك

ذلك املكان الذي عينه انتهى وفيها تقريبا املوىل قوام الدين يوسف العامل الفاضل الشهري بقاضي بغداد كان من بالد 
العجم من مدينة شرياز وويل قضاء بغداد مدة فلما حدثت فيه فتنة ابن أردبيل ارحتل إىل ماردين وسكن هبا مدة مث 

أعطاه السلطان أبو يزيد سلطانية بروسا مث إحدى الثمانية وكان عاملا متشرعا زاهدا وقورا رحل إىل بالد الروم ف
  صنف شرحا عظيما على التجريد وشرحا على هنج البالغة وكتابا جامعا ملقدمات التفسري وغري ذلك رمحه اهللا تعاىل

  سنة مثان عشرة وتسعمائة

  
القرصلي مث احلليب كان من قرصة بفتح القاف وسكون الراء وضم فيها تويف العالمة برهان الدين إبراهيم بن علي 

الصاد املهملة قرية من القصري وكان من مجلة فالحيها فتعلم اخلط مث رأى يف املنام أنه على لوح يف البحر وبيده 
لب عصى حيركه فأول له ذلك بأنه يكون من أهل العلم وكان كما أول له من العلماء ودرس مبسجد العناتبة حب

وغريه قال ابن احلنبلي وأكب على دروسه مجاعة يف العقليات ملهارته فيها وإن كان يف النقليات أمهر وفضله فيها 
أظهر انتهى وفيها السلطان األعظم أبو يزيد خان بن السلطان حممد خان ابن السلطان مراد خان بن السلطان حممد 

بن السلطان أورخان بن السلطان عثمان خان سلطان الروم خان بن السلطان بايزيد خان ابن السلطان مراد خان 
وهو الثامن من ملوك بين عثمان ولد سنة ست ومخسني ومثامنائة قال الشيخ مرعي يف كتابه نزهة الناظرين ويل 
الد السلطنة سنة سبع ومثانني ومثامنائة وكان حمبا للعلماء واملشايخ واألولياء وله رياضات ويف أيامه تزايد الفتح بب

الروم وفتح عدة قالع وحصون وبىن املدارع واجلوامع والتكايا والزوايا واخلوانق ودار الشفاء واحلمامات واجلسور 



ورتب للمفيت األعظم ومن يف رتبته من العلماء لكل واحد يف كل عام عشرة آالف عثماين وكان يرسل للحرمني يف 
مدينة ويف أيامه قاتله أخوه السلطان جم على السلطنة مث اهنزم كل سنة أربعة عشر ألف دينار نصفها ملكة ونصفها لل

جم إىل مصر وحج يف زمن السلطان قايتباي مث عاد فأكرمه قايتباي إكراما عظيما مث رجع إىل الروم وقاتل أخاه ثانيا 
مه كان فهزمه فهرب جم إىل بالد النصارى فأرسل بايزيد إليه من مسه فحلق رأسه مبوسى مسموم فمات ويف أيا

  ظهور إمسعيل شاه فاستوىل على ملوك العجم وأظهر مذهب اإلحلاد والرفض وغري

اعتقاد أهل العجم إىل يومنا هذا ويف أيامه قدم عليه خطيب مكة الشيخ حمي الدين عبد القادر بن عبد الرمحن 
  ا العراقي والشيخ شهاب الدين أمحد بن احلسني شاعر البطحاء وامتدحه بقصيدته اليت أوهل

  ) ومن در لفظي أطيب النظم والنثر ** خذوا من ثنائي موجب احلمد والشكر ( 
فأجازه عليها ألف دينار ورتب له يف دفتر الصر كل سنة مائة دينار فكانت تصل إليه مث إىل أوالده من بعده انتهى 

نقرس وضعف عن وقال يف الكواكب وكان قد استوىل على املرحوم السلطان أيب يزيد يف آخر عمره مرض ال
احلركة وترك احلروب عدة سنني فصارت عساكره يتطلبون سلطانا شابا قوي احلركة كثري األسفار ليغازي هبم 

فرأوا أن السلطان سليم خان من أوالد أيب يزيد أقوى أخوته وأجلدهم فمالوا إليه وعطف عليهم فخرج إليه أبوه 
ملا رأى من ميل العساكر إليه فلما رأى السلطان أبو يزيد توجه  حماربا فقاتله وهزمه أبوه مث عطف على أبيه ثانيا

أركان الدولة إليه استشار وزراءه وأخصاءه يف أمره فأشاروا أن يفرغ له عن السلطنة وخيتار التقاعد يف أدرنة 
ىل أدرنة وأبرموا عليه يف ذلك فأجاهبم حني مل ير بدا من إجابتهم وعهد إليه بالسلطنة مث توجه مع بعض خواصه إ

فلما وصل إىل قرب جورا وكان فيها حضور أجله فتويف هبا ووصل خرب موته هو وسلطان مكة قايتباي بن حممد بن 
بركات الشريف وسلطان اليمن الشيخ عامر بن حممد إىل دمشق يف يوم واحد وهو يوم األحد ثامن عشرى ربيع 

اهيم ابن حممد بن إبراهيم بن منجك األمري الدمشقي األول من هذه السنة انتهى وفيها شهاب الدين أمحد بن إبر
قال يف الكواكب مل حيمد ابن طولون سريته يف أوقافهم وكانت وفاته بطرابلس ومحل إىل دمشق يف حمفة ودخلوا به 

دمشق يوم األحد سابع عشر احملرم ودفن بتربتهم مبيدان احلصا وتوىل أوقافهم بعده األمري عبد القادر بن منجك 
  ىانته

  
  وفيها شهاب الدين أمحد بن حسن مفيت مدينة تعز من اليمن تويف هبا يوم األربعاء ثالث عشر مجادى األوىل 

وفيها الفقيه عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب بكر بافضل احلضرمي قال يف النور ولد سنة مخسني ومثامنائة وارحتل 
أمحد بأفضل وعبد اهللا بن أمحد خمرمه والزم الثاين وخترج  لطلب العلم إىل عدن وغريها وأخذ عن اإلمامني حممد بن

به وانتفع به كثريا وأخذ أيضا عن الربهان بن ظهرية ومتيز واشتهر ذكره وبعد صيته وأثىن عليه األئمة من مشاخيه 
كثري  وغريهم وكان حريا بذلك وكان إماما عاملا عامال عابدا ناسكا ورعا زاهدا شريف النفس كرميا سخيا مفضاال

الصدقة حسن الطريقة لني اجلانب صبورا على تعليم العلم متواضعا حسن اخللق لطيف الطباع آمرا باملعروف ناهيا 
عن املنكر له حرمة وافرة عند امللوك وغريهم حافظا أوقاته ال يرى إال يف تدريس علم أو مطالعة كتاب أو اشتغال 

يها لالشغال والفتوى وصار عمدة القطر وانتهت إليه رياسة بعبادة وذكر ويل التدريس جبامع الشحر وانتصب ف
الفقه يف مجيع تلك النواحي ومل يزل على ذلك حىت تويف يوم األحد خامس شهر رمضان ودفن يف طرف بلد الشحر 

من جهة الشمال يف موضع موات وهو أول من دفن هناك ودفن الناس إىل جانبه حىت صارت مقربة كبرية انتهى 



الدين عبد احلق بن حممد البالطنسي الشافعي اإلمام العالمة ولد يف سنة ست ومخسني ومثامنائة وتويف  وفيها زين
  فجأة يوم األربعاء سابع شعبان وصلى عليه غائبة جبامع دمشق يوم اجلمعة ثالث رمضان قاله يف الكواكب 

ط اليمىن قال يف النور كان نعم الرجل وفيها عفيف الدين عبد العليم بن القاضي مجال الدين حممد بن حسني القما
فقها وصالحا ودينا وأمانا وعفة وصيانة قدم يف السنة اليت قبلها من مدينة أب متوعكا إىل زبيد بعد طلوع ولده 

  عفيف الدين عبد اهللا إليه فجعله نائبا له وقدم املدينة فلم يزل هبا مريضا

عد قدومه يف ليلة اإلثنني سادس عشر احملرم ودفن إىل جنب والده إىل أن وصل ابنه عبد اهللا باستدعائه إليه فمات ب
  مبجنة باب سهام انتهى 

وفيها املوىل مظفر الدين علي بن حممد الشريازي العمري الشافعي قطن حلب سنة ست عشرة وتسعمائة وأخذ هبا 
اين وكان ماهرا يف املنطق عن مجاعة منهم الشمس بن بالل وكتب حواشي على الكافية وكان صهرا ملنال جالل الدو

حىت كان يقول عنه منال جالل الدين لو كان املنطق جسما لكان هو منال مظفر الدين وذكر يف الشقائق أنه دخل 
بالد الروم وكان املوىل ابن املؤيد قاضيا بالعسكر وكان املنال مظفر الدين مقدما عليه حال قراءهتما على الدواين 

عظيما وعرضه على السلطان أيب يزيد فأعطاه مدرسة مصطفى باشا بالقسطنطينية فدرس  فأكرمه ابن املؤيد إكراما
هبا مدة مث أعطاه إحدى املدارس الثمان فدرس هبا مدة أيضا مث أضرت عيناه فعجز عن إقامة التدريس فعني له 

د طوىل يف احلساب السلطان سليم خان كل يوم ستني درمها بطريق التقاعد وتوطن مدينة بروسا قال وكانت له ي
واهليئة واهلندسة وزيادة معرفة بعلم الكالم واملنطق خاصة يف حاشية التجريد وحواشي شرح املطالع قال ورأيت 
على كتاب اقليدس من فن اهليئة أنه قرأه من أوله إىل آخره على الفاضل أمري صدر الدين الشريازي قال وكتب 

نفس حسن العقيدة صاحلا مشتغال بنفسه راضيا من العيش بالقليل عليه حواشي حمال مشكالت قال وكان سليم ال
واختار الفقر على الغىن وكان يبذل ماله للفقراء واحملاويج وقال ابن احلنبلي أنه مات مطعونا يف هذه السنة وقال يف 

ملي الفاضل خليفة الشقائق أنه مات مبدينة بروسا سنة اثنتني وعشرين فاهللا أعلم وفيها القاضي عالء الدين علي الر
احلكم العزيز بدمشق قال يف الكواكب قتل بني املغرب والعشاء ليلة السبت حادي مجادى اآلخرة بسوق الرصيف 

  بالقرب من اجلامع األموي وهو السوق املعروف اآلن بدرويش باشا عند باب الربيد خرج عليه مجاعة

الرملي إمام اجلامع األموي ملا كان بينهما من املخاصمات فقتلوه ومل يعرف قاتله واهتم بقتله القاضي شهاب الدين 
  الشديدة انتهى 

وفيها حممد بن أمحد بن أيب بكر بن عبد اهللا العيدروس باعلوي الشافعي قال يف النور كان مشاركا يف العلوم وقرأ 
  عبد اهللا انتهى  املنهاج الفقهي ومن حمفوظاته اإلرشاد وملحة اإلعراب وتويف بترمي ودفن مبشهد جده الشيخ

  سنة تسع عشرة وتسعمائة

  
فيها تويف الشيخ املعتقد إبراهيم بن حممد بن عبد الرمحن الدسوقي الشافعي الصويف الرباين ولد يف سنة ثالث وثالثني 
ومثامنائة ولبس خرقة التصوف من الشيخ شهاب الدين بن قرا وتفقه به ولقنه الذكر أبو العباس القرشي وأخذ عليه 

د عن والده عن جده قال احلمصي وكان صاحلا مباركا مكاشفا وقال ابن طولون كان شديد اإلنكار على العه
صوفية هذا العصر املخالفني له خصوصا الطائفة العربية قال ومل تر عيناي متصوفا من أهل دمشق أمثل منه لبست 



ذي احلجة سنة اثنيت عشرة وتسعمائة  منه اخلرقة ولقنين الذكر وأخذ على العهد اجلميع يوم السبت سادس عشرى
انتهى وذكره اجلمال يوسف ابن عبد اهلادي يف كتابه الرياض اليانعة يف أعيان املائة التاسعة فقال اشتغل وتصوف 
مشاع ذكره وعنده ديانة ومشاركة وللناس فيه اعتقاد انتهى وتويف بدمشق ليلة اإلثنني ثالث شعبان ودفن مبقربة 

  باب الصغري 
ا برهان الدين إبراهيم بن عثمان بن حممد بن عثمان بن موسى بن حيىي املرداوي الدمشقي الصاحلي احلنبلي وفيه

املعروف جبايب بن عبادة ولد يف رمضان سنة سبع وأربعني ومثامنائة ومسع على الربهان بن الباعوين والنظام بن مفلح 
  ل رجب والشهاب بن زيد وكان من األفاضل وتويف يوم اخلميس مسته

وفيها القاضي تقي الدين أبو بكر الشيخ العالمة الدمشقي الشافعي املعروف بابن قاضي زرع كان أحد خلفاء 
  احلكم بدمشق وتويف يوم الثالثاء عاشر شهر رمضان

  
وفيها شهاب الدين أمحد بن صدقة الشيخ الفاضل الشافعي أحد العدول بدمشق تويف وهو متوجه إىل مصر بالعريش 

  خر مجادى اآلخرة يف أوا
وفيها قاضي القضاة العالمة شهاب الدين أمحد الشيشي املصري احلنبلي ويل قضاء احلنابلة مبصر سنني وكان إماما 

عالمة وتويف يف صفر وويل قضاء احلنابلة عوضه ولده قاضي القضاة عز الدين وفيها زين الدين وحمب الدين بركات 
عي الدمشقي العاتكي الشافعي الشهري بابن سقط الشيخ اإلمام الفاضل ولد يف بن إبراهيم بن حممد بن إبرهيم األذر

  سابع عشر شعبان سنة ثالث ومخسني ومثامنائة وكان أحد عدول دمشق وتويف ليلة اجلمعة ثاين عشر شوال 
حىت  وفيها تقريبا شرف الدين شرف الصعيدي الشيخ الصاحل الورع الزاهد دخل مصر يف أيام الغوري وأقام هبا

مات وكان يصوم الدهر ويطوي أربعني يوما فأكثر وبلغ الغوري أمره فحبسه يف بيت وأغلق عليه الباب ومنعه 
الطعام واملاء مث أخرجه فصلى بالوضوء الذي دخل به فاعتقده الغوري اعتقادا عظيما وكان يكاشف مبا يقع للوالة 

  وغريهم قاله يف الكواكب 
عيدروس الشريف اليمين الشافعي قال حفيده يف النور السافر كان من أعيان عباد اهللا وفيها شيخ بن عبد اهللا بن ال

الصاحلني وخالصة املقربني حسن األخالق والشيم مجيل األوصاف معروفا باملعروف والكرم سليم الصدر رفيع 
شيخ أمحد وأخيه القدر صحب غري واحد من األكابر كأبيه الشيخ عبد اهللا العيدروس وعمه الشيخ علي وعمه ال

الشيخ أيب بكر ومن يف طبقتهم وأخذ عنهم وخترج هبم وصار وحيد عصره ومن املشار إليهم يف قطره وحماسنه 
كثرية وحبار فضائله غزيرة ال سبيل إىل حصرها واألوىل اآلن طيها دون نشرها وفيه يقول حفيده ومسيه سيدي 

  الشيخ الوالد قدس اهللا روحه 
  ) معاشرة حلسن اخللق تبدي ** هللا جدي ويف شيخ ابن عبد ا( 
  )سليم الصدر باإلنفاق يسدي ** له قلب منيب ذو صفاء ( 

  
  ) كرمي األصل ذو فخر وجمد ** له يف األوليا حسن اعتقاد ( 
  ) أبوه العيدروس اخلري يهدي ** تريب بالويل القطب حقا ( 

بن حممد بن مفلح الراميين األصل الدمشقي الصاحلي  انتهى حبروفه وفيها قاضي القضاة جنم الدين عمر بن إبراهيم



احلنبلي ولد سنة مثان وأربعني ومثامنائة وأخذ عن والده وغريه وويل قضاء قضاة احلنابلة بدمشق مرارا آخرها سنة 
 عشر وتسعمائة واستمر فيه إىل أن تويف ليلة اجلمعة ثاين شوال ودفن بالصاحلية على والده وكانت له جنازة حافلة

حضرها نائب الشام سيباي والقضاة الثالثة وخالئق ال حيصون وفيها سراج الدين عمر بن شيخ اإلسالم عالء 
الدين علي بن عثمان بن عمر بن صاحل الشهري بابن الصرييف الدمشقي الشافعي ولد سنة أربع أو مخس وعشرين 

ه أسانيد عالية باحلديث النبوي وويل نيابة القضاء ومثامنائة وقيل سنة ثالثني وكان إماما عاملا عالمة خطيبا مصقعا ل
بدمشق مدة طويلة والعرض والتقرير وباشر خطابة اجلامع األموي حنو أربعني سنة وتويف ليلة األحد سابع شوال 

وصلى عليه السيد كمال الدين بن محزة باألموي ودفن مبقربة باب الصغري على والده احلافظ عالء الدين الصرييف 
  سجد النارنج غريب م

وفيها أبو حفص عمر البجائي املغريب املالكي اإلمام العالمة القدوة احلجة الفهامة ويل اهللا تعاىل والعارف به قدم إىل 
مصر يف زمان السلطان الغوري وصار له عند األكابر وغريهم القبول التام وكان له كشف ظاهر خيرب بالوقائع اآلتية 

أخرب وهو ممن أخرب بزوال دولة اجلراكسة وقتاهلم البن عثمان وقال أن الدولة تكون يف مستقبل الزمان فتقع كما 
للسلطان سليم ومر على املعمار وهو يعمر القبة الزرقاء للغوري جتاه مدرسته فقال ليس هذا قرب الغوري فقالوا له 

ا طويال مجيل الصورة طيب الرائحة واين قربه فقال يقتل يف املعركة فال يعرف له قرب وكان األمر كما قال وكان شاب
على الدوام حفظ املدونة الكربى لإلمام مالك ومسع احلديث الكثري وكان يصوم الدهر وقوته يف الغالب الزبيب ومل 

  يكن على رأسه

عمامة إمنا كان يطرح مالءة عريضة على رأسه وظهره ويلبس جبة سوداء واسعة األكمام وسكن جامع امللك 
نتقل إىل جامع حممود مث عاد إىل قبة املارستان خبط بني القصرين وبقي هبا إىل أن مات وملا سكن جبامع باحلسينية مث ا

  حممود قال فيه الشيخ مشس الدين الدمياطي أبياتا منها 
  ) حفص وما مجعت أوصافه الغرر ** سألتين أيها املوىل مديح أيب ( 
  )  قصر كمال من البه نقص وال** مكمل يف معانيه وصورته ( 
  ) وال له قط يف غري التقى نظر ** مطهر القلب ال غل يدنسه ( 
  ) إلنه اآلن حممود ومفتخر ** فهن جامع حممود بساكنه ( 
  ) حد فيا لك حبرا كله درر ** وقل له فيك حبر العلم ليس له ( 

من قرب القاضي بكار وفيها أو وتويف يف هذه السنة أو اليت بعدها ودفن بالقرافة يف حوش عبد اهللا بن وهب بالقرب 
يف اليت بعدها مصلح الدين مصطفى الرومي احلنفي الشهري بابن الربكي اإلمام العامل طلب العلم وخدم املوىل قاسم 

الشهري بقاضي زاده مث صار معيدا لدرسه مث درس يف بعض املدارس مث جعله السلطان أبو يزيد معلما لولده 
ية مث أعطاه إحدى الثمانية مث قضاء أدرنة وكان يف قضائه حسن السرية حممود الطريقة السلطان أمحد وهو أمري باماس

واستمر قاضيا هبا مدة طويلة إىل أن عزله السلطان سليم يف أوائل سلطنته وعني له كل يوم مائة وثالثني عثمانيا 
  وكان مفننا فصيح اللسان طلق اجلنان رمحه اهللا تعاىل 

ن أمحد الشهري بابن شكم الدمشقي الشافعي اإلمام العالمة قال احلمصي كان عاملا صاحلا وفيها جنم الدين حممد ب
زاهدا وقال ابن طولون كتب على أربعني مسئلة بالشامية سأله عنها مدرسها شيخ اإلسالم تقي الدين بن قاضي 

وتسعمائة عند ضريح  عجلون فكتب عليها وعرضها عليه يوم األربعاء سادس عشرى ربيع اآلخر سنة اثنيت عشرة
  الواقفة فأسفر عن استحضار حسن وفضيلة تامة وتويف



يوم اإلثنني خامس عشر شوال ودفن بصاحلية دمشق وفيها حمي الدين حممد بن حسن بن عبد الصمد الساموين 
رقى فيه مث صار الرومي احلنفي العامل العامل الزاهد قرأ على والده وعلى املوىل عالء الدين العريب مث ويل التدريس وت

قاضي أدرنة من قبل السلطان سليم وتويف وهو قاض هبا قال يف الشقائق كان مشتغال بالعلم غاية االشتغال حبيث ال 
ينفك عن حل الدقائق ليال وهنارا وكان معرضا عن مزخرفات الدنيا يؤثر الفقراء على نفسه حىت خيتار ألجلهم 

حمبة صادقة للصوفية وله حواش على شرح املفتاح للسيد الشريف  اجلوع والعرى راضيا من العيش بالقليل له
وحواش على حاشية التجريد للسيد أيضا وحواش على التلويح للتفتازاين انتهى وفيها مشس الدين أبو عبد اهللا حممد 

امل العامل الزم بن حسن بن حممد بن أيب بكر البايب املولد احلليب املنشأ الشافعي املعروف بابن البيلوين اإلمام الع
الشيخ بدر الدين بن السيويف وحدث عنه وقرأ على الكمال حممد بن الناسخ الطرابلسي وهو نزيل حلب يف شعبان 

سنة مخس وتسعمائة من أول صحيح البخاري إىل أول تفسري سورة مرمي وأجازه ومن معه وأجازه مجاعة آخرون 
عه احلديث املسلسل باملصافحة ومنهم الكمال والربهان ابنا أيب منهم احلافظ السخاوي وألبسه الطاقية وصافحه وأمس

شريف املقدسيان وذلك عن اجتماع وقراءة عليهما وحدث جبامع حلب على الكرسي بصحيح البخاري وغريه 
وويل إمامة السفاحية واحلجازية جبامع حلب دهرا وكان متقشفا متواضعا يعرب عن نفسه بلفظ عبيدكم كثريا وتويف 

  يوم السبت ثاين عشرى القعدة حبلب 
وفيها مشس الدين حممد بن جالل الدين حممد بن فتح الدين عبد الرمحن ابن وجيه الدين حسن املصري املالكي 

ويعرف كسلفه بابن سويد قال يف النور ولد يف سادس شعبان سنة ست ومخسني ومثامنائة ونشأ يف كنف أبيه فحفظ 
  لي والفية النحو وغري ذلك وعرض علىالقرآن وابن احلاجب الفرعي واألص

خلق واشتغل قليال على والده وورث عنه شيئا كثريا فأتلفه يف أسرع وقت مث أملق وذهب إىل الصعيد مث إىل مكة 
وقرأ هناك على احلافظ السخاوي املوطأ ومسند الشافعي وسنن الترمذي وابن ماجه ومسع عليه شرحه لأللفية وغري 

ه مدة وذكره السخاوي يف تارخيه فقال كان صاحب ذكاء وفضيلة يف اجلملة واستحضار ذلك من تصانيفه والزم
وتشدق يف الكالم وكانت سريته غري مرضية وأنه توجه إىل اليمن ودخل زيلع ودرس وحدث مث توجه إىل كنباية 

ب من سلطاهنا حممود وأقبل عليه صاحبها وقال الشيخ جار اهللا بن فهد وقد عظم صاحب الترمجة يف بالد اهلند وتقر
شاه ولقبه مبلك احملدثني ملا هو مشتمل عليه من معرفة احلديث والفصاحة وهو أول من لقب هبا وعظم بذلك يف 

بالده وانقاد له األكابر يف مراده وصار منزله مأوى ملن طلبه وصالته واصلة ألهل احلرمني واستمر كذلك مدة حياة 
فر شاه أخرج بعض وظائفه عنه بسبب معاداة بعض الوزراء فتأخر عن خدمته السلطان املذكور وملا توىل ولده مظ

إىل أن مات قال ومل خيلف ذكرا بل تبىن ولدا على قاعدة اهلند فورثه مع زوجته ومل حيصل البنته اليت بالقاهرة شيئا 
  من مرياثها لغيبتها ودفن بأمحداباد من كجرات انتهى 

  سنة عشرين وتسعمائة

  
وىل إبراهيم الرومي احلنفي الشهري بابن اخلطيب العامل الفاضل أحد املوايل العثمانية قرأ على أخيه املوىل فيها تويف امل

خطيب زاده وعلى غريه وويل التداريس وترقى فيها حىت صار مدرسا مبدرسة السلطان مراد خان بربوسا وتويف 
عا عن اخللق مشتغال بنفسه أديبا لبيبا إال أنه مل وهو مدرس هبا قال يف الشقائق كان سليم الطبع حليم النفس منجم



يشتغل بالتصنيف لضعف دائم يف مزاجه انتهى وفيها شهاب الدين أمحد بن محزة الشيخ اإلمام العامل العالمة الصاحل 
  التركي الطرابلسي الدمشقي الشافعي الصويف ولد يف شوال سنة

الشام وملا جاء من كفالة طرابلس إىل كفالة دمشق صحبه املترجم أربع وثالثني ومثامنائة وكان إماما لكافل طرابلس 
وكان على طريقة حسنة قال احلمصي كان رجال عاملا صاحلا ومن حماسنه أنه صلى باجلامع األموي يف شهر رمضان 
 بالقرآن مجيعه يف ركعتني وقال النعيمي أصيب يف بصره سنة مخس عشرة وتسعمائة بعد أن أصيب يف أواخر القرن

  التاسع بأوالد جنباء وصرب مث انقطع عن الناس باملدرسة التقوية إىل أن تويف يوم اخلميس خامس ذي القعدة 
وفيها تقريبا شهاب الدين أمحد بن عمر بن سليمان اجلعفري الدمشقي الشافعي الصويف الوفائي له كتاب لطيف 

ى حكمة اتبعها بشعر عقدها فيه فمن ذلك شرح فيه حكم ابن عطاء اهللا وضعه على أسلوب غريب كلما تكلم عل
  قوله 

  ) يشهد فيه وجود فاقته ** أجل أوقات عارف زمن ( 
  ) من ربه من وجود زلته ** متصفا بالذي يقربه ( 

  عقد فيه قول ابن عطاء اهللا خري أوقاتك وقت شهدت فيه وجود فاقتك وترد إىل وجود زلتك وقال أيضا 
  ) لب منكا هو ما يط** خري ما تطلب منه ( 
  ) للذي يرضيه عنكا ** فاطلب التوفيق منه ( 

  عقد فيه قول ابن عطاء اهللا خري ما تطلبه منه ما هو طالبه منك وقال أيضا 
  ** ) إن وسع الكون صغري جرم جثما نيتك ( 
  ** ) فإنه يضيق عن عظيم روحانيتك ( 

سعك من ثبوت روحانيتك وفرغ من تأليف عقد فيه قول ابن عطاء اهللا وسعك الكون من حيث جثمانيتك ومل ي
هذا الكتاب يوم اجلمعة ثالث عشرى القعدة من السنة اليت قبلها مبكة املشرفة جتاه البيت احلرام وفيها أمحد الشيخ 

الصاحل املعتقد املعروف بأيب عراقية أصله من العجم وأقام بدمشق وكان لألروام فيه اعتقاد زائد قال ابن طولون 
  ذ عنه وقد أخربناوهو ممن أخ

كثريا عن استيالئهم على هذه البالد وعمارهتم على قرب احمليوي بن العريب وعنده تكية قبل موته وقد وقع ذلك بعد 
  موته بسنتني كما قال انتهى تويف يف هذه السنة ودفن عند صفة الدعاء أسفل الروضة من سفح قاسيون 

ن بضم اجليم وفتح الكاف وسكون النون وهي كلمة هندية ويف حدودها صاحب خزانة الفتاوى وهو القاضي جك
جعلت علما ومعناها بلسان اهلند كثري املال كان رمحه اهللا تعاىل أحد إخوة أربعة كلهم فقهاء فضالء ولوا القضاء 

بنهر واله من إقليم الكجرات واسم القصبة اليت نشأوا هبا كرى بفتح الكاف وكسر الراء آخره ياء مثناة حتت 
ان يف أواخر سلطنة السلطان حممود شاه بن حممد شاه بن أمحد شاه الكجرايت وفيها حسام الدين حسني ابن عبد وك

الرمحن الرومي احلنفي العامل الفاضل قرأ على علماء عصره ودخل إىل خدمة املوىل أفضل زاده مث قرأ على املوىل عبد 
لتداريس حىت صار مدرسا مبدرسة السلطان حممد بربوسا مث الرمحن بن املؤيد مث خدم املوىل خواجه زاده مث ويل ا

مبدرسة أيب يزيد باماسية مث بإحدى الثمانية ومات وهو مدرس هبا وكان فاضال بارعا حسن الصوت لطيف املعاشرة 
له أدب ووقار وله حواش على أوائل حاشية التجريد وكلمات متعلقة بشرح الوقاية لصدر الشريعة ورسالة يف 

تخالف اخلطيب ورسالة يف جواز الذكر اجلهري وغري ذلك قاله يف الكواكب وفيها عمر بن معوضة جواز اس



  الشرعي قال يف النور كان فقيها عاملا صاحلا مات يوم األربعاء ثاين عشر شوال بزبيد انتهى 
املسلك املريب قال يف  وفيها أبو الوفا حممد بن عبد اهللا بن حممد بن حممد املوصلي األشعري الشافعي الشيخ الصاحل

الكواكب كان من أعيان الصوفية بدمشق وأصالئهم أبا عن جد تويف يف ثامن عشر شهر رمضان ودفن مبقربة 
القبيبات رمحه اهللا تعاىل وفيها مجال الدين حممد بن الصديق الصائغ قال يف النور كان فقيها إماما عالمة تويف مبدينة 

  زبيد ليلة السبت احلادي عشر من

  شهر ربيع األول ودفن غريب مشهد الشيخ أمحد الصياد انتهى 

  سنة إحدى وعشرين وتسعمائة

  
يف حدودها تويف الشيخ شهاب الدين أبو العباس أمحد بن حسني بن حممد العليين املكي نزيل املدينة الشافعي ولد 

ازين يف استدعاء خبط شيخنا النعيمي سنة اثنتني ومخسني ومثامنائة ومسع على مجاعة وأجازه آخرون قال ابن طولون أج
  مؤرخ يف سنة عشرين وتسعمائة قال ورمبا اجتمعت به انتهى 

وفيها بدر الدين حسن بن ثابت بن إمسعيل الزمزمي املكي خادم بئر زمزم وسقاية العباس نزيل دمشق الشافعي 
الزمزمي وغريه مث اعتىن بعلم الزيارج اإلمام احليسوب املفيد قال يف الكواكب أخذ العلم عن قريبه الشيخ إبراهيم 

وبتصانيف الشيخ جالل الدين السيوطي رمحه اهللا تعاىل وتويف باملدرسة البادرائية داخل دمشق يف سابع عشر ربيع 
  األول تقريبا سنة إحدى وعشرين وتسعمائة حتقيقا ودفن مبقربة باب الصغري انتهى 

د الرب بن قاضي القضاة حمب الدين أيب الفضل حممد بن قاضي وفيها قاضي القضاة سرى الدين أبو الربكات عب
القضاة حمب الدين أيضا أيب الوليد حممد بن الشحنة احلنفي ولد حبلب سنة إحدى ومخسني ومثامنائة ورحل إىل 

القاهرة فاشتغل يف علوم شىت على شيوخ متعددة ذكرهم السخاوي يف ترمجته يف الضوء الالمع منهم والده وجده 
س وأفىت وتوىل قضاء حلب مث قضاء القاهرة وصار جليس السلطان الغوري ومسريه قال احلمصي كان عاملا ودر

متقنا للعلوم الشرعية والعقلية وقال ابن طولون ومل يثن الناس عليه خريا وذكر احلمصي أن عبيد السلموين شاعر 
  القاهرة هجاه بقصيدة قال يف أوهلا 

  ) ومل ال وعبد الرب قاضي قضاهتا ** هتا فشا الزور يف مصر ويف جنبا( 
  وعقد على السلموين بسبب ذلك جملس يف مستهل حمرم سنة ثالث عشرة

حبضرة السلطان الغوري وأحضر يف احلديد فأنكر مث عزر بسببه بعد أن قرئت القصيدة حبضرة السلطان وأكابر 
ء خبيث اهلجو ما سلم منه أحد من أكابر مصر الناس وهي يف غاية البشاعة والشناعة والسلموين املذكور كان هجا

فال يعد هجوه جرحا يف مثل القاضي عبد الرب وقد كان له يف ذلك العصر حشمة وفضل وكان تليمذه القطب بن 
سلطان مفيت دمشق يثين عليه خريا وحيتج بكالمه يف مؤلفاته وكان ينقل عنه أنه أفىت بتحرمي قهوة النب وله رمحه اهللا 

ات كثرية منها شرح منظومة ابن وهبان يف فقه أيب حنيفة النعمان ومنها شرح الوهبانية يف فقه احلنفية تعاىل مؤلف
وشرح منظومة جده أيب الوليد بن الشحنة اليت نظمها يف عشرة علوم وكتاب لطيف يف حوض دون ثالثة أذرع هل 

ذخائر األشرفية يف ألغاز احلنفية وله شعر جيوز فيه الوضوء أو ال وهل يصري مستعمال للتوضى فيه أو ال ومنها ال
  لطيف منه 



  ) ويب واهللا للدنيا الفخار ** أضاروها مناقيب الكبار ( 
  ) هلا يف سائر الدنيا انتشار ** بفضل شائع وعلوم شرع ( 
  ) مفاخرهم هبا الركبان ساروا ** وجمد شامخ يف بيت علم ( 
  ) قرار  وفوق الفرقدين هلا** ومهة لوذع منهم تسامى ( 
  ) إىل حتقيقه أبدا يصار ** وفكر صائب يف كل فن ( 

وال على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت ال { وقال ناظما ألمساء البكائني يف غزوة تبوك وهم الذين نزلت فيهم 
  } أجد ما أمحلكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع 

  ) خري مرسل  لكوهنم قد فارقوا** أال إن بكاء الصحابة سبعة ( 
  ) كذا سلمة عرباص وابن مغفل ** فعمرو أبو ليلى وعلية سامل ( 

  وذيل عليه البدر الغزي فقال 
  )وعبد ابن عمرو بن أزرق معقل ** كثعلبة عمرو وصخر وديعة ( 

ه قال البدر املذكور وكنت قبل أن أقف على بييت القاضي عبد الرب املذكور قد استوفيت أمساءهم ونظمتها يف هذ
  األبيات 

  ) بكوا حزنا إذ فارقوا خري مرسل ** ويف الصحب بكاءون بضعة عشر قد ( 
  ) وصخر بن سلمان وربع مبعقل ** فمنهم أبو ليلى وعمرو بن عتمة ( 
  ) كذاك ابن عمرو مث جنل مغفل ** كذلك عبد اهللا وهو ابن أزرق ( 
  ) ي هو ابن عمري يف مقال هلم جل** وثعلبة وهو ابن زيد وسامل ( 
  ) وباألجمد العرباض للعد أكمل ** أبو علية أو علية ووديعة ( 

وذكر ابن احلنبلي يف تارخيه أن القاضي عبد الرب نظم أبياتا يف أمساء البكائني املذكورين وبني فيها اختالف املفسرين 
  وأهل السري فيهم وشرحها يف رسالة لطيفة ومن لطائفه قوله 

  ) فتبسمت عن در ثغر جوهري * *حبشية ساءلتها عن جنسها ( 
  ) قالت فما تبغيه جنسي احمري ** وطفقت أسأل عن نعومة ما طفى ( 

وتويف يوم اخلميس خامس شعبان حبلب وفيها تقريبا عز الدين عبد العزيز بن عبد اللطيف بن أمحد بن جار اهللا بن 
يد ولد سنة مثان وثالثني ومثامنائة مبكة وحفظ زايد بن حيىي بن حميا بن سامل املكي الشافعي املعروف كسلفه بابن زا

القرآن العظيم وسافر مع أبيه يف التجارة إىل اهلند واليمن وسواكن وغريها ومسع على أيب الفتح املراغي مجيع 
البخاري خال أبواب وبعض مسلم وكتبا كثرية منه السنن األربعة ومسع على احلافظ تقي الدين بن فهد ومنه أشياء 

لى الشهاب الزفتاوي املسلسل باألولية وجزء أيوب السختياين والربدة للبوصريي وغري ذلك وأجاز له كثرية وع
مجاعة منهم احلافظ ابن حجر وأمحد بن حممد بن أيب بكر الدماميين والعز عبد الرحيم بن الفرات والسعد الديري 

س عبد العزيز بن العمدة املؤرخ الرحال جنم ومجاعة آخر وفيها تقريبا أيضا احلافظ عز الدين أبو اخلري وأبو فار
  الدين

أيب القسم وأيب حفص عمر بن العالمة الرحلة احلافظ تقي الدين أيب الفضل حممد بن حممد بن حممد الشريف العلوي 
الشهري كسلفه بابن فهد املكي الشافعي ولد يف الثلث األخري من ليلة السبت سادس عشرى شوال سنة مخسني 



كة املشرفة وحفظ القرآن العظيم واألربعني النووية واإلرشاد البن املقري والفية ابن مالك والنخبة البن ومثامنائة مب
حجر والتحفة الوردية واجلرومية وعرضها مجيعها على والده وجده والثالثة األوىل على مجاعة غريمها واستجاز له 

سيوطي والربهان الزمزمي وغريهم مث رحل بنفسه إىل والده مجاعة منهم ابن حجر وأمسعه على املراغي والزين األ
املدينة املنورة مث إىل الديار املصرية ومسع هبما وبالقدس وغزة ونابلس ودمشق وصاحليتها وبعلبك ومحاة وحلب 

وغريها ممن ال حيصى وجد واجتهد ومتيز مث عاد إىل بلده مث رجع إىل مصر بعد حنو أربع سنوات وذلك يف سنة مخس 
 وقرأ على شيخ اإلسالم زكريا والشرف عبد احلق السنباطي يف اإلرشاد وعلى السخاوي الفية احلديث وسبعني

وغريها ورجع إىل بلده مث سافر يف موسم السنة اليت تليها إىل دمشق وقرأ هبا على الزين خطاب واحملب البصروي 
إىل حلب مث رجع وسافر إىل القاهرة وكان قد أخذ عنه مبكة أيضا وحضر دروس التقوى بن قاضي عجلون وسافر 

مث عاد إىل بلده مث عاد إىل القاهرة والزم السخاوي وحضر دروس إمام الكاملية والسراج العبادي مث رجع إىل بلده 
وأقام هبا مالزما لالشتغال واالشغال والزم فيها عامل احلجاز الربهان ابن ظهرية يف الفقه والتفسري وأخاه الفخر 

هي يف الفقه وأصوله وأخذ النحو عن أيب الوقت املرشدي والسيد السنهوري مؤرخ املدينة والنحو والنور الفاك
واملنطق عن العالمة حيىي املالكي وبرع يف علم احلديث ومتيز فيه باحلجاز مع املشاركة يف الفضائل وعلو اهلمة 

  وفهرست مروياته وجزء يفوالتخلق باألخالق اجلميلة وصنف عدة كتب منها معجم شيوخه حنو ألف شيخ 

املسلسل باألولية وكتاب فيه املسلسالت اليت وقعت له ورحلة يف جملد وكتاب الترغيب واالجتهاد يف الباعث 
لذوي اهلمم الغلية على اجلهاد وترتيب طبقات القراء للذهيب وتاريخ على السنني ابتدأ فيه من سنة اثنتني وسبعني 

جازه مرارا ومسع منه احلديث املسلسل باألولية مث املسلسل باحملمدين مث املسلسل ومثامنائة وذكر ابن طولون أنه أ
  حبرف العني وذلك يوم اإلثنني سادس ذي احلجة سنة عشرين وتسعمائة بزيارة دار الندوة انتهى 

ة وبذال وفيها مجال الدين حممد بن حممد النظاري قال يف النور كان نعم الرجل فقها وعقال وصيانة ودينا وأمان
للمعروف كافا لألذى معينا للملهوف له صدقات جليلة سرا وعالنية وكان قطب رحى اململكة السلطانية الظافرية 
وعني األعيان يف اجلهة اليمانية ومن آثاره بناء املسجد ببيت الفقيه عجيل عمره عمارة متقنة إىل الغاية وبىن مدرسة 

ن الكتب النفيسة وله من اآلثار احلسنة ما جيل عن الوصف وتويف يوم مبدينة اب ووقف عليها وقفا جليال ومجلة م
اخلميس الثاين والعشرين من مجادى األوىل مبدينة اب بعد أن طلع إليها متوعكا من حنو شهر وترك ولده الفقيه عبد 

  احلق عوضا عنه بزبيد انتهى 

  سنة اثنتني وعشرين وتسعمائة

  
عثمان خلد اهللا دولتهم وأبد سيادهتم وفيها تويف القاضي برهان الدين إبراهيم  فيها زالت دولة اجلراكسة مبلوك بين

السمديسي املصري احلنفي قال يف الكواكب ويل نيابة القضاء والوظائف الدينية بالقاهرة وناب عن عمه القاضي 
ليه يف اجلامع األزهر مشس الدين السمديسي يف إمامة الغورية وتويف يوم اإلثنني سادس عشر مجادى األوىل وصلى ع

  انتهى 
وفيها برهان الدين أبو الوفا إبراهيم بن زين الدين أيب هريرة عبد الرمحن ابن مشس الدين حممد بن جمد الدين إمسعيل 

  الكركي األصل القاهري



يوم املولد والدار والوفاة احلنفي إمام السلطان ويعرف بابن الكركي قال يف النور السافر ولد وقت الزوال من 
اجلمعة تاسع شهر رمضان سنة مخس وثالثني ومثامنائة بالقاهرة وأمه أم ولد جركسية وحفظ القرآن وأربعني النووي 
والشاطبية وخمتصر القدوري والفية ابن مالك وغريها وعرض حمفوظاته على أئمة عصره كالشهاب بن حجر والعلم 

ن اهلمام ومجاعة آخرين وكتبوا كلهم له ومسع صحيح البلقيين والقلقشندي واللولوي السقطي وابن الديري واب
مسلم أو أكثره على الزين الزركشي وأقبل على العلم وحتصيله فأخذ الفقه والعربية عن الشمس إمام الشيخونية 

وكذا أخذ عن النجم الغزي والعز عبد السالم البغدادي ومسع عليه الشفا وقرأ الصحيحني على الشهاب بن العطار 
س الكمال بن اهلمام والزم التقي احلصين والتقي الشمين والكافيجي وعظم اختصاصه هبم وأخذ عن وحضر درو

الشمين التفسري وعلوم احلديث والفقه واألصلني والعربية واملعاين والبيان ورتبت له الوظائف الكثرية من مجلتها 
ن القضاة وغريهم يترددون إليه ومال دينار كل يوم ونوه به يف قضاء احلنفية وكان شأنه أعلى من ذلك إذ كا

األفاضل من الغرباء وغريهم من االستفادة منه واملباحثة معه ومل يزل يزيد اختصاصه بالسلطان قايتباي حبيث مل 
يتخلف عنه يف سفر وال غريه قال السخاوي أنه متىن حبضرته املوت فانزعج من ذلك وقال بل أنا أمتناه لتقرأ عند 

ف وأفىت وحدث وروى ونظم ونثر ونقب وتعقب وخطب ووعظ وقطع ووصل وقدم وأخر قربي وتزورين وصن
ومن تصانيفه فتاوى يف الفقه مبوبة يف جملدين وحاشية على توضيح ابن هشام هذا كله مع الفصاحة والبالغة 

بديهة وحسن العبارة والضبط وجودة اخلط ولطف العشرة وامليل إىل النادرة واللطف ومزيد الذكاء وسرعة ال
  واالعتراف بالنعمة والطبع املسقتيم إىل أن تنكد خاطر

السلطان من جهته يف سنة ست ومثانني فمنعه من احلضور يف حضرته فتوجه لالقراء يف بيته فنون العلم والفتيا وحج 
ية ثالث حجات وأخذ عن أهل احلرمني وأخذوا عنه انتهى كالم صاحب النور وقال ابن فهد أنه توىل قضاء احلنف

بالقاهرة يف زمن األشرف بن قايتباي يف سنة ثالث وتسعمائة مث عزل سنة ست واستمر معزوال إىل أن مات وقال يف 
الكواكب السائرة كانت وفاته يوم الثالثاء خامس شعبان غريقا جتاه منزله من بركة الفيل بسبب أنه كان توضأ 

 يتفق أحد يسعفه فاستبطأوه وطلبوه فوجدوا عمامته عائمة بسالمل قيطونه فانفرك به القبقاب فانكفأ يف الربكة ومل
وفردة القبقاب على السلم فعلموا سقوطه يف الربكة فوجدوه ميتا ونال الشهادة ودفن من الغد بفسقيته اليت أنشأها 

بيته  بتربة األتابك يشبك بقرب السلطان قايتباي وتردد األمري طومان باي الذي صار سلطانا بعد موت الغوري إىل
وذهب ماشيا إىل جنازته هو ومن مبصر من األعيان انتهى وفيها برهان الدين أبو الفتح إبراهيم بن علي بن أمحد 

القلقشندي الشيخ اإلمام العالمة احملدث احلافظ الرحلة القدوة الشافعي القاهري أخذ عن مجاعة منهم احلافظ ابن 
ا وخرج لنفسه أربعني حديثا قال البدر العالئي أنه آخر من يروي حجر واملسند عز الدين بن الفرات احلنفي وغريمه

عن الشهاب الواسطي وأصحاب امليدومي والتاج الشرابشي والتقي الغزنوي وعائشة الكنانية وغريهم وقال 
ال  الشعراوي كان عاملا صاحلا زاهدا قليل اللهو واملزاح مقبال على أعمال اآلخرة حىت رمبا ميكث اليومني والثالثة

يأكل انتهت إليه الرياسة وعلو السند يف الكتب الستة واملسانيد واألقراء قال وكان ال خيرج من داره إال لضرورة 
شرعية وليس له تردد إىل أحد من األكابر وكان إذا ركب بغلته وتطيلس يصري الناس كلهم ينظرون إليه من شدة 

  وم الثالثاء عاشر مجادى اآلخرة عن إحدى وتسعني سنة ال تزيداهليبة واخلفر الذي عليه وتويف فقريا حبصر البول ي

يوما وال تنقص يوما وصلى عليه باجلامع األزهر ودفن بتربة الطويل خارج باب احلديد من صحراء القاهرة قال 
الشعراوي وكأن الشمس كانت يف مصر فغربت أي عند موته وفيها برهان الدين إبراهيم بن موسى بن أيب بكر بن 



شيخ علي الطرابلسي مث الدمشقي نزيل القاهرة احلنفي اإلمام العالمة أخذ عن السخاوي والدميي وغريمها وكان ال
منقطعا يف خلوة باملؤيدية عند الشيخ صالح الدين الطرابلسي مث طلب العلم واشتغل وترقى مقامه عند األتراك 

ة وصلى عليه وعلى الربهانني ابن الكركي املتقدم بواسطة اللسان مث صار شيخ القجماسية وتويف يف آخر هذه السن
وابن أيب شريف اآليت يف السنة اليت بعد هذه غائبة جبامع دمشق وفيها أمحد بن أيب بكر العيدروس الشيخ الصاحل 

الويل العجيب قال يف النور أمه هبية بنت الشيخ علي بن أيب بكر بن الشيخ عبد الرمحن الشقاف وأمها فاطمة بنت 
خ عمر احملضار بن الشيخ عبد الرمحن الشقاف فولده الشيخ عمر من اجلهتني كما ولده أيضا الشيخ أبو بكر الشي

  ابن عبد الرمحن مرتني وقد متيز هبذا عن غريه من بين عمه كما أشار إليه العالمة حبرق حيث يقول فيه 
  ) إىل جد اال هو السيد ** أصيل السيادة ال ينتمي ( 
  ) بفخر هو الشمس ال جيحد ** و العيدروس لئن شاركته بن( 
  ) بآيات جمد له تشهد ** فقد خصه اهللا من بينهم ( 
  ) فطاب له الفرع واحملتد ** حوى سر جديه من أمه ( 

فهو الوارث ألبيه وجده وحامل الراية من بعده وويل عهده فقد قام باملقام أمت قيام وهنض مبا هنض به آباؤه الكرام 
 معاقل اجملد وشاد وأحيا الرواتب اليت أسسها أبوه واألوراد وواظب على إطعام الطعام وصلة فساد وجاد وبىن

األرحام واإلحسان إىل الفقراء واأليتام باذال جاهه وماله يف إيصال النفع إىل أهل اإلسالم واتفق أن مثن الكسوة اليت 
  اشتراها يف

ر وحكى أن خبز مطبخه كان إذا ركموه يبلغ إىل سطح آخر ختمة لرمضان صالها بلغ مخسة آالف دينار أو أكث
الدار ودور عدن عالية جدا حبيث أهنا تكون على ثالثة قصور غالبا قال الراوي فعجبت وقلت ما كان بعدن إذ ذاك 
سائل قالوا ال ما كان يف زمنه وزمن والده يف عدن سائل أصال وحماسنه رمحه اهللا تعاىل أكثر من أن حتصر وأشهر من 

  ن تذكر ورثاه العالمة حبرق مبرثية حسنة منها أ
  ) وأيام احلياة إىل قصور ** ملن تبىن مشيدات القصور ( 

  إىل أن قال 
  ) رزيته على بشر كثري ** وروعت األنام بفقد شخص ( 
  ) تبقى من مشوس من بدور ** شهاب ثاقب من نور بدر ( 

بة أبيه وعمره يومئذ أربعون سنة تقريبا انتهى ملخصا وفيها وهي طويلة وتويف يف سلخ احملرم بعدن ودفن هبا يف ق
السيد أمحد البخاري العارف باهللا تعاىل الشريف احلسيين قال يف الكواكب صحب يف بدايته الشيخ العارف باهللا 

تعاىل خواجه عبيد اهللا السمرقندي مث صحب بأمره الشيخ االهلي وسار معه إىل بالد الروم وترك أهله وعياله 
ببخارى وكان الشيخ االهلي يعظمه غاية التعظيم وعني له جانب ميينه وكان يقول أن السيد أمحد البخاري صلى بنا 

الفجر بوضوء العشاء ست سنني وسئل السيد أمحد عن نومه يف تلك املدة قال كنت آخذ بغلة الشيخ ومحاره يف 
أرسلهما لريتعا يف اجلبل واستند إىل جبل وأنام صبيحة كل يوم وأصعد اجلبل لنقل احلطب إىل مطبخ الشيخ وكنت 

ساعة وذهب بإذن شيخه إىل احلجاز على التجريد والتوكل وأعطاه الشيخ محارا وعشرة دراهم وأخذ من سفرة 
الشيخ خبزة واحدة ومل يصحب سوى ذلك إال مصحفا ونسخة من املثنوي فسرق املصحف وباع املثنوي مبائة 

  حال وسعة نفقة درهم وكان مع ذلك على حسن



وجاور مبكة املشرفة قريبا من سنة ونذر أن يطوف بالكعبة كل يوم سبعا ويسعى بني املروتني سبعا وكان كل ليلة 
يطوف تارة وجيتهد أخرى وتارة يستريح وال ينام ساعة مع ضعف بنيته وزار القدس الشريف وسكنه مدة مث رجع 

زيارة مشايخ القسطنطينية فاستأذن من شيخه فأذن له فذهب إليها مث إىل شيخه وخدمته ببلدة سيما مث وقع يف نفسه 
كتب إىل شيخه يرغبه يف سكناها فرحل إليه شيخه مث ملا مات شيخه كان خليفة يف مقامه ورغب الناس يف خدمته 

ري يف حىت تركوا املناصب واختاروا خدمته وكان على جملسه اهليبة والوقار وكان له أشراف على اخلواطر وال جي
جملسه ذكر الدنيا أصال وكانت طريقته األخذ بالعزمية والعمل بالسنة والتجنب عن البدعة والعزلة واجلوع 

والصمت وإحياء الليل وصوم النهار واحملافظة على الذكر اخلفي وتويف بقسطنطينية ودفن عند مسجده وقربه يزار 
  بلة وصلى على النيب صلى اهللا عليه وسلم انتهى ويتربك به قيل وملا وضع يف قربه توجه هو بنفسه إىل الق

وفيها أمحد الزواوي الشيخ الصاحل العابد أخذ الطريق عن الشيخ شعبان البلقطري وكان ورده يف اليوم والليلة 
عشرين ألف تسبيحة وأربعني ألف صالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم قال املناوي يف طبقات األولياء كان عابدا 

زل األلفاظ لطيف املعاين يفعل قوله يف النفوس ما ال تفعله املثالث واملثاين وملا سافر الغوري إىل قتال ابن زاهدا ج
عثمان جاء إىل مصر لريد ابن عثمان عنها فعارضه بعض أوليائها فلحقه داء البطن فتوجه إىل دمنهور الوحش فمات 

عطية بن حممد بن فهد العلوي اهلامشي املكي الشافعي  يف الطريق ودفن بدمنهور انتهى وفيها بدر الدين حسن بن
اإلمام املسند ولد يوم األربعاء تاسع احملرم سنة ثالث وأربعني ومثامنائة وأخذ عن والده وعمه احلافظ تقي الدين وأيب 

مل الفتح املراغي وعبد الرحيم األسيوطي وابن حجر العسقالين واجتمع به ابن طولون يف سنة عشرين وأجازه و
  يسمع

منه وتويف يف هذه السنة وفيها حسام الدين حسني بن حسن بن عمر البريي مث احلليب الشافعي الصويف قال يف 
الكواكب وصفه شيخ اإلسالم الوالد يف رحلته وغريها بالشيخ اإلمام الكبري العالمة املفيت العارف باهللا تعاىل ولد 

لطواشي مث باالجليهية مث ويل يف سنة أربع وتسعمائة النظر واملشيخة ببرية الفرات مث انتقل إىل حلب وجاور جبامع ا
مبقام سيدي إبراهيم ابن أدهم وكان له ذوق ونظم ونثر بالعربية والفارسية والتركية وله رسالة يف القطب واإلمام 

  وعرب شيئا من املثنوي من الفارسية وشيئا من منطق الطري من التركية منه 
  ) كيف حيكي عن شكايات الوداع ** صوت الرياع امسعوا يا ساديت ( 

  ومنه 
  ) ما حوى الدر الصدف حىت قنع ** ما ترى قط حريصا قد شبع ( 

  ومن شعره رضي اهللا عنه 
  ) كذلك أوصاف األمور الذميمة ** بقايا حظوظ النفس يف الطبع أحكمت ( 
  ) إهلي فعاملنا حبسن املشيئة ** حتريت يف هذين والعمر قد مضى ( 

انتهى ملخصا وفيها املوىل سعدي بن ناجي بيك أخو املوىل جعفر جليب بن ناجي بيك الرومي احلنفي العامل الفاضل 
قرأ على مجاعة من املوايل منهم املوىل قاسم الشهري بقاضي زاده واملوىل حممد بن احلاج حسني وبرع واشتهرت 

 أعطى مدرسة الوزير علي باشا بقسطنطينية مث إحدى فضائله ودرس يف مدرسة السلطان مرادخان الغازي بربوسا مث
الثمانية مث حج وعاد فأعطى تقاعدا بثمانني عثمانيا وكان فاضال يف سائر الفنون خصوصا العربية وله باللسان العريب 

إنشاء وشعر يف غاية اجلودة وله حواش على شرح املفتاح للسيد الشريف وحاشية على باب الشهيد من شرح 
  لصدر الشريعة ونظم عقائد النسفي بالعربية وله رسائل أخرى قاله يف الكواكب الوقاية



  
وفيها املوىل عبد الرمحن بن علي املعروف بابن املؤيد األماسي الرومي احلنفي العامل العالمة احملقق الفهامة ولد بأماسية 

السلطان أبا يزيد خان حني كان أمريا يف صفر سنة ستني ومثامنائة واشتغل بالعلم بلده وملا بلغ سن الشباب صحب 
بأماسية فوشى به املفسدون إىل السلطان حممد خان والد السلطان أيب يزيد فأمر بقتله فبلغ السلطان أبا يزيد ذلك 

قبل وصول أمر والده فأعطاه عشرة آالف درهم وخيال وسائر أهبة السفر وأخرجه ليال من أماسية ووجهه إىل بالد 
ك يف أيدي اجلراكسة فدخلها سنة مثان ومثانني ومثامنائة فأقام هناك مدة واشتغل هبا يف النحو فقرأ حلب وكانت إذ ذا

يف الفصل مث أشار عليه بعض جتار العجم أن يذهب إىل املوىل جالل الدين الدواين ببلدة شرياز ووصف له بعض 
ريا وحصل عنده من العلوم العقلية والعربية فضائله فخرج مع جتار العجم وقصد املنال املذكور فقرأ عليه زمانا كث

والتفسري واحلديث كثريا وأجازه وشهد له بالفضل التام بعد أن أقام عنده سبع سنني فلما بلغه جلوس السلطان أيب 
يزيد على ختت السلطنة سافر إىل الروم فصحب موايل الروم وتكلم معهم فشهدوا بفضله وعرضوه على السلطان 

ندرخانه بالقسطنطينية مث إحدى الثمانية مث قضاء القسطنطينية مث أدرنه مث قضاء العسكر بوالية فأعطاه مدرسة قل
أناضويل مث بوالية روم إيلي مث عزل وجرت له حمنة مث ملا توىل السلطان سليم خان أعاده إىل قضاء العسكر يف سنة 

عن قضاء العسكر بسبب اختالل حصل يف تسع عشرة وسافر معه إىل بالد العجم حملاربة الشاه إمسعيل مث عزل 
عقله يف شعبان سنة عشرين وعني له كل يوم مائيت درهم ورجع إىل القسطنطينية معزوال وكان قبل اختالله بالغا 
الغاية القصوى يف العلوم العقلية والعربية ماهرا يف التفسري مهيبا حسن اخلط جدا ينظم الشعر بالفارسية والعربية 

  وله

أكثرها يف املسودات منها رسالة لطيفة يف املواضع املشكلة من علم الكالم ورسالة يف حتقيق الكرة  مؤلفات بقي
  املدحرجة وتويف بالقسطنطينية ليلة اجلمعة خامس عشر شعبان وقيل يف تاريخ وفاته 

  ) يف روضة وهو يف اجلنات حمبور ** نفسي الفداء حلرب حل حني قضى ( 
  ) أنيسه يف الثرى الولدان واحلور ** سكنه مقامه يف عال الفردوس م( 
  ) جنل املؤيد مرحوم ومغفور ** قل للذي يبتغي تاريخ رحلته ( 

وفيها قاضي القضاة حمي الدين عبد القادر املعروف بابن النقيب القاهري الشافعي اإلمام العالمة قرأ على مجاعة من 
وىل قضاء مصر مرات وكان ال يصلي الصبح صيفا وال األعالم منهم الكمال بن أيب شريف وزكريا األنصاري وت

شتاء إال يف اجلامع األزهر ميشي كل يوم من املدرسة الناصرية إليه وكان متواضعا سريع الدمعة وكان بيده مشيخة 
اخلانقاة الصالحية سعيد السعداء وتدريس الظاهرية اجلديدة برقوق بني القصرين وكان مارا بالقصبة ليلة اإلثنني 

دي عشر ربيع األول فرفسه بغل فانكسر ضلعه أو فخذه ومات يف اليوم الثاين وفيها تاج الدين عبد الوهاب حا
الذاكر املصري الشيخ الصاحل املسلك املريب اجملد الداعي إىل اهللا تعاىل رىب يتيما مبكتب مدرسة احلسامي فلما 

لى الشيخ نور الدين بن خليل عرف بابن عني الغزال ترعرع تعلق على صنعة البناء مث وفقه اهللا تعاىل لالجتماع ع
فالزمه وصار حيضر احملافل ويتردد إىل الشيخ تقي الدين األوجاقي حىت اشتهر فجمع الناس والزم الذكر واخلري 

وأقرأ البخاري والشفا والعوارف بروايته هلا عن العز بن الفرات وعن التقي األوجاقي ونازع العالئي أن يكون مسع 
العز بن الفرات وكان نري الوجه حسن السمت كثري الشفاعات شديد اإلهتمام بقضاء حوايج الناس جمدا يف من 

العبادة دائم الطهارة ال يتوضأ عن حدث إال كل سبعة أيام وسائر طهاراته جتديد وانتهى أمره آخرا إىل أنه كان 
  ميكث اثىن عشر



ه إال الشيخ أيب السعود اجلارحي وامتحنه قوم دعوه يوما ال يتوضأ عن حدث ومل يعرض ذلك ألحد يف عصر
وجعلوا يطعمونه سبعة أيام ومل حيدث مث علم أهنم امتحنوه فدعا عليهم فانقلبت هبم املركب فقيل له يف ذلك فقال ال 

غرق وإمنا هو تأديب وينجون فكان كذلك مث ندم على الدعاء عليهم وقال ال بد يل من املؤاخذة فمرض أكثر من 
بعني يوما ومكث مخسا وعشرين سنة مل يضع جنبه على األرض إمنا ينام جالسا على حصري وقال عند موته يل أر

أربعون سنة أصلي الصبح بوضوء العشاء وقد طويت سجاديت من بعدي وتويف يوم اخلميس ثالث عشرى مجادى 
ن الصابوين احلليب احلنفي املعروف بابن اآلخرة ودفن بزاويته قريبا من محام الدود قاله يف الكواكب وفيها عز الدي

عبد الغين ابن عم أيب بكر بن املوازيين كان خطيبا جيد اخلطبة ويل خطابة جامع األطروش حبلب فلما دخل 
السلطان سليم خان حلب يف هذه السنة صلى اجلمعة باجلامع املذكور خلف املذكور فحظي بسبب ذلك ومل يلبث 

يف قدميه اعوجاج حبيث ال يتردد يف الشوارع إال راكبا وفيها عائشة بنت يوسف بن أن تويف يف هذه السنة وكان 
أمحد ابن ناصر بنت الباعوين املعروفة بالباعونية الشيخة الصاحلة األريبة العاملة العاملة أم عبد الوهاب الدمشقية أحد 

ت على يد السيد اجلليل إمسعيل أفراد الدهور ونوادر الزمان فضال وأدبا وعلما وشعرا وديانة وصيانة تنسك
اخلوارزمي مث على خليفة احمليوي حيىي األرموي مث محلت إىل القاهرة ونالت من العلوم حظا وافرا وأجيزت باالفتاء 

والتدريس وألفت عدة مؤلفات منها الفتح احلنفي يشتمل على كلمات لدنية ومعارف سنية وكتاب املالمح الشريفة 
على إنشادات صوفية ومعارف ذوقية وكتاب در الغائص يف حبر املعجزات واخلصائص وهو  واآلثار املنيفة يشتمل

  قصيدة رائية وكتاب اإلشارات اخلفية يف املنازل العلية وهي أرجوزة اختصرت فيها منازل

السائرين للهروي وأرجوة أخرى خلصت فيها القول البديع يف الصالة على احلبيب الشفيع للسخاوي وبديعية 
حتها وغري ذلك ومن كالمها وكان مما انعم اهللا به على أنين حبمده مل أزل أتقلب يف أطوار اإلجياد يف رفاهية وشر

لطائف الرب اجلواد إىل أن خرجت إىل هذا العامل املشحون مبظاهر جتلياته الطافح بعجائب قدرته وبدائع إرادته 
واحلكمة لالبتالء واالختبار دار ممر ال بقاء هلا إىل دار  املشوب موارده باألقدار واألكدار املوضوع بكمال القدرة

القرار فرباين اللطف الرباين يف مشهد النعمة والسالمة وغذاين بلبان مداد التوفيق لسلوك سبيل االستقامة ويف بلوغ 
ية أعوام مث مل أزل درجة التمييز أهلين احلق لقراءة كتابه العزيز ومن على حبفظه على التمام ويل من العمر حينئذ مثان

يف كنف مالطفات اللطيف حىت بلغت درجة التكليف يف كالم آخر وملا دخلت القاهرة ندبت لقضاء مآرب هلا 
تتعلق بولد هلا كان يف صحبتها املقر أبو الثنا حممود بن اجا احلليب صاحب دواوين االنشاء بالديار املصرية فأكرمها 

  دحته بقصيدة أوهلا وولدها وأنزهلا يف حرميه وكانت قد م
  ) ونشر الصبا عن مستطاب ثناكم ** روى البحر أصباب العطا عن نداكم ( 

فعرضها على شيخ األدباء السيد عبد الرحيم العباسي القاهري فأعجب هبا وبعث إليها بقصيدة من بديع نظمه 
  فأجابت عنها بقصيدة مطلعها 

  ) حسنها اخلفر بديعة زاهنا مع ** وافت تترجم عن حرب هو البحر ( 
  ومن شعرها 

  ) كلما تشتهي وما ختتار ** نزه الطرف يف دمشق ففيها ( 
  ) كيف جتري من حتتها األهنار ** هي يف األرض جنة فتأمل ( 
  ) اشرقت من وجوهها األقمار ** كم مسا يف ربوعها كل قصر ( 



  ) خرصت عند نطقها األوتار ** وتناغيك بينها صارخات ( 
  )وقصور مشيدة وديار ** ماء زالل كلها روضة و( 

وذكر ابن احلنبلي أهنا دخلت حلب يف هذه السنة والسلطان الغوري هبا ملصلحة هلا كانت عنده فاجتمع هبا من 
  وراء حجاب البدر السيويف وتلميذه الشمس السفريي وغريمها مث عادت إىل دمشق وتوفيت هبا يف هذه السنة 

و النصر قانصوه بن عبد اهللا اجلركسي املشهور بالغوري ومساه ابن طولون جندب وفيها السلطان امللك األشرف أب
وجعل قانصوه لقبا له والغوري نسبة إىل طبقة الغور أحد الطبقات اليت كانت مبصر معدة لتعليم املؤدبني قال ابن 

طرسوس فانتزعها منه طولون كان يذكر أن مولده يف حدود اخلمسني ومثامنائة وترقى يف املناصب حىت صار نائب 
مجاعة السلطان أيب يزيد بن عثمان فهرب منها وعاد إىل حلب فلما انتصر عسكر مصر على األروام عاد إىل 

طرسوس مرة ثانية مث اخذها األروام مع ما واالها فهرب منها أيضا إىل حلب مث نصر عسكر مصر ثانيا فعاد إليها 
مللك األشرف قايتباي رجع إىل مصر ووقعت له أمور يف دولة امللك مرة ثالثة مث أعطى نيابة ملطية فلما مات ا

الناصر بن قايتباي مث أعطاه تقدمة ألف مث يف دولة جان بالط أعطاه رأس نوبة النوب مث تنقلت به األحوال إىل أن 
ستهل شوال سنة صار سلطانا قال الشيخ مرعي احلنبلي يف كتابه نزهة الناظرين توىل امللك يوم اإلثنني عيد الفطر م

ست وتسعمائة بعد أن هاب أمر اجللوس على ختت امللك وجعل بعضهم حييل على بعض يف اجللوس عليه فاتفقوا 
على الغوري ألهنم يروه لني العريكة سهل اإلزالة أي وقت أرادوا وليس األمر كما ظنوا فقال هلم أقبل ذلك بشرط 

وثق منهم وبويع بقلعة اجلبل حبضرة اخلليفة املستنصر باهللا والقضاة أن ال تقتلوين بل إذا أردمت خلعي وافقتكم فاست
األربع وأصحاب احلل والعقد فأقام سلطانا مخس عشرة سنة وتسعة أشهر ومخسة وعشرين يوما وكان إذا رأى 

  وفطنة كثري الدهاء والعسف قمع األمراء وأذل املعاندين حىت اشتد ملكه وهيبته فهادته امللوك وأرسلت

ها إليه كملك اهلند واليمن واملغرب والروم واملشرق والعبد والزنج وفك األسرى منهم وكان له املواكب قصاد
اهلائلة ومهد طريق احلج حبيث كان يسافر فيه النفر اليسري وكانت فيه خصال حسنة وكان يصرف ملطبخ اجلامع 

ردب قمح للخبز املفرق فيه ويف أيامه بين األزهر يف رمضان ستمائة وسبعني دينارا ومائة قنطار عسل ومخسمائة أ
دائرة احلجر الشريف وبعض أروقة املسجد احلرام وباب إبراهيم وجعل علوه قصرا شاهقا وحتته ميضأة وبىن عدة 

خانات وآبار يف طريق احلج املصري منها خان يف العقبة واألزمل وأنشا مدرسة بسوق اجلملون بالقاهرة والتزبة 
أذنة املعتربة باجلامع األزهر والبستان حتت القلعة واملنتزه العجيب بامللقة وأنشأ جمرى املاء من مصر إىل املقابلة هلا وامل

القلعة وعمر بعض أبراج األسكندرية وغري ذلك من جوامع وقصور ومنتزهات إال أنه كان شديد الطمع كثري 
ه حبيث كان إذا مات أحد أخذ ماله مجيعا كذا الظلم والعسف مصادرا للناس يف أخذ أمواهلم وبطل املرياث يف أيام

قال القطيب فجمع أمواال عظيمة وخزائن وأمتعة وافتتح اليمن واختذ مماليك لنفسه فصاروا يظلمون الناس وأظهروا 
الفساد وأضروا العباد وهو يغضي عنهم وحيكي أن بعض مماليكه اشترى متاعا ومل يرض صاحبه بقيمته فقال له 

بالدبوس فشج رأسه وقال هذا شرع اهللا فسقط مغشيا عليه وذهب باملتاع ومل يقدر أحد يتكلم  شرع اهللا فضربه
فرفع بعض الصاحلني يديه ودعا على اجلندي وعلى سلطانه بالزوال مث قالت له نفسه كيف يزول ملك هذا 

لسلطان سليم ملك السلطان العظيم الذي مألت جنوده وسطوته األرض فلم ميض إال قليل مث وقعت بينه وبني ا
الروم بسبب إمسعيل شاه فقصد كل منهما اآلخر يف عسكرين عظيمني فالتقيا مبوضع يسمى مرج دابق مشايل حلب 
  مبرحلة خامس عشرى رجب فاهنزم عسكر الغوري مبكيدة خري بك والغزايل من مجاعته وفقد الغوري حتت سنابك



يف بالد الشام أشهرا وأمر بعمارة قرب الشيخ حمي الدين بن عريب اخليل يف مرج دابق وأقام السلطان سليم بعد الوقعة 
  بصاحلية دمشق 

مث توىل يف تلك املدة مبصر امللك األشرف طومان باي اجلركسي ابن أخي الغوري ووقع بينه وبني السلطان سليم 
فن الغوري املشهور حروب يطول ذكرها مث سلم نفسه طائعا فقتل بباب زويلة وأمر السلطان سليم بدفنه جبانب مد

وبه انقرضت دولة اجلراكسة ويف آخر أيام الغوري يف حدود العشرين ظهرت الفرنج الربتقال على بنادر اهلند 
استطرقوا إليها من حبر الظلمات من وراء جبال القمر منابع النيل فعاثوا يف أرض اهلند ووصل أذاهم وفسادهم إىل 

لغ السلطان الغوري ذلك جهز إليهم مخسني غرابا مع األمري حسني جزيرة العرب وبنادر اليمن وجدة فلما ب
الكردي وأرسل معه عسكرا عظيما من الترك واملغاربة واللوند وجعل له جدة أقطاعا وأمره بتحصينها فلما وصل 

حسني الكردي شرع يف بناء سورها وأحكام أبراجها وهدم كثريا من بيوت الناس مع عسف وشدة ظلم حبيث بىن 
ور مجيعه يف دون عام مث توجه بعساكره إىل اهلند يف حدود سنة إحدى وعشرين فاجتمع بسلطان كجرات خليل الس

شاه فأكرمه وعظمه وهرب الفرنج عن البنادر ملا مسعوا بوصوله مث عاد حسني الكردي على اليمن فافتتحها من بين 
يد امسه برسباي اجلركسي ومت األمر الذي ال مزيد طاهر ملوكها وقتل سالطينها يف هذه السنة وترك هبا نائبا يف زب

  عليه له وللسلطان الغوري وإذا مت أمر بدا نقصه مث عاد حسني إىل جدة وقدم مكة فبلغه زوال دولة الغوري 
وورد أمر السلطان سليم بقتل حسني الكردي فأخذه شريف مكة بغتة وقيده ومشت به وأرسله لبحر جده فغرقه فيه 

ر اثنان وعشرون سلطانا مسهم الرق من اجلراكسة وغريهم أيبك التركماين وقطز املعزي والظاهر فائدة توىل مص
  بيربس وقالوون وكتبغا والجني وبيربس اجلاشنكري وبرقوق

واملؤيد شيخ وططر وبرسباي وجقمق وإينال وخشقدم وبلباي ومتربغا وقايتباي وقانصوه وطومان باي وجنبالط 
  أخيه آخر الدولة املصرية اجلركسية ومما قيل فيه  والغوري وطومان باي ابن

  ) وهو انتهاء مدة اجلراكسة ** وكان شخصا حسن اجملالسه ( 
وعدد سالطني اجلراكسة اثنان وعشرون أيضا ومدهتم مائة ومثان وأربعون سنة واهللا أعلم وفيها القاضي بدر الدين 

فعي كان من أعيان املباشرين مبصر وكان ذا ثروة ووجاهة زائدة حممد بن أيب العباس أمحد البهويت املصري العامل الشا
حىت هابه بنو اجليعان وغريهم من أرباب الديوان وكان قد عرض بعض الكتب يف حياة والده على الشرف املناوي 
ية واجلالل البكري واحملب بن الشحنة والسراج العبادي وغريهم وكان مالزما للشيخ حممد البكري النازل باحلسين

وله فيه اعتقاد زائد وملا دخل السلطان سليم مصر وتطلب اجلراكسة ببيوت مصر وجهاهتا خشي القاضي بدر الدين 
على نفسه وعياله فحسن عنده أن يتوجه هبم إىل مصر القدمية عند صهره نور الدين البكري فأنزهلم يف الشختور 

شختور إىل الوطاق العثماين فظنوا أهنم من اجلراكسة فاختلت به فسقط يف النيل فغرق فاضطربوا لغرقه فاحندر ال
املتشبهني بالنساء فأحاطوا هبم وسلبوهم ما معهم بعد التفتيش فبينما هم كذلك إذ أتى زوجة القاضي بدر الدين 

املخاض فرمحها شخص بقرب قنطرة قيدار فوضعت ولدا ذكرا يف منزله وكان القاضي بدر الدين يتمىن ذلك وينذر 
نذور فلم حيصل إال على هذا الوجه وأحيط مباله ومبا مجعه فاعتربوا يا أويل األبصار وكان ذلك يف آخر هذه عليه ال

السنة وفيها حممد بن حسن الشهري بابن عنان الشيخ العامل الصاحل الناسك العارف باهللا تعاىل الشافعي اجلامع بني 
دم يف جامع اإلميان وعارف أشرقت بضوء مشسه األكوان كثري علمي الشريعة واحلقيقة قال املناوي يف طبقاته إمام تق

  التعبد غزير التهجد وافر اجلاللة عليه



القبول أي داللة عايل الرتبة ال يقاس به غريه وال يشبه عظيما يف الديانة ممدودا من اهللا باإلعانة سلك طريق اهلداية 
مثله وكان مشايخ عصره بني يديه كاألطفال وله  واعتىن بالتصوف أمت عناية أخذ عنه الشعراوي وقال ما رأيت

كرامات منها أنه أشبع مخسمائة فقري من عجني أمه وكان وصف ويبة ومنها أنه كان باألسكندرية رجل إذا غضب 
على رجل قال يا قمل رح إليه فيمتلىء قمال فال ينام ويعجز عن تنقيته فذهب إليه وقال ما تعمل يا شيخ القمل 

ماه يف اهلواء فلم يعرف له خرب ومنها أنه سافر هو والشيخ أبو العباس الغمري فاشتد احلر وعطش وأخذه بيده ور
الغمري وليس هناك ماء فأخذ ابن عنان طاسة وغرف هبا من األرض اليابسة وقال اشرب فقال الغمري الظهور 

منها أنه أتى برجل أكل حمارتني يقطع الظهور فقال لوال خوف الظهور جعلتها بركة يشرب منها إىل يوم القيامة و
فسيخا ومحلني مترا يف ليلة واحدة فوضع له رغيفا صغريا يف فمه فلم تزل تلك أكلته كل يوم حىت مات وكانت 

أوقاته مضبوطة ال يصغي لكالم أحد ويقول كل نفس مقوم على صاحبه بسنة وغضب من أهل بالده لعدم قبوهلم 
جامع الغمري وكان كل مسجد أقام به ال يقيم إال على سطحه شتاء  األمر باملعروف فقدم مصر وسكن بسطح

وصيفا وكان يقول لصحبه احرصوا على إميانكم يف هذا الزمان فإنه مل يبق مع غالب الناس عمل يعتمد عليه وأما 
ل على كتم األعمال الصاحلة فقد تودع منها لكثرة العلل فيها وقال من أراد أن يسمع كالم املوتى يف قبورهم فليعم

األسرار فإن املانع من مساعه عدم القدرة على الكتمان وملا احتضر بسطح جامع باب البحر مات بنصفه األسفل 
فصلى وهو قاعد فاضجعوه ملا فرغ فما زال يهمهم بشفتيه والسبحة يف يده حىت صعدت روحه وذلك يف شهر ربيع 

ملقسم وبىن عليه والده الشيخ أبو الصفا قبة وزاوية األول عن حنو مائة وعشرين سنة ودفن خلف حمراب جامع ا
  وفيها مشس الدين

حممد بن رمضان الشيخ اإلمام العامل العالمة الدمشقي مفيت احلنفية هبا قال احلمصي كان قد انعزل عن الناس وتنصل 
 تعاىل على يد سيدي من حرفة الفقهاء والزم العزلة إىل أن مات قال النجم الغزي وكان سبب عزلته انقطاعه إىل اهللا

علي بن ميمون وكانت وفاة صاحب الترمجة يف تاسع ربيع اآلخر بدمشق وفيها أبو الفتح حممد بن عبد الرحيم بن 
صدقة الشيخ الواعظ املصري قال يف الكواكب كان يعظ باألزهر وغريه إال أنه تزوج بامرأة زويلية فافتنت هبا فيما 

ي والقاموس وغريمها من النفائس وركبته ديون كثرية مث خالعها وندم وأراد ذكره العالئي حىت باع فتح البار
املراجعة فأبت عليه إال أن يدفع إليها مخسني دينارا فلم يقدر إال على ثالثني منها فلم تقبل فبعث هبا إليها وبعث 

السم فمات من ليلته يف ربيع معها مسا قاتال وقال إن مل تقبلي الثالثني وإال احتسي هذا السم فردهتا عليه فتحسى 
األول انتهى وفيها مجال الدين حممد بن الفقيه موسى الضجاعي أحد املدرسني مبدينة زبيد قال يف النور كان فقيها 

  عاملا فاضال تويف بزبيد يوم اخلميس الثاين من صفر انتهى 

  سنة ثالث وعشرين وتسعمائة

  
ألمري ناصر الدين حممد بن أيب بكر بن علي بن أيوب املعروف بابن فيها تويف برهان الدين أبو إسحق إبراهيم بن ا

أيب شريف املقدسي املصري الشافعي الشيخ اإلمام واحلرب اهلمام العالمة احملقق والفهامة املدقق شيخ مشايخ اإلسالم 
لعلم على أخيه ومرجع اخلاص والعام ولد بالقدس الشريف سنة ثالث وثالثني ومثامنائة ونشأ هبا واشتغل بفنون ا



الكمال بن أيب شريف ورحل إىل القاهرة فأخذ الفقه عن العلم البلقيين والشمس القايايت واألصول عن اجلالل 
  احمللى ومسع عليه يف الفقه أيضا وأخذ احلديث عن شيخ اإلسالم

وأفىت ونظم ونثر ابن حجر وغريه وتزوج بابنة قاضي القضاة شرف الدين حيىي املناوي وناب عنه يف القضاء ودرس 
وصنف وترمجه صاحب أنس اجلليل فيه يف حياته وقال ويل املناصب السنية وغريها من األنظار بالقاهرة احملروسة 

واشتهر أمره وبعد صيته وصار اآلن املعول عليه يف الفتوى بالديار املصرية قال وهو رجل عظيم الشأن كثري 
فرط وحسن نظم ونثر وفقه نفس وكتابة على الفتوى هناية يف التواضع حسن اللقاء فصيح العبارة ذو ذكاء م

احلسن وحماسنه كثرية وترمجته وذكر مشاخيه حيتمل اإلفراد بالتأليف ولو ذكرت حقه يف الترمجة لطال الفصل مث قال 
نتهى وقال ابن قدم من القاهرة إىل بيت املقدس سنة مثان وتسعني ومثامنائة بعد غيبة طويلة مث عاد إىل وطنه بالقاهرة ا

طولون قدم دمشق يوم اجلمعة ثاين احلجة سنة مثان وتسعني ومثامنائة ونزل بالسميساطية وقرأنا عليه فيها وقال 
النعيمي فوض إليه قضاء مصر يف تاسع عشر ذي احلجة سنة ست وتسعمائة عوض حمي الدين بن النقيب أي وبقي 

ن الفرفور كما ذكره احلمصي مث أنعم عليه الغوري مبشيخة قبته يف القضاء إىل سنة عشر وتسعمائة فعزل بالشهاب ب
الكائنة قبالة مدرسته الغورية مبصر واستمر يف املشيخة إىل سنة تسع عشرة فوقعت حادثة مبصر وهي أن رجال اهتم 

مث بعد ذلك  أنه زىن بامرأة فرفع أمرمها إىل حاجب احلجاب بالديار املصرية األمري انسباي فضرهبما فاعترفا بالزنا
رفع أمرمها إىل السلطان الغوري فأحضرا بني يديه فذكرا أهنما رجعا عما أقرا به من الزنا قبل فعقد السلطان لذلك 
جملسا مجع فيه العلماء والقضاة األربع فأفىت صاحب الترمجة بصحة الرجوع فغضب السلطان لذلك وكان املستفيت 

ه فأمر السلطان هبما فضربا يف اجمللس حىت ماتا حتت الضرب وأمر بشنق القاضي مشس الدين الزنكلوين احلنفي وولد
  املتهمني بالزنا على باب صاحب الترمجة فشنقا وعزل صاحب الترمجة من مشيخة القبة الغورية والقضاة األربعة

ي واستمر الكمال الطويل الشافعي والسري بن الشحنة احلنفي والشرف الدمريي املالكي والشهاب الشيشين احلنبل
صاحب الترمجة مالزما لبيته والناس يقصدونه لألخذ عنه واالشتغال عليه يف العلوم العقلية والنقلية قال الشعراوي 
وكان من املقبلني على اهللا عز وجل ليال وهنارا ال يكاد يسمع منه كلمة يكتبها عليه كاتب الشمال وكان ال يتردد 

بنة له بالقدس وال يأكل من معاليم مشيخة اإلسالم شيئا وكان قواال ألحد من الوالة أبدا وكان يتقوت من مص
باحلق آمرا باملعروف ال خياف يف اهللا لومة الئم وكان الناس يقولون مجيع ما وقع للغوري بسر الشيخ انتهى ومن 

أتى فوائده ما ذكره الزين بن الشماع يف عيون األخبار قال وقد حضرت دروسه بالقاهرة سنة إحدى عشرة ف
بفوائد كثرية وختم اجمللس بنكتة فيها بشارة جليلة فقال ما حاصله اختم اجمللس ببشارة عظيمة ظهرت يف قوله تعاىل 

قال قوله تعاىل نىبء أي يا حممد عبادي شرفهم بياء اإلضافة إىل تقدس ذاته } نبئ عبادي أين أنا الغفور الرحيم { 
م بني ذكر نبيهم وذكر رهبم ال يناهلم إن شاء اهللا تعاىل ما يضرهم بل فأوقع ذكره بينه وبني نبيه فعباد وقع ذكره

املرجو من كرم اهللا تعاىل أن حيصل هلم ما يسرهم انتهى ومن مؤلفاته شرح املنهاج يف أربع جملدات كبار وشرح 
  البخاري احلاوي وكتاب يف اآليات اليت فيها الناسخ واملنسوخ وغري ذلك ومن شعره من قصيدة ختم هبا صحيح 

  ) وباح بوجدي للوشاة سقامي ** دموعي قد منت بسر غرامي ( 
  ) ومرسل دمعي من جفوين هامي ** فأضحى حديثي بالصباية مسندا ( 

وتويف يف فجر يوم اجلمعة ليومني بقيا من احملرم ودفن بالقرب من ضريح اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه وفيها مشس 
  ن عبد اهللا بن زهري بن خليل الرملي مث الدمشقيالدين أمحد بن أمحد بن حممد ب



الشافعي اإلمام العالمة ولد بالرملة يف ربيع األول سنة أربع ومخسني ومثامنائة ونشأ هبا وكان يعرف قدميا بابن 
احلالوي وبابن الشقيع مث حتول إىل دمشق وحفظ املنهاج وألفية النحو واحلديث والشاطبيتني والدرة يف القراءات 

الث وعرض على مجاعة وأخذ عن ابن نبهان وابن عراق وأيب زرعة املقدسي وابن عمران وعمر الطييب والزين الث
اهليثمي واحملب بن الشحنة وابن اهلائم وجعفر السنهوري وآخرين ومسع علي اجلمال عبد اهللا بن مجاعة خطيب 

سريته وويل مشيخة اإلقراء جبامع بين املسجد األقصى املسلسل باألولية وغريه وناب يف احلكم بدمشق فحسنت 
أمية وبدار احلديث األشرفية وبتربة األشرفية وبتربة أم الصاحل بعد البقاعي وكان الزمه حني إقامته بدمشق وأخذ 
عنه كثريا وعادى أهل بلده أو الكثري منهم بسببه قال السخاوي وقصدين يف بعض قدماته إىل القاهرة وأخذ عين 

نظمه امتدح فيها اخليضري وكان نائبه يف إمامة مقصورة جامع بين أمية قال وباجلملة فهو  وأنشدين قصيدة من
خفيف مع فضيلة انتهى وقال يف الكواكب ناب يف إمامة اجلامع األموي عن العالمة غرس الدين اللدي مث ملا مات 

شاركة جيدة يف عدة من العلوم استقل هبا فباشرها سنني حىت مات وانتهت إليه مشيخة اإلقراء بدمشق وكان له م
وله نظم حسن وتويف يوم السبت عشرى ذي احلجة ودفن مبقربة باب الصغري وفيها احلافظ شهاب الدين أبو 

العباس أمحد بن حممد بن أيب بكر بن عبد امللك بن أمحد بن حممد بن حسني بن علي القسطالين املصري الشافعي 
املقرىء املسند قال السخاوي مولده ثاين عشر ذي القعدة سنة إحدى ومخسني اإلمام العالمة احلجة الرحلة الفقيه 

ومثامنائة مبصر ونشأ هبا وحفظ القرآن وتال للسبع وحفظ الشاطبية واجلزرية والوردية وغري ذلك وذكر له عدة 
البخاري مشايخ منهم الشيخ خالد األزهري النحوي والفخر املقسمي واجلالل البكري وغريهم وأنه قرأ صحيح 

  يف مخسة جمالس

على الشاوي وتلمذ له أيضا وأنه قرأ عليه أعىن السخاوي بعض مؤلفاته وأنه حج غري مرة وجاور سنة أربع ومثانني 
وسنة أربع وتسعني وأنه أخذ مبكة عن مجاعة منهم النجم بن فهد وويل مشيخة مقام سيدي الشيخ أمحد احلرار 

قب الشيخ املذكور مساه نزهة األبرار يف مناقب الشيخ أيب العباس احلرار وكان بالقرافة الصغرى وعمل تأليفا يف منا
يعظ باجلامع الغمري وغريه وجيتمع عنده اجلم الغفري ومل يكن له نظري يف الوعظ وكتب خبطه شيئا كثريا لنفسه 

ود السنية يف شرح املقدمة ولغريه وأقرأ الطلبة وتعاطى الشهادة مث اجنمع وأقبل على التأليف وذكر من تصانيفه العق
اجلزرية والكنز يف وقف محزة وهشام على اهلمز وشرحا على الشاطبية زاد فيه زيادات ابن اجلزري مع فوائد غريبة 

وشرحا علي الربدة مساه األنوار املضية وكتاب نفائس األنفاس يف الصحبة واللباس والروض الزاهر يف مناقب 
والقاري خبتم صحيح البخاري ورسائل يف العمل بالربع اجمليب انتهى ما ذكره الشيخ عبد القادر وحتفة السامع 

السخاوي ملخصا وقال يف النور ارتفع شأنه بعد ذلك فأعطى السعادة يف قلمه وكلمه وصنف التصانيف املقبولة 
عله أمجع اليت سارت هبا الركبان يف حياته ومن أجلها شرحه على صحيح البخاري مزجا يف عشرة أسفار كبار ل

شروحه وأحسنها وأخلصها ومنها املواهب اللدنية باملنح احملمدية وهو كتاب جليل املقدار عظيم الوقع كثري النفع 
ليس له نظري يف بابه وحيكى أن احلافظ السيوطي كان يغض منه ويزعم أنه يأخذ من كتبه ويستمد منها وال ينسب 

اإلسالم زكريا فألزمه ببيان مدعاه فعدد مواضع قال أنه نقل فيها  النقل إليها وأنه ادعى عليه بذلك بني يدي شيخ
عن البيهقي وقال أنه للبيهقي عدة مؤلفات فليذكر لنا ذكره يف أي مؤلفاته لنعلم أنه نقل عن البيهقي ولكنه رأى يف 

ي وحكى الشيخ مؤلفايت ذلك النقل عن البيهقي فنقله برمته وكان الواجب عليه أن يقول نقل السيوطي عن البيهق
  جار اهللا بن فهد أن الشيخ رمحه اهللا قصد إزالة ما يف



خاطر اجلالل السيوطي فمشى من القاهرة إىل الروضة إىل باب السيوطي ودق الباب فقال له من أنت فقال أنا 
القسطالين جئت إليك حافيا مكشوف الرأس ليطيب خاطرك علي فقال له قد طاب خاطري عليك ومل يفتح له 

ب ومل يقابله قال يف النور وباجلملة فإنه كان إماما حافظا متقنا جليل القد رحسن التقرير والتحرير لطيف البا
اإلشارة بليغ العبارة حسن اجلمع والتأليف لطيف الترتيب والترصيف زينة أهل عصره ونقاوة ذوي دهره وال يقدح 

صر تويف ليلة اجلمعة سابع احملرم بالقاهرة ودفن فيه حتامل معاصر به عليه فال زالت األكابر على هذا يف كل ع
باملدرسة العينية جوار منزله انتهى وقال يف الكواكب كان موته بعروض فاجل نشأ له من تأثره ببلوغه قطع رأس 

  إبراهيم بن عطاء اهللا املكي حبيث سقط عن دابته وأغمي عليه فحمل إىل منزله مث مات بعد أيام انتهى 
ن أمحد بن حممد بن علي الرملي مث الدمشقي الشافعي الشهري بابن املالح ولد سنة تسع ومخسني وفيها شهاب الدي

ومثامنائة وكان على جانب كبري من العلم والديانة وصفاء القلب إماما يف القراءات توىل مشيخة اإلقراء باملدرسة 
 تاسع عشر شهر رمضان وفيها املوىل شجاع السيبائية واإلمامة هبا وناب يف إمامة األموي مرات وتويف يوم اإلثنني

الدين الياس العامل الفاضل الرومي كان من نواحي قسطموين واشتغل بالعلم وتقدم يف الفضل حىت صار معيدا 
للموىل خواجه زاده مث اشتغل بالتدريس حىت صار مدرسا بإحدى الثمانية مث أعطى تقاعدا وكان كرمي النفس 

  عا عن اخللق يقال أنه جتاوز التسعني وتويف يف هذه السنة متخشعا مشتغال بنفسه منقط
وفيها نور الدين أبو الفتح جعفر بن الشيخ صارم الدين أبو إسحاق إبراهيم السنهوري املصري الشافعي املقرىء 

  البصري اإلمام العالمة أخذ القراءات عن الشيخ شهاب الدين أيب جعفر الكيالين املعروف باحلافظ وغريه 
  ا أو يف اليت بعدها املوىل خضر بك بن املوىل أمحد باشا الرومي احلنفيوفيه

الشيخ العارف ترىب يف حجر والده وحصل فضيلة وافرة من العلم وصار مدرسا مبدرسة السلطان مراد الغازي 
يبا متأدبا بربوسا وانتفع به الطلبة وفضلوا عنده مث مال إىل التصوف وهتذيب األخالق وصار خاشعا وقورا ساكنا مه

  متواضعا مراعيا جلانب الشريعة حافظا آلداب الطريقة مقبوال عند اخلاص والعام إىل أن تويف قاله يف الكواكب 
وفيها السلطان امللك الظافر عامر بن عبد الوهاب سلطان اليمن قال يف النور كان على جانب عظيم من الدين 

صبوة وكان مالزما للطهارة والتالوة واألوراد ال يفتر عن ذلك آناء والتقوى واملشي يف طاعة اهللا تعاىل ال تعلم له 
الليل وأطراف النهار كثري الصدقات وفعل املربات ومآثره بأرض اليمن من بناء املساجد واملدارس وغري ذلك خملدة 

وفيه ويف أخيه  لذكره على الدوام وموجبة حللوله دار السالم يف جوار امللك العالم استمر ملكا تسعا وعشرين سنة
  صالح الدين يقول العالمة الديبع 

  ) وقوض من بنيانه كل عامر ** حتطم من ركن الصالح مشيده ( 
  ) وال عامر واهللا من بعد عامر ** فما من صالح فيه بعد صالحه ( 

ي عبد احلليم بن وتويف يوم اجلمعة الثالث والعشرين من ربيع اآلخر شهيدا رمحه اهللا تعاىل انتهى وفيها املوىل حليم
علي القسطموين املولد الرومي احلنفي العامل الفاضل اشتغل بالعلم وخدم املوىل عالء الدين العريب مث ارحتل إىل بالد 
العرب وقرأ على علمائها وحج مث سافر إىل بالد العجم وقرأ على علمائها وصحب الصوفية وترىب عند شيخ يقال 

وم واستقر هبا مث طلبه السلطان سليم الفاتح قبل جلوسه على سرير السلطنة وجعله له املخدومي مث عاد إىل بالد الر
إماما له وصاحبا فرآه متفننا يف العلوم متحليا باملعارف فلما جلس على سرير السلطنة نصبه معلما لنفسه وعني له 

  عوده كل يوم مائة عثماين وأعطاه قرى كثرية ودخل معه بالد الشام ومصر وتويف بدمشق بعد



يف صحبة سلطانه إليها من مصر يوم اجلمعة عشرى شوال ودفن بتربة الشيخ حمي الدين بن عريب إىل جانب الشيخ 
  حممد البلخشي من القبلة 

وفيها العارف باهللا تعاىل عبد الرمحن بن الشيخ علي بن أيب بكر العيدروس الشافعي ولد سنة مخسني ومثامنائة وقرأ 
عالم فمن مجلة ما قرأ على والده األحياء أربعني مرة وكان يغتسل لكل فرض ومن على والده وغريه من األ

جماهداته وهو صغري أنه كان خيرج هو وابن عمه إىل شعب من شعاب ترمي يقال له النعري بعد مضي نصف الليل 
فقه والوردية يف النحو فينفرد كل منهما يقرأ عشرة أجزاء يف صالة مث يرجعان إىل منازهلما وكان حيفظ احلاوي يف ال

وكان يغطي إحدى يديه فال يكشفها فأحل عليه بعضهم أن خيربه بالسبب فقال كنت شاعرا وامتدحت النيب صلى 
اهللا عليه وسلم جبملة قصائد مث اتفق أن قلت قصيدة يف مدح بعض أهل الدنيا فرأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف 

قطع يدي فقطعت فشفع يف الصديق فعادت والتحمت فانتبهت والعالمة ظاهرة النوم وهو يعاتبين على ذلك مث أمر ب
يف يدي مث كشف له عن يده فإذا حمل القطع نور يتألأل وممن أخذ عنه من أكابر العلماء الفقيه عبد اهللا باقشري 

  والفقيه عمر باشيبان وتويف يف احملرم بترمي ودفن هبا قاله يف النور 
لرمحن الصاحلي الشافعي اإلمام العامل الصاحل احملدث تويف بالقاهرة يف صفر وفيها عبد الفتاح وفيها زين الدين عبد ا

بن أمحد بن عادل باشا احلنفي العجمي األصل مث أحد موايل الروم كان عاملا حمققا وله خط حسن قرأ على مجاعة 
مدرسا مبدرسة املوىل يكان بربوسا مث مبدرسة  منهم املوىل حمي الدين األسكلييب واملوىل عبد الرمحن بن املؤيد مث صار

  أمحد باشا بن ويل الدين هبا مبدرسة إبراهيم باشا بالقسطنطينية ومات وهو مدرس هبا 
وفيها كرمي الدين عبد الكرمي بن األكرم الدمشقي احلنفي القاضي الشيخ العالمة تويف مبنزله بالعنابة خارج دمشق 

  يوم اخلميس سادس عشر صفر ودفن

مبقربة الشيخ أرسالن قاله يف الكواكب وفيها الشيخ عبد النيب املغريب املالكي الشيخ اإلمام العالمة احلجة القدوة 
الفهامة مفيت السادة املالكية بدمشق أحد إخوان سيدي علي بن ميمون تويف بدمشق يوم اجلمعة ثالث عشرى شهر 

ان سليم فصلى عليه مع اجلماعة وفيها ويل اهللا عبد رمضان ووافق حضور جنازته باجلامع األموي حضور السلط
اهلادي الصفوري مث الدمشقي الشافعي الشيخ الصاحل الصويف املسلك املريب تويف مبنزله مبحلة قرب عاتكة يوم األحد 
سادس عشر شوال ودفن بتربة بالقرب من مسجد الطالع باحمللة املذكورة وتعرف اآلن بالدقاقني وقربه اآلن ظاهر 

  زار ي
وفيها حمب الدين املقدسي إمام املسجد األقصى الشيخ العالمة قاله يف الكواكب وفيها مشس الدين حممد بن حسني 

الدادخيي مث احلليب الشافعي املقرىء اجملود كان دينا خريا له أخالق حسنة أخذ القراءات عن مغريب كان بداديخ 
البدر السيويف حبلب ومها أجل شيوخه وكان يشغل الطلبة يف قبة وبرع فيها ويف غريها وأخذ عن البازيل حبماة وعن 

جبامع عيسى ويؤدب األطفال وفيها كمال الدين حممد بن العالمة مشس الدين حممد ابن داود البازيل الكردي 
األصل احلموي الشافعي اإلمام العامل العالمة قال احلمصي باشر نيابة القضاء بدمشق ومشيخة املدرسة الشامية 

  وكان عاملا مفننا تويف بدمشق يوم السبت تاسع عشري شوال وكان والده إذ ذاك حيا انتهى 
وفيها مشس الدين حممد بن نصري الدمشقي امليداين الضرير املقرىء اجملود العالمة النحوي كان من أهل العلم 

وكتاب خمتصر مساه تنقيح  بالقراآت وله يف النحو مؤلفات منها كتاب مطول مساه ذخر الطالب يف علم االعراب
اللباب فيما ال بد أن يعتين به يف فن االعراب وكان فقريا من الدنيا وكان ابن طولون يتردد إليه كثريا وانتفع به 

  مجاعة وتويف يوم اخلميس قبل املغرب سابع عشرى صفر ودفن مبقربة اجلوزة مبحلة امليدان قال يف



قدسي كاتب املصاحف وكانت وفاته قبل املغرب العاشر يف ثاين رمضان الكواكب وفيها سادات كالشيخ إبراهيم ال
  سنة أربع وتسعني ومثامنائة انتهى 

وفيها حمي الدين حممد بن يعقوب الرومي احلنفي الشهري باجه زاده اإلمام العامل قرأ على علماء عصره مث وصل إىل 
قاضي بروسا مث عزل ومات معزوال قال يف الشقائق  خدمة املوىل خطيب زاده مث ويل الواليات وتنقل فيها حىت صار

  كان عاملا فاضال ذكيا سليم الطبع مبارك النفس مقبال على اخلري متواضعا متخشعا صاحب كرم وأخالق انتهى 
وفيها مفيت زبيد وعاملها كمال الدين موسى بن زين العابدين بن أمحد بن أيب بكر الرداد البكري لصديقي الشافعي 

ملصقع املدقق قال يف النور كان شافعي زمانه ورئيس أقرانه علما وعمال حبرا من حبار العلم وجبال من جبال اجلهبذ ا
الدين له القدم الراسخة يف املذهب والباع الطويل يف كل مشرب رحل إليه الطالبون ورغب يف األخذ عنه الراغبون 

وغريمها وروى فقه اإلمام الشافعي من طريق العراقيني وتفقه بالقاضي الطيب الناشري وجنم الدين املقري اجلبائي 
واملراوزة عن اإلمام علي بن عطيف نزيل مكة وأهل طبقته وأفىت ودرس وانتشر صيته يف مجيع اآلفاق واعترف له 
س األكابر باإلمامة وقصد للفتوى من كل جند وهتامة وتفقه به اجللة منهم ابنه احملقق فخر الدين أبو بكر وأبو العبا

الطنبذاوي وغريمها وله األجوبة الرائقة والبحوث الفائقة واملصنفات املقبولة والشروح املتداولة املنقولة منها 
  الكوكب الوقاد شرح اإلرشاد يف أربع وعشرين جملدا وله شرح صغري على اإلرشاد وفتاوى مجعها ولده ورتبها

ه الناشري اتفق له ما مل يتفق ألحد قبله وذلك أنه زرع الرب ترتيبا حسنا وزاد عليها زيادات ال غناء عنها قال تلميذ
يف أرضه واستغله وحرث غريه وكان غالب قوته يف غالب األحوال اللوز والعسل ومن نعم اهللا عليه أنه مكث 
أربعني سنة ما رزىء بأحد من بيته ومل خترج من بيته جنازة وتويف عصر يوم اجلمعة التاسع والعشرين من احملرم 

نتهى وفيها نصوح الطوسي العارف باهللا تعاىل قال يف الكواكب كان عاملا صاحلا حيفظ القرآن العظيم ويكتب اخلط ا
احلسن مث انتسب إىل الطريقة الزينبية وخدم الشيخ تاج الدين القرماين وبلغ عنده رتبة اإلرشاد وقعد على سجادة 

  ذكور ومات يف وطنه انتهى التربية بعد وفاة الشيخ صفي الدين يف زاوية شيخه امل
وفيها شرف الدين يونس بن إدريس بن يوسف احلليب مث الدمشقي الشافعي الصويف اهلمداين اخلرقة الصاحل املسلك 
ولد مبدينة حلب سنة سبع وستني ومثامنائة واشتغل على مجاعة يف عدة فنون وتوجه إىل مكة ثالث مرات وجاور يف 

ث على السخاوي واحملب الطربي وولده أيب السعادات وقرأ عليه يف النحو ولبس حدود الثمانني ومسع هبا احلدي
اخلرقة اهلمدانية وتلقن الذكر من السيد عبيد اهللا التستري اهلمداين وصار له أتباع كثريون يتداولون األوراد 

يف بدمشق يوم الصحيحة باملدرسة الرواحية حبلب وهاجر إىل دمشق وأقام بدار احلديث بقرب قلعة دمشق وتو
  اإلثنني عشرى 

  سنة أربع وعشرين وتسعمائة

  
فيها تويف برهان الدين إبراهيم بن قاسم بن حممد الشهري بابن الكيال الدمشقي الشافعي الفاضل احملدث تويف يوم 

  الثالثاء حادي عشر صفر ودفن مبقربة باب الصغري قاله يف الكواكب وفيها شهاب الدين أمحد بن

م الباعوين األصل من قرية باعونة باملوصل احلليب املولد والدار والوفاة الشاعر املعروف بابن الصواف علي بن إبراهي
واملعروف أبوه بالصغري بالتصغري كان أديبا شاعرا ذكره جار اهللا بن فهد يف رحلته إىل حلب سنة اثنتني وعشرين 



  له  وتسعمائة وذكره يف معجم الشعراء الذين مسع منهم الشعر وأنشد
  ) بسوادها البيض الصحاح مراضا ** روحي الفداء لذي حلاظ قد غدت ( 
  ) واليامسني براقة وبياضا ** كالغصن قدا والنسيم لطافة ( 

  وله قصيدة التزم فيها واوين أول كل بيت وآخره مطلعها 
  ) وورد ظباء احلي يف ظله ثووا ** وواد به الغيد احلسان قد استووا ( 

 داره حبلب وفيها شهاب الدين أبو العباس أمحد بن حممد بن حممد بن أيب بكر الشهري بابن بري تويف باحلريق يف
اخلالدي البايب احلليب مث الدمشقي احلنفي الصويف ولد يف ثالث صفر سنة أربعني ومثامنائة وكان من أعيان الناس 

  الصلحاء وتويف بدمشق يوم االحد سادس عشر رجب ودفن مبقربة احلمرية 
وفيها زين الدين عبد الرمحن بن مجاعة املقدسي الشافعي العالمة شيخ الصالحية بالقدس الشريف تويف بالقدس يف 

هذه السنة وصلى عليه وعلى الشيخ عبد القادر الدشطوطي غائبة جبامع بين أمية بدمشق يوم اجلمعة ثاين عشر 
ن حممد الشيخ الصاحل املعمر املعتقد اجملرد العفيف رمضان قاله يف الكواكب وفيها الشيخ زين الدين عبد القادر ب

العارف باهللا تعاىل الدشطوطي كذا ضبطه العالئي وضبطه السخاوي يف الضوء الطشطوطي بطاءات مهمالت بينهما 
شني معجمة وواو نسبة إىل دشطوط من قرى الصعيد قال الشيخ عبد الرءوف املناوي يف طبقاته هو املعروف 

ورة خبوارق اآليات البينات والكشف العام والقبول التام عند امللوك فمن سواهم من األعالم ذوو بالكرامات املشه
الصفات اليت اشتهرت والعجائب اليت هبرت عندم ظهرت كان ضريرا وعمر جوامع مبصر وقراها ووقف الناس 

  عليه أوقافا كثرية ومن كالمه

مر الدارين فإن مجيع األمور ال تربز إال بأمره فارجع فيها ملن أوصيك بعدم االلتفات لغري اهللا تعاىل يف شيء من أ
قدرها وقال إذا استحكمت هيبة اهللا يف قلب عبد أخذ عن إدراك التكليف وقامت به حالة حالت بينه وبني احلركة 

ت لك والصالة وصار عليه كل بالء أهون من صالة ركعتني وقال يف بعض الكتب املنزلة يقول اهللا يا عبدي لو سق
ذخائر الكونني فنظرت بقلبك إليها طرفة عني فأنت مشغول عنا ال بنا وكان صاحيا لكن حافيا مكشوف الرأس 
عليه جبة محراء وكان لقبة بني األولياء صاحب مصر توقف النيل مث هبط أيام الوفاء ثالثة أذرع فخاض يف البحر 

ون به وحج ماشيا حافيا طاويا فلما وصل باب السالم وضع وقال اطلع بإذن اهللا فطلع فورا فاقتتل الناس عليه يتربك
خده على العتبة فما أفاق إال بعد ثالث وكان يرى مع الدليل تارة ومع الساقة أخرى وخيفى ويظهر وكان قايتباي 

إذا زاره ميرغ وجهه على أقدامه وقال طلبت من اهللا مقام احلضور بني يديه فتجلى يل من حضرته أمر ذابت منه 
اصلي وصرت أطلب طلوع روحي فما أجاب فتوسلت باملصطفى صلى اهللا عليه وسلم فرمحين وأسدل على مف

احلجاب وملا عمر القبة اليت دفن هبا بزاويته صار يقول للشيخ جالل الدين البكري أسرع فالوقت قرب وقال له ال 
الركب من كل مقيم ووارد انتهى  جتعل ألحد من الشهود والقضاة وظيفة يف زاوييت إمنا جعلتها وقفا ملكشفي

وباجلملة فمناقبه كثرية وترمجه احلافظ السيوطي بالوالية وألف بسببه تأليفا يف تطور الويل ذكر يف أوله أن سبب 
تأليفه أن رجلني من أصحاب الشيخ املذكور حلف كل واحد منهما أن الشيخ عبد القادر بات عنده ليلة كذا فرفع 

ئلة قال فأرسلت إىل الشيخ عبد القادر وذكرت له القصة فقال لو قال أربعة أين بت عندهم إليه سؤال يف حكم املس
لصدقوا قال السيوطي فأجبت بأنه ال حينث واحد منهما مث محل ذلك على تطور الويل وهو جزء لطيف حافل نقل 

  فيه كالم فحول العلماء كابن السبكي والقونوي وابن أيب املنصور وعبد الغفار



ي واليافعي رضي اهللا تعاىل عنهم وعنه وفيها قوام الدين أبو يزيد حممد بن أيب بكر بن حممد بن أيب بكر بن القوص
نصر بن عمر بن هالل احلبيشي األصل احلليب الشافعي العالمة قال يف الكواكب كان عاملا فاضال مناظرا له حدة يف 

لب سنة ثالث ومثانني ومثامنائة وسافر مع أبيه إىل املناظرة وذكاء مفرط وحفظ عجيب حفظ الشاطبية وعرضها حب
بيت املقدس فعرض أماكن منها ومن الرائية على إمام األقصى عبد الكرمي بن أيب الوفا مث جاور مبكة سنني واشتغل 

هبا ومسع مع أبيه على احلافظ السخاوي مث عاد من مكة إىل حلب واشتغل على عاملها البدر السيويف فقرأ عليه 
شاد البن املقري ومسع بقراءته الشيخ زين الدين بن الشماع ودرس جبامع حلب ووعظ به وكان يأيت يف وعظه اإلر

بنوادر الفوائد وسرد مرة النسب النبوي طردا وعكسا مث أعرض عن ذلك وصار صوفيا بسطاميا كأبيه يلف املئزر 
  لب انتهى ويرخي له عذبة رعاية للسنة وكانت وفاته يف حياة أبيه يف شوال حب

  سنة مخس وعشرين وتسعمائة

  
فيها تويف شهاب الدين أمحد بن القاضي حمي الدين عبد القادر النرباوي املصري احلنبلي الشاب الفاضل تويف يوم 

  اخلميس خامس عشرى ربيع األول 
مث الدمشقي  وفيها شهاب الدين أبو العباس أمحد بن عبد امللك بن علي بن عبد اهللا املوصلي الشيباين املقدسي

الشافعي الصويف الصاحل الورع الزاهد العابد احملقق املسلك أحد مشايخ الصوفية بدمشق والقدس وشيخ زاوييت 
جده هبما ولد بالقدس يف ربيع األول سنة أربع وأربعني ومثامنائة وأخذ عن القطب اخليضري وغريه ولبس اخلرقة من 

هلا من والده الشيخ إبراهيم بلباسه هلا من يد والده الشيخ العارف  ابن عمه الشيخ زين الدين عبد القادر بلباسه
  باهللا تعاىل سيدي أيب بكر املوصلي وهو جد املترجم أيضا قال ابن طولون

جالسته كثريا باجلامع األموي وانتفعت به وأجاز يل شفاها غري مرة وكتبت عنه أشياء انتهى وتويف يوم اإلثنني 
ن جوار قرب الشيخ إبراهيم الناجي بباب الصغري وفيها شهاب الدين أمحد احلسامي حادي عشرى ذي القعدة ودف

القاهري الشافعي النحوي اإلمام العالمة احملقق اجملد الصويف كان بارا بأمه قائما مبصاحلها صابرا متواضعا خيدم نفسه 
م بالقطن من غري قصارة وثيابه ويشتري حوائجه من السوق وحيملها بنفسه وال ميكن أحدا حيملها عنه وكان يتعم

قصرية اقتداءا بالسلف وكان مالزما للطهارة ال يكاد يدخل عليه وقت وهو حمدث وكان كثري الصمت قليل 
الكالم جتلس معه اليوم واليومني فال تسمع منه كلمة لغو كثري الصيام والقيام يقوم النصف الثاين من الليل كل ليلة 

وال يقبل هدية من أحد وأخذ التصوف عن الشيخ علي املرصفي وكان يذهب إىل وكان يتورع عن صدقات الناس 
جملسه كل يوم مجعة وكان العلماء مع ذلك يرجعون إليه يف املعقوالت ويعدلونه يف العربية بابن مالك وابن هشام 

دين العجمي مث الرومي وتويف بالقاهرة يوم الثالثاء خامس عشر ربيع الثاين وفيها تقريبا املوىل إدريس بن حسام ال
احلنفي العامل الفاضل قال يف الشقائق كان موقعا لديوان أمراء العجم وملا حدثت فتنة ابن أردويل ارحتل إىل الروم 

فأكرمه السلطان أبو يزيد غاية اإلكرام وعني له مشاهرة ومساهنة وعاش يف كنف محايته عيشة راضية وأمره أن 
ية فصنفها وكان عدمي النظري فاقد القرين حبيث أنسى األقدمني ومل يبلغ إنشاءه ينشىء تواريخ آل عثمان بالفارس

أحد من املتأخرين وله قصائد بالعربية والفارسية تفوت احلصر وله رسائل عجيبة يف مطالب متفرقة وباجلملة كان 
  من نوادر الدهر ومفردات العصر انتهى 



يل بن أمحد ابن عيسى بن عثمان بن عمر بن علي بن سالمة وفيها بدر الدين حسن بن إبراهيم بن أمحد بن خل
  العجمي األصل املقدسي

مث الصاحلي احلنبلي حفظ احملرر للمجد بن تيمية وحله على شارحه الشيخ عالء الدين البغدادي والزم شيخ احلنابلة 
وتسبب بالشهادة يف  الشهاب العسكري يف الفقه وقرأ توضيح ابن هشام على الشهاب بن شكم والزمه مدة طويلة

  مركز العشر وتويف يوم اخلميس حادي عشر احملرم بالصاحلية ودفن بتربة القاضي عالء الدين الزواوي 
وفيها بدر الدين حسن بن علي بن يوسف بن املختار األربلي األصل احلصكفي احلليب الشافعي الشهري بابن السيويف 

سخاوي يف الضوء الالمع يف سنة مخسني ومثامنائة حبصن كيفا ونشأ به العالمة شيخ اإلسالم ولد تقريبا كما ذكره ال
وحفظ القرآن العظيم واملنهاج للنووي واإلرشاد البن املقري وألفييت العراقي يف احلديث ويف السرية ومنهاج 

زى البيضاوي األصلي والطوالع له أيضا والشاطبية والكافية البن احلاجب واأللفية البن مالك وتصريف الع
والشمسية وقرأ الشاطبية والقرآن العظيم مبضموهنا على ابن مبارك شاه اهلروي وهو على اجلالل اهلروي وهو على 

ابن اجلزري وقرأ على اهلروي املذكور يف العروض وأهنى عليه كتاب القسطاس للزخمشري قرأه حبلب وقرأ أيضا 
ر يف دخلته إىل القاهرة وقرأ مثن حزب أو دونه لألربعة بعض السبع على أيب احلسن اجلربيت نزيل سطح اجلامع األزه

عشر على الزين جعفر السنهوري وأخذ الفقه وغريه هبا عن الشمس اجلوجري ومسع عليه وأخذ بالقدس عن 
الكمال بن أيب شريف وأجازه وأخذ الفقه واحلديث أيضا عن الشمس السالمي احلليب هبا واألصول واملنطق واملعاين 

علي قرا درويش واحلديث أيضا عن الربهان احلليب وقرأ عليه الصحيحني والشفا وعن الشيخ نصر اهللا  والبيان عن
كافية ابن احلاجب وعن منال زادة تفسري البيضاوي والنحو عن املنال عبد الرمحن اجلامي وحج سنة ست وستني 

  بن خليل ومثامنائة فأخذ مبكة عن التقي بن فهد ومسع بدمشق على الشيخ عبد الرمحن

األذرعي وأخذ عن الربهان البقاعي وأجازه باالفتاء والتدريس مجاعة وصار أعجوبة زمانه وواسطة عقد أقرانه مث 
تصدر ببلده لإلفادة وانتفع الناس به وصار شيخ بلده ومفتيها وحمققها ومدققها مع الديانة والصيانة قال يف 

اححة لطلبة العلم يف األلفاظ وغريها وكان طويل القامة نري الكواكب غري أنه كان يكثر الدعوى والتبجح واملش
الشيبة مهيبا خيضب حليته بالسواد يف أول شيبه مث ترك آخرا ومن مؤلفاته حاشية على شرح املنهاج للمحلى 

  وحاشية على شرح الكافية املتوسط ومن شعره 
  ) ومل خيشوا من العقالء لوما ** إذا ما نالت السفهاء عرضي ( 
  ) وقلت نذرت للرمحن صوما ** سوت من السكوت فمي لثاما ك( 

وتويف حبلب يف ربيع األول بعد أن أملت به كائنة بغري حق من قبل قاضي حلب زين العابدين حممد بن الفناري ويف 
تاريخ ابن طولون أنه مات قهرا بسبب تلك الكائنة ومل تطل مدة القاضي بعده وفيها شيخ اإلسالم قاضي القضاة 

ين الدين احلافظ زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري السنيكي مث القاهري األزهري الشافعي قال يف النور ز
ولد سنة ست وعشرين ومثامنائة بسنيكة من الشرقية ونشأ هبا وحفظ القرآن وعمدة األحكام وبعض خمتصر 

ألزهر وكمل حفظ املختصر مث حفظ املنهاج التربيزي مث حتول إىل القاهرة سنة إحدى وأربعني فقطن يف جامع ا
الفرعي واأللفية النحوية والشاطبية والرائية وبعض املنهاج األصلي وحنو النصف من ألفية احلديث ومن التسهيل إىل 

كاد وأقام بالقاهرة يسريا مث رجع إىل بلده وداوم االشتغال وجد فيه وكان ممن أخذ عنه القايايت والعلم البلقيين 
السبكي والشموس الوفائي واحلجازي والبدرشي والشهاب بن اجملدي والبدر النسابة والزين البوشنجي  والشرف



واحلافظ ابن حجر والزين رضوان يف آخرين وحضر دروس الشرف املناوي وأخذ عن الكافيجي وابن اهلمام ومن 
  ال حيصى كثرة ورجع

اجلميلة والتواضع وحسن العشرة واألدب والعفة  إىل القاهرة فلم ينفك عن االشتغال واالشغال مع الطريقة
واالجنماع عن أبناء الدنيا مع التقلل وشرف النفس ومزيد العقل وسعة الباطن واالحتمال واملداراة وأذن له غري 
واحد من شيوخه يف االفتاء واألقراء منهم شيخ اإلسالم ابن حجر وتصدى للتدريس يف حياة شيوخه وانتفع به 

بعد طبقة وشرح عدة كتب وألف ما ال حيصى كثرة فال نطيل بذكرها إذ هي أشهر من الشمس  الفضالء طبقة
وقصد بالفتاوى وزاحم كثريا من شيوخه فيها ورويته أحسن من بديهته وكتابته أمنت من عبارته وعدم مسارعته إىل 

ة مدارس إىل أن رقي إىل الفتاوى يعد من حسناته وله الباع الطويل يف كل فن خصوصا التصوف وويل تدريس عد
منصب قضاء القضاة بعد امتناع كثري وذلك يف رجب سنة ست ومثانني واستمر قاضيا مدة والية األشرف قايتباي 

مث بعد ذلك إىل أن كف بصره فعزل بالعمى ومل يزل مالزم التدريس واالفتاء والتصنيف وانتفع به خالئق ال حيصون 
م مشاخيه وقدمت شيخنا زكريا ألنه أجل من وقع عليه بصري من العلماء منهم ابن حجر اهليتمي وقال يف معج

العاملني واألئمة الوارثني وأعلى من عنه رويت ودريت من الفقهاء احلكماء املهندسني فهو عمدة العلماء األعالم 
كره وأصائله وحجة اهللا على األنام حامل لواء املذهب الشافعي على كاهله وحمرر مشكالته وكاشف عويصاته يف ب

ملحق األحفاد باألجداد املتفرد يف زمنه بعلو اإلسناد كيف ومل يوجد يف عصره إال من أخذ عنه مشافهة أو بواسطة 
أو بوسائط متعددة بل وقع لبعضهم أنه أخذ عنه مشافهة تارة وعن غريه ممن بينه وبينه حنو سبع وسائط تارة أخرى 

عم هذا التمييز الذي هو عند األئمة أوىل به وأحرى ألنه حاز به سعة وهذا ال نظري له يف أحد من أهل عصره فن
التالمذة واألتباع وكثرة اآلخذين عنه ودوام االنتفاع انتهى وتويف رمحه اهللا تعاىل يوم اجلمعة رابع ذي احلجة 

  بالقاهرة ودفن بالقرافة

لسنة اليت بعدها وقال عاش مائة وثالث بالقرب من اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه وجزم يف الكواكب بوفاته يف ا
  سنني انتهى 

وفيها عبد اهللا بن أمحد بن با كثري بفتح الكاف وكسر املثلثة احلضرمي مث املكي الشافعي قال يف النور ولد يف سنة 
ست أو سبع وأربعني ومثامنائة حبضرموت ونشأ هبا سبع سنني ونقله والده إىل غيل باوزير فحفظ القرآن يف سنة 

عمره مثان سنني وحفظ املنهاج والبهجة البن الوردي وخالصة ابن ظفر وألفية ابن مالك وغريها مث سأل والده و
االجتماع بشيخ من الصوفية فأشار عليه بالشيخ عبد اهللا العيدروس فتوجه إىل ترمي وأخذ عنه وترىب على يديه 

به اآلخر ما كنت أهتز إىل عندهم ملا مألين به وكان يقول لو اجتمع شيوخ الرسالة يف جانب احلرم وأنا يف جان
الشريف يعين الشيخ عبد اهللا ورحل إىل مكة وأقام هبا إىل أن مات ولقي مجاعة من العلماء وأجيز باالفتاء والتدريس 

فتصدى لذلك وانتفع الناس به ونثر ونظم من ذلك الدرر اللوامع يف نظم مجع اجلوامع وتتمة التمام وسفك املدام 
  عقائد اإلسالم ومن شعره يف 
  ) فعل االله فما له أن يغضبا ** من كان يعلم أن كل مشاهد ( 
  ) عيناه من ذاك الفعال ويطربا ** بل واجب أن يرتضي ما شاهدت ( 

وكان كثري الفوائد عاملا عامال عني املدرسني مبكة مع الزهد والصالح والعفة واالحتمال والسكون واالجنماع عن 
يا وتويف مبكة ليلة السبت الثالث عشر ربيع الثاين ودفن باملعالة وخلف حنو عشرة أوالد ذكورا وإناثا أبناء الدن



انتهى وفيها السيد تاج الدين عبد الوهاب بن أمحد السيد الشريف ابن نقيب األشراف وأمه الفاضلة البارعة زينب 
في املصري هبا وقرأ عليه مصنفه يف الفقه على بنت الباعوين أخذ الفقه عن الشيخ برهان الدين الطرابلسي احلن
  طريقة اجملمع وتردد إىل سيدي حممد بن عراق إىل أن تويف ليلة

السبت يف ربيع األول بصاحلية دمشق عن حنو ثالثني سنة وصلى عليه مبدرسة أيب عمر ودفن بالروضة وفيها عالء 
ي بن إبراهيم بن مسعود بن حممد احلصكفي املوصلي الدين أبو احلسن علي بن حممد بن عبد الرحيم بن حممد بن عل

الشافعي العالمة املفنن املتقن قطن دمشق أوال مع أبيه وقرأ هبا على الشيخ عماد الدين املعروف خبطيب السقيفة 
والربهان بن املعتمد وغريمها وحج ماشيا مث قطن حلب وقرأ هبا على الفخر عثمان الكردي والبدر السيويف 

ازيل وغريهم ودرس هبا وأفاد وأفىت وجلس مبكتب الشهادة حبلب حتت قلعتها وتردد الطلبة إليه وتلقى والشمس الب
منه مجع جم من األفاضل حىت ترقى بعضهم إىل اإلفادة مث ملا أبطلت الدولة العثمانية مكاتب الشهود ترك ذلك 

نطق والعروض والقوايف وله تقرير حسن يف وأقبل على االشتغال واالشغال وكان له يد طوىل يف النحو والصرف وامل
  الفقه ومشاركة كلية يف األدب وشعره لطيف منه 

  ) كأضغاث أحالم وحنن رقود ** متر الليايل واحلوادث تنقضي ( 
  ) جتد بنا سريا وحنن قعود ** وأعجب من ذا أهنا كل ساعة ( 

  وله ملغزا 
  ) ملكنون من له باب سره ا** يا إماما يف النحو شرقا وغربا ( 
  ) وأتى اجلر فيه والتنوين ** أميا اسم قد جاء ممنوع صرف ( 

  وأجاب هو عنه بقوله 
  ) ساملا مجع ذين فيه يكون ** علم كان للمؤنث مجعا ( 

  وأجاب عن قول بعض فضالء النحو 
  ) عندي سؤال من جيبه يعظم ** سلم على شيخ النحاة وقل له ( 
  ) وإذا جزمت فإنين مل أجزم  **أنا إن شككت وجدمتوين جازما ( 

  بقوله

  
  ) جزمت ومعناها التردد فاعلم ** قل يف اجلواب بأن إن يف شرطها ( 
  ) وقعت ولكن شرطها مل جيزم ** وإذا جبزم احلكم إن شرطية ( 

ا كانت وتويف يوم الثالثاء سابع شوال وفيها فاطمة بنت يوسف التاديف احلنبلي احلليب قال ابن احلنبلي وهو ابن أخيه
من الصاحلات اخلريات وكان هلا مساع من الشيخ احملدث برهان الدين وكانت قد حجت مرتني مث عادت إىل حلب 
وأقلعت عن مالبس نساء الدنيا بل عن الدنيا بالكلية ولبست العباءة وزارت بيت املقدس مث حجت ثالثة وتوفيت 

  مبكة املشرفة انتهى 
د بن داود البازيل الكردي مث احلموي الشافعي شيخ اإلسالم مفيت املسلمني وفيها مشس الدين أبو عبد اهللا حمم

العالمة ولد يف ضحوة يوم اجلمعة سنة مخس وأربعني ومثامنائة يف جزيرة ابن عمر ونشأ هبا وانتقل إىل أذربيجان 
فية ابن احلاجب فحفظ هبا كثريا من الكتب منها احلاوي الصغري وعقائد النسفي وعروض األندلسي والشمسية وكا



وتصريف العزي وأخذ املعقوالت عن منال ظهري ومنال حممد القتجفاين وموالنا عثمان الباوي واملنقوالت عن والده 
وغريه وقدم الشام سنة تسعني ومثامنائة وحج سنة مخس وتسعني وعاد من احلجاز إىل محاة فقطنها وكان زاهدا 

تدريس وألف عدة مؤلفات منها حاشية شرح مجع اجلوامع للمحلى متقشفا كثري العبادة يصوم الدهر ويالزم ال
وكتاب مساه غاية املرام يف رجال البخاري إىل سيد األنام وكتاب تقدمة العاجل لذخرية اآلجل وأجوبة شافية عن 

الدهن إشكاالت كانت ترد عليه وأسئلة ترفع إليه وتويف حبماة رمحه اهللا تعاىل وفيها مشس الدين حممد بن علي بن 
احلليب الشافعي املعمر شيخ القراء واالقراء حبلب وإمام احلجازية جبامعها الكبري قرأ على مجاعة منهم منال سليمان 

بن أيب بكر املقري اهلروي وغريه وكان من العلماء املنورين وفيها قاضي القضاة جالل الدين حممد بن قاسم املصري 
  املراقبة هللا املالكي العالمة قال الشعراوي كان كثري

يف أحواله وكانت أوقاته كلها معمورة بذكر اهللا تعاىل وشرح املختصر والرسالة وانتفع به خالئق ال حيصون وواله 
الغوري القضاء مكرها وكان حسن االعتقاد يف طائفة القوم قال وكان أكثر أيامه صائما ال يفطر يف السنة إال 

ه يف حق أقرانه ال يسمع أحدا يذكرهم اال ويبجلهم تويف مبصر يف هذه العيدين وأيام التشريق وكان حافظا للسان
السنة وفيها حمب الدين أبو الثناء حممود بن حممد بن حممود بن خليل بن أجا التدمري األصل احلليب مث القاهري 

ومخسني ومثامنائة احلنفي كاتب األسرار الشريفة باملمالك اإلسالمية املعروف بابن أجا قال السخاوي ولد سنة أربع 
حبلب واشتغل بالعلم يف القاهرة إىل سنة مثان ومثانني مث زار بيت املقدس ورجع إىل حلب ومتيز بالذكاء ولطف 

العشرة وويل قضاء حلب يف شهر رمضان سنة تسعني وحج سنة تسعمائة مث رجع إىل حلب وطلبه السلطان الغوري 
عان يف أول واليته سنة ست وتسعمائة واستمر فيها إىل آخر الدولة وواله كتابة السر بالقاهرة عوضا عن ابن اجلي

اجلركسية وهو آخر من ويل كتابة السر مث حج يف دولته سنة عشرين فقرأ عليه املسند جار اهللا بن فهد عشرين 
مدة حديثا عن عشرين شيخا وخرجها له يف جزء مساه حتقيق الرجا لعلو املقر بن أجا مث عاد إىل القاهرة فشكا 

فركب إليه السلطان وزاره حملبته له مث سافر صحبة الغوري إىل حلب سنة اثنتني وعشرين وأقام هبا حىت قتل الغوري 
فرجع إىل القاهرة فواله السلطان طومان باي كتابة السر هبا مث ملا دخل السلطان سليم إليها أكرمه وعرض عليه 

مث سأل السلطان سليم اإلقامة حبلب فأجابه وعاد معه إىل  وظيفته فاستعفى منها واعتذر بكرب سنه وضعف يديه
حلب واستقر يف منزله إىل أن تويف هبا وكان ذا هيبة وشكالة حسنة وشيبة نرية ظريفا كيسا حيب التواريخ ويرغب 

ا يف خلطة األكابر ومدحه الناس كثريا باملدائح احلسنة منهم عائشة الباعونية حني قدمت عليه القاهرة بقصيدهت
  الرائية اليت أوهلا

  
  ) أهاج اهلوى بني اجلوانح والصدر ** حنيين لسفح الصاحلية واجلسر ( 

  وتويف حبلب يف العشر األول من شهر رمضان 
وفيها أو يف اليت بعدها هنايل بن عبد اهللا الرومي احلنفي املوىل الفاضل املشتهر هبذا اللقب قال يف الشقائق ومل نعرف 

بعض األكابر وقرأ يف صغره مبادىء العلوم مث خدم العلماء وفاق على أقرانه ومهر يف العربية امسه وكان عتيقا ل
واألصول والتفسري وكان له نظم بالعربية والتركية والفارسية ووصل إىل خدمة املوىل حممد بن احلاج حسن ودرس 

بالقسطنطينية أيضا مث فرغ عن التدريس باملدرسة اليت بناها املوىل املذكور بالقسطنطينية مث مبدرسة مصطفى باشا 



وسافر إىل احلج فلما أمت احلج مرض فعاهد اهللا تعاىل إن صح من مرضه مل يعاود التدريس وندم على ما مضى من 
  عمره يف االشتغال بغري اهللا تعاىل فأدركته املنية يف مرضه ذلك مبكة املشرفة ودفن هبا 

  سنة ست وعشرين وتسعمائة

  
النور التونسي املالكي نزيل املدرسة املقدمية حبلب كان حافظا لكتاب اهللا تعاىل مقرئا يؤدب األطفال  فيها تويف أبو

باملدرسة املذكورة وكان من عادته أنه يقرأ ثلث القرآن بعد املغرب وثلثه بعد العشاء ومن غريب ما اتفق له أنه ملا 
ن فرجنيا محى غب أشغلته عن مصلحة السفينة وعجز ركب البحر من تونس إىل أسكندرية حصل ملالح السفينة وكا

خذوه فغلوه مث اجلحيم { ركاهبا عن عالج ينفعه وطلب من الشيخ أيب النور ما يكتب للحمى فكتب له يف ورقة 
ولف الورقة ودفعها له فوضعها يف رأسه فما مضت تلك الليلة } صلوه مث يف سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه 

احلمى وتويف الشيخ حبلب ودفن مبقربة الرحيب وفيها الشيخ أمحد بن بترس الصفدي الشيخ العارف حىت ذهبت عنه 
  باهللا تعاىل املكاشف بأسرار غيب اهللا كان

ظاهر األحوال بصفد مسموع الكلمة عند حكامها وكان الناس يترددون إليه فيشفع هلم ويقضي حوائجهم ويقرهبم 
إذا أراد أن يتكلم بكشف يطرق رأسه إىل األرض مث يرفعه وعيناه كاجلمرتني ويضيفهم وكان ذا شيبة نرية وكان 

يلهث كصاحب احلمل الثقيل مث يتكلم باملغيبات وكان يف بدايته ذا رياضة وجماهدة وتويف بصفد قال ابن طولون 
  صلى عليه غائبة جبامع دمشق يوم اجلمعة ثامن عشرى ذي القعدة سنة ست وعشرين وتسعمائة انتهى 

وفيها شهاب الدين أمحد بن احلسني بن حممد ابن احلسني بن عيسى بن حممد ابن أمحد بن مسلم الشهاب بن البدر 
املكي ويعرف كأبيه بابن العليف بضم العني املهملة تصغري علف الشافعي قال يف النور ولد مبكة سنة إحدى ومخسني 

ربعني النووية والكثري من املنهاج ومسع مبكة على التقي بن فهد ومثامنائة ونشأ هبا وحفظ القرآن واأللفية النحوية واأل
وولده النجم والزين عبد الرمحن األسيوطي وأيب الفضل املرجاين والزم النور الفاكهي يف دروسه الفقهية والنحوية 

كسب وبالقاهرة من اجلوجري وغريه ودخل القاهرة مرارا قال السخاوي وكنت ممن أخذ عنه هبا وباحلرمني وت
بالنساخة مع عقل وتودد وحسن عشرة ومتيز ومع ذلك فلم يسلم ممن يعاديه بل كاد أن يفارق املدينة لذلك قال 
وأغلب إقامته اآلن بطيبة على خري واجنماع وتقلل ونعم الرجل انتهى وألف لسلطان الروم بايزيد بن عثمان الدر 

فرتب له مخسني دينارا يف كل سنة ومدح السيد بركات املنظوم يف مناقب سلطان الروم ومدحه وغريه من أمرائه 
احلسين صاحب مكة واقتصر على مدحه وحظى عنده لبالغته حىت صار متنيب زمانه مث أصيب بكثرة األمراض يف 

  آخره ومن نظمه الفائق القصيدة العجيبة اليت منها 
  ) فرضا الربية غاية ال تدرك ** خذ جانب العليا ودع ما يترك ( 
  )فالعز أحسن ما به تتمسك ** عل سبيل الذل عنك مبعزل واج( 

  
  ) عز الكرمي وفات ما يستدرك ** وامنح مودتك الكرام فرمبا ( 
  ) فافتك فإن أخا العال من يفتك ** وإذا بدت لك يف عدو فرصة ( 
  ) عقىب املىن للحر داء مهلك ** ودع األماين للغيب فإمنا ( 



  ) ضلت مذاهبه وعز املدرك  **من يبتغي سببا بدون عزمية ( 
  ) داء حتول به اجلسوم وتوعك ** تعست مداراة العدو فإهنا ( 

  وهي طويلة وتويف مبكة املشرفة يوم الثالثاء من ذي احلجة ودفن باملعالة 
وفيها تقي الدين باكري الرومي الشيخ الفاضل ناظر التكية السليمية وويل نظارة اجلامع األموي قال يف الكواكب 

زل عند شيخ اإلسالم اجلد وكان من أصحابه وتالميذه وترمجه بالوالية والفضل مث عزل من اجلامع األموي وأعطى ن
تولية التكية السليمية مث عزل عنها بالشيخ أيب الفتح بن مظفر الدين املكي مث سافر إىل الروم وعاد بتولية اجلامع 

نائب الشام يف تولية التكية دون اجلامع وتويف ليلة اجلمعة والتكية معا ودخل دمشق عاشر رجب هذه السنة فصرفه 
  خامس ذي احلجة احلرام ودفن بالقرب من الشيخ حمي الدين ابن عريب حتت السماء 

وفيها املوىل التوقايت احلنفي العامل املدرس ببلدة أماسية قال النجم الغزي كان فاضال منقطعا عن الناس بالكلية 
ة وكان ال يقدر على احلضور بني الناس وحشة منهم وحياءا وكان صاحلا مباركا مات مشتغال بالدرس والعباد

بأماسية يف أوائل سلطنة السلطان سليمان خان انتهى وفيها محزة بن عبد اهللا ابن حممد بن علي بن أيب بكر بن علي 
ني ومثامنائة وأخذ الفقه بن حممد الناشري اليمين الشافعي قال يف النور ولد ثالث عشر شوال سنة ثالث وثالث

واحلديث عن العالمة قاضي القضاة الطيب بن أمحد الناشري مصنف اإليضاح على احلاوي وعن والده قاضي 
القضاة عبد اهللا وغريمها وروى عن القاضي جمد الدين الفريوزابادي صاحب القاموس وغريه وأجازه شيخ اإلسالم 

  ابن حجر

لماء مصر كالشيخ زكريا األنصاري واجلوجري والسيوطي وابن أيب شريف العسقالين وكتب له باإلجازة هو وع
وغريهم ومن احلجاز أبو اخلري السخاوي واشتهر باللطافة والعلم وكان كثري الزواج قارب املائة وهو يفتض األبكار 

لناشري وله ورزق كثريا من األوالد مات غالبهم وتفقه به خالئق كثريون كاحلافظ ابن الديبع وأيب الربكات ا
مصنفات حسنة غريبة منها األربعون التهليلية ومسالك التحبري من مسائل التكبري وخمتصره التحبري يف التكبري 

وانتهاز الفرص يف الصيد والقنص وكتاب النبات العظيم الشان املسمى حدائق الرياض وغوصة الفياض وعجائب 
  ذموم واملختار وغري ذلك وله شعر لطيف منه الغرائب وغرائب العجائب وسالفة العذار يف الشعر امل

  ) جاما من التتر فيه فص ياقوت ** إذا نظرت إىل العيناء حتسبها ( 
  ) أو قرص عاشقة أدماه كالتوت ** أو خد غانية حيمر من خجل ( 

الشيخ  وتويف يوم اخلميس تاسع عشر ذي احلجة مبدينة زبيد ودفن مبقربة سلفه الصاحل بباب سهام قريبا من قرب
  إمساعيل اجلربيت انتهى 

وفيها السلطان سليم بن أيب يزيد بن حممد السلطان املفخم واخلاقان املعظم سليم خان بن عثمان تاسع ملوك بين 
عثمان هو من بيت رفع اهللا على قواعده فسطاط السلطنة اإلسالمية ومن قوم أبرز اهللا تعاىل هلم ما ادخره من 

ميانية رفعوا عماد اإلسالم وأعلوا مناره وتواصوا باتباع السنة املطهرة وعرفوا للشرع االستيالء على املدائن اإل
الشريف مقداره وصاحب الترمجة منهم هو الذي ملك بالد العرب واستخلصها من أيدي اجلراكسة بعد ما شتت 

ة وجلس على ختت السلطنة مجعهم فانفلوا عن مليكهم وجدوا يف اهلرب ولد بأماسية يف سنة اثنتني وسبعني ومثامنائ
وعمره ست وأربعون سنة بعد أن خلع والده نفسه عن السلطنة وسلمها إليه وكان السلطان سليم ملكا قهارا 

  وسلطانا جبارا قوي البطش كثري السفك شديد التوجه إىل أهل النجدة والباس



د اليقظة والتحفظ حيب مطالعة عظيم التجسس عن أخبار الناس ورمبا غري لباسه وجتسس ليال وهنارا وكان شدي
التواريخ وأخبار امللوك وله نظم بالفارسية والرومية والعربية منه ما ذكره القطب اهلندي املكي أنه رآه خبطه يف 

  الكوشك الذي بىن له بروضة املقياس مبصر ونصه 
  ) يردده قسرا ويضمن عنده الدركا ** امللك هللا من يظفر بنيل غىن ( 
  ) فوق التراب لكان األمر مشتركا ** لغريي قدر أمنلة  لو كان يل أو( 

قال الشيخ مرعي احلنبلي يف كتابه نزهة الناظرين ويف أيامه تزايد ظهور شأن إمسعيل شاه واستوىل على سائر ملوك 
العجم وملك خراسان وأذربيجان وتربيز وبغداد وعراق العجم وقهر ملوكهم وقتل عساكرهم حبيث قتل ما يزيد 

ألف ألف وكان عسكره يسجدون له ويأمترون بأمره وكاد يدعي الربوبية وقتل العلماء وأحرق كتبهم على 
ومصاحفهم ونبش قبور املشايخ من أهل السنة وأخرج عظامهم وأحرقها وكان إذا قتل أمريا أباح زوجته وأمواله 

اجلهاد فالتقى معه بقرب تربيز لشخص آخر فلما بلغ السلطان سليم ذلك حتركت مهته لقتاله وعد ذلك من أفضل 
بعسكر جرار وكانت وقعة عظيمة فاهنزم جيش إمسعيل شاه واستوىل سليم على خيامه وسائر ما فيها وأعطى الرعية 

األمان مث أراد اإلقامة بالعجم للتمكن من اإلستيالء عليها فما أمكنه ذلك لشدة القحط حبيث بيعت العليقة مباييت 
هم وسببه ختلف قوافل املرية اليت كان أعدها السلطان سليم وما وجد يف تربيز شيئا ألن درهم والرغيف مبائة در

  إمسعيل شاه عند اهنزامه أمر بإحراق أجران احلب والشعري فاضطر سليم للعود إىل بالد الروم 
ل املرية ويف أيامه كانت وقعة الغوري وذلك أن سليم ملا رجع من غزو إمسعيل شاه تفحص عن سبب انقطاع قواف

عنه فأخرب أن سببه سلطان مصر قانصوه الغوري فإنه كان بينه وبني إمسعيل شاه حمبة ومراسالت وهدايا فلما حتقق 
  سليم ذلك صمم على قتال الغوري أوال مث بعده يتوجه لقتال إمسعيل

يمة لقتاله ووقع شاه ثانيا فتوجه بعسكره إىل جهة حلب سنة اثنتني وعشرين كما تقدم فخرج الغوري بعساكر عظ
املصاف مبرج دابق مشايل حلب ورمى عسكر سليم عسكر الغوري بالبندق ومل يكن يف عسكر الغوري شيء منه 

فوقعت اهلزمية على عسكر الغوري بعد أن كانت النصرة له أوال مث فقد حتت سنابك اخليل كما مر عند ذكره 
السلطان سليم بتوليتهما مصر والشام مث بعد الوقعة أخليا وكان ذلك مبخامرة خري بك والغزايل بعد أن عهد إليهما 

له حلب ألهنما معه يف الباطن فأقبل سليم إىل حلب فخرجوا إىل لقائه يطلبون األمان ومعهم املصاحف يتلون جهارا 
فقابلهم باإلجالل واإلكرام مث حضرت صالة اجلمعة فلما مسع اخلطيب } وما رميت إذ رميت ولكن اهللا رمى { 
طب بامسه وقال خادم احلرمني الشريفني سجد هللا شكرا على أن أهله لذلك مث ارحتل للشام بعد أن أخالها له خري خ

بك والغزايل فخرجوا للقائه ودعوا له فأكرمهم وأقام هبا لتمهيد أمر اململكة وأمر بعمارة قبة على الشيخ حمي الدين 
 توجه إىل مصر فلما وصل إىل خان يونس بقرب غزة قتل فيه بن عريب بصاحلية دمشق ورتب عليها أوقافا كثرية مث

وزيره حسام باشا مث ملا دخل مصر وقع بينه وبني طومان باي سلطان اجلراكسة حروب يطول ذكرها وقتل هبا وزير 
سليم يوسف باشا سنان باشا وكان مقداما ذا رأي وتدبري فأسف سليم عليه حبيث قال أي فائدة يف مصر بال يوسف 

اتل طومان باي ومن معه من األمراء قتاال شديدا وظهر لطومان باي شجاعة قوية عرف هبا وشهد له هبا الفريقان وق
وأوقع الفتك بعسكر السلطان سليم ولوال شدة عضده خبري بك والغزايل ومكيدهتما ما ظفر بطومان باي مث ملا ظفر 

وخاف عاقبة فعله وقال لسليم أنك إن فعلت ذلك استوىل به أراد أن يكرمه وجيعله نائبا عنه مبصر فعارضه خري بك 
  على السلطنة ثانيا وحسن له قتله فقتله وصلبه بباب زويلة ودفنه كما أسلفنا ونزل السلطان سليم باملقياس مدة



إقامته مبصر بعدا عن روائح القتلى وحذرا من املكيدة إىل أن مهدها مث ويل خري بك أمري األمراء على مصر وويل 
لغزايل على الشام وويل مبصر القضاة األربع وهم قاضي القضاة كمال الدين الشافعي وقاضي القضاة نور الدين ا

علي بن يس الطرابلسي احلنفي وقاضي القضاة الدمريي املالكي وقاضي القضاة شهاب الدين أمحد بن النجار 
ألوقاف على حاهلا ورتب ألهل احلرمني يف احلنبلي واستوىل على األرض احلجازية وغريها ورتب الرواتب وأبقى ا

كل سنة سبعة آالف أردب حب مث عاد للقسطنطينية وقد أصرف غالب خزائنه فأخر السفر عن بالد العجم ليجمع 
ما يستعني به على القتال فظهر له يف ظهره مجرة منعته الراحة وحرمته االستراحة وعجزت يف عالجه حذاق األطباء 

األلباء وال زالت به حىت حالت بينه وبني األمنية وخلت بينه وبني املنية فتويف رمحه اهللا تعاىل  وحتريت يف أمره عقول
يف رمضان أو شوال بعد علة حنو أربعني يوما وذكر العالئي يف تارخيه أنه خرج من القسطنطينية إىل جهة أدرنة وقد 

 املكان الذي بارز فيه أباه السلطان أبا يزيد خرجت له تلك اجلمرة حتت إبطه وأضالعه فلم يفطن هبا حىت وصل إىل
حني نازعه يف السلطنة فطلب له اجلراحيية واألطباء فلم يدركوه إال وقد تأكلت ووصلت إىل األمعاء فلم يستطيعوا 

لشهري دفعا عنه وال نفعا ومات هبا ودفن بأدرنة عند قرب أبيه انتهى وفيها تقريبا عبد اهللا بن إبراهيم الفاضل العالمة ا
بابن الشيشري احلنفي قال يف الكواكب قرأ على علماء العجم وبرع هناك يف العربية واملعقوالت مث دخل بالد 

الروم وعني له السلطان سليم كل يوم ثالثني عثمانيا وعمل قصيدة بالفارسية حنو ثالثني بيتا أحد مصراعي كل بيت 
كل بيت تاريخ فتح رودس وله حواش على حاشية شرح تاريخ لسلطنة السلطان سليمان واملصراع الثاين من 

املطالع للسيد الشريف وشرح على الكافية ورسالة يف املعمى فارسية انتهى وفيها تقريبا أيضا مجال الدين عبد اهللا بن 
  أمحد

ل الدين الشنشوري املصري الشافعي اإلمام العالمة له شرح التدريب للسراج البلقيين رمحهما اهللا تعاىل وفيها مجا
عبد اهللا بن عبد اهللا بن رسالن البويضي من قرية البويضة من أعمال دمشق مث الدمشقي الشافعي الشيخ اإلمام 

العالمة ولد سنة إحدى ومخسني ومثامنائة وكان رفيقا للشيخ تقي الدين البالطنسي على مشاخيه وأخذ عنه الشيخ 
ان النوري يوم اخلميس سادس أو سابع ذي القعدة وصلى موسى الكناوي صحيح البخاري وغريه تويف بالبيمارست

عليه إماما رفيقه البالطنسي ودفن مبقربة باب الصغري جوار الشيخ نصر املقدسي بصفة الشهداء وفيها قاضي القضاة 
لفقه بدر الدين أبو البقاء حممد بن حممد بن عبد اهللا بن الفرفور الدمشقي احلنفي قال يف الكواكب اشتغل يسريا يف ا

على الربهان بن عون مث ويل كتابة السر عوضا عن أمني الدين احلسباين مث استنزل له عمه قاضي القضاة شهاب 
الدين بن الفرفور قاضي القضاة حمب الدين القصيف عن نظر القصاعية وتدريسها وأمسعه احلديث على مجاعة من 

  آخرها يف شوال سنة ثالث عشرة وتسعمائة انتهى الدمشقني مث ويل قضاء قضاة احلنفية بالشام مرارا عزل عن 
وفيها املوىل زين الدين وقيل زين العابدين حممد بن حممد الفناري الرومي احلنفي العامل الفاضل أول قضاة القضاة 

بدمشق من الدولة العثمانية قرأ على علماء عصره منهم املوىل الفاضل عالء الدين الفناري مث وصل إىل خدمة املوىل 
ابن املعرف معلم السلطان أيب يزيد مث تنقلت به األحوال إىل أن صار قاضيا بدمشق مث حبلب قال يف الشقائق كان 

عاملا فاضال ذكيا صاحب طبع وقاد وذهن نقاد قوي اجلنان طلق اللسان صاحب مروءة وفتوة حمبا للفقراء 
الطريقة انتهى وذكر ابن طولون أن سريته  واملساكني يربهم ويرعى جانبهم وكان يف قضائه مرضي السرية حممود

  بدمشق كانت أحسن منها حبلب وتويف وهو قاض حبلب يف أول ربيع األول



  
وفيها قاضي القضاة صالح الدين حممد بن أيب السعود بن إبراهيم الشيخ اإلمام قاضي قضاة مكة املشرفة ابن ظهرية 

السلطان الغوري حبسه مبصر من غري جرم وال ذنب بل  املكي الشافعي جرت له حمنة يف أيام اجلراكسة وهي أن
للطمع يف مال يأخذه منه على عادته وملا خرج بعساكره من مصر لقتال السلطان سليم بن عثمان أطلق كل من يف 

حبسه من أرباب اجلرائم وغريهم ومل يطلق صاحب الترمجة فلما قتل الغوري أطلقه طومان باي مث ملا وصل السلطان 
 مصر جاء إليه القاضي صالح الدين فأكرمه وعظمه وخلع عليه وجهزه إىل مكة معزوزا مكرما مع سليم إىل

اإلحسان إليه وجعله نائبه يف تفرقة الصدقات السليمية يف تلك السنة وخطب عامئذ يف املوقف الشريف خطبة عرفة 
  وبقي مبكة إىل أن تويف هبا يف أواخر هذه السنة 

ادي الصفوري الشافعي العامل الفاضل العارف باهللا تعاىل قال يف الكواكب ذكره شيخ وفيها نبهان بن عبد اهل
اإلسالم الوالد يف معجم تالمذته قال وكان من عباد اهللا الصاحلني سريع الدمعة خاشع القلب ساكن احلواس قرأ 

  على الوالد ألفيته يف التصوف كاملة وحضر دروسي كثريا واستجازين فأجزته انتهى 

  سبع وعشرين وتسعمائة سنة

  
فيها تويف برهان الدين إبراهيم بن أيب الوفاء بن أيب بكر بن أيب الوفاء األرمنازي مث احلليب الشافعي الشيخ الصاحل 
املعمر كان من حفاظ كتاب اهللا تعاىل وكان إماما للسلطان الغوري حني كان حاجب احلجاب حبلب فلما تسلطن 

القاهرة وحج منها يف سنة ست وتسعمائة مث عاد إليها واجتمع به فأحسن إليه وأمره  توجه الشيخ إبراهيم إليه إىل
  باإلقامة القراء ولده فاعتذر إليه فقبل عذره ورتب له وألوالده من اخلزينة يف كل سنة ثالثني دينارا مث عاد

ه مبصر قدر شهرين ما يزيد على إىل حلب قال ابن احلنبلي واتفق له أنه قرأ يف طريق احلاج ذهابا وإيابا ويف إقامت
ثلثمائة ومخسني ختمة قيل وكان راتبه يف اإلقامة مع قضاء مصاحله يف اليوم والليلة ختمة وبدونه ختمة ونصفا وكان 

  ميشي يف األسواق فال يفتر عن التالوة وتويف حبلب رمحه اهللا تعاىل 
  فاضل العامل تويف بدمشق يف مستهل رمضان وفيها تقي الدين أبو بكر الظاهري املصري نزيل دمشق الشيخ ال

وفيها املوىل أمحد باشا بن خضر بك بن جالل الدين الرومي احلنفي قال يف الكواكب كان عاملا متواضعا للفقراء وملا 
بىن السلطان حممد خان املدارس الثمانية أعطاه واحدة منها وسنه يومئذ دون العشرين مث تنقل يف املناصب حىت صار 

مبدينة بروسا يف سلطنة السلطان بايزيد وأقام هبا مدة متطاولة وله مدرسة هناك بقرب اجلامع الكبري منسوبة  مفتيا
  إليه وله كتب موقوفة على املدرسة وتويف يف هذه السنة قال يف الشقائق وقد جاوز التسعني 

بن إبراهيم البغدادي مث الدمشقي وفيها شهاب الدين أمحد بن القاضي عالء الدين علي بن البهاء بن عبد احلميد 
الصاحلي احلنبلي اإلمام العالمة ولد ليلة اإلثنني عاشر ربيع األول سنة سبعني ومثامنائة وأخذ العلم عن أبيه وغريه 
وانتهت إليه رياسة مذهبه وقصد بالفتاوى وانتفع الناس به فيها ويف االشغال وتعاطى الشهادة على وجه اتقان مل 

ابة القضاء يف الدولة العثمانية زين العابدين الفناري مث ترك ذلك وأقبل على العلم والعبادة ض إليه نييسبق إليه وفو
ومن تالميذه البدر الغزي وللبدر عليه مشيخة أيضا وهو الذي أشار عليه بالكتابة على الفتوى مبحضر من والده 

ه فيها وتويف صاحب الترمجة بدمشق بكرة الشيخ رضى الدين وكان مينعه أوال من الكتابة يف حياة شيوخه فاستأذنه ل



  هنار اجلمعة حادي عشرى رجب ودفن بتربة باب الفراديس 
  وفيها شهاب الدين أمحد املعروف بابن نابتة املصري احلنفي حضر يف

الفقه على العالمة الشمس قاسم بن قطلوبغا واجلالل الطرابلسي والقراءات عن الشمس احلمصاين وكان متزهدا 
أقبلت عليه الطلبة واشتغل الناس عليه وأصيب بالفاجل أشهرا مث تويف ليلة األربعاء حادي عشر ربيع الثاين متقلال و

  وهو يف أواخر الثمانني ودفن بتربة اجلالل السيوطي 
وفيها شهاب الدين أمحد املتويف الشيخ الفاضل احملصل املعتقد الشافعي متويل الظاهرية القدمية مبصر ويل قضاء بلده 

منوف العليا فباشر القضاء بعفة ونزاهة وطرد البغايا من تلك الناحية وأزال املنكرات واستخلص احلقوق حبيث 
كانت تأتيه اخلصوم من بالد بعيدة أفواجا وتستخلص هبمته وعدله حقوقا كانت قد ماتت قال العالئي وقد أوقفين 

وت مع االختصار فوائد وفرائد خلت منها كثري من على عدة خمتصرات له يف الفقه والفرائض واحلساب والعربية ح
  املختصرات واملطوالت وتويف يف مستهل شوال 

وفيها صدر الدين إدريس املارديين القاهري اإلمام العامل املؤرخ املنشىء تويف بالقاهرة يف هذه السنة وفيها جان 
ولة اجلركسية كافل محاة مث دمشق مث خامر بردى بن عبد اهللا اجلركسي الشهري بالغزايل السخيف الرأي كان يف الد

على الغوري كما تقدم ووعده السلطان سليم بنيابة دمشق ومع هذا فإنه ملا فر من ميسرة الغوري مبرج دابق خمامرة 
رجع إىل مصر وحلق بطومان باي وأعانه على السلطان سليم وملا افتتح السلطان سليم مصر ثبت على ميثاقه 

الشام وخرج يف ركابه من مصر إىل دمشق مث خرج يف وداعه مث عاد إىل دمشق وقد ويل ووعده وواله نيابة 
السلطان سليم قاضي القضاة ابن الفرفور بعد أن حتنف وكان شافعيا وأبطل القضاة األربعة إال ابن فرفور فكان 

ووقع بينه وبني ابن فرفور  قاضيا وكان الغزايل نائبا فأعاد الشهود إىل مراكزهم على عادهتم يف الدولة اجلركسية
هبذا السبب غري أن الغزايل نشر العدل يف دمشق وأعماهلا وأبطل ما كان حدث هبا من اليسق ومنع البوابني أن 

  يأخذوا شيئا من الداخلني

إىل املدينة وجرد السيف على كل من تعرض من األروام المرأة أو صيب وكتب بذلك إىل السلطان سليم وأخربه 
غري معتادة لشيء من هذه املناكري فأجيب بأنا قلدناك أمر الرعية فافعل ما هو الشرع وعرض بالقضاء بأن دمشق 

لقاضي القضاة شرف الدين بن مفلح بدال عن ابن فرفور فأجيب إىل ذلك فباشر الغزايل النيابة وابن مفلح القضاء 
وت السلطان سليم فركب من ساعته إىل بسرية حسنة إىل سنة ست وعشرين فكان الغزايل ببريوت وجاءه اخلرب مب

دمشق وحاصر قلعتها مث سلمها إليه أهلها ونفى نائبها إىل بيت املقدس وجعل نيابتها لألمري إمسعيل بن األكرم وأمر 
اخلطباء أن ينوهوا بسلطنته ويدعوا له على املنابر وفرح بذلك جهلة العوام دون عقالء الناس مث توجه إىل طرابلس 

ة وحلب وحاصر قالعها ومل يظفر بطائل لكنه قبض على كافل محص وقتله مث دخل محاة وقد فر كافلها ومحص ومحا
وقاضيها إىل حلب فأخذ من كان معه يف النهب وقتل من كان له غرض يف قتله وكان فر ابن فرفور أيضا إىل حلب 

 حيصن قلعة دمشق وما حوهلا ونصب خوفا من معرته وملا بلغ السلطان سليمان خربه جهز إليه جيشا فصار الغزايل
هبا منجنيقا لريمي به احملاصرين وصار يركب من دار السعادة إىل القلعة ومن القلعة إىل دار السعادة وضاقت عليه 

األرض وهم باهلرب فثبت جأشه جهلة عساكره الذي مجعهم من القرى وقالوا حنن فينا كفاية قال احلمصي ويف يوم 
رين من شهر صفر أمر جان بردى الغزايل أن خيطبوا له بالسلطنة ويلقبوه باألشرف وصلى اجلمعة الثالث والعش

باجلامع األموي يف املقصورة وخطب له باألشرف ووقف على املقصورة بساط يف اليوم املذكور قال ويف يوم السبت 



واحدة مث خرج يوم الثالثاء  مجع مشايخ احلارات باجلامع األموي وحلفهم أن ال خيونوه وأن يكونوا معه على كلمة
سابع عشريه هو والعساكر وأهل احلارات إىل مسطبة السلطان بالقابون ووصل العسكر العثماين إىل القصري وعدته 

  اثنان وستون

ألفا باشهم الوزير الثالث فرحات وصحبته نائب حلب قراجا باشا واألمري شاه سوار وقاضي القضاة ويل الدين بن 
إىل القضاء على عادته وكان صحبة الغزايل األمري يونس بن القواس بعشريه واألمري عمر بن العزقي فرفور وقد أعيد 

بعشريه فالتقى العسكران بني دوما وعيون فاسريا والقصري ففر ابن القواس بعشريه وثبت الغزايل وقليل ممن معه 
أن عدة القتلى كانت سبعة آالف مث فقتلوا وقتل معه عمر بن العزقي واستأصل مجيع عسكره األسافل وذكروا 

دخل العسكر العثماين دمشق فرأوا األبواب مفتحة وسلمهم ابن األكرم مفاتيح القلعة ولو قصدوا قتل العوام 
لفعلوا وكان ذلك يوم الثالثاء سابع عشرى صفر وفيها بدر الدين حسن بن عيسى بن حممد الفلوجي البغدادي 

واكب اشتغل قليال على الزيين ابن العيين واعتىن بالشهادة مث تركها وحصل دنيا األصل العامل احلنفي قال يف الك
واسعة وحج سنة عشرين وجاور وويل نظر املاردانية واملرشدية ونزل له أخوه مشس الدين عن تدريسها وعدة 

لثالثاء تاسع عشر مدارس ومل يكن فيه أهلية فتفرقها الناس مع أنه كان كثري الشر كما قال ابن طولون ومات يوم ا
صفر ودفن يوم األربعاء بالسفح وفيها سيدي ابن حممود املوىل العامل الصاحل الرومي احلنفي الشهري بابن اجمللد كان 
أصله من والية قوجه ايلي واشتغل بالعلم وحصل وصار مدرسا مبدرسة عيسى بيك بربوسا مث رغب يف التصوف 

د مث صحب الشيخ العارف باهللا تعاىل السيد البخاري وكان فاضال مدققا وعني له كل يوم مخسة عشر درمها بالتقاع
حسن اخلط صاحلا دينا خيدم بيته بنفسه ويشتري حوائجه وحيملها من السوق بنفسه مالزما للمسجد منعزال عن 

الدين  الناس وتويف يف حدود هذه السنة تقريبا وفيها القاضي حمب الدين عبد الرمحن بن إبراهيم الشيخ العابد
  الصاحل الدسوقي ولد يف ذي احلجة سنة مثان وستني ومثامنائة وكان ناظر األيتام بدمشق وفوض إليه نيابة القضاء

يف سنة ست عشرة وتسعمائة وتويف ليلة السبت سابع ربيع اآلخر فجأة ودفن مبقربة باب الصغري عند والده وفيها 
مر بن حممد بن يوسف بن عبد اهللا بن نعيم بضم النون النعيمي حمي الدين أبو املفاخر عبد القادر بن حممد بن ع

الدمشقي الشافعي الشيخ العالمة الرحلة مؤرخ دمشق وأحد حمدثيها ولد يوم اجلمعة ثاين عشر شوال سنة مخس 
زاوي وأربعني ومثامنائة والزم الشيخ إبراهيم الناجي والعالمة زين الدين عبد الرمحن بن خليل وزين الدين خطاب الغ

وزين الدين مفلح بن عبد اهللا احلبشي املصري مث الدمشقي ولبس منه خرقة التصوف وأخذ عن البدر بن قاضي 
شهبة والشهاب بن قرا وقرأ على الربهان البقاعي مصنفه املسمى باإليذان وأجاز له به ومبا جتوز له وعنه روايته 

الدارس يف تواريخ املدارس ومنها تذكرة االخوان يف وشيوخه كثرية ذكرهم يف توارخيه وألف كتبا كثرية منها 
حوادث الزمان والتبيني يف تراجم العلماء والصاحلني والعنوان يف ضبط مواليد ووفيات أهل الزمان والقول املبني 

على احملكم يف اهداء القرب للنيب صلى اهللا عليه وسلم وحتفة الربرة يف األحاديث املعتربة وإفادة النقل يف الكالم 
العقل وغري ذلك وتويف كما قال ولده احمليوي حيىي وقت الغداء يوم اخلميس رابع مجادى األوىل ودفن باحلمرية رمحه 

اهللا تعاىل وفيها وقيل يف سنة عشر وتسعمائة وقيل سبع عشرة ولعله الصحيح على النبتييت الشافعي الشيخ اإلمام 
به املقيم ببلدته نبتيت من أعمال مصر كان رفيقا للقاضي زكريا يف العالمة ويل اهللا تعاىل العارف به البصري بقل

الطلب واالشتغال وبينهما أخوة أكيدة وأخذ العلم عن مجاعة منهم الكمال إمام الكاملية وكان النبتييت من جبال 



لب عليه العلم متضلعا من العلوم الظاهرة والباطنة وله أخالق شريفة وأحوال منيفة ومكاشفات لطيفة وكان يغ
  اخلوف واخلشية حىت كأن النار مل ختلق إال له وحده وكان الناس يقصدونه للعلم واالفتاء واالفادة والتربك

والزيارة من سائر اآلفاق وكانت ترفع إليه املسائل املشكلة من مصر والشام واحلجاز فيجيب عنها نظما ونثرا 
صوصا يف عصره بكثرة االجتماع باخلضر قال وكانت نصوص الشافعي وأصحابه كأهنا نصب عينيه وكان خم

الشعراي كان وقته كله معمورا بالعلم والعبادة ليال وهنارا وكان يقول ال يكمل الرجل يف العقل إال أن كاتب 
  الشمال ال جيد شيئا من أعماله يكتبه وله مناقب كثرية ومن شعره رضي اهللا تعاىل عنه 

  ) رزت جبار السماء وقد با** ومايل ال أنوح على خطائي ( 
  ) لعظم بلييت ولشؤم رائي ** قرأت كتابه وعصيت سرا ( 
  ) وأعمايل تدل على شقائي ** بالئي ال يقاس به بالء ( 
  ) إىل النريان سوقوا ذا املرائي ** فياذيل إىل ما قال ريب ( 
  ) ويزعم أنه من أوليائي ** فهذا كان يعصيين جهارا ( 
  ) وكان يريد باملعىن سوائي ** تصنع للعباد ومل يردين ( 

  يف أبيات أخر تويف يوم عرفة ببلده ودفن هبا وقربه هبا يزاد 
وفيها املوىل غياث الدين الشهري بباشا جليب الرومي احلنفي العامل الفاضل ابن أخي آق مشس الدين الرومي قرأ على 

مدرسة املوىل الكوراين بالقسطنطينية مث إحدى  املوىل اخليايل واملوىل خواجه زاده وغريمها وصحب الصوفية مث أعطى
الثمانية مث ترك ذلك واختار مدرسة أيب أيوب األنصاري مث أعطى سلطانية أماسية مع منصب الفتوى مث تركها 

وأعطى تقاعدا بسبعني عثمانيا كل يوم مث طلب مدرسة القدس الشريف فمات قبل السفر إليها وله رسائل كثرية 
  با رمحه اهللا تعاىل لكنه مل يدون كتا

وفيها شرف الدين قاسم بن عمر الزواوي املغريب القريواين املالكي الشيخ الفاضل الصاحل املعتقد كان أوال مقيما يف 
  صحبة رفيقه الشيخ العابد الزاهد حممد الزواوي مبقام الشيخ تاج الدين بن عطاء اهللا األسكندري

نه خادما لضرحيه وصحب الشيخ جالل الدين السيوطي وارتبط به وقلده يف مث أقام مبقام اإلمام الشافعي رضي اهللا ع
مالزمة لبس الطيلسان صيفا وشتاء وكان يتردد إىل التقي األوجاقي وغريه وأخذ عنه البدر الغزي وتويف يوم 

  الثالثاء رابع عشرى شعبان 
الشماخي األصل واملولد ومشاخي أم وفيها كمال الدين حممد بن الشيخ غياث الدين أمحد بن الشيخ كمال الدين 

املدائن بوالية شروان أخذ عن السيد حيىي بن السيد هباء الدين الشرواين الشماخي مث الباكوي وباكو بلدة من والية 
شروان أيضا وهبا تويف السيد حيىي سنة مثان أو تسع وستني ومثامنائة وكان السيد حيىي هذا جليل املقدار انتشرت 

راف املمالك وأما صاحب الترمجة فذكر العالئي أنه دخل القاهرة بعد فتنة الطاغية إمسعيل شاه فلم خلفاؤه إىل أط
يظهر مشيخة وال سلوكا وال تقرب من أرباب الدنيا بل جلس يف حانوت بقرب خان اخلليلي يشتغل فيه األقماع 

لعبارات كثري من املشايخ وآداهبم  والكوايف على أسلوب العجم حبسن صناعة ومجيل دربة واتقان صنع وكان حافظا
وأخالقهم وحسن سريهتم مما خال منه كثري من املتصدرين مع عدم التكثر والتبجح وتويف ليلة اإلثنني ثالث ربيع 

األول قال العالئي عن مائة وثالث عشرة سنة وفيها مشس الدين حممد بن عبيد الضرير الشيخ اإلمام العالمة 
مخس وأربعني ومثامنائة وكان قفافيا مبيدان احلصى بدمشق مث اشتغل بالعلم وأم وأقرأ مبسجد املقرىء اجملود ولد سنة 



الباشورة بالباب الصغري وكان عاملا صاحلا يقرىء الشاطبية وغريها من كتب القراءات والتجويد وانتفع به خلق 
من ضريح الشيخ محاد رمحهما اهللا  كثري وتويف يوم األربعاء تاسع عشرى القعدة ودفن مبقربة باب الصغري بالقرب

تعاىل وفيها مشس الدين حممد بن ليل الزعفراين التونسي القاطن بالقاهرة قال يف الكواكب كان حيفظ أنواع 
  الفضائل وكان يتأنق

يف إيراد أنواع التحميدات والتسبيحات والصلوات ويعرف األلسن العربية املتنوعة واخلواص العجيبة وكان يذكر 
  رف بالصنعة مات بالقاهرة يوم األربعاء تاسع عشرى مجادى اآلخرة ودفن بتربة اجملاورين أنه عا

وفيها حمي الدين حممد بن حممد بن حممد الربدعي احلنفي أحد موايل الروم العامل الفاضل كان من أوالد العلماء 
ريا مث ارحتل إىل بالد الروم واشتغل على والده وغريه مث دخل شرياز وهراة وقرأ على علمائها وحصل علما كث

وصار مدرسا مبدرسة أمحد باشا مبدينة بروسا مث بإحدى املدرستني املتالصقتني بادرنة وتويف وهو مدرس هبا وله 
حواش على تفسري البيضاوي وحواش على شرح التجريد للسيد الشريف وحواش على التلويح وشرح على آداب 

وم ومعرفة تامة بالعربية والتفسري واألصول والفروع وكان حسن البحث للعضد وكان له حظ وافر من العل
األخالق لطيف الذات متواضعا متخشعا له وجاهة ولطف ويكتب اخلط احلسن مع سرعة الكتابة وتويف بأدرنة يف 

  هذه السنة رمحه اهللا تعاىل 
ن معه فيها قال يف حقه العالمة وفيها األمري مرجان بن عبد اهللا الظافري الذي عمر قبة العيدروس بعدن وهو مدفو

حبرق األمري املؤيد بتوفيق اهللا وعنايته املسدد حبفظ اهللا ورعايته الذي فتح اهللا بنور اإلميان عني بصريته وطهر عن 
سوء العقيدة باطن سريرته وصار معدودا من األولياء ملواالته هلم باطنا وظاهرا وحاز من بني الوالة واحلكام من 

والرفق بالفقراء واملساكني حظا وافرا مرجان بن عبد اهللا الظافري ال زال على األعداء ظافرا وإىل التواضع هللا 
مرضاة مواله مبادرا انتهى وفيها نسيم الدين قاضي مكة احلنفي قال العالئي كان فاضال ذكيا مستحضرا لكثري من 

القضاء شيئا البتة وأخذ الفقه عن الشمس بن  املسائل حافظا ملنت اجملمع دينا فصيحا لطيفا عفيفا ال يتناول على
  الضياء وعن مجاعة من املصريني وغريهم وتويف

  مبكة سنة سبع وعشرين وتسعمائة انتهى 

  سنة مثان وعشرين وتسعمائة

  
فيها تويف تقي الدين أبو الصدق أبو بكر بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن حممد بن حممد بن شرف بن منصور بن 

فيق بن عبد اهللا املعروف بابن قاضي عجلون الزرعي مث الدمشقي الشافعي اإلمام العالمة القدوة الرحلة حممود بن تو
األمة العمدة ولد بدمشق يف شعبان سنة إحدى وأربعني ومثامنائة واشتغل على والده وأخيه شيخ اإلسالم جنم الدين 

 احلسن بن بردس البعلي واحلافظ مشس الدين وعلى شيخ اإلسالم زين الدين خطاب ومسع احلديث على املسند أيب
بن ناصر الدين وغريمها وأخذ عن ابن حجر مكاتبة والعلم صاحل البلقيين والشمس املناوي واجلالل احمللى وكان 

إماما بارعا يف العلوم وكان أفقه أهل زمانه وأجل معاصريه وأقرانه ودرس باجلامع األموي والشامية الربانية والعمرية 
قاهرة دروسا حافلة وألف منسكا لطيفا وكتابا حافال مساه أعالم النبيه مما زاد على املنهاج من احلاوي والبهجة وبال

والتنبيه وانتهت إليه مشيخة اإلسالم ورياسة الشافعية ببالد الشام بل وبغريها من بالد اإلسالم وحصل له من 



م يف دمشق ما حصل لشيخ اإلسالم زكريا بالقاهرة إال أن السعد يف العلم والرياسة وكثرة التالمذة وقرة العني هب
القاضي زكريا زاد عليه يف السعادة بكثرة التصانيف مع حتريرها وحتقيقها رمحهما اهللا تعاىل وبرع أكثر تالميذ 

صاحب الترمجة يف حياته كالشيخ مشس الدين الكفرسوسي والشيخ تقي الدين البالطنسي والسيد كمال الدين بن 
ة والقاضي رضي الدين الغزي والبدر الغزي والشيخ هباء الدين الفصي البعلي والشيخ تقي الدين القاري محز

  والشيخ عالء الدين القيمري والشرف العيثاوي وغريهم وملا قدم العالمة برهان الدين البقاعي دمشق يف سنة مثانني

 القنيطرة مث ملا ألف كتابه يف الرد على حجة اإلسالم ومثامنائة تلقاه الشيخ تقي الدين هو ومجاعة من أهل العلم إىل
الغزايل يف مسألة ليس يف اإلمكان أبدع مما كان وبالغ يف اإلنكار على ابن العريب وأمثاله حىت أكفر بعضهم كان 

الشيخ تقي الدين ممن أنكر على البقاعي ذلك وهجره هبذا السبب خصوصا بسبب حجة اإلسالم مع أنه كان ينهى 
مطالعة كتب ابن العريب قال احلمصي يف تارخيه وامتحن شيخ اإلسالم مرارا منها مرة يف أيام الغوري بسبب عن 

فتياه يف واقعة ابن حمب الدين األسلمي املعارضة لفتيا تلميذه وابن أخيه السيد كمال الدين بن محزة وطلب هو 
باع أكثر كتبه وانتهى األمر آخرا على العمل بفتياه والسيد ومجاعة إىل القاهرة وغرم بسبب ذلك أمواال كثرية حىت 

واعادة تربة ابن حمب الدين املهدومة بفتوى السيد كما كانت عمال بفتوى الشيخ تقي الدين وأعاد الشيخ تقي 
الدين هو وولده الشيخ جنم الدين إىل دمشق وقد ويل ولده قضاء قضاة الشافعية هبا وقال يف الكواكب أخربنا شيخ 

م الوالد قال أخربنا شيخنا شيخ اإلسالم تقي الدين بن قاضي عجلون عن أخيه شيخ اإلسالم جنم الدين أن اإلسال
  مجيع أمساء الذين أفتوا يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف قوله 

  ) مع اخللفاء الراشدين أئمة ** لقد كان يفيت يف زمان نبينا ( 
  ) ابن مسعود وعوف حذيفة  أيب** معاذ وعمار وزيد بن ثابت ( 
  ) كذاك أبو الدرداء وهو تتمة ** ومنهم أبو موسى وسلمان حربهم ( 
  ) وصدقه فيها وتلك مزية ** وأفىت مبرآه أبو بكر الرضى ( 

وتويف صاحب الترمجة ضحوة يوم اإلثنني حادي عشر رمضان ودفن مبقربة باب الصغري وفيها شهاب الدين أبو 
  العزيز السنباطي املصري الشافعي العالمة احملدث ولد سنة سبع وثالثنيالسعود أمحد بن عبد 

ومثامنائة وكان أحد العدول بالقاهرة ومسع صحيح البخاري على املشايخ اجملتمعني باملدرسة الظاهرية القدمية بني 
د والتنوخي ومن القصرين بالقاهرة وكانوا حنو أربعني شيخا منهم العالمة عالء الدين القلقشندي وابن أيب اجمل

مشاخيه أبو السعادات البلقيين والشهاب األبدي صاحب احلدود يف النحو والعالمة ناصر الدين بن قرقماس احلنفي 
صاحب زهر الربيع يف شواهد البديع أخذه عنه وممن أخذ عن صاحب الترمجة الشيخ جنم الدين الغيطي قرأ عليه 

  ه اهللا تعاىل مجيع صحيح البخاري وتويف يف هذه السنة رمح
وفيها شهاب الدين أمحد قال يف الكواكب الشيخ الفاضل العريق ابن الشيخ العامل املعروف بالراعي شارح اجلرومية 
قال العالئي وهو ممن مسع على شيخ اإلسالم ابن حجر وتقدم يف صناعة التوريق والتسجيل واعترب وله فيه مصنفات 

ي غرس الدين خليل بن حممد بن أيب بكر بن خلفان بفتح املعجمة والفاء وتويف تاسع مجادى األوىل وفيها القاض
وإسكان الالم بينهما وبالنون آخره الدمشقي احلنبلي املعروف بالسروجي ولد يف ربيع األول سنة ستني ومثامنائة 

رمضان ودفن  مبيدان احلصا واشتهر بالشهادة مث فوض إليه نيابة احلكم مدة يسرية وتويف يوم اخلميس سابع شهر
  بتربة اجلورة بامليدان 



وفيها القاضي حمي الدين عبد القادر النرباوي احلنبلي كان أقدم احلنابلة مبصر وأعرفهم بصناعة التوريق والقضاء 
والفقاهة مع مساع له ورواية وكان أسود اللون وله مع ذلك متتع حبسان النساء للطف عشرته ودماثة أخالقه وكان 

ع كرب سنه مات ليلة األربعاء خامس عشر مجادى اآلخرة عن نيف وتسعني سنة وفيها زين الدين يصبغ بالسواد م
عبد القادر املكي الشيباين احلنفي دخل مصر متوجها إىل بالد الروم لطلب قضاء احلنفية مبكة مث رحل من القاهرة يف 

  قافلة صحبة األمري جامن احلمزاوي ليلة اإلثنني سادس

ويف يف أم احلسن وفيها عبد الكرمي بن حممد بن يوسف املباهي األموي الدمشقي الشافعي املقرىء مجادى اآلخرة فت
كان فاضال صاحلا قرأ على البدر الغزي كثريا قاله يف الكواكب وفيها جالل الدين حممد بن أسعد الدواين بفتح 

القاضي بإقليم فارس قال يف النور  املهملة وختفيف النون نسبة لقرية من كازرون الكازروين الشافعي الصديقي
السافر هو املذكور بالعلم الكثري والعالمة يف املعقول واملنقول وممن أخذ عنه احمليوي الالري وحسن بن البقال 

وتقدم يف العلوم سيما العقليات وأخذ عنه أهل تلك النواحي وارحتلوا إليه من الروم وخراسان وما وراء النهر ذكره 
ئه فقال ومسعت الثناء عليه من مجاعة ممن أخذ عين واستقره السلطان يعقوب يف القضاء وصنف السخاوي يف ضو

الكثري من ذلك شرح على شرح التجريد للطوسي عم االنتفاع به وكذا كتب على العضدي مع فصاحة وبالغة 
املوىل حممد بن  وصالح وتواضع وهو اآلن حي يف سنة تسع وتسعني ابن بضع وسبعني انتهى كالم الضوء وفيها

خليل قال يف الكواكب العامل الفاضل املوىل حممد الرومي احلنفي قاضي أدنة توجه إىل احلج الشريف فتويف باملدينة 
  قبل وصوله إىل مكة يف ذي القعدة انتهى 

مة ولد بغزة وفيها خري الدين أبو اخلري حممد بن عبد القادر بن جربيل الغزي مث الدمشقي املالكي قاضي القضاة العال
يف ثاين عشر شوال سنة اثنتني وستني ومثامنائة واشتغل وبرع مث قدم دمشق وحضر دروس الشيخ عبد النيب املالكي 
وظهرت فضيلته خصوصا يف علم الفرائض واحلساب مث ويل قضاء املالكية بالشام يف سنة إحدى عشرة وتسعمائة 

رة احلق واستمر حىت عزل يف رمضان سنة اثنتني وعشرين وسار يف القضاء سرية حسنة بعفة وزهد وقيام يف نص
  وتسعمائة فتوجه إىل بلده مث مكة املشرفة وهبا تويف يف صفر ودفن باملعالة

  
وفيها مشس الدين حممد بن الشيخ العالمة عالء الدين علي احمللي املصري الشافعي املفيت املعروف بابن قرينة تلقى 

قية وتدريس الفقه باملؤيدية واألشرفية وكان ذا علم وعقل وتؤدة تويف يف ثامن ربيع عن أبيه تدريس التفسري بالربقو
الثاين وخلف ولدا صغريا أسند الوصاية عليه إىل مجاعة منهم السيد كمال الدين بن محزة الشامي وفيها زين الدين 

شر شعبان بعد أن نزل عن حممد بن عمر البحريي العالمة فقيه السلطان الغوري تويف مبرض االستسقاء سادس ع
وظائفه ووقف كتبه وفيها مشس الدين حممد بن حممد بن علي بن أيب اللطف احلصكفي مث املقدسي سبط العالمة تقي 
الدين القلقشندي تويف والده شيخ اإلسالم أبو اللطف وهو محل يف عاشر مجادى اآلخرة سنة تسع ومخسني ومثامنائة 

لماء بيت املقدس منهم الكمال بن أيب شريف ورحل إىل القاهرة فأخذ عن علمائها فنشأ بعده واشتغل بالعلم على ع
منهم الشمس اجلوجري ومسع احلديث وقرأه على مجاعة وأذن له باالفتاء والتدريس وصار إماما عالمة من أعيان 

وإكرام ملن يرد عليه العلماء األخيار املوصوفني بالعلم والدين والتواضع وكان عنده تودد ولني جانب وسخاء نفس 
وأمجع الناس على حمبته وتويف ليلة السبت ثالث عشر القعدة ببيت املقدس وفيها ويل الدين حممد بن القاضي مشس 
الدين حممد بن عمر الدورسي الصاحلي احلنبلي اإلمام العامل تويف بصاحلية دمشق يوم السبت تاسع عشر ذي احلجة 



لدين أبو عبد اهللا حممد بن حيىي بن عبد اهللا الطولقي املالكي مسع على العالمة ودفن هبا وفيها قاضي القضاة مشس ا
مجال الدين الطمطامي قال ابن طولون قدم علينا دمشق واجتر حبانوت بسوق الذراع مث ويل قضاء دمشق عوضا عن 

إىل أن تويف يوم األربعاء قاضي القضاة مشس الدين املريين وعزل عن القضاء مث وليه مرارا مث استمر معزوال خمموال 
  ثاين عشرى شعبان فجأة وكان له مدة قد أضر وصار يستعطي

ويتردد إىل اجلامع األموي وكان يكتب عنه على الفتوى باألجرة له ودفن مبقربة باب الصغري انتهى وفيها أو يف اليت 
خدم املوىل عالء الدين الفناري ودرس  بعدها املوىل يعقوب احلميدي العالمة الشهري باجه خليفة أحد املوايل الرومية

يف عدة مدارس آخرها مدرسة مغنيسا وهو أول مدرس هبا ومات عنها وكان فاضال صاحلا متصوفا له مهارة يف 
  الفقه ومشاركة يف غريه ذو مست حسن صحيح العقيدة رمحه اهللا تعاىل 

  سنة تسع وعشرين وتسعمائة

  
ن يوسف وقيل ابن يوسف ابن اسكندر املعروف بابن الشيخ اسكندر فيها تويف شهاب الدين أمحد بن اسكندر ب

احلليب نزيل دمشق الشافعي قال النجم الغزي هو جد أخي لوالدي ألمه الشيخ العالمة العارف باهللا تعاىل شهاب 
طق الدين أمحد الغزي أخذ عن مجاعة منهم جدي ووالدي وكان عالمة قال والدي وكان له يد يف علم اهليئة واملن

واحلكمة وغري ذلك وكان مدرس السيبائية بتقرير من واقفها سيباي نائب دمشق وناظرا على وقف سيدي إبراهيم 
  ابن أدهم رضي اهللا عنه قتله اللصوص بدرب الروم انتهى 

وفيها شهاب الدين أمحد بن عبد اهللا بن عبد الرمحن باحلاج الشافعي بأفضل قال يف النور ولد يوم اجلمعة خامس 
وال سنة سبع وسبعني ومثامنائة وتفقه بوالده وبالفقيه حممد بن أمحد فضل وأخذ عن قاضي القضاة يوسف ابن ش

يونس املقري وغريه وبرع ومتيز وتصدر لالفتاء والتدريس يف زمن والده وكان إماما عاملا عالمة فقيها حسن 
ج مرارا واجتمع يف حجته األخرية بسيدي االستنباط قوي الذهن شريف النفس وكان والده يعظمه ويثين عليه وح

حممد بن عراق فصحبه والزمه وتسلك على يديه وكان سخيا كثري الصدقة وفعل املعروف حمبا للصاحلني والفقراء 
  حسن العقيدة ومل يزل على

ة ذلك حىت استشهد يف معركة الكفار ملا دخل اإلفرنج الشحر وقتلوا وأسروا وهنبوا وذلك بعد فجر يوم اجلمع
عاشر ربيع الثاين ودفن عند والده وله من التصانيف نكت على روض ابن املقري يف جملدين ونكت على اإلرشاد 
ومشكاة األنوار قال مؤلفه عليك باألوراد اليت علقتها يف كراريس مسيتها مشكاة األنوار فإين ضمنتها واهللا االسم 

  كالمه من كان مهه املعالف فاتته املعارف انتهى األعظم الذي هو اكسري األولياء وله وصية خمتصرة ومن 
وفيها شهاب الدين أمحد البحريي املصري املالكي العالمة املفنن السالك الشاعر املعمر حفظ القرآن العظيم وسلك 

يف شبوبيته على الشيخ العامل أيب العباس الشربيين وأخذ عن الشيخ مدين واشتغل يف العلم وأمعن يف العربية وال 
ما التصريف وألف فيه شرحا جيدا على املراح وأخذ الفقه عن الشيخ حيىي العلمي وكتب خبطه كثريا وله نظم سي

  جيد وألغاز وكان قانعا متقلال وتزوج وهو شاب مث جترد وتويف يف خامس شوال 
ب شيخ وفيها إدريس بن عبد اهللا قال يف الكواكب الشيخ الفاضل اليمين الشافعي نزيل دمشق كان من أصحا

  اإلسالم الوالد حضر دروسه ومشلته إجازته وكان قد عزم على قراءة املنهاج عليه وعلى غريه فعاجلته املنية 



وفيها املوىل الفاضل بايل األيديين الرومي احلنفي أخذ العلم عن علماء عصره واتصل خبدمة املوىل خطيب زادة مث 
صار مدرسا بإحدى الثمانية مث تقاعد عنها بثمانني عثمانيا مث  خبدمة املوىل سنان جليب مث تنقل يف التداريس حىت

أعطى قضاء بروسا مث أعيد إىل إحدى الثمانية مث ويل قضاء بروسا ثانيا مث أعيد إىل إحدى الثمانية واستمر هبا إىل أن 
ل حىت سقط مات وكانت له مشاركة جيدة يف سائر العلوم قادرا على حل غوامضها قوي احلفظ مكبا على االشتغا

مرة عن فرسه فانكسرت رجله فاستمر ملقى على ظهره أكثر من شهرين ومل يترك الدرس وألف رسالة أجاب فيها 
  عن إشكاالت سيدي

  احلميدي وتويف يف هذه السنة ودفن عند مسجده بالقسطنطينية 
 الواعظ كان يف ابتداء وفيها زين الدين بركات بن أمحد بن حممد بن يوسف الشهري بابن الكيال الشافعي الصاحل

أمره تاجرا مث ترك التجارة بعد أن ترتبت عليه ديون كثرية والزم الشيخ برهان الدين الناجي زمانا طويال وانتفع به 
قال احلمصي قرأ عليه صحيح البخاري كامال وكتبا من مصنفاته ودرس باجلامع األموي يف علم احلديث وكان 

لفردوس وانتفع الناس به وبوعظه وحديثه قال ابن طولون رأس بعد موت شيخه متقنا حمررا وخرج أحاديث مسند ا
والزم اجلامع األموي جتاه حمراب احلنابلة ووعظ مبسجد األقصاب وجامع اجلوزة وغريمها وخطب بالصابونية سنني 

كب وحصل دنيا كثرية وصنف عدة كتب أي منها كتاب حياة القلوب ونيل املطلوب يف الوعظ ومنها الكوا
الزاهرات يف معرفة من اختلط من الرواة الثقات ومنها أسىن املقاصد يف معرفة حقوق الولد على الوالد واجلواهر 
الزواهي يف ذم املالعب واملالهي واالجنم الزواهر يف حترمي القراءة بلحون أهل الفسق والكبائر وتويف يوم األحد 

صبح باجلامع األموي فلقيه اثنان فأخذا عمامته عن رأسه وضربه ثامن ربيع األول بسبب أنه خرج من بيته لصالة ال
أحدمها على صدره فانقطع مدة مث أراد اخلروج إىل اجلامع فما استطاع فتوضأ وصلى الصبح والضحى وتويف بعد 

  صالة الضحى ودفن مبقربة باب الصغري 
دار الزيين عمر الفيقي وكان يقرىء ولده وفيها منال بدر الدين حسن بن حممد الرومي احلنفي قدم دمشق مع الدفتر

فأخذ له تدريس احلنفية بالقصاعية فدرس هبا وكان أوالد العرب منهم القطب بن سلطان مدرس الظاهرية اجلوانية 
وحج يف السنة اليت قبلها وتويف يوم األربعاء ثامن عشرى مجادى اآلخرة قادما من احلج وفيها زين الدين عبد الرمحن 

  ية بصاحلية دمشق كان صاحلا مسلكا تويف هبا يوم اخلميس ثامن عشرىشيخ الصواب

رجب وفيها عالء الدين علي بن أيب القسم األمخيمي القاهري قاضي قضاة الشافعية العدل العفيف السخي قال 
قليل  العالئي كان له انقطاع عن الناس واجنماع بالكلية وكان له معرفة يف الصناعة وتصميم يف املهمات وإن كان

  العلم تويف سادس عشر القعدة وصلى عليه باألزهر 
وفيها عالء الدين علي بن حسن السرميين مث احلليب الشافعي الفرضي احلبسوب كان يعرف بالنعش املخلع وهذا 

على عادة احللبيني يف األلقاب أخذ الفرائض واحلساب عن اجلمال األسعردي ومهر فيهما واشتهر هبما وكان له يف 
لة اجلركسية مكتب على باب العدل حبلب يطلب منه لكتابة الوثائق مث ملا أبطلت الدولة العثمانية مكاتب الدو

الشهود أخذ يف كتابة املصاحف واالنتفاع بثمنها وتأديب األطفال مبكتب داخل باب أنطاكية حبلب وبه قرأ عليه 
  ب الترمجة يف رمضان هذه السنة حبلب ابن احلنبلي القرآن العظيم سنة سبع وعشرين وتسعمائة وتويف صاح

وفيها تقريبا نور الدين أبو احلسن على األمشوين الشافعي الفقيه اإلمام العامل العامل الصدر الكامل املقرىء األصوىل 
أخذ القراءات عن ابن اجلزري قال الشعراوي ونظم املنهاج يف الفقه وشرحه ونظم مجع اجلوامع يف األصول 



ة ابن مالك شرحا عظيما وكان متقشفا يف مأكله وملبسه وفرشه قاله يف الكواكب وفيها أمني وشرحه وشرح ألفي
الدين أبو اجلود حممد بن أمحد ابن عيسى بن النجار الشافعي الدمياطي مث املصري اإلمام األوحد العالمة احلجة ولد 

 وزينب بنت عبد الرحيم العراقي وغريهم سنة مخس وأربعني ومثامنائة وأخذ العلم عن صاحل البلقيين والتقي الشمين
وأخذ عنه النجم الغيطي والبدر الغزي وغريمها وكان ممن مجع بني العلم والعمل إماما يف علوم الشرع وقدوة يف 
علوم احلقيقة متواضعا خيدم العميان واملساكني ليال وهنارا ويقضي حوائجهم وحوائج األرامل وجيمع هلم أموال 

  ليهم والالزكاة ويفرقه ع

يأخذ لنفسه منه شيئا ويلبس الثياب الزرق واجلبب السود ويتعمم بالقطن غري املقصور وال يترك قيام الليل صيفا 
وال شتاء وكان ينام بعد الوتر حلظة مث يقوم وينزل إىل اجلامع الغمري فيتوضأ ويصلي والباقي للفجر حنو سبعني 

فإذا أذن الصبح قرأ جهرا قراءة تأخذ جبوامع القلوب ومر نصراين درجة مث يصعد الكرسي ويتلو حنو القرآن سرا 
من مباشري القلعة يوما يف السحر فسمع قراءته فرق قلبه وأسلم على يديه وكان يأتيه الناس للصالة خلفه من 
ي األماكن البعيدة حلسن صوته وخشوعه وكثرة بكائه حىت يبكي غالب الناس خلفه وكان الشيخ أبو العباس الغمر

يقول اجلامع جثة والشيخ أمني الدين روحها وكان يقري ويضيف كل وارد وخيدم بنفسه ومع هذا فله هيبة عظيمة 
يكاد من ال يعرفه يرعد من هيبته وانتهت إليه الرياسة مبصر يف علوم السنة يف الكتب الستة وغريها ويقرأ لألربعة 

  ي القعدة عشر ومناقبه كثرية وتويف ليلة السابع والعشرين من ذ
وفيها أبو السعود حممد بن دغيم اجلارحي القاهري الفقيه الصويف املتعبد املتنسك املعتقد عند امللوك فمن دوهنم 

وكان والده من أعيان كوم اجلارح واملتسببني به يف أنواع املتاجر فنشأ الشيخ أبو السعود على خري وحفظ القرآن 
على العبادة واجملاهدة ومكث عشرين سنة صائما ال يدري بذلك أهله  العظيم واشتغل يف الفقه والنحو مث أقبل

وكان يصلي مع ذلك بالقرآن يف ركعة أو ركعتني يف تلك املدة وأخذ يف التقليل من األكل فانتهى أكله إىل لوزة 
ني األمة ورمبا تركها قال الشيخ عبد الرؤوف املناوي يف طبقاته هو عارف علوم مجة وصويف ذو أحوال وكرامات ب

قدوة يف علمه ودينه فريد يف عصره وحينه اجتهد وترقى يف املقامات وأخذ عن الشيخ أمحد املرحومي عن الشيخ 
  مدين عن الزاهد وارتفعت روحه ومست عن مقعر فلك القمر وارتفع

تب الكراريس إىل احلضرة اليت ال ليل فيها وال هنار وضوءها وضاح كحال أهل اجلنة يف اجلنة وملا دخلها صار يك
العديدة حال ظلمة الليل كما يكتب هنارا بغري فرق وكان له قبول تام عند األكابر تقف األمراء بني يديه فال يأذن 
هلم بالقعود ومحلوا يف عمارة زاويته احلجر والتراب وشق السلطان طومان باي وعليه جبة من جبب الشيخ وكان 

قصور مهته وكان يقول ينبغي للعارف أن جيعل يف بيته دائما شيئا من الدنيا يقول ال يفلح الفقري القانع بالزي أبدا ل
ولو كيميا خوفا أن يقع يف رائحة االهتام هللا يف أمر الرزق وكثريا ما كان ينظر للمريد حبال فيتمزق لوقته وحماسنه 

ع عمرو بن العاص ودفن وكراماته أكثر من أن حتصر وتويف ليلة األربعاء مستهل مجادى األوىل وصلى عليه جبام
  بزاويته بكوم اجلارح بالقرب من جامع عمرو يف السرداب الذي كان يتعبد فيه وقربه مشهور يزار 

وفيها املوىل حمي الدين حممد بن علي بن يوسف بايل الفناري اإلسالمبويل احلنفي العامل الكامل قاضي قضاة العساكر 
ة املشهور مبحمد باشا قال يف الشقائق كان رمحه اهللا تعاىل ذا أخالق محيدة بالوالية األناضولية مث بالوالية الروميلي

وطبع زكي ووجه هبي وكرم ويف وعشرة حسنة ووقار عظيم وله حواش على شرح املواقف وشرح الفرائض 
كالمها للسيد الشريف وحواش على أوائل شرح الوقاية لصدر الشريعة تويف وهو قاضي العسكر الروم ايلي ودفن 



  عند قرب جده املوىل مشس الدين مبدينة بروسا 
وفيها مجال الدين أبو احملاسن يوسف بن حممد أو ابن أمحد الشهري بابن املبيض احلمصي األصل مث املقدسي مث 
الدمشقي الشافعي أحد الوعاظ بدمشق العالمة احملدث ومن شعره ما كتبه عنه ابن طولون من إمالئه عاقدا 

  ولية للحديث املسلسل باأل
  )حيرم الرمحن منا الرمحا ** جاءنا فيما روينا أننا ( 

  
  ) خلقه يرمحكم من يف السما ** فارمحوا مجلة من يف األرض من ( 

  تويف بدمشق يوم اإلثنني ثاين عشر شوال ودفن بباب الصغري 
حلنفي املشهور والده وفيها قاضي القضاة مجال الدين أبو احملاسن يوسف بن اسكندر ابن حممد بن حممد احلليب ا

باخلواجا ابن اجلق وهو ابن أخت احملب بن أجا كاتب السر اشتغل بالفقه وغريه على الزيين عبد الرمحن بن فخر 
النساء وغريه ومسع على اجلمال إبراهيم القلقشندي وعلى احملب أيب القسم حممد بن جرباش سرية ابن هشام وأجاز 

ه وتوىل القضاء حبلب بعناية خاله مث ويل يف الدولة الرومية تدريس احلالوية له كل منهما ما جيوز له وعنه روايت
ووظائف أخرى مث رحل إىل القاهرة وتوىل مدرسة املؤيدية هبا وسار فيها السرية املرضية وكان له شكل حسن 

ع وبعده وحج وشهامة ورياسة وفخامة وألف رسالة يف تقوية مذهب اإلمام األعظم يف عدم رفع اليدين قبل الركو
من القاهرة مث قدمها موعكا فتويف هبا ليلة األربعاء ثامن عشر صفر وفيها شرف الدين يونس بن حممد املعروف بابن 

سلطان احلرافيش بدمشق قال ابن طولون كان عالمة من املتعقلني يف اجملالس ولكن حصل به النفع يف آخر عمره 
قراء الطلبة وكان يف ابتداء أمره شاهدا جتاه باب املؤيدية وتويف يوم مبالزمته املشهد الشرقي باجلامع األموي ال

  األربعاء حادي عشرى مجادى اآلخرة ودفن بباب الصغري رمحه اهللا تعاىل 

  سنة ثالثني وتسعمائة

  
ىء فيها تويف برهان الدين إبراهيم بن عمر بن إبراهيم اليمين احلرازي القحطاين احلامتي الشافعي نزيل دمشق املقر
  الوقور أخذ عن شيخ االقراء بدمشق الشيخ شهاب الدين الطييب وغريه قال يف الكواكب وتلمذ لشيخ اإلسالم

الوالد قرأت خبط والدي رضي اهللا تعاىل عنه بعد أن ترجم الشيخ برهان الدين املذكور ما نصه قرأ على البخاري 
سمني للمنهاج يف مرتني وللتنبيه وأجزته هبما وقرأ بعض كامال قراءة اتقان وكتب له به إجازة مطولة وكان أحد املقت

األلفية وقرأ علي شيئا من القرآن العظيم وصلى يب وجبماعة التراويح ثالث سنني بالكاملية ختم فيها حنو مخس 
وحضر دروسا كثرية ولزمين إىل أن مات شهيدا بالطاعون ثاين عشر مجادى الثانية ودفن بباب الفراديس انتهى 

تقي الدين أبو بكر بن حممد بن أيب بكر احلبيشي ينتهي نسبه إىل زيد اخليل الصحايب احلبيشي األصل احلليب  وفيها
الشافعي البسطامي ذكره السخاوي يف الضوء الالمع فقال ولد سنة مثان وأربعني ومثامنائة يف مستهل مجادى األوىل 

ربهان احلافظ وتدرب يف كثري من املهمات والغريب حبلب والزم والده يف النسك وقرأ ومسع على أيب ذر بن ال
والرجال بل وتفقه به وبالشمس البايب وأيب عبد اهللا بن القيم وابن الضعيف يف آخرين بل أجاز له ابن حجر والعلم 

البلقيين وغريمها وزار بيت املقدس وحج يف سنة ست ومثانني وجاور والزم الشمس السخاوي ومحل عنه مؤلفاته 



 رجب وفيها شهاب الدين أمحد بن عبد الوهاب بن عبد القادر الدمشقي احلنفي سبط زين الدين العيين وتويف يف
حفظ القرآن العظيم واملختار واألجرومية وغريها وقرأ على الشمس بن طولون بدمشق وعلى عمه اجلمال ابن 

امع األموي وتويف مطعونا طولون مبكة وقرأ على القطب بن سلطان بدمشق ومسع على علماء عصره وحضر باجل
يوم الثالثاء ثالث عشر رجب وتقدم للصالة عليه السيد كمال الدين بن محزة وفيها صفي الدين وشهاب الدين أبو 
السرور أمحد بن عمر بن حممد بن عبد الرمحن القاضي ابن القاضي ينتسب إىل سيف بن ذي يزن املذحجي السيفي 

  مة مث زاي مفتوحة ودال مهملة الشافعي الزبيدياملرادي الشهري باملزجد مبيم مضمو

العالمة ذو التصانيف اجملمع على جاللته وحتريه قال يف النور ولد سنة سبع وأربعني ومثامنائة جبهة قرية الزيدية ونشأ 
فأخذ هبا وحفظ جامع املختصرات مث اشتغل فيها على أيب القاسم أيب حممد مريغد مث انتقل إىل بيت الفقيه ابن عجيل 

فيها على شيخ اإلسالم إبراهيم بن أيب القسم جعمان وغريه مث ارحتل إىل زبيد واشتغل فيها بالفقه على العالمة أيب 
حفص الفىت وجنم الدين املقري بن يونس اجلبائي وهبما خترج وانتفع وأخذ األصول عن الشيفكي واجلبائي واحلديث 

ملوفق الناشري وغريه وبرع يف علوم كثرية ومتيز يف الفقه حىت كان عن احلافظ حيىي العامري وغريه والفرائض عن ا
فيه أوحد وقته ومن مصنفاته العباب يف الفقه وهو كامسه اشتهر يف اآلفاق وكثر االعتناء به وشرحه غري واحد من 

إلرشاد يف األعالم منهم ابن حجر اهليثمي ومنها جتريد الزوايد وتقريب الفوائد وكتاب حتفة الطالب ومنظومة ا
مخسة آالف ومثامنائة وأربعني بيتا وزاد على اإلرشاد شيئا كثريا وله غري ذلك وتفقه به خالئق كثريون منهم أبو 

  العباس الطنبذاوي واحلافظ الديبع والعالمة حبرق وله شعر حسن منه 
  ) تلقاه سهال أديبا لني العود ** ال تصحب املرء إال يف استكانته ( 
  ) لعل يوليك خلقا غري حممود ** نت األيام دولته واحذره إن كا( 
  ) ال يرعوي لك إن عادى وإن عودي ** فإنه يف مهاو من تغطرسه ( 
  ) باهللا عودى علينا مرة عودى ** وقل أليامه الاليت قد انصرمت ( 

  ومنه 
  ) قال يل يف حمابر العلماء ** قلت للفقر أين أنت مقيم ( 
  ) وعزيز على قطع اإلخاء ** إن بيين وبينهم إلخاء ( 

  وتويف فجر يوم األحد سلخ ربيع اآلخر مبدينة زبيد 
  وفيها الشهاب أمحد بن سليمان بن حممد بن عبد اهللا الكناين احلوراين

املقرىء احلنفي الغزي نزيل مكة ولد يف حدود الستني ومثامنائة بغزة ونشأ هبا وحفظ القرآن العظيم وجممع البحرين 
غريها واشتغل بالقراءات ومتيز فيها وفهم العربية وقطن مبكة ثالث عشرة سنة وتردد إىل املدينة وطيبة النشر و

واليمن وزيلع وأخذ عن مجاعة فيها ويف القاهرة قال السخاوي قد الزمين يف الدراية والرواية وكتبت له إجازة 
  ومسعته ينشد من نظمه 

  ) الفجائع مكدرة لذاهتا ب** سالم على دار الغرور ألهنا ( 
  ) فعما قليل أردفت باملوانع ** فإن مجعت بني احملبني ساعة ( 

قال مث قدم القاهرة من البحر يف رمضان سنة تسع ومثانني وأنشدين يف احلريق والسيل الواقع باملدينة ومبكة قصيدتني 
  أي وتويف هبا  من نظمه وكتبهما يل خبطه وسافر لغزة لزيارة أمه وأقبل عليه مجاعلة من أهلها انتهى



وفيها أبو العباس أمحد بن حممد املغريب التونسي املشهور بالتباسي بفتح املثناة الفوقية وتشديد املوحدة ويقال 
الدباسي بالدال املهملة املالكي العارف باهللا تعاىل شيخ سيدي علي بن ميمون كان والده من أهل الثروة والنعمة 

وبالده وتوجه إىل سيدي أيب العباس أمحد بن خملوف الشايب باملعجمة  فلم يلتفت إىل ذلك بل خرج عن ماله
واملوحدة اهلديل القريواين والد سيدي عرفة فخدمه وأخذ عنه الطريق مث أقبل على العبادة واالشتغال واالشغال حىت 

يف ذي القعدة وقد  صار شيخ ذلك القطر وتويف بنفزاوة بالنون والفاء والزاي من معاملة اجلناح األخضر من املغرب
  جاوز املائة 

وفيها األمري عماد الدين أبو الفداء إمسعيل بن األمري ناصر الدين بن األكرم العنايب الدمشقي مسع شيئا من البخاري 
على البدر بن نبهان واجلمال بن املربد وويل إمرة التركمان يف الدولتني اجلركسية والعثمانية ونيابة القلعة يف أيام 

لغزايل على ابن عثمان وكان يف مبدأ أمره من أفقر بين األكرم فحصل دنيا عريضة وجهات كثرية ويف آخر خروج ا
  عمره انتقل من

العنابة وعمر له بيتا غريب املدرسة الفدمية داخل دمشق وكان عنده تودد لطلبة العلم وحمبة هلم واعتقاد يف الصاحلني 
قتال الدروز فتضعف بالبقاع ورجع منه يف شقدوف إىل أن وصل وبعض إحسان إليهم وخرج مع نائب دمشق إىل 

إىل قرية دمر فمات هبا ومحل إىل دمشق وهو ميت فغسل مبنزله اجلديد وصلى عليه باألموي ودفن بالعنابة صبيحة 
يوم اخلميس حادي عشر احملرم عن حنو سبعني سنة وفيها الشريف بركات بن حممد سلطان احلجاز والد الشريف 

مني وفيها أمني الدين جربيل بن أمحد بن إمسعيل الكردي مث احلليب الشافعي اإلمام العالمة أحد معتربي حلب أيب 
ومدرسيها كان له القدم الراسخ يف الفقه والكتابة احلسنة املعربة على رقاع الفتاوى أخذ احلديث عن السيد عالء 

خذ الصحيحني عن الكمال بن الناسخ وصحيح مسلم قراءة الدين األجيي وأجاز له مجيع ما جيوز له وعنه روايته وأ
على نظام الدين بن التاديف احلنبلي وكان دينا خريا متواضعا مشغوال بإقراء الطلبة يف الفقه والعربية وغريمها وتويف 

  يف هذه السنة حبلب 
الصاحلة املتفقهة احلنفية أجاز  وفيها خدجية بنت حممد بن حسن البايب احلليب املعروف بابن البيلوين الشافعي الشيخة

هلا الكمال بن الناسخ الطرابلسي وغريه رواية صحيح البخاري واختارت مذهب أيب حنيفة رضي اهللا تعاىل عنه مع 
أن أباها وأخوهتا شافعيون حفظا لطهارهتا عن النتقاض مبا عساه يقع من مس الزوج هلا وحفظت فيه كتابا وكانت 

  على التالوة إىل أن توفيت يف شهر رمضان دينة صينة متعبدة مقبلة 
وفيها السلطان صاحل بن السلطان سيف متملك بالد بين جرب كان من بيت السلطنة هو وأبوه وجده وهو خال 

السلطان مقرن وقد وقع بينهما وقعة عظيمة تشهد لصاحل بالشجاعة اليت ال توصف فإنه كر على مقرن وعسكره 
  خارجا لصالة اجلمعة ال أهبة معه وكانوا مجا غفريا بنفسه وكان

وال سالح فكسرهم مث كان احلرب بينهما سجاال وقدم دمشق يف سنة سبع وعشرين وتسعمائة فأخذ عن علمائها 
وأجازه منهم الرضى الغزي وولده البدر وكان يف قدمته متسترا خمتفيا غري منتسب إىل سلطنة ومسى نفسه إذ ذاك 

ده وكان مالكي املذهب فقيها متبحرا يف الفقه واحلديث وله مشاركة جيدة يف عبد الرحيم مث حج وعاد إىل بال
األصول والنحو وكان حمبا للعلماء والصلحاء شجاعا مقداما عادال يف ملكه صاحلا كامسه تويف ببالده قاله يف 

  الكواكب 
على علمائها وملا دخل السلطان  وفيها املوىل ظهري الدين األردبيلي احلنفي الشهري بقاضي زاده قرأ يف بالد العجم



سليم إىل مدينة تربيز لقتال شاه إمسعيل الصويف أخذه معه إىل بالد الروم وعني له كل يوم مثانني درمها قال يف 
الشقائق كان عاملا كامال صاحب حماورة ووقار وهيبة وفصاحة وكانت له معرفة بالعلوم خصوصا اإلنشاء والشعر 

كر العالئي أنه استمال أمحد باشا إىل اعتقاد إمسعيل شاه الصويف طلبا الستمداده وكان يكتب اخلط احلسن وذ
واستظهاره معه مبكاتبات وغريها وعزم على إظهار شعار الرفض واعتقاد اإلمامية على املنرب حىت قال أن مدح 

ميس عشرى ربيع الثاين الصحابة على املنرب ليس بفرض وال خيل باخلطبة فقبض عليه مع أمحد باشا الوزير يوم اخل
  وقطع رأس صاحب الترمجة وعلق على باب زويلة بالقاهرة 

وفيها زين الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن حممد بن يوسف بن عبد اهللا الكبيسي األصل احلليب املولد والدار والوفاة 
لسخاوي مبكة ومسع من لفظه احلنفي العالمة ولد بعد الستني ومثامنائة واشتغل يف النحو والصرف مث حج والزم ا

احلديث املسلسل باألولية وغريه ومسع عليه البخاري ومعظم مسلم وكثريا من مؤلفاته وأجاز له يف ذي القعدة سنة 
  ست ومثانني ويف هذه

السنة أجازت له أيضا املسندة زينب الشويكية ما مسعه عليها مبكة من سنن ابن ماجه من باب صفة اجلنة والنار إىل 
الكتاب وأذنت له يف رواية سائر مروياهتا وأذن له الشمس البازيل حبماة باالفتاء والتدريس وأجاز له بعد أن آخر 

وصفه باإلمام العامل العالمة اجلامع بني املعقول واملنقول املتبحر يف الفروع واألصول وأجاز له الكمال بن أيب شريف 
وياته مث أجاز له احلافظ عثمان الدميي يف سنة سبع وكان قصري سنة مخس وتسعمائة أن يروى عنه سائر مؤلفاته ومر

القامة حنيف البدن لطيف اجلثة حسن املفاكهة كثري املالطفة له إملام بالفارسية والتركية واعتناء بالتنزهات مع الديانة 
  والصيانة وتويف حبلب يف ذي القعدة 

مر بن حممد بن إبراهيم الدمشقي احلنفي املعروف بابن يونس وفيها حمي الدين أبو املفاخر عبد القادر بن أمحد بن ع
قاضي قضاة احلنفية بدمشق سنني إىل أن عزل عنه يف سنة اثنتني وعشرين وتسعمائة وتويف بدمشق يوم اخلميس 

  ثالث عشر ذي القعدة ودفن بباب الصغري عند ضريح سيدنا بالل 
شافعي العالمة احملقق الفرضي احليسوب كان خبريا بعلم وفيها زين الدين عرفة بن حممد األرموي الدمشقي ال

الفرائض واحلساب ويعرف ذلك معرفة تامة وله فيه شهرة كلية وهو الذي رتب جمموع الكالئي وأخذ الفرائض 
عن الشيخ مشس الدين الشهري بابن الفقرية عن العالمة شهاب الدين بن أرسالن الرملي عن العالمة شهاب الدين 

  وأخذ عنه الفرائض شهاب الدين الكنجي وغريه وتويف يوم األحد حادي عشرى شوال بن اهلامي 
وفيها نور الدين علي بن خليل املرصفي العارف باهللا تعاىل الصويف قال املناوي يف طبقات األولياء كان أبوه إسكافيا 

نني فلقنه الذكر مث أخذ عن خييط النعال ونشأ هو حتت كنفه كذلك فوفق لالجتماع بالشيخ مدين وهو ابن مثان س
  ولد أخته حممد وأذن له يف التصدر للمشيخة وأخذ

العهد على املريد يف مجلة من أجاز وكانوا بضعة عشر رجال فلم يثبت ويشتهر منهم إال هو وأخذ عنه خلق وأذنت 
ثانية سبع عشرة له مشايخ عصره واختصر رسالة القشريي قال الشعراوي لقنين الذكر ثالث مرات بني األوىل وال

سنة وذلك أين جئت وأنا أمرد وكنت أظن أن الطريق نقل كالم كغريها مث قعدت بني يديه وقلت يا سيدي لقين 
حبال فقال اجلس متربعا وغمض عينيك وامسع مين ال إله إال اهللا ثالثا مث اذكر أنت ثالثا ففعلت فما مسعت منه إال 

وعاش حىت انقرض مجيع أقرانه ومل يبق مبصر من يشار إليه يف الطريق غريه املرة األوىل وغبت من العصر إىل املغرب 
ومن كالمه أمجع أهل الطريق على أن امللتفت لغري شيخه ال يفلح وقال إذا ذكر املريد ربه بشدة طويت له مقامات 



ئر اجملد إىل الطريق بسرعة ورمبا قطع يف ساعة ماال يقطعه غريه يف شهر وقال السالك من طريق الذكر كالطا
حضرات القرب والسالك من غري طريقه كالصالة والصوم كمن يزحف تارة ويسكن أخرى مع بعد املقصد فرمبا 
قطع عمره ومل يصل وكان اجلنيد إذا دعى لفقري قال أسأل اهللا أن يدلك عليه من أقرب الطرق وقال إياك واألكل 

اوي دخل سيدي أبو العباس احلريثي يوما فجلس عندي من طعام الفالحني فإنه جمرب لظلمة القلب وقال الشعر
بعد املغرب إىل أن دخل وقت العشاء فقرأ مخس ختمات وأنا أمسع فذكرت ذلك لسيدي علي املرصفي فقال يا 
ولدي أنا قرأت مرة حال سلوكي ثلثمائة وستني ختمة يف اليوم والليلة كل درجة ختمة وتويف يوم األحد حادي 

  مبصر ودفن بزاويته بقنطرة أمري حسني ومل خيلف بعده مثله عشر مجادى األوىل 
وفيها نور الدين علي بن سلطان املصري احلنفي الشيخ الفاضل الناسك السالك كان متجردا منقطعا وله أخالق 

  حسنة دمثة توعك مدة وتويف يوم الثالثاء حادي عشر القعدة مبصر عن غري وارث وفيها حممد بن عز

ذوب قال يف الكواكب كان ساكنا يف الزاوية احلمراء خارج مصر وكان يلبس ثياب اجلند وميشي الشيخ الصاحل اجمل
بالسالح والسيف وكان أكابر مصر حيترمونه وللناس فيه مزيد اعتقاد وكان ال ينام من الليل ويستمر من العشاء 

أحد أو عزله فيخطىء أبدا وكان  إىل الفجر تارة يضحك وتارة يبكي حىت يرق له من يراه وكان ال خيرب بوالية
جماب الدعوة زمحه إنسان بني القصرين فرماه على ظهره فدعا عليه بالتوسيط فوسطه الباشا آخر النهار وكانت 

  وفاته غريقا يف اخلليج بالقرب من الزاوية احلمراء انتهى 
ي الشهري ببحرق حباء مهملة بعد وفيها مجال الدين حممد بن عمر بن مبارك بن عبد اهللا احلمريي احلضرمي الشافع

املوحدة مث راء مفتوحة بعدها قاف قال يف النور ولد حبضرموت ليلة النصف من شعبان ليلة تسع وستني ومثامنائة 
ونشأ هبا فحفظ القرآن ومعظم احلاوي ومنظومة الربماوي يف الفقه واألصول والنحو وأخذ عن مجاعة من فقهائها مث 

إلمام عبد اهللا بن أمحد خمرمة وكان غالب انتفاعه به مث ارحتل إىل زبيد وأخذ عن علمائها ارحتل إىل عدن والزم ا
كاإلمام مجال الدين الصايغ والشريف احلسني األهدل وألبسه خرقة التصوف وعادت عليه بركته وحج فسمع من 

متها إال وأنا أمسع أعضائي السخاري وسلك السلوك يف التصوف وحكى عنه أنه قال دخلت األربعينية بزبيد فما أمت
كلها تذكر اهللا تعاىل ولزم اجلد واالجتهاد يف العلم والعمل وأقبل على نفع الناس اقراءا وافتاءا وتصنيفا وكان رمحه 

اهللا تعاىل من حماسن الدهر من العلماء الراسخني واألئمة املتبحرين له اليد الطوىل يف مجيع العلوم وصنف يف أكثر 
لة فإنه كان آية من آيات اهللا تعاىل وكتبه تدل على غزارة علمه وكثرة اطالعه وكان له بعدن قبول الفنون وباجلم

وجاه من أمريها مرجان مث ملا مات مرجان توجه إىل اهلند ووفد على السلطان مظفر فقربه وعظمه وأنزله املنزلة اليت 
  تليق به ومن تصانيفه األسرار النبوية يف اختصار

وية وخمتصر الترغيب والترهيب للمنذري واحلديقة األنيقة يف شرح العروة الوثقية وعقد الدرر يف األذكار النو
اإلميان بالقضاء والقدر والقول الثمني يف ابطال القول بالتقبيح والتحسني واحلسام املسلول على منتقصي أصحاب 

ن كتاب االمتاع وشرح امللحة يف النحو الرسول وخمتصر املقاصد احلسنة ومتعة األمساع بأحكام السماع خمتصر م
وشرح ألمية ابن مالك يف الصرف شرحا مفيدا جيدا وله غري ذلك يف احلساب والطب واألدب والفلك مما ال 

  حيصى ومن شعره 
  ) إن أتاين احلبيب أوان أباين ** أنا يف سلوة على كل حال ( 
  ) ين وإذا ما نأى اعش باألما** اغنم الوصل إن دنا يف أمان ( 



قال السخاوي وصاهر صاحبنا محزة الناشري وأولدها وتولع بالنظم انتهى ملخصا وله هذا اللغز اللطيف وشرحه 
  نثر 
  ) حدا ونوعا وأفرادا ومنتظمه ** يا متقنا كلمات النحو أمجعها ( 
  ) أيضا وقد مجعتها كلها كلمه ** ما أربع كلمات وهي أحرفها ( 

على هاء السكت أي قولك مله فالكاف يف قولك كلمه للتمثيل والالم للجر وامليم مث قال هذا يف متثيل الوقف 
  أصلها ما االستفهامية حذفت ألفها واهلاء للسكت وله كرامات كثرية وكان يف غاية الكرم كثري اإليثار ومما قيل فيه 

  ) وما غريت شيئا إذا هي تذكر ** الي املعاين زيدت القاف يف امسكم ( 
  ) إذا زيد فيه الشيء ال يتغري ** ر العلم والبحر شأنه ألنك حب( 

وتويف رمحه اهللا تعاىل باهلند شهيدا قيل أن الوزراء حسدوه حلظوته عند السلطان فسموه وذلك يف ليلة العشرين من 
  شعبان 

نزيل حلب  وفيها موسى بن احلسن الشيخ الزاهد العامل املعروف باملنال موسى الكردي الالالين بالنون الشافعي
  اشتغل ببالده على مجاعة منهم املنال حممد

اخلبيصي وأخذ عن الشمس البازيل نزيل محاة وعن املنال إمسعيل الشرواين أحد مريدي خواجه عبيد النقشبندي أخذ 
عنه مبكة تفسري البيضاوي وأخذ عن الشهاب أمحد بن كلف بأنطاكية شرح التجريد مع حاشيته ومنت جلغميين يف 

مث قدم حلب وأكب على املطالعة ونسخ الكتب العلمية لنفسه والزم التدريس بزاوية الشيخ عبد الكرمي  اهليئة
احلايف هبا مع كثرة الصيام والقيام والزهد والسخاء والصرب على الطلبة وممن أخذ عنه علم البالغة ابن احلنبلي 

  وتويف مطعونا حبلب يف شعبان ودفن بتربة أوالد ملوك 

  وثالثني وتسعمائةسنة إحدى 

  
فيها تويف الشاب الفاضل شهاب الدين أمحد بن عبد الرمحن بن عمر الشويكي األصل النابلسي مث الصاحلي احلنبلي 
حفظ القرآن العظيم مث املقنع مث شرع يف حله على ابن عمه العالمة شهاب الدين الشويكي اآليت ذكره وقرأ الشفا 

أ يف العربية على ابن طولون وكان له سكون وحشمة وميل إىل فعل للقاضي عياض على الشهاب احلمصي وقر
اخلريات وتويف يوم األربعاء تاسع شعبان ودفن بالسفح وتأسف الناس عليه وصرب والده واحتسب ومات وهو دون 

مث  العشرين سنة وفيها املوىل الفاضل خبشى خليفة األماسي الرومي احلنفي اشتغل يف العلم بأماسية على علمائها
رحل إىل ديار العرب فأخذ عن علمائهم وصارت له يد طوىل يف الفقه والتفسري وكان حيفظ منه كثريا وكان له 
مشاركة يف سائر العلوم وكان كثريا ما جيلس للوعظ والتذكري وغلب عليه التصوف فنال منه مناال جليال وفتح 

ظ مسطورا كذا وكذا فال خيطيء أصال وله رسالة كبرية عليه بأمور خارقة حىت كان رمبا يقول رأيت يف اللوح احملفو
  مجع فيها ما اتفق له من رؤية النيب صلى اهللا عليه وسلم يف املنام وكان خاضعا خاشعا متورعا متشرعا

  يلبس الثياب اخلشنة ويرضى بالعيش القليل قاله يف الكواكب 
ري الشافعي ويعرف كأبيه بابن عبد احلق قال يف النور وفيها العالمة عبد احلق بن حممد بن عبد احلق السنباطي القاه

ولد يف إحدى اجلمادين سنة اثنتني وأربعني ومثامنائة بسنباط ونشأ هبا وحفظ القرآن واملنهاج الفرعي مث أقدمه أبوه 



القاهرة يف ذي القعدة سنة مخس ومخسني فحفظ هبا العمدة واأللفيتني والشاطبيتني واملنهاج األصلي وتلخيص 
املفتاح واجلعربية يف الفرائض واخلزرجية وعرض على خلق منهم اجلالل البلقيين وابن اهلمام وابن الديري والويل 
السنباطي وجد يف االشتغال وأخذ عن األجالء وانتفع بالتقي احلصين مث بالشمين وأجاز له ابن حجر العسقالين 

اجلليلة يف أماكن متعددة وتصدى لألقراء باجلامع األزهر والبدر العيين وآخرون بالتدريس واالفتاء وويل املناصب 
وغريه وكثر اآلخذون عنه وحج مع أبيه ومسع هناك مث حج أيضا وجاور مبكة مث باملدينة مث مبكة وأقرأ الطلبة 

 باملسجدين متونا كثرية مث رجع إىل القاهرة فاستمر على األقراء واالفتاء هذا ملخص ما ذكره السخاوي مث قال يف
النور وكان شيخ اإلسالم وصفوة العلماء األعالم على أمجل طريق من العقل والتواضع وأقام مبكة بأوالده وعائلته 

وأقاربه وأحفاده ليموت بأحد احلرمني فانتعشت به البالد واغتبط به العباد وأخذ الناس عنه طبقة بعد أخرى وأحلق 
ميدة كالعلم والعمل والتواضع واحللم وصفاء الباطن والتقشف األحفاد باألجداد واجتمع فيه كثري من اخلصال احل

وطرح التكلف حبيث علم ذلك من طبعه وال زال على ذلك إىل أن تويف مبكة املشرفة عند طلوع فجر يوم اجلمعة 
مستهل شهر رمضان ودفن باملعالة وكثر التأسف عليه رمحه اهللا تعاىل انتهى وفيها تقريبا عبد احلليم بن مصلح 

ملنزالوي الصويف قال يف الكواكب املتخلق باألخالق احملمدية كان متواضعا كثري األزراء بنفسه واحلط عليها وجاءه ا
  مرة رجل فقال له يا سيدي

خذ على العهد بالتوبة فقال واهللا يا أخي أنا إىل اآلن ما تبت والنجاسة ال تطهر غريها وكان إذا رأى من فقري 
ليه شيئا من آداب القوم حبيث يعرف ذلك املدعى أنه عار منها مث يسأله عن معاين ذلك دعوى فارغة باألدب قرأ ع

حبيث يظن املدعي أنه شيخ وأن الشيخ عبد احلليم هو املريد أو التلميذ وجاءه مرة شخص من اليمن فقال له أنا 
جاء الشيخ لنا إىل مكاننا وأخذ أذن يل شيخي يف تربية الفقراء فقال احلمد هللا الناس يسافرون يف طلب الشيخ وحنن 

عن اليماين ومل يكن بذاك وكان الشيخ يربيه يف صورة التلميذ إىل أن كمله مث كساه الشيخ عبد احلليم عند السفر 
وزوده وصار يقبل رجل اليماين وعمر عدة جوامع يف املنزلة ووقف عليها األوقاف وله جامع مشهور يف املنزلة له 

ىن بيمارستان للضعفاء قريبا منه وكان جيذب قلب من يراه أبلغ من جذب املغناطيس للحديد فيه مساط لكل وارد وب
وكان ال يسأله فقري قط شيئا من ملبوسه إال نزعه له يف احلال ودفعه إليه ورمبا خرج إىل صالة اجلمعة فيدفع كل 

لة وتويف ببلده ودفن مبقربهتا اخلربة شيء عليه ويصلي اجلمعة بفوطة يف وسطه ومناقبه كثرية مشهورة بدمياط واملنز
  وقربه هبا ظاهر يزار رمحه اهللا تعاىل 

وفيها تقريبا أيضا عبد اخلالق امليقايت احلنفي املصري الشيخ اإلمام العامل الصاحل كان له الباع الطويل يف علم 
ل وال هنار وكان للفقراء املعقوالت وعلم اهليئة وعلم التصوف وكان كرمي النفس ال ينقطع عنه الواردون يف لي

عنده يف اجلمعة ليلة يتذاكرون فيها أحوال الطريق إىل الصباح وكان له مساط من أول رمضان إىل آخره وكان دائم 
الصمت ال يتكلم إىل لضرورة ويأمر باملعروف وينهى عن املنكر وفيها تقريبا أيضا عبد العال اجملذوب املصري قال 

س ال يلبس القميص وإمنا يلبس اإلزار صيفا وشتاء وسواكه مربوط يف إزاره وكان يف الكواكب كان مكشوف الرأ
  حمافظا على الطهارة خاشعا يف صالته مطمئنا فيها متأهلا وكان حيمل ابريقا عظيما يسقي به الناس

 يف شوارع مصر وكان يطوف البالد والقرى مث يرجع إىل مصر وكان ميدح النيب صلى اهللا عليه وسلم فيحصل
للناس من إنشاده عربة ويبكون قال الشعراوي وملا دنت وفاته دخل لنا الزاوية وقال الفقراء يدفنوين يف أي بلد 

فقلت اهللا أعلم فقال يف قليوب قال فكان األمر كما قال بعد ثالثة أيام ودفن قريبا من القنطرة اليت يف شط قليوب 



لعزيز بن يوسف بن حسني الرومي احلنفي الشهري بعايد جليب خال وبنوا عليه قبة وفيها املوىل السيد الشريف عبد ا
صاحب الشقائق قرأ على املوىل حمي الدين الساموين مث على املوىل قطب الدين حفيد قاضي زاده الرومي مث املوىل 

دينة أخي جليب مث املوىل علي بن يوسف الفناري مث صار مدرسا مبدرسة كليبويل مث قاضيا ببعض النواحي ومات مب
  كفه قاضيا هبا 

وفيها مجال الدين أبو عبد اهللا عبد القادر أو عبيد بن حسن الصاين بصاد مهملة ونون نسبة إىل صانية قرية داخل 
الشرقية من أعمال مصر القاهري الشافعي اإلمام العالمة قال العالئي مسع على امللتوين وابن حصن وغريمها وأخذ 

تربا وجيها وثابا يف املهمات حىت أن قيام دولة القاضي زكريا وصمدته كانت منه عن القاضي زكريا وكان رجال مع
وكان قوي البدن مالزما للتدريس واالقراء واالفتاء انتهى وقال الشعراوي كان قواال باملعروف ناهيا عن املنكر 

ى وأخذ عنه الشيخ جنم يواجه بذلك امللوك فمن دوهنم حىت أداه ذلك إىل احلبس الضيق وهو مصمم على احلق انته
  الدين الغيطي وغريه وتويف ليلة األحد تاسع شوال 

وفيها حمي الدين عبد القادر بن عبد العزيز بن مجاعة املقدسي الشافعي القادري خطيب األقصى اإلمام العارف باهللا 
أخذ عنه الشيخ جنم تعاىل أخذ عن والده وعن العماد ابن أيب شريف وعن العارف باهللا سيدي أيب العون الغزي و

الدين الغيطي حني ورد القاهرة يف السنة اليت قبلها وهو والد الشيخ عبد النيب بن مجاعة وفيها عالء الدين علي بن 
  خري احلليب

نزيل القاهرة احلنفي الفقيه شيخ الشيخونية مبصر قال العالئي كان لني العريكة أخذ عن ابن أمري حاج وتويف ليلة 
  شرى ربيع األول الثالثاء رابع ع

وفيها نور الدين علي اجلارحي املصري شيخ مدرسة الغوري كان مبجال عند اجلراكسة وكان من قدماء فقهاء 
طباقهم يكتب اخلط املنسوب وظفر منهم بعز وافر قال الشعراوي كان قد انفرد مبصر بعلم القراءات هو والشيخ 

مع الغمري وكان مذهب اإلمام الشافعي نصب عينيه وما نور الدين السمنهودي وكان يقرىء األطفال جتاه جا
دخل عليه وقت وهو على غري طهارة وقال أنه كان ليله وهناره يف طاعة ربه وكان يتهجد كل ليلة بثلث القرآن 

انتهى وتويف يف شعبان وفيها املوىل حمي الدين حممد بن حممد القوجوي الرومي احلنفي كان عاملا بالتفسري واألصول 
ائر العلوم الشرعية والعقلية وأخذ العلم عن والده وكان والده من مشاهري العلماء ببالد الروم مث قرأ على املوىل وس

عبدي الدرس باماسية مث على املوىل حسن جليب بن حممد شاه الفناري وويل التدريس والواليات حىت صار قاضي 
ى املدارس الثمان مث صار قاضيا مبصر فأقام هبا سنة مث العسكر بوالية أناضويل مث استعفى منه فأعفى وأعطى إحد

  حج وعاد إىل القسطنطينية وهبا مات يف هذه السنة قاله يف الكواكب 

  سنة اثنتني وثالثني وتسعمائة

  
فيها تويف زين الدين أبو بكر بن عبد املنعم البكري الشافعي أحد أعيان قضاة مصر القدمية وأصالئها كان فقيها 

نباهة وعقل وحياء تويف يف منتصف احلجة عن حنو مخسني سنة من غري وارث إال شقيقه عمر حمتسب فاضال ذا 
القاهرة يومئذ وصلى عليه جبامع عمرو ودفن بالقرافة عند والده بقرب مقام الشافعي رضي اهللا عنه وفيها شهاب 

  فعي الصويف العارف باهللالدين أمحد بن الشيخ برهان الدين إبراهيم بن أمحد األقباعي الدمشقي الشا



تعاىل قال يف الكواكب القطب الغوث ولد يف سنة سبعني تقريبا واشتغل يف العلم على والده وابن عمته الشيخ 
رضي الدين وأخذ الطريق عن أبيه وقرأ على شيخ اإلسالم الوالد جانبا من عيون األسئلة للقشريي وحضر بعض 

وكان على طريقة حسنة وتويف صبيحة يوم األربعاء سادس عشرى ربيع  دروسه وتوىل مشيخة زاوية جده بعد أبيه
األول قال الشيخ الوالد ووقفت على غسله ومحلت تابوته وتقدمت يف الصالة عليه قال النعيمي ودفن على والده 

  مبقربة سيدي الشيخ رسالن انتهى كالم الكواكب 
صري الشافعي األصم كأبيه صنف تفسريا من سورة يس إىل وفيها شهاب الدين أبو العباس أمحد بن حممد الباين امل

آخر القرآن وباعه مع بقية كتبه لفقره وفاقته ووالده الشيخ مشس الدين الباين أحد شيوخ الشيخ جالل الدين 
السيوطي وخرج له السيوطي مشيخة وقرأها عليه وكانت وفاة ولده صاحب الترمجة يوم اجلمعة سادس عشر احملرم 

لطان العظيم مظفر شاه أمحد بن حممود شاه صاحب كجرات قال يف النور كان عادال فاضال حمبا ألهل وفيها الس
العلم حسن اخلط وكتب بيده مجلة مصاحف أرسل منها مصحفا إىل املدينة الشريفة وخرجت روحه وهو ساجد 

اسم الكتاب يشعر بغري ذلك  والظاهر أنه هو الذي وفد عليه العالمة حبرق وصنف بسببه السرية النبوية وإن كان
فإنه ما كان يف ذلك الزمان أحد ممن ويل السلطنة غريه ومل يزل عنده مبجال مكرما إىل أن مات وفيها بدر الدين 
حسني بن سليمان بن أمحد األسطواين الصاحلي احلنبلي قال ابن طولون حفظ القرآن مبدرسة أيب عمر وقرأ على 

وقرأ ومسع ما ال حيصى من األجزاء احلديثية عليه قال ومسعت بقراءته عدة أشياء  شيخنا ابن أيب عمر الكتب الستة
وويل إمامة حمراب احلنابلة باجلامع األموي يف الدولة العثمانية انتهى وقال البدر الغزي حضر بعض دروسي ومشلته 

  إجازيت وسألين وقرأ علي يف الفقه وذاكرين فيه وقرر يف

  يف صفر ودفن بباب الفراديس  سبع الكاملية إىل أن تويف
وفيها زين الدين عبد الرمحن بن حممد بن إدريس الكتيب الدمشقي احلنفي قال يف الكواكب كان عنده فضيلة وله 

  قراءة يف احلديث وكان لطيفا مييل إىل اجملون واملزاح رمحه اهللا تعاىل انتهى 
اتب النحوي السالك الصاحل اجملرد القانع حفظ القرآن وفيها تاج الدين عبد الوهاب الدجنيهي املصري الشافعي الك

العظيم وصحب الشيخ العارف باهللا تعاىل سيدي إبراهيم املتبويل وجود حىت حسن خطه وكتب كتبا نفيسة واشتغل 
يف الصرف والنحو واملعاين والبيان واملنطق واألصلني والفقه على العالمة عالء الدين بن القاضي حسني احلصن 

مسع عليه املطول وشرح العقائد وشرح الطوالع وغاية القصد واملتوسط وشرح الشمسية وحضر غالب كيفى و
دروس شيخ اإلسالم زكريا األنصاري وتصانيفه وقرأ شرح قاضي زاده يف علم اهليئة على العالمة عبد اهللا الشرواين 

  ادي عشرى مجادى األوىل وقرأ على غري هؤالء ومترض يف البيمارستان شهرا وتويف به يوم اجلمعة ح
وفيها العالمة عالء الدين علي بن أمحد الرومي احلنفي اجلمايل قال يف الكواكب قرأ على املوىل عالء الدين بن محزة 

القرماين وحفظ عنده القدوري ومنظومة النسفي مث دخل إىل القسطنطينية وقرأ على املوىل خسرو مث بعثه املذكور 
وتعلل بأنه مشتغل بالفتوى وبأن املوىل مصلح الدين يهتم بتعليمه أكثر منه فذهب إليه إىل مصلح الدين بن حسام 

وهو مدرس سلطانية بروسا فأخذ عنه العلوم العقلية والشرعية وأعاد له باملدرسة املذكورة وزوجه ابنته وولدت له 
اتصل خبدمة العارف باهللا تعاىل مث أعطى مدرسة بثالثني وتنقلت به األحوال على وجه يطول شرحه فترك التدريس و

مصلح الدين بن أيب الوفا مث ملا توىل أبو يزيد السلطنة رآه يف املنام فأرسل إليه الوزراء ودعاه إليه فامتنع فأعطاه 
  تدريسا بثالثني جربا مث رقاه حىت أعطاه



حج وعاد إىل الروم وكان تويف إحدى الثمانية فدرس هبا مدة طويلة مث توجه بنية احلج إىل مصر فأقام مبصر سنة مث 
املوىل أفضل الدين املفيت فواله السلطان أبو يزيد منصب الفتوى وعني له مائة درهم مث ملا بىن مدرسته بالقسطنطينية 
ضمها له إىل الفتوى وعني له مخسني درمها زائدة على املائة وكان يصرف مجيع أوقاته يف التالوة والعبادة والتدريس 

ي اخلمس يف اجلماعة وكان كرمي األخالق ال يذكر أحدا بسوء وكان يغلق باب داره ويقعد يف غرفة والفتوى ويصل
له فتلقى إليه رقاع الفتاوي فيكتب عليها مث يدليها يفعل ذلك لئال يرى الناس فيميز بينهم يف الفتوى وكان يأمر 

نه حىت أن السلطان سليم أمر بقتل مائة باملعروف وينهى عن املنكر ويصدع باحلق ويواجه بذلك السلطان فمن دو
ومخسني رجال من حفاظ اخلزينة فذهب صاحب الترمجة إىل الديوان ومل يكن من عادهتم أن يذهب املفيت إىل الديوان 

إال ألمر عظيم فلما دخل حتريوا وقالوا أي شيء دعا املوىل إىل اجمليء فقال أريد أالقي السلطان فلي معه كالم 
لى السلطان فأمر بدخوله وحده فدخل وسلم وجلس وقال وظيفة أرباب الفتوى أن حيافظوا على فعرضوا أمره ع

آخرة السلطان وقد مسعت بأنك أمرت بقتل مائة ومخسني رجال من أرباب الديوان ال جيوز قتلهم شرعا فغضب 
ل بل أتعرض ألمر السلطان سليم وكان صاحب حدة وقال له ال تتعرض ألمر السلطنة وليس ذلك من وظيفتك فقا

آخرتك وهو من وظيفيت فإن عفوت فلك النجاة وإال فعليك عقاب عظيم فانكسرت سورة غضبه وعفا عن الكل 
مث حتدث معه ساعة مث سأله يف إعادة مناصبهم فأعادها هلم وحكى أن السلطان سليم أرسل إليه مرة أمرا بأن يكون 

حتققت أنك تتكلم باحلق فكتب إليه وصل إىل كتابك سلمك قاضي العسكر وقال له مجعت لك بني الطرفني ألين 
اهللا تعاىل وأبقاك وأمرتين بالقضاء وأين أمتثل أمرك إال أن يل مع اهللا تعاىل عهدا أن ال تصدر عين لفظة حكمت فأحبه 

  السلطان حمبة

  ذه السنة عظيمة مث زاد يف وظيفته مخسني عثمانيا فصارت مائيت عثماين وتويف رمحه اهللا تعاىل يف ه
وفيها عالء الدين علي بن عبد اهللا العشاري نسبة إىل عشارة بضم املهملة بلدة قريبة من الدير احلليب الشافعي 

القاضي املعروف بابن القطان قرأ على اجلالل النصييب وحرص على اقتناء الكتب النفيسة وويل قضاء اعزاز 
دين حممد بن أيب بكر املشهدي املصري الشافعي العالمة وسرمني وتويف يف العشر اآلخر من رجب وفيها بدر ال

املسند ولد سنة اثنتني وستني ومثامنائة ومسع على املسند أيب اخلري امللتويت وابن اجلزري واخليضري وأخذ عن 
الشهاب احلجازي الشاعر والرضي االوجاقي وغريمها وأجاز له ابن بالل املؤذن يف آخرين من حلب ومسع على 

ن أصحاب شيخ اإلسالم ابن حجر وابن عمه شعبان وغريمها ودرس وأمسع قليال وناب يف مشيخة سعيد مجاعة م
السعداء الصالحية عن ابن نسيبه وكان عالمة عاقال دينا دمث األخالق غري أنه كان ممسكا حىت عن نفسه ويف 

ا للخمول إن رأى أحدا يقرأ عليه مرض موته كما قال العالئي وقال الشعراوي كان عاملا صاحلا كثري العبادة حمب
وإال أغلق باب داره قال فقلت له يوما ما أصربك يا سيدي على الوحدة فقال من كان جمالسا هللا فما مث وحدة قال 
وكان يقول مدح الناس للعبد قبل جماوزته للصراط كله غرور انتهى وتويف يوم اإلثنني سابع القعدة ودفن يف تربة 

وهو آخر ذرية ابن خلكان فيما يعلم ومل يعقب وفيها مشس الدين حممد السروي املشهور  الصالحية بباب النصر
بابن أيب احلمايل قال املناوي يف طبقاته العارف الكبري الكامل الغيث اهلامع الشامل زاهد قطف كروم الكرامات 

هلداية أخذ عنه خلق كالثناوي وعارف وصل إىل أعلى املقامات كان طودا عظيما يف الوالية وملجأ ومالذا لطالب ا
  واحلديدي والعدل واضراهبم وكان عايل اهلمة كثري الطريان من بلد آلخر



وكان يغلب عليه احلال ليال فيتكلم بألسنة غري عربية من عجم وهند ونوبة وغريها ورمبا قال قاق قاق طول الليل 
كان مبتلى باألذى من زوجته مع قدرته على ويزعق وخياطب قوما ال يرون وإذا قال شيئا يف غلبة احلال نفذ و

إهالكها ورمبا أدخل فقريا اخللوة فتخرجه قبل متام املدة وتقول له قال لك فالن أنا ما أعمل شيخا فال يتكلم وقدم 
مصر فسكن الزاوية احلمراء مث زاوية إبراهيم املواهيب وهبا مات وكان يكره للمريد قراءة أحزاب الشاذلية ويقول 

جالء للقلوب مثل ال إله إال اهللا وقارىء أحزاب الشاذلية كزبال خطب بنت سلطان وصار يقول للسلطان ما مث 
أعطين بنتك واجعلين جليسك وهو ال يعرف شيئا من آداب حضرته ومن كراماته أنه شكا له أهل بلد كبري الفأر 

أن ترحلوا فلم يبق فيها فأر فسأله أهل يف مقات البطيخ فقال لرجل ناد يف الغيط رسم لكم حممد بن أيب احلمائل 
بلد آخر يف ذلك فقال األصل االذن ومل يفعل وكان إذا اشتد به احلال يف جملس الذكر حيمل الرجلني وأكثر وحيمل 

التيغار الذي يسع ثالثة قناطري وجيري بذلك قال الشعراوي لقنين الذكر وأنا صغري سنة اثنيت عشرة وتسعمائة 
  السنة ودفن بزاويته بني السورين  ومات مبصر يف هذه

وفيها مشس الدين بن الشيخ الصاحل شهاب الدين أمحد بن حممد الكنجي الدمشقي الشافعي ولد يف ربيع األول سنة 
ست ومخسني ومثامنائة وقرأ العربية على الشيخ حممد التونسي املغريب مث قدم دمشق وصار من أصحاب البدر الغزي 

كانت له يد طوىل يف النحو واحلساب وامليقات وكان حافظا لكتاب اهللا تعاىل جمودا وويل ووالده وقرأ عليهما و
مشيخة الكالسة وتويف يوم اجلمعة خامس عشرى ذي القعدة ودفن بباب الصغري وكان ينشد كثريا يف معىن 

  احلديث 
  ) حىت يروا عنده آثار إحسان ** والناس أكيس من أن ميدحوا رجال ( 

  لدين حممد بن الزيين سلطان الدمشقي الصاحلي احلنفي القاضيوفيها كمال ا

ولد يف شعبان سنة اثنتني ومخسني ومثامنائة واشتغل وحصل وبرع وناب يف احلكم ومجع منسكا يف جملد مساه تشويق 
  ملعظمية الساجد إىل زيارة أشرف املساجد وتويف ليلة األربعاء ثامن عشر ربيع اآلخر ودفن بالصاحلية بتربتهم حتت ا

وفيها مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن عبد الرمحن الكفرسوسي الشافعي الفقيه املفيت العالمة تفقه بالنجم بن قاضي 
عجلون وأخيه التقي وغريمها من الدمشقيني وأخذ عن القاضي زكريا وأخذ عنه مجاعة منهم العالمة الشهاب 

  قابوين بعد أن ذكر مجاعة من شيوخه بقوله الطييب وأشار إىل ذلك يف إجازته للشيخ أمحد ال
  ) هو الكفرسوسي اإلمام احملرب ** ومنهم ويل اهللا شيخي حممد ( 
  ) معينا خللق اهللا للحق ينصر ** بعلم واخالص يزين ومل يزل ( 
  ) وعن غريه ممن له الفضل يغزر ** وعن زكرياء املقدم قد روى ( 

ه وألف شرحا على فرائض املنهاج وجمالس وعظية وتويف ليلة السبت وأثىن عليه ابن طولون يف مواضع من تارخي
الثامن والعشرين من ربيع األول ودفن مبقربة باب الفراديس وفيها مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن علي ابن حممد 

بعبد  بن إبراهيم بن حممد السودي نسبة إىل قرية تسمى سودة شغب على ثالث مراحل من صنعاء اليمن الشهري
اهلادي اليمين الشافعي قطب العارفني وسلطان العاشقني قال يف النور كان من العلماء الراسخني واألئمة املتبحرين 
درس وأفىت مث طرأ عليه اجلذب وذلك أنه كان يقرأ يف الفقه على بعض العلماء فلما وصل إىل هذه املسألة والعبد 

يخه كاملستفهم واعترته عند ذلك هيبة عظيمة وهبت وحصل له ال ميلك شيئا مع سيده كرر هذا السؤال على ش
اجلذب وباجلملة فإنه كان آية من آيات اهللا تعاىل وأقواله تدل على تفننه يف العلوم الظاهرية واطالعه على األخبار 

  السالفة



شيء إال إىل ما هو خري واألمثال السائرة حىت كأن مجيع العلوم ممثلة بني عينيه خيتار منها الذي يريد وال يعدل عن 
منه وكان مولعا بشرب القهوة ليال وهنارا وكان يطبخها بيده وال يزال قدرها بني يديه وقد جيعل رجله حتتها يف النار 
مكان احلطب وكان كلما أتى إليه من النذور إن كان من املأكوالت طرحه فيها وإن كان من غريها قذفه حتتها من 

لك وقيل إن عامر بن عبد الوهاب السلطان بعث إليه خبلعة نفيسة فألقاها حتتها ثوب نفيس أو عود أو غري ذ
فاحترقت فبلغ ذلك السلطان فغضب وأرسل يطلبها منه فأدخل يده يف النار وأخرجها كما كانت ودفعها إليهم 

با الفتح املالكي وقد أشار إىل هذا الشيخ عبد املعطي ابن حسن باكثري يف موشحته اليت عارض فيها شيخ اإلسالم أ
  وكالمها قد مدح القهوة فقال 

  ) يف اخلفا والعلن ** قهوة النب جل مقصودي ( 
  ) قطب أهل اليمن ** هام فيها إمامنا السودي ( 
  ) وبغايل الثمن ** وطبخها بالند والعود ( 
  ) فاخر امللبس ** من ثياب حرير مع قطن ( 
  ) عليه مل تدرس ** وبذاكم خوارق تثىن ( 
ا طرأ عليه اجلذب صدرت عنه أمور وكرامات تدل على أنه من العارفني باهللا تعاىل وأخذ ينظم حينئذ فإنه ما وقع ومل

له نظم إال بعد اجلذب حىت حكى أنه ما كان يقوله إال يف حال الوارد مثل ابن الفارض فكان يكتب بالفحم على 
بعد أن علموا منه ذلك يبادرون بكتب ما وجدوه من  اجلدران فإذا أفاق حمى ما كان كتبه من ذلك فكان فقراؤه

نظمه على اجلدران فيجمعونه وحكى أن بعض املنشدين أنشد بني يديه قصيدة من نظمه فطرب هلا ومتايل عليها مث 
  سأل عن قائلها فقيل أهنا من نظمك فأنكر ذلك وقال حاشا ما قلت شيئا حاشا ما قلت شيئا ومن شعره الرائق

  
  ) هواه أشرف مذهب ** لروح يا من يا راحة ا( 
  ) أنسيته كل مذهب ** واصل فديتك صبا ( 
  ) من اهلوى قد متذهب ** وباين الكل إال ( 
  ) من باهلوى قد متذهب ** مشارب القوم شىت ( 
  ) وللغرايب غرب ** قد شرق الناس طرا ( 
  ) حمبوبة منه أغرب ** فهو الغريب ولكن ( 
  ) ن االمر أعجب وباط** تعجب اخللق منه ( 
  ) السكر واهللا أوجب ** يا موجبني لصحوى ( 
  ) اال بليد معذب ** وليس يوجب صحوى ( 
  ) طول الزمان مذبذب ** بني الغوير وجند ( 
  ) هتذيبكم واملهذب ** وطالعوا ان شككتم ( 
  ) قول الندامى ىل أشرب ** ياما ألذ استماعي ( 
  )  إال مراد مقرب** يف حضرة ليس فيها ( 
  ) ال عاش من ليس يطرب ** ومطرب احلى يشدو ( 

  ومنه 



  ) تذكار قوم ذكرهم يعجب ** باهللا كرر أيها املطرب ( 
  ) يف الشرق االرقص املغرب ** ما زمزم احلادى بذاكراهم ( 

  ومنه 
  ) وبلوغ ذاك الثغر ما ال حيسب ** ومهفهف قبلت أشنب ثغره ( 
  ) جبت انا أمة ال حنسب فأ** قال احسب القبل الىت قبلتىن ( 

باجلملة فشعره كثري جدا وفيه تأثري غريب فانه السهل املمتنع يفهمه كل أحد مع متانة عبارته وتتأثر به النفوس غالبا 
  ويكثر عليه وجد املتواجدين وتوىف رمحة اهللا تعاىل يوم الربعاء سابع صفر بتغز وقربه هبا مشهور يزار

لدان أحدمها عبد القادر واآلخر حممد مات عبد القادر يف حياة أبيه وخلف بنتا ومل وعليه قبة عظيمة وكان للشيخ و
يبق للشيخ عبد اهلادي نسل إال منها وأما حممد فعاش بعد والده وصار قاضيا بتعز وملا استولت األروام على تعز 

ين حممد بن حممد الرومي لزموه وبعثوه إىل مصر فمات هناك يف حدود الستني وتسعمائة وفيها القاضي أفضل الد
املصري احلنفي اإلمام العالمة قرأ الفقه على ابن قاسم وأجازه مجاعة يف استدعاء سبط شيخ اإلسالم ابن حجر 

وكان دينا عاقال وحج صحبته الشيخ أمني الدين األقصرائي وتويف مبصر يف احملرم وفيها حمب الدين حممد بن حممد 
عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه املصري الشافعي الفاضل البارع دخل إىل دمشق  الزيتوين العويف نسبة إىل سيدنا

  وأخذ عن البدر الغزي وأجازه بصحيح البخاري وبالتنبيه واملنهاج بعد أن قرأ عليه أكثرها 
د يف وفيها مشس الدين حممد بن حممد الشهري بابن الغرس باملعجمة املصري احلنفي العالمة ابن العالمة كان ذا ي

النحو واألعاريب وله شعر وافتقر يف آخر عمره وسقم سنني بعد عز وترف ووجاهة فكان صابرا شاكرا وتويف يف 
ذي القعدة وفيها القاضي مشس الدين حممد السمديسي احلنفي أخذ عن رضوان العقيب وعبد الدامي األزهري 

خ هباء الدين القليعي والشيخ عالء الدين والشمس حممد بن أسد والقراءات عن جعفر السمنودي وأخذ عنه الشي
  املقدسي نزيل القاهرة الفقه والقراءات ومسعا منه كثريا وهو صاحب فيض الغفار شرح املختار وتويف يف هذه السنة 
وفيها نور الدين حممود بن أيب بكر بن حممود قاضي القضاة املصري األصل احلموي مث احلليب الشافعي سبط الشيخ 

احلافظ برهان الدين احلليب ويل قضاء محاة إىل آخر دولة اجلراكسة فلما مر السلطان سليم على محاة أيب ذر بن 
  قضاءها أيضا مث ملا رجع السلطان سليم بدا لصاحب الترمجة أن يترك

القضاء يف هذه الدولة تورعا عما أحدثوه من احملصول والرسم فتركه وترك غريه من املناصب احلموية فأخرجت له 
راءة واحدة بنحو ثالثني منصبا ما بني تدريس وتولية مث أنه قطن حلب هو وولده وأخوه املقر أمحد وسكن باملدرسة ب

الشمسية مبحلة سويقة حامت فلم يلبثوا إال قليال حىت ماتوا وكانت وفاة القاضي نور الدين يف هذه السنة قاله يف 
  الكواكب 

  سنة ثالث وثالثني وتسعمائة

  
رهان الدين إبراهيم بن أمحد بن يعقوب الكردي القصريي احلليب الشافعي العالمة املعروف بفقيه فيها تويف ب

اليشبكية حبلب لتأديبه األطفال هبا قال يف الكواكب ولد بقرية عاده مبهملتني من القصري من أعمال حلب وانتقل 
إىل دمشق فعرضه على البدر بن قاضي  مع والده إىل حلب صغريا فقطن هبا وحفظ القرآن العظيم مث احلاوي ودخل



شهبة والنجمي والتقوى ابين قاضي عجلون ومسع احلديث هبا وبالقاهرة على مجاعة وحبلب على املوفق أيب ذر وغريه 
وأجازه الشيخ خطاب وغريه قال ابن الشماع ومل يهتم باحلديث كما ظهر يل من كالمه وإمنا اشتغل يف القاهرة 

قلية وقال ابن احلنبلي كان دينا خريا كثري التالوة للقرآن معتقدا عند كل إنسان طارحا للتكلف بالعلوم العقلية والن
سارحا يف طريق التقشف مكفوف اللسان عن االغتياب مثابرا على إفادة الطالب إىل أن قال وقد انتفع به كثريون 

ات والتفسري قال وكنت ممن انتفع به يف يف فنون كثرية منها العربية واملنطق واحلساب والفرائض والفقه والقراء
العربية واملنطق والتجويد قال وملا كف بصره رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم يف املنام فوضع يده الشريفة على 

إحدى عينيه قال فكانت هلا بعد ذلك رؤية ما كما نقل لنا عنه صاحبنا الشيخ الصاحل برهان الدين إبراهيم 
  وفاته ليلة الثالثاء رابع عشر مجادى اآلخرة انتهى الصهيوين قال مث كانت

  
وفيها تقريبا تقي الدين أبو بكر بن عبد احملسن البغدادي األصل الدمشقي املوقت باجلامع األموي كان من أهل 

  العلم وأخذ عن البدر الغزي وغريه 
احلليب الشافعي األصيل العريق ناظر  وفيها بدر الدين أمحد بن قاضي القضاة تقي الدين أيب بكر بن حممود احلموي مث

أوقاف احلرمني الشريفني حبلب كان له حشمة ورياسة وذكاء عجيب واستحضار جيد لفرائد أصلية وفرعية غري أنه 
انضم إىل قرا قاضي مفتش أوقاف حلب وأمالكها وداخل أمور السلطنة وصار له عنده اليد النافذة وهرع الناس 

 هذه السنة يف جامع حلب قتل معه وأراد العامة حرقه فاستخلصه منهم أهله ومجاعته إليه فلما قتل قرا قاضي يف
فغسلوه وكفنوه ودفنوه مبقربة أقربائه وفيها عبد الرمحن ابن موسى املغريب التاديل املالكي نزيل دمشق قال يف 

لدرسه وقرأ عليه  الكواكب كان رجال فاضال صاحلا اختص بصحبة شيخ اإلسالم الوالد وجعل نفسه كالنقيب
خمتصر الشيخ خليل على مذهب اإلمام مالك وقرأ عليه غري ذلك مث سافر إىل احلجاز فمات يف الطريق وفيها حمي 
الدين عبد القادر بن حممد بن عبد القادر بن حممد بن حيىي بن نصر بن عبد الرزاق بن سيدي الشيخ عبد القادر 

لشافعي نقل ابن احلنبلي عن ابن عمه القاضي جالل الدين التاديف أنه الكيالين السيد الشريف احلموي القادري ا
ترمجه يف كتابه قالئد اجلواهر فقال كان صاحلا مهيبا وقورا حسن اخللق كرمي النفس مجيل اهليئة مع كيس وتواضع 

له حرمة وبشر وحلم وحسن ملتقى لطيف الطبع حسن احملاضرة مزاحا ال يزال متبسما معظما عند اخلاص والعام 
وافرة وكلمة نافذة وهيبة عند احلكام وغريهم انتهى وتويف يف أحدى اجلمادين حبماة وفيها تقريبا كرمي الدين عبد 

الكرمي بن عبد القادر بن عمر بن حممد إبراهيم اجلعربي صاحب الشرح واملصنفات املشهورة قدم دمشق سنة اثنتني 
  وثالثني وتسعمائة قاله يف الكواكب

  
الء الدين علي بن سلطان احلوراين الشافعي نزيل صاحلية دمشق الشيخ الصاحل الزاهد كان من أصحاب وفيها ع

الشيخ حممد العمري باملهملة والشيخ أيب الصفا امليداين صاحب الزاوية املشهورة به مبيدان احلصا وكان قد قطن 
ه اعتقاد زائد وأوصى له بشيء عند موته وتويف بالصاحلية مدة يتعبد هبا وكان لشيخ اإلسالم كمال الدين بن محزة في

صاحب الترمجة يف يوم اخلميس مستهل ذي احلجة وفيها السيد كمال الدين حممد بن محزة بن أمحد بن علي ابن 
حممد بن علي بن احلسن بن محزة احلسيين الدمشقي الشافعي الشهري بأبيه ولد يف مجادى األوىل سنة مخسني ومثامنائة 

والده من ابن حجر واشتغل يف العلم على والده وخاليه النجمي والتقوى ابين قاضي عجلون وعلى  واستجاز له



غريهم وبرع وفضل وتردد إىل مصر يف االشتغال مث صار أحد شيوخ اإلسالم املعول عليهم بدمشق فقها وأصوال 
جامعا ألشتات العلوم مع جاللة  وعربية وغري ذلك وويل افتاء دار العدل بدمشق وقصده الطلبة وكان إماما عالمة

ومهابة وهيئة حسنة وكان يقرر دروسه بسكينة ووقار وتؤدة واحتشام مع حل املشكالت وانتفع به الطلبة مصرا 
وشاما وما واالمها وكان يدرس ويفيت وترك االفتاء آخرا بسبب حمنة حصلت له من الغوري بسبب سؤال رفع إليه 

ة هل يهدم أوال فكتب أنه يهدم فهدم على الفور وكان احلق يف جوابه وأجاب خاله فيمن بىن بنيانا يف مقربة مسبل
التقوى بن قاضي عجلون بعدم اهلدم وهو غري املنقول وكأنه أدخل عليه يف السؤال ما دعاه إىل االفتاء بذلك 

العزيزية والتقوية وشرح القصة يطول وويل املترجم مع تدريس البقعة باجلامع األموي تدريس الشاميتني بدمشق و
واألتابكية وكان جملس درسه باجلامع األموي شرقي مقصورته وممن محل عنه الفقه وغريه من العلماء العالمة تقي 

الدين بن القاري والعالمة هباء الدين بن سامل والعالمة كمال الدين الكردي إمام الشامية الربانية وخطيبها والعالمة 
  مشس الدين

مة برهان الدين األخنائي والعالمة جالل الدين البصروي والعالمة زين الدين بن قاضي عجلون ابن الكيال والعال
والعالمة مجال الدين ابن محدان والعالمة برهان الدين بن محزة والعالمة يعقوب الواعظ والعالمة مشس الدين الوفائي 

م قال الشيخ يونس العيثاوي وكان السيد الواعظ والعالمة يونس العيثاوي والعالمة شهاب الدين الطييب وغريه
كمال الدين سبب ظهور شرح املنهاج للجالل احمللى بدمشق قال وأول اجتماعي بالسيد املذكور سألين عن حمل 

إقاميت فقلت مبيدان احلصا فقال يل هذه احمللة خصها اهللا تعاىل بثالثة أباريه كل منهم انفرد بفن ال يشاركه فيه غريه 
يم الناجي بعلم احلديث والشيخ إبراهيم القدسي بفن القراءات والشيخ إبراهيم بن قرا يف التصوف الشيخ إبراه

  انتهى ومدح املترجم أفاضل عصره منهم العالمة عالء الدين بن صدقة بقصيدة طنانة مطلعها 
  ) عند األحبة وهو عني بقائي ** يل يف احملبة شاهد بفنائي ( 

تعاىل هنار اإلثنني ثالث عشر رجب الفرد وصلى عليه باجلامع األموي وصلى عليه أيضا وهي طويلة وتويف رمحه اهللا 
الشيخ أبو الفضل بن أيب اللطف عند باب جامع جراح يف مجاعة ممن مل يكن صلى ودفن إىل جانب خاله شيخ 

   اإلسالم تقي الدين بن قاضي عجلون مبقربة باب الصغري وقال تلميذه تقي الدين القاري يرثيه
  ) وصرنا بعده يف سوء حال ** تويف قرة العني الكمايل ( 
  ) وليس القلب بعد الصرب سال ** ولكنا صربنا واحتسبنا ( 
  ) فإن مصري ذاك إىل الزوال ** ومهما كان يف الدنيا مجيعا ( 

بارع ولد سنة ثالث وفيها هباء الدين حممد بن عبد اهللا بن علي بن خليل العاتكي الدمشقي الشافعي اإلمام العامل ال
  وسبعني ومثامنائة وأخذ عن التقي بن قاضي عجلون والكمال بن محزة وغريمها وتويف بالقاهرة يف رجب

  
وفيها مشس الدين أبو علي حممد بن علي بن عبد الرمحن الشهري بابن عراق الدمشقي نزيل املدينة املنورة اإلمام 

ه وجاللته القطب الرباين أحد أصحاب سيدي علي بن ميمون قال يف العالمة العارف باهللا تعاىل اجملمع على واليت
الشقائق كان رمحه اهللا تعاىل من أوالد أمراء اجلراكسة وكان من طائفة اجلند على زي األمراء وكان صاحب مال 

تغل عظيم وحشمة وافرة مث ترك الكل واتصل خبدمة الشيخ العارف باهللا تعاىل السيد علي بن ميمون املغريب واش
بالرياضة عنده حىت حكي أنه مل يشرب املاء مدة عشرين يوما يف األيام احلارة حىت خر يوما مغشيا عليه من شدة 



العطش وقرب من املوت فقالوا للشيخ أن ابن عراق قرب من املوت من شدة العطش فقال الشيخ إيل رمحة اهللا 
راحتيه املاء ففعلوا فقام على ضعف ودهشة فلم ميض  تعاىل فكرروا عليه القول فلم يأذن يف سقيه وقال صبوا على

على ذلك أيام إال وقد انفتح عليه الطريق ونال ما يتمناه انتهى وذكر هو عن نفسه يف كتابه املسمى بالسفينة 
اين العراقية يف لباس خرقة الصوفية أنه ولد يف سنة مثان وسبعني ومثامنائة وقرأ القرآن بالتجويد على الشيخ عمر الدار

قرأ عليه ختمات وعلى الشيخ إبراهيم القدسي قرأ عليه يوميات مث اشتغل يف احلساب على الشيخ زين الدين عرفة 
مث جود ختمة البن كثري وأفرد لراوييه على الشيخ عمر الصهيوين وجود عليه اخلط أيضا وأخذ عنه علم الرماية 

 سنة مخس وتسعني ومثامنائة وتزوج يف تلك السنة مث ولزمه فيه ثالث سنوات كامالت ويف أثنائها مات والده يف
توجه إىل بريوت بنية استيفاء اقطاع والده فسمع وهو ببريوت برجل من األولياء فيها يسمى سيدي حممد الرائق 

فزاره ودعا له وقال له ال خيب اهللا سعيك مث رجع إىل دمشق واشتغل بالفروسية والرمي والصيد ولعب الشطرنج 
النقاف والتنعم باملأكوالت وامللبوسات وإنشاء االقطاع والفدادين ومل يزل مع هذه األمور مواظبا على والنرد و

  الصلوات وزيارة الصاحلني وحب الفقراء

واملساكني حىت مت له مخسة أعوام ومل ييسر له من يوقظه من هذا املنام حىت كان يوم مجعة صادف فيه الشيخ إبراهيم 
اب الصغري وهو راجع من ميعاده فنزل سيدي حممد عن فرسه إجالال للشيخ وسلم عليه فقال الناجي يف جبانة الب

الشيخ من يكون هذا اإلنسان فقيل له فالن ابن فالن فأهل به ورحب وترحم على والده فسأله سيدي حممد أن 
ن بعد ذلك حيضر مواعيد يدعو له أن ينقذه اهللا مما هو فيه فقال له لو حضرت امليعاد والزمتنا حلصل اخلري فكا

الشيخ وحصلت له بركته واستمر يف صحبته حىت مات ولبس منه خرقة التصوف وأخذ عنه وعن الشيخ أيب 
الفضل بن اإلمام وعن الشهاب بن مكية النابلسي علم التفسري واحلديث والفقه وأخذ األصول والنحو واملعاين 

لشيخ حممد بن نصري والشيخ علي املصري وكان مع ذلك والبيان عن مجاعة منهم الشيخ أبو الفتح املزي وا
يصحب الصاحلني والفقراء الصادقني مثل الشيخ حممد بن البزة والشيخ حممد يعقوب وأضرا هبما إىل أن الحت له 
ناصية الفالح وجاءه املرشد سيدي علي بن ميمون إىل باب داره عند الصباح وذلك مستهل سنة أربع وتسعمائة 

على يديه ودخل مصر سنة مخس فاجتمع جبماعة من األعالم من أعلمهم وأفضلهم القاضي زكريا فكان كماله 
واجلالل السيوطي والدمياطي واجتمع جبماعة من األلياء منهم الشيخ عبد القادر الدشطوطي وأبو املكارم اهلييت 

واجتمع فيها بعلماء أخيار منهم وابن حبيب الصفدي واضراهبم وحصلت له بركتهم مث عاد يف حبر النيل إىل دمياط 
الشيخ أمحد البيجوري وحضر دروسه وألف له منسكا جامعا وحصل من العلم يف البلدتني املذكورتني ما مل حيصله 

غريه يف مدة طويلة مث رجع إىل الشام وأقام هبا حىت قدم سيدي علي بن ميمون من الروم إىل محاة سنة إحدى عشرة 
ا يدعوه فسار إليه مسرعا وأقام عنده حبماة أربعة أشهر وعشرة أيام كل يوم يزداد علما وتسعمائة فبعث إليه كتاب

  من اهللا وهدى مث أذن له باملسري إىل بريوت فسار إليها وقعد لتربية

املريدين وألف يف مدة إقامته هبا أربعة وعشرين كتابا يف طريق القوم فلما بلغ شيخه ذلك تطور عليه وكتب إليه أن 
بالكتب إىل دمشق وقدم على شيخه وهو عند والدته بدمشق يف سابع عشرى رجب سنة ثالث عشرة  يلقاه

وتسعمائة ونزل بالصاحلية فسار إليه سيدي حممد وتلقاه بالسالم واإلكرام غري أنه استدعاه يف ذلك اجمللس وقال له 
قد أتيناك باملوبقات فافعل فيها ما  يا خائن يا كذاب عمن أخذت هذا القيل والقال فقال له سيدي حممد يا سيدي

تشاء فغسلها سيدي علي ومل يبق منها سوى القواعد والتأديب مث لزمه سيدى حممد هو ووالدته وأهله وسكن هبم 



عنده بالصاحلية وقدمه شيخه على بقية مجاعته يف اإلمامة وافتتاح الورد والذكر باجلماعة وبقي عنده هو وأهله على 
انتقل سيدي علي إىل جمدل مغوش فسافر معه وبقي عنده حىت تويف ويف سنة ثالث وعشرين عاد قدم التجريد حىت 

إىل ساحل بريوت وبىن هبا دارا لعياله ورباطا لفقرائه مث انتقل إىل غوطة دمشق ونزل بقرية سقبا وانقطع هبا عنده 
ملدينة وتردد بني احلرمني مرارا وحج مجاعة مث ذهب سيدي حممد بعياله إىل احلج ماشيا سنة أربع وعشرين وقطن با

مرات وقصد باملدينة لإلرشاد والتربية واشتهر بالوالية بل بالقطبية وباجلملة فقد كان يف عصره مفردا علما وإماما 
يف علمي احلقيقة والشريعة مقدما وليثا على النفس قادرا وغيثا لبقاع األرض ماطرا قال بعضهم مكث أربع عشرة 

لحم ومن آثاره بدمشق ملا كان قاطنا بصاحليتها عمارته للرصفان بدرب الصاحلية وكان يعمل يف سنة ما أكل ال
ذلك هو وأصحابه رضي اهللا عنهم وممن أخذ عنه أوالده الثالثة سيدي والشيخ عبد النافع والنعمان والشيخ قطب 

اهللا تعاىل الشيخ أمحد الداجاين الدين عيسى األجيي الصفوي وصاحبه الشيخ حممد األجيي مث الصاحلي والعارف ب
املقدسي والشسخ موسى الكناوي مث الدمشقي والشيخ حممد البزوري وغريهم قال الشيخ موسى الكناين وملا 

  حججت سنة ثالثني وتسعمائة

اجتمعت به باحلرم النبوي الشريف ودعا يل وأعطاين شيئا من التمر وكان ذلك آخر العهد به إىل أن قال وكان يف 
الظاهرة حسن الصورة أبيض الوجه حليته إىل شقرة مربوع القامة وقال أبو الربكات البزوري رضي اهللا عنه  صفته

اجتمعت مبكة املشرفة بالشيخ القطب الغوث العارف باهللا تعاىل مشس الدين حممد بن عراق فسألين ما امسك قلت 
دعا يل وحرضين على قراءة قصيدته الالمية بركات فقال بل أنت حممد أبو الربكات مث صافحين ولقنين الذكر و

  اجلامعة ألمساء اهللا احلسىن اليت أوهلا 
  ) على نعم مل حتص فيما تنزال ** بدأت ببسم اهللا واحلمد أوال ( 

قال يف كل ليلة أحسبه قال بني املغرب والعشاء قال النجم الغزي قلت لشيخنا أيب الربكات هذه القصيدة الالمية 
حممد بن عراق قال نعم هي من نظمه وأنا أخذهتا عنه فالزم على قراءهتا فإهنا نافعة قلت له يا  هي من نظم سيدي

سيدي فنحن نرويها عنكم عن سيدي حممد بن عراق قال نعم ومن مؤلفات سيدي حممد بن عراق كتاب املنح 
ن يف كشف عورات الشيطان الغنائية والنفحات املكية وكتاب هداية الثقلني يف فضل احلرمني وكتاب مواهب الرمح

ورسالة كتبها إىل من انتسب إىل الطريقة احملمدية يف سائر اآلفاق خصوصا مبكة العلية واملدينة املرضية وكتاب 
السفينة العراقية وكتاب سفينة النجاه ملن إىل اهللا التجاه ورسالة يف صفات أولياء اهللا تعاىل وما ينسب تأليفه إليه 

  ه حزب االشراق ومن شعر
  ) تنزه عن قويل وفعلي ونييت ** كالم قدمي ال ميل مساعه ( 
  ) دليل لعلمي عند جهلي وحرييت ** به أشتفي من كل داء وأنه ( 
  ) ونور به قليب ومسعي ومقليت ** فيا رب متعين حبفظ حروفه ( 

لى عن أربع ومخسني سنة وتويف على املعتمد مبكة املشرفة يوم الثالثاء رابع عشرى صفر ودفن من الغد بباب املع
  تقريبا وفيها هباء الدين حممد

ابن الشيخ العامل عالء الدين علي بن خليل بن أمحد بن سامل بن مهنا بن حممد بن سامل العاتكي الدمشقي الشافعي 
املعروف بابن سامل اإلمام العالمة ولد سنة ثالث وسبعني ومثامنائة وأخذ العلم عن أبيه وعن التقوى بن قاضي 

عجلون والسيد كمال الدين بن محزة وغريهم وكان عاملا عامال خريا حج وجاور وتويف بالقاهرة يف رجب وفيها 



مشس الدين حممد بن علي املعروف بابن هالل الشافعي النحوي العرضي األصل مث احلليب اشتغل حبلب على الشيخ 
قاهرة ولزم الشيخ خالد مدة طويلة إىل أن مات حممد الدادخيي والعالء املوصلي فلم يبلغ مطلوبه فارحتل إىل ال

الشيخ خالد فقدم حلب ودرس جبامعها وألف عدة كتب منها حاشية على تفسري البيضاوي وشرح على املراح 
وشرح على تصريف الزجناين مساه بالتظريف على التصريف ورسالة أثبت فيها أن فرعون موسى آمن إميانا مقبوال 

  ريا وقال كان له شعر يابس وفيه هجو فاحش وتويف يوم األربعاء سادس عشر القعدة وغض منه ابن احلنبلي كث

  سنة أربع وثالثني وتسعمائة

  
فيها كما قال يف النور أخذ اإلمام اجلراد أمحد مدينة هرمز من بالد احلبشة وضعف عن مقاومته سلطاهنا ومل يزل 

بالد احلبشة وقهر الكفار وواظب على اجلهاد والغزو يف أمره يعظم حىت صار إىل ما صار إليه واستفتح كثريا من 
سبيل اهللا تعاىل ونقل عنه يف ذلك ما يبهر العقول حىت قيل ما تشبه فتوحاته إال بفتوحات الصحابة وناهيك مبن 

  يكون هبذه املثابة وحكى من أمر شجاعته واجراء أموره على قوانني الشريعة املطهرة شيء كثري انتهى 
شهاب الدين أبو العباس أمحد بن عبد العزيز الدمشقي املالكي ابن أخي القاضي شعيب الشافعي قال يف  وفيها تويف

  الكواكب كان من رؤساء املؤذنني باجلامع األموي وكانت عنده تواضع قال ابن طولون وأوقفين على منظومة

إىل أن تويف ليلة اجلمعة خامس عشر  يف علم املعاين والبيان حج يف آخر عمره ورجع من احلج متضعفا واستمر مدة
  احملرم ودفن بباب الصغري 

وفيها القاضي شهاب الدين أمحد بن حممد بن عمر بن أيب بكر بن أيب بكر ابن عثمان األنصاري احلمصي الدمشقي 
دى أو الشافعي اإلمام العالمة اخلطيب البليغ احملدث املؤرخ يتصل نسبه بعبد اهللا بن زيد األنصاري ولد سنة إح

ثالث ومخسني ومثامنائة واعتىن باحلديث والعلم وأخذ عن مجاعة من الشاميني واملصريني وفوض إليه القضاء قاضي 
القضاة شهاب الدين بن الفرفور مث سافر إىل مصر وفوض إليه القضاء أيضا قاضي القضاة زكريا األنصاري وكان 

وخيتار تقدميه لفصاحته ونداوة صوته مث رجع إىل دمشق يف  خيطب مكانه بقلعة اجلبل وكان الغوري مييل إىل خطبته
شعبان سنة أربع عشرة وتسعمائة وخطب جبامعها عن قاضي قضاة الشافعية اللولوي بن الفرفور وتويف يوم الثالثاء 

  تاسع عشر مجادى اآلخرة ودفن بباب الفراديس 
دسي احلنفي مسع بقراءة الشهايب أمحد بن عبد احلق وفيها تقريبا شهاب الدين أمحد بن حممد بن حممد بن عمران املق

السنباطي على الربهان القلقشندي وحصل وبرع وفيها تقريبا شهاب الدين أمحد بن الصايغ املصري احلنفي أخذ 
عن الشيخ أمني الدين األقصرائي والشيخ تقي الدين الشمين والكافيجي واألمشاطي وغريهم وأجازوه بالفتيا 

إماما بارعا عالمة يف العلوم الشرعية والعقلية وله باع يف الطب ومل يتعلق بشيء من الوظائف والتدريس وكان 
وعرضت عليه عدة وظائف فلم يقبلها وكان يؤثر اخلمول ويقول أحب شيء إيل أن ينساين الناس فال يأتوين وكان 

  وغريه رمحه اهللا تعاىل حسن األخالق حلو اللسان متواضعا قليل التردد إىل الناس يدرس يف البيضاوي 
وفيها تقريبا أيضا شهاب الدين أمحد املسري املصري الشافعي اإلمام العالمة كان بارعا يف العلوم الشرعية والعقلية 

  رث اهليئة مع اهليبة والوقار صغري



نقادون العمامة يقصده الناس يف الشفاعات وقضاء احلوائج عند األمراء واألكابر وكان مسموع الكلمة عندهم ي
إليه وال يردون له شفاعة لزهده فيما يف أيديهم وكان كثريا ما يأتيه الفقري يسأله الشفاعة وهو يدرس فيترك الدرس 
ويقوم معه ويقول هذه ضرورة ناجزة وضرورة احلاجة إىل العلم متراخية رمحه اهللا تعاىل وفيها عماد الدين إمساعيل 

املفيد العامل املصري قال ابن طولون صاحبنا حفظ القرآن ببلده غزة وتال بن مقبل بن حممد الغزاوي احلنفي الشيخ 
للسبع مث جممع البحرين وقدم دمشق يف سن الطفولة فحله على الشمسي بن رمضان شيخ القجماسية وكان نازال 

نكزي إىل أن مات هبا ومسع عليه أشياء وعلى غريه مث عاد إىل غزة إىل أن تويف والده فعاد إىل دمشق وأم باجلامع الت
  يوم اخلميس تاسع عشرى صفر ودفن بتربة باب الصغري انتهى 

وفيها عبد اهللا بن حممد بن أمحد املدرين احلنفي الفاضل املرشد أحد مشايخ الروم ومواليها مات والده الشيخ حممد 
ىل حممد القرماين وكان يف شاه وهو شاب يف حتصيل العلم وقرأ على املوىل عبد الرحيم بن عالء الدين العريب واملو

بدايته تابعا هلوى نفسه فرأى ليلة أباه يف منامه قد ضربه ضربا شديدا ووخبه على فعله فلما أصبح ذهب إىل الشيخ 
رمضان املتوطن بأدرنة وتاب على يديه ودخل اخللوة وارتاض وجاهد ونال مناال عظيما حىت أجازه باإلرشاد فرجع 

ويدرس ويعظ وكان له مشاركة يف سائر العلوم وله خط حسن وكان من حماسن األيام إىل وطنه وأقام هناك يرشد 
  رمحه اهللا تعاىل 

وفيها حمي الدين عبد القادر بن أيب بكر بن سعيد احلليب الشافعي املشهور بابن سعيد كان جده سعيد هذا يهوديا 
 حبيب اهللا العجمي وأخذ عن الكمال بن فأسلم واشتغل صاحب الترمجة بالعلم يف حلب على العالء املوصلي ومنال
  أيب شريف ببيت املقدس وكان ذا مهة عالية يف النسخ ورحل إىل دمشق

والقاهرة قال ابن طولون قدم دمشق إماما لقصروه نائب حلب فقرأ عليه صاحبنا العالمة جنم الدين الزهريي املتوىف 
فيت دار العدل هبا يف الدولة اجلركسية وويل املناصب يف قبله وكانت له شهرة ولديه رياسة مث عاد إىل حلب وصار م

الدولة العثمانية مشيخة التغرمشية ومشيخة الزينبية ونظرها ونظر جامع األطروش وتويف حبلب يف رجب وفيها تاج 
الدين عبد الوهاب ابن أمحد بن حممد الكنجي الدمشقي الشيخ الفاضل أخو الشيخ اإلمام مشس الدين الكنجي 

دم ذكره عين بالفرائض واحلساب قال يف الكواكب ولزم شيخ اإلسالم الوالد كثريا وقرأ عليه يف شرح املنهاج املتق
للمحلى وغالب ترتيب اجملموع يف الفرائض مع أنه قرأه على مؤلفه الشيخ بدر الدين املارديين قال شيخ اإلسالم 

قال وهو ممن أذهب عمره يف احلساب مع مجود الوالد وذكره يف فهرست تالميذه وهو وأخوه عماي من الرضاع 
فيه وغالب عليه احلمق وقلة العقل وعدم حساب العواقب مث قال تويف يوم اإلثنني تاسع عشر شوال انتهى وفيها أبو 
الفضل علي بن حممد بن علي بن أيب اللطف املقدسي الشافعي نزيل دمشق اإلمام العامل العالمة ولد يف مجادى األوىل 

ومخسني ومثامنائة ببيت املقدس وأخذ الفقه عن الشهاب احلجازي والسيد عالء الدين األجيي والشيخ ماهر  سنة ست
املصري وهو أعلى شيوخه يف الفقه وتفقه أيضا بالكمال ابن أيب شريف ورحل إىل مصر فأخذ عن علمائها الفقه 

ستوطنها وحضر دروس شيخ مشايخ واحلديث منهم شيخ اإلسالم زكريا والتاج العبادي ورحل إىل دمشق وا
اإلسالم زين الدين خطاب والنجم بن قاضي عجلون وغريمها ورافق الشيخ تقي الدين البالطنسي والبهاء الفصي 
البعلي وغريمها من األجلة وجاور مبكة مع الشيخ تقي الدين بن قاضي عجلون وتزوج مبكة وحضر دروس قاضي 

مشق مستوطنا بعياله يفيت ويدرس باجلامع األموي وبيض التحرير للنجم بن القضاة ابن ظهرية الشافعي وعاد إىل د
  قاضي عجلون



وزاد فيه فوائد مهمة وله كتاب مر النسيم يف فوائد التقسيم وكان حافظا لكتاب اهللا تعاىل له مهة مع الطلبة ومهابة 
حصلت له ملا دخلت الدولة العثمانية ومودة للخاص والعام ونفس غنية وكان متقلال من الوظائف ومتىن املوت لفتنة 

  ومن شعره يشري إىل ذلك 
  ) بدعاء خالص قد مسعا ** ليت شعري من على الشام دعا ( 
  ) فهي تبكينا ونبكيها معا ** فكساها ظلمة مع وحشة ( 
  ) من الظلم واجلور اللذين اجتمعا ** قد دعا من مسه الضر ( 
  )  مبا قد وقعا غارة اهللا** فعال احلجب الدعا فانبعثت ( 
  ) سنة اهللا الذي قد أبدعا ** فأصاب الشام ما حل هبا ( 

  وتويف هنار األحد خامس عشر صفر ودفن بباب الصغري 
وفيها السيد عالء الدين علي بن حممد احلسيين العجلوين مث الربوسوي املعروف باحلديدي خليفة الشيخ العارف باهللا 

وسا من بالد الروم حنو ثالثني سنة مث حج وعاد إىل القاهرة وكان له عبث بعلم تعاىل أيب السعود اجلارحي توطن بر
الوفق واألمساء وصناعة الكيميا وكان له أسانيد عالية رمحه اهللا تعاىل وفيها حمي الدين حممد بن سعيد الشيخ اإلمام 

من األفاضل وصارت له كلمة العالمة املعروف بابن سعيد قدم دمشق فصار إماما لنائبها قصروه وقرأ عليه عدة 
  مسموعة وتويف حبلب يف هذه السنة 

وفيها مشس الدين حممد بن علي احلريري احلليب احلنفي املعروف بابن السيويف تعلم القراءة والكتابة على كرب وتفقه 
احلنفية يرتب  بالزين بن فخر النساء وأخذ عن الزين بن الشماع قال ابن احلنبلي وكان يترجى أن يعمل كتابا يف فقه

  فيه ذكر املسائل على ترتيب منهاج النووي قال وكان عبدا صاحلا ملك كتبا كثرية انتهى 
  وفيها القاضي جنم الدين حممد الزهريي احلنفي الشيخ الفاضل كان نائب

ا وجدد قاعة الباب بدمشق وكان بيده تدريس الرحيانية واملرشدية واملقدسية الربانية والعزية الربانية وقد كان عمره
املدرس هبا وأقام فيها اجلمعة وكان هلا سنون بطالة حنو ثالثني سنة مع إحسانه إىل مستحقيها وملا مات بطل ذلك 

وتويف يف سلخ ربيع األول وفيها حمي الدين حممد الرومي املوىل الفاضل الشهري بابن املعمار احلنفي خدم املوىل حممد 
درسة الوزير حممود باشا مث بإحدى املدرستني املتجاورتني بأدرنة مث بإحدى بن احلاج حسن مث درس باسكوب مث مب

الثمانية مث ويل قضاء حلب مث أعيد إىل إحدى الثمانية وعني له كل يوم مثانون عثمانيا مث أعيد إىل قضاء حلب ومات 
  هبا 

احلا وعنده فضيلة وببصره وفيها جمري الدين الرملي الشيخ الفاضل أحد العدول بدمشق قال ابن طولون كان ص
بعض تكسر مات رمحه اهللا يوم الثالثاء ثامن عشرى ربيع األول وفيها نور الدين حممود بن أمحد ابن حممد بن أيب 

بكر القرشي البكري احلليب الشافعي األصيل املعمر اجلليل خطيب املقام بقلعة حلب وابن خطيبه أخذ عن احلافظ 
احلليب وأخذ عنه ابن احلنبلي ووالده احلديث املسلسل باألولية واستجازاه فأجاز هلما  أيب ذر بن احلافظ برهان الدين

وتويف هنار األحد حادي عشرى ربيع اآلخر حبلب ودفن مبقابر الصاحلني وفيها املوىل مصلح الدين مصطفى املشهور 
ربعني رغب يف العلم وبرع فيه وصار حباكي احلنفي أحد املوايل الرومية كان رمحه اهللا تعاىل حائكا وملا بلغ سن األ

مدرسا ببلده تريه وصحب العارف باهللا تعاىل حممد اجلمايل والعارف باهللا أمري البخاري مث انقطع عن التدريس 
وتقاعد بثالثني عثمانيا وكان يكتب على الفتوى ويأخذ عليها أجرا وكان حيىي أكثر الليل ورمبا غلب عليه احلال يف 

  الصالة 



  وثالثني وتسعمائة سنة مخس

  
  فيها تويف برهان الدين إبراهيم بن حممد بن إبراهيم بن أيب بكر البقاعي

احلنبلي مث الشافعي العارف باهللا تعاىل ولد يف ربيع األول سنة مخس ومثانني ومثامنائة وقرأ على البدر الغزي يف 
هلا يوم السبت حادي عشر شهر رمضان سنة األصول والعربية وغري ذلك وقرأ عليه البخاري كامال يف ستة أيام أو

ثالثني وتسعمائة وصحيح مسلم كامال يف شهر رمضان سنة إحدى وثالثني يف مخسة أيام متفرقة يف عشرين يوما 
وقرأ عليه نصف الشفا األول وغري ذلك وترمجه البدر بأنه كان من األولياء الذين ال يعلمون بأنفسهم وتويف شهيدا 

  اء حادي عشر شعبان بالبطن يوم الثالث
وفيها املوىل برهان الدين إبراهيم احلسيب النسيب أحد موايل الروم احلنفي كان والده من سادات العجم رحل إىل 
الروم وتوطن قرية من قرى أماسية يقال هلا قريكجه وكان من أكابر أولياء اهللا تعاىل وله كرامات وخوارق منها أنه 

ه السيد إبراهيم املذكور رأسه بني يديه يوما فقال له يا ولدي ال تكشف كف بصره يف آخر عمره فكشف ولد
رأسك رمبا يضرك اهلواء البارد فقال له ولده كيف رأيتين وأنت هبذه احلالة قال سألت اهللا أن يريين وجهك فمكنين 

م إىل من ذلك فصادف نظري انكشاف رأسك ونشأ ولده املذكور يف حجره بعفة وصيانة ورحل يف طلب العل
مدينة بروسا فقرأ على الشيخ سنان الدين مث اتصل خبدمة املوىل حسن الساموين مث رغب يف خدمة املوىل خواجه 
زاده مث ويل التدريس حىت صار مدرسا مبدرسة السلطان بايزيد كل يوم مبائة عثماين على وجه التقاعد وملا جلس 

أيب أيوب األنصاري واآلن هي وقف وقفها السيد إبراهيم  السلطان سليم على سرير امللك اشترى له دارا يف جوار
على من يكون مدرسا مبدرسة أيب أيوب وكان جمردا مل يتزوج يف عمره بعد أن أبرم عليه والده يف التزوج وكان 

منقطعا عن الناس للعلم والعبادة زاهدا ورعا يستوي عنده الذهب واملدر ذا عفة ونزاهة وحسن مست وأدب 
  رؤي إال جاثيا على ركبتيه ومل يضطجع واجتهاد ما

أبدا مع كرب سنه وكان طويل القامة كبري اللحية حسن الشيبة يتألأل وجهه نورا متواضعا خاشعا يرحم الصغري وجيل 
الكبري ويكثر الصدقة وكف يف آخر عمره مث عوجل فأبصر ببعض بصره وتويف يف هذه السنة ودفن عند جامع أيب 

  اهللا تعاىل أيوب األنصاري رمحه 
وفيها املوىل جالل الدين الرومي احلنفي الفاضل خدم املوىل حممد بن احلاج حسن مث صار مدرسا مبدرسة املوىل 

املذكور بالقسطنطينية مث صار قاضيا بعدة من البالد مث تقاعد خبمسة وثالثني عثمانيا وصرف مجيع أوقاته يف العلم 
  ة بقية من الصاحلني والعبادة وكان حمققا مدققا ذا شيبة نري

وفيها داود بن سليمان القصريي الشافعي الفقيه البارع أخو الشيخ عبد وأخذ الفقه عن مجاعة وبرع فيه وفيها عبد 
الرزاق الترايب املصري الشيخ الصاحل الورع الزاهد أخذ الطريق عن سيدي علي النبتييت وسيدي أمحد الترايب 

عظيم من الزهد والورع وأقبل الناس عليه باالعتقاد بعد موت شيخه الشيخ جنا والشيخ جنا النبتييت وكان على قدم 
وله رسالة يف الطريق ونظم لطيف انتقل من الريف إىل مصر وأقام هبا مدة مث انتقل إىل اجليزة فأقام هبا إىل أن مات 

على الشيخ فخرجت له تلك ومن كراماته أنه طلع مرة إىل األمري خري بك وإىل مصر يف شفاعة فلم يقبلها وأغلظ 
  الليلة مجرة ومات منها بعد سبعة أيام 



وفيها الشيخ عبيد الدجناوي مث البلقيين املصري العارف باهللا تعاىل أحد أصحاب الشيخ حممد الكركيب احلليب دخل 
ور حىت مصر من قبل الشام يف زمن السلطان قايتباي وكان يعتقده أشد االعتقاد وكان وظيفته خدمة شيخه املذك

كان يف كاهله أثر من محل املاء وغريه على ظهره وكان مشغوال باخلدمة ال حيضر مع أصحاب شيخه أو رادهم قط 
فلما حضرت شيخه الوفاة تطاول ذو اهليئات لألذن فلم يلتفت إىل أحد منهم وقال هاتوا عبيد فاذن له حبضرهتم 

  عريانفحسدوه وكادوا يقتلونه فسافر إىل مصر ودخلها جمذوبا 

ليس عليه سوى سراويل وطرطور وكالمها من جلد مث ذهب إىل الصعيد وأقام هبا مدة مث سكن بلقني وعمر هبا 
زاوية وأقبل الناس عليه من سائر اآلفاق ونزل السلطان إىل زيارته مث سكن يف مصر يف الزاوية احلالوية عمرها له 

اجللد وصار يلبس املالبس الفاخرة كمالبس امللوك وكان له الغوري وكان ينزل هو وولده إىل زيارته مث ترك لباس 
سبعة نقباء لقضاء حوايج الناس عند السلطان فمن دونه وكان ال ترد له كلمة وال شفاعة وكان ال يرد سائال قط 

  ومن سأله درمها أعطاه ما يساوي مخسني دينارا أو ما يقرب منها وتويف يف مجادى اآلوىل 
م الدين حممد بن شيخ مشايخ اإلسالم تقي الدين أيب بكر بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن حممد وفيها قاضي القضاة جن

بن حممد بن شرف بن قاضي عجلون الشافعي اإلمام العالمة ولد بدمشق سابع عشر شوال سنة أربع وسبعني 
بة جامع يلبغا وفوض إليه ومثامنائة واشتغل على والده ودرس عنه نيابة مبدرسة شيخ اإلسالم أيب عمر وويل خطا

قاضي القضاة شهاب الدين بن الفرفور نيابة احلكم يوم اخلميس حادي عشر مجادى األوىل سنة أربع وتسعمائة وملا 
رجع مع أبيه إىل القاهرة يف حادثة حمب الدين ناظر اجليوش واله الغوري قضاء القضاة بالشام استقالال وذلك يف 

دمشق يف جامعها عشية اخلميس تاسع عشرى مجادى اآلخرة سنة مخس عشرة مث سنة أربع عشرة واعتقل بقلعة 
عزل يف ثاين القعدة منها وأعيد القاضي ويل الدين بن الفرفور وتويف القاضي جنم الدين ليلة الثالثاء عاشر ربيع 

  الثاين ودفن عند والده بتربة باب الصغري 
جلناجي جبيمني األوىل مضمومة بينهما نون خفيفة نسبة جلناج قرية وفيها مشس الدين حممد بن علي بن أمحد بن سامل ا

بني البحرارية وسنهور من الغربية مث القاهري األزهري املكي املالكي ورمبا عرف مبكة بابن وحشي ولد سنة ستني 
  ومثامنائة تقريبا وحفظ القرآن العظيم وحنو النصف األول

تغل يف الفقه والعربية على السنهوري وغريه وقرأ على الدميي من خمتصر الشيخ خليل ومن ألفية النحو واش
البخاري ومسع على الكمال بن أيب شريف يف مسلم وعلى الشاوي يف البخاري حبضرة اخليضري كذا ذكره 

السخاوي قال وحج غري مرة ولقيين يف سنة سبع وتسعني مبكة فقرأ على املوطأ وحنو النصف من الشفا بسماع باقيه 
  يف غري ذلك مساعا وتفهما انتهى باختصار وتويف مبكة املشرفة يف ربيع الثاين ودفن باملعالة  والزمين

وفيها القاضي رضى الدين أبو الفضل حممد بن رضى الدين حممد ابن أمحد بن عبد اهللا بن بدر بن بدري بن عثمان 
هب بن ضباب بن جحيش بن بن جابر بن ثعلب بن ضوى بن شداد ابن عاد بن مفرج بن لقيط بن جابر بن و

معيص بن عامر بن لؤي بن غالب كذا ساق نسبه حفيده النجم يف الكواكب وقال الشيخ اإلمام شيخ اإلسالم 
احملقق املدقق العمدة العالمة احلجة الفهامة الغزي األصل الدمشقي املولد واملنشأ والوفاة العامري القرشي الشافعي 

اشر من ذي القعدة سنة اثنتني وستني ومثامنائة وتويف والده شيخ اإلسالم زين جدي أليب ولد يف صبيحة اليوم الع
الدين خطاب بن عمر بن مهنا الغزاوي الشافعي شيخ الشافعية بدمشق فرباه أحسن تربية إىل أن ترعرع وطلب 

سيدي الشيخ  العلم بنفسه مشمرا عن ساق االجتهاد مؤثرا لطريقة التصوف ومنعزال عن الناس يف زاوية جده ألمه



أمحد األقباعي بعني اللؤلؤة خارج دمشق إىل أن برع يف علمي الشريعة واحلقيقة والزم الشيخ خطاب مدة حياته 
وتفقه عليه وانتفع به مث تزوج ابنته بالتماس منه ولزم أيضا الشيخ حمب الدين حممد البصروي فأخذ عنه الفقه 

الدين الزرعي وأخذ عنه احلديث وغريه وولده الشيخ شهاب واحلديث واألصول والعروض مث لزم الشيخ برهان 
الدين أمحد وأخذ عنه املعقوالت واملعاين والبيان والعربية وتفقه أيضا بالبدر بن قاضي شهبة والشيخ مشس الدين 

  حممد بن حامد الصفدي وغريهم وكان رمحه اهللا تعاىل

ودرس وويل القضاء نيابة عن قريبه القطب اخليضري وسنه  ممن قطع عمره يف العلم طلبا وإفادة ومجعا وتصنيفا أفىت
إذ ذاك دون العشرين سنة مث عن الشهاب بن الفرفور مث عن ولده القاضي ويل الدين بعد أن تنزه عن احلكم مث ألزم 

 به من قبل السلطان سليم خان وباشر مدة واليته القضاء بعفة ونزاهة وطهارة يد ولسان وقيام يف احلق ال حياىب
أحدا وال تأخذه يف اهللا لومة الئم وهو آخر قضاة العدل وممن أخذ عنه ولده شيخ اإلسالم بدر الدين وأبو احلسن 
البكري وأمني الدين بن النجار املصري والسيد عبد الرحيم العباسي والبدر العالئي وغريهم ومن مؤلفاته الدرر 

ف مساها اجلوهر الفريد يف أدب الصويف واملريد وألفية يف اللغة اللوامع نظم مجع اجلوامع يف األصول وألفية يف التصو
نظم فيها فصيح ثعلب وألفية يف علم اهليئة وألفية يف علم الطب ومنظومة يف علم اخلط ونظم رسالة السيد الشريف 

صاح عن يف علمي املنطق واجلدل ووضع على نظمه شرحا نفيسا وألف خمتصرا يف علمي املعاين والبيان مساه باالف
لب الفوائد والتلخيص واملفتاح ووضع عليه شرحا حافال وشرح أرجوزة البارزي يف املعاين والبيان وشرح عقيدة 
مجع اجلوامع ونظم عقائد الغزايل وعقائد لبعض احلنفية وخنبة الفكر البن حجر يف علم احلديث وقالئد العقيان يف 

  لف كتاب املالحة يف علم الفالحة وغري ذلك ومن شعره مورثات الفقر والنسيان للشيخ إبراهيم الناجي وأ
  ) إال ذوو جدة بالفضل أكفاء ** ما كان بكر علومي قط خيطبها ( 
  ) واجلاهلون ألهل العلم أعداء ** وغض منه ذوو جهل معازرة ( 

  وتويف يف شوال عن ثالث وسبعني سنة ودفن مبقربة الشيخ رسالن انتهى باختصار 
  أبو الربكات حممد بن العالمة مشس الدين حممد بن حسنوفيها مشس الدين 

البايب األصل احلليب الشهري كأبيه بابن البيلوين وبإمام السفاحية مسع بقراءة أبيه على الكمال بن الناسخ من أول 
 صحيح البخاري إىل تفسري سورة مرمي ومسع على الزين بن الشماع الشمايل للترمذي وأجازا له وقرأ على العالء

املوصلي يف شرح األلفية البن عقيل ودرس باحلجازية وكان له حظوة عند قاضي حلب عبيد اهللا سبط ابن الفناري 
وكان له حركة وسعى يف حتصيل الدنيا فعرض له شيخه ابن الشماع يف ذلك فذكر أنه إمنا يطلب الدنيا لالكتفاء 

وسعة على احملتاجني يف وجوه الرب وتويف مبنبج وهو دون عن احلاجة إىل الناس واالستعانة على االشتغال بالعلم والت
األربعني ودفن وراء ضريح سيدي عقيل املنبجي وفيها شهاب الدين حممد احلليب املصري اإلمام العامل تويف يف أوائل 

م ودخل هذه السنة وفيها حمي الدين حممد الشهري بابن قوطاس املوىل الفاضل الرومي احلنفي كان أبوه من بالد العج
الروم وصار قاضيا ببعض بالدها واشتغل ابنه هذا على مجاعة منهم املوىل ابن املؤيد واملوىل حممد بن احلاج حسن مث 
ويل التداريس حىت درس باسحاقية اسكوب مث مبدرسة حممود باشا بالقسطنطينية وتويف وهو مدرس هبا وكان فاضال 

  ن طارحا للتكلف رمحه اهللا تعاىل حمققا جمتهدا يف العبادة مالزما تالوة القرآ
وفيها مشس الدين حممد احلصين السيد احلسيب النسيب قريب شيخ اإلسالم تقي الدين احلصين رحل إىل القاهرة 

وأقام هبا مدة وتويف هبا وكان إماما عالمة صاحلا رمحه اهللا تعاىل وفيها حممود بن مصطفى بن موسى بن طليان 



لد احلنفي املشهور بابن طليان ويل خطابة اجلامع الكبري حبلب يف أوائل الدولة العثمانية القصريي األصل احلليب املو
وكان فقيها جيدا يصدع باحلق وال خياف يف اهللا لومة الئم لكن كان عنده حدة وحج يف آخر عمره وتويف يف شهر 

  رمضان وفيها املوىل مصلح الدين مصطفى بن

ولد ببلدة طاش كربى سنة مخس ومخسني ومثامنائة وهي السنة اليت فتحت فيها خليل والد صاحب الشقائق النعمانية 
قسطنطينية وقرأ على والده مث على خاله املوىل التكشاري مث على املوىل درويش بن املوىل خضر شاه املدرس 

على املوىل قاضي زاده بسلطانية بروسا مث على املوىل هباء الدين املدرس بإحدى الثمانية مث على املوىل ابن مغيسا مث 
مث على املوىل عالء الدين العريب مث على املوىل خواجه زاده مث درس باألسدية بربوسا مث باملدرسة البيضاء بأنقرة مث 

بالسيفية هبا مث باسحاقية اسكوب مث حبلبية أدرنة مث صار معلما للسلطان سليم خان مث أعطى تدريس السلطانية 
مث صار قاضيا حبلب مث استعفى من القضاء وعرض وصية والده له يف ذلك على السلطان بربوسا مث إحدى الثمانية 

وكان عاملا زاهدا عابدا متأدبا مشتغال بنفسه معرضا عن الدنيا وله رسائل وحواش على السلطان نبذ من شرح 
  املفتاح ورسالة يف الفرائض وغري ذلك رمحه اهللا تعاىل 

  سنة ست وثالثني وتسعمائة

  
تويف برهان الدين إبراهيم بن حممد بن إبراهيم بن حممد بن يوسف بن خليل اليمين الزبيدي مث احلسوي املالكي فيها 

اإلمام العالمة قال يف الكواكب الزم شيخ اإلسالم الوالد سنني وقرأ عليه يف الفقه على مذهب الشافعي ويف ألفية 
  ابن مالك وقرأ عليه شرحه املنظوم على األلفية انتهى 

وفيها برهان الدين إبراهيم بن الشيخ شهاب الدين أمحد بن محزة الدمشقي الشافعي اإلمام العالمة قال الشيخ يونس 
العيثاوي كان رفيقا يف االشتغال ووالده من أهل العلم الكبار وكان هو شابا مهيبا له يد طوىل يف املعقوالت دأب 

ي ورافقنا على السيد كمال الدين بن محزة مع األجلة األكابر وحصل ومجع بني طريف املنهاج على شيخنا البالطنس
  وله أحباث عالية ومهة سامية طارح للتكلف سكن املدرسة التقوية ومات هبا ليلة الثالثاء سابع ربيع األول

ودفن بباب الفراديس انتهى وفيها تقي الدين أبو بكر بن حممد ابن حممد بن عبد اهللا بن أيب بكر بن أيب بكر 
لبالطنسي الشافعي احلافظ شيخ مشايخ اإلسالم العالمة احملقق الناقد اجملتهد ولد يوم اجلمعة عاشر رجب سنة ا

إحدى ومخسني ومثامنائة وأخذ العلم عن والده وعن الزين خطاب والبدر ابن قاضي شهبة وشيخي اإلسالم النجمي 
ي والربهان الناجي والشهاب األذرعي وغريهم قال والتقوى ابين قاضي عجلون واجلمال ابن الباعوين والعالء األجي

الشيخ يونس العيثاوي وهو تلميذه هو من بيت صالح وعلم مسعت مدحه بذلك من السيد كمال الدين بن محزة 
ودخل دمشق يف طلب العلم وأخذ عن علمائها املشار إليهم مث استوطنها ومل يتناول من أوقافها شيئا وكان جيلس يف 

أرسل إليه بأموال ووظائف فلم يقبل وكان عاملا عامال ورعا كامال له مهابة يف قلوب الفقهاء واحلكام البادرائية و
يرجع إليه يف املشكالت ال يتردد إىل أحد لغناه وله مهة مع الطلبة ونصيحة واعتناء بالعلم أمارا باملعروف هناء عن 

حالة مع اهللا تعاىل يستغاث بدعائه ويتربك بلحظه قائما بنصرة املنكر ال تأخذه يف اهللا لومة الئم ال يداهن يف احلق له 
الشريعة حامال لواء اإلسالم جمدا يف العبادة جمانبا للرياء ال حيب أن ميدحه أحد خيتم القرآن يف كل يوم مجعة وخيتم 

يها يف شهر رمضان كل ليلة ختمتني وأكب يف آخره على التالوة وله شعر متوسط منه قصيدة نونية مدح ف



السلطان سليمان وتعرض فيها ملا حصل يف زمنه من الفتوحات كرودس وغريها وتويف ليلة اإلثنني ثاين احملرم ودفن 
بباب الصغري جوار بلديه شيخ اإلسالم مشس الدين البالطنسي وقربمها يف آخر التربة من جهة الشمال وفيها أمحد 

سبة إىل الال قرية من أعمال تربيز الشافعي قال يف الكواكب بن منال شيخ املعروف خبجا كمال العجمي الالألئى ن
كان له فضيلة ومشاركة وهو أول من ويل نظارة النظار بدمشق وتوىل اجلامع األموي والتكية السليمية 

  والبيمارستان إىل جانبها أخذ عن شيخي اإلسالم اجلد والوالد

مل يكن له من املكرمة إال مصاهرة شيخ اإلسالم اجلد له  وعن غريمها ورمبا انتقد عليه بعض الناس أمورا ولكن لو
كما صاهر القاضي برهان الدين األخنائي والقاضي أمني الدين بن عبادة لكفاه توثيقا وتعديال قال مث أن والد شيخنا 

جا أثىن على صاحب الترمجة ملا أن حرق سوق باب الربيد واحترق أبواب اجلامع معه قال وكان املتكلم عليه اخل
العجمي من قبل حزم باشا وأحسن النظر فيه وعمر ما احترق من مال الوقف الذي كان مرصدا عنده واحلال أنه 
سرق له مال من منزله وحتدث الناس أنه يدعي سرقة املال املرصد ولو ادعاه لصدقوه لكنه قال مال اجلامع حمفوظ 

فإنه مل يقطع على املستحقني شيئا بل هو الذي رتب مل يسرق فازداد الناس يف مدحه وذكر عفته قال وكان كذلك 
القراء حتت القبة واستمر وتويف ليلة اخلميس تاسع عشرى ربيع اآلخر ودفن بباب الصغري انتهى ملخصا وفيها 

شهاب الدين أمحد بن علي بن حممد بن علي بن حممد بن عمر بن عبد اهللا بن أيب بكر الفاكهي األصل املصري املكي 
ابن أخت السراج البلقيين قال يف النور ولد يف شعبان سنة مثان وستني ومثامنائة مبكة ونشأ هبا فحفظ الشافعي 

القرآن وأربعني النواوي وارشاد ابن املقري وألفية ابن مالك وعرض على الربهان بن ظهرية واحملب الطربي 
ياء بل قرأ علي بالقاهرة يف سنن أيب داود والعلمي وعمر بن فهد يف آخرين قال السخاوي مسع مين مبكة واملدينة أش

وتكرر قدومه هلا وهو حاذق فطن منور وقال جار اهللا بن فهد واستمر على حاله يف التردد واحلذق وكثرة دخول 
القاهرة وخمالطة األكابر مع احلرص على حتصيل الوظائف وتزوج واحدة بعد واحدة ورزق مجلة أوالد أجنبهم عبد 

غريه من مكية ومدنية وحصل األمالك وعمرها مث ضعف يف آخر عمره وطلع له فتق يف بدنه  اهللا بن حبيشة وله
وانقطع يف بيته حنو مجعة باالسهال مث مات مبكة يوم اجلمعة تاسع عشر احملرم بعد وصية وحصل له باالسهال 

  الشهادة

ن عياض وفيها املوىل مشس الدين أمحد ووقى فتنة القرب مبوته يوم اجلمعة ودفن على قرب أبيه وجده جوار الفضيل اب
بن يوسف القسطنطيين املولد احلنفي املعروف بابن اجلصاص اشتغل مث خدم املوىل ابن املؤيد مث درس وترقى يف 

املدارس حىت أعطى سلطانية بروسا مث ويل قضاء الشام مث عزل منها بعد إقامته هبا شهرين وأربعة أيام مث أتاه أمر 
شق مفتشا على األوقاف وكان حمافظا على الصالة باجلماعة يف اجلامع األموي ال حيب أحدا ميشي باستمراره يف دم

أمامه على هيئة األكابر وصار بعد عوده إىل الروم مدرسا بإحدى الثمانية بثمانني درمها وكان عاملا عامال مدققا 
  عاىل ماهرا يف العلوم العقلية بعيدا عن التكلف صحيح العقيدة رمحه اهللا ت

وفيها ظناجان التربيزي الشافعي املعروف مبريجان الكبايب القاطن حبلب قال يف الكواكب كان عاملا كبريا سنيا 
صوفيا قصد قتله شاه إمسعيل صاحب تربيز لتسننه فخلع العذار وطاف يف األزقة كاجملنون مث صار على أسلوب 

من القرن وهو حبجرة ليس فيها إال احلصري ومن لطيف ما  الدراويش وقال ابن احلنبلي زرته حبلب يف العشر الرابع
مسعته منه السوقية كالب سلوقية ويف تاريخ ابن طولون املسمى مفاكهة األخوان ويف يوم الثالثاء سادس عشر 

شعبان يعين سنة أربع وثالثني قدم دمشق عامل الشرق مرجان القبايل التربيزي الشافعي وقيل أنه كان إذا طلع حمل 



سه نادى مناد يف الشوارع من له غرض يف حل اشكال فليحضر عند املنال فالن قال ووقفت له على تفسري عدة در
آيات على طريقة جنم الدين الكربى يف تفسريه قال وعنده اطالع انتهى مث ذكر أنه سافر راجعا إىل بالده من دمشق 

على الرجلني من غري خف وأنه يقدم عليا رضي حادي عشر حمرم سنة مخس وثالثني قال وكان شاع عنه أنه ميسح 
  اهللا عنه وأنه استخرج ذلك من آية من القرآن العظيم انتهى 

  وفيها عفيف الدين عبد اهللا بن عبد اللطيف بن أيب بدرون السيد الشريف

ازه احلافظ احلسيين الفاسي املكي قريب مؤرخ مكة القاضي تقي الدين ولد يف شوال سنة سبع وأربعني ومثامنائة وأج
بن حجر ومن يف طبقته باستدعاء احملدث جنم الدين عمر بن فهد يف سنة مخسني وله مساع على الشيخ أيب الفتح 

  املراغي العثماين وغريه وتويف يف شوال عن مثان ومثانني سنة 
اإلمام الفقيه وفيها تقريبا عبد الرمحن الشامي املدرس خبانقاة سعيد السعدا بالقاهرة قال يف الكواكب الشيخ 

النحوي الصويف كان يتعمم بالصوف وله حتقيق يف العلوم الشرعية والعقلية أقبلت عليه األكابر واألمراء واعتقدوه 
وكانوا جيلسون بني يديه متأدبني وهو خياطبهم بأمسائهم من غري تعظيم وال تلقيب مات يف حدود هذه الطبقة ودفن 

الوحوش تنزل من اجلبل فتقف على باب تربته يف الليل فيخرج إليها ويكلمها قريبا من تربة السلطان اينال ورؤيت 
فترجع ذكره الشعراوي انتهى وفيها زين الدين عبد القادر بن أمحد احلمصي املعروف بابن الدعاس الشيخ الفاضل 

ى بالدر العامل قال يف الكواكب دخل دمشق وحضر دروس شيخ اإلسالم الوالد وكتب نسختني من مؤلفه املسم
النضيد يف أدب املفيد واملستفيد واجتمع به يف ذهابه إىل الروم سنة ست وثالثني مث رجع الوالد سنة سبع وثالثني 

  فوجده قد مات حبمص انتهى 
وفيها املوىل عبيد اهللا بن يعقوب املوىل الفاضل احلنفي أحد املوايل الرومية سبط الوزير أمحد باشا بن الفناري قال يف 

ق قرأ على علماء عصره واشتغل بالعلم غاية االشتغال مث وصل إىل خدمة الفاضل مصلح الدين البارحصاري الشقائ
مث انتقل إىل خدمة الشيخ حممود قاضي العسكر املنصور مث صار قاضيا حبلب وكان فاضال ذكيا له مشاركة يف 

تة أشهر صاحب أخالق محيدة جدا من العلوم ومعرفة تامة بعلم القراءات قوي احلفظ حفظ القرآن العظيم يف س
  الكرم يف غاية ال ميكن املزيد عليها ملك كتبا كثرية وهي على

ما يروى عشرة آالف جملد قال ورأيت له شرحا للقصيدة املسماة بالربدة وقال ابن احلنبلي وكان له مدة إقامته 
هز تسعة آالف جملد وجعل فهرستها حبلب شغف جبمع الكتب مسينها وغثها جديدها ورثها حىت مجع منها ما ينا

جملدا مستقال ذكر فيه الكتاب ومن ألفه وكان مع أصالته فاضال سيما يف القراءات عارفا باللسان العريب سخيا 
معتقدا يف الصوفية كثري التردد إىل جملس الشيخ علي الكيزواين لتقبيل يده من غري حائل وال يتغاىل يف ملبسه وال 

من تعاطى األوقاف فقد حتمل أحدا أوقاف انتهى ملخصا وفيها الشيخ علوان علي بن عطية بن  يبايل به وكان يقول
احلسن بن حممد ابن احلداد اهلييت احلموي الشافعي الصويف الشاذيل اإلمام العالمة الفهامة شيخ الفقهاء واألصوليني 

مسلم وعلى نور الدين بن زهرة احلنبلي وأستاذ األولياء العارفني مسع على الشمس البازيل كثريا من البخاري و
احلمصي وأخذ عن القطب اخليضري والربهان الناجي والبدر حسن بن شهاب الدمشقيني وغريهم من أهلها وعن 

ابن السالمي احلليب وابن الناسخ الطرابلسي والفخر عثمان الدميي املصري وقرأ على حممود بن حسن البزوري 
خذ طريقة التصوف عن سيدي علي بن ميمون املغريب قال املترجم اجتمعت به احلموي مث الدمشقي الشافعي وأ

حبماة وكنت أعظ من الكراريس بأحاديث الرقائق ونوادر احلكم فقال يا علوان عظ من الراس وال تعظ من 



يف اليوم القابل الكراس فلم أعبأ به فأعاد القول ثانيا وثالثا فتنبهت عند ذلك وعلمت أنه من أولياء اهللا تعاىل فأتيت 
فإذا بالسيد يف قباليت قال فابتدأت غيبا وفتح اهللا علي واستمر الفتح إىل اآلن قال وأمرين مبطالعة األحياء وأخذت 

  عنه طريق الصوفية وباجلملة فقد كان سيدي علوان ممن أمجع الناس على جاللته وتقدمه ومجعه بني

قه واألصول والتصوف وتآليفه مشهورة منها املنظومة امليمية املسماة العلم والعمل وانتفع الناس به وبتآليفه يف الف
باجلوهر احملبوك يف علم السلوك وكتاب مصباح اهلداية ومفتاح الدراية يف الفقه وكتاب النصائح املهمة للملوك 

أسرار التصريف واألئمة وبيان املعاين يف شرح عقيدة الشيباين وعقيدة خمتصرة وشرحها ورسالة مساها فتح اللطيف ب
على هنج رسالة شيخه اليت يف إشارات اجلرومية وشرح يائية ابن الفارض وتائية ابن حبيب وهو أشهر كتبه وكتاب 

جملى احلزن يف مناقب شيخه السيد الشريف أيب احلسن والنفحات القدسية يف شرح األبيات الششترية وهي اليت 
  ومن نظمه يف النفحات املذكورة نقلها سيدي أمحد زروق يف شرح احلكم العطائية 

  ) طوىب ملن مات بني السيف واألسل ** القتل يف احلب أسىن منية الرجل ( 
  ) من مستهام فقاداه إىل األجل ** سيف اللحاظ ورمح القد كم قتال ( 
  ) أضحت ومقدارها يف نيل ذاك على ** لو تعلم الروح فيمن أهدرت تلفا ( 
  ) على اهلالك لدرياق من العلل ** به  أن الغرام وإن أشقى السقيم( 
  ) به ارتفعت بال شك على زحل ** ياحبذا سقمي فيهم وسفك دمي ( 
  ) جودوا بوصل فأنتم غاية األمل ** أحباب قليب بعيش قد مضى بكم ( 
  ) إن تقطعوا بانصرام الود ماحيلي ** أشكو انقطاعي وهجري والصدود لكم ( 
  ) من حسن طلعتكم قدما من األزل * *وحق معىن مجال جيتلي أبدا ( 
  ) فليس من شيميت ميل إىل البدل ** ما حلت عنكم وال أبغي بكم بدال ( 
  ) وليس غريكم يف الكون يصلح يل ** هيهات إن أنثين يوما إىل أحد ( 

قبل حلول وتويف رضي اهللا عنه حبماة يف مجادى األوىل قال ولده سيدي حممد يف حتفة احلبيب ولقد أخربين مبوته 
مرضه وعرف بأمور تصدر يف بلدته وغريها بعد موته من أصحابه وغريهم فجاءت مواعيده اليت أشار هبا كفلق 

  الصبح 
  وفيها زين الدين أبو حفص عمر بن أمحد بن علي بن حممود بن الشماع

على حمي الدين بن األبار واجلالل  احلليب الشافعي اإلمام العالمة املسند احملدث ولد سنة مثانني ومثامنائة تقريبا واشتغل
النصييب وغريمها من علماء حلب وأخذ احلديث عن التقي احلبيشي احلليب وغريه حبلب وعن اجلالل السيوطي 

والقاضي زكريا والربهان بن أيب شريف بالقاهرة وقد زادت شيوخه بالسماع على مائتني وباإلجازة العامة دون 
ئة وحج وجاور مبكة مرات وسافر يف طلب احلديث إىل محاة ومحص ودمشق السماع واإلجازة اخلاصة على ما

وبيت املقدس وصفد والقاهرة وبلبيس واحلرمني الشريفني وغريها وصحب مبكة سيدي حممد بن عراق ولبس منه 
 اخلرقة وتلقن منه الذكر وأخذ الطريق أيضا عن الشيخ علوان احلموي وصحبه وأخذ عنه الشيخ علوان أيضا وكان
إماما عاملا أمارا باملعروف هناءا عن املنكر ال يقبل هدايا أهل الدنيا وال يتوىل شيئا من الوظائف واملناصب بل يقنع مبا 

حيصل له من ربح مال كان يضارب به رجال من أصحابه وله مؤلفات كثرية منها مورد الظمآن يف شعب اإلميان 
شرح الروض مساه مغىن الراغب يف روض الطالب وكتاب بلغة  وخمتصره تنبيه الوسنان إىل شعب اإلميان وخمتصر



املقتنع يف آداب املستمع والدر امللتقط من الرياض النضرة يف فضائل العشرة والعذب الزالل يف فضائل اآلل 
من  والآلىلء الالمعة يف ترمجة األئمة األربعة واملنتخب من النظم الفائق يف الزهد والرقائق وعرف الند يف املنتخب

مؤلفات ابن فهد والفوائد الزاهرة يف الساللة الطاهرة واملنتخب املرضي من مسند الشافعي ولقط املرجان من مسند 
النعمان واحتاف العابد الناسك باملنتقى من موطأ مالك والدر املنضد من مسند أمحد واليواقيت املكللة يف األحاديث 

املواهب امللكية وحتفة األجماد والتذكرة املسماة سفينة نوح املسلسلة والقبس احلاوي لغرر ضوء السخاوي و
  والسرية املوسومة باجلواهر والدرر وكتاب حمرك مهم القاصرين لذكر األئمة اجملتهدين املتعبدين

والنبذة الزاكية فيما يتعلق بذكر أنطاكية وعيون األخبار فيما وقع له يف اإلقامة واألسفار ومن شعره يف معىن 
  املسلسل باألولية احلديث 

  ) هلم وعاملهم بالبشر والبشر ** كن رامحا جلميع اخللق منبسطا ( 
  ) جاء احلديث به عن سيد البشر ** من يرحم الناس يرمحه االله كذا ( 

وتويف حبلب صبح يوم اجلمعة قبيل أذانه ثاين عشر صفر ودفن حتت جبل اجلوشن عند اجلادة اليت يرد عليها من يرد 
  ية من أنطاك

وفيها كمال الدين حممد بن علي القاهري الشافعي قاضي قضاة الشافعية بالديار املصرية الشهري بالطويل اإلمام 
العالمة شيخ اإلسالم ولد سنة ست وأربعني ومثامنائة قال الشعراوي كان من أوالد الترك وبلغنا أنه كان يف صباه 

م املتبويل وهو ذاهب إىل بركة احلاج فقال له مرحبا بالشيخ كمال يلعب باحلمام يف الريدانية فمر عليه سيدي إبراهي
الدين شيخ اإلسالم فاعتقد الفقراء أنه ميزح معه إذ مل يكن عليه أمارة الفقهاء ففي ذلك اليوم ترك لعب احلمام 

اء القضاة واشتغل بالقراءة والعلم وعاش مجاعة الشيخ إبراهيم حىت رأوه توىل مشيخة اإلسالم وهي عبارة عن قض
أخذ الشيخ كمال الدين العلم واحلديث عن الشرف املناوي والشهاب احلجازي وغريمها ومسع صحيح مسلم 
وغريه على القطب اخليضري وألفية العراقي وغريها على الشرف املناوي قال الشعراوي وكان إماما يف العلوم 

انتهت إليه الرياسة يف العلم ووقف الناس عند فتاويه  واملعارف متواضعا عفيفا ظريفا ال يكاد جليسه ميل من جمالسته
وكانت كتب مذهب الشافعي كأهنا نصب عينيه ال سيما كتب األذرعي والزركشي وقدم دمشق وحلب وخطب 

بدمشق ملا كان صحبة الغوري وأخذ حبلب عنه الشمس السفريي واحمليوي بن سعيد وعاد إىل القاهرة فتويف هبا 
  أن أعمدة مقام الشافعي سقطت ودفن بتربته خارج باب النصر ورؤى يف ليلة وفاته 

  وفيها مشس الدين حممد بن عالء الدين علي بن شهاب الدين أمحد احلريري

الدمشقي الشهري بابن فستق الشافعي احلافظ لكتاب اهللا تعاىل مع االتقان قال يف الكواكب كان فاضال صاحلا مقرئا 
رضى الدين الغزي ومن أخصائه مث الزم شيخ اإلسالم الوالد وحضر دروسه  جمودا يف خدمة اجلد شيخ اإلسالم

  كثريا انتهى 
وفيها أبو الفتح حممد القدسي الشافعي اإلمام العالمة كان شيخ اخلانقاه السميساطية جوار جامع بين أمية بدمشق 

  ادى اآلخرة وويل نظر العذراوية وكان له سكون وله شرح على الربدة تويف يوم اجلمعة عشرى مج
وفيها مشس الدين حممد البانقوسي احلليب عرف بابن طاش بفطي تفقه على ابن فخر النساء ودرس باألتابكية الربانية 

  حبلب وكان صاحلا مباركا قليل الكالم حسن اخلط كبري السن كثري التهجد رمحه اهللا تعاىل 



  سنة سبع وثالثني وتسعمائة

  
ي أحد مواليهم ترقى يف التدريس حىت درس بإحدى املدرستني املتجاورتني بأدرنة فيها تويف املوىل سليمان الروم

ومات وهو مدرس هبا وكانت وفاته يف جملس غاص بالعلماء يف وليمة اخلتان ألوالد السلطان سليمان سقط مغشيا 
  عليه فحمل إىل خيمته فمات هبا وكان فاضال مشتغال بنفسه 

كان يصحن احلشيش يف خرائب األزبكية بالقاهرة وكان من كرامته أن من أخذ من وفيها عبد اهللا اجملذوب املصري 
حشيشه وأكل منه يتوب لوقته وال يعود إليها أبدا قال الشعراوي وكان من الراسخني قال وكان كثري الكشف 

ودفن يف  مسعته مرة يقول وعزة ريب ما أخذها أحد من هذه اليد وعاد إليها يعين احلشيشة مات يف هذه السنة
  خرائب األزبكية مع الغرباء 

وفيها تقريبا فخر الدين عثمان السنباطي الشافعي اإلمام العالمة أخذ عن القاضي زكريا والربهان بن أيب شريف 
  والكمال الطويل وصحب حممد الشناوي

كان يقضي يف وكان من العلماء العاملني قليل الكالم حسن السمت وملا ضرب القانون على القضاة عزل نفسه و
  بلده احتسابا رمحه اهللا تعاىل 

وفيها ظنا عز الدين املازندراين العجمي جاور مبكة مث قدم حلب سنة إحدى وثالثني وظهر له فضل يف علوم شىت ال 
سيما القراآت فإنه كان فيها أمة وألف فيها كتابا يف وقف محزة وهشام وله شرح على اجلرومية أجاد فيها وأتى 

  كمة لكنها مغلقة على املبتدىء مث رحل إىل بالده فمات هبا بعبارات حم
وفيها أو ما يقرب منها عالء الدين علي بن حممد بن أمحد الكنجي الشافعي الدمشقي االمام العالمة ولد بالقدس 

   الشريف سنة تسعني ومثامنائة وكان فاضال صاحلا مباركا بارعا يف علوم كثرية خريا كأبيه رمحهما اهللا تعاىل
وفيها عالء الدين أبو احلسن علي بن أمحد بن موسى بن حممد الديري مث اجلوبري الدمشقي الشافعي األديب ولد 
بقرية الشوبك ببالد نابلس يف مجادى اآلخرة سنة سبع ومخسني ومثامنائة وكان مؤذنا باجلامع األموي متسببا بباب 

  من شعره ختميس أبيات ابن حجر الربيد فاضال بارعا شاعرا له ديوان شعر ومل يشتهر و
  ) وبصائر عميت وعني باصره ** أمر يطول ومدة متقاصره ( 
  ) قرب الرحيل إىل ديار اآلخره ** فإىل مىت يا نفس وحيك صابره ( 
  ** ) فاجعل إهلي خري عمري آخره ( 
  ) وسواك يا موالي ليس بدائم ** فالعيش يف الدنيا كلذة حامل ( 
  ) فلئن رمحت فأنت أكرم راحم ** جازم  وإليك مرجعنا بأمر( 
  ** ) وحبار جودك يا إهلي زاخره ( 
  )وعصيت يف جهل الشباب وجديت ** يا رب إن الدهر أبلى جديت ( 

  
  ) آنس مبييت يف القبور ووحديت ** فإذا تصرم ما بقي من مديت ( 
  ** ) وارحم عظامي حني تبقى ناخره ( 



  )  هلوه حىت منت آثامه يف** إن كنت ترحم من مضت أعوامه ( 
  ) فأنا املسيكني الذي أيامه ** والعفو منك رجاؤه ومرامه ( 
  ** ) ولت بأوزار غدت متواتره ( 
  ) وحممد سر الوجود وآله ** فبوجهك الباقي وعز جالله ( 
  ) وتوله باللطف عند مآله ** رفقا مبن أنت العليم حباله ( 
  ** ) يا مالك الدنيا ورب اآلخرة ( 
ويف يوم األربعاء سابع عشر صفر وفيها أقضى القضاة عالء الدين علي بن أمحد بن حممد بن عز الدين الصغري بن ت

عز الدين بن حممد الكبري ابن خليل احلاضري األصل احلنفي أخذ عن الشمس الدجلي وغريه وجلس مبكتب العدول 
در احلنفي وكتب خبطه كثريا من الكتب على باب جامع حلب الشرقي وناب مبحكمة اجلمايل يوسف ابن اسكن

العلمية ووعظ جبامع حلب وكان صاحلا عفيفا سليم الصدر وتويف يف شوال وفيها تقريبا قاضي القضاة فضيل بن 
مفيت اململكة الرومية عالء الدين علي بن أمحد بن حممد األقصرائي احلنفي كان ينسب إىل الشيخ مجال الدين حممد 

الطب واإليضاح البياين وغريمها وكان الشيخ مجال الدين هذا ينسب إىل الفخر الرازي  األقصرائي صاحب موجز
الذي هو من ذرية أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه كذا قال ابن احلنبلي وذكر أنه قدم حلب يف ذي القعدة سنة 

دخلها متوليا ووهبه ستني متوليا قضاء بغداد فاجتمع به واستجازه مث ويل قضاء حلب مث يف سنة إحدى وستني 
رسالة له مساها إعانة الفارض يف تصحيح واقعات الفرائض ومل يؤرخ وفاته وفيها قصري احلنفي مفيت خباري قال ابن 

  طولون دخل دمشق يف أثناء مجادى األوىل سنة سبع وثالثني وتسعمائة ومعه مجاعة

نزل بالشامية الربانية وتردد إليه الشيخ عبد  وزار بيت املقدس مث عاد إىل دمشق وحج منها وكان عاملا بالعربية
الصمد احلنفي والشيخ تقي الدين القاري وقرأ عليه الثاين يف املصابيح انتهى وفيها مشس الدين حممد بن إبراهيم بن 

حممد بن مقبل البلبيسي مث املقدسي مث الدمشقي الوفائي الشافعي اإلمام العالمة واعظ دمشق أخذ عن الشيخ أيب 
تح املزي وغريه وكان أسن من البدر الغزي ومع ذلك أخذ عنه قال يف فهرست تالميذه أجزته ببعض مؤلفايت الف

وأشعاري وحضر دروسا من دروسي انتهى وكان جماورا يف خلوة بالسميساطية وانقطع هبا مخس سنوات وقد تعطل 
يه اثنان من املناحيس وهو على هذه شقه األيسر ويف يوم السبت عاشر رجب سنة مخس وثالثني وتسعمائة دخل عل

احلال فأخذا منه منديل النفقة مبا فيه وعدة من كتب وذهبا كان عنده وكان ذلك قبل صالة الصبح فأقام الصوت 
  عليهما فلم يدركا وكان ذلك سببا يف زيادة ابتالئه وكان من عباد اهللا الصاحلني وتويف يف رجب هذه السنة 

مد بن إبراهيم الثنائي املالكي العالمة قاضي القضاة بالديار املصرية كان ممن مجع بني وفيها تقريبا مشس الدين حم
العلم والعمل صواما قواما له شرح عظيم على الرسالة وعدة تصانيف مشهورة وأمجع الناس على جاللته وحتريره 

  لنقول مذهبه وممن أخذ عنه السيد عبد الرحيم العباسي رمحه اهللا تعاىل 
نا مشس الدين حممد بن إبراهيم بن بلبان البعلي املعروف جبده الشيخ الصاحل ولد تاسع عشر احملرم سنة وفيها ظ

إحدى وسبعني ومثامنائة وأخذ ورد ابن داود عن الشيخ عبد القادر بن أيب احلسن البعلي احلنبلي حبق روايته عن ولد 
  املصنف سيدي عبد الرمحن بن أيب بكر بن داود عن أبيه 

ا قاضي القضاة ويل الدين حممد بن قاضي القضاة شهاب الدين أمحد بن حممود بن عبد اهللا بن حممود بن وفيه
  الفرفور الدمشقي الشافعي قال يف الكواكب



ولد يف ثامن عشر مجادى األوىل سنة مخس وتسعني بتقدمي التاء ومثامنائة وحفظ القرآن العظيم واملنهج يف الفقه 
اضي زكريا ومجع اجلوامع البن السبكي وألفية ابن مالك وأخذ الفقه بدمشق عن شيخ لشيخه شيخ اإلسالم الق

اإلسالم تقي الدين بن قاضي عجلون وبالقاهرة عن القاضي زكريا والربهان ابن أيب شريف وأخذ احلديث بدمشق 
مال بن عبد اهلادي عن احلافظ برهان الدين الناجي والشيخ أيب الفتح املزي والشيخ أيب الفضل بن اإلمام واجل

ومبصر عن احملدث التقي األوجاقي وغريه وأجاز له مجاعات يف استدعاءات وويل قضاء قضاة الشافعية بدمشق بعد 
وفاة أبيه وعزل عنه وأعيد إليه مرارا آخرها سنة ثالثني وتسعمائة وويل قضاء حلب سنة ست وعشرين وكان آخر 

بدمشق وحلب يف الدولة العثمانية مل ينتقل عن مذهبه وصار لنائب قاض توىل حلب من أوالد العرب ومع توليته 
دمشق عيسى باشا عليه حقد آخرا فسافر من دمشق يف رمضان سنة ست وثالثني ودخل حلب وعيد هبا ويف ثالث 

شوال حضر أوال قان من جهة عيسى باشا نائب الشام ومعهما مكاتبات خيرب فيها حبضور مرسوم سلطاين بعود 
ابن الفرفور حمتفظا للتفتيش عليه وحترير ما نسب إليه من املظامل وأن املتويل لذلك عيسى باشا وقاضي الشام القاضي 

ابن إسرافيل املتويل مكانه فرجع ابن الفرفور إىل دمشق فوصلها تاسع عشر شوال ووضع فيه قلعتها ونودي من 
من كان داخال فيه وراكنا إليه وشدد عليه يف الغد بالتفتيش عليه أياما يف حنو مخسة عشر جملسا وخرج عليه 

احلساب من كان يعده من األجباب فأتاه اخلوف من جانب اال ومن حيث أمل الربح جاءه الغنب وبقي مسجونا 
بالقلعة إىل أن تويف هبا يوم الثالثاء سلخ مجادى اآلخرة ودفن بتربته اليت أنشأها مشايل ضريح الشيخ أرسالن ورثاه 

  ملخصا  مجاعة انتهى
  وفيها تقريبا مشس الدين حممد بن خليل بن احلاج علي بن أمحد بن ناصر
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أخبار من ذهب:كتاب  الذهب يف    شذرات 
لي :املؤلف احلنب لعكري  ا بن حممد  بن أمحد   عبد احلي 

الدين حممد بن قنرب العجمي وبه اشتهر احلليب اإلمام العامل العالمة العامل األوحد البارع الكامل ولد سنة إحدى 
ءة احلاوي ومغىن اللبيب يف سنة وتسعمائة قال يف الكواكب قال شيخ اإلسالم الوالد حضر بعض جمالسي يف قرا

ثالث وثالثني وتسعمائة بدمشق مث رحل إىل بلده حلب قلت مث اجتمع به يف حلب يف رحلته إىل الروم سنة ست 
  وثالثني انتهى 

وفيها مشس الدين حممد بن عبد الرحيم بن املنري البعلي الشافعي اإلمام العامل الفاضل الزاهد ويل اهللا تعاىل كان رفيقا 
صاحبا لشيخ اإلسالم هباء الدين الفصي وكان حيضر درسه كثريا وكان حيترف بعمل االسفيداج والسريقون و

والزجنار ويبيع ذلك وسائر أنواع العطر يف حانوت ببعلبك ويف كل يوم يضع من كسبه من الدنانري والدراهم 
خيرج يف يده ال ينظر يف الورقة املدفوعة  والفلوس يف أوراق ملفوفة وإذا وقف عليه فقري أعطاه من تلك األوراق ما

وال يف الفقري املدفوع إليه وكان كثري الصدقة معاونا على الرب والتقوى يعمر املساجد اخلراب ويكفن الفقراء وكان 
له مهابة عند احلكام يأمر باملعروف وينهى عن املنكر ناصحا للطلبة يف اإلفادة له أوراد وجماهدات وكرامات تويف 

  األحد ثاين صفر ودفن ببعلبك يوم 
وفيها جالل الدين حممد بن قاسم املالكي شيخ اإلسالم قال الشعراوي كان كثري املراقبة هللا تعاىل وكانت أوقاته 

كلها معمورة بذكر اهللا تعاىل شرح املختصر والرسالة وانتفع به خالئق ال حيصون وواله السلطان الغوري القضاء 
صائما وكان حافظا للسانه يف حق أقرانه ال يسمع أحدا يذكرهم إال ويبجلهم وكان حسن مكرها وكان أكثر أيامه 

االعتقاد يف الصوفية رمحه اهللا تعاىل انتهى وفيها تقريبا حمي الدين حممد مفيت كرمان الشافعي اإلمام العالمة حج سنة 
ست وثالثني وزار الشيخ حمي  مخس وثالثني وتسعمائة وقدم مع احلاج الشامي إىل دمشق حادي عشر صفر سنة

  الدين بن عريب وصحب

هبا الشيخ تقي القاري وأكرمه قاضي دمشق ومجاعة من أهلها وأحسنوا إليه وأخرب عن نفسه أن له تفسريا على 
القرآن العظيم وحاشية على كتاب األنوار لألردبيلي وغري ذلك وكان صحب ذلك معه فخاف عليه من العرب 

ن وفيها املوىل بدر الدين حممود بن عبيد اهللا أحد موايل الروم كان من عتقاء الوزير علي باشا فرده إىل بالده كرما
  وقرأ على مجاعة منهم ابن املؤيد ودرس بعدة مدارس مث صار قاضيا بأدرنة ومات وهو قاضيها يف هذه السنة 

وايل الرومية قرأ وحصل ودرس وترقى وفيها تقريبا بدر الدين حممود بن الشيخ جالل الدين الرومي احلنفي أحد امل
يف التدريس حىت درس بإحدى الثمانية ومات مدرسا هبا قال يف الشقائق كان عاملا فاضال ذا كرم ومروءة اختلت 

عيناه يف آخر عمره انتهى وفيها أبو زكريا حيىي بن علي وقيل ابن حسني املعروف بابن اخلازندار احلنفي احلليب العامل 
حلنفية باجلامع الكبري حبلب ذكره البدر الغزي يف املطالع البدرية وأحسن الثناء عليه وقال ابن احلنبلي العامل إمام ا

كان دينا خريا قليل الكالم كثري السكينة أخذ احلديث رواية عن الزين بن الشماع والتقي أيب بكر احلبيشي قال 
  ميسهم الرق وتويف يف هذه السنة انتهى وكان جده قجا فيما مسعت من مسلمي التتار األحرار الذين مل 

وفيها القاضي مجال الدين يوسف بن حممد بن علي بن طولون الزرعي الدمشقي احلنفي ترمجه ابن أخيه الشيخ مشس 



الدين بالفضل والعلم وذكر عن مفيت الروم عبد الكرمي أنه مل ير يف هذه اململكة أمثل منه يف مذهب اإلمام أيب حنيفة 
  األحد رابع احملرم بعلة االسهال ودفن بتربته بالصاحلية  وتويف ليلة

  سنة مثان وثالثني وتسعمائة

  
فيها تويف شهاب الدين أمحد بن بدر بن إبراهيم الطييب الشافعي املقرىء والد اإلمام باجلامع األموي وواعظه شيخ 

  اإلسالم الطييب املشهور تال

كاتب املصاحف وعلى غرس الدين خليل وانتهى إليه علم التجويد  بالسبع على العالمة إبراهيم بن حممود القدسي
يف زمانه وكان يتسبب حبانوت بباب الربيد ويقرىء الناس وتويف ليلة اخلميس سادس مجادى األوىل ودفن بباب 
تويف  الفراديس وفيها شهاب الدين أمحد البخاري املكي السيد الشريف اإلمام العالمة إمام احلنفية باملسجد احلرام

ببندر جدة وهو قاض هبا عن مستنيبه فحمل إىل مكة على أعناق الرجال فوصلها حادي عشر ربيع الثاين ودفن 
  على أبيه باملعلى وفيها شهاب الدين أمحد النشيلي املصري الشافعي اإلمام العامل العالمة تويف مبكة يف هذه السنة 

لون كان مترمجا بالعلم ودخل دمشق متوجها إىل الروم فمات وفيها شهاب الدين أمحد الزبيدي املكي قال ابن طو
  حبلب أي يف هذه السنة 

وفيها تاج الدين عبد الوهاب بن عبد القادر العنايب الدمشقي القاضي األسلمي أبوه كان ديوانيا بقلعة دمشق هو 
اجلركسية مث أخذه السلطان ووالده من قبله مث توىل عدة وظائف منها امرة التركمان واستمر على ذلك يف الدولة 

سليم إىل اسالمبول مث أطلقه فحج وجاور مث عاد إىل دمشق وبقي هبا إىل املمات قال ابن طولون ومسع يف صغره 
على مجاعة عدة أجزاء ولذلك استجزته جلماعة ومدحه الشعراء األفاضل منهم شيخنا عالء الدين بن مليك وأكثر 

ويف ليلة اجلمعة ثاين ربيع األول ودفن بتربتهم لصيق الصابونية من جهة القبلة منه الشيخ شهاب الدين الباعوين وت
  ومل حيتفل الناس جبنازته انتهى 

وفيها عالء الدين علي القدسي الشافعي نزيل دمشق العامل الورع قال الشيخ يونس العيثاوي كان رفيقنا على 
مام تقي الدين البالطنسي إىل أن مات قال وكان يتعاطى الشيخ أيب الفضل بن أيب اللطف مث من بعده رافقنا على اإل

البيع والشراء برأس مال يسري بورك له فيه مع التعفف عن الوظائف على طريقة السلف وتويف هنار اخلميس ثاين 
  القعدة ودفن بباب الصغري

  
شهادة حبلب على فقر كان وفيها زين الدين عمر بن أمحد بن أيب بكر املرعشي العامل كان يف أول أمره يتكسب بال

له وقناعة مث انقادت إليه الدنيا فرأس وصار عينا من أعيان حلب ومل تستهجن رياسته ألنه كان حفيدا للشيح اإلمام 
العالمة املفنن شهاب املرعشي املتوىف سنة اثنتني وتسعني ومثامنائة وكان الشيخ زين الدين يتجمل مبصاحبة شيخ 

وأحبه قاضي قضاة حلب زين العابدين بن الفناري وكان يكتب على الفتاوى وامتحن يف  اإلسالم البدر بن السيويف
واقعة قرا قاضي وسيق فيمن سيق هو وأوالده إىل رودس مث أعيد إىل حلب باقيا على رياسته وشهامته ومناصبه إىل 

  أن مات يف هذه السنة وهو حيث من حضره على الذكر وتالوة القرآن 
عمر الصعتري احلنفي اإلمام العالمة إمام الصخرة املعظمة بالقدس الشريف قال ابن طولون كان وفيها زين الدين 



  من أهل العلم والعمل وقرأ مبصر على مجاعة منهم الربهان الطرابلسي وتويف يف مجادى األوىل 
وكان هو وأبوه واعظني  وفيها املوىل شاه قاسم بن الشيخ شهاب الدين أمحد احلنفي الشهري مبنال زاده أصله من هراة

وتوطن املترجم تربيز وملا دخلها السلطان سليم أخذه معه إىل بالد الروم وعني له كل يوم مخسني درمها وكان عاملا 
فاضال أديبا بليغا له حظ من علم التصوف وخط حسن ومهارة يف االنشاء أنشأ تواريخ آل عثمان فمات قبل 

دها وفيها مشس الدين حممد بن زين الدين بركات بن الكيال الشيخ الواعظ ابن إكماهلا يف هذه السنة أو يف اليت بع
الواعظ الشافعي أمسعه والده على مجاعة منهم الربهان الناجي وزوجه ابنته واشتغل ووعظ باجلامع األموى وغريه 

  وكان خطيب الصابونية وكان عنده تودد للناس وتويف يوم السبت عشرى شوال 
حلول بالمني اجلديثي البقاعي الشافعي قال ابن طولون كان صاحلا حيفظ القرآن حفظا جيدا وفيها حممد بن س

  ويقرؤه يف كل ثالثة أيام قال وكان أفادين

عن بعض املصريني الصلحاء يف دفع الفواق أن يقبض اإلنسان بإهباميه على ظهر أصلي بنصريه بقوة تويف فجأة يوم 
  األحد ثاين عشر مجادى األوىل 

ها مشس الدين حممد بن حممد بن أمحد الشهري بابن العجيمي املقدسي الشافعي الصويف العالمة احملدث الواعظ وفي
أخذ عن مشايخ اإلسالم الربهان ابن أيب شريف واجلالل السيوطي والقاضي زكريا والشمس السخاوي وناصر 

دمشق مرارا ووعظ باجلامع األموي ودرس الدين بن زريق وتوجه إىل الروم وحصل له به االقبال وعاد وتردد إىل 
بالفصوص فيه أيضا وكان يعتم بعمامة سوداء قال ابن احلنبلي دخل إىل حلب مرتني ووعظ هبا واجتمع يف سنة تسع 

وعشرين مبحدثها الشيخ زين الدين بن الشماع وقرئت عليهما ثالثيات البخاري مث أجاز كل منهما لآلخر وقال 
م التفسري والسنن املنتصب لنصح املسلمني واملرغب ألهدى سنن بل هو العلم الفرد الذي فيه ابن الشماع هو خاد

رفع خرب األولياء والعلماء ونصب حاهلم ليقتدي هبم وخفض شأن أهل البطالة من الصوفية اجلهلة وحذر من يدعهم 
بن أمحد بن شرف الدين الرحيب واتباع طريقهم انتهى وتويف ببيت املقدس يف رمضان وفيها أبو زكريا حيىي بن علي 

األصل املكي املالكي ويعرف كأبيه باملغريب ولد ليلة األربعاء رابع عشرى ربيع األول سنة مخس وستني مبكة ونشأ 
هبا وحفظ القرآن واألربعني النووية والشاطبية والرسالة وألفية النحو وعرض يف سنة تسع وسبعني على قضاة مكة 

ضر عند الفخر بن ظهرية وأخيه الربهان مع ذكاء وفهم مث تعاىن التجارة بعد أن أثبت األربعة وعمر بن فهد وح
الربهان رشده وسلمه ماله وسافر يف التجارة لدمشق وتلقن يف القاهرة الذكر من ابن عبد الرحيم األبناسي قال 

وذكاء وحسن عشرة حبيث  السخاوي وله تردد إيل ومساع علي ويل إليه زائد امليل ونعم هو تواضعا وأدبا وفهما
  صار بيته مبكة وغريها مألفا ألحبابه مع عدم اتساع دائرته وقال ابن فهد

طال مرضه حىت تويف مبكة ليلة السبت سادس عشرى شوال ودفن باملعالة ومل خيلف غري بنت واحدة ملكها مجيع 
  خملفه وأثبت ذلك يف حياته 

  سنة تسع وثالثني وتسعمائة

  
لدين إبراهيم الصفوري اإلمام العامل تويف بصفوريا يف هذه السنة وفيها أبو اهلدى بن حممود فيها تويف برهان ا

النقشواين احلنفي املنال العامل املتبحر أخذ عن مجاعة منهم منال طالشي الدريعي ومنال مزيد القرماين وابن الشاعر 



بالكناوية وهبا صحبته مث باألتابكية الربانية  وكان مييزه على شيخيه األولني قال ابن احلنبلي دخل حلب وسكن فيها
وكان عاملا عامال حمققا مدققا منقطعا عن الناس قليل األكل خاشعا إذا توجه إىل الصالة مل يلتفت ميينا وال مشاال 
د ينظم الشعر بالعربية والفارسية وتويف بعني تاب يف هذه السنة وفيها شهاب الدين أبو الفضل أمحد بن حممد بن أمح

الشويكي النابلسي مث الدمشقي الصاحلي احلنبلي مفيت احلنابلة بدمشق العالمة الزاهد ولد سنة مخس أو ست 
وسبعني ومثامنائة بقرية الشويكة من بالد نابلس مث قدم دمشق وسكن صاحليتها وحفظ القرآن العظيم مبدرسة أيب 

ن بن زريق وحج وجاور مبكة سنتني وصنف يف عمر واخلرقي وامللحة وغري ذلك مث مسع احلديث على ناصر الدي
جماورته كتاب التوضيح مجع فيه بني املقنع والتنقيح وزاد عليهما أشياء مهمة قال ابن طولون وسبقه إىل ذلك شيخه 

الشهاب العسكري لكنه مات قبل امتامه فإنه وصل فيه إىل الوصايا وعصريه أبو الفضل بن النجار ولكنه عقد 
ويف باملدينة املنورة يف ثامن عشرى صفر ودفن بالبقيع ورؤى يف املنام يقول أكتبوا على قربي هذه عبارته انتهى وت

وفيها تقريبا املوىل بري } ومن خيرج من بيته مهاجرا إىل اهللا ورسوله مث يدركه املوت فقد وقع أجره على اهللا { اآلية 
  أمحد أحد املوايل الرومية

ملفيت بن املوىل خضر بك وترقى يف التداريس إىل مدرسة مراد خان بربوسا مث أعطى احلنفي خدم املوىل أمحد باشا ا
  قضاء حلب مث عزل وأعطى تقاعدا بثمانني عثمانيا وكان له مشاركة يف العلوم وعلق تعليقات على بعض املباحث 

يف التداريس إىل دار احلديث وفيها باشا جليب البكايل احلنفي الفاضل أحد موايل الروم خدم املوىل مؤيد زاده وترقى 
باملدينة املنورة وكان حليما كرميا ينظم األشعار التركية لكن كان يف مزاجه اختالل وتويف باملدينة املنورة وفيها املوىل 
الشهري بأمري حسن أحد موايل الروم احلنفي برع وفضل ودرس وترقى يف التداريس حىت أعطى دار احلديث بأدرنة 

مشتغال بالعلم وله حواش على شرح الرسالة يف آداب البحث ملسعود الرومي وحواش على ومات عنها وكان 
  شرح الفرائض للسيد وغري ذلك 

وفيها زين العابدين بن العجمي الرومي الشافعي نزيل دمشق قال ابن طولون أصله من بغداد واشتغل بتربيز وويل 
وتصوف على طريقة النقشبندية مث ورد دمشق وأقرأ فيها  تدريسا مبدينة طوقات ورتب له أربعون عثمانيا مث تركه

  األفاضل ومات شهيدا بالطاعون يوم اخلميس خامس عشر شوال 
وفيها تقريبا حمي الدين عبد القادر بن عبد العزيز بن مجاعة املقدسي الشافعي الصويف القادري اإلمام العارف باهللا 

ورد عليهم القاهرة سنة ثالثني أخذ عنه علم الكالم وتلقن منه الذكر تعاىل أخذ عنه العالمة جنم الدين الغيطي حني 
قاله يف الكواكب وفيها تقريبا كرمي الدين عبد الكرمي بن عبد القادر بن عمر بن حممد بن علي بن حممد بن إبراهيم 

اثنتني وثالثني  اجلعربي املقرىء اإلمام العالمة صاحب الشرح على الشاطبية واملصنفات املشهورة قدم دمشق سنة
وأخذ عنه الشيخ شهاب الدين الطييب احلديث ومصنفات ابن اجلزري رمحه اهللا تعاىل قاله يف الكواكب أيضا وأقول 

  اجلعربي املشهور شارح الشاطبية هو برهان الدين تويف سنة اثنتني وثالثني وتسعمائة وتقدمت ترمجته هناك

  
د موايل الرومي اشتغل بالعلم ووصل خلدمة املوىل مصلح الدين وفيها املوىل عبد اللطيف الرومي الفاضل أح

البارحصاري وترقى حىت صار مدرسا بإحدى الثمانية مث مبدرسة أيب يزيد خان بأدرنة مث صار قاضيا هبا مث ترك 
واألوراد القضاء وعني له كل يوم مثانون درمها وكان عاملا عامال عابدا زاهدا صاحلا تقيا نقيا مقبال على املطالعة 

واألذكار مالزما للمساجد يف الصلوات اخلمس معتكفا يف أكثر أوقاته جماب الدعوة صحيح العقيدة ال يذكر أحدا 



إال خبري اهتمامه باآلخرة رمحه اهللا تعاىل وفيها سيدي على اخلواص الربلسلي أحد العارفني باهللا تعاىل وأستاذ الشيخ 
ه يف مؤلفاته على كالمه وطريقه قال املناوي يف طبقاته االمي املشهور بني عبد الوهاب الشعراوي الذي أكثر اعتماد

اخلواص باخلواص كان من أكابر أهل االختصاص ومن ذوي الكشف الذي ال خيطىء واالطالع على اخلواطر على 
المه وكان يف البديهة فال يبطىء وكان عليه للوالية أمارة وعالمة متبجرا يف احلقائق أشبه البحر اطالعه والدر ك

ابتداء أمره يبيع اجلميز عند الشيخ إبراهيم املتبويل بالربكة مث أذن له أن يفتح دكان زيات فمكث أربعني سنة مث ترك 
وصار يضفر اخلوص حىت مات وكان يسمى بني األولياء النسابة لكونه أميا ويعرف نسب بين آدم ومجيع احليوان 

ع مع حميسن اجملذوب وكان إذا شاوره أحد لسفر يقول قل بقلبك عند وكان معه تصرف ثالثة أرباع مصر والرب
اخلروج من السور أو العمران دستور يا أصحاب النوبة اجعلوين حتت نظركم حىت أرجع فإهنم حيبون األدب معهم 

ينكشف وهلم اطالع على من مير يف دركهم وكان إذا نزل بالناس بالء ال يتكلم وال يأكل وال يشرب وال ينام حىت 
وله كالم يف الطريق كالبحر الزاخر ومن كالمه الكمل ال تصريف هلم حبال خبالف أرباب األحوال وقال كل فقري 

  ال يدرك سعادة البقاع وشقاوهتا فهو والبهائم سواء وقال إياك أن تصغي لقول منكر على أحد الفقراء فتسقط

ودفن بزاوية الشيخ بركات خارج باب الفتوح من  من عني رعاية اهللا وتستوجب املقت تويف يف مجادى اآلخرة
  القاهرة انتهى ملخصا 

وفيها أبو احلسن حممد بن العارف باهللا تعاىل أيب العباس أمحد الغمري املصري الشافعي الصويف الصاحل الورع قال 
وخفض اجلناح الشعراوي جاورت عنده ثالثني سنة ما رأيت أحدا من أهل العصر على طريقته يف التواضع والزهد 

وكان يقول إذا مسعت أحدا يعد ذهبا يضيق صدري وكان ال يبيت وعنده دينار وال درهم ويعطي السائل ما وجد 
حىت قميصه وكان خيدم يف بيته ما دام فيه ويساعد اخلدام بقطع العجني وغسل األواين ويقد حتت القدر ويغرف 

أبدا وكان مجيل املعاشرة خصوصا يف السفر ال يتخصص  للفقراء بنفسه وكان شديد احلياء ال ينام حبضرة أحد
بشيء عن الفقراء وكان كثري التحمل للبالء ال يشكو من شيء أصال وكان حلسا من أحالس بيته ال خيرج منه إال 
للصالة أو حاجة ضرورية وإذا خرج إىل موضع ترك األكل والشرب لئال حيتاج إىل قضاء احلاجة يف غري منزله تويف 

ه السنة ودفن عند والده يف املقصورة عند أخريات اجلامع انشاء أبيه انتهى ملخصا وفيها املوىل حممد شاه ابن يف هذ
املوىل احلاج حسن الرومي احلنفي الفاضل قال يف الكواكب قرأ على والده وغريه مث درس مبدرسة داود باشا 

ثالثيات البخاري وكان مكبا على االشتغال  بالقسطنطينية مث بإحدى الثمان وله شرح على القدوري وشرح على
  بالعلم يف كل أوقاته وله مهارة يف النظم والنثر انتهى 

وفيها القاضي عز الدين حممد بن محدان الصاحلي مث الدمشقي احلنفي أحد رؤساء املؤذنني باجلامع األموي ناب يف 
بقاسيون وله حشمة وتأدب مع الناس تويف احلكم لعدة من القضاة منهم ابن يونس وكان ناظرا على كهف جربيل 

  يف أوائل ربيع األول ودفن بتربة باب الفراديس

  
وفيها سعد الدين حممد بن حممد بن علي الذهيب املعري الشافعي اإلمام العالمة ولد سنة مخسني ومثامنائة وكان من 

ورده كل يوم ختما صيفا وشتاء  العلماء املشهورين بدمشق أخذ عنه مجاعة منهم الفلوجيان قال الشعراوي كان
وكان خلقه واسعا إذا جتادل عنده الطلبة يشتغل بتالوة القرآن حىت ينقضي جداهلم وكان حيمل حوائجه بنفسه 

ويتلو القرآن يف ذهابه وإيابه كثري الصدقة حىت أوصى مبال كثري للفقراء واملساكني ال يقبل من أحد صدقة انتهى 



د الدواخلي نسبة إىل الدواخل قرية من احمللة الكربى املصري الشافعي اإلمام العالمة ملخصا وفيها مشس الدين حمم
احملقق احملدث كان خمصوصا بالفصاحة يف قراءة احلديث وكتب الرقائق والسري كرمي النفس حلو اللسان كثري 

م أخذ عن الربهان بن أيب العبادة يقوم الليل وحيىي ليايل رمضان كلها مؤثرا للخمول وهو مع ذلك من خزائن العل
شريف والكمال الطويل والشمس بن قاسم والشمس اجلوجري والشمس بن املؤيد والفخر القسي والزين األبناسي 

  وغريهم ودرس جبامع الغمري وغريه وانتفع به خالئق تويف بالقاهرة ودفن بتربة دجاجة خارج باب النصر 
بالالمعي احلنفي أحد موايل الروم كان جده من بروسا وملا دخلها  وفيها املوىل حممود بن عثمان بن علي املشهور

تيمورلنك أخذه معه وهو صغري إىل ما وراء النهر وتعلم صنعة النقش وهو أول من أحدث السروج املنقوشة يف 
صاحب  بالد الروم وابنه عثمان كان سالكا مسلك األمراء وصار حافظا للدفتر السلطاين بالديوان العايل وأما ولده

الترمجة فقرأ العلم على مجاعة منهم املوىل أخوين واملوىل حممد بن احلاج حسن مث تصوف وخدم السيد أمحد البخاري 
ونال عنده املعارف واألحوال مث تقاعد خبمسة وثالثني عثمانيا وسكن بروسا واشتغل بالعلم والعبادة ونظم بالتركية 

  وفيها املنال مسعود بن عبد اهللا العجميأشياء كثرية مقبولة مشهورة وتويف بربوسا 

الشريازي الواعظ نزيل حلب كان له مطالعات يف احلديث والتفسري وكان يتكلم فيهما باللسان العريب لكن انتقد 
عليه ابن احلنبلي أنه كان يلحن فيه ووعظ جبامع حلب الكبري فنال من الناس قبوال وصارت له فيه يوم اجلمعة 

ويف مطعونا يف هذه السنة وفيها موسى بن احلسني امللقب بعوض بن مسافر بن احلسن بن حممود اجملالس احلافلة ت
الكردي طائفة الالألئي ناحية السرسوي قرية الشافعي نزيل حلب أخذ العلم عن مجاعة منهم منال حممد املعروف 

تصوف فرحل إىل محاة وأخذ عن بربقلعي وعمرت يف زمانه مدرسة بالعمارية فجعل مدرسها مث تركها وأقبل على ال
الشيخ علوان مع االنتفاع بغريه مث قدم حلب ملداواة مرض عرض له ونزل باملدرسة الشرفية فقرأ عليه غري واحد 
قال ابن احلنبلي وكنت ممن فاز بالقراءة عليه هبا يف علم البالغة مث ذهب إىل محاة فلما تويف الشيخ علوان عاد إىل 

الزينبية وأخذ يريب فيها املريدين ويتكلم فيها على اخلواطر مع طيب الكالم وإطعام الطعام حلب واستقر يف مشيخة 
وإكرام الواردين إليه من اخلواص والعوام وحسن السمت ولني الكلمة وفصاحة العبارة والتكلم يف التفسري 

  واحلديث وكالم الصوفية وتويف هبا مطعونا ودفن يف مقابر الصاحلني بوصية منه 

  ة أربعني وتسعمائةسن

  
فيها تويف إبراهيم العجمي الصويف املسلك العامل نزيل مصر كان رفيقا للشيخ دمرداش والشيخ شاهني يف الطريق 

على سيدي عمر روشين بتربيز العجم مث دخل مصر يف دولة ابن عثمان وأقام مبدرسة بباب زويلة فحصل له القبول 
األروام وكان يفسر القرآن العظيم ويقرىء يف رسائل القوم مدة طويلة التام وأخذ عنه خلق كثري من األعجام و

  حىت وشى به إىل السلطان لكثرة مريديه وأتباعه وقيل له خنشى أن ميلك مصر فطلبه السلطان إىل الروم بسبب ذلك

قابل املؤيدية مث رجع إىل مصر وطرد من كان عنده من املريدين واألتباع امتثاال ألمر السلطان مث بىن له تكية م
وجعل له فيها مدفنا وبىن حوله خالوي للفقراء وكان له يد طوىل يف املعقوالت وعلم الكالم ونطم تائية مجع فيها 

  معامل الطريق وكان ينهى مجاعته أن حيج الواحد منهم حىت يعرف اهللا املعرفة اخلاصة عند القوم وتويف مبصر 
يب حلاف قال يف الكواكب كان يف أول جذبه مقيما يف الربج األمحر من وفيها إبراهيم اجملذوب املصري الشهري بأ



قلعة اجلبل حنو عشرين سنة فلما قرب زوال دولة اجلراكسة أرسل إىل الغوري يقول له حتول من القلعة واعط 
دولة  املفاتيح ألصحاهبا فلم يلق الغوري إىل كالمه باال وقال هذا جمذوب فنزل الشيخ إبراهيم إىل مصر فزالت

اجلراكسة بعد سنة وكان حافيا مكشوف الرأس وأكثر إقامته يف بيوت األكابر وكان يكشف له عما ينزل باإلنسان 
من البالء يف املستقبل فيأيت إليه فيخربه أنه نازل به يف وقت كذا وكذا ويطلب منه ماال فإذا دفعه إليه حتول البالء 

كثر ال ينام بل جيلس يهمهم بالذكر إىل الفجر صيفا وشتاء تويف يف عنه وإال وقع كما أخرب وكان ميكث الشهر وأ
  هذه السنة ودفن بقنطرة السد يف طريق مصر العتيقة انتهى 

وفيها تقي الدين أبو بكر الشريطي الصاحلي الشيخ الصاحل تلميذ الشيخ أيب الفتح املزي أخذ عنه ولبس منه اخلرقة 
اآلخرة ودفن بسفح قاسيون وفيها تقريبا أبو الفتح اخلطيب بن القاضي ناصر وتويف بغتة يوم األربعاء خامس مجادى 

الدين خطيب احلرم هبا دخل دمشق قاصدا بالد الروم وخطب جبامع دمشق يوم اجلمعة سلخ صفر من هذه السنة 
لف العالمة ويل قاله يف الكواكب وفيها شهاب الدين أمحد بن أمحد الباجي باملوحدة األنطاكي احلليب املشهور بابن ك

قضاء العسكر مباردين يف زمن السلطان قاسم بك مث ترك ذلك وعاد إىل نشر العلم بأنطاكية مث درس حبلب مث ارحتل 
  إىل

بيت املقدس فأعطى تدريس الفنارية وكان عاملا عامال مفننا طارحا للتكلف يلبس الصوف ويلف على رأسه املئزر 
  تويف يف هذه السنة ببيت املقدس 

ها مشس الدين أمحد بن سليمان احلنفي الشهري بابن كمال باشا العامل العالمة األوحد احملقق الفهامة صاحب وفي
التفسري أحد املوايل الرومية كان جده من أمراء الدولة العثمانية واشتغل هو بالعلم وهو شاب مث أحلقوه بالعسكر 

وكان وزيره حينئذ إبراهيم باشا بن خليل باشا وكان  فحكى هو عن نفسه أنه كان مع السلطان بايزيد خان يف سفر
يف ذلك الزمان أمري ليس يف األمراء أعظم منه يقال له أمحد بك بن أورنوس قال فكنت واقفا على قدمي قدام 

الوزير وعنده هذا األمري املذكور جالسا إذ جاء رجل من العلماء رث اهليئة دينء اللباس فجلس فوق األمري املذكور 
مينعه أحد من ذلك فتحريت يف هذا األمر وقلت لبعض رفقائي من هذا الذي تصدر على مثل هذا األمري قال هو  ومل

عامل مدرس يقال له املوىل لطفي قلت كم وظيفته قال ثالثون درمها قلت وكيف يتصدر على هذا األمري ووظيفته 
 يرض بذلك األمري وال الوزير قال فتفكرت يف هذا املقدار فقال رفيقي العلماء معظمون لعلمهم فإنه لو تأخر مل

نفسي فوجدت أين ال أبلغ رتبة األمري املذكور يف اإلمارة وأين لو اشتغلت بالعلم ميكن أن أبلغ رتبة ذلك العامل 
فنويت أن أشتغل بالعلم الشريف فلما رجعنا من السفر وصلت إىل خدمة املوىل املذكور وقد أعطى عند ذلك 

ديث بأدرنة وعني له كل يوم أربعون درمها فقرأت عليه حواشي شرح املطالع وكان قد اشتغل يف مدرسة دار احل
أول شبابه يف مبادىء العلوم كما سبق مث قرأ على املوىل القسطالين واملوىل خطيب زادة واملوىل معرف زادة مث صار 

بإحدى الثمانية مث مبدرسة السلطان مدرسا مبدرسة علي بك مبدينة أدرنة مث مبدرسة أسكوب مث ترقى حىت درس 
  بايزيد بأدرنة مث صار قاضيا هبا مث أعطى قضاء العسكر األناضويل مث عزل وأعطى دار احلديث

بادرنة وأعطى تقاعدا كل يوم مائة عثماين مث صار مفتيا بالقسطنطينية بعد وفاة املوىل علي اجلمايل وبقي على منصب 
ق كان من العلماء الذين صرفوا مجيع أوقاهتم إىل العلم وكان يشتغل ليال وهنارا االفتاء إىل وفاته قال يف الشقائ

ويكتب مجيع ما سنح بباله وقد فتر الليل والنهار ومل يفتر قلمه وصنف رسائل كثرية يف املباحث املهمة الغامضة 
خترمته املنية ومل يكمله وعدد رسائله قريب من مائة رسالة وله من التصانيف تفسري لطيف حسن قريب من التمام ا



وله حواش على الكشاف وشرح بعض اهلداية وله منت يف الفقه وشرحه وكتاب يف علم الكالم مساه جتريد التجريد 
وشرحه وكتاب يف املعاين والبيان كذلك وكتاب يف الفرائض كذلك وحواش على شرح املفتاح للسيد الشريف 

  ىل خواجه زادة وتويف يف هذه السنة وحواش على التلويح وحواش على التهافت للمو
وفيها املوىل حمي الدين أمحد بن املوىل عالء الدين علي الفناري احلنفي أحد املوايل الرومية اإلمام العالمة قرأ على 
علماء عصره مث رحل إىل العجم وقرأ على علماء مسرقند وخبارى مث عاد إىل الروم فأعطاه السلطان سليم مدرسة 

باشا وكان حمبا للصوفية سيما الوفائية مكبا على العلم اطلع على كتب كثرية وحفظ أكثر لطائفها  الوزير قاسم
ونوادرها وكان حيفظ التواريخ وحكايات الصاحلني وصنف هتذيب الكافية يف النحو وشرحه وحاشية على شرح 

ى مساه تنوير الضحى وغري هداية احلكمة ملوالنا زادة وحواش على شرح التجريد للسيد وتفسريا لسورة الضح
  ذلك من الرسائل والتعليقات وتويف يف هذه السنة 

وفيها شهاب الدين أمحد بن حممد املرداوي مث الصاحلي احلنبلي املعروف بابن الديوان اإلمام العامل إمام جامع 
  دم دمشق فقرأ القرآناملظفري بسفح قاسيون قال ابن طولون كان مولده مبردا ونشأ هناك إىل أن عمل ديواهنا مث ق

هبا على الشيخ شهاب الدين الذويب احلنبلي لبعض السبعة وأخذ احلديث عن اجلمال بن املربد وغريه وتفقه عليه 
وعلى الشهاب العسكري وويل إمامة جامع احلنابلة بالسفح نيفا وثالثني سنة وتويف ليلة اجلمعة سابع عشر احملرم 

نابلة ودفن بصفة الدعاء وويل اإلمامة بعده باجلامع املذكور الشيخ موسى فجأة بعد أن صلى املغرب جبامع احل
احلجاوي وفيها عز الدين أمحد ابن حممد ابن عبد القادر املعروف بابن قاضي نابلس اجلعفري احلنبلي أحد العدول 

لد مسع منه كثريا بدمشق ولد سنة أربع وستني ومثامنائة قال يف الكواكب وأخذ عن مجاعة منهم شيخ اإلسالم الوا
ونقل ابن طولون عنه أن من أشياخه الكمال بن أيب شريف والربهان البايب والشيخ علي البغدادي وأجاز له الشيخ 

البارزي وكان ممن انفرد بدمشق يف جودة الكتابة وإتقان صنعة الشهادة وتويف ليلة اإلثنني مستهل ربيع اآلخر ودفن 
  بالروضة 

البقاعي الشافعي الضرير نزيل دمشق حفظ القرآن العظيم مبدرسة أيب عمر وحفظ وفيها شهاب الدين أمحد 
الشاطبية وتال ببعضها على الشيخ علي القيمري وحل البصروية وغريها يف النحو على ابن طولون وبرع وفضل 

يها السيد وحج وصار يقرىء األطفال مبكتب احلاجبية بصاحلية دمشق وتويف بغتة يوم اجلمعة تاسع عشرى رجب وف
شرف الدين الشريف الشافعي العالمة املدرس بزاوية احلطاب مبصر كان صامتا معتزال عن الناس وقته معمور بالعلم 
والعبادة وتالوة القرآن ورده كل ليلة قبل النوم ربع القرآن ما تركه صيفا وال شتاء وكان على جملسه اهليبة والوقار 

  ند مساع كالمهم ذكره الشعراوي وله صحة اعتقاد يف الصوفية يتواجد ع
وفيها األمري زين الدين عبد القادر بن األمري أيب بكر بن إبراهيم بن منجك اليوسفى احلنفي أحد أصالء دمشق 

  وأمرائها حفظ القرآن العظيم وتفقه على الشيخ برهان الدين بن عوف احلنفي وغريه وحصل كتبا نفيسة

 النظر على أوقافهم وحصل دنيا وكان مسحا مترض وطالت علته إىل أن تويف قال ابن طولون ترددت إليه كثريا وويل
يوم األربعاء خامس ذي احلجة ودفن بتربتهم جبامع ميدان احلصا وفيها كرمي الدين عبد الكرمي ابن عبد اللطيف بن 

اعة شيخ اإلسالم علي بن أيب اللطف املياهي الشافعي القادري الصويف الصاحل قال يف الكواكب كان من أعيان مج
الوالد وتالميذه ومعتقديه ومسع احلديث على الشيخ سراج الدين الصرييف وكان يتسبب هو ووالده ببيع املياه 

املستخرجة وإليه ينسبان عمر صاحب الترمجة زاوية حبذاء اجلسر األبيض وكانت قدميا مسجدا مث أخذ يقيم 



  جمالس الفقراء ويزور الصلحاء والضعفاء وله شعر منه األوقات فيها سنني وكان يكثر من شهود اجلنائز و
  ) ودعوت من حنقي عليك فأمنا ** ولقد شكوتك بالضمري إىل اهلوى ( 
  ) ولقد يضر املرء بارقة املىن ** منيت نفسي من وصالك قبلة ( 

الدين علي بن تويف ليلة السبت سادس عشر ربيع اآلخر ودفن حتت كهف جربيل جتاه تربة السبكيني وفيها عالء 
حممد بن حسن احلموي الشافعي نزيل دمشق اإلمام العالمة الشهري بابن أيب سعيد قيل أنه نسب إىل املتويل من 

أصحاب الشافعي ولد سنة ست وستني ومثامنائة وقرأ على مجاعة من العلماء ولزم البدر الغزي وقرأ عليه شرحه 
ه كتبا كثرية يف علوم متعددة وكان بارعا ذا يد يف األصول والفقه على املنهاج قراءة حبث وحتقيق واتقان وقرأ علي

ومشاركة جيدة يف البيان والنحو واملنطق وغري ذلك مع اطراح زائد وتويف بدمشق يف هذه السنة وفيها مشس الدين 
وولده بابن حممد بن حممد الديري األصل احلليب الشافعي اإلمام العالمة احلجة الفهامة املعروف بابن اخلناجري 

عجل كان له يد طوىل يف الفقه والفرائض واحلساب مع املشاركة يف فنون أخرى قرأ يف احلساب على اجلمال بن 
  النجار املقدسي

الشافعي صاحب بغية الرائض يف علم الفرائض وكان لطيف احملاضرة حسن املعاشرة كثري املفاكهة واملمازحة معتقدا 
نبلي كان يسمع اآلالت ويقول أنا ظاهري أعمل بقول ابن حزم الظاهري وقال يف يف الصوفية قال تلميذه ابن احل

الكواكب وذكره شيخ اإلسالم الوالد يف رحلته فقال الشيخ اإلمام واحلرب اهلمام شيخ املسلمني أبو عبد اهللا حممد 
ارة املشرق لسرى مشس الدين اخلناجري الشافعي شيخ الفواضل والفضائل وإمام األكابر واألفاضل وبدر اإلن

القوافل ومشس احلقائق اليت مع ظهورها النجوم أوافل له املناقب الثواقب والفوائد الفرائد واملناهج املباهج وله 
بالعلم عناية تكشف العماية ونباهة تكسب النزاهة ودراية تقصد الرواية ومباحثة تشوق ومناقشة تروق مع طالقة 

  وخري هدى وأعظم وقار وكثرة صمت مث أنشد وجه ومتام بشر وكمال خلق وحسن مست 
  ) رباها وافتر عنها الربيع ** ملح كالرياض غازلت الشمس ( 
  ) وللنفس سؤدد جمموع ** فهو للعني منظر مونق احلسن ( 

  ومن لطائف القاضي جابر متغزال موريا باسم صاحب الترمجة والبدر السيويف شيخي حلب 
  ) وأردفنها من هدهبا باخلناجر ** سللن سيوفا من جفون لقتليت ( 
  ) أجاز السيويف ذاك وابن اخلناجري ** فقلت أيفيت يف دمى قلن يل أجل ( 

  وتويف يف يوم عرفة بعد وفاة الشيخ شهاب الدين اهلندي بأشهر فقال ابن احلنبلي يرثيهما 
  ) ففاضت دموعي من نواحي حماجري ** ثوى شيخنا اهلندي يف رحب رمسه ( 
  ) وبان فكم من غصة يف احلناجر ** مات اإلمام اخلناجري  ومن بعده( 

وفيها املوىل حمي الدين حممد بن قاسم الرومي احلنفي اإلمام العالمة أحد موايل الروم ولد بأماسية وترقى يف 
  التداريس حىت درس بإحدى الثمان مث

أول مدرس هبا مث أعيد إىل إحدى الثمان أعطى مدرسة السلطان بايزيد باماسية مث السليمانية جبوار أياصوفيا وهو 
ومات وهو مدرس بثمانني عثمانيا وكان عاملا صاحلا حمبا للصوفية مشتغال بنفسه قانعا مقبال على العلم والعبادة وله 

مهارة يف القراآت والتفسري واطالع على العلوم الغريبة كاألوفاق واجلفر واملويسقى مع املشاركة يف كثري من 
ن له يد يف الوعظ والتذكري وصنف كتاب روضة األخبار يف علوم احملاضرات وحواشي على شرح العلوم وكا



الفرائض للسيد وحواشي على أوائل شرح الوقاية لصدر الشريعة وتويف يف هذه السنة وصلى عليه وعلى ابن كمال 
  باشا جبامع دمشق يوم اجلمعة ثاين القعدة 
بكر بن عبد الغين الزحلي الشافعي الفاضل أحد مباشري اجلامع األموي قال  وفيها مشس الدين حممد بن حيىي بن أيب

يف الكواكب حضر دروس شيخ اإلسالم الوالد ومسع عليه رسالة القشريي قال ابن طولون وكان ال بأس به وكان 
عروفة مبفارش قد باع عقاره وخرج إىل احلج عازما على اجملاورة فمات يف طريق احلجاز يف الذهاب يف االقريع امل

  الرز 
وفيها مشس الدين حممد بن يونس بن يوسف بن املنقار األمري املولوي احلليب األصل ويل نيابة صفد ووطن دمشق 

قال ابن طولون كان عنده حشمة وتويف بدمشق يوم الثالثاء رابع ربيع األول ودفن باخلوارزمية حتت كهف جربيل 
  األنطاكي اإلمام العالمة تويف بالقدس الشريف يف هذه السنة  بوصية منه وفيها املنال مشس الدين حممد

وفيها مشس الدين حممد بن الطلحة الشافعي العجلوين الصاحل العابد احملدث البسامي نسبة إىل أحد أجداده بسام 
مث عاد  دخل دمشق وأم باجلامع نيابة وكان له سند باملصافحة واملشابكة وإرسال العذبة أخذ عنه ابن طولون وغريه

إىل عجلون ومات هبا يف إحدى اجلمادين وفيها قاضي القضاة حمب الدين حممد بن ظهرية الشافعي اإلمام العامل 
  العالمة قاضي مكة تويف هبا يف ذي القعدة

  
وفيها خملص الشيخ الصاحل العابد حمي السنة يف بالد الغربية من بالد مصر بعد موت شيخه أيب اخلري بن نصر مبحلة 

ف كان مقيما بابشيه امللق وكان سيدي حممد الشناوي يكرمه وجيله قال الشيخ عبد الوهاب الشعراوي صحبته منو
حنو ثالث سنني بعد موت شيخي الشيخ حممد الشناوي قال وحصل يل منه دعوات صاحلة وجدت بركتها وأوصاين 

ى اجملاهدة التقشف على طريقة الفقراء إىل بإيثار اخلمول على الظهور وبعدم التعرف بأركان الدولة قال ومل يزل عل
  أن تويف ودفن بابشيه امللق وقربه هبا ظاهر يزار 

وفيها نور الدين بن عني امللك الصاحلي الشيخ الصاحل كان حمبا لطلبة العلم مالزما لعمل الوقت بزاوية جده عني 
  امللك بسفح قاسيون تويف يوم اجلمعة سادس شعبان 

  سعمائةسنة إحدى وأربعني وت

  
فيها تويف القاضي تقي الدين أبو بكر بن شهال األمسر الشافعي الدمشقي املتصوف توىل نيابة القضاء مرارا وصار له 
صيت عند قضاة األروام خصوصا ابن اسرافيل مث احنرف عليه وعزله واستمر معزوال إىل أن تويف يوم اخلميس ثاين 

ة قيل أهنا سبعة عشر ألف دينار وفيها املوىل أمحد وقيل عبد األحد صفر ودفن بتربة الشيخ أرسالن وخلف دنيا كثري
بن عبد اهللا وقيل ابن عبد األحد احلنفي الشهري بقراأوغلى الفاضل أحد املوايل الرومية قال صاحب الشقائق كان 

ة مث مبدرسة من عتقاء السيد إبراهيم األماسي أحد املوايل فقرأ على مواله املذكور مث درس ببعض نواحي أماسي
أماسية مث بأيب أيوب األنصاري مث بإحدى الثمانية مث اعطى قضاء دمشق ودخلها يف إحدى اجلمادين سنة أربعني 

وهو شيخ كبري وكان الغالب عليه حمبة الصوفية والفقراء ونادى بدمشق أن ال خترج امرأة طفلة إىل األسواق قال 
  وكان حمبا للعلماء وقورا



ح العقيدة حممود الطريقة أديبا لبيبا وقال ابن طولون بعد أن وصفه بالعالمة ومساه أمحد بن صاحب شيبة حسنة صحي
عبد األحد وكان منور الشيبة حمبا للصاحلني غري أن فوق يده أيديا فكان ذلك مينعه من مساع كلمته ونفوذ أمره 

عند سيدي بالل وفيها السيد  وتويف وهو قاض بدمشق يوم الثالثاء حادي عشرى ذي احلجة ودفن بباب الصغري
تاج الدين عبد الوهاب الصواف الدمشقي الشافعي الشريف املقرىء قال ابن طولون مسع معي مبكة على حمدثها 

الشيخ عز الدين بن فهد وغريه وبدمشق على مؤرخها القاضي حمي الدين النعيمي وغريه وكان يقرأ لألموات 
حملافل أدعية لطيفة وكان صاحلا فقريا تويف يوم الثالثاء ثاين عشر شوال خصوصا بتربة باب الصغري وكان يدعو يف ا

ودفن باب الصغري وفيها نور الدين علي البحريي الشافعي أحد علماء القاهرة قال يف الكواكب بلغين أن املوىل ابن 
نه البحري يشري إىل كمال باشا ملا كان مبصر كان يباحثه ويشهد له بالفضل التام ويقول ال تقولوا البحريي ولك

تبحره يف العلم تويف مبصر يف شعبان وترمجه ابن طولون بأنه خر شيوخ املصريني وفيها املنال عماد بن حممود الطارمي 
قال يف النور مولده بطارم قرية من خراسان ونشأ هبا واشتغل بتحصيل فنون العلوم حىت برع مث جاء إىل كجرات 

عا يف كثري من العلوم سيما العقليات وكانت له يد طوىل يف علم السيميا وحيكى عنه وأقام هبا إىل أن مات وكان بار
فيها حكايات مشهورة وممن أخذ عنه من األعالم موالنا وجيه الدين وموالنا العالمة القاضي عيسى انتهى وفيها هباء 

املدقق الفهامة ولد ببعلبك سنة  الدين حممد ابن حممد بن علي الفصي البعلي الشافعي مفيت بعلبك اإلمام العالمة
سبع ومخسني ومثامنائة وعرض املنهاج على البدر بن قاضي شهبة مث جد يف االشتغال يف سنة إحدى وسبعني على 

  مجاعة منهم الزين خطاب وجنم الدين وتقي الدين ابنا قاضي عجلون وأذن له الشيخ تقي الدين باالفتاء

نصاري وأذن له أيضا باالفتاء والتدريس يف سنة مخس ومثانني وكان عنده والتدريس وقرأ على القاضي زكريا األ
ذكاء وشاب سريعا وكان ألثغ قاله النعيمي وقال يف الكواكب كان من اخوان شيخ اإلسالم اجلد وشيخ اإلسالم 

عشرى احملرم  الوالد ومشاركيهما يف الشيوخ وإن كان الشيخ الوالد دونه يف السن وتويف ببعلبك يوم األربعاء رابع
قال ابن طولون ومل خيلف بعده مثله وال يف دمشق يف فقه الشافعية وفيها حمي الدين حممد بن بري حممد باشا احلنفي 

أحد موايل الروم اإلمام العالمة قرأ على والده مث خدم املوىل ابن كمال باشا مث املوىل عالء الدين اجلمايل وصار 
فى باشا بالقسطنطينية مث بإحدى الثمان مث صار قاضي أدرنة ومات قاضيا هبا معيدا لدروسه مث درس مبدرسة مصط

  وكان عايل اهلمة رفيع القدر ذا أدب ووقار وحظ وافر من العلوم املتداولة 

  سنة اثنتني وأربعني وتسعمائة

  
الكامل وأصله  فيها تويف إبراهيم املصري اجملذوب الصاحل املعروف بعصيفري قال يف الكواكب كان من أهل الكشف

من نواحي الصعيد وكان ينام مع الذئاب يف القفار وميشي على املاء جهارا قال الشعراوي وأخربين حبريق يقع يف 
مكان فوقع فيه تلك الليلة ومر عليه شخص بإناء فيه لنب فرماه منه فانكسر فإذا فيه حية ميتة وأحواله عجيبة تويف 

فيها أبو الفضل األمحدي صاحب الكشوفات الربانية واملواهب الصمدانية أخذ مبصر ودفن جتاه زاوية أيب احلمايل و
الطريق عن سيدي على اخلواص والشيخ بركات اخلواص وغريمها قال يف الكواكب وكان من أهل اجملاهدات وقيام 

ان له كشف عجيب الليل والتخشن يف املأكل وامللبس وكان خيدم إخوانه ويقدم هلم نعاهلم ويهىيء املاء لطهارهتم وك
  حبيث يرى بواطن



اخللق وما فيها كما يرى ما يف داخل البلور وقال سألت اهللا تعاىل أن حيجب ذلك عين فأىب علي وكان يقول أعطاين 
اهللا تعاىل أن ال يقع بصري على حب فيسوس وجرب ذلك فيه وقال الشعراوي وقع بيين وبينه احتاد عظيم مل يقع يل 

وكنت إذا جالسته وسرى ذهين إىل مكان أو كالم يقول ارجع بقلبك من الشيء الفالين  قط مع أحد من األشياخ
فيعرف ما سرح قليب إليه وكنت إذا ورد على شيء من احلقائق وأردت أقوله له يقول يل قف ال ختربين حىت أمسعك 

ان آخر حجة كان ما ورد عليك فيقوله حرفا حبرف وقال يف الطبقات الكربى حج مرات على التجريد فلما ك
ضعيفا فقلت له يف هذه احلال تسافر فقال لترايب فإن طينيت مرغوها يف تربة الشهداء ببدر فكان كما قال وتويف 
ببدر وفيها إمسعيل الشرواين احلنفي اإلمام العالمة احملقق املدقق الصاحل الزاهد العارف باهللا تعاىل قرأ على علماء 

دم العارف باهللا خواجه عبيد اهللا السمرقندي وصار من كمل أصحابه وملا مات عصره منهم اجلالل الدواين مث خ
خواجه عبيد اهللا ارحتل املترجم إىل مكة املشرفة وتوطنها ودخل الروم يف والية السلطان أيب يزيد مث عاد إىل مكة 

شتغال بنفسه طارحا للتكلف وأقام هبا إىل أن مات قال يف الشقائق كان رجال معمرا وقورا مهيبا منقطعا عن الناس م
حسن املعاشرة له فضل عظيم يف العلوم الظاهرة وألف حاشية على تفسري البيضاوي وكان يدرس مبكة فيه ويف 

  البخاري وتويف هبا يف عشر ذي احلجة عن حنو أربع ومثانني سنة 
الفضل والرياسة قدم دمشق  وفيها بديع بن الضيا قاضي مكة املشرفة وشيخ احلرم هبا قال ابن طولون كان من أهل

مث سافر إىل مصر فبلغه تولية قضاء مكة للشيخ زين الدين عبد اللطيف بن أيب كثري فرجع إىل دمشق وأقام هبا مدة 
مث سافر إىل الروم سنة إحدى وأربعني بعد أن حضر عند الشيخ علي الكيزواين جتاه مسجد العفيف بالصاحلية ومسع 

  املولد وشرب

ومجاعته القهوة املتخذة من النب وال أعلم أهنا شربت يف بلدنا هذه يعين دمشق قبل ذلك فلما  هو والشيخ علي
وصل القاضي بديع إىل الروم أعيد إليه قضاء جدة مث رجع فتويف مبدينة بدليس من أطراف ديار بكر انتهى ملخصا 

على من معاملة حلب ويل نيابة القضاء به وفيها جابر بن إبراهيم بن علي التنوخي القضاعي الشافعي القاطن جببل األ
وكان شاعرا عارفا بالعروض والقوايف وطرفا من النحو مستحضرا لكثري من اللغة ونوادر الشعراء حافظا لكثري من 

  مقامات احلريري حضر دروس العالء املوصلي حبلب وذاكره ومن نظمه 
  ) وشدت على أوراقها الورقاء ** طاب الزمان وراقت الصهباء ( 

  وهي طويلة وتويف يف مجادى اآلخرة 
وفيها عبد اهللا بن حممد بن أمحد بافضل العدين الشافعي قال يف النور تفقه بوالده وانتصب بعده للتدريس بعدن 

وكان فقيها حمدثا فاضال حسن األخالق شريف النفس خمالقا للناس حسن السعي يف حوائج املسلمني حمببا إليهم 
خر عمره وتطبب فرد اهللا عليه بصره ومل يزل على احلال املرضى إىل أن تويف ضحى يوم سليم الصدر عمي يف آ

  اخلميس حادي عشر شعبان بعدن 
وفيها زين الدين أبو هريرة عبد الرمحن بن حسن الشهري بابن القصاب الكردي احلليب الشافعي اإلمام العامل العامل 

يويف وغريه وتويف حبلب وفيها زين الدين عبد الرمحن بن جالل الكامل أحد املدرسني حبلب أخذ عن البدر بن الس
الدين حممد البصروي احلنفي الشافعي والده وهو أي املترجم سبط العالمة زين الدين عبد الرمحن بن العيين احلنفي 

  قال ابن طولون رأيته يدرس يف املختار وتويف باحلسا أحد منازل احلاج 
ن اللحام البريويت الشافعي العالمة تويف ببريوت قاله يف الكواكب وفيها نور الدين وفيها زين الدين عبد القادر ب

  علي بن يس الطرابلسي



احلنفي الشيخ اإلمام شيخ اإلسالم شيخ احلنفية مبصر وقاضي قضاهتا اشتغل على الشمس الغزي والصالح 
لة السليمانية إىل أن جاء قاض ملصر رومي الطرابلسي وكان دينا متقشفا مفننا يف العلوم ويل قضاء القضاة يف الدو

من قبل السلطان سليمان فاستمر معزوال يفيت ويدرس إىل أن مات وهو مالزم على النسك والعبادة قال الشعراوي 
كان كثري الصدقة سرا وجهرا وأنكر عليه قضاة األروام بسبب افتائه مبذهبه الراجح عنده وكاتبوا فيه السلطان 

ىء منه فأرسل السلطان يأمر بنفيه أو قتله فوصل املرسوم يوم موته بعد أن دفناه وكانت هذه وجرحوه مبا هو بر
كرامة له انتهى وفيها قاسم بن زلزل بن أيب بكر القادري أحد أرباب األحوال املشهورين حبلب قال ابن احلنبلي 

ان يعارضهم ليال يف الطرقات ويقول كان يف أول أمره ذا شجاعة محى هبا أهل حملته املشارفة حبلب من اللصوص وك
هلم ضعوا ما سرقتم وفوزوا بأنفسكم أنا فالن فال يسعهم إال وضعه مث صار مريدا للشيخ حسني بن أمحد األطعاين 

كما كان أبوه مريدا ألبيه مث صار مريدا البن أرسالن الرملي وعلى يده حصلت له حال وهو الذي محله على سقاية 
اء يف الطرقات وهو يذكر اهللا تعاىل وحتصل له احلال الصادقة فريفع رجله ويبطش هبا على املاء فكان يسقي امل

  األرض وذكر له كرامات كثرية قال وتويف يف أواخر السنة 
وفيها القاضي مشس الدين حممد بن يوسف الدمشقي احلنفي ناب يف القضاء عن قاضي القضاة ابن الشحنة وعن 

مث ثبت عليه وعلى رجل يقال له حسني البقسماطي عند قاضي دمشق أهنما قاضي القضاة بن يونس بدمشق 
رافضيان فحرقا حتت قلعة دمشق بعد أن ربطت رقاهبما وأيديهما وأرجلهما يف أوتاد وألقى عليهما القنب والبواري 

تاسع رجب قال واحلطب مث أطلقت النار عليهما حىت صار رمادا مث ألقى رمادمها يف بردى وكان ذلك يوم الثالثاء 
  ابن

  طولون وسئل الشيخ قطب الدين بن سلطان مفيت احلنفية عن قتلهما فقال ال جيوز يف الشرع بل يستتابان 
وفيها بدر الدين حممد العالئي احلنفي املصري العالمة املسند املؤرخ قال يف الكواكب أخذ عن شيخ اإلسالم اجلد 

وغريه انتهى وفيها الشيخ مشس الدين حممد الشامي قال العالمة الشعراين  وغريه وأثىن عليه العالمة جار اهللا ابن فهد
يف ذيله على طبقاته ما نصه ومنهم األخ الصاحل العامل الزاهد الشيخ مشس الدين حممد الشامي املتمسك بالسنة 

شهورة اليت مجعها من ألف احملمدية نزيل التربة الربقوقية وكان عاملا صاحلا مفننا يف العلوم وألف السرية النبوية امل
كتاب وأقبل الناس على كتابتها ومشى فيها على أمنوذج مل يسبق إليه أحد كان عزبا مل يتزوج قط وإذا قدم عليه 

املضيف يعلق القدر ويطبخ له كان حلو املنطق مهيب النظر كثري الصيام والقيام بت عنده الليايل فما كنت أراه ينام 
إذا مات أحد من طلبة العلم وخلف أوالدا قاصرين وله وظائف يذهب إىل القاضي ويتقرر يف الليل إال قليال كان 

فيها ويباشرها ويعطي معلومها لأليتام حىت يصلحوا للمباشرة كان ال يقبل من مال الوالة وأعواهنم شيئا وال يأكل 
يف اختصار السرية وترك  من طعامهم وذكر يل شخص من الذين حيضرون قراءة سريته يف جامع الغمري أن أسأله

ألفاظ غريبها وأن حيكي السري على وجهها كما فعل ابن سيد الناس فرأيته بني القصرين وأخربته اخلرب فقال قد 
شرعت يف اختصارها من مدة كذا فرأيت ذلك هو الوقت الذي سألين فيه ذلك الرجل وكانت عمامته حنو سبعة 

ان ماشيا أو جالسا رمحه اهللا وأخالقه احلسنة كثرية مشهورة بني أذرع على عرقية مل يزل غاضا طرفه سواء ك
أصحابه ورفقائه انتهى كالم الشعراوي وقال سيدى أمحد العجمي املتويل سنة ست ومثانني وألف أنه تويف يوم 

  اإلثنني رابع عشر شعبان أي



مع الوجيز اخلادم للغات القرآن من هذه السنة وله من املؤلفات عقود اجلمان يف مناقب أيب حنيفة النعمان اجلا
العزيز مرشد السالك إىل ألفية ابن مالك النكت عليها اقتضبه من نكت شيخه السيوطي عليها وعلى الشذور 

والكافية والشافية والتحفة وزاد عليه يسريا واآليات العظيمة الباهرة يف معراج سيد أهل الدنيا واآلخرة وخمتصره 
معراج سيد أهل األرض والسموات رفع القدر وجممع الفتوة يف شرح الصدر وخامت  املسمى باآليات البينات يف

النبوة كشف اللبس يف رد الشمس شرح اجلرومية الفتح الرمحاين شرح أبيات اجلرجاين املوضوعة يف الكالم وجوب 
همات يف الكالم فتح ان وكسرها وجواز األمرين احتاف الراغب الواعي يف ترمجة أيب عمرو األوزاعي النكت امل

على األبناء والبنني والبنات تفصيل االستفادة يف بيان كلميت الشهادة احتاف األريب خبالصة األعاريب اجلواهر 
  النفائس يف حتبري كتاب العرائس الفوائد اجملموعة يف األحاديث املوضوعة عني اإلصابة يف معرفة الصحابة انتهى 

اين احلنفي أحد املوايل الرومية قرأ على علماء العجم مث دخل الروم فقرأ على وفيها املوىل حمىي الدين حممد القرم
املوىل يعقوب بن سيدي علي شارح الشريعة وصار معيدا لدرسه مث درس ببعض املدارس مث أعطى مدرسة أزنيق 

ى الكشاف ومات عنها وكان مشتغال بالعلم ليال وهنارا عالمة يف التفسري واألصول والعربية له تعليقات عل
والقاضي والتلويح واهلداية وشرح رسالة اثبات الواجب الوجود للدواين وله حواش على شرح الوقاية لصدر 
الشريعة وكتاب يف احملاضرات مساه جالب السرور وفيها مجال الدين يوسف بن حممد بن أمحد بن عبد الواحد 

  قيها ويل نيابة القضاء يف الدولتنياألنصاري السعدي العبادي احلليب احلنفي كان فرضيا حيسوبا ف

  ومات فقريا بأنطاكية 

  سنة ثالث وأربعني وتسعمائة

  
يف ثالث رمضاهنا قتل السلطان هبادر بن السلطان مظفر صاحب كجرات من بالد اهلند قتل يف بندر الديو وجاء 

  تاريخ قتله قتل سلطاننا هبادر 
كر احلبيشي احلليب قال ابن احلنبلي ومبوته انقرض الذكور من وفيها تويف شهاب الدين أبو النجيب أمحد بن أيب ب

  بيت احلبيشي 
وفيها السيد احلاضري املغريب املالكي نزيل دمشق بالتربة األشرفية مشايل الكالسة جوار اجلامع األموي تزوج بابنة 

من السلطان والوزير القاضي كمال الدين البقاعي الشافعي مث سافر من دمشق إىل الروم وحصل له إقبال زائد 
اياس باشا وأعطى دنيا ووظائف منها إمامة املالكية باجلامع مث عاد فمات حبلب وفيها عفيف الدين عبد اهللا بن أمحد 
سرومي الشحري اليمين الفقيه الشافعي ولد بالشحر ونشأ هبا وقرأ القرآن مث ارحتل إىل زبيد لطلب العلم فأخذ عن 

وسى بن الزين والعالمة مجال الدين القماط وغريمها مث رجع إىل بلده الشحر فأخذ عن إمامها الفقيه كمال الدين م
عاملها عفيف الدين املعروف باحلاج والزمه مث سعى له يف وظيفة القضاء هبا فاستمر قاضيا هبا إىل أن عزم على احلج 

ناب سليم الباطن قوي الصرب على وكان رمحه اهللا حيب الطلبة ويؤهلهم وحيب اإلفادة واالستفادة لطيفا قريب اجل
الطاعة واألوراد النبوية كثري التعظيم لألكابر من العلماء والصاحلني واعتىن حباشية على الروضة لكن عدمت وذلك 

  أن أحد أوالده دخل هبا اهلند فعدمت هناك وتويف مبكة املشرفة يف ذي القعدة قبل أن حيج باملعالة 



ربدي اجلمحي بضم اجليم وإسكان امليم وباحلاء املهملة نسبة إىل قرية مجحي كقرىب من وفيها عبد الغين العجلوين األ
  قرى اربد قال يف الكواكب

كان من أولياء اهللا تعاىل حسن الطريقة صحيح العقيدة ضابطا للشريعة كافا للسانه تردد إىل دمشق مرارا وكان 
عا مالحظا لإلخالص ليس له دعوى حافظا جلوارحه سيدي حممد بن عراق جيله ويعظمه وكان قانعا زاهدا متواض

ولسانه مقبال على شأنه مات ببلده مجحي انتهى ملخصا وفيها مشس الدين حممد بن ويل الدين احلنفي احلليب املقرىء 
اجملود الشهري بابيه كان من تالميذ العالمة مشس الدين بن أمري حاج احلليب احلنفي ومن مريدي الشيخ عبد الكرمي 

ايف وكان له خط حسن وهيئة مقبولة وسكينة وصالح وكان يؤدب األطفال داخل باب قنسرين وله يف كل سنة احل
وصية ويف سنة موته أوصى مرتني ومات مسموما رمحه اهللا تعاىل وفيها صدر الدين حممد ابن الناسخ اإلمام العالمة 

الدين حممد األويسي البعلي احلنفي خليفة الشيخ شيخ مدينة طرابلس الشام تويف هبا رمحه اهللا تعاىل وفيها مشس 
أويس وكان أجل خلفائه يعرف التصوف معرفة جيدة وله مشاركة يف غريه تويف ببعلبك رمحه اهللا وفيها القاضي 

مجال الدين يوسف بن يونس بن يوسف بن املنقار احلليب األصل الدمشقي الصاحلي قطن بصاحلية دمشق وويل قضاء 
ومل يذهب إليها وويل نظر املاردانية واملعزية بالشرف األعلى وأثبت أنه من ذرية واقفيها مث ملا  صفد مث خرت برت

تويف نازع ولديه يف العزية حيىي بن كرمي الدين وأثبت أنه من ذرية واقفيها وقد ذكر الطرسوسي يف أنفع الوسائل أن 
لقيمري وغريه مث أنه أثبت أنه منسوب إىل اخللفاء ذرية حممد الواقف قد انقرضت وويل املذكور نظر البيمارستان ا

  العباسيني قاله يف الكواكب 

  سنة أربع وأربعني وتسعمائة

  
  فيها تويف املوىل أبو الليث الرومي احلنفي أحد موايل الروم خدم املوىل

ينية مث بأيب الشهري بضمريى وبه اشتهر وصار معيدا لدرسه مث صار مدرسا مبدرسة الوزير حممود باشا بالقسطنط
أيوب مث بإحدى الثمان مث صار قاضيا حبلب قال ابن احلنبلي أنه كان عالئي األصل نسبة إىل العالئية قصبة قريب 
أدنة قال وكان له إىل إحسان برقم بعض العروض يف بعض املناصب احللبية حىت نظمت له ما نظمت وأنا مبجلسه 

  وقد دفع إىل عرضا وكان على وفق املراد فقلت 
  ) وأنت ألرض يا أخا الغيث كالغيث ** أمتحل أرض أو يشيب بناهتا ( 
  ) تفوت أخا عدم وأنت أبو الليث ** حمال وما من مهة قسورية ( 

مث ويل قضاء دمشق ودخلها يوم اخلميس تاسع شعبان سنة أربع وأربعني وتسعمائة مث تويف هبا يوم األربعاء حادي 
  ن بباب الصغري عشر رمضان من السنة املذكورة ودف

وفيها املوىل إسحق بن إبراهيم األسكويب وقيل الربوصاوي أحد موايل الروم طلب العلم وأخذ عن مجاعة وخدم 
املوىل بايل األسود مث صار مدرسا مبدرسة إبراهيم باشا بأدرنة مث مبدرسة اسكوب إىل أن درس بإحدى الثمان مث 

سنة ثالث وأربعني وملا دخلها قال ال يدخل علي أحد إىل ثالثة أيام أعطى قضاء دمشق فدخلها يف ثامن ربيع األول 
ألستريح فإين شيخ كبري مسفور مث برز للناس واجتمعوا به وحكم بينهم فشكر يف أحكامه واشتهرت عفته 

 واستقامته وتويف ليلة اإلثنني خامس عشرى ربيع الثاين بدمشق ودفن بباب الصغري وفيها كما قال يف النور تويف



جدي الشريف عبد اهللا بن شيخ بن عبد اهللا العيدروس ولد سنة سبع ومثانني ومثامنائة وكان من كبار األولياء 
صحب عمه الشيخ الكبري فخر الدين أبا بكر بن عبد اهللا العيدروس صاحب عدن واختص به وكذا صحب عمه 

م إىل أن بلغ املرتبة اليت تعقد عليها الشيخ حسني وأباه الشيخ شيخ وغريمها من األكابر وأخذ عنهم وخترج هب
  اخلناصر وكان له جاه عظيم يف قطر اليمن وقبول كثري عند اخلاص والعام

خصوصا يف ثغر عدن ولبس منه اخلرقة مجاعة منهم ابن حجر املكي وكان حسن األخالق كثري اإلنفاق شريف 
النفس قانعا بالكفاف وضىء الوجه أخضر  النفس واألوصاف نقيب السادة االشراف وافر العقل ظاهر الفضل غين

اللون طويل القامة كثري املناقب عظيم املواهب ليس له يف زمانه نظري ذا كرامات ظاهرة كثرية تويف ليلة األربعاء 
رابع عشر شعبان بترمي ودفن هبا انتهى وفيها احلافظ وجيه الدين أبو حممد عبد الرمحن ابن علي الديبع الشيباين 

لزبيدي الشافعي قال رمحه اهللا يف آخر كتابه بغية املستفيد بأخبار زبيد كان مولدي مبدينة زبيد احملروسة يف العبدري ا
يوم اخلميس الرابع من احملرم احلرام سنة ست وستني ومثامنائة يف منزل والدي منها وغاب والدي عن مدينة زبيد يف 

حجر جدي ألمي العالمة الصاحل العارف باهللا تعاىل شرف  آخر السنة اليت ولدت فيها ومل تره عيين قط ونشأت يف
الدين أيب املعروف إمساعيل بن حممد بن مبارز الشافعي وانتفعت بدعائه يل وهو الذي رباين جزاه اهللا عين باإلحسان 

بذ اإلمام وقابله بالرمحة والرضوان وقال يف النور هو اإلمام احلافظ احلجة املتقن شيخ اإلسالم عالمة اإلنام اجله
مسند الدنيا أمري املؤمنني يف حديث سيد املرسلني خامتة احملققني ملحق األواخر باألوائل أخذ عمن ال حيصى وأخذ 
عنه األكابر كالعالمة ابن زياد والسيد احلافظ الطاهر بن حسني األهدل والشيخ أمحد بن علي املزجاجي وغريهم 

  وأجاز ملن أدرك حياته أن يروى عنه فقال 
  ) رواية ما جتوز رواييت له ** أجزت ملدركي وقيت وعصري  (
  ) وما ألفت من كتب قليله ** من املقروء واملسموع طرا ( 
  ) من الكتب القصرية والطويله ** ومايل من جماز من شيوخي ( 
  ) ويرمحين برمحته اجلزيلة ** وأرجو اهللا خيتم يل خبري ( 

  متواضعا انتهت إليه رياسة الرحلة وكان ثقة صاحلا حافظا لألخبار واآلثار

يف علم احلديث وقصده الطلبة من نواحي األرض ومن مصنفاته تيسري الوصول إىل جامع األصول يف جملدين 
ومصباح املشكاة وشرح دعاء ابن أيب حربة وغاية املطلوب وأعظم املنة فيما يغفر اهللا به الذنوب ويوجب به اجلنة 

ينة زبيد وكتاب قرة العيون يف أخبار اليمن امليمون وله مولد شريف نبوي وكتاب وبغية املستفيد يف أخبار مد
  املعراج إىل غري ذلك ومن شعره قوله يف صحيح البخاري ومسلم 

  ) لدي وقالوا أي ذين يقدم ** تنازع قوم يف البخاري ومسلم ( 
  ) كما فاق يف حسن الصياغة مسلم ** فقلت لقد فاق البخاري صنعة ( 

  فيهما ومنه 
  ) قلت البخاري جلى ** قالوا ملسلم سبق ( 
  ) قلت املكرر أحلى ** قالوا تكرر فيه ( 

ومل يزل على اإلفادة ومالزمة بيته ومسجده لتدريس احلديث والعبادة واشتغاله خبويصته عما ال يعنيه إىل أن تويف 
علي بن املؤيد املشهور حباجي جليب ضحى يوم اجلمعة السادس والعشرين من رجب وفيها املوىل عبد الرحيم بن 



الرومي القسطنطيين احلنفي عرف بابن املؤيد الفاضل العالمة أحد املوايل األصالء قال يف الشقائق كان أوال من طلبة 
العلم الشريف وقرأ على املوىل الفاضل سنان باشا وعلى املوىل خواجه زادة وكان مقبوال عندمها مث سلك مسلك 

لشيخ العارف باهللا حمي الدين األسكلييب ونال عنده غاية متمناه وحصل له شأن عظيم وجلس التصوف واتصل با
لالرشاد يف زاوية شيخه الشيخ مصلح الدين السروري ورىب كثريا من املريدين قال وباجلملة فقد كان جامعا بن 

ة وأقسام العلوم احلكمية وقد ظهرت الفضيلتني العلم والعمل وكان فضله وذكاؤه يف الغاية ال سيما يف العلوم العقلي
  له كرامات وقال يف الكواكب ذكره والده فقال استفدت منه واستفاد مين وأخذت عنه وأخذ

عين واستجزته لولدي أمحد وملن سيحدث يل من األوالد ويوجد على مذهب من يرى ذلك ومما أخذ عين كثري من 
إنه جمرب كما رواه لنا األئمة الواعون ومما أفادين أن اإلنسان مؤلفايت وأن كتابة خالق عليم ينفع لدفع الطاعون ف

ربنا إين أسكنت من { إذ قال ربنا مخس مرات ودعا استجيب له واحتج بقوله تعاىل حكاية عن إبراهيم عليه السالم 
قال } ساب ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر يل ولوالدي وللمؤمنني يوم يقوم احل{ إىل قوله } ذرييت بواد غري ذي زرع 

ربنا { إىل قوله } ربنا ما خلقت هذا باطال سبحانك { فاستحضرت يف احلال دليال آخر بربكته وهو قوله تعاىل 
فسر بذلك انتهى } فاستجاب هلم رهبم { اآلية وهي متام اخلمس مث عقبها بقوله } وآتنا ما وعدتنا على رسلك 

قال مخس مرات ربنا أجناه اهللا تعاىل مما خياف وأعطاه ما أراد  ويؤيد هذا ما روى عن جعفر الصادق من حزبه أمر من
  اآليات انتهى ملخصا } ربنا ما خلقت هذا باطال { وقرأ 

وفيها عبد الواحد املغريب املالكي نزيل دمشق الشيخ الصاحل قرأ على ابن طولون عدة مقدمات يف النحو مث األلفية 
كثريا وبرع يف فقه املالكية خترج فيه على أيب الفتح املالكي ودرس وشرحها البن املصنف ومسع عليه يف احلديث 

باجلامع األموي حسبة وكان يقرىء األطفال بالكالسة مث باألمينية وتويف يف البيمارستان النوري يوم اإلثنني ثاين 
  عشرى صفر 

م كان والده من األمراء واشتغل هو وفيها عبد الواسع املوىل الفاضل العالمة احلنفي الدميتوقي املولد أحد موايل الرو
بالعلم وقرأ على املوىل شجاع الدين الرومي مث على املوىل لطفي التوقايت وغريمها مث ارحتل إىل بالد العجم ووصل 
إىل هراة من بالد خراسان وقرأ هناك على العالمة حفيد السعد التفتازاين حواشي شرح العضد للسيد الشريف مث 

أواخر دولة السلطان سليم فأنعم عليه مبدرسة علي بك بأدرنة إىل أن وصل إىل إحدى الثمان مث عاد إىل الروم يف 
  واله قضاء بروسا مث واله السلطان سليمان قضاء القسطنطينية وبعد

يومني جعله قاضيا بالعسكر األناضويل مث عني له كل يوم مائة عثماين بطريق التقاعد مث صرف مجيع ما يف يده يف 
خلريات وبىن مكتبني ومدرسة ووقف مجيع كتبه على العلماء بأدرنة وكان عنده جارية فأعتقها وزوجها من وجوه ا

رجل صاحل مث ارحتل إىل مكة املشرفة وانفرد هبا عن األهل واملال والولد واشتغل بالعبادة إىل أن تويف وفيها فخر 
مام العالمة املفنن اخلطيب ويل خطابة السليمية الدين أبو النور عثمان بن مشس اآلمدي مث الدمشقي احلنفي اإل

بصاحلية دمشق ومشيخة اجلقمقية بالقرب من جامع األموي ودرس باجلامع املذكور وكان ساكنا جييد تدريس 
املعقوالت وله يد طوىل يف علم النغمة وله كتابة حسنة وحوى كتبا نفيسة وتويف يوم اإلثنني ثاين عشرى ربيع األول 

د السبعني ودفن يف طرف تربة باب الفراديس الشمايل وفيها نور الدين على الشوين الشافعي الصاحل وهو يف حدو
اجملمع على جاللته وصالحه أول من عمل طريقة احمليا بالصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم مبصر ولد بشوىن 

عليه وسلم وهو صغري ببلده مث انتقل إىل مقام قرية بناحية طندتا من غربية مصر ونشأ يف الصالة على النيب صلى اهللا 



سيدي أمحد البدوي فأقام فيه جملس الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم ليلة اجلمعة ويومها فكان جيلس يف مجاعة 
من العشاء إىل الصبح مث من صالة الصبح إىل أن خيرج إىل صالة اجلمعة مث من صالة اجلمعة إىل العصر مث من صالة 

صر إىل املغرب فأقام على ذلك عشرين سنة مث خرج يودع رجال من أصحابه يف املركب أيام النيل كان مسافرا الع
إىل مصر ففات املركب هبم وما رضي الريس يرجع بالشيخ فدخل مصر فأقام بالتربة الربقوقية بالصحراء وكان 

يه خلق كثري منهم الشيخ عبد الوهاب يتردد إىل األزهر للصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم فاجتمع عل
الشعراوي الزمه حنو مخس سنني مث أذن له أن يقيم الصالة يف جامع الغمري ففعل وكان الشيخ عبد القادر بن سوار 

  يتردد إىل مصر يف التجارة والطلب فالزم

طريقة الشوين بربكته يف الشوين ورجع إىل دمشق هبذه الطريقة مث اصطلح على تسمية هذه الطريقة باحمليا وانتشرت 
  اآلفاق وتويف بالقاهرة ودفن بزاوية مريده الشيخ عبد الوهاب الشعراوي 

وفيها مبارك بن عبد اهللا احلبشي الدمشقي القابوين الشيخ الصاحل املريب قال ابن املربد يف رياضه الشيخ مبارك ظهر 
هنى عن املنكر من إراقة اخلمور وغريها بعد ما أبطل يف سنة سبع وتسعني ومثامنائة وصار له مريدون وأمر باملعروف و

ذلك وقام على األتراك وقاموا عليه وقال ابن طولون قرأ الشيخ مبارك يف غاية االختصار على التقي بن قاضي 
عجلون وبىن له زاوية بالقرب من القابون التحتاين وأقام هو ومجاعته هبا وكان يتردد إليه شيخ اإلسالم املذكور 

هو ومجاعته يترصدون الطريق على نقلة اخلمر فيقطعون ظروفها ويريقوهنا فبلغ احلكام ذلك فقبض النائب  وكان
على بعض مجاعة الشيخ وحبسهم يف سجن باب الربيد فنزل الشيخ مبارك ليشفع فيهم فحبس معهم فأرسل ابن 

سروا بابه وأخرجوا من فيه من قاضي عجلون يشفع فيه فأطلق مث هجم بقية مجاعة الشيخ مبارك على السجن وك
رفاقهم فبلغ النائب فأرسل مجاعة من مماليكه فقتلوا منهم حنو سبعني نفسا عند باب الربيد وقرب اجلامع األموي مث 

ترك الشيخ مبارك ذلك والزم حضور الزوايا كزاوية الشيخ أيب بكر بن داود بالسفح ووقت سيدي سعد بن عبادة 
د عظيم اخللقة له مهة عظيمة وقوة بأس وشدة وله معرفة تامة بالنغمة والصيد والسباحة باملنيحة وكان شديد السوا

يغوص يف تيار املاء وخيرج وبني أصابع يديه ورجليه السمك وحج ومعه مجاعة من أصحابه فلما دخلوا مكة فرغت 
ففعل ذلك واشتراه بعض نفقتهم فقال لبعض أصحابه خذ بيدي إىل السوق واقبض مثين واصرفه على بقية اجلماعة 

جتار العجم مث أعتقه قال ابن طولون والشيخ مبارك هو الذي أحدث اللهجة يف الذكر قال وحقيقتها أهنم يذكرون 
  إىل أن يقتصروا من اجلاللة على

اهلمزة واهلاء لكنهم يبدلون اهلاء حاء مهملة فيقولون اح اح وتويف يوم اخلميس مستهل ربيع األول ودفن بتربة 
  قابون التحتاين ال

وفيها مشس الدين حممد بن عبد القادر بن أيب بكر بن الشحام العمري احلليب املوقت الفقيه مسع احلديث املسلسل 
باألولية على احملدث عبد العزيز بن فهد املكي وكان دينا خريا رئيسا جبامع حلب قال ابن احلنبلي قرأت عليه يف 

ويف ببيمارستاهنا وفيها مشس الدين حممد الظين الشافعي العامل املعتقد كان امليقات سافر إىل دمشق فمرض هبا وت
يؤدب األطفال ويف آخر عمره استمر مؤدبا هلم بالقيمرية اجلوانية وأعطى مشيخة القراء بالشامية الربانية وباشرها 

بياري املصري الصويف كان أشهرا مث مات عنها يوم اخلميس رابع احملرم ويف حدودها الشيخ تقي الدين أبو بكر األ
فقيها زاهدا عابدا يعرف الفقه واألصول واحلديث والقراآت والنحو واهليئة وكان يقرىء األطفال احتسابا ومل 
يتناول على التعليم شيئا وما قرأ عليه أحد إال انتفع وكان موردا للفقراء ببلده ابيار ال ينقطع عنه الضيف ومع 



ينفق من حيث ال حيتسب وأخذ الطريق عن الشيخ حممد الشناوي وأذن له يف تربية  ذلك ال راتب له وال معلوم بل
  املريدين فلم يفعل احتقارا لنفسه رمحه اهللا تعاىل 

  سنة مخس وأربعني وتسعمائة

  
فيها تويف الشيخ تقي الدين أبو بكر بن حممد بن يوسف القاري مث الدمشقي الشافعي الشيخ اإلمام العامل العالمة 

قق املدقق الفهامة شيخ اإلسالم أخذ عن الربهان بن أيب شريف والقاضي زكريا وغريمها من علماء مصر وبالشام احمل
عن احلافظ برهان الدين الناجي وغريه وتفقه بالتقي بن قاضي عجلون وابن أخته السيد كمال الدين بن محزة 

هاب الدين الرملي وويل نظر احلرمني وغريه والتقي البالطنسي وويل إمامة املقصورة باألموي شريكا للقاضي ش
  وتدريس الشامية

الربانية آخرا مدة يسرية واخترمته املنية ولزم املشهد الشرقي باجلامع األموي بعد شيخه ابن قاضي عجلون وردت 
نفية املشكالت إليه وعكف الطلبة عليه وممن أخذ عنه الشهاب الطييب والعالء بن عماد الدين وتزوج بنت مفيت احل

قطب الدين بن سلطان ورزق منها ابنا مات بعده مبدة يسرية وكان حمققا مدققا واقفا مع املنقول عاملا بالنحو 
والقراآت والفقه واألصول نظم أرجوز لطيفة يف عقيدة أهل السنه وله شعر حسن وتويف ليلة األربعاء ثالث عشر 

  ربيع األول ودفن مبقربة باب الصغري 
نال أبو بكر العلوي احلنفي نسبة إىل حممد بن احلنفية رضي اهللا عنه احلنفي املذهب املعروف بشيخ وفيها تقريبا امل

زاده كان من كبار الفضالء األذكياء مع ماله من املال والرزق والكتب النفيسة وكان صاحلا متواضعا ال حيب 
ه كانت زوجا مللكها ودخل حلب سنة التصنع من نفسه وال من غريه وكان جليل القدر بسمرقند بواسطة أن خالت

ثالث وثالثني ورافق ابن احلنبلي يف صدر الشريعة على الشهاب األنطاكي مث سافر إىل مكة وجاور هبا سنني مث عاد 
  إىل حلب مث سافر منها إىل بلده وهي يف اهلند وقطن هبا إىل أن مات 

بالعلم وقرأ القرآن بالسبع مث خدم سيدي حممد بن عنان  وفيها أبو العباس احلريثي املصري نشأ يف العبادة واالشتغال
وأخذ عنه الطريق وزوجه بابنته وقربه أكثر من مجيع أصحابه مث صحب بعده سيدي على املرصفي وأذن له أن 

يتصدى لالرشاد ومل يرشد حىت مسع اهلواتف تأمره بذلك فدعا إىل طريق اهللا تعاىل ولقن حنو عشرة آالف مريد وملا 
الوفاة قال خرجنا من الدنيا ومل يصح معنا صاحب يف الطريق وبىن له زاوية مبصر وعدة مساجد بدمياط  حضرته

واحمللة وغريمها قال الشعراوي ووقع له كرامات كثرية منها أنه جلس عندي بعض املغرب يف رمضان فقرأ قبل أذان 
  ق حىت صار كأنه شن بال وكانالعشاء مخس ختمات وطوى أربعني يوما وكان كثري التحمل هلموم اخلل

مع ذلك ال يعد نفسه من أهل الطريق وتويف بثغر دمياط ودفن بزاوية الشيخ مشس الدين الدمياطي وقربه هبا ظاهر 
يزار وفيها املوىل نور الدين محزة الشهري باوج باشا احلنفي أحد موايل الروم اشتغل وخدم املوىل معرف زاده مث درس 

درسة أزنيق مث مبدرسة أيب أيوب مث بإحدى املدرستني املتجاورتني بأدرنة مث بإحدى الثمان مث مبدرسة مغنيسا مث مب
مبدرسة السلطان بايزيد باماسية ونصب مفتيا هبا وعني له كل يوم سبعون عثمانيا بالتقاعد ومات هبا وكان حريصا 

مجع أمواال عظيمة وبىن يف آخر عمره  على مجع املال يتقلل يف معاشه ويلبس الثياب الدنية وال يركب دابة حىت
مسجدا بالقسطنطينية قريبا من داره وبىن هبا حجرا لطلبة العلم ووقف عليها أوقافا كثرية قال له الوزير إبراهيم 



باشا يوما أين مسعت بأنك حتب املال فكيف صرفته يف األوقاف قال هو أيضا من غاية حمبيت يف املال حيث مل أرض أن 
  دنيا فأريد أن يذهب معي إىل اآلخرة قاله يف الكواكب أخلفه يف ال

وفيها سليمان الصواف الشيخ الصاحل العارف باهللا تعاىل والد الشيخ أمحد ابن سليمان قال يف الكواكب كان قادريا 
 حلق سيدي علي بن ميمون وأخذ عن شيخ اإلسالم اجلد وعده شيخ اإلسالم الوالد ممن تلمذ لوالده من أولياء اهللا

تعاىل وأخربين ولده الشيخ أمحد أن ابن طولون كان يتردد إىل والده ويعتقده وأنه تويف يف هذه السنة انتهى ملخصا 
وفيها تقريبا حميي الدين عبد القادر بن أمحد بن اجلربيت الدمشقي الشافعي الفاضل أخذ عن مجاعة منهم البدر الغزي 

يق وشهد له أنه كان من أهل الفضل والذكاء والصالح وفيها عالء قرأ عليه شرح مجع اجلوامع قراءة حتقيق وتدق
الدين علي التميمي الشافعي الشيخ العالمة عامل بالد اخلليل أخو القاضي حممود التميمي نزيل دمشق تويف املترجم 

 اإلمام ببلد اخلليل قاله يف الكواكب وفيها املوىل سعد الدين عيسى بن أمري خان احلنفي املعروف بسعدى جليب
  العامل العالمة أحد

موايل الروم املشهورين بالعلم والدين والرياسة كان أصله من والية قسطموين مث دخل القسطنطينية مع والده ونشأ 
يف طلب العلم وقرأ على علماء ذلك العصر ووصل إىل خدمة الساموين مث صار مدرسا مبدرسة حممود باشا 

صار قاضيا بالقسطنطينية مث عزل وأعيد إىل إحدى الثمان مث صار مفتيا مدة  بالقسطنطينية مث سلطانية بروسا مث
طويلة قال يف الشقائق كان فائقا على أقرانه يف تدريسه ويف قضائه مرضى السرية حممود الطريقة وكان يف افتائه 

ا للشريعة حمافظا على مقبول اجلواب مهتديا إىل الصواب طاهر اللسان ال يذكر أحدا إال خبري صحيح العقيدة مراعي
األدب من مجلة الذين صرفوا مجيع أوقاهتم يف االشتغال بالعلم الشريف وقد ملك كتبا كثرية واطلع على عجائب 

منها وكان ينظر فيها وحيفظ فوائدها وكان قوي احلفظ جدا وله رسائل وتعليقات وكتب حواشي مفيدة على تفسري 
شرح خمتصر مفيد للهداية وبىن دارا للقراء بقرب داره مبدينة قسطنطينية  البيضاوي وهي متداولة بني العلماء وله

انتهى وكان السيد عبد الرحيم العباسي خليال لسعدى جليب ولكل منهما باآلخر مزيد اختصاص وللسيد عبد 
تيا عوضه الرحيم فيه مدائح نفيسة وقال ابن طولون تويف عند صالة اجلمعة ثاين عيد الفطر بعلة النقرس وأقيم مف

جوى زاده وفيها املوىل آشق قاسم احلنفي أحد املوايل الرومية كان من أزنيق واشتغل بالعلم وخدم املوىل عبد الكرمي 
مث درس باحلجرية مبدينة أدرنة وتقاعد بثالثني عثمانيا قال يف الشقائق كان ذكيا مقبول القول صاحب لطائف 

مشتغال بذكر اهللا تعاىل خاشعا يف صالته بلغ قريبا من املائة تويف بأدنة  ونوادر متجردا عن األهل والولد كثري الفكر
  انتهى 

وفيها جالل الدين حممد بن أمحد بن حممد بن أيب الفتح بن موالنا جالل الدين اخلالدي البكشي مث السمرقندي 
  احلنفي املشهور مبنال حممد شاه العجمي

اضعا سخيا قرأ على أكابر علماء العجم كاملنال عبد الغفور الالري كان شيخا معمرا حنيف البدن حمققا متفقها متو
أحد تالمذة منال عبد الرحيم اجلامي وقدم حلب يف هذه السنة وولده منال عبد الرحيم قال ابن احلنبلي اجتمعت به 

  مرارا وانتفعت به واستفدت منه وتويف حبلب ودفن مبقربة الصاحلني 
الدمشقي الشافعي أحد الفضالء البارعني قال ابن طولون كان الغالب عليه التنزه  وفيها مشس الدين حممد بن حسان

تويف يوم اإلثنني ثالث القعدة ودفن بباب الفراديس وفيها مشس الدين حممد الداودي املصري الشافعي وقيل املالكي 
ند جار اهللا بن فهد والبدر الشيخ اإلمام العالمة احملدث احلافظ كان شيخ أهل احلديث يف عصره أثىن عليه املس



الغزي وغريمها قال ابن طولون وضع ذيال على طبقات الشافعية للتاج السبكي وقال النجم الغزي مجع ترمجة شيخه 
احلافظ السيوطي يف جملد ضخم ورأيت على ظهر الترمجة املذكورة خبط بعض فضالء مصر أن مؤلفها تويف قبل 

عشرى شوال ودفن بتربة فريوز خارج باب النصر وفيها مشس الدين حممد بن الزوال بيسري من يوم األربعاء ثامن 
  مكية النابلسي الشافعي اإلمام العالمة تويف بنابلس يف هذه السنة كما قاله يف الكواكب 

وفيها املوىل سنان الدين يوسف بن املوىل عالء الدين على البكايل الرومي احلنفي أحد موايل الروم قرأ على والده 
على غريه وترقى يف التدريس حىت درس بإحدى الثمان وتقاعد عنه بثمانني عثمانيا وبقي على ذلك إىل أن مات و

وكان مشتغال بالعلم حيب الصوفية وله لطف وكرم وكان يعتكف العشر األواخر من رمضان وله حواش على شرح 
  املواقف للسيد ورسائل كثرية رمحه اهللا تعاىل 

  مائةسنة ست وأربعني وتسع

  
  فيها تويف برهان الدين إبراهيم بن حممد بن أيب بكر األرحياوي األصل

احلليب الدار الصرييف الشافعي قال يف الكواكب كان حيب خدمة العلماء باملال واليد وكان جيمع نفائس الكتب 
 وظيفة تلقني القرآن احلديثية والطبية وغريها ويسمح بإعارهتا وقرأ على الربهان العمادي وابن مسلم وغريمها وويل

العظيم جبامع حلب وغريها قال ابن احلنبلي وأعرض يف آخره عن حرفته وقنع بالقليل وأكب على خدمة العلم 
ورافقنا يف أخذ العلم عن الزيين عبد الرمحن بن فخر النساء وغريه رمحه اهللا وفيها تقريبا تقي الدين أبو بكر بن فهد 

ال يف الكواكب قدم دمشق من مكة صحبة الوزير الطواشي مث عاد إليها مع احلاج احلنفي املكي اإلمام العالمة ق
  مبشرا للسلطانىب تسمى برضا السطلطان سليمان عنه انتهى 

وفيها ظنا املوىل أبو السعود الشهري بابن بدر الدين زادة احلنفي أحد موايل الروم ولد بربوسا وتزوجت أمه بعد أبيه 
قرأ عليه مبادىء العلوم وقرأ على غريه وخدم املوىل ركن الدين مث أعطى قضاء بعض البالد باملوىل سيدي احلميدي ف

وله كتاب بالتركية مساه سليم نامه وهو مقبول عند أربابه وله ديوان بالتركية أيضا وكان فاضال صاحب ذكاء 
  وفطنة رمحه اهللا تعاىل 

شافعي الفاضل خطيب الصابونية بعد أخيه وناظر أوقاف وفيها شهاب الدين أمحد بن بركات بن الكيال الدمشقي ال
سيدي سعد بن عبادة رضي اهللا عنه تويف يوم األربعاء خامس رمضان وفيها خليل املصري املالكي اإلمام العالمة 
مفيت املالكية بالديار املصرية تويف بالقاهرة وتأسف الناس عليه وفيها بعد احلميد بن الشرف القسطموين الرومي 

نفي العامل العامل الواعظ طلب العلم مث رغب يف التصوف فصحب الشيخ مصلح الدين الطويل النقشبندي مث احل
  اختار بعد وفاته طريقة الوعظ فكان يعظ الناس بالقسطنطينية وعني له يف كل يوم ثالثون

ة بليغة وعبارات رائقة عثمانيا وكانت له يد طوىل يف التفسري وكان يدرس يف بيته ويفسر القرآن بتقريرات واضح
فصيحة واستفاد منه كثري من الناس وكان فارغ اهلم من أشغال الدنيا مقبال على صالح حاله طويل الصمت كثري 

الفكر وقورا مهيبا رمحه اهللا تعاىل وفيها تقريبا عبد الوهاب بن إبراهيم العرضي احلليب الشافعي مفيت الشافعية حبلب 
د يف رحلته ووصفه بالشيخ الفاضل والعامل الكامل البارع يف فنون العلم وأنواع األدب قال يف الكواكب ذكره الوال

  انتهى 



وفيها زين الدين عمر بن معروف اجلربيت املعروف بأبيه معروف مث الدمشقي إمام الصابونية كان فاضال عاملا عالمة 
لما ختم آية افتتح اآلية اليت قبلها قال ابن من نوادر الزمان يف احلفظ فإنه كان يقرأ القرآن من أوله إىل آخره ك

  طولون تردد إىل مرات ويف كل مرة نستفيد منه يف علم التفسري غرائب وتويف يف أواخر شعبان رمحه اهللا تعاىل 
وفيها القاضي جالل الدين حممد بن القاضي عالء الدين بن يوسف ابن علي البصروي الدمشقي اإلمام العالمة شيخ 

حلة قرب عاتكة وخطيب اجلامع األموي ولد عاشر رجب سنة تسع وستني ومثامنائة واشتغل على والده التربيزية مب
وغريه وويل خطابة الثابتية وتدريس الغزالية مث العادلية وفوض إليه نيابة احلكم الولوي بن الفرفور وخطب يف 

رف منه العيون وكان يقرأ سرية ابن هشام األموي نيابة مث استقالال إىل أن مات وكان خلطبته وقع يف القلوب وتذ
يف اجلامع األموي يف كل عام بعد صالة الصبح شرقي املقصورة وكان من العلم والصالح له حمفوظات يف الفقه 

وغريه وقيام يف الليل حافظا لكتاب اهللا تعاىل مواظبا على تالوته راكبا وماشيا ويف آخر خطبة خطبها باألموي 
اآلخر من هذه السنة وكان مريضا سقط عن املنرب مغشيا عليه قال ابن طولون ولوال أن املرقي  وكانت يف ثامن ربيع

  احتضنه

لسقط إىل أسفل املنرب قال ومل يكمل اخلطبة الثانية فصلى اجلمعة إمام اجلامع يومئذ الشيخ عبد الوهاب احلنفي 
  ة باب الصغري جتاه الشيخ نصر املقدسي وتويف املترجم ليلة الثالثاء رابع عشرى مجادى األوىل ودفن مبقرب

وفيها تقريبا حمي الدين حممد األشتييت الرومي الصاحل كان عابدا صاحلا متورعا يريب املريدين بزاويته بأشتيت يف 
  والية روم ايلي رمحه اهللا 

لى املوىل الفناري واملوىل وفيها املوىل بدر الدين حممود أحد املوايل الرومية احلنفي الشهري ببدر الدين األصفر قرأ ع
لطفي وغريمها مث درس مبدرسة بايل كربى وترقى إىل إحدى الثمان مث درس بايا صوفيا مث تقاعد مبائة عثماين ومات 
على ذلك وكان الغالب عليه العلوم العقلية وله مشاركة يف سائر العلوم وله تعليقات مل يدوهنا وكان حيب الصوفية 

  قاله يف الكواكب 
ا شرف الدين موسى البيت لبدي الصاحلي احلنبلي قال ابن طولون كان يسمع معنا على الشيخ أيب الفتح املزي وفيه

واحملدث مجال الدين بن املربد ولبس خرقة التصوف من شيخنا أيب عراقية وقرأ على حمنة اإلمام أمحد مجع ابن 
  اجلوزي وأشياء أخرى وتويف يوم اجلمعة سلخ ربيع الثاين 

  بع وأربعني وتسعمائةسنة س

  
فيها تويف شهاب الدين أمحد بن حممد بن أيب بكر الشهري بابن املؤيد أحد العدول بدمشق بل عني املوقعني بالشام 

قال يف الكواكب كان من أخصاء شيخ اإلسالم الوالد وأعيان طلبته مولده سنة مثان وستني ومثامنائة وتويف مستهل 
ن أمحد بن يونس املصري احلنفي املعروف بابن الشليب اإلمام العامل العالمة األوحد القعدة انتهى وفيها شهاب الدي

احملقق املدقق الفهامة كان عاملا كرمي النفس كثري الصدقة له اعتقاد يف الصاحلني واجملاذيب ذا حياء وحلم وعفو 
  وكان رفيقا ملفيت دمشق القطب بن سلطان يف الطلب على قاضي

بن الشحنة والربهان الطرابلسي مث املصري يف الفقه وعلى الشيخ خالد األزهري يف النحو القضاة شرف الدين ا
  وتويف بالقاهرة ودفن خارج باب النصر وله من العمر بضع وستون سنة 



وفيها الطيب بن عفيف الدين عبد اهللا بن أمحد خمرمة اليمين العدين الشافعي اإلمام العالمة احملدث قال يف النور ولد 
دن ليلة األحد ثاين عشر ربيع الثاين سنة سبعني ومثامنائة وأخذ عن والده وعن الفقيه حممد بن أمحد فضل وانتفع به بع

كثريا والزمه وكذلك أخذ عن حممد بن حسني القماط وأمحد بن عمر املزجد وغريهم وتفنن يف العلوم وبرع 
حية وأقرهبم فهما وأحسنهم تدريسا حىت يذكر أنه وتصدر للفتوى واالشغال وكان من أصح الناس ذهنا وأذكاهم قر

مل ير مثله يف حسن التدريس وحل املشكالت يف الفقه وصار يف آخره عمدة الفتوى بعدن وكان يقول أين أقرىء 
أربعة عشر علما وويل القضاء بعدن ومن مؤلفاته شرح صحيح مسلم وأمساء رجال مسلم وتاريخ مطول مرتب 

تدأ به من أول اهلجرة وكتاب يف النسبة إىل البلدان مفيد جدا وتويف بعدن يف سادس احملرم على الطبقات والسنن اب
  ودفن يف قرب جده ألمه القاضي العالمة حممد بن مسعود أيب شكيل بوصية ودفن يف قبة الشيخ جوهر 

لطبيب احلاذق أخذ وفيها زين الدين عبد القادر بن الشيخ مشس الدين حممد القويضي الدمشقي الصاحلي احلنفي ا
الطب عن الرئيس خشمش الصاحلي وكان أستاذا يف الطب يذهب إىل الفقراء يف منازهلم ويعاجلهم ويفاقرهم ورمبا 

مل يأخذ شيئا وقد يعطى الدواء من عنده أو يزكيه من كيسه وكان يف آخره يتلو القرآن يف ذهابه وإيابه من الصاحلية 
لقرب من اجلامع اجلديد وكان حسن احملاضرة مجيل املذاكرة وله شعر وسط إىل دمشق وكان ساكنا بالصاحلية با

وتويف ثامن عشر مجادى األوىل بالصاحلية ودفن جتاه تربة السبكيني وتأسف الناس عليه وفيها الشيخ على املعروف 
  بالذويب

أخذ عن الشيخ حممد الصاحل املكاشف أقام مبصر حنو عشرين سنة مث نزل إىل الريف وظهرت له كرامات وخوارق 
العدل الطناخي وغريه وكان مالميا يلبس تارة لباس احلمالني وتارة لباس التراسني وملا مات وجدوا يف داره حنو 

مثانني ألف دينار مع أنه كان متجردا من الدنيا قال الشعراوي اجتمعت به مرة واحدة عقب منام رأيته وذلك أين 
خ علي الذويب قطب الشرقية ومل أكن أمسع به أبدا فسألت الناس عنه فقالوا يل مسعت قائال يقول يل يف املنام الشي

هذا رجل من أولياء اهللا تعاىل قال وكان ميشي كثريا على املاء فإذا أبصره أحد اختفى وكان يرى كل سنة بعرفة 
  وخيتفي من الناس إذا عرفوه انتهى 

املصري تويف هبا يف هذه السنة قاله يف الكواكب وفيها تقريبا  وفيها زين الدين عمر التنائي املالكي الشيخ العالمة
سراج الدين عمر العبادي املصري الشافعي اإلمام العالمة املعلم بالربقوقية من الصحراء خارج القاهرة كان على 

قدم عظيم يف العبادة والزهد والورع والعلم وضبط النفس وكانت نقول مذهب الشافعي نصب عينيه وشرح 
عد الزركشي يف جملدين أخذ عن مسيه وبلديه السراج العبادي الكبري وعن الشمس اجلوجري وحيىي املناوي قوا

وغريهم وأجازوه وكان جماب الدعوة وملا حج وزار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فتحت له احلجرة الشريفة 
  رمحه اهللا تعاىل  والناس نيام من غري فاتح فدخلها وزار مث خرج فعادت األقفال كما كانت

وفيها مشس الدين حممد بن أمحد بن الشويكي الصاحلي احلنبلي العالمة كان إماما فقيها أفىت مدة مث امتنع من االفتاء 
يف الدولة الرومية وكان إماما باحلاجبية وكان أستاذا يف الفرائض واحلساب وله يد يف غري ذلك تويف يوم اإلثنني 

  إىل جانب قرب العالمة عالء الدين املرداوي  عاشر احملرم ودفن بالروضة
وفيها املوىل حمي الدين حممد بن إدريس احلنفي الشهري مبعلول أفندي أحد موايل الروم تنقل يف املدارس واملناصب 

  إىل أن ويل قضاء مصر وكان



العامل تويف بالقدس رمحه سيدا شريفا فاضال وفيها جنم الدين حممد بن علي بن النعيل الغزي الشافعي اإلمام العامل 
  اهللا تعاىل 

وفيها مشس الدين حممد بن حممد بن حممد بن أمحد الدجلي العثماين الشافعي اإلمام العالمة ولد سنة ستني ومثامنائة 
بدجلة وحفظ القرآن العظيم هبا مث دخل القاهرة فقرأ التنبيه وغريه على علمائها مث رحل إىل دمشق وأقام هبا حنو 

نة وأخذ عن الربهان البقاعي واحلافظ برهان الدين الناجي والقطب اخليضري والقاضي ناصر الدين بن ثالثني س
زريق احلنبلي واإلمام احملدث مشس الدين السخاوي وسافر إىل بالد الروم واجتمع بسلطاهنا أيب يزيد وحج من بالد 

ربعني النواوية وشرحا على الشفا للقاضي الشام مث عاد إىل القاهرة وكتب شرحا على اخلزرجية وشرحا على األ
عياض وشرحا على املنفرجة واختصر املنهاج واملقاصد ومساه مقاصد املقاصد وشرحه وأخذ عنه مجاعة منهم النجم 

  الغيطي قال مسعت عليه كثريا وأجاز لنا وتويف بالقاهرة رمحه اهللا تعاىل 
ب مبغوش مبعجمتني اإلمام احملقق املدقق العالمة اشتغل على وفيها مشس الدين حممد بن حممد التونس املالكي امللق

علماء املغرب ومسع الصحيحني واملوطأ والترمذي والشفا وقرأ البعض على اإلمام العالمة أيب العباس أمحد األندلسي 
إىل  املعروف باملشا ومسع على غريه وفضل يف بالده وبرع ومتيز وويل قضاء عسكر تونس مث قدم من طريق البحر

القسطنطينية يف دولة السلطان سليمان فعظمه وأكرم مثواه ورتب له علوفة حسنة وشاع فضله بني أكابرها وأخذ 
عنه مجاعة من أعياهنا حىت قاضيا العسكر إذ ذاك ومل يزل هبا معظما مبجال ينشر الفوائد وينثر الفرائد وأملى هبا أمايل 

سلطان يف الرحلة إىل مصر واعتذر بعدم صربه على شتاء الروم على شرح الشاطبية للجعربي مث استأذن من ال
وشدة بردها فأذن له وأمر له أن يستويف ما عني له من خزينتها فتوجه إليها من طريق الرب سنة أربع وأربعني فدخل 

  حلب فانتدب

به أهلها وشهدوا له  للقراءة عليه واألخذ عنه مجاعة من أهلها منهم ابن احلنبلي مث دخل طرابلس مث دمشق وانتفع
بالعلم خصوصا يف التفسري والعربية واملنطق والكالم والعروض والقراآت واملعاين والبيان وقرأ عليه العالء بن عماد 
الدين الشافعي يف أوائل تفسري البيضاوي فأفاد وأجاد حىت أذهل العقول وقرأ عليه القاضي معروف رسالة الوجود 

البحث للمسعودي وقرأ عليه الشهاب الطييب يف القراآت وأجازه إجازة حافلة  للسيد الشريف وبعض شرح آداب
مث سافر من دمشق يف يوم اإلثنني سادس عشر مجادى اآلخرة سنة أربع وأربعني وألف تليمذه الشيخ شهاب الدين 

وقال ابن احلنبلي الطييب مؤلفا يف تاريخ سفره بالكسور العددية مساه بالسكر املرشوش يف تاريخ سفر الشيخ مغوش 
يف ترمجته كان عاملا عالمة متقنا متفننا ذا إدراك عجيب واستحضار غريب حىت أنه كان يف قوته أنه يقرىء مثل 

العضد املرة بعد املرة من غري مطالعة قال وكان دأبه االستلقاء على القفا ولو حالة التدريس وعدم النهوض ملن ورد 
عنده من حب الرفاهية والراحة واالنبساط والشهامة انتهى وكان يطالع من عليه من األكابر كل ذلك ملا كان 

حفظه كلما أراد من العلوم ومل يكن عنده كتاب وال ورقة أصال وكان حيفظ شرح التلخيص مع حواشيه وشرح 
يف العشر الطوالع وشرح املواقف وشرح املطالع كما قاله يف الشقائق وباجلملة فإنه كان من أعاجيب الدنيا وتويف 

  األواخر من شعبان بالقاهرة ودفن جبوار اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه وكتب على قربه 
  ) به يف األرض أمثر كل مغرس ** أال يا مالك العلماء يا من ( 
  ) فأنت مبصر ملك احلسن تونس ** لئن أوحشت تونس بعد بعد ( 

العالمة تويف مبصر يف أواخر ربيع الثاين وفيها حمي الدين وفيها مشس الدين حممد الدمنهوري املصري املالكي الشيخ 
  حيىي بن إبراهيم بن قاسم ابن الكيال اإلمام احملدث مسع على والده يف مسند اإلمام أمحد وباشر يف



  اجلامع األموي وكان له فيه قراءة حديث وكان عنده حشمة وأجازه البدر الغزي وتويف يوم اإلثنني سلخ القعدة 

  وأربعني وتسعمائة سنة مثان

  
فيها تويف برهان الدين إبراهيم بن جنم الدين حممد بن برهان الدين إبراهيم ابن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرمحن بن 

مجاعة اإلمام العالمة احملدث املقدسي الشافعي ولد يوم اإلثنني خامس عشر احملرم سنة سبعني ومثامنائة ومسع على 
ا وأجاز له الربهان بن قاضي عجلون والتقي الشمين والقاضي أبو العباس بن نصر اهللا والده الكتب الستة وغريه

والتقي بن فهد والشمس بن عمران وأمني الدين األقصرائي والشرف املناوي والبدر بن قاضي شهبة واجلمال 
ريا عن والده الباعوين وأخوه الربهان وويل تدريس الصالحية ببيت املقدس سنني مث قطن دمشق وحدث هبا كث

وغريه وويل تدريس الشامية الربانية سنني مث تدريس التقوية ونظرها وسافر من دمشق فمات بقرية سعسع يف آخر 
ليلة الثالثاء خامس عشرى شوال بعد أن بقي سنني مستلقيا على ظهره من زلقة حصلت له بسبب رش املاء بداخل 

افة بدنه ولطف مزاجه مث محل من سعسع وأعيد إىل دمشق دمشق فانفك فخذه ومل ميكنه الصرب على عالجه لنح
  وغسل مبنزله ودفن بباب الصغري 

  وفيها تقريبا برهان الدين إبراهيم بن املبلط شاعر القاهرة من شعره يف القهوة 
  ) فيها شفاء النفس من أمراضها ** يا عائبا لسواد قهوتنا اليت ( 
  ) اد العني وسط بياضها حتكي سو** أو ما تراها وهي يف فنجاهنا ( 

وفيها شهاب الدين أمحد الطيب بن مشس الدين الطنبذاوي البكري الصديقي الشافعي قال يف النور هو شيخ 
  اإلسالم احلرب اإلمام العارف باهللا القانت األواه ولد بعد السبعني ومثامنائة تقريبا وتفقه بالنور السمهودي

أهل عصره مبنزلة الشمس من النجوم ومتيز يف معرفة املنطق واملفهوم وكان والقاضي أمحد املزجد وغريمها وكان يف 
شديد التصلب يف الدين والصدع باحلق ال خياف يف اهللا لومة الئم وكان يقول لتلميذه ابن زياد أنتم نفعكم أمحد 

د اخلزرجي املزجد وحنن بلحظه ولفظه وأخذ عنه خلق منهم شيخ اإلسالم ابن زياد واحلافظ شهاب الدين أمح
والغريب األكسع وعبد امللك بن النقيب وعبد الرمحن البجلي وصاحل النماري وغريهم وانتهت إليه رياسة الفتوى 

والتدريس وانتفع به اخلاص والعام ومن مصنفاته فتاوى مشهورة عليها االعتماد بزبيد وشرح التنبيه يف أربع 
حل النماري ومن عجيب ما مسعته منه أنه قال طالعت مجيع جملدات وله حاشية مفيدة على العباب قال الشيخ صا

اإليضاح شرح احلاوي للناشري يف ليلة واحدة وهو جملدان ضحمان وعلقت من كل باب فائدة وهذا خرق عادة 
وقال اخلوالين مسعته يقول كانت الفوائد اليت كتبتها تلك الليلة ثالثة كراريس وكان مفرط الذكاء حيفظ األرشاد 

  مه ومن نظ
  ) ومسكا وكافورا والبست عينه ** ومذ كنت ما أهديت للحب خامتا ( 
  ) تكون مدى األيام بيين وبينه ** وال القلم املربي أخشى عداوة ( 

  وال أعلم هلذه اخلصال أصال من كتاب وال سنة انتهى 
ي احلنفي ولد مبكة يف وفيها شهاب الدين أمحد بن الشمس حممد بن القطب حممد بن السراج البخاري األصل املك

صفر سنة ثالث ومثانني ومثامنائة واشتغل بالعلم فقرأ على السخاوي يف سنن أيب داود والشفا ودخل القاهرة مرارا 



ومسع احلديث فيها على مجاعة منهم احلافظ الدميي واجلالل السيوطي ولبس خرقة التصوف من بعض املشايخ وويل 
واملشيخة وأجازه بعضهم وقرأ الكتب الستة وغريها ومسع كثريا من الفقه  املناصب اجلليلة كالقضاء واإلمامة

واحلديث مع قوة حافظة وحسن كتابة وناطقة وتويف جبدة ظهر يوم السبت عاشر ربيع الثاين ومحل إىل مكة فدفن 
  باملعالة

  
ذكيا ينظم الشعر  وفيها شهاب الدين أمحد بن قطب الدين حممد الصفوري الصاحلي الشافعي الشيخ الفاضل كان

احلسن ومسع على ابن طولون يف احلديث وأضر قبل بلوغه وكان يقرأ يف البخاري يف املواعيد عن ظهر قلب بعد أن 
  أضر وتويف يوم اإلثنني سادس عشر رجب ودفن عند جده بتربة السبكيني 

احلنبلي خطيب اجلامع املظفري مسع  وفيها عماد الدين إمسعيل بن زين الدين عبد الرمحن بن إبراهيم الذنايب الصاحلي
على أيب بكر بن أيب عمرو وأيب عمر بن عبد اهلادي وأيب الفتح املزي وقرأ على ابن طولون يف العربية وتويف يوم 

  السبت تاسع عشرى شعبان ودفن بوصية منه مشايل صفة الدعاء أسفل الروضة 
وصلي الدمشقي امليداين الشافعي درس باجلامع األموي وفيها القاضي زين الدين عبد الرمحن بن عبد امللك بن امل

والظاهرية اجلوانية والقيمرية الكربى وويل نيابة القضاء بالصاحلية وغريها مث ترك ذلك وتويف يوم السبت مستهل 
  ربيع األول ودفن بزاويتهم مبيدان احلصا 

مفيت بالد القدس وأحد األصالء هبا كان يكتب وفيها عز الدين عبد العزيز املقدسي احلنفي الضرير اإلمام العالمة 
عنه الفتوى ويتناول الكاتب خامتة ليختم على السؤال خوفا من التدليس وتويف بالقدس يف أواسط شوال وفيها 
عالء الدين علي بن حممد بن عثمان بن إمساعيل البايب احلليب احلنبلي املعروف بابن الدغيم قال ابن احلنبلي ويل 

بلة جبامع حلب وكان هينا لينا صبورا على األذى مزوحا وتويف يوم اجلمعة ثاين عشر رمضان ودفن تدريس احلنا
  جبوار مقابر الصاحلني بوصية منه 

وفيها شرف الدين أبو الوفا وأبو السعادات قاسم بن خليفة بن أمحد ابن حممد احلليب الشافعي املعروف بابن خليفة 
ع وسبعني ومثامنائة ونشأ هبا ومحله والده على طلب العلم واشترى له نفائس ولد حبلب ليلة عيد األضحى سنة سب

  الكتب فلزم كثريا من العلماء منهم البدر السيويف ومنال عرب واملظفر

ابن علي الشريازي والربهان العمادي وغريهم وباشر يف أول أمره صنعة الشهادة وجلس مبكتب العدل خارج باب 
نية للربهان العمادي ووظائف أخرى واستنيب يف الدولة العثمانية كثريا يف فسوخ النصر وويل إعادة العصرو

األنكحة وجلس لتعاطي األحكام الشرعية برهة من الزمان وكان خيدم العلماء ويبذل املال يف خدمتهم وكان له 
ل يف نزعه اهللا اهللا تواضع طارحا للتكلف وتويف حبلب يف ذي احلجة ودفن مبقربة السيد علي باهلزازة ومازال يقو

  حىت مات 
وفيها مشس الدين حممد بن خليل بن علي بن عيسى بن أمحد بن صاحل بن محيس ابن حممد بن عيسى بن داود بن 
مسلم الصمادي مث الدمشقي القادري الشيخ الصاحل املعتقد املسلك املريب ويل اهللا تعاىل العارف به شيخ الطائفة 

اء اهللا تعاىل تظهر منه يف حال الذكر أمور خارقة للعادة وكانت عمامته وشده من الصمادية بالشام كان من أولي
صوف أمحر وله جمالسة حسنة وللناس فيه اعتقاد خصوصا أعيان األروام وسافر إىل الروم واجتمع بالسلطان سليم 

ية كنا كر تابع وادي العجم فاعتقده اعتقادا زائدا وأعطاه قرية كتيبة رأس املاء مث استقر األمر على أن عني له قر



وغالهلا إىل اآلن تستوفيه الصمادية بعضه لزاوية الشيخ حممد املذكور مبحلة الشاغور وبعضه لذريته واشتهر أمره 
وأمر آبائه من قبل بدق الطبول عند هيمان الذاكرين واشتداد الذكر واستفىت فيه ابن قاضي عجلون والشمس بن 

باحته قياسا على طبل احلجيج وطبل احلرب قال يف الكواكب وباجلملة أن جمالسهم حامد والبدر الغزي فأفتوا بإ
مهيبة عليها الوقار واألنس ختشع القلوب لسماع طبوهلم وإنشادهم خالون عن التصنع واشتهرت عن بعض آباء 

حلقتهم يوم صاحب الترمجة قصة عجيبة هي أن مجاعة الصمادية كانوا يضربون الطبول قدميا بني يدي الشيخ يف 
اجلمعة بعد الصالة فأمر بعض احلكام مبنعهم من ذلك فأخرج الطبل إىل خارج اجلامع فدخل الطبل حمموال يضرب 

  عليه وال يرون له حامال وال عليه ضاربا واستمر يف

خامس هواء اجلامع من باب الربيد حىت انصدم ببعض عواميد اجلامع مما يلي باب جريون وتويف املترجم يوم اجلمعة 
  عشرى مجادى األوىل ودفن بايوان زاويته وخلف مثانية عشر ولدا ذكورا وإناثا ودنيا عريضة انتهى ملخصا 

وفيها القاضي مشس الدين حممد بن رجب البهنسي احلنفي والد الشيخ جنم الدين البهنسي مفيت احلنفية بدمشق قال 
ة زين الدين بن يونس نيابة القضاء وتويف يوم األربعاء ابن طولون كان نقيب احلكم مث فوض إليه قاضي قضاة احلنفي

عشرى رجب وفيها القاضي كمال الدين حممد بن قاضي القضاة قطب الدين حممد بن حممد اخليضري الدمشقي 
الشافعي ويل القضاء مبيدان احلصا وغريه يف أيام قاضي دمشق ابن اسرافيل وكان عنده حشمة وفضيلة وكان أحد 

امع األموي إال أنه كان يستعمل األفيون وكان يف الغالب مستغرقا ورمبا حدث له ذلك وهو ماش يف املدرسني باجل
الطريق فدخل يوم السبت مستهل ربيع الثاين إىل ميضأة العنربانية بالقرب من اجلامع األموي لقضاء احلاجة وأغلق 

ا به أخرجوه فخرجت روحه يف احلال عليه الباب فكأنه سرد على عادته فسقط على رأسه يف اخلال فلما أحسو
  فحمل إىل بيته فغسل وكفن وصلى عليه باألموي ودفن مبقربة باب الصغري قاله يف الكواكب 

  سنة تسع وأربعني وتسعمائة

  
فيها تويف قاضي القضاة شهاب الدين أمحد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي احلنبلي املعروف بابن النجار اإلمام 

سالم ولد سنة اثنتني وستني ومثامنائة ومشاخيه تزيد على مائة وثالثني شيخا وشيخة وكان عاملا عامال العالمة شيخ اإل
متواضعا طارحا للتكلف مسع منه ابن احلنبلي حني قدم حلب مع السلطان سليم سنة اثنتني وعشرين وتسعمائة 

  اجازة ثانية جبميع ما جتوز له وعنهاملسلسل باألولية وقرأ عليه يف الصرف وأجاز له مث أجاز له بالقاهرة 

روايته بشرطه كما ذكره يف تارخيه وقال يف الكواكب ذكر والد شيخنا أنه ملا دخل دمشق صحبة الغوري هو 
وقاضي القضاة كمال الدين الطويل الشافعي وقاضي القضاة عبد الرب بن الشحنة احلنفي وقاضي القضاة املالكي 

علو أسانيدهم وكان ذلك يف أوائل مجادى األوىل سنة اثنتني وعشرين وتسعمائة هرع إليهم مجاعة لألخذ عنهم ل
وذكر الشعراوي أن صاحب الترمجة مل يل القضاء إال بعد إكراه الغوري له املرة بعد األخرى مث ترك القضاء يف 

قط مع أنه انتهت إليه  الدولة العثمانية وأقبل على العبادة وأكب على االشتغال يف العلم حىت كأنه مل يشتغل بعلم
الرياسة يف حتقيق نقول مذهبه ويف علوم السنة يف احلديث والطب واملعقوالت وكان يف أول عمره ينكر على 

الصوفية مث ملا اجتمع بسيدي علي اخلواص وغريه أذعن هلم واعتقدهم وصار بعد ذلك يتأسف على عدم اجتماعه 
  وصار له كشف عظيم قبيل موته وتويف مبصر انتهى بالقول يف أول عمره مث فتح عليه يف الطريق 



وفيها بدر الدين حسن بن علي الطرباين من بلدة عند بركة طربية الشافعي املقرىء نزيل دمشق حفظ القرآن 
العظيم مبدرسة شيخ اإلسالم أيب عمر مث تاله بعدة روايات على الشيخ عالء الدين القيمري واشتغل بالنحو على 

ب بقراءة األطفال يف مكتب عز الدين غريب املدرسة املذكورة وصلى عدة ممن أقرأه بالقرآن وكان ابن طولون وتسب
أحد شقيه بطاال ال ميشي إال بعكاز وتويف ليلة األحد ليلة عيد الفطر وفيها عرفة القريواين املغريب املالكي العارف 

كراماته ما حكاه سيدي حممد بن الشيخ علوان باهللا تعاىل شيخ سيدي علي بن ميمون وسيدي أمحد بن البيطار من 
يف كتابه حتفة احلبيب أن سلطان املغرب كان قد حبسه بنقل واش كاذب فوضعه يف السجن وقيده باحلديد فكان 
الشيخ عرفة إذا حضر وقت من أوقات الصلوات أشار إىل القيود فتتساقط فيقوم ويصلي فقال له بعض من كان 

  معه يف السجن إذا كان

ل هذا املقام لك عند اهللا فألي شيء ترضى ببقائك يف السجن فقال ال يكون خروجي إال يف وقت معلوم مل حيضر مث
إىل اآلن واستمر على حاله حىت رأى سلطان املغرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال له عجل بإطالق عرفة 

لياء اهللا تعاىل فلما أصبح أطلقه مكرما مبجال من السجن مكرما وإياك من التقصري تكن مغضوبا عليك فإنه من أو
  رمحه اهللا تعاىل 

وفيها عالء الدين علي بن حسن بن أيب مشعل اجلراعي مث الدمشقي الشافعي املشهور بالقيمري لكونه كان يسكن 
وفيه ويف  مبحلة القيمرية جتاه القيمرية الكربى كان إماما مقرئا عالمة قرأ يف علم القراآت على الشمس بن املالح

العربية على اجلمال البويضي وتفقه بالتقي القاري وأجازه بالتدريس واالفتاء وأم للشافعية باألموي تويف شهيدا بعلة 
البطن يوم السبت حادي عشرى مجادى األوىل ودفن بوصية منه يف باب الصغري إىل جانب أخ له يف اهللا صاحل وفيها 

د اهللا ابن حممد بن حممد بن أمحد احلسيين القزويين الشافعي املعروف قاضي علي بن عبد اللطيف بن قطب بن عب
بقاضي علي كان من بيت علم وقضاء وويل قضاء قزوين مث تركه وكتب على الفتوى مث دخل بالد الشام وحج 
الده وأخذ احلديث عن التقي القاري وغريه مث عاد إىل بالده فدخل حلب فاستجازه ابن احلنبلي فأجاز له وتويف بب

  يف هذه السنة 
وفيها مشس الدين حممد بن شعبان بن أيب بكر بن خلف بن موسى الضريوطي املصري الشافعي املشهور بابن عروس 

اإلمام العالمة ولد سنة سبعني ومثامنائة بسندبون جتاه ضريوط وأخذ العلم عن الشهاب بن شقري املغريب التونسي 
وم املتعارفة لتضلعه منها وصحب سيدي الشيخ أبا العون املغريب ودعا له وعن النور احمللى وأجاز له تدريس العل

وقرأ ثالثيات البخاري على أمة اخلالق بنت العقىب حبق جازهتا من عائشة بنت عبد اهلادي عن احلجار وكان ذكيا 
  متواضعا طارحا للتكلف يصل إىل املدارك الدقيقة بفهم ثاقب وكان حيفظ كتبا كثرية

هر قلب حىت كأهنا مل تغب عنه ومجع اهللا له بني احلفظ والفهم وكان مدرسا مبقام اإلمام الشافعي مبصر يسردها عن ظ
فأخذه عنه رجل أعجمي فرحل إىل الروم واسترده مضموما إليه تدريس اخلشابية مبصر املشروطة ألعلم علماء 

أهلهما منهم ابن احلنبلي وأجازه بسائر  الشافعية ودخل يف رحلته إىل الروم دمشق وحلب وأخذ عنه هبما مجاعة من
مروياته مث دخل دمشق ثانيا يف العود واجتمع بأعيان علمائها وأضافوه وأكرموه وشهدوا له بالفضل الباهر وتويف 
بالقاهرة ليلة اجلمعة سابع عشرى شوال وفيها مشس الدين حممد ابن عبد الرمحن الصهيوين الشافعي اإلمام العالمة 

ألطروش بطرابلس تويف هبا يف ذي القعدة وفيها هداية اهللا بن بار علي التربيزي األصل القسطنطيين خطيب جامع ا
احلنفي أحد موايل الروم كان فصيحا مقتدرا على التعبري بالعربية يغلب عليه علم الكالم ومييل إىل اقتناء الكتب 



املوىل بري أمحد واملوىل حمي الدين الفناري وابن النفيسة وكان عارفا باألصلني والفقه مشاركا يف غريمها قرأ على 
كمال باشا وغريهم مث تنقل يف املدارس إىل أن أعطي قضاء مكة فقدم حلب ودمشق ذاهبا إليها سنة ست وأربعني 

مث رحل من مكة إىل مصر وترك القضاء لعلة أملت به بعينيه وأخذ يف عالجها مبصر فلم يربأ فبقي هبا إىل أن مات 
قريبا شرف الدين حيىي الرهاوي املصري احلنفي اإلمام العالمة كان نازال بدمشق وسافر مع الشيخ وفيها ت

  الضريوطي إىل مصر سنة اثنتني وأربعني وتويف هبا 
وفيها مجال الدين يوسف بن حيىي اجلركسي احلنفي ابن األمري حمي الدين ابن األمري أزبك الفاضل قرأ شرحي الشيخ 

ة والقواعد على ابن طولون مث أخذ يف حل األلفية عليه وكتب له إجازة وحل الكنز على القطب خالد على اجلرومي
بن سلطان مث عرض له السفر إىل مصر ألجل استحقاقه يف وقف جده فتويف هبا غريقا ودفن بتربة جده املنسوب إليه 

  األزبكية

  سنة مخسني وتسعمائة

  
ومي احلنفي املعروف بعرب جليب العامل الفاضل اشتغل وحصل وخدم ابن فيها تويف املوىل أمحد بن املوىل محزة الر

أفضل زادة مث رحل إىل مصر يف دولة السلطان بايزيد وقرأ على علمائها يف الكتب الستة والتفسري والفقه واألصول 
د الروم فبىن له واهلندسة واهليئة وقرأ املطول بتمامه وأجازوه ودرس مبصر وأقرأ املطول واملفصل مث عاد إىل بال

الوزير قاسم باشا مدرسة بالقرب من مدرسة أيب أيوب األنصاري ودرس هبا مدة عمره وكان أكثر أشغاله بالفقه 
  وتفسري البيضاوي وكان عاملا عابدا صحيح العقيدة حسن السمت انتفع به كثري من الناس رمحه اهللا تعاىل 

حلنفي مث الشافعي املشهور بابن قيما اعتىن بالقراآت وتزوج بابنة وفيها شهاب الدين أمحد بن محزة القلعي احلليب ا
الشيخ نور الدين البكري الشافعي خطيب املقام فانتقل إىل مذهبه فصار شافعيا بعد أن كان حنفيا هو وأبوه وقرأ 

  احلجة عليه حبلب وأخذ أيضا بالقاهرة عن النشار املقري صاحب التآليف املشهورة وتويف حبلب يف أوائل ذي 
وفيها شهاب الدين أمحد بن عبد احلق بن حممد السنباطي املصري الشافعي الواعظ باجلامع األزهر اإلمام العامل 

العالمة أخذ عن والده وغريه وكان معه مبكة يف جماورته هبا سنة إحدى وثالثني وتسعمائة ووعظ باملسجد احلرام يف 
ي تقدم للصالة على والده حني تويف مبكة قال الشعراوي مل نر أحدا حياة أبيه وفتح عليه يف الوعظ حينئذ وهو الذ

من الوعاظ أقبل عليه اخلالئق مثله وكان إذا نزل عن الكرسي يقتتل الناس عليه قال وكان مفننا يف العلوم الشرعية 
ار األرض وله الباع الطويل يف اخلالف ومذاهب اجملتهدين وكان من رؤس أهل السنة واجلماعة واشتهر يف أقط

  كالشام واحلجاز واليمن والروم وصاروا يضربون به املثل وأذعن له علماء مصر اخلاص منهم

والعام وويل تدريس اخلشابية مبصر بعد الضريوطي وهي مشروطة ألعلم علماء الشافعية كالشامية الربانية بدمشق 
ا وتويف يف أواخر صفر قال الشعراوي وملا وكان يقول بتحرمي قهوة النب مث انعقد اآلن االمجاع على حلها يف ذاهت

مات أظلمت مصر ملوته واهندم ركن عظيم من الدين وما رأيت يف عمري كله أكثر خلقا من جنازته اال جنازة 
  الشهاب الرملي 

وفيها شهاب الدين أمحد بن عبد اهللا بن عبد القادر البغدادي األصل الصاحلي احلنفي الشهري بابن احلصري قال ابن 
طولون هو أخونا وابن شيخنا العالمة مجال الدين حفظ القرآن واملختار وغريمها ومسع احلديث على شيخنا ابن عبد 



اهلادي وأخيه الشهاب أمحد وولده واشتغل وحصل وألف مث سلك طريق السلف الصاحل وحضر كثريا عندي 
ه أي بسفح قاسيون لصيق تربة العم وتويف ليلة األحد خامس عشر رجب عن حنو مخس وستني سنة ودفن عند والد

من جهة الشرق انتهى وفيها املوىل إسحق الرومي أحد موايل الروم الطبيب كان نصرانيا طبيبا وكان يعرف علم 
احلكمة معرفة تامة وقرأ على املوىل لطفي التوقايت املنطق والعلوم احلكمية وباحث معه فيها مث أجنز كالمهم إىل 

ر عنده حقيقة اإلسالم فاعترف وأسلم مث ترك الطب واشتغل بتصانيف اإلمام حجة اإلسالم العلوم اإلسالمية وقر
الغزايل واإلمام فخر الدين الرازي وداوم على العمل بالكتاب والسنة وصنف شرحا على الفقه األكرب أليب حنيفة 

  رضي اهللا عنه 
قاف اليمين السيد اجلليل صاحب الكرامات وفيها الشيخ شيخ بن إمسعيل بن إبراهيم بن الشيخ عبد الرمحن الس

اخلارقة واآليات الصادقة كان من كبار مشايخ اليمن حكى عنه أنه قيل له ههنا رجل حتصل له حالة عظيمة عند 
السماع فقال ليس الرجل الذي حيتاج إىل حمرك حيركه إمنا الرجل الذي ال يغيب عنه الشهود حىت يف حالة اجلماع 

  بالشحر ودفن هبا فضال عن غريه تويف

  
وفيها عبد الرمحن املناوي املصري الشيخ الصاحل العامل العابد الورع أحد تالمذة سيدي حممد الشناوي كان رضي 

اهللا عنه مجيل األخالق كرمي النفس محاال لألذى صبارا على البالء كثري احلياء ال يكاد يرفع بصره إىل السماء وال إىل 
تقل إىل اجلامع األزهر فأقام به مدة وانتفع به خالئق مث رجع إىل بلده املناوات ومات هبا جليسه أقام يف طنتدا مث ان

وفيها زين الدين عبد اللطيف بن علم الدين سليمان بن أيب كثري املكي اإلمام العالمة قدم دمشق وأقام هبا مدة وقرأ 
ثني مث سافر إىل السلطان سليمان حني الشفا على الشمس بن طولون الصاحلي يف جملسني يف رجب سنة مثان وثال

كان ببغداد فواله قضاء مكة عن الربهان بن ظهرية وأضيف إليه قضاء جده ونظر احلرم الشريف مث رجع إىل دمشق 
وتوجه إىل مكة مع احلاج هو والشيخ أبو الفتح املالكي وتويف هبا وكان له شعرحسن منه املوشح املشهور يف القهوة 

  الذي مطلعه 
  ) وشفا األنفس ** وة النب مرهم احلزن قه( 
  ) من هلا حيتسي ** فهي تكسو شقائق احلسن ( 

  وقد عارضه الشيخ أبو الفتح املالكي املغريب مبوشح على وزنه وقافيته 
وفيها عبد اللطيف بن عبد املؤمن بن أيب احلسن اخلراساين اجلامي األمحدي اهلمداين الطريقة العارف باهللا تعاىل خرج 

بالده يريد احلج يف جم غفري من مريديه فدخل القسطنطينية يف دولة السلطان سليمان فأكرم مثواه هو وأركان  من
دولته وتلقن السلطان منه الذكر مث دخل حلب وقرأ هبا األوراد الفتحية على وجه خشعت له القلوب وذرفت منه 

ي فقال هي نسبة إىل جدي مري أمحد أحد شيوخ جام العيون قال ابن احلنبلي وسألته عن وجه قوله يف نسبته األمحد
يف وقته قال ونسيب متصل جبابر بن عبد اهللا البجلي قال واستخربته عن شيخه يف الطريق فقال هو حاجي حممد 

  اجلوشاين قال

قال  وسألته تلقني الذكر فلقنين إياه وكتب يل دستور العمل ولكن بالفارسية مث حج وتوجه إىل بالده وتويف ببخارى
  ابن احلنبلي وكان حمدثا مفسرا مستحضرا لألخبار معدودا من أرباب األحوال والصواب أنه تويف سنة ثالث وستني 
وفيها عبد اللطيف اخلراساين احلنفي العامل العالمة دخل دمشق سنة تسع وثالثني حاجا فنزل بالصاحلية وظهر علمه 



  وعمله خصوصا يف التفسري 
راهيم الرومي احلنفي أمري أمراء دمشق كان له أوال اشتغال بالعلم وصار مدرسا بعدة وفيها عيسى باشا بن إب

مدارس حىت اتصل إىل إحدى الثمان مث صار موقعا بالديوان السلطاين مث ويل اإلمارة يف بعض البالد مث إمارة حلب 
ا بعدة من العلوم ومل يترك فأحسن فيها السرية مث إمارة دمشق وعزل منها مث أعيد إليها ورسخ فيها وكان عامل

املطالعة أيام اإلمارة وكان له حسن أدب ولطف معاشرة إال أنه كان إذا اشتد غضبه مخش يديه فيدميها وهو ال 
يدري وأبطل كثريا من الظالمات وعاش أهل القرى أيام واليته عيشة طيبة وكان مكرما ألهل العلم ومشايخ 

شيخ حسن الكيالين ملا قدم دمشق يف يوم األحد تاسع صفر وأوصى أن يلقن الصوفية ولبس اخلرقة القادرية من ال
فلقنه الشيخ أبو الفتح املالكي وأوصى أن يسحب على األرض قبل الدفن إىل قربه تعزيزا لنفسه فحمل سريره إىل 

لعريب عند الصاحلية فلما قرب من قربه سحب على األرض قليال تنفيذا لوصيته ودفن يف حوش الشيخ حمي الدين ا
شباكه الشرقي بوصية منه وفيها قطب الدين أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن عمر بن سلطان الدمشقي الصاحلي 

احلنفي شيخ اإلسالم مفيت بالد الشام اإلمام العالمة ولد ليلة ثاين عشر ربيع األول سنة سبعني ومثامنائة وأخذ عن 
تدريس القصاعية املختصة باحلنفية وتدريس الظاهرية اليت هي القاضي عبد الرب بن الشحنة وغريه وكان بيده 

  مسكنه والنظر

عليها وكان له تدريس يف اجلامع األموي وغري ذلك من املناصب العلية وويل القضاء مبصر يف زمن الغوري نيابة عن 
الوجه والذات شيخه ابن الشحنة وكف بصره من بعد مع بقاء مجال عينيه حبيث يظن أهنما بصريتان وكان حسن 

جليل املقدار مهيبا معظما نافذ الكلمة عند الدولة يردون األمراء إليه يف الفتوى ماسك زمام الفقهاء وكان ميلي من 
يكتب اجلواب على األسئلة اليت ترفع إليه واختذ ختما منقوشا خيتم به على الفتوى خوفا من التلبيس عليه وكان 

الفقه ورسالة يف حترمي األفيون والربق الالمع يف املنع من الربكة يف اجلامع يقول بتحرمي القهوة وصنف مؤلفا يف 
وغري ذلك وتويف ليلة الثالثاء سابع عشرى ذي القعدة ودفن داخل تربة القلندرية من باب الصغري يف بيت مسقف 

  معد للعلماء والصلحاء من املوتى 
لشافعي املعروف يف مدينة الباب بابن صليلة ويف حلب بالنجم وفيها جنم الدين حممد بن أمحد بن عمر البايب احلليب ا

اإلمام ألنه كان إماما خلري بك األشريف كافل حلب اإلمام الفقيه األصويل اخلطيب ابن اخلطيب كانت له قراءة 
  حسنة وصوت جهوري وتويف يف أواخر احلجة 

ي الشهري مبحمد بيك كان من مماليك السلطان أيب وفيها املوىل حمي الدين حممد بن عبد اهللا أحد موايل الروم احلنف
يزيد ورغب يف العلم وترك طريق اإلمارة وقرأ على مجاعة منهم املوىل مظفر الدين العجمي واملوىل حمي الدين 

الفناري وغريمها مث خدم ابن كمال باشا وصار معيدا لدرسه مث تنقل يف املدارس مث اختل دماغه مث برىء فسافر إىل 
البحر فأسرته النصارى فاشتراه بعض أصدقائه منهم مث عاد إىل قسطنطينية فأعطاه السلطان سليمان  مصر يف

سلطانية بروسا مث مدرسة أيب يزيدخان بأدرنة مث قضاء دمشق فدخلها حادي عشر صفر سنة ست وأربعني وعزل 
  عطى يف أثناء املرض قضاء مصرعنها يف صفر سنة تسع وأربعني فعاد إىل الروم واختل مزاجه غاية االختالل وأ

فسافر إليها يف أيام الشتاء فأدركته املنية يف الطريق وكان حمبا للعلم وأهله وللصوفية وله مهارة يف العلوم العقلية 
  ومعرفة بالعلوم الرياضية وله تعليقات على بعض الكتب وتويف يف بلدة كوتاهية 

بن حممد الرعيين األندلسي األصل الطرابلسي املولد املالكي نزيل  وفيها أبو عبد اهللا حممد بن عبد الرمحن بن حسن



مكة ويعرف هناك كسلفه باحلطاب ويتميز عن شقيق له أكرب منه امسه حممد أيضا بالرعيين وذلك باحلطاب ويعرف 
زرية يف مكة بالطرابلسي ولد يف صفر سنة إحدى وستني ومثامنائة بطرابلس ونشأ هبا فحفظ القرآن والرائية واجل

وتفقه فيها يسريا على حممد القابسي وعلى أخيه مث حتول مع أبويه وأخيه ومجاعتهم إىل مكة سنة سبع وسبعني 
فحجوا ورجعوا وقد تويف بعضهم فأقاموا هبا سنني ومات كل من أبويه يف أسبوع واحد يف ذي احلجة سنة إحدى 

يف موسم سنة أربع ومثانني فحجا مث جاورا باملدينة النبوية ومثانني بالطاعون واستمر هو وأخوه هبا إىل أن عادا ملكة 
اليت تليها وعاد األخ بعد حجه منها إىل بالده وهو إىل املدينة وقرأ على الشمس العويف يف العربية وعلى السراج 

ر ابن معمر يف الفقه وغريه وعاد ملكة فالزم الشيخ موسى احلاجيب وقرأ فيها القراآت على موسى املراكشي وصاه
حزم على ابنته ومسع من احلافظ السخاوي كل ذلك مع الفاقة والعفة ونعم الرجل كان قال جار اهللا ابن فهد وقد 
فتح اهللا عليه يف آخر عمره وصار من املعتقدين يف العلم والدين وظهر له ثالثة من األوالد هم اجلمال حممد وزيىن 

دهم مع جنابتهم وصار أكثرهم من املفتني واملدرسني حبرم اهللا بركات والشهاب أمحد وزوجهم يف حياته ورأى أوال
األمني وانقطع مبنزله عدة سنني وهو يدرس فيه ورتب له مرتب يف اجلوايل واعتقده الناس يف اآلفاق وقصد 

بالفتوحات والودائع وناله الضرر من الدولة بسببها وهو متقنع متعفف جمتهد يف عمارة األوقاف اليت حتت نظره 
  وكذلك ولده األكرب وحتمل لذلك كثريا من الديون وقاسى

  شدة يف مرضه حىت تويف ليلة السبت ثاين عشر صفر عن تسعني سنة 
وفيها مشس الدين حممد بن عبدو الشيخ الصاحل الزاهد املعمر اخلاقوين األردبيلي اخلرقة احلنفي ولد بسرة الفرات يف 

محلته أمه إىل الشيخ حممد الكواكيب احلليب فأمر خليفته الشيخ سليمان مجادى اآلخرة سنة مخس وستني ومثامنائة و
العيين أن يربيه ومل يزل يتعاطى الذكر والفكر حىت فتح عليه وكان يتردد إليه الزوار فال يرى نفسه إال ذليال وال 

موال عظيمة كانت يطلب أحد منه الدعاء إال سبقه إىل طلبه منه وكان زاهدا متعففا عما يف أيدي الناس وعن أ
تدفعها إليه احلكام وكان يؤثر العزلة وشاع عنه أنه كان ينفق من الغيب وكانت مكاشفاته ظاهرة وكان كثريا يقول 

  لست بشيخ وال خليفة وتويف حبلب يف أواخر شوال 
ابن فضل  وفيها املوىل حمي الدين حممد بن مصطفى القوجوي احلنفي اإلمام العالمة اشتغل وحصل مث خدم املوىل

الدين مث درس مبدرسة خواجه خري الدين بالقسطنطينية مث آثر العزلة فترك التدريس وتقاعد خبمسة عشر عثمانيا 
وكان يستكثرها على نفسه ويقول يكفيين منها عشرة والزم بيته وأقبل على العلم والعبادة وكان متواضعا حيب 

يه أهل البلد يسمعون كالمه ويتربكون بأنفاسه وانتفع به أهل الصالح وكان يروى التفسري يف مسجده فيجتمع إل
كثريون وكان يقول إذا شككت يف آية من القرآن أتوجه إىل اهللا تعاىل فيتسع صدري حىت يصري قدر الدنيا ويطلع 
 فيه قمران ال أدري مها أي شيء مث يظهر نور فيكون دليال إىل اللوح احملفوظ فاستخرج منه معىن اآلية وممن أخذ

عنه صاحب الشقائق قال وهو من جلة من افتخرت به وما اخترت منصب القضاء إال بوصية منه وله حواش على 
البيضاوي جامعة ملا تفرق من الفوائد يف كتب التفسري سهلة قريبة وشرح على الوقاية يف الفقه وشرح الفرائض 

  السراجية وشرح املفتاح للسكاكي وشرح الربدة 
  لدين حممد بن يوسف احلريري األنطاكي مث احلليبوفيها تقريبا مشس ا

احلنفي عرف بابن احلمصاين ولد بأنطاكية سنة تسعني ومثامنائة وجود القرآن على الشيخ حممد الدادخيي وغريه وقرأ 
اجلزرية على البدر السيويف وغريه والسراجية على الزين بن فخر النساء ومسع عليه صدر الشريعة وقرأ على الشيخ 



احلق السنباطي كتاب احلكم البن عطاء اهللا وأجاز له إمساعيل الشرواين وابن فخر النساء وحج أربع مرات  عبد
منها ثنتان يف اجملاورة وزار بيت املقدس ودخل القاهرة وغريها وطاف البالد واجتمع مبشاهري العلماء والصوفية مث 

  بلي مث تويف بالرملة قطن بعد أسفاره العديدة املديدة حبلب وصحب هبا ابن احلن
وفيها املوىل حممد املعروف بشيخي جليب أحد موايل الروم كان فاضال ذكيا متواضعا حمبا ألهل اخلري خدم املوىل حمي 
الدين الفناري مث املوىل بايل األسود مث درس مبدرسة موالنا خسرو مث مبدرسة ابن ويل الدين مث مبدرسة بريي باشا مث 

  الثمان ومات على ذلك بأيب أيوب مث بإحدى 
ويف حدودها املوىل حممد وقيل مصطفى الشهري مبرحبا أحد املوايل الرومية كان يعرف بابن بريي حممد جليب وكان 

حمققا مدققا حمبا للفقراء قرأ على املوىل ركن الدين بن زيرك واملوىل أمري جليب مث خدم املوىل خري الدين معلم 
دارس حىت درس بإحدى الثمان مث صار قاضيا بدمشق فدخلها يف رابع عشرى حمرم السلطان سليمان مث تنقل يف امل

  سنة مخس وأربعني وعزل عنها يف عشرى ذي القعدة من السنة املذكورة وأعطى قضاء بروسا ومات وهو قاض هبا 
البادرائية داخل وفيها السيد الشريف حممود العجمي الشافعي العالمة مدرس األتابكية بصاحلية دمشق وكان مقيما ب

دمشق وكان مقصدا للطلبة ينتفعون به وكانت له يد طوىل يف املعقوالت وتويف يوم السبت ثالث عشر ربيع اآلخر 
  ودفن بباب الصغري

  سنة إحدى ومخسني وتسعمائة

  
دثا فيها تويف الشيخ شهاب الدين أمحد بن حممد بن داود املنزالوي الشافعي الشيخ الصاحل الزاهد الورع كان حم

فقيها صوفيا كرميا خيدم الفقراء بنفسه كما كان والده ويقري الضيوف وتظهر عليه خوارق يف ذلك فرمبا جيعل املاء 
واألرز يف القدر فيجعل اهللا فيه الدسم من لنب وغريه حىت يقول الضيف ما ذقت ألذ منه ورمبا مأل االبريق من البئر 

وكان قائما بشعار السنة يف بالد املنزلة ودمياط حبيث ال يقدر أحد أن شريجا أو عسال وكانت له هيبة عند احلكام 
يتظاهر فيهما مبعصية أو ترك صالة تويف باملنزلة عن نيف ومثانني سنة ودفن عند والده وفيها تقريبا شهاب الدين 

  أمحد بن العالمة سراج الدين عمر البارزي احلموي الشافعي املعمر اإلمام الفاضل 
شريف العجمي املكي العالمة يف الطب قدم دمشق سنة تسع وأربعني وتسعمائة متوجها إىل الروم قال  وفيها أمري

  ابن طولون وبلغين أنه شرح رسالة الوجود للسيد الشريف وشرح الفصوص للمحيوي بنب العريب انتهى 
الضرير الشافعي وفيها بدر الدين حسن بن اسكندر بن حسن بن يوسف بن حسن النصييب احلليب مث املصري 

املعروف بالشيخ حسن ولد سنة اثنتني وسبعني ومثامنائة وكان عاملا بارعا يف الفقه والقراآت والنحو والتجويد قال 
الشعراوي شيخي وقدويت إىل اهللا تعاىل العالمة الورع الزاهد كان عاملا عامال حافظا ملتون الكتب الشرعية وآالهتا 

زما لشأنه مواظبا على الطهارة الظاهرة والباطنة غزير الدمعة ال يسمع آية أو على ظهر قلب حافظا للسانه مال
حديثا أو شيئا من أحوال الساعة وأهوال يوم القيامة إال بكى حىت أرمحه من شدة البكاء قال وكان كرمي النفس 

يل قرأت عليه القرآن واملنهاج مجيل املعاشرة أمارا باملعروف ال يداهن أحدا يف دين اهللا تعاىل وهو أكثر أشياخه نفعا 
  واأللفية والشاطبية والتوضيح ومجع اجلوامع وتلخيص املفتاح وقواعد



  األعراب وتويف مبصر ودفن خارج باب النصر انتهى ملخصا 
وفيها املوىل عبد العزيز بن زين العابدين احلنفي أحد موايل الروم الشهري بابن أم ولد شهرة جده ألمه اشتغل بالعلم 

ل واتصل خبدمة املوىل ابن املؤيد ودرس مبدرسة داود باشا بالقسطنطينية مث بدار احلديث بادرنة مث ويل قضاء وحص
حلب مث صار مفتيا ومدرسا باماسية مث ترك املناصب وتقاعد فعني له كل يوم سبعون عثمانيا وكان عاملا كامال 

  شاعرا لطيفا ومن شعره ما كتبه على وثيقة وهو قاض مبغنيسا 
  ) أسست بالوثاق تأسيسا ** هذه حجة مباينها ( 
  ) لن ترى يف السطور تلبيسا ** صح عندي مجيع فحواها ( 
  ) قاضيا يف ديار مغنيسا ** مث عبد العزيز وقعها ( 

قال ابن احلنبلي كان فاضال فصيحا حسن اخلط لطيف الشعر باللسان العريب بديع احملاضرة مجيل املذاكرة انتهى 
  قسطنطينية وتويف بال

وفيها الشيخ زين الدين عمر العقييب العارف باهللا تعاىل املريب املسلك احلموي األصل مث العقييب الدمشقي املعروف 
باالسكاف كان يف بدايته اسكافا يصنع النعال احلمر مث صحب الشيخ علوان احلموي وبقي على حرفته غري أنه 

حوال فترك احلرفة وأقبل على اجملاهدات ولزم خدمة أستاذه الشيخ كان مالزما للذكر أو الصمت مث غلبت عليه األ
علوان حىت أمره أن يذهب إىل دمشق ويرشد الناس وكان كثري اجملاهدات شديد التقشف ورعا وكان أميا لكن 

دة بربكة صدقه فتح اهللا عليه يف الكالم يف طريق القوم والتكلم على اخلواطر اليت يشكوها إليه الفقراء وكان م
إقامته بدمشق يسافر لزيارة شيخه يف كل سنة مرة يقيم حبماة ثالثة أيام ويرجع قال الشيخ إبراهيم بن األحدب 

وأخذت عنه الطريق وانتفعت به وانتفع به كثري من الناس انتهى وكان يعامل أصحابه ومريديه باجملاهدات الشاقة 
  على النفوس وكان رمبا أمر بعضهم بالركوب على

علق يف عنقه بعض األمتعة ويأمر آخر أن يقود به البعري ومها جيهران بذكر اهللا تعاىل كما هو املشهور من بعري وي
طريقته وله أحوال خارقة ومن مجلة مريديه ومالزميه الشيخ حممد الزغيب اجملذوب املعتقد وكان للشيخ عمر ولدان 

ق وتويف الشيخ عمر يف هذه السنة ودفن بزاويته وكان عيسى باشا كافل دمشق من مجلة معتقديه وأخذ عنه الطري
مبحلة العقيبة وظهر يف الشمس تغري وظلمة شبه الكسوف يوم موته وفيها أقضى القضاة حمب الدين حممد بن قاضي 

القضاة سرى الدين عبد الرب بن حممد بن الشحنة املصري املولد واملنشأ احلنفي كان أمسر من سرية أبيه املسماة 
غل بالعلم على أبيه وغريه وويل نيابة احلكم عنده مث نيابة احلكم عنه مث قدم حلب عند انقضاء الدولة غزال واشت

اجلركسية بعد أن حج وجاور وكان مقداما حمتشما حسن امللبس لطيف العمامة حسن املطارحة لطيف املمازحة 
  ه إبراهيم رقيق الطبع سريع الشعر مع حسنه ورقته يف اجلملة ومن شعره يف مليح امس

  ) ذاب وجدا وغراما ** يا حبييب صل معىن ( 
  ) غزل عينيك سقاما ** وارمحن صبا كساه ( 
  ) اللحظ سهاما ** ورماه عن قسى احلاجب ( 
  ) حنوال حيث هاما ** احنلته رقة اخلصر ( 
  ) ان تقل فيه نظاما ** ال يرى إال خياال ( 
  ) عنه ال أكال والما ** مل يذق من يوم غبتم ( 
  ) طلقت منه املناما ** أطلقت عيناه هنرا ( 



  ) نار خديك ضراما ** أوقدت حشى حشاه ( 
  ) وبه حزت املقاما ** عجبا للنار فيه ( 
  ) بك بردا وسالما ** إن بعد الوصل عادت ( 

  وتويف حبلب ليلة األحد تاسع شعبان قبيل الفجر ودفن بتربة موسى احلاجب

القضاة عفيف الدين حممد ابن علي بن عمر بن علي بن جنغل بضم اجليم والغني  خارج باب املقام وفيها قاضي
املعجمة بينهما نون ساكنة احلليب املالكي آخر قضاة املالكية حبلب وابن قضاهتا ولد يوم األربعاء تاسع عشرى شوال 

من قبل السلطان األشرف  سنة أربع وسبعني ومثامنائة وتفقه بالشيخ علي الكناسي املغريب املالكي وويل القضاء
قايتباي تاسع عشرى شوال سنة سبع وتسعني وهو ابن نيف وعشرين سنة مث انكف عن املناصب يف الدولة العثمانية 

ولزم بيته آخرا يف رفاهية وطيب عيش واملسلمون ساملون من يده ولسانه ومل يكن خيرج من بيته إال لصالة اجلمعة 
  وتويف يف هنار األربعاء ثاين شوال  والعيدين ورمبا شهد بعض اجلنائز

ويف حدودها عصام الدين إبراهيم بن حممد بن عرب شاه من ذرية أيب إسحق األسفراييين قرية من قرى خراسان 
كان أبوه قاضيا هبا وجده يف أيام أوالد تيمور وهو من بيت علم ونشأ هو طالبا العلم فحصل وبرع وفاق أقرانه 

وكان حبرا يف العلوم له التصانيف احلسنة النافعة يف كل فن خرج يف أواخر عمره من  وصار مشارا إليه بالبنان
خبارى إىل مسرقند لزيارة الشيخ العارف وخواجه عبيد اهللا النقشبندي فمرض هبا مدة اثنني وعشرين يوما مث قضى 

ودفن بسمرقند قرب الشيخ حنبه عن اثنتني وسبعني سنة وكان آخر ما تلفظ به اهللا وازدحم الناس للصالة عليه 
  املذكور 

وفيها مجال الدين أبو خمرمه حممد بن عمر باقضام الفروعي الشافعي جيتمع مع الفقيه عبد اهللا بن أمحد خمرمه يف األب 
السادس ولد ببلدة اهلجرين من اليمن ونشأ هبا مث ارحتل إىل عدن لطلب العلم فأخذ عن إماميها الفقيه عبد اهللا بن 

ه والفقيه حممد بن أمحد فضل مث ارحتل إىل زبيد وأخذ عن علمائها مث رجع إىل عدن والزم اإلمام عبد اهللا أمحد خمرم
  بن أمحد خمرمه وولده العالمة شهاب الدين أمحد وانتفع هبما وخترج عليهما وملا وصل العالمة

اضيا أيضا الزم كال منهما ومل يزل حممد بن احلسني القماط قاضيا على عدن مث بعده العالمة أمحد بن عمر املزجد ق
جمتهدا حىت فاق أقرانه يف الفقه وصار يف عدن هو املشار إليه والعلم املعول عليه واحتاج الناس إىل علمه وقصدوه 

بالفتوى من النواحي البعيدة لكنه كان قد يتساهل يف الفتاوى ويترك املراجعة ال سيما يف أواخر عمره فاختلفت 
فتاويه وكان ذلك مما عيب عليه مث كان السلطان عامر بن داود وهو آخر ملوك بين طاهر بعدن أجوبته وتناقضت 

استماله يف آخر عمره وأحسن إليه ألغراض فاسدة عزم عليها فكان إذا عزم على أمر فاسد يتعلق بالشرع أرسل 
بة توافق أغراضهم فيتوصلون إليه من يشاوره يف كتب سؤال يف القضية فيجيبه إىل ذلك ويكتب على سؤاالهتم أجو
  هبا إىل مفاسد ال حتصى فال حول وال قوة إال باهللا وتويف ببلدة اهلجرين ساحمه اهللا تعاىل 

  سنة اثنتني ومخسني وتسعمائة

  
فيها تويف املوىل بري أمحد بن محزة الشهري بابن بليس احلنفي الفاضل اشتغل بالعلم وحصل ودرس ببعض املدارس مث 

مث وصل إىل إحدى الثمان مث صار قاضيا مبصر مث أعطي تقاعدا عنها مبائة عثماين ومات على ذلك  مبدرسة أسكوب



وخلف دنيا طائلة وكتبا نفيسة وفيها عالء الدين أبو احلسن علي بن جالل الدين حممد البكري الصديقي الشافعي 
لفقه والعلوم عن القاضي زكريا والربهان الشيخ اإلمام احملدث نادرة الزمان وأعجوبة الدهر الصويف األستاذ أخذ ا

بن أيب شريف وغريمها وأخذ التصوف عن الشيخ رضى الدين الغزي العامري والشيخ عبد القادر الدشطوطي قال 
الشعراوي أخذ العلم عن مجاعة من مشايخ اإلسالم والتصوف عن الشيخ رضى الدين الغزي وتبحر يف علوم 

  ري ذلك وكانالشريعة من فقه وتفسري وحديث وغ

إذا تكلم يف علم منها كأنه حبر زاخر ال يكاد السامع حيصل من كالمه على شيء ينقله منه لوسعه إال أن يكتبه قال 
وأخربين من لفظه وحنن باملطاف أنه بلغ درجة االجتهاد املطلق وقال إمنا أكتم ذلك عن األقران خوفا من الفتنة 

وكانت مدة اشتغاله على األشياخ حنو سنتني مث جاء الفتح من اهللا بسبب ذلك كما وقع للجالل السيوطي قال 
فاشتغل بالتأليف انتهى ومن مؤلفاته شرح املنهاج وشرح الروض وشرح العباب للمزجد وحاشية على شرح احمللى 

قال الشعراوي وهو أول من حج من علماء مصر يف حمفة مث تبعه الناس قال وحججت معه مرة فما رأيت أوسع 
ا وال أكثر صدقة يف السر والعالنية منه وكان ال يعطي أحدا شيئا هنارا إال نادرا وأكثر صدقته ليلية وكان له خلق

االقبال العظيم من اخلاص والعام وشاع ذكره يف أقطار األرض مع صغر سنه وكان له كرامات كثرية وخوارق 
ا به الشيخ خليل الكشكاوي قال رأيت الشيخ وكشوفات وترمجه الناس بالقطبية العظمى ويدل على ذلك ما أخربن

أبا احلسن البكري وقد تطور فكان كعبة مكان الكعبة ولبس سترها كما يلبس اإلنسان القميص قال وكان له 
النظم السائغ يف علوم التوحيد وأطلعين مرة على تائية عملها حنو مخسة آالف بيت أوائل دخوله يف طريق القوم مث 

أهل زماننا ال حيتملون مساعها لقلة صدقهم يف طلب الطريق انتهى ومن شعره التائية املشهورة  أنه غسلها وقال أن
  اليت أوهلا 

  ) وجبودكم تتنزل األقوات ** بوجودكم تتجمل األوقات ( 
وىل وهي طويلة مشهورة وتويف رمحه اهللا تعاىل بالقاهرة ودفن جبوار اإلمام الشافعي رضي اهللا عنهما وفيها تقريبا امل

حمي الدين حممد بن هباء الدين بن لطف اهللا الصويف احلنفي اإلمام العالمة احملقق املعمر املنور أحد املوايل الرومية 
الشهري ببهاء الدين زادة قرأ على املوىل مصلح الدين القسطالين مث على املعرف معلم السلطان أيب يزيد مث مال إىل 

  التصوف فخدم العارف

خذ النحو والصرف عن الشيخ عالء الدين العداسي األنطاكي واملنطق والكالم واألصول عن منال التوقيع جبده وأ
حمي الدين بن عرب األنطاكي احلنفي مث قدم حلب والزم فيها البدر السيويف واشتغل يف القراآت على الشيخ حممد 

حج وأجاز له مبكة احملدث عبد الدادخيي وتعاطى صنعة الشهادة مث صار مدرسا يف توسعة جامع الضروي حبلب و
العزيز بن احلافظ جنم الدين بن فهد وبالقاهرة القاضي زكريا والشيخ شهاب الدين القسطالين ومل يزل مكبا على 

التدريس والتحديث والتكلم على األحاديث النبوية بالعريب والتركي باجلامع املذكور وعرض عليه تدريس 
ابة اجلامع املذكور واحلالوية واالفتاء حبلب مث حج ثانيا فتحرك عليه وجع السلطانية حبلب فأعرض عنه وويل خط

النقرس وهو بدمشق وكان يعتريه أحيانا واستمر به حىت دخل املدينة فخف عنه قال ابن احلنبلي وكان له اخلط 
ائد وله من احلسن والتحشية اللطيفة على حواشي الكتب ومل تكن له خربة بأساليب أهل الدنيا مع الصالح الز

  التآليف منسك لطيف وتويف يوم عرفة طلوع الفجر وهو يتلو القرآن 
وفيها بدر الدين حسن الشهري بابن الينابيعي احلليب الشافعي املقرىء قال ابن احلنبلي كان عاملا فاضال تلميذا للبدر 



اآت وكان من العارفني هبا السيويف وغريه وأدرك الشيخ جاكري صاحب الزاوية املشهورة بسرمني وأخذ عنه القر
  وتويف يف هذه السنة وقد قارب املائة وقوته حمفوظة 

وفيها تقريبا السيد عفيف الدين حسني بن عبد القادر بن حممد بن عبد القادر بن حيىي بن أمحد بن حممد بن نصر بن 
سبط النظام التاديف احلنبلي ولد عبد الرزاق بن القطب الكبري سيدي عبد القادر الكيالين احلليب مث احلموي الشافعي 

حبلب سنة ست وعشرين وتسعمائة مث قطن محاة وقرأ يف الفقه ومسع احلديث على الشهاب البازيل وسافر إىل دمشق 
  فتلقاه الفقراء واملشايخ وبعض األعيان ولبس منه اخلرقة مجاعة وحصل له القبول من عيسى باشا نائب دمشق

ي بعد صالة اجلمعة مث عاد إىل محاة فودعه الناس يف يوم مشهود مث سافر إىل الروم وصار له حلقة يف اجلامع األمو
فطلبه السلطان سليمان فدخل عليه فأمره باجللوس وأمر له بعشرين عثمانيا يف زوائد عمارة والده بدمشق فأىب مث 

الدين سعد بن علي بن الدبل  قبل بعد التصميم عليه مث عاد فدخل حلب سنة اثنتني ومخسني وتويف حبماة وفيها سعد
بالدال املهملة مث املوحدة من حتت األنصاري احلليب مث الدمشقي احلنفي قال ابن طولون هو مدرس املاردانية باجلسر 

األبيض بسفح قاسيون اشتغل وحصل وبرع وتفقه وويل القضاء حبلب نيابة مث قدم دمشق ونزل باخلانقاة 
التركي والفارسي ونظم قصيدة يف قاضي دمشق السيد عربية ملمعة باللسانني السميساطية ونظم الشعر بالعريب و

وشكره عليها وتويف يوم السبت سلخ صفر سنة ثالث ومخسني وتسعمائة وجد مرميا على باب اخلانقاة املذكورة 
ه يف عشر حتت روشن خلوته هبا وإهباماه مربوطان وهو خمنوق ومل يعلم له غرمي ودفن بتربة باب الفراديس ولعل

السبعني انتهى وفيها ظنا املوىل سنان جليب أحد املوايل الرومية احلنفي اإلمام العالمة ترقى يف التداريس مث أعطى 
قضاء دمشق فدخلها يف صفر سنة تسع وأربعني وتسعمائة وحكم فيها حنو ثالث سنني ومحدت سريته يف قضائها 

ألصل احلليب املولد الشافعي الصويف اهلمداين اخلرقة أحد أكابر وفيها عبد الوهاب بن أيب بكر الليموين الغزي ا
حفاظ القرآن العظيم حبلب لبس اخلرقة وتلقن الذكر من الشيخ يونس بن إدريس وأمل بالشاطبية وأقرأ فيها وأم 

اجلم  جبامع حلب وتويف يف رمضان وفيها الشيخ علي البحريي قال املناوي يف طبقاته هو ذو العلم الكثري والزهد
الغفري واخلوف الذي ليس له يف عصره نظري ال يكاد يغيب شيء من أحوال القيامة عنه وكثريا ما يقول نسأل اهللا 

  السالمة ومنذ نشأ مل يضع له زمان وال وضع جنبه على األرض مدى األزمان وال

واحلقيقة أخذ علم الظاهر  ظفر الفراغ منه بأمان وقال الشعراوي صحبته حنو عشرين سنة وكان جامعا بني الشريعة
عن مجع منهم ابن األقطع وكان أكثر إقامته بالريف يدور البالد فيعلم الناس دينهم ويرشدهم وكان يفيت يف الوقائع 

اليت ال نقل فيها بأجوبة حسنة فيعجب منها علماء مصر وكان يهضم نفسه وإذا زاره عامل أو فقري يبكي ويقول 
ني يدي اهللا وإذا سئل الدعاء يقول كلنا نستغفر اهللا مث يدعو وكان يالم على كثرة يزورك مثل فالن يا فضيحتك ب

الدعاء فيقول وهل خلقت النار إال ملثلي وحكى عنه مناقب كثرية وتويف يف شوال ودفن بزاوية سيدي حممد املنري 
  خارج اخلانقاة السرياقوسية 

د العارف باهللا تعاىل الصاحلي الدمشقي احلنفي وكان من أهل وفيها زين الدين عمر بن نصر اهللا الشيخ العامل الزاه
العلم والصالح طارحا للتكلف يلبس العباءة قانعا باليسري يرجع إليه يف مذهبه وكان القطب بن سلطان يستعني به 

يف تأليف ألفه يف فقه احلنفية وتويف مقهورا ملا رآه من ظهور املنكرات وحدوث احملرمات وضرب اليسق على 
  األحكام وكانت وفاته يف سادس رجب ودفن بسفح قاسيون بالصاحلية 

وفيها السيد قطب الدين أبو اخلري عيسى بن حممد بن عبيد اهللا بن حممد الشريف العالمة احملقق املدقق احلسين 



 الدين احلسيين األجيي الشافعي الصويف املعروف بالصفوي نسبة إىل جده ألمه السيد صفي الدين والد الشيخ معني
األجيي الشافعي صاحب التفسري ولد سنة تسعمائة واشتغل يف النحو والصرف على أبيه وتفقه به وأخذ عنه الرسالة 

الصغرى والكربى للسيد الشريف يف املنطق مث الزم الشيخ أبا الفضل الكازواين صاحب احلاشية على تفسري 
بكجرات من بالد اهلند فقرأ عليه املختصر واملطول البيضاوي والشرح على ارشاد القاضي شهاب الدين اهلندي 

  وغريمها وأجاز له مث فارقه ومسع باهلند أيضا على أيب الفضل االستراباذي أشياء بقراءة غريه ورحل إىل دىل

وحضر جمالس علمائها وحبث معهم فظهر فضله وأكرمه السلطان إبراهيم بن سكندرشاه وأدرك اجلالل الدواين 
وجاور مبكة سنني وزار قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم وصحب باملدينة الشيخ الزاهد أمحد بن  وأجاز له مث حج

موسى الشيشين اجملاور هبا وأرخى له العذبة وأذن له يف ذلك مث دخل بالد الشام يف حدود سنة تسع وثالثني وأخذ 
مد على كالم الشيخ مجال عنه مجاعة من أهل دمشق وحلب ودرس بدمشق يف شرح الكافية للرضى وكان يعت

الدين بن مالك ما ال يعتمد على كالم ابن هشام وزار بدمشق قبور الصاحلني وزار بيت املقدس وسافر إىل الروم 
مرتني وأنعم عليه السلطان سليمان خبمسني عثمانيا يف خزينة مصر مث رجع إىل حلب فقدمها الشيخ حممد األجيي 

عنه حبلب ابن احلنبلي ولبس منه اخلرقة وتلقن الذكر مث دخل مصر واستوطنها  للقائه وعادا مجيعا إىل دمشق وأخذ
وله مؤلفات منها شرح خمتصر على الكافية وشرح الغرة يف املنطق للسيد الشريف وشرح الفوائد الضيائية يف املعاين 

جمها وتفسري من سورة عم إىل والبيان قال ابن احلنبلي وهو مما مل يكمله وخمتصر النهاية البن األثري يف حنو نصف ح
  آخر القرآن وكان من أعاجيب الزمان رمحه اهللا تعاىل 

وفيها مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن علي بن حممد الشهري بابن طولون الدمشقي الصاحلي احلنفي اإلمام العالمة 
ومثامنائة تقريبا ومسع وقرأ على  املسند املؤرخ ولد بصاحلية دمشق بالسهم األعلى قرب مدرسة احلاجبية سنة مثانني

مجاعة منهم القاضي ناصر الدين بن زريق والسراج بن الصرييف واجلمال ابن املربد والشيخ أبو الفتح املزي وابن 
النعيمي يف آخرين وتفقه بعمه اجلمال ابن طولون وغريه وأخذ عن السيوطي إجازة مكاتبة يف مجاعة من املصريني 

وكان ماهرا يف النحو عالمة يف الفقه مشهورا باحلديث وويل تدريس احلنفية مبدرسة شيخ  وآخرين من أهل احلجاز
  اإلسالم أيب عمر وإمامة السليمية بالصاحلية وقصده الطلبة يف النحو ورغب الناس يف السماع منه وكانت

مساها بالتعليقات كل  أوقاته معمورة بالتدريس واإلفادة والتأليف وكتب خبطه كثريا من الكتب وعلق ستني جزءا
جزء منها يشتمل على مؤلفات كثرية أكثرها من مجعه ومنها كثري من تأليفات شيخه السيوطي وكان واسع الباع يف 
غالب العلوم املشهورة حىت يف التعبري والطب وأخذ عنه مجاعة من األعيان وبرعوا يف حياته كالشهاب الطييب شيخ 

اد الدين والنجم البهنسي خطيب دمشق ومن آخرهم الشيخ إمسعيل النابلسي مفيت الوعاظ واحملدثني والعالء ابن عم
الشافعية والزين بن سلطان مفيت احلنفية والشهاب العيثاوي مفيت الشافعية والشهاب بن أيب الوفا مفيت احلنابلة 

  والقاضي أكمل بن مفلح وغريهم ومن شعره 
  ) ترحم من اهللا العلي ** ارحم حمبك يارشا ( 
  ) مسلسل باألول ** فحديث دمعي من جفاك ( 

  ومنه 
  ) فإهنا ليست مبحموده ** ميلوا عن الدنيا ولذاهتا ( 
  ) فإهنا االنفاس معدوده ** واتبعوا احلق كما ينبغي ( 



  ) وأفخر امللبوس من دودة ** فأطيب املأكول من حنلة ( 
عمه القاضي مجال الدين بالسفح قبلي الكهف وتويف يوم األحد حادي عشر مجادى األوىل ودفن بتربتهم عند 

  واخلوارزمية ومل يعقب أحدا 
وفيها حمي الدين حممد احلنفي الرومي املعروف بإمام خانة لكونه إمام قلندر خانة كان بارعا يف العلم أصوال وفروعا 

البخاري مث صار إمام  وعربية وتفسريا مث تصوف فصحب الشيخ حبيب القرماين والشيخ ابن أيب الوفاء والسيد أمحد
وخطيب جامع قلندرخان وانقطع إىل اهللا تعاىل والزم بيته وكان مباركا صحيح العقيدة حمافظا على حدود الشريعة 
قال يف الشقائق وكان شيخا هرما سألته عن سنه فقال مائة أو أقل سنني وعاش بعد ذملك مقدار مثان سنني رمحه اهللا 

  تعاىل

  
حممد القهستاين احلنفي املفيت ببخارا وهو من شركاء املوىل عصام الدين وكان إماما عاملا ويف حدودها مشس الدين 

زاهدا فقيها متبحرا جامعا يقال أنه ما نسي قط ما طرق بسمعه وله شرح لطيف على الوقاية ألفه برسم امللك البطل 
هللا خان السيبكي وقهستان قصبة من الشجاع العامل العامل املستنصر السلطان ابن السلطان أيب املغازي عبيد ا

  قصبات خراسان 

  سنة أربع ومخسني وتسعمائة

  
فيها تويف القاضي برهان الدين إبراهيم بن أمحد األخنائي الشافعي الدمشقي اإلمام العالمة كان من العلماء 

اشتغل أوال على  والرؤساء ماسكا زمام الفقهاء أحد قضاة العدل يلبس أمحد الثياب وأفخرها ويركب حسان اخليل
القاضي برهان الدين بن املعتمد ورافق تقي الدين القاري عليه وعلى غريه يف االشتغال وأخذ عن الكمال بن محزة 

  وكانت له ديانة ومهابة ووقار وتويف ليلة األربعاء سابع رجب ودفن بتربته املعمورة قرب جامع جراح 
ين حسن بن عبد الرمحن ابن حممد احلليب الشافعي الشهري بابن وفيها برهان الدين إبراهيم بن العالمة زين الد

العمادي الشيخ اإلمام ولد حبلب بعد الثمانني ومثامنائة ونشأ هبا وأخذ العلوم عن مجاعة من أهلها وممن ورد إليها 
بعض منهم والده والشمس البازيل والشيخ أبو بكر احلبيشي ومظفر الدين الشريازي نزيل حلب وقرأ املطول و

العضد على البدر بن السيويف والفقه وغريه عن احمليوي عبد القادر األبار وغريهم وجد واجتهد حىت فضل يف فنون 
ودرس وأفىت ووعظ مع الديانة والسكون ولني اجلانب وحسن اخللق وحج من طريق القاهرة وأخذ عن مجاعة من 

والشهاب القسطالين قرأ عليه شرحه على البخاري  أهلها كالقاضي زكريا والربهان بن أيب شريف والنور احمللى
  واملواهب اللدنية وغريمها وأخذ مبكة عن العز بن فهد وابن عمه اخلطيب وغريمها ولقي

هبا من مشايخ القاهرة عبد احلق السنباطي وعبد الرحيم بن صدقة وأخذ عنهما وأخذ بغزة عن شيخها الشهاب بن 
ليه يف العربية والقراآت والفقه وأصوله واحلديث وعلومه والتفسري وغري ذلك شعبان مث أكب على إفادة الوافدين إ

وكان ال يرد أحدا من الطلبة وإن كان بليدا وأفىت وكان ال يأخذ على الفتوى شيئا وانتهت إليه رياسة الشافعية 
  حبلب وتويف يوم اجلمعة يف رجب ودفن وراء املقام اإلبراهيمي خارج باب املقام 

ر اهللا بن عبد العزيز بن عمر بن حممد بن حممد بن فهد اهلامشي املكي الشافعي اإلمام العالمة املسند املؤرخ وفيها جا



ولد ليلة السبت العشرين من رجب سنة إحدى وتسعني ومثامنائة مبكة ونشأ هبا يف كنف أبويه فحفظ القرآن العظيم 
السخاوي واحملب الطربي وأجاز له مجاعة كعبد الغين  وكتبا منها األربعني النواوية واملنهاج الفقهي ومسع من

البساطي وغريه والزم والده يف القراءة والسماع وتوجه معه للمدينة وجاورا هبا سنة تسع وتسعمائة ومسع هبا من 
لفظ والده جتاه احلجرة الشريفة الكتب الستة والشفا لعياض وغريها وعلى السيد السمهودي بعضها وتارخيه الوفا 

تاواه وألبسه خرقة التصوف وملا عاد إىل مكة أكثر على والده من قراءة الكتب الكبار واألجزاء الصغار وانتفع وف
بإرشاده وخرج األسانيد واملشيخات جلماعة من مشاخيه وغريهم واستوىف ما عند مشايخ بلده من السماع ورحل 

ن البلدان عن حنو السبعني من املسندين وأجازه إىل مصر والشام وبيت املقدس وحلب واليمن وأخذ هبا وبغريها م
خلق كثريون مجعهم يف جممع حافل والزم الشيخ عبد احلق السنباطي وخرج له مشيخة اغتبط هبا وكذا احملب 

النويري وغريمها من األكابر وبرع يف العلوم العقلية والشرعية ودخل بالد الروم ورزق األوالد وحدث باحلرمني 
  يلة الثالثاء خامس عشر مجادى اآلخرةوغريمها وتويف ل

  
وفيها ظنا املوىل داود بن كمال أحد موايل الروم قال يف الشقائق كان عاملا فاضال ذكيا مدققا له يد طوىل يف العلوم 
كرمي الطبع مراعيا للحقوق قواال باحلق ال خياف يف اهللا لومة الئم اشتغل يف طلب العلم حىت توصل إىل خدمة املوىل 

ضل ابن احلاج حسن مث انتقل إىل خدمة املوىل ابن املؤيد مث ويل التداريس مث صار قاضيا مبدينة بروسا مرتني مث الفا
  اختار التقاعد فعني له كل يوم مائة درهم عثماين ومل يشتغل بالتصنيف ومات على ذلك 

الدال عليه واملرشد إليه كان من  وفيها شاهني بن عبد اهللا اجلركسي العابد الزاهد بل الشيخ العارف باهللا تعاىل
سأل السلطان أن يعتقه وخيليه لعبادة ربه ففعل وساح إىل بالد العجم مماليك السلطان قايتباي وكان مقربا عنده ف

وغريها وأخذ الطريق عن سيدي أمحد بن عقبة اليمين املدفون حبوش السلطان برقوق فلما مات صحب حنو ستني 
 شيخا وملا دخل العجم أخذ عن سيدي عمر روشين بتربيز مث رجع إىل مصر وأقام باحملل الذي دفن فيه من جبل

املقطم وبىن له فيه معبدا وكان ال ينزل إىل مصر إال لضرورة شديدة مث انقطع ال ينزل من اجلبل سبعا وأربعني سنة 
واشتهر بالصالح يف الدولتني وكان أمراء مصر وقضاهتا وأكابرها يزوروهنا ويتربكون به وكان يغتسل لكل صالة 

نما هو واقف وإذا بشخص طائر يف اهلواء ويف عنقه قربة ماء ومن كراماته أنه قام للوضوء بالليل فلم جيد ماء فبي
فأفرغها يف اخلابية مث رجع طائرا حنو النيل وتويف يف شوال ودفن بزاويته يف اجلبل وبىن السلطان عليه قبة ووقف 

  على مكانه أوقافا 
نة أربع وستني ومثامنائة وقرأ يف وفيها السيد عبد الرمحن بن حسني الرومي احلسيين احلنفي أحد املوايل الرومية ولد س

شبابه على املوىل حمي الساموين واملوىل على الفناري وغريمها مث صار مدرسا مبدرسة جندبك مبدينة بروسا وكان 
بارعا يف العلوم العقلية مشاركا يف غريها من العلوم حمققا مدققا زاهدا ورعا راضيا من العيش بالقليل مث غلب عليه 

  هللا والتوجه إىلاالنقطاع إىل ا

احلق وترك التدريس فعني له كل يوم مخسة عشر عثمانيا فقنع هبا ومل يقبل الزيادة عليها وانقطع مبدينة بروسا 
وحكى عن نفسه أنه مرض يف مدينة أدرنة وهو ساكن يف بيت وحده وليس عنده أحد فكان يف كل ليلة ينشق له 

ء من املرض قال له الرجل ال أجيء إليك بعد هذا وتويف مبدينة اجلدار وخيرج منه رجل ميرضه مث يذهب فلما برى
  بروسا 



وفيها حمي الدين حممد الياس احلنفي أحد املوايل الرومية الشهري جبوى زاده املوىل العامل العالمة قرأ على علماء عصره 
طى إحدى الثمان مث ووصل إىل خدمة سعدى جلىب وبايل األسود وصار معيدا لدرسه مث تنقل يف املدارس حىت أع

صار قاضيا مبصر وعاد منها وقد أعطى قضاء العساكر األناضولية مث صار مفتيا بالقسطنطينية مث تقاعد من الفتيا 
وعني له كل يوم مائتا عثماين وكان سبب عزله عن الفتوى احنراف امللك عليه بسبب انكاره على الشيخ حمي الدين 

إحدى الثمان مث قاضيا بالعساكر الروم ايلية وكان مرضي السرية حممود الطريقة العريب مث صار بعد التقاعد مدرسا ب
طارحا للتكلف متواضعا مقبال على االشتغال بالعلم مواظبا على الطاعات مثابرا على العبادات قواال باحلق ال خياف 

شاركة يف سائر العلوم سيفا من يف اهللا لومة الئم حافظا للقرآن العظيم له يد طوىل يف الفقه والتفسري واألصول وم
سيوف احلق قاطعا فاصال بني احلق والباطل حسنة من حسنات األيام وله تعليقات ولكنها مل تشتهر مرض رمحه اهللا 

  تعاىل بعد صالة العشاء فلم ميض نصف الليل حىت مات 
دواين وهو صغري وقرأ على والده وفيها املوىل حممد بن عبد األول التربيزي أحد موايل الروم احلنفي رأى اجلالل ال

قاضي حنفية مدينة تربيز ودخل يف حياة والده الروم فعرضه املوىل ابن املؤيد على السلطان أيب يزيد لسابقة بينه 
وبني والده فأعطاه مدرسة مث تدريس إحدى املدرستني املتجاورتني بأدرنة مث بإحدى الثمان وعزل مث أعطى إحداهن 

  ه فأعطى تقاعدا بثماننيثانيا مث أضرت عينا

درمها وكان فاضال زاهدا صحيح العقيدة له حاشية على شرح هداية احلكمة ملوالنا زادة وفيها مشس الدين حممد بن 
علي بن عطية احلموي الشافعي اإلمام العالمة األوحد احملقق الفهامة شيخ اإلسالم ابن شيخ اإلسالم العارف باهللا 

وم الظاهرة والباطنة عن أبيه وعن كثري من الواردين إليه ولقنه والده الذكر وألبسه اخلرقة ابن العارف باهللا أخذ العل
وكان قد ابتلى يف صغره بسوء الفهم واحلفظ حىت ناهز االحتالم وفهمه يف ادبار فبينما هو ليلة من الليايل عند 

لما سرى عنه خرج من بيته وأخذ يف السحر إذا هو بوالده قد أخذته حالة فأخذ يف إنشاد شيء من كالم القوم ف
الوضوء يف إناء واسع من حناس فلما فرغ والده من وضوئه أخذ الشيخ مشس الدين ماء وضوء والده وشربه فوجد 

بركته وتيسر عليه الفهم واحلفظ من يومئذ ومل يتوقف عليه بعد ذلك شيء من املطالب القلبية كما ذكر ذلك 
لفها يف علم احلقيقة وأكملها يف سنة ثالث وأربعني ومساها حتفة احلبيب وكان يعظ صاحب الترمجة يف رسالته اليت أ

حبماة بعد والده ويدرس يف العلوم الشرعية والعقلية وتشكي إليه اخلواطر فيجيب عنها وكان يف وعظه وفصاحته 
القصب خارج دمشق وبالغته آية وحج هو وأخوه أبو الوفا سنة مثان وثالثني وعمل جملسه بعد عوده يف جملس 

وهرعت أهل دمشق إليه قال ابن احلنبلي ومما من اهللا به على صاحب الترمجة سرعة االنشاء حبيث لو أخذ يف وضوء 
صالة اجلمعة وطلب منه أن خيطب لعمل على البديهة يف سره خطبة عجيبة وخطب هبا حاال ومل يتوقف على رمسها 

ملشرب عنده طرف جذب وباجلملة فقد كان من أخيار األخيار وآثاره ورقمها مآال قال وكان دمث األخالق مجايل ا
  من بديع اآلثار وهللا دره فيما أنشدنيه من شعره 

  ) ال كؤس هم ذا الزمان أدارها ** تنفس قلب الصب يف كل ساعة ( 
  )من الناس قد أفىن احلمام خيارها ** إىل اهللا أشكو أن كل قبيلة ( 

  رمضان رمحه اهللا تعاىل  وتويف مبدينة محاة يف أوائل
وفيها املوىل مشس الدين حممد بن العالمة علي الفناري احلنفي أحد املوايل الرومية قرأ على والده يف شبابه وبعد 

وفاته على املوىل خطيب زادة واملوىل أفضل الدين وترقى يف املدارس حىت صار مفتيا أعظم واشتغل باقراء التفسري 



ل وحواش على شرح املفتاح للسيد وغري ذلك وكان آية يف الفتوى باهرا فيها وله والتصنيف وألف عدة رسائ
احتياط يف املعاملة مع الناس متحرزا عن حقوق العباد حمبا للفقراء والصلحاء ال تأخذه يف اهللا لومة الئم تويف 

  بالقسطنطينية ودفن جبوار أيب أيوب األنصاري رضي اهللا عنه 
يعقوب الصفدي الشافعي الشيخ اإلمام شيخ اإلسالم عامل صفد ومفتيها سبط ابن حامد  وفيها مشس الدين حممد بن

قرأ وحصل يف بلده وغريها ورحل إىل دمشق للطلب فقرأ على الكمال بن محزة والكمال العيثاوي وغريمها ورحل 
عامال ذا مهابة وجاللة إىل مصر فأخذ عن أكابر علمائها وكان كثري الرحلة إىل دمشق شديد احملبة ألهلها عاملا 

وكلمة نافذة تويف يف أواخر احلجة بصفد وفيها شرف الدين حيىي بن أيب بكر بن إبراهيم بن حممد العقيلي احلليب 
احلنفي املعروف بابن أيب جرادة نسبة إىل أيب جرادة حامل لواء أمري املؤمنني على رضي اهللا عنه يوم النهروان وكان 

صاحب الترمجة حسن الشكل نري الشيبة كثري الرفاهية ويل عدة مناصب حبلب مولده  اسم أيب جرادة عامرا كان
  سنة إحدى وسبعني ومثامنائة ووفاته يف هذه السنة 

  سنة مخس ومخسني وتسعمائة

  
فيها تويف بدر الدين حسن بن قاضي القضاة جالل الدين عمر بن حممد احلليب الشافعي املعروف بابن النصييب ولد 

  وتسعمائة واشتغل بالعلم مدة على العالء املوصلي والربهان اليشبكي وغريمها مث رحل ألجل املعيشةسنة سبع 

إىل الروم فصار يكتب القصص اليت ترفع للسلطان بالتركية على أحسن وجه مث تقرب إىل نيشاجني الباب العايل 
ن األرغوين مث وشى به إىل عيسى باشا ملا فقربه وأحبه وتوىل هبيبته نظر األوقاف حبلب ونظر احلرمني والبيمارستا

دخل حلب مفتشا على ما هبا من املظامل وقيل له أن عليه ما ينوف على عشر كرات فاختفى منه مدة وشدد عيسى 
باشا يف طلبه فتمثل بني يديه ملقيا سالحه مث عاد من عنده سليما وتوىل نظر األمور السلطانية حبلب بعد وفاة عيسى 

ألمراء والكتاب حىت توىل أسكندر بيك دفتر دارية حلب فأظهر عليه أمواال كثرية مبعونة أهل الديوان باشا فهابه ا
وأخذها منه حىت مل يبق معه وال الدرهم الفرد وتويف مسموما ودفن مبقربة سيدي على اهلروي خارج باب املقام 

لعالمة كان مدرسا بإحدى الثمان مث ويل قضاء حبلب وفيها تقريبا املوىل شعثل أمري احلنفي أحد املوايل الرومية ا
دمشق فدخلها يف ربيع الثاين سنة اثنتني ومخسني واستمر قاضيا هبا حنو سنتني ومحدت سريته وكانت له صالبة يف 

  أحكامه وحرمة وافرة رمحه اهللا تعاىل 
أعمال أماسية احلنفي أحد وفيها املوىل صاحل جلىب بن جالل الدين األماسي اجللدي بفتحتني نسبة إىل جلد من 

املوايل الرومية العالمة ترقى يف التدريس إىل إحدى الثمان مث أعطى قضاء حلب فدخلها يوم اخلميس ثالث شوال 
سنة إحدى ومخسني مث عزل منها يف ثاين عشرى ذي القعدة منها مث ويل قضاء دمشق فدخلها يف رجب سنة أربع 

ان حممود السرية ذا تواضع وأخالق حسنة قال ابن احلنبلي وكان ممن منع ومخسني وباشر األحكام هبا حنو سنة وك
شرب القهوة حبلب على الوجه احملرم من الدور املراعي يف شرب اخلمر وغريه وكنت عنده يوم منع ذلك فسأل 

  أيشربوهنا بالدور فقلت نعم والدور كما شاع باطل وأنشدته من نظمي 
  )ري عاطل هبا احلمى غ** قهوة النب أضحى ( 



  
  ) بالدور والدور باطل ** لكنهم شربوها ( 

وفيها أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد الكيزواين احلموي الصويف املسلك املريب العارف باهللا تعاىل منسوب إىل 
 كازوا فقياس النسبة الكازواين لكن اشتهر بالكيزواين وكان يقول أنا مالكي زواين ولد تقريبا يف عاشر رجب سنة

مثان ومثانني ومثامنائة وتوجه صحبة الشيخ علوان احلموي إىل بروسا من بالد الروم وأقام يف صحبته عند سيدي علي 
بن ميمون وانتفع به وهتذب بأخالقه ودخل حلب وجلس يف جملس التسليك فاجتمع عليه خلق كثري ودخل دمشق 

ابن احلنبلي وتويف بني مكة والطائف أي يف هذه السنة  ونزل بالصاحلية وكان له اطالع على اخلواطر عابدا قانتا قال
  ومحل إىل مكة فدفن هبا وأورد له الشعراوي يف الطبقات الكربى 

  ) والرسم ستر على األشاير ** القصد رمز فكن ذكيا ( 
  ) كل املظاهر هلا ستاير ** فال تقف مع حروف رسم ( 

بن إدريس العجلوين الدميوين الشافعي قاضي عجلون قال يف وفيها مشس الدين حممد بن إمساعيل بن حممد بن علي 
الكواكب كان من أخص مجاعة شيخ اإلسالم الوالد وتالميذه قسم عليه املنهاج والتنبيه واملنهج وغري ذلك ومسع 
ء عليه جانبا من صحيح البخاري بقراءة الشيخ برهان الدين البقاعي وقرأ عليه شيئا كثريا وقال عنه أنه من الفضال

املتمكنني ذو يد طوىل يف القراآت والفقه ومشاركة حسنة يف احلديث واألصول والنحو وغري ذلك وكتب له إجازة 
  مطولة أذن له فيها باالفتاء والتدريس انتهى 

وفيها أقضى القضاة أبو اليمن حممد بن القاضي حمب الدين حممد بن عبد اهللا ابن عبد الرمحن بن قاضي عجلون 
مام العامل قال يف الكواكب كان من العلماء الكمل والصلحاء الكبار له يف اليوم والليلة ختمات لكتاب الشافعي اإل

  اهللا تعاىل ال يفتر عن القراءة يف ممشاه وقعوده نري الوجه حسن الشكل ويل

ة باجلامع القضاء مدة يسرية نيابة عن ابن عمه قاضي القضاة جنم الدين بن قاضي عجلون وكان يباشر عنه اخلطاب
األموي وكان يلبس الثياب احلسنة ويف آخر عمره طرح التكلف ولبس الثياب اخلشنة واستوى عنده كالمها وتويف 

بعد عشاء ليلة اخلميس سابع عشر مجادى اآلخرة ودفن بباب الصغري مبقربة أهله قريبا من عمه شيخ اإلسالم تقي 
  الدين 

ع الطريق ببالد الشرقية من مصر وكان مشهورا بالفروسية مث ملا جذب وفيها مروان اجملذوب كان يف أول أمره قاط
كان يدور يف أسواق دمشق وتظهر عليه للناس كرامات وخوارق وكان إذا خطر ألحد ممن يصادفه معصية أو عمل 

مبعصية يصكه حىت يدع خاطره ورمبا منعه بعضهم فشلت يده وتويف مبصر ودفن جبانب البنهاوي خارج باب 
  ح الفتو

وفيها السيد الشريف ويل بن احلسني العجمي الشرواين الشافعي املعروف بوالده حج من بالده وعاد فدخل دمشق 
وحلب سنة تسع وعشرين وتسعمائة وقرأ حبلب صحيح البخاري على الربهان العمادي تاما وقرأ عليه هبا مجاعة 

وانتفعت به وهو أول أشغايل هبذا الفن مث رحل إىل بالده منهم ابن احلنبلي قال قرأت عليه يف منت اجلغميين يف اهليئة 
  وحدث هبا واشتهر باحملدث وكان يعرف البيان معرفة حسنة وتويف ببالده 

  سنة ست ومخسني وتسعمائة



  
فيها تويف املوىل إبراهيم بن حممد بن إبراهيم احلليب احلنفي اإلمام العالمة قال يف الشقائق كان من مدينة حلب وقرأ 

ك على علماء عصره مث ارحتل إىل مصر وقرأ على علمائها يف احلديث والتفسري واألصول والفروع مث إىل بالد هنا
الروم وقطن بقسطنطينية وصار إماما ببعض اجلوامع مث صار إماما وخطيبا جبامع السلطان حممد ومدرسا بدار القراء 

  وم العربية والتفسري واحلديث وعلوم القراآت ولهاليت بناها سعدى جلىب املفيت قال وكان إماما عاملا بالعل

يد طوىل يف الفقه واألصول وكانت مسائل الفروع نصب عينيه وكان مالزما لبيته مشتغال بالعلم ال يرى إال يف بيته 
ة أو املسجد ومل يسمع أحد منه أنه ذكر أحدا بسوء ومل يلتذ بشيء من الدنيا إال بالعلم والعبادة والتصنيف والكتاب
وقال ابن احلنبلي كان سعدى جلىب مفيت الديار الرومية يعول عليه يف مشكالت الفتاوى إال أنه كان منتقدا على 

  ابن العريب كثري احلط عليه ومن مؤلفاته شرح منية املصلى وملتقى األحبر ونعم التأليف هو ومات يف هذه السنة 
مة قال يف الكواكب قال والد شيخنا كان من أهل العلم وفيها إمسعيل الكردي الشافعي نزيل دمشق اإلمام العال

والعمل والصالح والورع واجملاهدة والتوكل صحبين مث حج وجاور مبكة وتزوج بامرأة من العمادية وعاد وهي معه 
ورزق منها ولدا صاحلا مساه سليمان مث رجع إىل بالده وتزوج امرأة أخرى من األكراد وعاد إىل دمشق بزوجتيه 

من األخرى أوالدا وسكن هبما يف بيت من بيوت الشامية اجلوانية وصار يتردد إليه الطلبة يشتغلون عليه يف  ورزق
املعقوالت مع تردده إىل قال وقرأ على بعض املنهاج قراءة حتقيق وتدقيق وتويف ليلة السبت خامس مجادى األوىل 

ب الصغري ومن عالمة صالحه أنه استخرج من قربه بالطاعون بعد أن صلى املغرب والعشاء مجاعة ودفن مبقربة با
  } يبشرهم رهبم برمحة منه ورضوان وجنات هلم فيها نعيم مقيم { احملفور له حجر عليه 

وفيها جهانكري بن السلطان سليمان بن سليم كان حبلب مع والده يف هذه السنة فتويف هبا وصلى عليه أبوه يف 
طنه وصرب ومحل إىل الروم وفيها حمي الدين عبد القادر ابن لطف اهللا بن مشهد عظيم ومحل إىل الفردوس مث شق ب

احلسن بن حممد بن سليمان بن أمحد احلموي مث احلليب السعدي العبادي الشافعي املقرىء ابن املقرىء ابن املقرىء 
  ويعرف بابن احملوجب أحد

ع وستني ومثامنائة وقرأ القرآن العظيم حبماة أكابر حفاظ القرآن العظيم ورئيس قراءته باجلماعة حبلب ولد سنة تس
برواية أيب عمرو سبع مرات على عاملها وحمدثها ومقرئها عبد الرمحن الربواين قاضي احلنابلة هبا مث قطن حلب فأقرأ 

تال هبا مماليك نائب قلعتها مث احنصرت فيه رياسة القراء هبا وكان البدر السيويف حيب قراءته ومييل إليه ويعظمه حىت 
عليه الفاحتة برواية أيب عمرو واستجازه مع جاللته ملا علم له من السند العايل قال ابن احلنبلي وكان مبتلى بعلم 

  جابز مشغوفا بالتزوج حىت تزوج أكثر من ثالثني امرأة 
رف باهللا تعاىل وفيها املوىل عبد الكرمي امللقب مبفيت شيخ الرومي احلنفي مفيت التخت السلطاين اإلمام العالمة العا

ولد مبدينة كرماسي وحفظ القرآن العظيم واشتغل على علماء عصره ووصل إىل خدمة املوىل بايل األسود مث سلك 
طريقة التصوف وصحب العارف إمام زادة مث جلس باياصوفيا بقسطنطينية مشتغال باإلرشاد والفقه حىت أتقن 

 ونصبه مفتيا فأفىت وظهرت مهارته يف الفقه وملك كتبا كثرية مسائله وعني له السلطان سليمان كل يوم مائة عثماين
وكان يطالع فيها غالب أوقاته وكان يعظ الناس ولكالمه تأثري يف القلوب وله يف كل سنة خلوة أربعني يوما حيفر له 

ياضة سربا كالقرب ويصلي فيه وال خيرج للناس وحتكى عنه كرامات كثرية وكان معطل احلواس مجلة من شدة الر
وكان مع ذلك حلو احملاضرة حافظا لنوادر األخبار وعجائب املسائل كرمي األخالق متواضعا حج يف سنة ثالثني 



وتسعمائة ورجع على الطريق املصري ودخل دمشق فنزل ببيت الكاتب مبأذنة الشحم وتردد إليه األفاضل ورفعت 
نية وفيها على العياشي قال املناوي يف طبقاته هو إليه أسئلة فكتب عليها كتابة عجيبة وتويف مفتيا بالقسطنطي

  املعروف بالتعبد املشهور بالتزهد أجل أصحاب الشيخ أيب العباس الغمري

والشيخ إبراهيم املتبويل مكث حنو سبعني سنة ال يضع جنبه إىل األرض إال عن غلبة ويصوم يوما ويفطر يوما ومل 
إال من العيد إىل العيد وكان إذا ذكر ينطق قلبه مع لسانه فال يقول  ميس بيده دينارا وال درمها وال يغسل عمامته

السامع إال أهنما اثنان يذكران قال الشعراوي أول اجتماعي به رأيته يذكر ليال فاعتقدت أهنما اثنان فقربت منه 
ور الذي يف فوجدته واحدا وكان كثريا ما يرى ابليس فيضربه فيقول له لست أخاف من العصا إمنا أخاف من الن

القلب مات باملنزلة انتهى وفيها تقريبا علي األمثيدي املصري املالكي اإلمام العامل الصاحل احملدث أخذ الطريق عن 
سيدي حممد بن عنان واختصر كثريا من مؤلفات الشيخ جالل الدين السيوطي ومؤلفاته حسنة وكان يعظ الناس يف 

  يده تتحرك بالسبحة ولسانه مشغول بذكر اهللا تعاىل املساجد مقبال على اهللا تعاىل حىت تويف و
وفيها ظنا املوىل حمي الدين حممد بن حسام أحد املوايل الرومية احلنفي املعروف بقرا جليب ترقى يف التداريس مث صار 

  قاضيا بدمشق فدخلها يف ربيع األول سنة مخس ومخسني وتسعمائة ومل تطل مدة واليته هبا 
لدين حممد بن املوىل عالء الدين علي اجلمايل احلنفي أحد موايل الروم قرأ على جده ألمه حسام وفيها املوىل حمي ا

الدين زادة مث على والده مث على سويد زادة مث درس مبدرسة الوزير مراد باشا بالقسطنطينية مث بإحدى الثمان مث 
ة حمبا للمشايخ والصلحاء له معرفة تقاعد وعني له كل يوم مائة درهم وكان مشتغال بنفسه حسن السمت والسري

  تامة بالفقه واألصول 
وفيها مشس الدين حممد بن الشيخ زين الدين عمر بن ويل اهللا الشيخ شهاب الدين السفريي احلليب الشافعي اإلمام 

الكمال  العالمة ولد حبلب سنة سبع وسبعني ومثامنائة والزم العالء املوصلي والبدر السيويف يف فنون شىت وقرأ على
  ابن أيب شريف يف حاشيته على شرح العقائد النسفية ورسالة العذبة له وقدم

مع أخيه الشيخ إبراهيم بن أيب شريف إىل دمشق فأجاز له ولبعض الدمشقيني مث إىل حلب فقرأ عليه هبا خمتصر 
أنواع العلوم ودرس  الرسالة القشريية وقرأ على البازيل وأيب الفضل الدمشقي والشيخ حممد الدادخيي وغريهم

باجلامع الكبري حبلب والعصرونية والسفاحية وسافر إىل القاهرة واجتمع هبا بالقاضي زكريا وصلى عليه ملا مات 
واجتمع بآخرين كالنور البحريي والشهاب األنطاكي وتويف حبلب يف هذه السنة وفيها عفيف الدين أبو اليمن حممد 

ل بن عمرية الغزي األصل احلليب املولد والدار والوفاة احلنفي العامل أخذ حبلب ابن حممد بن حممد بن إبراهيم بن فض
عن الشمسني ابن هالل وابن بالل وله شيوخ آخرون هبا وبغريها واجتمع بالشيخ أيب العون الغزي وكان يدرس 

ملا بلغه أنه من  ويفيت حبلب وكف بصره فكان يأمر بالكتابة على الفتوى وأمر آخرا أن يكتب يف نسبه األنصاري
  ذرية خباب بن املنذر بن اجلموح اخلزرجي وكان من العلماء العاملني 

وفيها محيد الدين حممد بن حيىي بن أمحد بن حممد بن خليل احلاضري األصل احلليب مث القاهري احلنفي جاور مبكة 
تنابه باملنزلة القاضي جالل الدين املشرفة وقرأ هبا الفقه مث أخذ حبلب عن الشهاب األنطاكي مث دخل القاهرة فاس

التاديف فأحبه أهلها واستوطن هبا وتزوج من نسائها وولد له بنون وكان فقيها فاضال حسن الشكل واهليئة ساكنا 
  حمتشما وتويف باملنزلة 

ل يف وفيها قاضي القضاة كمال الدين أبو اللطف حممد بن يوسف بن عبد الرمحن الربعي احلليب التاديف الشافعي قا



الكواكب ذكره شيخ اإلسالم الوالد يف الرحلة فقال يف وصفه الشيخ األوحد واألصيلي األجمد ذو النسب الذي 
طارت مناقب نزاهته كل مطار وانتظمت أسالك أصالته يف أجياد األسطار وسرت مسات فضيلته مسمار نسيمات 

س به اخلطط الشرعية السنية فطورا مقدما يف أندية بامسات األزهار إىل أن قال تصطفيه الرتب العلية السنية وتستأن
  األمراء واألعيان

وتارة صدرا يف قضاة العدل واإلحسان القضائي الكمايل التاديف قاضي حلب مث مكة كان صحبين من حلب إىل 
ربع البالد الرومية فأسفر عن أعذب أخالق وأكرم أعراق وأحسن طوية وولد كما قال ابن أخيه ابن احلنبلي سنة أ

وسبعني ومثامنائة وتفقه على الفخري عثمان الكردي واجلالل النصييب وغريمها وأجاز له باستدعاء والده احملب بن 
الشحنة وولده األثري حممد والسرى عبد الرب بن الشحنة احلنفيون والقاضي زكريا واجلمال القلقشندي والقطب 

ية من الشيخ عبد الرزاق احلموي الشافعي الكيالين مث ترك اخليضري والفخر الدميي يف آخرين ولبس اخلرقة القادر
خمالطة الناس ولف املئزر وأقدم على خشونة اللباس وأخذ يف خمالطة الفقراء والصوفية فلما بلغ السلطان الغوري 

ذلك أرسل له توقيعا بأن يكون شيخ الشيوخ حبلب مث ويل قضاء الشافعية بطرابلس وحبلب وفوض إليه اجلمال 
لقشندي قضاء القضاة باملمالك اإلسالمية ونيابة احلكم بالديار املصرية ومضافاهتا مضافا إىل قضاء حلب بسؤاله الق

مث ويل يف الدولة العثمانية وتدريس العصرونية واحلاجبية ونظر أوقاف الشافعية حبلب وواله خري بك كافل الديار 
ظر احلرمني وكان أول قاض ويل ذلك من غري أهل مكة يف املصرية قضاء الشافعية مبكة وجدة وسائر أعماهلما ون

الدولة العثمانية وبقي يف دولة القضاء حىت مات خري بك خرج بعد مدة من مكة معزوال سنة إحدى وثالثني وكان 
  إماما عاملا كامال شاعرا ومن شعره 

  ) ما كان يل يف حيايت بعدكم طمع ** لوال رجائي أن الشمل جيتمع ( 
  ) قلبا تقطع وجدا عند ما قطعوا ** قطعوا رسلي وما رمحوا  يا جرية( 
  ) يف الصرح يا ليت شعري ما الذي صنعوا ** أواه وأطول شوقي لألوىل سكنوا ( 
  ) أملت أين بطيب العيش أنتفع ** ال عشت إن كنت يوما بعد بعدكم ( 
  )ا كذاك نومي وصربي يف اهلوى منعو** هم أطلقوا أدمعي والنار يف كبدي ( 

  
  ) ال واخذ اهللا أحبايب مبا صنعوا ** دع يفعلوا ما أرادوا يف عبيدهم ( 

وتويف رمحه اهللا تعاىل يف أواسط احلجة وفيها كمال الدين حممد البقاعي مث الدمشقي الشافعي اإلمام الفاضل كان 
جه من احلمام يف هنار حيب اإلصالح بني األخصام والتودد إىل الناس ويتردد إىل املتصوفة تويف فجأة بعد خرو

  األربعاء ثاين ربيع اآلخر ودفن مبقربة باب الفراديس 
وفيها حمب الدين أبو السعود حممود بن رضى الدين حممد بن عبد العزيز ابن عمر بن أمحد احلليب الشافعي املوقع 

كتبا وجود اخلط هبا وعرض  والده بديوان اإلنشاء يف الدولة اجلركسية ولد بالقاهرة سنة اثنتني وتسعمائة وحفظ هبا
هبا يف سنة مخس عشرة مواضع من ألفية ابن مالك والشاطبية واملنهاج الفقهي على الشهاب الشيشيين احلنبلي 

والربهان بن أيب شريف وغريمها وأجازوا له وأجازه القاضي زكريا وكان شهما حسن امللبس والعمامة تويف حبلب 
  يف ذي احلجة 



  ائةسنة سبع ومخسني وتسعم

  
فيها تويف برهان الدين إبراهيم بن حممد بن علي املعروف بابن البيكار املقدسي األصل مث الدمشقي نزيل حلب 

العالمة البصري املقرىء اجملود ولد بقرية القابون من غوطة دمشق سنة ثالث ومثانني ومثامنائة وقرأ القرآن بدمشق 
وعشرين وتسعمائة فقرأ على الشمس السمديسي وأيب النجا بالروايات على مجاعات مث رحل إىل مصر سنة ثالث 

النحاس والنور السمهودي قال ابن احلنبلي ومما حيكى عنه أنه كان كثريا ما ميرض فريى رسول اهللا صلى اهللا عليه 
محد وسلم يف املنام فيشفى من مرضه وكان جمتهدا يف أن ال ينام إال على طهارة وتويف حبلب وفيها القاضي باعلوي أ

شريف بن علي بن علوي خرد الشافعي اليمين الشريف العالمة قال يف النور ولد يوم اجلمعة تاسع ذي احلجة سنة 
  أربع أو مخس وتسعماية واشتغل بالفقه على مجاعة

منهم العالمة عبد اهللا بن عبد الرمحن بافضل صاحب املختصر املشهور والعالمة حممد األصفع وغريمها وجد واجتهد 
برع وأشري إليه بالرياسة والفتوى وذكره أخوه املعلم يف طبقات فقهاء آل باعلوي قال وويل قضاء وادي ابن حىت 

راشد وهو مشتمل على مدن متعددة من أرض حضرموت أشهرها ترمي مل يعارضه معارض ومل ينقض عليه ناقض ومل 
القضاة الورعني ساحمه اهللا وإيانا ويف تاريخ يل أحد من آل باعلوي القضاء غريه رمحه اهللا وبلغين أنه مل يكن من 

سنبل أنه وأخاه عبد اهللا شريف ولدا توأمني يف بطن وعزل من القضاء فقال أنا ال أعزل وإن عزلين السلطان بسبب 
أنه ليس يف اجلهة من هو أعلم مين وهذا الذي ذكره أمحد شريف ال أدري أهو وجه ضعيف له يف املسألة أو أراد به 

  واملطايبة وأن سيادته ثابتة قاضيا كان أو غري ذلك كقول بعضهم  التنكيت
  ) يضحى أمريا يوم عزله ** أن األمري هو الذي ( 
  ) مل يزل سلطان فضله ** إن زال سلطان الوالية ( 

  وما أحسن قوله إن أردت أن ال تعزل فال تتول انتهى 
 وقت الوضوء والصالة وإذا صلى أذن للصالة ورفع وفيها أمحد الشبيين املصري كان جمذوبا غارقا ال يصحو إال

صوته وكان إذا رأى جمذوبا مل يصل يقول هذا قليل الدين ووقع من املنارة العالية اليت يف مدينة منوف إىل األرض 
  فلم ينكسر من أعضائه شيء ونزل واقفا ومشى مسرعا على األرض 

جليب أحد املوايل الرومية ترقى يف التداريس إىل مدرسة أيب أيوب وفيها تقريبا املوىل مشس الدين أمحد املشهور بورق 
  األنصاري وكان فاضال

  مفيدا صاحلا طيب األخالق وانتفع به كثري من الناس 
وفيها ظنا الشيخ اإلمام العامل أمحد األنقروي الرومي مث احلليب اشتغل يف شبابه بالعلم مث رغب يف التصوف وانتسب 

 أول أمره يدور البالد ويعظ الناس مث توطن يف بلده يف شيخوخته وأقبل على الوعظ إىل أن إىل اخللوتية وكان يف
تويف وفيها شهاب الدين أمحد الربلسي املصري الشافعي امللقب بعمرية اإلمام العالمة احملقق أخذ العلم عن الشيخ 

دا ورعا حسن األخالق يدرس ويفيت عبد احلق السنباطي والربهان بن أيب شريف والنور احمللى وكان عاملا زاه
  وانتهت إليه الرياسة يف حتقيق املذهب 

وفيها شهاب الدين أمحد الرملي املنويف املصري األنصاري الشافعي اإلمام العالمة الناقد اجلهبذ شيخ اإلسالم 



يصلح يف كتبه يف  واملسلمني أخذ عن القاضي زكريا والزمه وانتفع به وكان جيله وأذن له باالفتاء والتدريس وأن
حياته وبعد مماته ومل يأذن ألحد سواه يف ذلك وأصلح عدة مواضع يف شرح البهجة وشرح الروض يف حياة شيخ 

اإلسالم وكتب شرحا عظيما على صفوة الزبد يف الفقه وله مؤلفات أخرى ومجع الشيخ مشس الدين اخلطيب 
واخلطيب الشربيين والشهاب الغزي وغريهم وانتهت  الشربيين فتاويه فصارت جملدا وأخذ عنه ولده سيدي حممد

إليه الرياسة يف العلوم الشرعية مبصر حىت صارت علماء الشافعية كلهم تالمذته إال النادر وجاءت إليه األسئلة من 
سائر األقطار ووقف الناس عند قوله وكان مجيع علماء مصر وصاحليهم حىت اجملاذيب يعظمونه وكان خيدم نفسه 

كن أحدا أن يشتري له حاجة إىل أن كرب سنه وعجز وتويف يوم اجلمعة مستهل مجادى اآلخرة وصلوا عليه يف وال مي
األزهر قال الشعراوي وما رأيت يف عمري جنازة أعظم من جنازته ودفن بتربته قريبا من جامع امليدان وأظلمت 

  مصر وقراها بعد موته 
  ام جامع اجلوزة خارج بابوفيها إمسعيل الشيخ الصاحل العابد الورع إم

الفراديس بدمشق قال يف الكواكب قال والد شيخنا كان له مكاشفات وحاالت مع اهللا تعاىل وكان ال نظري له يف 
املالزمة للخريات تويف يف أوائل احلجة ودفن مبقربة باب الفراديس وفيها حسام الدين جليب الفراصوي أحد موايل 

وىل عبد الكرمي بن املوىل عالء الدين العريب وتنقل يف املدارس حىت درس بإحدى الروم قرأ على العلماء وخدم امل
الثمان مث صار قاضيا بأدرنة مث بالقسطنطينية مث أعطى إحدى الثمان أيضا وعني له كل يوم مائة عثماين إىل أن تويف 

 تعاىل وفيها مشس بن عمر وكان سخي النفس حليما صبورا على الشدائد طارحا للتكليف منصفا من نفسه رمحه اهللا
بن اق مشس الدين الربسوي احلنفي خواجة السلطان سليم املشهور مشس جليب دخل حلب واجتمع به ابن احلنبلي 

  وأثىن عليه بالفضل والعلم مث دخل دمشق قاصدا للحج الشريف فمات يف طريق احلج قبله عند املعظم 
يل اهلندي احلنفي اشتغل حبلب يف كربه بالعلم واعتىن بالقراءات فجمع وفيها عبد اهللا بن منال صدر الدين بن منال كا

للسبعة وللعشرة وأخذ هبا عن إبراهيم اليشبكي وإبراهيم الصرييف وابن قيما مث رجع إىل القاهرة فأخذ عن الناصر 
  الطريق  الطبالوي وغريه مث رجع إىل حلب ولزم الطلبة يف القراآت وحج يف هذه السنة فتويف وهو راجع يف

وفيها أقضى القضاة حمي الدين عبد القادر بن أمحد بن عبد اهللا بن حممد ابن أمحد بن عمر بن علي بن عبيد الفريايب 
  املدين املالكي ناب عن أبيه يف قضاء املدينة وكان فقيها فاضال لطيفا ماجنا تويف باملدينة املنورة 

براهيم بن مفلح الراميين األصل الدمشقي احلنبلي أخو القاضي وفيها القاضي حمي الدين عبد القادر بن عمر بن إ
برهان الدين بن مفلح ناب يف القضاء برب الشام مث باملؤيدية وقناة العوين وامليدان والصاحلية وطالت إقامته هبا حنو 

  مخس وثالثني سنة وكانت له معرفة تامة بأحوال القضاء وتويف

كمال الدين التربيزي العجمي الشيخ العامل الصاحل احملقق العارف باهللا تعاىل بدمشق ودفن مبقربة الفراديس وفيها 
الصويف نزيل دمشق كان يأكل الطيب ويلبس احلسن وال خيالط إال من خيدمه وله باع يف العلوم وغلب عليه 

  التصوف وتويف بسكته العزيزية مشايل الكالسة يف سادس عشر ربيع اآلخر ودفن بباب الفراديس 
ها حافظ الدين حممد بن أمحد بن عادل باشا احلنفي أحد املوايل الرومية الشهري باملوىل حافظ أصله من والية وفي

بردعة يف حدود العجم قرأ يف صباه على موالنا مزيد بتربيز وحصل عنده وبرع عليه واشتهرت فضائله وبعد صيته 
م وخدم عبد الرمحن بن املؤيد وحبث معه وعظم اعتقاده وملا وقعت يف العجم فتنة إمسعيل بن أردبيل ارحتل إىل الرو

فيه ورباه عند السلطان أيب يزيد فأعطاه تدريسا بأنقرة فأكب على االشتغال هناك وكان حسن اخلط سريع الكتابة 



كتب الكثري ودرس هناك شرح املفتاح للسيد وكتب عليه حواشي مث رحل إىل القسطنطينية وعرض ما حشاه على 
د فابتهج به مث صار مدرسا مبدرسة علي باشا بالقسطنطينية وكتب هبا حواشي على مواضع من شرح ابن املؤي

املواقف للسيد مث صار مدرسا مبدينة أزنيق وكتب هناك رسالة يف اهليويل عظيمة الشأن مث أعطى إحدى الثمان 
مث تقاعد وعني له كل يوم سبعون وكتب هبا شرحا على التجريد مث درس بأياصوفيا وألف كتابا مساه مدينة العلم 

عثمانيا وأكب على االشتغال واالشغال ليال وهنارا ال يفتر وأتقن العلوم العقلية ومهر يف األدبية ورسخ يف التفسري 
  وألف رسائل كثرية منها نقطة العلم ومنها السبعة السيارة وكان له أدب ووقار رمحه اهللا تعاىل 

د بن خليل القلعي الدمشقي الشافعي إمام جامع اجلوزة بالقرب من قناة العوين وفيها مشس الدين أبو اللطف حمم
  كان فاضال صاحلا زاهدا ورعا كوالده متعففا يعتزل الناس وخيدم نفسه سالكا طريق السلف مؤثرا

فعة خلشونة العيش يلبس العباءة له زاوية يقيم هبا الوقت يذكر اهللا على طريقة حسنة وكانت له خطبة بليغة نا
وموعظة من القلوب واقعة وتويف يوم اإلثنني ثالث مجادى األوىل وفيها مشس الدين حممد بن عمر البقاعي الشافعي 
املذوخي مبعجمتني نسبة لقرية مذوخا بالضم من عمل البقاع حفظ القرآن العظيم واشتغل بالعلم وحصل وفضل 

الزراعة فأثرى ومتول ورحل إىل مصر فاشتغل هبا قليال وكره األكل من األوقاف فرجع إىل بلدته املذكورة وتعاطى 
  مث رجع إىل بلده فأم هبا وخطب وصار يدعو أهلها إىل طاعة اهللا تعاىل إىل أن تويف هبا ليلة اجلمعة خامس احملرم 
د حبلب وفيها مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن حممد العيين األصل احلليب احلنفي عرف بابن بالل اإلمام العالمة ول

سنة مخس أو ست وسبعني ومثامنائة وقرأ على العال قل درويش أربع سنوات يف علوم شىت وقرأ أيضا على منال 
مظفر الدين الشريازي والربهان العرضي والبدر السيويف وغريهم مث الزم االفتاء والتدريس والتأليف جبامع حلب 

وعة إال أنه كان ال يسمح بتآليفه ومل تظهر بعده وكان حىت أسن فانقطع مبنزله وأكب على التصنيف يف علوم متن
كثري الصيام والقيام ال ميسك بيده درمها وال دينارا وكان وقورا مهيبا نري الشيبة كثري التواضع له قوة ذكاء ومزيد 
 حفظ ورسوخ قدم يف العربية واملعقوالت وحج وجاور ودخل القاهرة وأصابه فاجل وعويف منه وتويف حبلب ودفن

  مبقابر احلجاج وأوصى أن يغسله شافعي وأن يلقن يف قربه 
وفيها نظام الدين حممد بن حممد بن إبراهيم بن علي بن كوجك احلموي املولد احلنفي مث احلنبلي عرف بالكوكاجي 
مام رديف الكوجكي ولد يف ربيع األول سنة سبعني ومثامنائة وقرأ الكنز على ابن رمضان الدمشقي وغريه مث قلد اإل

  أمحد وويل قضاء احلنابلة مبدينة طرابلس الشام وناب عن

النظام التاديف احلنبلي حبلب وفيها حمي الدين حممد بن حممد احلنفي أحد موايل الروم املعروف بابن قطب الدين قرأ 
ء حلب على الشيخ مظفر الدين العجمي مث على سيدي جليب القوجوي وغريمها وترقى يف التداريس إىل أن ويل قضا

مث بروسا مث إسالم بول مث قضاء العساكر األناضولية مث ذهب إىل احلج بعد العزل مث رجع إىل القسطنطينية وتقاعد 
مبائة ومخسني عثمانيا كل يوم قال يف الشقائق وكان عاملا فاضال صاحلا ورعا حمبا للصوفية سالكا طريقهم واعتزل 

 تعاىل رمحه اهللا تعاىل وفيها املوىل حسام الدين يوسف القراصوي الناس واشتغل خبويصة نفسه له معاملة مع اهللا
احلنفي أحد موايل الروم قرأ على علماء عصره وخدم املوىل عبد الكرمي مث درس بعدة مدارس حىت أعطى إحدى 

أن مات  الثمان مث صار قاضيا بأدرنة مث بالقسطنطينية مث أعيد إىل إحدى الثمان وعني له كل يوم مائة عثماين إىل
  وكان سخي النفس حليما طارحا للتكلف منصفا من نفسه 



  سنة مثان ومخسني وتسعمائة

  
فيها كانت وقعة اجلرب جبيم وموحدة بينهما راء ساكنة وقعة مشهورة باليمن حىت صارت تارخيا عند أهل حضر 

  موت يقولون سنة وقعة اجلرب 
ي األصل احلليب الشافعي املشهور بالزاهد وهو سبط العامل وفيها تويف تقي الدين أبو بكر بن عبد الكرمي اخلليص

املفيت أيب بكر اخلليصي كان شيخا صاحلا منورا زاهدا ورعا ذا هتجد وبكاء ال يراه أهل حملته إال أوقات الصلوات 
صاحلني ويف غريها يتردد إىل املقابر واملزارات وكان كثريا ما يقصده الزوار يسمعون ما يقرؤه عليهم من رياض ال

  وغريه وتويف حبلب 
وفيها حسني بن أمحد بن إبراهيم اخلوارزمي العابد الصويف كان شيخا معمرا مهيبا ذكر أن له من االتباع حنو مائة 

  ألف ما بني خليفة ومريد وكان

من أحواله إذا ذكر يف املسجد الذي هو فيه مع مريديه يطول حىت يراه من كان خارج املسجد من غري منفذ من 
منافذه ودخل بالد الشام حاجا فحج ورجع إىل دمشق فأعجبته فعمر هبا خانقاة للفقراء من ماله وكان متموال جدا 

حىت عمر عدة خوانق يف بالد عديدة مث عاد إىل حلب وأراد أن يعمر هبا عمارة فمرض هبا وتويف يف عشر شعبان 
  غري أصال ودفن هبا قاله يف الكواكب ودفن هبا يف تابوت مث نقل بعد أربعة أشهر إىل دمشق ومل يت

وفيها باقشري عبد اهللا بن حممد الشافعي اليمين احلضرمي الفقيه ابن الفقيه قال يف النور أخذ العلم عن مجاعة منهم 
الشيخ أبو بكر العيدروس والشيخ عبد الرمحن بن علي باعلوي والشيخ عبد اهللا بن احلاج وكان من األئمة احملققني 

العاملني والفقهاء البارعني له تصانيف مفيدة وحيد زمانه علما وعمال وزهدا وورعا مجع بني معامل الشريعة والعلماء 
وسلوك الطريقة وعلوم احلقيقة ومن تصانيفه كتاب قالئد اخلرائد وفرائد الفوائد يف الفقه جملد ضخم نافع جدا 

ة بين قشري ورسالة يف الفرج وله كرامات وأحوال والقول املوجز املبني وكتاب السعادة واخلري يف مناقب الساد
وتويف يف شعبان ببلده قسم من أرض حضرموت وقربه هبا معروف يزار وفيها تاج الدين عبد الوهاب بن شرف 

الدين يونس بن عبد الوهاب العيثاوي الشافعي اإلمام العالمة أخو الشيخ شهاب الدين ألبيه ولد ليلة األربعاء ثالث 
سنة إحدى وعشرين وتسعمائة وقرأ على والده وحصل له بركة أشياخه منهم الشيخ تقي الدين  عشرى رمضان

البالطنسي وابن أيب اللطف املقدسي وأجازاه وأجازه باملكاتبة مفيت بعلبك البهاء بن الفصي واجتمع باجلمال 
بقاضي قضاة العساكر  الديروطي وأجازه وقرأ على آخرين وسافر إىل حلب فحضر دروس التاج العرضي واجتمع

املوىل سنان بن حسام الدين فعظمه وأثىن عليه ونشأ من صغره يف طاعة اهللا تعاىل متأدبا متواضعا سليم الفطرة منور 
  الطلعة أقرأ ودرس يف الفقه والنحو والتفسري واحلديث

عن أبيه باجلامع اجلديد خارج وانتفع به الطلبة وويل تدريسا باألموي ومبدرسة أيب عمر وبالظاهرية وأم وخطب نيابة 
باب الفراديس وكان يود أن ميوت قبل أبيه فبلغه اهللا أمنيته وتويف هنار األربعاء خامس عشرى رجب عن سبع 

  وثالثني سنة وشهر ومثانية عشر يوما وخرجت روحه قائال اهللا اهللا اهللا ال إله إال اهللا 
الشافعي الصويف املشهور نزيل دمشق رحل من بالده إىل بالد وفيها املوىل حمب الدين ويقال حمب اهللا التربيزي 

الشام وحج منها وجاور مث عاد إليها ومكث بالتكية السليمية بسفح قاسيون ملزيد شغفه بالشيخ حمي الدين بن عريب 



ري وغريه واعتقاده وكثرة تعلقه بكالمه وحله وتشديد النكري على من ينكر عليه وصار يقرأ عليه هبا مجاعة يف التفس
وكان جيمع إىل تفسري اآلية تأوليها على طريقة القوم ويورد على تأويلها ما حيضره من كالم املسنوي وتويف بدمشق 

  قاله يف الكواكب 
وفيها أبو الفتح حممد بن صاحل الكيالين الشافعي اإلمام العالمة خطيب املدينة املنورة وإمامها قدم دمشق وحلب 

ا له بالفضل والتقدم وتويف باملدينة املنورة وفيها قطب الدين حممد بن عبد الرمحن واجتمع بعلمائها وشهدو
الصفوري مث الصاحلي الشافعي اإلمام الفاضل قال الشيخ يونس العيثاوي أخذ عن والده واجلالل السيوطي وغريمها 

خر ودفن بسفح وكان له وعظ حسن وخطبة بليغة وهو من بيت علم وصالح ودين تويف تاسع عشر ربيع اآل
  قاسيون 

وفيها السيد مجال الدين يوسف بن عبد اهللا احلسين األرميوين الشافعي اإلمام العالمة تلميذ اجلالل السيوطي وغريه 
  وأخذ عنه العالمة منال على الشهرزوري نزيل دمشق وغريه 

  سنة تسع ومخسني وتسعمائة

  
  وأرخ ذلك الشيخ عبد العزيز الزمزمي فقال فيها كان ترميم عمارة البيت الشريف زاده اهللا تعظيما

  
  ) رمم بيت اهللا سلطاننا ** وقد أتى تاريخ ترميمه ( 

وفيها تويف برهان الدين إبراهيم بن قاضي القضاة أيب احملاسن يوسف بن قاضي القضاة زين الدين عبد الرمحن احلليب 
بلي املؤرخ املشهور وسبط قاضي القضاة أثري الدين احلنفي الشهري بابن احلنبلي وهو والد الشيخ مشس الدين بن احلن

بن الشحنة قال ولده يف در احلبب ولد حبلب سنة سبع وسبعني ومثامنائة واشتغل هبا يف الصرف والنحو والعروض 
واملنطق على العالء بن الدمشقي اجملاور جبامع املهمندار وعلى الفخر عثمان الكردي والزين بن فخر النساء وغريهم 

د اخلط على الشيخ أمحد أخي الفخر املذكور وأمل بوضع األوفاق العددية وتعلق بأذيال القواعد الرملية وجو
والفوائد اجلفرية وأجازه الربهان الرهاوي رواية احلديث املسلسل باألولية بعد أن مسعه منه بشرطه ومجيع ما جتوز له 

ة كثريون من املصريني كاحملب بن الشحنة والقاضي زكريا وعنه روايته مث ذكر أنه أستجيز له باستدعاء والده مجاع
وغريمها وأنه مسع على الربهان بن أيب شريف ما اختصره من رسالة القشريي وأنه لبس اخلرقة القادرية من الشيخ 

من عبد الرزاق الكيالين احلموي قال مث لبستها أنا من يده وذكر عنه أنه رأى يف املنام شخصا باديا نصفه األعلى 
ضريح وهو يقول له إذا وقعت يف شدة فقل يا خضري يا خضري وأنه كان إذا حزبه أمر قال ذلك ففرج عنه وذكر 
من تأليفه كتابه املسمى مثرات البستان وزهرات األغصان والسلسل الرائق املنتخب من الفائق وكتابا انتخبه من 

لكياسة وغري ذلك وأنه تويف ليلة األحد حادي عشر آداب الرياسة مساه مصابيح أرباب الرياسة ومفاتيح أبواب ا
  ذي القعدة 

وفيها زين الدين زكريا املصري العالمة الشافعي حفيد شيخ اإلسالم القاضي زكريا األنصاري أخذ العلم عن جده 
املذكور والربهان بن أيب شريف والشيخ عبد احلق والكمال الطويل ولبس خرقة التصوف من جده ومن سيدي 

  ملرصفي وغريمها وكان جده حيبه حمبة عظيمة وكان ذكيا فطناعلي ا



خاشعا أفىت ودرس قال الشعراوي سافرت معه إىل مكة سنة سبع وأربعني وهو قاضي احململ فكان يقضي بالنهار 
وال ميل من الطواف بالليل كثري الصدقة واالفتقاد لفقراء الركب وتويف يف شوال بالقاهرة ودفن خارج باب النصر 

  اه مقام السيدة زينب جت
وفيها عثمان بن عمر الشيخ املعمر احلليب الشافعي املعروف بابن شيء هللا حفظ القرآن العظيم وتفقه على الفخر 

عثمان الكردي والربهاين فقيه اليشبكية وحج وانتفع به الطلبة وفيها مشس الدين حممد بن حممد بن حسن الدمشقي 
أهل الفضل والعلم والصالح وكان خطيبا جبامع األفرم وأخذ عن مجاعة منهم املعروف بابن الشيخ حسن كان من 

البدر الغزي حضر دروسه بالشامية وغريها كثريا وفيها جنم الدين حممد بن حممد بن عبيد الشيخ الفاضل الصاحل 
عصر سادس عشرى الواعظ ابن الشيخ الصاحل املقرىء اجمليد الضرير إمام مسجد الباشورة تويف يوم اجلمعة بعد ال

  القعدة 
وفيها قاضي القضاة نظام الدين أبو املكارم حيىي بن يوسف بن عبد الرمحن احلليب التاديف احلنلي القادري سبط األثري 

بن الشحنة وهو عم ابن احلنبلي شقيق والده ولد سنة إحدى وسبعني ومثامنائة وتفقه على أبيه وبعض املصريني 
وأخيه مجاعة من املصريني منهم احملب بن الشحنة والقاضي زكريا والربهان القلقشندي وأجاز له باستدعاء من أبيه 

والدميي واخليضري وغريهم وقرأ مبصر على احملب بن الشحنة واجلمال بن شاهني سبط بن حجر مجيع جملس البطاقة 
دون العشرين فلما تويف والده  سنة سبع ومثانني مث ملا عاد والده إىل حلب متوليا قضاء احلنابلة ناب عنه فيه وسنه

أوائل سنة تسعمائة استقل بالقضاء بعده وبقي إىل أن انصرمت دولة اجلراكسة وكان آخر قاض حنبلي هبا حبلب مث 
ذهب بعد ذلك إىل دمشق وبقي هبا مدة مث استوطن مصر وويل هبا نيابة قضاء احلنابلة بالصاحلية النجمية وغريها 

   حكمه وكانوحج منها وجاور مث عاد إىل

لطيف املعاشرة حسن امللتقى حلو العبارة مجيل املذاكرة يتلو القرآن العظيم بصوت حسن ونغمة طيبة وتويف 
  بالقاهرة رمحه اهللا تعاىل 

  سنة ستني وتسعمائة

  
  فيها وقع عمارة ميزاب الرمحة من البيت الشريف وقال يف ذلك أبو بكر اليتيم املكي مؤرخا 

  ) اجملد األثيل الفائق املرخيا ** جلليل ومن له يا أيها املوىل ا( 
  ) فاقتبسنا رمحة من ربك التارخيا ** ميزاب بيت اهللا جدد ( 

وفيها تويف األمري برهان الدين إبراهيم بن وايل بن نصر خجا بن حسني الذكرى املقدسي الفقيه احلنفي قال ابن 
ار كان له هبا وكان لطيف املذاكرة حسن احملاضرة اشتغل احلنبلي قدم حلب سنة ست وأربعني واردا من بغداد لتيم

بالعربية وغريها وتعاطى األدب وله منظومة يف النحو مساها الربهانية وقرض عليها سيدي حممد بن الشيخ علوان 
  وغريه ووضع رسالة يف الصيد وما يتعلق باخليل برسم وزير السلطنة السليمانية وقدمها إليه بالروم ومن شعره 

  ) ملا رآين على طول من األمل ** قال الفؤاد مقاالت يوخبين ( 
  ) ما مل تكن عامال بالفعل يا ابن ويل ** أن ليس تنفع أقوال تقررها ( 

  عاد إىل وطنه من غري الطريق املعتاد ففقد يف الطريق يف هذه السنة 



فعي قال ابن احلنبلي فقيه صويف سليم وفيها إبراهيم بن يوسف بن سوار الكردي البياين اخلاتوين مث احلليب الشا
الصدر معمر اجتمع بالسيد علي بن ميمون بعد أن رآه يف املنام فألبسه ثوبا أبيض قال وكان مغرما بالكيميا تويف 

حبلب ودفن خارج باب قنسرين وفيها تقي الدين أبو بكر بن شيخ اإلسالم مشس الدين حممد بن أيب اللطف املقدسي 
  لعالمةالشافعي اإلمام ا

أخذ عن والده وغريه وحضر هو وأخوه الشيخ عمر إىل دمشق فقرأ على البدر الغزي مجيع شرح مجع اجلوامع 
للمحلى مث برع صاحب الترمجة يف فنون من العلم خصوصا األصول حىت كان يعرف بالشيخ أيب بكر األصويل 

  وسكن دمشق آخرا وتزوج هبا وتويف هبا يف هذه السنة تقريبا 
زين الدين رجب بن علي بن احلاج أمحد بن حممود اليعفوري احلموي الشافعي الشهري بالعزازي اإلمام العالمة وفيها 

قال يف الكواكب وهو جد صاحبنا العالمة تاج الدين القطان النحوي الشافعي ألبيه أخذ عن البازيل الكردي 
لنشيلي والشهاب الرملي وغريهم مث دخل احلموي ومبصر عن العالمة عبد احلق السنباطي وتفقه به وبالشمس ا

دمشق فقرأ على شيخ اإلسالم الوالد واعتىن جبمع املهم من فتاواه فجمع منها ثالث جملدات مث عاد إىل بلده محاة 
مستقرا مفتيا مدرسا وكان خملصا يف حمبة الوالد ومصافاته ووصفه شيخ اإلسالم الوالد بالفضل والصالح ويف تاريخ 

أنه مر حبلب سنة إحدى ومخسني متوجها إىل إسالم بول لعزله عن عصرونية محاة وأنه أنشد للبهاء ابن احلنبلي 
  الفصي البعلي الشافعي 

  ) جلالل قدرك ما تعدى الواجبا ** إن صار عبدك حيث شئت تواضعا ( 
  ) ولئن تقدم كان دونك حاجبا ** فلئن تأخر كان خلفك خادما ( 

 بالقسطنطينية يف احملرم ودفن بالقرب من ضريح أيب أيوب األنصاري رضي اهللا عنه مث توجه إليه مرة أخرى فتويف
وفيها عبد القادر السبكي املصري اجملذوب قال يف الكواكب كان جمذوبا مث أفاق يف آخر عمره وصار يصلي ويقرأ 

وفاء النيل وكان خيدم كل يوم ختمة مع بقاء أحواله من الكشف ورؤى وهو راكب محارته يسوقها على املاء أيام 
األرامل ويشتري هلم احلوائج ويضع كل ما يشتريه يف إناء واحد من زيت وشريج وعسل ورب وغري ذلك مث يعطي 

  كل واحدة حاجتها من غري اختالط وكان تارة يلبس

فيها زي اجلند وتارة زي الريافة وتارة زي الفقراء وكان يعطب من ينكر عليه مات يف مجادى اآلخرة انتهى و
  الشريف الفاضل مجال الدين حممد بن علي بن علوي خرد باعلوى صاحب كتاب غرر البهاء قاله يف النور 

وفيها األمري جنم الدين حممد بن حممد القرشي الدمشقي كان فاضال يقرأ القرآن ويبكي عند التالوة وكان بينه وبني 
  يف هذه السنة أو اليت بعدها  الشيخ عالء الدين بن عماد الدين الشافعي مودة وحمبة مات

ومات بعده ولده األمري مشس الدين حممد بتسعة أشهر وهو والد حممد جليب القرمشي رمحهم اهللا تعاىل وفيها تقريبا 
جنم الدين حممد املاتاين احلنبلي اإلمام العامل الفقيه احملدث الصاحلي أخذ احلديث عن الشيخ أيب الفتح املزي وغريه 

الشاميني وكان ينسخ خبطه كثريا وكتب نسخا كثرية من االقناع وفيها شرف الدين أبو النجا موسى  وتفقه بفقهاء
بن أمحد بن موسى بن سامل بن عيسى بن سامل احلجاوي املقدسي مث الصاحلي احلنبلي اإلمام العالمة مفيت احلنابلة 

من تأليفه كتاب االقناع جرد فيه الصحيح من بدمشق وشيخ اإلسالم هبا كان إماما بارعا أصوليا فقيها حمدثا ورعا 
مذهب اإلمام أمحد مل يؤلف أحد مؤلفا مثله يف حترير النقول وكثرة املسائل ومنها شرح املفردات وشرح منظومة 

اآلداب البن مفلح وزاد املستقنع يف اختصار املقنع وحاشية على الفروع وغري ذلك وتويف يوم اخلميس الثاين 



ع األول ودفن بأسفل الروضة جتاه قرب املنقح من جهة الغرب يفصل بينهما الطريق وفيها حمي والعشرين من ربي
الدين حيىي الذاكر الشيخ الصاحل قال يف الكواكب هو أحد أصحاب الشيخ تاج الدين الذاكر الدين أذن هلم يف 

الدولة إقباال عظيما مث تظاهر مبحبة افتتاح الذكر كان معتزال عن الناس ذاكرا خاشعا عابدا صائما أقبل عليه أمراء 
  الدنيا والتجارة فيها طلبا للستر حىت اعتقد فيه غالب أهل الدنيا أنه حيب الدنيا مثلهم قال الشعراوي

قال يل مرات ما بقي اآلن لظهور الفقر فائدة بأحوال القوم قال وقد عوضين اهللا تعاىل بدل ذلك جمالسته سبحانه يف 
السة نبيه صلى اهللا عليه وسلم يف حال قراءيت حلديثه فال تكاد تراه إال وهو يقرأ القرآن حال تالويت كالمه وجم

  واحلديث قال وأخربين أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أذن له يعين يف املنام أن يريب املريدين ويلقن الذكر انتهى 

  سنة إحدى وستني وتسعمائة

  
األول قتل السلطان حممود شاه بن لطيف شاه صاحب كجرات شهيدا  قال يف النور يف ليلة ثالثة عشر من ربيعها

وسببه أن بعض خدمه سولت له نفسه قتله فدبر احليلة وواطأ بعض الوزراء واحلرس فقيل دس له مسا يف شرابه ويف 
حلواه فشكا السلطان عقب تناوله حرارة عظيمة اشتعلت بباطنه فاستغاث فقيل بل له سكرا نباتا ودس له مسا 

ليعجل موته قبل أن يشعر به وقيل بل طلب السلطان الطبيب فبادر ذلك الشقي وذبح السلطان والطبيب ومل يشعر 
أحد مث أرسل رسل السلطان املعتادين إىل وزرائه وطلبوهم على لسان السلطان فقدم كل على انفراده من غري 

  اإلحساس ببعض ما جرى انتهى شعور له بشيء فكل من دخل من الوزراء قتلوه فلما كثر القتل وقع 
وفيها تويف شهاب الدين أبو العباس أمحد بن إبراهيم بن أمحد الشماع احلليب الشافعي الشهري بابن الطويل العامل 

الزاهد قرأ يف سنة سبع عشرة وتسعمائة على احلافظ عبد العزيز بن فهد املكي شيئا من كتب احلديث ومسع عليه 
ألبسه خرقة التصوف وكان شيخا صاحلا حسن السمت مييل إىل كالم القوم وكتب غالب البخاري وأجازه له و

الوعظ وكان يأكل اخلبز اليابس منقوعا باملاء وإذا حصل له مأكل نفيس آثر به الفقراء وترك أكل قوت حلب قدر 
  ست عشرة سنة ملا بلغه من بيع مثرها قبل بدو صالحه 

  قال يف النور وهو الذي داسوفيها السيد أمحد بن أيب مني صاحب مكة 

بساط سلطان الروم سليمان ومل يدس غريه من سالطني مكة وشوكته استقوت يف حياة أبيه وحكاياته مشهورة 
انتهى وفيها السلطان بايزيد بن سليمان العثماين قتله شاه طهمان بأمر أبيه السلطان سليمان وفيها برهان نظام شاه 

شري شاه قال يف النور فهؤالء مخسة سالطني أي حممود شاه وابن أيب منى وهؤالء  سلطان الدكن وفيها سليم شاه بن
الثالثة اتفق موهتم يف هذه السنة فقال بعضهم مؤرخا لذلك زوال خسروان انتهى وفيها بشر املصري احلنفي اإلمام 

بن الشحنة وأجازه باالفتاء  العالمة الصاحل أخذ العلم عن الربهان والنور الطرابلسيني وعن شيخ اإلسالم عبد الرب
والتدريس فدرس وأفىت وانتفع به خالئق وغلب عليه يف آخره حمبة اخلفاء واخلمول وعدم التردد إىل الناس وناب 

يف القضاء مدة مث ترك ذلك وأقبل على العبادة وكان يدمي الصيام والقيام رمحه اهللا تعاىل وفيها حسن الدجناوي ذكره 
نه كان من أصحاب النوبة والتصرف مبصر وتويف يف مجادى األوىل وفيها تقريبا سليمان الشعراوي وأشار إىل أ

اخلضريي املصري الشافعي الشيخ الصاحل الفاضل العارف باهللا تعاىل أخذ العلم عن اجلالل السيوطي والقطب 
لمذ له خالئق ال حيصون األوجاقي وأخذ الطريق عن الشهاب املرحومي وأذن له أن يريب املريدين ويلقنهم الذكر فت



وكان زاهدا دينا ال ينتقص أحدا من أقرانه ويقول ال يتعرض لنقائص الناس إال كل ناقص قال الشعراوي أدركت 
األشياخ وهم يضربون به وجبماعته املثل يف االجتهاد يف العبادات وصحب بعد موت شيخه مشايخ ال حيصون 

ي حممد املنزالوي وغريهم وكانوا حيبونه وغلب عليه يف آخر كسيدي حممد بن عنان وسيدي علي املرصفي وسيد
عمره اخلفاء لعلو مقامه وكان له مكاشفات وكرامات قال الشعراوي أخربين يف سنة تسع ومخسني وتسعمائة أن 

  عمره مائة سنة ومثان سنني انتهى 
  وفيها زين الدين عبد الرمحن األجهوري املالكي الشيخ اإلمام العالمة

اخلاشع مفيت املسلمني تال على الشهاب القسطالين لألربعة عشر وحضر عليه قراءة كتابه املواهب اللدنية الزاهد 
وأخذ الفقه وغريه عن مشس الدين اللقاين وعن أخيه ناصر الدين وغريمها وأجازوه باالفتاء والتدريس فأفىت ودرس 

صنفاته حىت إىل املغرب والتكرور وكان الشيخ وصنف كتبا نافعة منها شرح خمتصر الشيخ خليل وسارت الركبان مب
ناصر الدين اللقاين إذا جاءته الفتيا يرسلها إليه من شدة اتقانه وحفظه للنقول وكان كرمي النفس قليل الكالم 

واللغو حافظا جلوارحه كثري التالوة والتهجد قال الشعراوي ملا مرض دخلت إليه فوجدته ال يقدر يبلع املاء من 
ت فدخل عليه شخص بسؤال فقال اجلسوين قال فأجلسناه وأسندناه فكتب على السؤال ومل يغب له غصة املو

ذهن مع شدة املرض وقال لعل ذلك آخر سؤال نكتب عليه فمات تلك الليلة ودفن بالقرافة وكان كلما مر على 
اجملذوب املصري قال يف  موضع قربه يقول أنا أحب هذه البقعة فدفن هبا وقربه ظاهر يزار وفيها علي الربلسي

الكواكب كان حنيف البدن يكاد حيمله الطفل وكان يتردد بني مدينة قليوب ومصر ال بد له كل يوم من الدخول 
إىل قليوب ورجوعه إىل مصر وكان من أصحاب اخلطوة وكثريا ما مير عليه صاحب البغلة الناهضة وهو نائم حتت 

أمامه وكان كثريا ما يغلقون عليه الباب فيجدونه خارج الدار قال وما اجلميزة بقليوب فيدخل مصر فيجده ماشيا 
رؤى قط يف معدية إمنا يرونه يف ذلك الرب وهذا الرب ورمبا رأوه يف الربلس ويف دسوق ويف طندتا ويف مصر يف ساعة 

املرتفعة داخل باب  واحدة وهذه صفة األبدال وأما رؤيته بعرفة كل سنة فكثري تويف يف ربيع األول ودفن يف زاويته
  الشعرية 

وفيها مشس الدين حممد بن يوسف احلليب مث القسطنطيين الشافعي اإلمام العالمة إمام عمارة حممود باشا أخذ عن 
  البدر السيويف وغريه من علماء حلب

  
بر وطن القسطنطينية حىت مات وكان حسن السمت وامللبس وكان يعظ املواعظ احلسنة وله حظوة تامة عند أكا

  الدولة وذكر ابن احلنبلي أن أباه كان مجاال 

  سنة اثنتني وستني وتسعمائة

  
فيها تويف قاضي قضاة الشافعية مبكة املشرفة برهان الدين إبراهيم ابن ظهرية ميالده سنة مخس عشرة وتسعمائة 

لشافعي نزيل دمشق وتويف يف هذه السنة كذا خبط ابن صاحب العنوان وفيها أبو الفتح السبستري مث التربيزي ا
اإلمام العالمة احملقق املدقق الفهامة انتفع به الطلبة وهرعوا إليه ورغبوا فيما عنده وكان ذا علم جزل وأخالق 
حسنة وآداب مجيلة أخذ عنه النجم البهنسي والشيخ إمسعيل النابلسي والشيخ عماد الدين والشمس املنقاري 



فور وغريهم وكان له خلوة يف السميساطية يدرس العلوم فيها وتويف واملنال أسد والقاضي عبد الرمحن بن الفر
  بالصاحلية شهيدا بالطاعون يف هذه السنة ودفن بسفح قاسيون 

وفيها حامد بن حممود نزيل مكة املشرفة اإلمام اهلمام العالمة قال يف النور كان إليه النهاية يف العلم والعبادة ورثاه 
  قصيدة طنانة مطلعها الشيخ عبد العزيز الزمزمي ب

  ) إن بالنوم يقظة الناس أشبه ** أيها الغافل الغيب تنبه ( 
  ومنها 

  ) بعده يف احلياة والعيش رغبه ** قد مضى حامد محيدا فما يل ( 
  ) ما تراءيت يف حمياه غضبه ** صاحيب من قريب مخسني عاما ( 

  ومنها 
  ) تبه فتسامى هبا الرفع ر** من مجيع العلوم حاز فنونا ( 

وهي طويلة جيدة انتهى وفيها عبد اهللا بن عبد الرمحن بن اصفهان الكردي الشافعي املنسوب إىل بزين باملوحدة 
  والتصغري قبيلة من األكراد قرأ يف الصرف وغريه على أبيه الفقيه احملرر عبد الرمحن والنحو على موالنا

الستراباذي والكالم على منال على الكردي احلوزي حباء حسني العمادي املقيم بسمرقند واملنطق على منال نصري ا
مهملة وواو ساكنة وزاي ومن سنة تسع وأربعني لزم ابن احلنبلي يف علم البالغة قال ابن احلنبلي وكان فاضال ذكيا 

كتب خبطه تفسري منال عبد الرمحن اجلامي وطالعه وتويف ببلد القصري مطعونا يف هذه السنة وفيها عبد الرؤوف 
اليعمري املصري األزهري أحد شعراء مصر قال يف الكواكب قدم حلب هو وصاحبه الشيخ نور الدين العسيلي 

  ونزل باملدرسة الشرفية وكان حسن الشعر لطيف الطباع مات بالقاهرة انتهى 
دمشقي وفيها شرف الدين عبد القادر بن حممد بن حممد بن حممد بن قاضي سراسيق الصهيوين مث الطرابلسي مث ال

الشافعي اإلمام العالمة قال يف الكواكب أخذ عن شيخ اإلسالم الوالد قرأ عليه يف البهجة جانبا صاحلا ويف صحيح 
مسلم ويف األذكار وغري ذلك وويل إعادة الشامية الربانية بدمشق وقدم حلب يف حياة الشهاب اهلندي فقرأ عليه يف 

إىل طرابلس فدرس جبامع العطار وانتفع به الطلبة وكان الثناء  شرح الشمسية للقطب ومسع عليه يف غريه مث عاد
  عليه مجيال يف الديانة وحسن اخللق إال أنه كان ينكر على ابن العريب وتويف بطرابلس انتهى ملخصا 

وفيها شرف الدين أبو محزة عبد النافع بن حممد بن علي بن عبد الرمحن بن عراق الدمشقي األصل احلجازي 
احلنفي القاضي الفاضل املفنن أحد أوالد القطب الكبري سيدي حممد بن عراق ولد مبجدل مغوش سنة  احلنبلي مث

عشرين وتسعمائة وكان فاضال لبيبا أديبا حسن احملاضرة مأنوس املعاشرة دخل بالد الشام مرات وتوىل قضاء زبيد 
قائم بالعبادة املعمور أم الداثر العادي باليمن وله مؤلف مساه بيان ما حتصل يف جواب أي املسجدين أفضل أهو ال

  املهجور وله شعر حسن منه

  
  ) مذ صح أين فيه غري مدافع ** إن الغرام حديثه يل سنة ( 
  ) رقى هتن برق عبد النافع ** يا حائزا ملنافعي ومملكا ( 

  ومنه 
  ) قال إن القلوب يل مأموره ** ورشيق مليح قد وصوره ( 



  ) قلت باهللا خلها مستوره ** ي رام كشفا ملا حوته ضلوع( 
  ومنه 

  ) فهل سبيل إىل االقالع عن سببه ** يا رب أثقلين ذنب أقارفه ( 
  ) وخذ بناصييت عن سوء مكتسبه ** وأنت تعلمه فاغفره يل كرما ( 

املقرىء تويف مبكة املشرفة رمحه اهللا تعاىل وفيها مشس الدين أبو اليسر حممد بن حممد بن حسن بن البيلوين احلليب 
اخلري مسع على ابن الناسخ كأخيه بقراءة أبيه وال أجاز له والزم شيخ القراء احمليوي عبد القادر احلموي مث الشيخ 

تقي الدين األرمنازي وكانت له معرفة جيدة بالطب وكان صاحلا متواضعا أثوابه إىل أنصاف ساقيه كأبيه ورمبا محل 
طعونا ودفن عند والده وفيها مشس الدين أبو الطيب حممد بن حممد بن طبق العجني على عاتقه مع جاللته تويف م

علي احلساين الغماري األصل املدين املولد واملنشأ والوفاة املالكي عرف بابن األزهري كان كثري الفضائل حسن 
مع تنوير املقام احملاضرة صويف املشرب له ميل إىل كتب ابن العريب من غري غلو وله نثر ونظم منه أرجوزة مساها لوا

يف جوامع تفسري املنام دخل بالد الشام قاصدا الروم فدخل دمشق وحلب واجتمع فيها بابن احلنبلي فأخذ كل 
منهما عن اآلخر وأجاز كل منهما اآلخر وتويف باملدينة املنورة وفيها نصر اهللا بن حممد العجمي اخللخايل الشافعي 

وكان ذكيا فاضال صاحلا متواضعا ساكنا مالزما على الصلوات يف اجلماعة  الفقيه ابن الفقيه درس بالعصرونية حبلب
  حسن العبارة باللسان العريب تويف مطعونا يف هذه السنة رمحه اهللا 

وفيها السلطان مهايون بن بابور وكان سبب موته سقوطه من سقف فقال مؤرخ وفاته بالفارسي مهايون بادشاه ازبام 
  افتاد قاله يف النور

  ثالث وستني وتسعمائةسنة 

  
فيها تويف أمحد بن حسني بن حسن بن حممد املعروف بابن سعد الدين الشامي القبيبايت اجلبائي الصاحل القدوة 

العارف باهللا تعاىل شيخ بين سعد الدين بدمشق قال يف الكواكب كان له أوقات يقيم فيها الذكر والسماع ويكتب 
فة وكان له الكشف التام والكرامات الكثرية وكان له سخاء وقرى النشر واحلجب على طريقة أهله املعرو

للواردين على عادهتم وتويف يوم اجلمعة من شهر شعبان ودفن بتربة الشيخ تقي احلصين خارج باب اهللا وخلفه يف 
ليب املشيخة أخوه الشيخ سعد الدين وفيها تقريبا شهاب الدين أمحد بن حسني بن حسن بن عمر البريي األصل احل

الشافعي العالمة الصويف ولد سنة سبع وتسعني ومثامنائة ولقنه الذكر وهو صغري الشيخ عالء الدين األنطاكي 
اخللويت سنة ست وتسعمائة وألبسه اخلرقة والتاج األدمهيني الشيخ عبد اهللا األدمهي وكان عنده وسوسة زائدة يف 

شيخ اإلسالم الوالد يف فهرست تالميذه وأثىن عليه كثريا الطهارة وال يلبس امللبس احلسن قال يف الكواكب ذكره 
وذكر أنه اجتمع به يف رحلته من حلب إىل دمشق وقرأ عليه مدة يف الفقه والنحو واألصول واحلديث شيئا كثريا 

وكتب له إجازة حافلة مبا قرأه وباالذن باالفتاء والتدريس انتهى ملخصا وفيها شهاب الدين أمحد بن الشيخ مركز 
اإلمام العامل العامل قرأ يف العربية والتفسري واحلديث على والده واشتغل بالوعظ والتذكري فانتفع الناس به وله 

  رسائل يف بعض املسائل قاله يف الكواكب 
وفيها صدر الدين إمسعيل بن إبراهيم بن حممد بن سيف الدين بن عربشاه الشافعي ولد منال عصام البخاري املشهور 

على شرح الكافية للجامي قدم حلب سنة مثان وأربعني وقرأ شيئا من البخاري على شيخ الشيوخ املوفق باحلواشي 



ابن أيب بكر وأجاز له وظهر له فضل حسن وتويف بني احلرمني الشريفني وهو ذاهب من املدينة إىل مكة وفيها أقضى 
  القضاة سعد الدين

أمحد بن عبد الواحد األنطاكي احلليب الدمشقي قال ابن طولون  األنصاري ابن القاضي عالء الدين علي بن حممد بن
الزم شيخنا العالء املرحل يف قراءة قطر الندى والوافية وعروض األندلسي وغري ذلك واشتغل على اجلالل النصييب 

 وغريه وعىن باألدب وتولع مبقامات احلريري فحفظ غالبها وخط اخلط احلسن وأخذ يف صنعة الشهادة وناب يف
  القضاء بأنطاكية فلم يشك منه أحد وتزوج مث ترك التزوج مع الديانة والصيانة ومن شعره 

  ) وتطليب األدوان قد أدواين ** نظري إىل األعيان قد أعياين ( 
  ) مل تلق اال صورة اإلنسان ** من كل إنسان إذا عاينته ( 

وكان ساكنا يف خلوة بالسميساطية فأصبح خمنوقا انتهى وكان فاضال ناظما ناثرا يعرف باللسان التركي والفارسي 
ملقى على باب اخلانقاة املذكورة يوم السبت ختام صفر ودفن بباب الفراديس وفيها بدر الدين أبو الفتح عبد 

الرحيم بن أمحد السيد شريف العباسي الشافعي القاهري مث االسالمبويل ولد يف سحر يوم السبت رابع عشرى شهر 
وستني ومثامنائة بالقاهرة وأخذ بالعلم هبا عن علمائها فأول مشاخيه الشمس النشائي وأخذ عن حمي  رمضان سنة سبع

الدين الكافيجي وأمني الدين األقصرائي واحملب بن الشحنة والشريف بن عيدو الربهان اللقاين والسراج العبادي 
هان بن ظهرية واحملب بن الفرس والشمس اجلوجري واجلالل البكري والشمس بن قاسم والفخر الدميي والرب

البصروي ومسع صحيح البخاري على املسندين العز الصحراوي وعبد احلميد احلرستاين باألزهر وقرأه على البدر 
بن نبهان مث الزم آخرا الرضى الغزي قال يف الشقائق كانت له يد طوىل وسند عال يف علم احلديث ومعرفة تامة 

ئد الفرائد وكان له إنشاء بليغ ونظم حسن وخط مليح وباجلملة كان من مفردات بالتواريخ واحملاضرات والقصا
العامل صاحب خلق عظيم وبشاشة ووجه بسام لطيف احملاورة عجيب النادرة متواضعا متخشعا أديبا لبيبا يبجل 

  الصغري ويوقر الكبري كرمي الطبع سخي

ة يف زمن السلطان بايزيد ومعه شرح له على البخاري النفس مباركا مقبوال انتهى باختصار وأتى إىل القسطنطيني
أهداه إىل السلطان فأعطاه بايزيد جائزة سنية ومدرسته اليت بناها بالقسطنطينية ليقرىء فيها احلديث فلم يرض 
ورغب يف الذهاب إىل الوطن مث ملا انقرضت دولة الغوري أتى القسطنطينية وأقام هبا وعني له كل يوم مخسون 

على وجه التقاعد ومن مؤلفاته شرح البخاري شرحه يف القاهرة وآخر مبسوط ألفه بالروم والظاهر أنه مل عثمانيا 
يتم وشرح على مقامات احلريري حافل جدا وقطعة على االرشاد يف فقه الشافعي وشرح على اخلزرجية يف علم 

  العروض وشرح على شواهد التلخيص واختصره يف خمتصر لطيف جدا ومن شعره 
  ) فاعترب األقوال مث الفعال ** إن رمت أن تسرب طبع امرىء  (
  ) من حسن الوجه فذاك الكمال ** فإن جتدها حسنت خمربا ( 

  ومنه 
  ) عما خفى من عيبه ** حال املقل ناطق ( 
  ) فال تسل عن ثوبه ** فإن رأيت عاريا ( 

  ومنه 
  ) عاد هبا الربح منه خسرا ** يا من بىن داره لدنيا ( 



  ) عمرت دارا هلدم أخرى ** سان أقواهلا ينادي ل( 
  ومنه 

  ) فعل التقى وال تبل ** دع اهلوى واعزم على ( 
  ) وآفة العجز الكسل ** فآفة الرأي اهلوى ( 

  ومنه 
  ) والدهر ذو قوة وبطش ** أرعشين الدهر أي رعش ( 
  ) واآلن أعيا ولست أمشي ** قد كنت أمشي ولست أعيا ( 

  تعاىل يف هذه السنة  وتويف رمحه اهللا
وفيها تقريبا عز الدين عبد العزيز بن علي بن عبد العزيز املكي الزمزمي الشافعي اإلمام العامل املفنن ولد سنة 
  تسعمائة ودخل بالد الشام مارا هبا إىل الروم سنة اثنتني ومخسني وله مؤلفان مسى أحدمها بالفتح املبني والثاين

   هود ومن شعره وفيه تورية من ثالثة أوجه بفيض اجلود على حديث شيبتين
  ) لشيء ويف ساقيه مل يبق من مخ ** وقال الغواين ما بقي فيه فضلة ( 
  ) فحيث انثىن أعرضن عن ذلك املرخي ** ويف ظل دوح املرخ مرخي غصونه ( 

ه لنفسي قال يف الكواكب هو والد شيخنا شيخ اإلسالم مشس الدين حممد الزمزمي أخذت عنه واستجزت من
ولولدي البدري والسعودي يف سنة سبع وألف وتويف سنة تسع وألف أخذ عن والده املذكور وعن العالمة شهاب 

  الدين بن حجر املكي انتهى 
وفيها حمي الدين عبد القادر بن أمحد القيصري البكراوي شهرة الشافعي تفقه بالسيد كمال الدين بن محزة والربهان 

ن غريمها أيضا وكان عالمة عارفا بالفقه والفرائض واألصول ويل مشيخة خانقاة أم امللك العمادي احلليب وأخذ ع
الصاحل حبلب ودرس بالفردوس وويل تدريس اجلامع الكبري هبا وتويف وهو يذكر اسم اهللا تعاىل ذكرا متواليا ودفن 

ن عراق ولد سيدي حممد الفقيه مبقابر الصاحلني حبلب وفيها سعد الدين علي بن حممد ابن علي بن عبد الرمحن ب
املقرىء الشامي احلجازي الشافعي ولد كما ذكره والده يف السفينة العراقية سنة سبع وتسعمائة بساحل بريوت 

وحفظ القرآن العظيم وهو ابن مخس سنني يف سنتني والزم والده يف قراءة ختمة كل مجعة ست سنني فعادت بركة 
ون شىت وأخذ القراآت عن تلميذ أبيه الشيخ أمحد بن عبد الوهاب خطيب قرية اهللا عليه وحفظ كتبا عديدة يف فن

جمدل مغوش وعن غريه وكان ذا قدم راسخة يف الفقه واحلديث والقراآت ومشاركة جيدة يف غريها وله اشتغال يف 
ووقار لكنه أصم  الفرائض واحلساب وامليقات وقوة يف نظم األشعار الفائقة واقتدار على نقد الشعر وكان ذا سكينة

صمما فاحشا وويل خطابة املسجد النبوي ودخل دمشق وحلب يف رحلته إىل الروم قال ابن طولون وعرض له 
  الصمم يف البالد الرومية قال وذكر يل

أنه عمل شرحا على صحيح مسلم كصنيع القسطالين على صحيح البخاري وشرع يف شرح على العباب يف فقه 
دمشق يف عوده من الروم لزيارة بيت املقدس يوم اخلميس ثالث مجادى اآلخرة سنة تسع الشافعية قال وسافر من 

وأربعني مث انصرف إىل مصر وذكر أنه يف مدة إقامته بدمشق كان يزور قرب ابن العريب ويبيت عنده وأنه أشهر شرب 
بيتها مبكة وتويف املترجم  القهوة بدمشق فكثرت من يومئذ حوانيتها قال ومن العجيب أن والده كان ينكرها وخرب

باملدينة املنورة وهو خطيبها وإمامها وفيها قاضي القضاة مشس الدين حممد بن عبد األول السيد الشريف احلسيين 



اجلعفري التربيزي الشافعي مث احلنفي صدر تربيز وأحد املوايل الرومية املعروف بشصلى أمري اشتغل على والده 
افعي وغريمها ودرس يف حياة أبيه الدرس العام سنة ست عشرة مث دخل الروم وترقى وعلى منال حممد الربلسي الش

يف مدارسها إىل أن وصل إىل إحدى الثمان مث ويل قضاء حلب يف أواخر سنة تسع وأربعني مث قضاء دمشق فدخلها 
بتحرمي القهوة ونادى  يف ربيع الثاين سنة اثنتني ومخسني ووافق القطب بن سلطان والشيخ يونس العيثاوي يف القول

بإبطاهلا مث عرض بإبطاهلا إىل السلطان سليمان فورد أمره بإبطاهلا يف شوال سنة ثالث ومخسني وأشهر النداء بذلك 
وكان عاملا فصيحا حسن اخلط قال ابن احلنبلي وكان له ذؤابتان خيضبهما وحليته بالسواد وذكر ابن طولون أنه كان 

  وتويف بالقسطنطينية  حممود السرية له حرمة زائدة
وفيها تقريبا مشس الدين حممد بن عبد الرمحن بن علي بن أيب بكر العلقمي الشافعي اإلمام العالمة ولد خامس عشر 

صفر سنة سبع وتسعني ومثامنائة وأخذ عن مجاعة منهم البدر الغزي والشهاب الرملي وغريمها وأجيز بالتدريس 
األزهر وله حاشية حافلة على اجلامع الصغري للحافظ السيوطي وكتاب مساه واالفتاء وكان أحد املدرسني جبامع 
  ملتقى البحرين وكان متضلعا من

العلوم العقلية النقلية قواال باحلق ناهيا عن املنكر له توجه عظيم يف قضاء حوائج اخوانه وعمر عدة جوامع يف بالد 
  الريف رمحه اهللا تعاىل 

املوايل الرومية أخذ عن مجاعة منهم املوىل حمي الدين الفناري وابن كمال باشا واملوىل وفيها حممد بن عبد القادر أحد 
حسام جليب واملوىل نور الدين مث خدم خري الدين معلم السلطان سليمان مث تنقل يف املدارس حىت أعطى إحدى 

الل عرض له برجله منعه من الثمان مث ويل قضاء مصر مث قضاء العساكر األناضولية مث تقاعد مبائة عثماين الخت
مباشرة املناصب مث ضم له يف تقاعده مخسون درمها وكان عارفا بالعلوم العقلية والنقلية وله ثروة بىن دارا للقراء 

  بالقسطنطينية ودارا للتعليم يف قرية قرملة رمحه اهللا تعاىل 
ة اجملمع على جاللته إمام جامع الغمري وفيها مشس الدين حممد بن حممود الطنيخي املصري الشافعي اإلمام العالم

أخذ عن الشيخ ناصر الدين اللقاين والشهاب الرملي والشمس الدواخلي وأجازوه باالفتاء والتدريس وكان كرمي 
النفس حافظا للسانه مقبال على شأنه زاهدا خاشعا سريع الدمعة مل يزاحم قط على شيء من وظائف الدنيا رمحه اهللا 

  تعاىل 
وىل حممد بن حممود املغلوي الوفائي احلنفي أحد املوايل الرومية املعروف بابن الشيخ حممود خدم املوىل وفيها امل

سيدي القرماين وصار معيدا لدرسه وتنقل يف املدارس مث اختار القضاء فويل عدة من البالد مث عاد إىل التدريس حىت 
اعد مبائة عثماين إىل أن مات وكان عارفا بالعلوم صار مدرسا بإحدى الثمان مث أعطى قضاء القسطنطينية مث تق

الشرعية والعربية له إنشاء بالتركية والعربية والفارسية يكتب أنواع اخلط وله تعليقات على بعض الكتب وكان له 
  أدب ووقار وال يذكر أحدا إال خبري رمحه اهللا تعاىل 

ن يوسف الربعي التاديف احلليب احلنبلي مث احلنفي ولد وفيها قاضي القضاة جالل الدين أبو الربكات حممد بن حيىي ب
  يف عاشر ربيع األول سنة تسع

وتسعني ومثامنائة وأخذ عن أمحد بن عمر البارزي وأجاز له وعن الشمس السفريي والشمس بن الدهن املقرىء 
نابلة حبلب عن أبيه وعمره حبلب والشهايب بن النجار احلنبلي بالقاهرة وغريهم وبرع ونظم ونثر وويل نيابة قضاء احل

ست عشرة سنة إىل آخر الدولة اجلركسية مث مل يزل يتوىل املناصب السنية يف الدولتني حبلب ومحاة ودمشق فإنه توىل 



هبا نظر اجلامع األموي عن والده مث ضم إليه نظر احلرمني الشريفني مث سافر إىل القاهرة فناب للحنابلة مبحكمة 
باب الشعرية مث ويل نظر وقف اإلشراف بالقاهرة مث استقل بقضاء رشيد مث توىل قضاء املنزلة الصاحلية النجمية مث ب

مرتني مث ويل قضاء حوران من أعمال دمشق مث عزل عنه سنة تسع وأربعني فذهب إىل محاة وألف هبا قالئد اجلواهر 
انتساب إليه من القاطنني حبماة وغريهم يف مناقب الشيخ عبد القادر وضمنه أخبار رجال أثنوا عليه ومجاعة ممن هلم 

  ومن شعره 
  ) والدين أثقل ظهري ** يا رب قد حال حايل ( 
  ) واهلم شتت فكري ** وقد تزايد مايب ( 
  ) سواك يكشف ضري ** ومل أجد يل مالذا ( 
  ) واشرح اهلى صدري ** فال تكلين لنفسي ( 
  ) وامنن بتيسري أمري ** وعافين واعف عين ( 
  ) أخنت أنيق فقري ** عفوك ريب بباب ( 
  ) واجرب حبقك كسرى ** فال ترد سؤايل ( 

  وتويف حبلب قال ابن عمه ابن احلنبلي يف تارخيه ومل يعقب ذكرا 
وفيها تقريبا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن إبراهيم بن جالل الدين اخلجندي املدين احلنفي قاضي احلنفية باملدينة 

حملراب الشريف النبوي كان عاملا عامال فاضال عايل اإلسناد معمرا ويل القضاء بغري سعي مث الشريفة وإمامهم هبا با
  عزل عنه فلم يطلبه مث عزل عن اإلمامة وكان معه ربعها فصرب على ألواء

ه املدينة مع كثرة أوالده وعياله مث توجه إىل القاهرة فعظمه كافلها وعلماؤها وأخرج له من حواليها شيئا مث عرض ل
حبيث يستغين عن القضاء مث قدم حلب يف حدود سنة ثالث ومخسني والسلطان سليمان هبا واجتمع به ابن احلنبلي 

  وغريه من األعيان قال ابن احلنبلي وكنت قد اجتمعت به يف املدينة عائدا من احلج وتربكت به انتهى 

  سنة أربع وستني وتسعمائة

  
بن علي املزجاجي احلنفي اإلمام العالمة قال يف النور ولد سنة سبع وتسعني فيها تويف شهاب الدين أبو العباس أمحد 

ومثامنائة وحفظ القرآن ومسع احلديث على مجاعة منهم الشيخ عبد الرمحن الديبع وكتب له اإلجازة واألسانيد خبطه 
ققني حيىي بن الصديق النور وتفقه جبماعة من احلنفية وكتب يف كتب الرقائق ومسع على الشيخني الوليني الكاملني احمل

وبه خترج وانتفع والشيخ أيب الضياء وجيه الدين العلوي ولبس اخلرقة من والده مث ألبسه مرة أخرى أخوه ألمه 
الشيخ إمساعيل املزجاجي وأذن له يف إلباسها وكان إماما عالمة حمققا عارفا مدققا حبرا من حبار احلقيقة والشريعة 

فضل األمل له اليد الطوىل يف كتب القوم وخترج به مجاعة منهم ولده العالمة اجملتهد مرشدا مسلكا بلغ من كل 
احلافظ شيخنا وموالنا أبو احلسن مشس الدين علي والشريف حامت بن أمحد األهدل وخالئق ال حتصى وباجلملة فقد 

كالم يف احلقائق يشهد له كان فريد دهره ونادرة عصره ونسيج وحده والزم بده علما وعمال وإفادة وسيادة وله 
بذلك وكان علماء وقته جيلونه غاية االجالل ويشهدون له بالتقدم على االمثال وتويف يف مجادى األوىل بقرية الظاهر 

  اليت أنشأها جده الشيخ الصديق بن عبد اهللا املزجاجي الصويف انتهى 



ف أبيه وجده فإهنما شافعيان العامل ابن العامل وفيها القاضي شهاب الدين أمحد بن حممد بن علي البصروي احلنفي خال
  ابن العامل قرأ على والده والبدر الغزي

وغريمها وويل قضاء فارا مث الصلت وعجلون وتويف يف هذه السنة وتاريخ وفاته قاضي أمحد وفيها عبد الرمحن بن 
ان صاحلا دينا عفيفا طارح التكلف رمضان القصار والده اشتغل يف العلم على ابن احلنبلي واجلمال بن حسن ليه وك

قانعا بأجرة أزرار كان يصنعها وكان له ذوق صويف ومشرب صفي حج وجاور ومرض مث شفي وعاد إىل حلب 
ومات هبا يف شعبان قاله يف الكواكب وفيها عبد العزيز بن عبد الواحد بن حممد بن موسى املغريب املكناسي املالكي 

راء باملدينة املنورة كان فاضال عالمة مفننا شاعرا صاحلا دمث األخالق كثري التواضع اإلمام العامل األديب شيخ الق
له عدة منظومات يف علوم شىت منها منهج الوصول ومهيع السالك لألصول يف أصول الدين ونظم جواهر 

ونظم العقود يف السيوطي يف علم التفسري ودرر األصول يف أصول الفقه ونتائج األنظار وخنبة األفكار يف اجلدل 
املعاين والبيان وحتفة األحباب يف الصرف وغنية األعراب يف النحو ونزهة األلباب يف احلساب والدر يف املنطق وقدم 

  دمشق بعد أن زار بيت املقدس من جهة املدينة يف سنة إحدى ومخسني وأنشد 
  ) من كل ما هتوى نفوس البشر ** قالوا دمشق جنة زخرفت ( 
  ) جتري فقلت جماوبا بل سقر ** هنار من حتتها أما ترى األ( 
  ) فهي إذا نار كما يف اخلرب ** ألهنا حفت مبا تشتهي ( 

  ودخل حلب واستجاز هبا الشمس السفريي واملوفق بن أيب ذر ومن شعره أيضا 
  ) نصب وإال فهم فيها ذوو نصب ** ذوو املناصب إما أن يكون هلم ( 
  ) باهللا حمتسبا يف تركها تصب **  فال تعرج عليها ما بقيت وكن( 
  ) تزغ عن احلق فيه كنت ذا عطب ** ال سيما منصب القاضي فإنك إن ( 
  )عليك فاعدل ولكن ال إىل الذهب ** فإن قضى اهللا يوما بالقضاء أخي ( 

امل الفاضل أخذ وتويف باملدينة املنورة رمحه اهللا تعاىل وفيها حمي الدين عبد القادر ابن حسن العجماوي الشافعي الع
عن علماء عصره وبرع ومهر وأخذ عنه مجاعات منهم شيخ اإلسالم بدر الدين حممد بن حسن البيلوين وأجازه يف 

  خامس عشر مجادى األوىل سنة اثنتني وستني وتويف يف هذه السنة ظنا 
ي األصل الدمشقي الشافعي وفيها حمب الدين حممد بن عبد اجلليل بن أيب اخلري حممد املعروف بابن الزرخوين املصر

اإلمام العالمة األستاذ ابن األستاذ القواس قال يف الكواكب ولد سنة مخس وتسعني ومثامنائة وطلب العلم على كرب 
وحصل عدة فنون وكان من أخصاء الشيخ الوالد وحمبيه وكان ينوب عنه يف إمامة اجلامع األموي قال الوالد 

ى كثرة انتهى وفيها حممد بن عمر بن سوار الدمشقي العاتكي الشافعي العبد ولزمين كثريا وقرأ على ما ال حيص
الصاحل الورع والد الشيخ عبد القادر بن سوار شيخ احمليا بدمشق أخذ الطريق عن الشيخ عبد اهلادي الصفوري 

اليتامى وكان صواما قواما ينسج القطن ويأكل من كسب ميينيه وما فضل من كسبه تصدق به وتعاهد األرامل و
قال يف الكواكب وأخربين بعض مجاعته قال كان رمبا سقى الشاش العشرة أذرع بكرة النهار ونسجه فيفرغ من 

  نسجه وقت الغداء من ذلك اليوم فيمد له يف الزمان انتهى 

  سنة مخس وستني وتسعمائة



  
مان بن عمر بن حممد العمودي فيها تويف شهاب الدين أمحد بن عثمان بن حممد بن عثمان بن أمحد بن حممد ابن عث

اليمين الشافعي اإلمام العالمة الفقيه ابن الفقيه قال يف النور ولد بزبيد سنة مخس عشرة وتسعمائة تقريبا واشتغل يف 
العلوم وبرع وكان من كبار أهل العلم والفتيا والتدريس مع الورع التام والزهد العظيم واالقبال على الطاعة 

لوك على هنج السلف الصاحل ولزوم اخلمول وترك ما ال يعين واإلحسان الدائم إىل الفقراء وكثرة العبادة والس
  واحملتاجني

والطلبة وكان يعرف اسم اهللا األعظم وينفق من الغيب وتعظمه األكابر ومن حمفوظاته االرشاد يف الفقه وكانت تأتيه 
عشر احملرم بتعز وبنيت على قربه قبة عظيمة انتهى  الفتاوى من البالد البعدية فيجيب عنها وتويف يوم السبت حادي

وفيها شهاب الدين أمحد بن ناصر األعزازي األصل الشافعي إمام الثانية جبامع املهمندار تفقه على الربهان العمادي 
كأبيه وأشغل بعض الطلبة قاله يف الكواكب وفيها القاضي شهاب الدين أمحد ابن العالوي قال يف الكواكب كان 

  رف الفرائض واحلساب وكان يتوىل القضاء يف بر الشام فقتل يف بعض القرى وهو والد يوسف الشاعر انتهى يع
وفيها املوىل نور الدين محزة الكرماين الرومي احلنفي الصويف طلب العلم مث رغب يف التصوف وخدم العارف باهللا 

صار له عنده القبول التام وكان خريا دينا قواال باحلق تعاىل سنبل سنان مث العارف باهللا تعاىل حممد بن هباء الدين و
مواظبا على آداب الشريعة مراعيا حلقوق االخوان تويف بالقسطنطينية رمحه اهللا تعاىل وفيها عبد الصمد بن الصاحل 
ا املرشد حمي الدين حممد العكاري احلنفي نزيل دمشق اإلمام العالمة قال الشيخ يونس العيثاوي كان رجال صاحل

وانتهت إليه الفتيا يف مذهب اإلمام أيب حنيفة رضي اهللا عنه وحصل له حمنة من نائب دمشق سنان الطواشي 
والقاضي السيد املعروف بشصلي أمري قال وحصل االنكار عليه بسكنه يف املدرسة العادلية املقابلة للظاهرية وكان 

األواخر من رمضان يف اجلامع األموي وكان له تدريس مدرسة القصاعية وحصل له ثروة وكان يعتكف العشر 
والده يريب الفقراء على طريقة حسنة وتويف عبد الصمد يوم اإلثنني ثامن رجب وفيها كرمي الدين عبد الكرمي ابن 
إبراهيم بن مفلح احلنبلي الشيخ الفاضل كان كاتبا يف احملكمة الكربى بدمشق ومات فجأة فإنه بيض أربعة أوراق 

  ج فبينما هو يف الطريق سقط لوجهه ومحل إىل منزله فلما وضع مات ودفن بالقلندرية ببابمساطري مث خر

الصغري وصرب والده واحتسب وفيها عبد امللك بن عبد الرمحن ابن رمضان بن حسن احلليب الشافعي املعروف بابن 
وحدث على كرسي  القصاب قال ابن احلنبلي تفقه على والده وحبس بعده لشكاية اخلواطر على حسب حاله

جامع دمرداش انتهى وفيها حممد بن سويدان احلليب الصويف قال يف الكواكب كان شيخا صاحلا منورا مهذاين اخلرقة 
أدرك السيد عبد اهللا التستري اهلمذاين وتلقن منه الذكر وذكر يف حلقته كوالده الشيخ سويدان وتويف عن حنو مائة 

  سنة رمحه اهللا تعاىل انتهى 
أبو الفتح حممد بن فتيان املقدسي الشافعي اإلمام العالمة كان إمام الصخرة باملسجد األقصى أربعني سنة وفيها 

وتويف يف ربيع اآلخر رمحه اهللا تعاىل وفيها أبو البقاء حممد البقاعي احلنفي خطيب اجلامع األموي بدمشق وكان خادم 
اآلخرة سنة تسعني ومثامنائة وتويف فجأة ليلة اخلميس  سيدي الشيخ أرسالن ميالده يوم اإلثنني رابع عشر مجادى

  عاشر ذي القعدة كذا خبط ابن صاحب العنوان 

  سنة ست وستني وتسعمائة



  
فيها تويف تقريبا برهان الدين إبراهيم بن خبشي باملوحدة بن إبراهيم احلنفي املشهور بدادة خيلفة مفيت حلب قيل 

يه بطلب العلم حىت صار من موايل الروم وهو أول من درس مبدرسة خضر كان يف األصل دباغا فمن اهللا تعاىل عل
باشا حبلب وأول من أفىت هبا من األروام قال ابن احلنبلي صحبناه فإذا هو مفنن ذو حفظ مفرط ترمجة عبد الباقي 

نسيان عليهم العريب وهو قاضيها ألنه انفرد يف اململكة الرومية بذلك مع غلبة الرطوبة على أهلها واستيالء ال
بواسطتها قال وذكر هو عن نفسه أنه كان حبيث لو توجه إىل حفظ التلويح يف شهر حلفظه إال أنه كان واظب على 

  صوم داود عليه السالم مثان سنوات فاختلف دماغه

وم فقل حفظه ومل يزل يف حلب على جد يف املطالعة وديانة يف الفتوى حىت ويل منصب االفتاء بأزنيق من بالد الر
وكان يقول لو أعطيت بقدر هذا البيت ياقوتا ما حلت عن الشرع شربا وألف رسالة يف حترمي اللواط وأخرى يف 

  أقسام أموال بيت املال وأحكامها ومصارفها وثالثة يف حترمي احلشيش والبنج انتهى 
دمشق كان قليل املخالطة  وفيها شهاب الدين أمحد بن القاضي برهان الدين إبراهيم األخنائي الشافعي أحد أصالء

  مالزما لألموي تويف يوم االثنني ثاين عشر ربيع األول ودفن عند والده بالقرب من جامع جراح 
وفيها شهاب الدين أمحد بن عبد األول القزويين املشهور يف دياره بالسعيدي اإلمام العالمة املفنن احملقق سئل عن 

مثامنائة وأن له نسبا إىل سعيد بن زيد األنصاري أحد العشرة وذكر أنه مولده فأخرب أنه ولد سنة اثنتني وتسعني و
ختم القرآن وهو ابن ست سنني وأربعة أشهر وأربعة أيام وأنه أخذ الفرائض عن أبيه وأفىت فيها صغريا سنة إحدى 

ا مث سافر وتسعمائة وله مؤلفات منها شرح ايساغوجي ألفه ببالده مث دخل بالد العرب واستوطن دمشق وحج منه
إىل حلب فأكرم مثواه دفتردارها اسكندر بيك مث سافر معه ومجعه بالسلطان سليمان وأعطى بالقسطنطينية تدريسا 
جليال وسافر مع السلطان إىل قتال األعاجم وعاد معه وألف هناك كتبا منها حاشية على شرح فرائض السراجي 

ة أربع وستني واشترى بيت ابن الفرفور وعمره عمارة عظيمة للسيد ناقش فيها ابن كمال باشا مث عاد إىل دمشق سن
وجعل فيه محاما وبيوتا كثرية بالسقوف احلسنة واألرائك العظيمة وغرس أشجارا ومات وأرباب الصنائع يشتغلون 

  عنده يف أنواع العماير وتويف ليلة األحد رابع عشر شعبان ودفن بباب الصغري بالقلندرية قاله يف الكواكب 
ها بدر الدين حسن بن حيىي بن املزلق الدمشقي الشافعي العامل الواعظ قال الشيخ يونس العيثاوي كان من أهل وفي

  العلم والديانة ويل تدريس األتابكية

بالصاحلية وتفقه على الشيخ تقي الدين القاري أي وعلى الشيخ يونس العيثاوي وأخذ عن القاضي زكريا والتقوى 
الغزي وتويف يوم األربعاء سادس عشرى صفر ودفن بتربة أهله خارج باب اجلابية بدمشق بن قاضي عجلون والبدر 

يف احمللة احملروقة جتاه تربة باب الصغري وخلف كتبا كثرية اشتراها جد الشيخ إمسعيل النابلسي وفيها حسني جليب 
لقرماين يوم اخلميس رابع متويل تكية السلطان سليم خان بالصاحلية بدمشق قال يف الكواكب شنق هو وسنان ا

عشر شوال صلبا معا بدار السعادة وشاشامها وعمامتامها على رؤسهما ومها ذوا شيبتني نريتني رمحهما اهللا تعاىل 
  انتهى 

وفيها سنان القرماين نزيل دمشق قال يف الكواكب هو والد أمحد جليب ناظر أوقاف احلرمني اآلن بدمشق ويل نظارة 
ة اجلامع األموي وانتقد عليه أنه باع بسط اجلامع وحصره وأنه خرب مدرسة املالكية اليت بقرب البيمارستان مث نظار

البيمارستان النوري وتعرف بالصمصامية وحصل به الضرر مبدرسة النورية فشنق بسبب هذه األمور هو وحسني 



  جليب انتهى ملخصا 
مد بن عبادة الصاحلي احلنبلي األصيل العريق الفاضل وفيها كرمي الدين عبد الكرمي بن الشيخ اإلمام قطب الدين حم

قال يف الكواكب تويف يف أواخر ذي القعدة عن بنتني ومل يعقب ذكرا وانقرضت به ذكور بين عبادة وهلم جهات 
وأوقاف كثرية انتهى وفيها فاطمة بنت عبد القادر بن حممد ابن عثمان الشهرية ببنت قرميزان الشيخة الفاضلة 

حلنفية احللبية شيخة اخلانقتني العادلية والدجاجية معا كان هلا خط جيد ونسخت كتبا كثرية وكان هلا الصاحلة ا
عبارة فصيحة وتعفف وتقشف ومالزمة للصالة حىت يف حال املرض ولدت يف رابع حمرم سنة مثان وسبعني ومثامنائة 

األردبيلي الشافعي نزيل املدرسة الرواحية  مث تزوجها الشيخ كمال الدين حممد بن مري مجال الدين بن قلى درويش
  حبلب الذي قيل أن جده أول من شرح املصباح قالت

وعن زوجي هذا أخذت العلم وكان يقول ملكين اهللا تعاىل ستة وثالثني علما وتوفيت يف هذه السنة وأوصت أن 
  رمحها اهللا تعاىل تدفن معها سجادهتا قال ابن احلنبلي وقد ظفرت بشهود جنازهتا ومحلها فيمن محل 

وفيها ناصر الدين حممد بن سامل الطبالوي الشافعي اإلمام العالمة أحد العلماء األفراد مبصر أجاز العالمة حممد 
البيلوين كتابة يف مستهل مجادى األوىل سنة اثنتني وتسعني وتسعمائة قال فيها تلقيت العلم عن أجلة من املشايخ 

عصرهم الفخر بن عثمان الدميي والسيوطي والربهان القلقشندي بسندهم  منهم قاضي القضاة زكريا وحافظو
املعروف وباإلجازة العالية مشافهة عن الشيخ شهاب الدين البيجوري شارح جامع املختصرات نزيل الثغر احملروس 

 سنة فما بدمياط باألجازة العالية عن شيخ القراء واحملدثني حممد بن اجلزري وقال الشعراوي صحبته حنو مخسني
رأيت يف أقرانه أكثر عبادة هللا تعاىل منه ال تكاد تراه إال يف عبادة وانتهت إليه الرياسة يف سائر العلوم بعد موت 

أقرانه وكان مشهورا يف مصر بكثرة رؤية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأقبل عليه اخلالئق إقباال كثريا بسبب 
ذلك فأخفاه قال وليس يف مصر اآلن أحد يقرىء يف سائر العلوم الشرعية  ذلك فأشار عليه بعض األولياء بإخفاء

وآالهتا إال هو حفظا وقد عدوا ذلك من مجلة إمامته فإنه من املتبحرين يف التفسري والقراآت والفقه والنحو 
ملنقوالت  واحلديث واألصول واملعاين والبيان واحلساب واملنطق والكالم والتصوف وما رأيت أحدا يف مصر أحفظ

هذه العلوم منه ومجع على البهجة شرحني مجع فيهما ما يف شرح البهجة لشيخ اإلسالم وزاد عليها ما يف شرح 
الروض وغريه وويل تدريس اخلشابية وهي من أجل تدريس يف مصر وشهد له اخلالئق بأنه أعلم من مجيع أقرانه 

د يغضبه وتويف مبصر عاشر مجادى اآلخرة ودفن يف وأكثرهم تواضعا وأحسنهم خلقا وأكرمهم نفسا ال يكاد أح
  حوش اإلمام الشافعي رضي

  اهللا عنه وعمر حنو مائة سنة 
وفيها مشس الدين حممد اجلعيدي الدمشقي الشافعي رئيس دمشق يف عمل املوالد كان من حماسن دمشق اليت 

  انفردت هبا قاله يف الكواكب 
بدمشق الشيخ الفاضل وهو والد الشيخ شرف الدين اخلطيب قال وفيها يونس بن يوسف الطبيب رئيس األطباء 

الشيخ يونس العيثاوي كان ذكيا فطنا انتهت إليه رياسة الطب بدمشق وأقبلت عليه الدنيا انتهى وأخذ عنه الطب 
  ولده الشيخ شرف الدين والشيخ حممد احلجازي وتويف يوم اإلثنني رابع عشر شعبان أو خامس عشره 

   وتسعمائةسنة سبع وستني



  
فيها تقريبا تويف أمحد بن حممود بن عبد اهللا احلنفي أحد موايل الروم املعروف بابن حامد اإلمام العالمة تنقل يف 
املدارس إىل أن ويل قضاء حلب وأثىن على فضله ابن احلنبلي وله مؤلفات منها شرح املفتاح للسيد اجلرجاين 

وجيه الدين عبد الرمحن بن الشيخ عمر بن الشيخ أمحد بن عثمان بن وحاشية على كتاب اهلداية يف الفقه وفيها 
حممد العمودي الشافعي أخذ عن احلافظ شهاب الدين بن حجر اهليتمي والشيخ أيب احلسن البكري وغريمها وتفقه 

الورع  وبرع وكان إماما وليا قدوة حجة من األولياء الصاحلني واملشايخ العارفني كثري العبادة واالجتهاد عظيم
والزهد واملثابرة على األعمال الصاحلة مع االشتغال بالعلوم النافعة والتواضع الزائد واالستقامة العظيمة قال الشيخ 
عبد القادر الفاكهي فيه حني ذكر أنه أخذ عن ابن حجر أخذ عنه أخذ رواية أخذ شيخ عن شيخ كما قيل يف أخذ 

ومن تصانيفه حاشية على االرشاد وكان أراد حموها فمنعه ابن  أمحد عن الشافعي وأن جل الشيخ يعين ابن حجر
حجر من ذلك ومنها النور املذرور ومل يتزوج مدة عمره قال الفاكهي ومناقبه أفردهتا برسالة وجاور مبكة املشرفة 

  سنني ومات هبا يوم اجلمعة تاسع عشرى

نصاري السعدي العبادي الشافعي املشهور رجب وفيها تقريبا مصلح الدين حممد بن صالح بن جالل امللتوي األ
مبنال مصلح الدين الالري تلميذ مريغياث الدين بن أمري صدر الدين حممد الشريازي قال ابن احلنبلي قدم حلب سنة 

أربع وستني يف جتارة فأسفر عن علوم شىت وتأليفات متنوعة منها شرح الشمايل وشرح األربعني النووية وشرح 
وشرح السراجية وحاشية على بعض البيضاوي وحاشية على مواضع من املطول وأخرى على االرشاد يف الفقه 

مواضع من املواقف وأخرى على شرح الكافية للجامي انتصر فيه حملشيه عبد الغفور الالري على حمشيه منال عصام 
وهو يستفسر عن البخاري وهي كثرية الفوائد والزوائد وغري ذلك قال وملا دخل حلب دخلها يف ملبس دينء 

أحوال علمائها مث لبس املعتاد وطاف هبا ومعه بعض العبيد واخلدم يف أموال التجارة ولكن من غري تعاظم يف نفسه 
وال تكثر يف حد ذاته ملا كان عنده من مشرب الصوفية واشتغل عليه بعض الطلبة واستفتاه بعض الناس هل اجتماع 

جاب أن كال منهما مباح فاجتماعهما مباح أيضا واستند إىل قول الغزايل يف الدف والشبابة يف السماع مباح أم ال فأ
األحياء إن أفراد املباحات وجمموعها على السواء إال إذا تضمن اجملموع حمذورا ال يتضمنه اآلحاد قال وقد وقع 

فارس مث نقل فتوى املنع من قبل أهل زماننا وأفىت جدي باجلواز وصحح فتواه أكابر العلماء من معاصرين ببالد 
جده بطوهلا ونقل قول البلقيين يف حترمي النووي الشبابة ال يثبت حترميها إال بدليل معترب ومل يقم النووي دليال على 

ذلك مث نقل تصحيح اجلالل الدواين لفتوى جده مث كالم الدواين يف شرح اهلياكل حيث قال اإلنسان يستعد 
للشوارق القدسية بل احملققون من أهل التجريد قد يشاهدون يف أنفسهم طربا باحلركات العبادية الوضعية الشرعية 

قدسيا مزعجا فيتحركون بالرقص والتصفيق والدوران ويستعدون بتلك احلركة لشروق أنوار أخر إىل أن ينقص 
  ذلك احلال عليهم بسبب من األسباب

هلني على وضعه حىت قال بعض أعيان هذه كما يدل عليه جتارب السالكني وذلك سر السماع وأصل الباعث للمتأ
الطائفة أنه قد ينفتح هلم يف األربعينيات قال ابن احلنبلي وكان مصلح الدين قد حكم قبل هذا النقل بإباحة الرقص 
أيضا بشرط عدم التثين والتكسر يف كالم مطول قال مث أن مصلح الدين رحل يف تلك السنة إىل مكة فحج وجاور 

 حلب فقطن هبا واستفىت مث توجه إىل الباب الشريف ومعه عرض من قاضي مكة عتيق الوزير مث رجع من مكة إىل
األعظم فخلع عليه خلعة ذات وجهني وأهدى إليه ماال وأعطاه من جوايل مصر أربعني درمها يف كل يوم فظهر هلا 



ن الدين منصور بن عبد الرمحن مستحقون فلم يتصرف هبا مث عاد إىل حلب مث رحل منها إىل آمد انتهى وفيها ظنا زي
احلريري الدمشقي الشافعي الشهري خبطيب السقيفة اإلمام العالمة كان خطيبا جبامع السقيفة خارج باب توما سنني 

كثرية وكان خادم ضريح الشيخ أرسالن مدة طويلة وكانت له يد طوىل يف علوم كالتفسري والعربية وكان صويف 
مجاعة منهم البدر الغزي وله أرجوزة يف حفظ الصحة ورسالة مساها برسالة  املشرب رسالين الطريقة أخذ عن

النصيحة يف الطريقة الصحيحة قال ابن احلنبلي تعاين األدب ونظم ونثر وألف مقامة حسنة غزلة مساها لوعة الشاكي 
م مثواه وبلغه ودمعة الباكي وشاع ذكره حبل الزايرجة للسبيت واتصل بسبب ذلك بالسلطان أيب يزيد خان فأكر

  مناه مث عاد إىل وطنه ومأواه مث دخل إىل حلب سنة مخس وستني مث ذكر كالما يقتضي الطعن فيه ومن شعره 
  ) لتخربا يف الورى عن هبجة وسىن ** يا صاحيب اهجرا جنح الدجى الوسنا ( 
  ) وال متيال إىل مستقبح وزنا ** هذا من الشرع ميزان لفعلكما ( 

  ومنه مقتبسا 
  ) مذ رأى عشقي ينم ** اذيل ظن قبيحا ع( 
  )أن بعض الظن إمث ** ظن يب ما هو فيه ( 

  
  وله 

  ) واتبع اخلريات تسمو ** ظن بالناس مجيال ( 
  ) أن بعض الظن امث ** واجتنب ظنا قبيحا ( 

  وله 
  ) وكان يف احلضرة عذب اللمى ** إن عزت الصهباء يا سيدي ( 
  ) اخذ اهللا السكارى مبا ال و** جعلت سكري ماء ريق له ( 

  سنة مثان وستني وتسعمائة

  
فيها كما قال يف النور جاء جنكزخان إىل سرت وأحرق دورها وخرهبا وسىب أهلها واستأثر وقتل صاحبها 

خداوندخان قتل يوم الثالثاء آخر ذي القعدة جبلنجان وكان خداوند هذا أمريا كبريا جليال رفيع املنزلة حسن 
صورة طيب السرية جوادا سخيا حمببا إىل الناس حمبا ألهل اخلري جممعا ألهل العلم حسن العقيدة يف األخالق مجيل ال

  األولياء عريق الرياسة وكانت سرت يف زمنه مأوى لألفاضل ورثاه أبو السعادات الفاكهي بقصيدة طنانة مطلعها 
  ) واملوت يبدو ببطش البدو واحلضر ** الدهر يف يقظة والسهو للبشر ( 
  ) قبل التدثر لألجساد باحلفر ** والسام أصعب كاس أنت ذائقه ( 

انتهى وفيها تويف القطب العارف باهللا تعاىل أمحد بن الشيخ حسني بن الشيخ عبد اهللا العيدروس قال يف النور كان 
وصحة النية من سادات مشايخ الطريقة املكاشفني بأنوار احلقيقة مجع له بني كمال اخللق واخللق وبسط املعرفة 

  وصدق املعاملة ومناقبه كثرية وأحواله شهرية وتويف يف سابع مجادى األوىل بترمي ورثاه والدي مبرثية عظيمة مطلعها 
  ) والصفو حتدث بعده األكدار ** تقضي فتمضي حكمها األقدار ( 



دة صاحب الشقائق النعمانية انتهى وفيها املوىل عصام الدين أبو اخلري أمحد بن مصلح الدين املشتهر بطاش كربى زا
  قال يف ذيل الشقائق املذكورة املسمى بالعقد املنظوم يف ذكر أفاضل الروم كان من العلماء

األعيان تويف وهو مدرس بإحدى املدارس الثمان بعد ما كان قاضيا حبلب وأخذ عن أبيه احلديث والتفسري مث قرأ 
مث على املوىل حممد الشهري مبريم جليب وكمل عنده العلوم على املوىل سيدي حممد القوجوي وصار مالزما منه 

الرياضية وقرأ على غري هؤالء ودرس بعدة مدارس مث قلد قضاء قسطنطينية فأجرى األحكام الدينية إىل أن رمد 
رمدا شديدا انتهى إىل أن عميت كرميتاه فكان مصداق ما جاء يف األثر إذا جاء القضاء عمى البصر فاستعفى عن 

نصب واشتغل بتبييض بعض تآليفه وكان حبرا زاخرا منصفا مصنفا راضيا باحلق عاريا عن املكابرة والعناد وإذا امل
أحس من أحد مكابرة أمسك عن التكلم وحكى عنه أنه مسك لسان نفسه وقال أن هذا فعل ما فعل من التقصري 

ملناصب الدنيوية قط ومن مصنفاته املعامل يف والزلل وصدر عنه ما صدر من احلق والغلط غري أنه ما تكلم يف طلب ا
الكالم وحاشية على حاشية التجريد للشريف اجلرجاين من أول الكتاب إىل مباحث املاهية مجع فيه مقاالت املوىل 

القوشي واجلالل الدواين ومري صدر الدين وخطيب زادة وشرح القسم الثالث من املفتاح وكتاب الشقائق النعمانية 
لدولة العثمانية وقد مجعه بعد عماه وهو أول من تصدى له وكتاب ذكر فيه أنواع العلوم وضروهبا يف علماء ا

وموضوعاهتا وما اشتهر من املصنفات يف كل فن مع نبذ من تواريخ مصنفيها وهو كتاب نفيس غزير الفوائد ومجع 
يف سنة مثان وستني وتسعمائة انتهى ما كتابا يف التاريخ كبريا واختصره وله غري ذلك وابتلي مبرض الباسور وبه تو

ذكره صاحب ذيل الشقائق باختصار وفيها تقريبا مشس الدين حممد بن حسني بن علي بن أيب بكر بن علي األسدي 
احلليب احلنفي املشهور بابن درهم ونصف اإلمام العالمة ولد يف حمرم سنة ست وثالثني وتسعمائة وحفظ القرآن 

أبيه ألمه الشيخ عبد اهللا األطعاين يف معرفة اخلط والقراءة مث الزم ابن احلنبلي أكثر من العظيم وخترج بعمه أخي 
  عشرين سنة يف عدة فنون كالعربية واملنطق وآداب

البحث واحلكمة والكالم واألصول والفرائض واحلديث والتفسري وأجازه إجازة حافلة يف سنة سبع وستني وحج 
طب الدين الصفوي املطول وعاد إىل حلب فالزم منال أمحد القزويين يف الكالم وجاور سنة فأخذ فيها عن السيد ق

والتفسري وتوىل مدرسة الشهابية جتاه جامع الناصري حبلب وطالع كتب القوم وتواريخ الناس ونظم الشعر ومن 
  شعره مقتبسا 

  ) مل يكن يل منه علم ** يا غزاال قد دهاين ( 
  ) ن إمث إن بعض الظ** ال تظنن ظن سوء ( 

وفيها القاضي أبو اجلود حممد بن حممد بن حممد األعزازي قال يف الكواكب كتب خبطه لنفسه ولغريه من الكتب 
املبسوطة ما يكاد خيرج عن طوق البشر من ذلك مخس نسخ من القاموس وعدة نسخ من األنوار وعدة نسخ من 

ب أخرى ال حتصى كثرة وكتب حنو مخسني شرح البهجة وشرح الروض وكتب البخاري وشرحه البن حجر يف كت
مصحفا كل ذلك مع اشتغاله بالقضاء ووقف نسخة من البخاري على طلبة اعزاز قبل وفاته انتهى وفيها املوىل 

حممود االيدين املعروف خبواجة قيين قال يف العقد املنظوم كان أبوه من كبار قضاة القصبات مث طلب ابنه هذا العلم 
ما وتزوج املوىل خري الدين معلم السلطان باخته فعلت به كلمته وارتفعت مرتبته فقلد وأكب حىت صار مالز

مدارس عدة مث قلد قضاء حلب مث قضاء مكة مرتني وكان حسن اخللق بشوشا حليما ال يتأذى منه أحد أدركته 
  منيته بقصبة اسكدار انتهى 



ي كان أبوه من األمناء العثمانية متوليا على اخلراجات وفيها املوىل حيىي بن نور الدين الشهري بكوسج األمني احلنف
اخلاصة فاختار صاحب الترمجة طريق العلم على طريق آبائه فاشتغل على أفاضل زمانه حىت صار معيدا لدرس عالء 

  الدين اجلمايل ومتيز يف خدمته حىت زوجه بابنته ودرس بعدة مدارس مث

يد طوىل يف احلديث والتفسري والوعظ حبيث ملا بىن السلطان قلد قضاء بغداد وكان من أفاضل الروم صاحب 
سليمان مدرسته بقسطنطينية وجعلها دار حديث أعطاها له الشتهاره بعلم احلديث وعني له كل يوم مائة درهم مث 
اتفق أنه اهتم ببيع اإلعادة واملالزمة وأخذ الرشى على اعطاء احلجرات فغضب عليه السلطان وعزله فاغتم لذلك 

غما شديدا فلم ميض إال القليل حىت تويف وكان لذيذ الصحبة حلو احملاورة خاليا عن الكرب واخليالء خمتلطا 
  باملساكني والفقراء إال أن فيه خصلة مسيه حيىي بن أكتم قاله يف ذيل الشقائق 

  سنة تسع وستني وتسعمائة

  
فلح الراميين احلنبلي اإلمام العالمة ولد يف رابع فيها تويف القاضي برهان الدين إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن م

عشر ربيع اآلخر سنة ثالث وتسعمائة وقرأ على والده وغريه ودأب وحصل وباشر القضاء وتويف ليلة االثنني ثالث 
أو رابع عشرى شعبان وفيها شهاب الدين أمحد بن علي بن يس الدجاين الشافعي اإلمام العامل العامل العارف باهللا 

ىل أحد أصحاب سيدي علي بن ميمون وصاحب سيدي حممد بن عراق كان حيفظ القرآن العظيم ومنهاج تعا
النووي قال تلميذه يوسف الدجاين األربدي كان الشيخ أمحد الدجاين ال يعرف النحو فبنيما هو يف خلوته باألقصى 

قال فقلت له يا رسول اهللا علمين فألقى  إذ كوشف بروحانية النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال له يا أمحد تعلم النحو
علي شيئا من أصول العربية مث انصرف قال فلما ويل حلقته إىل باب اخللوة فقلت الصالة والسالم عليك يا رسول 
اهللا وضممت الالم من من رسول فعاد إيل وقال يل أما علمتك النحو أن ال تلحن قل يا رسول اهللا بفتح الالم قال 

ففتح علي فيه دخل دمشق يف أوائل سنة إحدى ومخسني وتسعمائة بسبب قضاء حوائج للناس عند  فاشتغلت بالنحو
  نائب الشام

وكاتب الواليات وخطب جبامع دمشق يوم اجلمعة منتصف رجب وشكره الناس على خطبته وزار الشيخ حمي 
  قدس يف مجادى األوىل الدين بن عريب وأقام الذكر عنده وكان صاحلا قانتا عابدا خاشعا وتويف ببيت امل

وفيها شاه علي جليب ابن املرحوم قاسم بك قال يف العقد املنظوم كان أبوه من الغلمان الذين خيدمون يف دار 
السعادة العامرة يف عهد السلطان حممد خان وملا خرج منها صار متوليا لبعض العماير ونشأ ابنه صاحب الترمجة يف 

الظاهرة وأسباب الفوز يف اآلخرة فقرأ على عبد الرمحن بن علي بن املؤيد حىت  حجر أبيه وسار حنو حتصيل العلوم
حصل طرفا صاحلا مث تفرغ للعبادة وصحب رجال الطريقة منهم الشيخ حممود النقشبندي والشيخ مجال الدين 

أن تويف عن مخس وستني اخللويت مث وزع أوقاته بني العلم والعبادة واإلفادة وكان عاملا عامال مثابرا على الطاعة إىل 
  سنة انتهى 

وفيها مصلح الدين بن شعبان املعروف بسروزي احلنفي اإلمام العالمة ولد بقصبة كليبويل وكان أبوه تاجرا صاحب 
يسار فبذل له ماال عظيما لطلب العلم ودار به على االعالم فأخذ عن املوىل القادري وطاش كربى زادة وغريمها 

وقال الشعر اللطيف فلقب بسروري وكان فارسا يف لغة فارس وله مؤلفات عربية ورومية وبرع وأحرز فضائل مجة 



وفارسية وتنقل يف املدارس وأكب على االشتغال والتصنيف وكان هبي املنظر حلو املخرب تلوح عليه آثار الفوز 
 الذي جعلين كشاف والفالح جوادا مسحا ومن مصنفاته احلواشي الكربى على تفسري البيضاوي وأوهلا احلمد هللا

القرآن وصريين قاضيا بني احلق والبطالن واحلواشي الصغرى عليه أيضا وشرح قريبا من نصف البخاري وحاشية 
على التلويح وحاشية على أوائل اهلداية وشروح لبعض املتون املختصرة وغري ذلك وتويف مبرض اهليضة عن اثنتني 

  شاوسبعني سنة ودفن عند مسجده بقصبة قاسم با

  
وفيها أبو حممد معروف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا بن أمحد اليمين الشيخ الكبري القدوة الشهري العارف باهللا 

تعاىل قال يف النور ولد بشبام يف ليلة اجلمعة حادي عشر شهر رمضان سنة ثالث وتسعني ومثامنائة وكان كبري الشأن 
بعض الفضالء بالتصنيف وكان ذا جاه عظيم وقبول عند اخلاص والعام  ذا كرامات ظاهرة وآيات باهرة أفرد مناقبه

وكان سبب خروجه من بلده إىل دوعان أنه وشى به إىل السلطان بدر الكثريي بأشياء منها فرط اعتقاد الناس فيه 
هل شبام وجعل يف وامتثاهلم أوامره ونواهيه فأمر بنفيه من البالد بعد االشهار بإهانته فنودي عليه هذا معبودكم يا أ

عنقه حبال وطيف به ومن غريب االتفاق أن السلطان أمر بعض أمرائه أن يتوىل فعل ذلك وكان ذلك األمري من 
معتقدي الشيخ املذكور فتوقف لذلك فأرسل إليه الشيخ أن افعل ما أمرت به وأنا ضمينك على اهللا باجلنة فرضى 

  ان انتهى اهللا عنه وتويف ليلة السبت خامس عشر صفر بدوع

  سنة سبعني وتسعمائة

  
فيها كمال قال يف النور كان يف ثاين يوم من شوال السيل العظيم اهلائل حبضرموت الذي مل يسمع مبثله أخرب كثريا 

من تلك اجلهة وأتلف كثريا من النخيل وهم يذكرونه ويؤرخون به وهو املسمى عندهم سيل االكليل وقد ضمن 
  ه عبد اهللا بن أمحد بن فالح احلضرمي فقال تارخيه صاحبنا الفاضل الفقي

  ) يف نوء اكليل النجوم لقد نسم ** سيل بوادي حضرموت أذاه عم ( 
  ) يلقاه من يطلبه يف أحرف ظلم ** وضعوا له تاريخ ناسب جوره ( 

رت عليه وفيها تويف املوىل أمحد أفندي بن املفيت أيب السعود قال يف ذيل الشقائق كان من األفاضل األماثل ظه
النجابة من صغره ودأب يف الطلب فاشتغل على أبيه حىت صار معيد درسه واشتغل أيضا على طاش كربى زادة 

  وبرع يف عدة فنون وتنقل يف املدارس إىل أن صار مدرسا بإحدى الثمان مث

تويف يف مجادى  صحب بعض األراذل فرغبه يف أكل بعض املعاجني فلما أدام أكله تغري مزاجه وآل به األمر إىل أن
  األوىل وما بلغ ثالثني سنة 

وفيها خليل بن أمحد بن خليل بن أمحد بن شجاع احلمصي احلليب املولد واملنشأ الشافعي املشهور بابن النقيب اإلمام 
د العامل تويف يف هذه السنة أو اليت قبلها كما قاله يف الكواكب وفيها الشيخ زين الدين بن إبراهيم ابن حممد بن حمم
الشهري بابن جنيم احلنفي اإلمام العالمة قال ولده الشيخ أمحد هو اإلمام العامل العالمة البحر الفهامة وحيد دهره 

وفريد عصره كان عمدة العلماء العاملني وقدوة الفضالء املاهرين وختام احملققني واملفتني أخذ عن العالمة قاسم بن 
العال وغريهم وألف رسائل وحوادث ووقائع يف فقه احلنفية من ابتداء قطلوبغا والربهان الكركي واألمني بن عبد 



أمره حيتاج إليها يف زماننا وشرح الكنز ومساه بالبحر الرائق شرح كنز الدقائق وصل إىل آخر كتاب االجارة 
ام وكتاب االشباه والنظائر وكتاب شرح املنار يف األصول وكتاب لب األصول خمتصر حترير األصول البن اهلم

وكتاب الفوائد الزينية يف فقه احلنفية وصل فيها إىل ألف قاعدة وأكثر وتعليق على اهلداية وحاشية على جامع 
الفصولني وغري ذلك وتويف صبيحة يوم األربعاء من رجب انتهى ملخصا أي وتأخرت وفاة أخيه الشيخ عمر إىل 

  بعد األلف 
القضاة احلنابلة بدمشق زين الدين عمر بن مفلح احلنبلي ميالده  وفيها مشس الدين أبو عبد اهللا عبد الرب بن قاضي

يوم االثنني ثالث ربيع اآلخر سنة مثان وتسعني ومثامنائة كذا يف العنوان وتويف ثالث عشرى مجادى األوىل كذا خبط 
  ابن صاحب العنوان 

  سنة إحدى وسبعني وتسعمائة

  
سيل احلرم الشريف وعال على الركن اليماين ذراعا فقال فيها كان سيل عظيم مبكة املشرفة بل سيول فدخل ال

  مؤرخا لذلك األديب صالح الدين القرشي

  
  ) عال على الركن اليماين ذراع ** يا سائلي تاريخ سيل طمى ( 

لة وفيها تويف تقريبا إن مل يكن حتديدا برهان الدين إبراهيم بن حممد بن إبراهيم التسيلي بفتح املثناة الفوقية وباملهم
وبعد املثناة التحتية الم الصاحلي الشافعي اإلمام العامل احملدث املسند العارف باهللا تعاىل أخذ عن اإلمام حممد بن علي 
احلنفي الصاحلي اإلمام ومسع منهم ومن غريهم من األعالم ما ال حيصى ودأب وحصل وشاع ذكره وبعد صيته بعلو 

الشيخ إبراهيم بن األحدب وأثىن عليه بالعلم ووصفه بالتصوف  االسناد وأخذ عنه األعيان منهم شيخ شيوخنا
  والوالية وباجلملة فقد كان آية من آيات اهللا تعاىل علما وعمال زهدا وورعا وعلو سند رمحه اهللا تعاىل 

تلميذ  وفيها تقريبا شهاب الدين أمحد بن أمحد بن محزة الرملي األنصاري الشافعي اإلمام العامل العالمة شيخ اإلسالم
القاضي زكريا أخذ الفقه عنه وعن طبقته وكان من رفقاء البدر الغزي وأخذ عنه النور الزيادي والنور احلليب 

وأضراهبما وأقرأ وأفىت وخرج وصنف ومن مصنفاته شرح الزبد البن أرسالن وشرح منظومة البيضاوي يف النكاح 
ه ولده وقال تويف يف بضع وسبعني وتسعمائة وفيها ورسالة يف شروط اإلمامة وشرح شروط الوضوء وغري ذلك قال

حسني بن علي احلصكفي الشافعي اإلمام العامل قال يف الكواكب مولده سنة اثنتني وثالثني وتسعمائة ونظم تصريف 
  العزي وهو ابن أربع عشرة سنة وقرظ له عليه شيخ اإلسالم الوالد انتهى 

دين العريب احلليب احلنفي اشتغل بطلب العلوم حىت وصل إىل جملس املفيت وفيها املوىل عبد الباقي بن املوىل عالء ال
عالء الدين اجلمايل وصار مالزما منه مث تنقلت به األحوال إىل أن ويل قضاء حلب مث قضاء مكة مث قضاء بروسة مث 

أعيان الروم وكان قضاء القاهرة مث قضاء مكة ثانيا وكان من أعالم العلماء صاحب يد يف العلوم ورىب أكابر من 
  كثري العناية بالدرس ومجع األماثل صاحب اشتهار

كثري حىت قيل مل يبلغ أحد مبلغه يف االشتهار والظهور وكان يلقى مدة اقامته سبعة دروس أو مثانية لكنه كان يف 
 زمن قضائه غاية احلرص على حب الرياسة واجلاه وقد بذل يف حتصيل قضاء العسكر أمواال عظيمة منها أنه كان بىن



بربسا محاما عاليا على ماء جار من غرائب الدنيا حيصل منه مال عظيم يف كل سنة فوهبه للوزير رستم باشا فلم يثمر 
له بثمرة وتويف حبلب يف الطاعون ومل يعقب قاله يف ذي الشقائق وفيها املوىل عبد الرمحن بن مجال الدين احلنفي 

ل يف العقد املنظوم ولد بقصبة من زيقون وطلب العلم وخدم العلماء كاملوىل الشهري بشيخ زادة اإلمام العالمة قا
حافظ العجمي واملوىل حممد القراماين وحصل طرفا من العلم مث اتصل خبدمة عرب جليب فأخذ عنه وأقام على قدم 

والتفسري والوعظ مث ويل االقدام واهتم يف حتصيل املعارف فمهر يف العلوم العربية والفنون األدبية ومتيز يف احلديث 
مدرسة دار احلديث بقصبة أيب أيوب األنصاري وخطابة جامع قاسم باشا وكان حسن النغم طيب األحلان ومن مجلة 
من يتغىن بالقرآن مث عني له وظائف الوعظ والتذكري يف عدة جوامع ومتيز على أقرانه وكان من جلة العلماء وأكابر 

ب له به أبو السعود أفندي املفيت يف صورة اجازته وهو هذا اللهم رب األرباب الفضالء ويكفيه من الفخر ما كت
مالك الرقاب منزل الكتاب حمق احلق وملهم الصواب صل وسلم على أفضل من أويت احلكمة وفصل اخلطاب 
يك وعلى آله األوتاد وصحبه األقطاب وهب لنا من لدنك رمحة إنك أنت الوهاب وبعد فلما تومست يف رافع هات

األرقام زين العلماء األعالم األملعي الفطن اللبيب واللوذعي اللقن األريب ذي الطبع الوقاد والذهن القوي النقاد 
العاطف ألعنة عزائمه إىل ابتغاء مرضاة اهللا تعاىل من غري عاطف يثنيه والصارف الزمة مراده حنو حتصيل زلفاه بال 

ت العلية حبسب قوتيه النظرية والعملية سليل املشايخ األخيار جنل صارف يلويه الساعي يف تكميل النفس بالكماال
  العلماء

األبرار موالنا الشيخ عبد الرمحن بن قدوة العارفني الشيخ مجال الدين وفقه اهللا تعاىل ملا حيبه ويرضاه وأتاح له يف 
معرفة الكتاب املكنون أجزت له  أواله وأخراه ما هو أواله وأخراه دالئل نبل ظاهر يف الفنون وخمائل فضل باهر يف

يف مطالعة الكتب الفاخرة واحتياض املعامل الزاخرة اليت ألفها أساطني أئمة التفسري من كل وجيز وبسيط وصنفها 
سالطني أسرة التقرير من كل شامل وحميط واستخراج ما يف بطوهنا من الفوائد البارعة واستنباط ما يف تضاعيفها 

وغت له إفادهتا للمقتبسني من أنوارها تفسريا وتقريرا ولفاضتها على املغتنمني من مغامن آثارها من الفوائد الرائعة وس
عظة وتذكريا على ما نظمه بنان البيان يف مسط السطور ورقمه يراعة الرباعة يف طي رقها املنشور حيثما أجاز يل 

القدسية حمرز امللكات األنسية املنسلخ من  شيخي ووالدي املرحوم حبر املعارف وجلة العلوم صاحب النفس املطمئنة
النغوت الناسوتية الفاين يف أحكام الشؤن الالهوتية العارف الطوار خطرات النفس الواقف على أسرار احلضرات 
اخلمس مالك زمام اهلداية واالرشاد حجة اخللق على كافة العباد حمي احلقيقة والشريعة والدين حممد بن مصطفى 

له من قبل مشاخيه الكبار ال سيما أستاذه اجلليل املقدار اجلميل اآلثار احلرب السامي والبحر الطامي  العمادي اجملاز
الصنديد الفريد والنحرير اجمليد عم والدي عالء امللة والدين املوىل الشهري بعلي القوشجي صاحب الشرح اجلديد 

ان اإلمام اهلمام السميذع القمقام نسيج وحده ووحيد للتجريد وأستاذي العالمة العظيم الشان والفهامة اجللي العنو
عهده عبقري ال يوجد له مثال أو حدي تضرب مبآثره األمثال املوىل البارع األجمد أبو املعايل عبد الرمحن بن علي بن 

 جاللة املؤيد اجملاز له من قبل أستاذه املشهور جاللة قدره فيما بني اجلمهور املعروف فضائله لدى القاصي والداين
امللة والدين حممد بن أسعد الدواين اجملاز له من قبل أساتذته العظام الذين من زمرهتم والده العلي القدر سعد امللة 

  والدين أسعد

الصديقي اجملاز له من قبل مشاخيه الفهام ال سيما أستاذه عالمة العامل مسلم الفضل بني مجاهري األمم الغين عن 
شتهر بلقبه الشريف يف أكناف اآلفاق زين امللة والدين علي احملقق اجلرجاين وأستاذي التعريف على االطالق امل



املاجد اخلطري النقاب احملدث النحرير ذو القدر األمت والفخر األشم أبو الفضائل سيدي حممد بن حممد اجملاز له من 
الشهري حبسن جليب حمشي شرح قبل أستاذه الفاضل وشيخه الكامل ذو النسب السامي والفضل العصامي املوىل 

املواقف والتلويح واملطول اجملاز له من جهة شيخه األجل وأستاذه الشامخ احملل وحيد عصره وأوانه وفريد دهره 
وزمانه عالء اجملد والدين املشهور باملوىل علي الطوسي صاحب كتاب الذخر وغريه واهللا سبحانه أسأل مكبا على 

جبهة الضراعة واالستكانة أن يفيض عليهم سجال عفوه وغفرانه وشآبيب رمحته  وجه الذل واملهانة ساجدا على
ورضوانه ويهدينا سبل اهلدى ومناهج الرشاد ويقينا مصارع السوء يوم التناد أنه رؤف بالعباد كتبه العبد الفقري إىل 

ادة يف هذه السنة انتهى وفيها اهللا سبحانه الراجي من جنابه عفوه وغفرانه أبو السعود الفقري عفى عنه وتويف شيخ ز
بدر الدين حسني بن السيد كمال الدين حممد بن السيد عز الدين محزة بن السيد شهاب الدين أمحد بن علي بن 

حممد السيد الشريف احلسيين الشافعي الدمشقي ولد سنة ست وعشرين وتسعمائة وأخذ عن والده وغريه وكان 
ألموي وفيه احنصر نسب هذا البيت من الذكور وكانت وفاته بعد صالة اجلمعة مدرسا يف الشامية اجلوانية واجلامع ا

سابع عشرى ذي القعدة ودفن بتربة والده بالقرب من سيدي بالل احلبشي وفيها السيد وجيه الدين عبد الرمحن بن 
زبيد ونشأ هبا وقرأ  حسني بن الصديق األهدل اليمين الشافعي قال يف النور ولد سنة إحدى وتسعني ومثامنائة مبدينة

  القرآن وصحب مجاعة من املشايخ ونصبه الشيخ املعروف بابن إمسعيل اجلربيت شيخا وهو ابن ثالث عشرة سنة

وظهرت عليه آثار بركة املشايخ الصاحلني وفتح عليه فتوح العارفني حىت حلق من قبله وساد أهله وتضاءلت املشايخ 
واألواخر فأصبح فريد دهره ووحيد عصره منقطع النظري متصال جبده  األكابر وشهدت له بالتقدم على األوائل

باألثري كثرت أتباعه وأصحابه من املشايخ والعلماء والقضاة واألمراء والوزراء واألغنياء والفقراء وكان كثري 
على  اإلنفاق ميسرة عليه األرزاق ما قصده سائل فخاب وال أمه وافد إال ورجع بزلفى وحسن مآب وهو مع ذلك

قدم التوكل والفتح الرباين وكان مشاركا يف كثري من العلوم ومجع كتبا كثرية يف فنون شىت وكان إذا خرج من بيته 
تزدحم عليه الناس تلتمس بركته ومن كراماته أنه جاءه مريض قد عظم من االستسقاء فقرب إليه طعاما وأمره أن 

احلال وكراماته ال تنحصر وتويف بزبيد يف مجادى األوىل وقربه هبا  يأكله مجيعه ففعل ما أمره فزال عنه ذلك املرض يف
  مشهور مزور عليه قبة حسنة انتهى 

وفيها عالء الدين علي بن إمساعيل بن موسى بن علي بن حسن بن حممد الدمشقي الشافعي الشهري بابن عماد الدين 
ن أبوه مسسارا يف القماش بسوق جقمق وولد وبابن الوس بكسر الواو وتشديد السني املهملة اإلمام العالمة كا

صاحب الترمجة ليلة السبت خامس عشرى رجب سنة سبع عشرة وتسعمائة والزم يف الفقه الشيخ تقي الدين 
القاري وغريه وأخذ احلديث عن مجاعات منهم الشهاب احلمصي مث الدمشقي والربهان البقاعي وأخذ العربية عن 

قري واألصول عن املوىل أمريجان التربيزي حني قدم دمشق والكالم واحلكمة عن الشمس ابن طولون والكمال بن ش
منال حبيب اهللا األصفهاين والعربية أيضا والتفسري عن الشيخ مغوش املغريب وأخذ عن خالئق وحج وقرأ على قاضي 

عض قضاة القضاة مقامه مكة ابن أيب كثري وويل نيابة القضاء مبحكمة امليدان مث نيابة الباب مدة طويلة وأقامه ب
  وسافر إىل الروم فعجب علماء الروم

من فطانته وفضيلته مع قصر قامته وصغر جثته ومسوه جك عالء الدين وكانوا يضربون املثل به وأعطى مث تدريس 
دار احلديث األشرفية بثالثني عثمانيا قال ابن طولون وهو درس متجدد مل يكن بالدار املذكورة سوى مشيخة 

مث أعرض عن نيابة القضاء وأقبل على التدريس وغلبت عليه املعقوالت وعمل حواشي على شرح األلفية  احلديث



البن املصنف وكان يقرىء ويدرس ويفيت وكان حيفظ القرآن العظيم ويكثر تالوته وانتفع به كثريون منهم الشيخ 
  وغريهم ومن شعره إمساعيل النابلسي والشيخ عماد الدين والشمس بن املنقار واملنال أسد 

  ) ما كنت أرضى أنين أذكر ** لوال ثالث هن يل بغية ( 
  ) والعلم عىن يف املال ينشر ** عز رفيع وتقي زائد ( 

  ومنه 
  ) قول عجول غري مستأن ** قل أليب الفتح إذا جئته ( 
  ) قد منعوا من قهوة النب ** أدرك بين الربش على برشهم ( 

ثالثاء ثالث عشر ربيع اآلخر وحضر جنازته قنايل زادة وفيها غرس الدين جليب بن وتويف بدمشق بعد ظهر يوم ال
إبراهيم بن أمحد احلنفي اإلمام العالمة نشأ مبدينة حلب وطلب العلم وجد واجتهد فبلغ ما قصد وقرأ حبلب على 

القاهرة ماشيا أيضا الشيخ حسن السيويف مث ارحتل ماشيا إىل دمشق وأخذ فيها الطب عن ابن املكي وانتقل إىل 
فاشتغل هبا على ابن عبد الغفار أخذ عنه احلكميات والرياضات والعلوم العقلية وأخذ علوم الدين عن القاضي 

زكريا وفاق أقرانه وسار بذكره الركبان ورفع منزلته امللك الغوري وملا وقع بينه وبني سلطان الروم حضر الوقعة 
سليم على الديار املصرية ومت األمر جيء بابن الغوري وصاحب الترمجة مع اجلراكسة إىل أن استوىل السلطان 

أسريين فعفا عنهما وصحبهما إىل قسطنطينية فاستوطنها املترجم وشرع يف إشاعة معارفه حىت اشتغل عليه كثري من 
  ساداهتا وكان رأسا يف مجيع العلوم خصوصا

عليم ومل يقبل مدة عمره وظيفة وكان يلبس لباسا خشنا الرياضيات صاحب فنون غريبة وكان مشهورا بالبخل يف الت
وعمامة صغرية ويقنع بالنزر من القوت ويكتسب بالتطبب ومن مصنفاته التذكرة يف علم احلساب ومنت وشرح يف 
الفرائض وحاشية على فلكيات شرح املواقف وحاشية على اجلامي إىل آخر املرفوعات وحاشية على شرح النفيسي 

طب وشرح جزءين من تفسري القاضي البيضاوي وكتاب يف علم الزايرجة وشرح القصيدة امليمية للموجز يف ال
للمفيت أيب السعود وأتى به إليه فعانقه وأكرمه غاية اإلكرام وملا نظر إىل ما كتبه استحسنه وأعطاه جائزة سنية وفيها 

لوم حىت برع فيها واستدل بطيب األصل على املوىل حممد بن املفيت أيب السعود ورىب يف حجر والده وأخذ عنه الع
طيب الثمر مث أخذ عن املوىل حمي الدين الفناري مث تنقل يف املدارس إىل أن قلد قضاء دمشق فحسنت سريته مث 

  قضاء حلب مث بعد مضي سنة انتقل إىل رمحه اهللا تعاىل يف حياة أبيه وما ناف عمره على أربعني سنة 
هللا حممد بن إبراهيم بن يوسف بن عبد الرمحن املعروف بابن احلنبلي احلنفي احلليب اإلمام وفيها رضى الدين أبو عبد ا

العالمة املؤرخ أخذ عن اخلناجري والربهان احلليب وعن أبيه وآخرين وقد استوىف مشاخيه يف تارخيه وحج سنة أربع 
الم حممود البيلوين والشمس بن ومخسني وتسعمائة ودخل دمشق وانتفع به مجاعة من األفاضل بدمشق كشيخ اإلس

املنقار وأخذ عنه مجاعات منهم العالمة أمحد بن املنال والقاضي حمب الدين وكان إماما بارعا مفننا مسندا مصنفا وله 
مؤلفات يف عدة فنون منها حاشية على شرح تصريف العزى للتفتازاين وشرح على النزهة يف احلساب والكنز 

يل املالحة يف مسائل املساحة وسرح املقلتني يف مساحة القلتتني وكنز من حاجي وعمى يف املظهر يف حل املضمر وخما
  األحاجي واملعمي ودر احلبب يف تاريخ حلب ونظم الشعر فمنه قوله مضمنا 

  )نشأت فكن للناس أعظم ناس ** باهللا أن نشوات مشطاء اهلوى ( 



  
  ) بل فاتك بقوامه املياس ** متغزال يف هالك جبماله ( 
  ) كاس ودع نشوات مخر الطاس ** واشرب مدامة حب حب وجهه ( 
  ) فاجعل حديثك كله يف الكاس ** وإذا شربت من املدام وشرهبا ( 

  وله 
  ) حديثه املروي رى ** يا من ملضطرم األوام ( 
  ) لرفقة حضروا لدى ** أروى مشائلك العظام ( 
  ) تسدى لدى العقىب إىل ** على أنال شفاعة ( 
  ) وألنت مل تنعت بلى ** إذا شفعت لذنبه و( 
  ) أن ترى عونا على ** حاشا مشائلك اللطيفة ( 

وتويف يوم األربعاء ثالث عشر مجادى األوىل ودفن مبقابر الصاحلني بالقرب من قرب الشيخ الزاهد حممد اخلاتوين بني 
  قربيهما حنو عشرة أذرع 

بن أيب اللطف احلصكفي األصل املقدسي الشافعي اإلمام العالمة  وفيها مشس الدين حممد بن حممد بن حممد بن علي
عامل بالد القدس الشريف وابن عاملها وأحد اخلطباء باملسجد األقصى كان كأبيه وجده عالمة فهامة جليل القدر 

على والده  رفيع احملل شامل الرب للخاصة والعامة كثري السخاء وافر احلرمة دينا صاحلا ماهرا يف الفقه وغريه تفقه
ورحل إىل مصر فأخذ عن علمائها كالقاضي زكريا والنور احمللى ودخل دمشق بعد موت عمه الشيخ أيب الفضل 
الستيفاء مرياثه فخطب باجلامع األموي يوم اجلمعة حادي عشرى ربيع اآلخر سنة أربع وثالثني وتسعمائة وتويف 

  ببيت املقدس يف رجب 

  سنة اثنتني وسبعني وتسعمائة

  
ها تويف العالمة عبد اهللا بن أمحد الفاكهي املكي الشافعي النحوي قال يف النور أمه أم ولد حبشية وولد سنة تسع في

  وتسعني ومثامنائة وكان من كبار

العلماء مشاركا يف مجيع العلوم وله مصنفات مفيدة منها شرح األجرومية وشرح على متمميها للحطاب أجاد فيهما 
قطر ابن هشام يف غاية احلسن وصنفه عام ستة عشر وتسعمائة وعمره حينئذ مثان عشرة كل اإلجادة وشرح على 

وملا سار إىل مصر وجد مجاعة يقرؤونه وقد أشكل عليهم حمل منه فأجاب عن االشكال فلم يثقوا باجلواب لعدم 
شرح امللحة علمهم بأنه مصنفه حىت أخربهم أنه هو الشارح واستشهد على ذلك من كان هناك من املكيني و

واستنبط حدودا للنحو يف حنو كراسة مث شرحها أيضا يف كراريس ومل يسبق إىل مثل ذلك وباجلملة فإنه مل يكن له 
  نظري يف زمانه يف علم النحو فإنه كان فيه آية من آيات اهللا تعاىل انتهى ملخصا 

عن والده وعمه العالمة الطيب والقاضي عبد وفيها عبد اهللا بن عمر بن عبد اهللا بن أمحد خمرمة اليمين الشافعي أخذ 
اهللا باسرومي وكان يقول أين استفدت من هذا الولد أكثر مما استفاد مين وجد واجتهد حىت برع وانتصب للتدريس 

والفتوى وصار عمدة يرجع إىل فتواه وانتهت إليه رياسة العلم والفتوى يف مجيع جهات اليمن وقصد بالفتاوى من 



واألقاليم البعيدة وأخذ عنه األعالم منهم حممد بن عبد الرحيم باجابر وأحباثه يف كتبه وأجوبته تدل  اجلهات النازحة
على قوة فطنته وغزارة مادته وكانت تغلب عليه احلرارة حىت على طلبته وكان فيه على ما قيل بأومفرط والكمال 

لى شرح املنهاج للهيتمي يف جملدين وفتاوى يف هللا وكان ناثرا ناظما فصيحا مفوها ومن تصانيفه كتاب ينكت فيه ع
جملد ضخم واملصباح لشرح العدة والسالح وشرح الرحبية وذيل على طبقات الشافعية لألسنوي ورسالتان يف 

  الفلك وامليقات ورسالة يف الربع اجمليب وغري ذلك ومن شعره 
  )ما ان سال عنكم فقالوا سال ** قلت سالم اهللا من مغرم ( 

  
  ) قالوا فما تطلب قلت الكال ** هل ترضون يل وقفة  فقلت( 

  ومنه 
  ) والسيف من حلظه يومي إىل العطب ** الواو من صدغه يف العطف يطعمين ( 
  ) السيف أصدق أنباء من الكتب ** فحني ما حرت قام اهلجر ينشدين ( 

  ومنه 
  ) جلت عن االسهاب واالطناب ** قالت أراك من الذكاء يف غاية ( 
  ) فأجبت سيد قومه املتغايب ** الم تبدي يف األمور تغابيا فع( 

  وتويف بعدن ليلة اإلثنني لعشر مضت من رجب عن مخس وستني سنة 
وفيها السيد الشريف عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عثمان العباسي البريويت مث الدمشقي الصويف قال يف الكواكب 

مرة أو مرتني مع كرب سنه ورمبا اعتمر يف اليوم والليلة مخس مرات  جاور مبكة حنو عشرين سنة وكان يعتمر كل يوم
قيل كان يطوف يف اليوم والليلة مائة أسبوع من الصوم والعبادة إىل أن تويف مبكة ودفن باملعالة وفيها مشس الدين 

ن قرى تونس املغريب حممد الطبلين بضم الطاء املهملة والباء املوحدة وإسكان الالم مث نون نسبة إىل طبلنة قرية م
املالكي اإلمام العالمة تلميذ الشيخ مغوش برع يف العربية واملنطق وشرح مقامات احلريري وحشى توضيح ابن 

هشام وتويف بطرابلس خامس عشر صفر وفيها املوىل مصلح الدين بن املوىل حمي الدين املشتهر بابن املعمار احلنفي 
ويف أبوه قاضيا حبلب فوجه هو مهته إىل العلوم وقرأ على املوىل حمي الدين اإلمام العالمة قال يف ذيل الشقائق ت

الشهري باملعلول والشيخ حممد جوى زادة مث صار مالزما من املوىل خري الدين معلم السلطان سليمان مث تنقل يف 
وكان عاملا عامال قليل  املدارس إىل أن قلد قضاء برسا مث قضاء أدرنة مث قضاء قسطنطينية مث قضاء املدينة املنورة

  الكرب كثري االنشراح حمبا للمفاكهة واملزاح وقد علق حواشي على حاشية حسن جليب على

  التلويح على الدرر والغرر ومل تتم وملا انفصل عن املدينة املنورة وعاد فلما بلغ مصر أدركته منيته يف شوال انتهى 

  سنة ثالث وسبعني وتسعمائة

  
إبراهيم بن عبد اهللا احلميدي احلنفي قال يف العقد املنظوم اشتغل بالعلوم وأفىن عنفوان شبابه يف  فيها تويف تاج الدين

ذلك وتلقى من األفاضل كاملوىل صار لوكوز وصار منه مالزما مث تنقل يف املدارس وكتب حاشية على صدر 
مجع فيها من مواضع رده عليه ستة الشريعة رد فيها على املوىل ابن كمال باشا يف مواضع كثرية مث كتب رسالة و



عشر موضعا وقال يف أول ديباجتها اعلموا معاشر طالب اليقني سالم عليكم ال نبتغي اجلاهلني أن املختصر الذي 
سوده احلرب الفاضل والبحر الكامل الشهري بابن كمال باشا رمحه اهللا ومساه باالصالح واإليضاح مع خروجه عن 

اله على تصرفات فاسدة واعتراضات غري واردة من السهو والزلل واخلبط واخللل سنن الفالح والصالح باشتم
التيانه مبا ال ينبغي وحترزه عما ينبغي مشتمل على كثري من املسائل املخالفة للشرع حبيث ال خيفى بعد التنبيه لألصل 

ها صرحيا يف الكتب املعتربات من والفرع وال ينبغي االنقياد حلقيقتها للمبتدي وال العمل هبا للمنتهي لوجود خالف
املطوالت واملختصرات مث كتب منها نسختني دفع إحدامها إىل الوزير حممد باشا الصويف وكان ينتسب إليه والثانية 

إىل الوزير الكبري رستم باشا فلما أخذها طلب قراءهتا فلما وصل إىل تشنيعه على املوىل املزبور تغري غاية التغري 
رأ على املوىل املزبور وكان ذلك سببا خلموله مث تنبه له الدهر فويل املدارس إىل أن صار مفتيا بسبب أنه كان ق

بأماسية وكان حبر املعارف وجلة العلوم بارعا يف العلوم العقلية والنقلية خصوصا الفقه قانعا باليسري سخيا وأخذ عنه 
شرح املفتاح للسيد يرد فيها على املوىل ابن  األجالء وكثر االزدحام عليه وكتب حاشية على بعض املواضع من

  كمال باشا يف املواضع اليت يدعي التفرد فيها وله

عدة رسائل على مواضع من شرح التجريد للشريف وله شرح على منت املراح وتويف يف أول الربيعني انتهى وفيها 
باعلوي اليمين الزاهد قال يف النور  أمحد بن علوي بن حممد بن علي ابن جحدب بن حممد بن عبد اهللا بن علوي بن

كان يعد يف حكم رجال الرسالة لشدة ورعه وتقشفه واستقامته وحسن طريقته وله يف الزهد والتقلل من الدنيا 
حكايات لعلها ال توجد يف تراجم كبار األولياء ومل يتقدموه إال بالسبق يف الزمان ومن كراماته أنه ملا حج رؤي 

قيل له يف ذلك فقال أليس كل أحد يشربه فأخذ بعضهم ما بقي يف اإلناء فشربه فإذا هو يشرب من ماء البحر ف
حلو وكف بصره يف آخر عمره وحصل عليه قبل انتقاله بأربعة أيام جذبة من جذبات احلق دهش هبا عقله وحتري لبه 

سه ورمبا صلى إىل غري القبلة وانغمر هبا سره وأخذ عن نفسه فكان يقوم إىل الصالة بطريق العادة وهو مأخوذ عن ح
وتويف ببلدة ترمي يوم الثالثاء ثامن عشر شهر رمضان وفيها شهاب الدين أبو العباس أمحد بن حممد بن حممد ابن 

علي بن حجر نسبة على ما قيل إىل جد من أجداده كان مالزما للصمت فشبه باحلجر اهليتمي السعدي األنصاري 
الزاخر ولد يف رجب سنة تسع وتسعمائة يف حملة أيب اهليتم من اقليم الغربية مبصر الشافعي اإلمام العالمة البحر 

املنسوب إليها ومات أبوه وهو صغري فكفله اإلمامان الكامالن مشس الدين بن أيب احلمايل ومشس الدين الشناوي مث 
يف مبادىء العلوم مث نقله يف  أن الشمس الشناوي نقله من حملة أيب اهليتم إىل مقام سيدي أمحد البدوي فقرأ هناك

سنة أربع وعشرين إىل جامع األزهر فأخذ عن علماء مصر وكان قد حفظ القرآن العظيم يف صغره وممن أخذ عنه 
شيخ اإلسالم القاضي زكريا والشيخ عبد احلق السنباطي والشمس املشهدي والشمس السمهودي واألمني الغمري 

  ن البكري والشمسوالشهاب الرملي والطبالوي وأبو احلس

اللقاين الضريوطي والشهاب بن النجار احلنبلي والشهاب بن الصائغ يف آخرين وأذن له باالفتاء والتدريس وعمره 
دون العشرين وبرع يف علوم كثرية من التفسري واحلديث والكالم والفقه أصوال وفروعا والفرائض واحلساب 

صوف ومن حمفوظاته املنهاج الفرعي ومقروآته ال ميكن حصرها وأما والنحو والصرف واملعاين والبيان واملنطق والت
إجازات املشايخ له فكثرية جدا استوعبها يف معجم مشاخيه وقدم إىل مكة يف آخر سنة ثالث وثالثني فحج وجاور 

وأقام هبا هبا مث عاد إىل مصر مث حج بعياله يف آخر سنة سبع وثالثني مث حج سنة أربعني وجاور من ذلك الوقت مبكة 
يدرس ويفيت ويؤلف ومن مؤلفاته شرح املشكاة وشرح املنهاج وشرحان على االرشاد وشرح اهلمزية البوصريية 



وشرح األربعني النواوية والصواعق احملرقة وكف الرعاع عن حمرمات اللهو والسماع والزواجر عن اقتراف الكبائر 
سمى املنهج القومي يف مسائل التعليم واألحكام يف قواطع ونصيحة امللوك وشرح ألفية عبد اهللا بافضل احلاج امل

اإلسالم وشرح العباب املسمى بااليعاب وحتذير الثقات عن أكل الكفتة والقات وشرح قطعة صاحلة من ألفية ابن 
مالك وشرح خمتصر أيب احلسن البكري يف الفقه وشرح خمتصر الروض ومناقب أيب حنيفة وغري ذلك وأخذ عنه من 

صى كثرة وازدحم الناس على األخذ عنه وافتخروا باالنتساب إليه وممن أخذ عنه مشافهة شيخ مشاخينا الربهان ال حي
بن األحدب وباجلملة فقد كان شيخ اإلسالم خامتة العلماء االعالم حبرا ال تكدره الدال إمام احلرمني كما أمجع عليه 

واحد } وبالنجم هم يهتدون { ملهتدون حتقيقا لقوله تعاىل املال كوكبا سيارا يف منهاج مساء الساري يهتدي به ا
العصر وثاين القطر وثالث الشمس والبدر أقسمت املشكالت أال تتضح إال لديه وأكدت املعضالت أليتها أن ال 
 تنجلي إال عليه ال سيما يف احلجاز عليها قد حجر وال عجب فإنه املسمى بابن حجر وتويف رمحه اهللا تعاىل مبكة يف

  رجب ودفن باملعالة

يف تربة الطربيني وفيها املوىل صاحل بن جالل احلنفي قال يف العقد املنظوم كان أبوه من كبار قضاة القصبات ونشأ 
هو مشغوال بالعلم وأربابه واهتم بالتحصيل وقرأ على األجالء وصار مالزما من املوىل خري الدين معلم السلطان 

ناصب إىل أن ويل قضاء حلب مث قضاء دمشق مث قضاء مصر مث كف فتقاعد مبدرسة سليمان مث تنقل يف املدارس وامل
أيب أيوب األنصاري مبائة درهم وكان مشاركا يف أكثر العلوم له منها حظ وافر زكي النفس كثري السخاء حمسنا 

ف اجلرجاين متفضال كتب حواشي على شرح املواقف وعلى شرح الوقاية لصدر الشريعة وعلى شرح املفتاح للشري
  ومجع لطائف علماء الروم ونوادرهم وله ديوان شعر وديوان انشاء كالمها بالتركي انتهى 

وفيها الشيخ عبد الوهاب بن أمحد الشعراوي الشافعي قال الشيخ عبد الرؤوف املناوي يف طبقاته هو شيخنا اإلمام 
لك من ذرية حممد بن احلنفية ولد ببلده ونشأ هبا العامل العابد الزاهد الفقيه احملدث األصويل الصويف املريب املس

ومات أبوه وهو طفل ومع ذلك ظهرت فيه عالمة النجابة وخمايل الرياسة والوالية فحفظ القرآن وأبا شجاع 
واألجرومية وهو ابن حنو سبع أو مثان مث انتقل إىل مصر سنة إحدى عشرة وتسعمائة وهو مراهق فقطن جبامع 

حفظ عدة متون منها املنهاج واأللفية والتوضيح والتلخيص والشاطبية وقواعد ابن هشام بل الغمري وجد واجتهد ف
حفظ الروض إىل القضاء وذلك من كراماته وعرض ما حفظ على علماء عصره مث شرع يف القراءة فأخذ عن 

الشمس الدواخلي  الشيخ أمني الدين إمام جامع الغمري قرأ عليه ما ال حيصى كثرة منها الكتب الستة وقرأ على
والنور احمللى والنور اجلارحي ومنال على العجمي وعلي القسطالين واألمشوين والقاضي زكريا والشهاب الرملي ما 

ال حيصى أيضا وحبب إليه احلديث فلزم االشتغال به واألخذ عن أهله ومع ذلك مل يكن عنده مجود احملدثني وال 
  لدونة النقلة

رب له دربة بأقوال السلف ومذاهب احللف وكان ينهى عن احلط على الفالسفة بل هو فقيه النظر صويف اخل
وتنقيصهم وينفر ممن يذمهم ويقول هؤالء عقالء مث أقبل على االشتغال بالطريق فجاهد نفسه مدة وقطع العالئق 

 عنقه ليال حىت الدنيوية ومكث سنني ال يضطجع على األرض ليال وال هنارا بل اختذ له حبال بسقف خلوته جيعله يف
ال يسقط وكان يطوي األيام املتوالية ويدمي الصوم ويفطر على أوقية من اخلبز وجيمع اخلروق من الكيمان فيجعلها 
مرقعة يستتر هبا وكانت عمامته من شراميط الكيمان وقصاصة اجللود واستمر كذلك حىت قويت روحانيته فصار 

يفتتح جملس الذكر عقب العشاء فال خيتمه إال عند الفجر مث أخذ يطري من صحن اجلامع الغمري إىل سطحه وكان 



عن مشايخ الطريق فصحب اخلواص واملرصفي والشناوي فتسلك هبم مث تصدى للتصنيف فألف كتبا منها خمتصر 
 الفتوحات وسنن البيهقي الكربى وخمتصر تذكرة القرطيب وامليزان والبحر املورود يف املواثيق والعهود وكشف الغمة
عن مجيع األمة واملنهج املبني يف أدلة اجملتهدين والبدر املنري يف غريب أحاديث البشري النذير ومشارق األنوار القدسية 

يف العهود احملمدية ولواقح األنوار واليواقيت واجلواهر يف عقائد األكابر واجلوهر املصون يف علوم الكتاب املكنون 
االجتهاد ولوائح اخلذالن على من مل يعمل بالقرآن وحد احلسام على من وطبقات ثالث ومفحم األكباد يف مواد 

أوجب العمل باالهلام والرباق اخلاطف لبصر من عمل باهلواتف ورسالة األنوار يف آداب العبودية وكشف الران عن 
ألكرب واالقتباس يف أسئلة اجلان وفرائد القالئد يف علم العقائد واجلواهر والدرر والكربيت األمحر يف علوم الكشف ا

القياس وفتاوى اخلواص والعهود ثالثة وغري ذلك وحسده طوائف فدسوا عليه كلمات خيالف ظاهرها الشرع 
  وعقائد زائغة ومسائل ختالف االمجاع وأقاموا عليه القيامة وشنعوا وسبوا ورموه بكل

ع مؤثرا ذوي الفاقة على نفسه حىت عظيمة فخذهلم اهللا وأظهره عليهم وكان مواظبا على السنة مبالغا يف الور
مبلبوسه متحمال لألذى موزعا أوقاته على العبادة ما بني تصنيف وتسليك وافادة واجتمع بزاويته من العميان 

وغريهم حنو مائة فكان يقوم هبم نفقة وكسوة وكان عظيم اهليبة وافر اجلاه واحلرمة تأيت إىل بابه األمراء وكان يسمع 
النخل ليال وهنارا وكان حيىي ليلة اجلمعة بالصالة على املصطفى صلى اهللا عليه وسلم ومل يزل  لزاويته دوي كدوي

مقيما على ذلك معظما يف صدور الصدور إىل أن نقله اهللا تعاىل إىل دار كرامته ومن كالمه دوروا مع الشرع كيف 
س ما عليه املتصوفة الذين الحت هلم كان ال مع الكشف فإنه قد خيطىء وقال ينبغي إكثار مطالعة كتب الفقه عك

بارقة من الطريق فمنعوا مطالعته وقالوا أنه حجاب جهال منهم وقال كل إنسان ال يعذب يف النار إال من اجلزء 
الناري الذي هو أحد أركان بدنه وقال ذهب بعض أهل الكشف إىل أن مجيع احليوان هلم تكليف إهلي برسول منهم 

ال من كشف عن بصره فإن هللا احلجة على خلقه فال يعذب أحدا إال جزاءا فال إشكال يف يف ذواهتم ال يشعر به إ
إيالم الدواب وقال اجلرب آخر ما تنتهي إليه املعاذير وذلك سبب مآل أهل الرمحة إىل الرمحة وتويف رمحه اهللا يف هذه 

  السنة ودفن جبانب زاويته بني السورين 
د الرمحن لكنه أقبل على مجع املال مث تويف يف سنة إحدى عشرة بعد األلف انتهى وقام بالزاوية بعده ولده الشيخ عب

  ملخصا 
وفيها املوىل كمال الدين املعروف بددة خليفة احلنفي اإلمام العالمة قال يف ذيل الشقائق كان من أوالد األتراك ومن 

يما ببلدة أماسية على ذلك فاتفق أن أصحاب البضائع وعاجل صنعة الدباغة سنني حىت أناف عمره على العشرين مق
صنع ملفت من علماء العصر وليمة ببلده فذهب متطفال فلما باشروا أمر الطعام طلبوا من جيمع هلم احلطب فرأوا 

  صاحب الترمجة

قائما بزي الدباغني فأشار املفيت إىل صاحب الترمجة وقال ليذهب هذا اجلاهل فعلم حينئذ وخامة اجلهل وتأثر تأثريا 
ظيما من االزدراء به مث تضرع إىل اهللا تعاىل وطلب منه اخلالص من ربقة اجلهل وباع حانوته واشترى مصحفا ع

وذهب إىل باب املفيت وبدأ يف القراءة وقام يف اخلدمة حىت ختم القرآن العظيم وتوجهت مهته إىل طلب العلم فأكب 
اقلق مث توىل عدة مدارس مث عني مفتيا ببعض اجلهات مث على االشتغال حىت صار معيدا للموىل سنان الدين املشتهر ب

تقاعد وكان عاملا فاضال آية يف احلفظ واالحاطة له اليد الطوىل يف الفقه والتفسري وكتب حاشية على شرح تصريف 
حمي  العزى للتفتازاين وبسط فيه الكالم وله منظومة يف الفقه وعدة رسائل يف فنون عديدة انتهى ملخصا وفيها املوىل



الدين الشهري بابن اإلمام نشأ طالبا للعلم مكبا عليه وقرأ على مجاعات منهم املوىل كمال وغريه مث تنقل يف الوظائف 
إىل أن قلد قضاء حلب بال رغبة منه يف ذلك وال طلب فباشره قدر سنتني ومل يتلفظ بلفظ حكمت مث صار مفتيا 

كاملني حيقق كالم القدماء ويدقق النظر يف مقاالت الفضالء وقد علق بأماسية وكان من العلماء العاملني والفضالء ال
  على أكثر الكتب املتداولة حواشي إال أنه مل يتيسر له مجعها وتبييضها وتويف يف أول الربيعني 

  سنة أربع وسبعني وتسعمائة

  
علماء زمانه حىت اتصل بابن كمال  فيها تويف املوىل تاج الدين إبراهيم املناوي احلنفي قال يف العقد املنظوم قرأ على

باشا فتقيد به وصار مالزما منه وحصل وبرع ودرس بعدة من املدارس إىل أن وصل إىل إحدى الثمان وتوىل مدرسة 
السلطان سليمان بدمشق واالفتاء هبا وكان عاملا دينا فقيها لني اجلانب صحيح العقيدة محيد األخالق وتويف بدمشق 

  انتهى 
اليت بعدها جزم باألول يف النور السافر وبالثاين يف االعالم السلطان سليمان خان بن السلطان سليم وفيها أو يف 

  خان احلادي عشر من ملوك بين عثمان

قال يف االعالم كان سلطانا سعيدا ملكا أيده اهللا لنصر اإلسالم تأييدا ويل السلطنة بعد وفاة أبيه السلطان سليم 
عمائة وجلس على ختت السلطنة وما دمى أنف أحد وال أريق يف ذلك حمجمة من خان يف سنة ست وعشرين وتس

دم ومولده الشريف سنة تسعمائة واستمر يف السلطنة تسعا وأربعني سنة وهو سلطان غاز يف سبيل اهللا جماهد لنصرة 
ئه ومعازيه مسعودا دين اهللا مرغم أنوف عداه بلسان سيفه وسنان قناه كان مؤيدا يف حروبه ومغازيه مسددا يف آرا

يف معانيه ومغانيه مشهودا يف وقائعه ومراميه أيان سلك ملك وأىن توجه فتح وفتك وأين سافر سفر وسفك وصلت 
سراياه إىل أقصى الشرق والغرب وافتتح البلدان الشاسعة الواسعة بالقهر واحلرب وأخذ الكفار واملالحدة بقوة 

احملمدية يف القرن العاشر مع الفضل الباهر والعلم الزاهر واألدب الطعان والضرب وكان جمدد دين هذه األمة 
الغض الذي يقصر عن شأوه كل أديب وشاعر إن نظم عقود اجلواهر أو نثر آثر منشور األزاهر أو نطق قلد 
ز أن األعناق نفائس الدر الفاخر له ديوان فائق بالتركي وآخر عدمي النظري بالفارسي تتداوهلما بلغاء الزمان وتعج

تنسج على منواله فضالء الدوران وكان رؤوفا شفوقا صادقا صدوقا إذا قال صدق وإذا قيل له صدق ال يعرف 
الغل واخلداع ويتحاشى عن سوء الطباع وال يعرف املكر والنفاق وال يألف مساوي األخالق بل هو صايف الفؤاد 

  نان صادق االعتقاد منور الباطن كامل اإلميان سليم القلب خالص اجل
  ) إال وأكثر مما قلت ما أدع ** وما تناهيت يف بثي حماسنه ( 

وأطال يف ترمجته وترمجة أوالده وذكر غزواته فذكر له أربع عشرة غزوة انتصر وفتح يف مجيعها وذكر كثريا من 
خزائنه اخلاصة مآثره فمن ذلك الصدقة الرومية اليت هي اآلن مادة حياة أهل احلرمني الشريفني فإنه أضاف إليها من 

  مبلغا كبريا ومنها صدقات اجلوايل وهي مجع

جالية ومعناه ما يؤخذ من أهل الذمة يف مقابلة استمرارهم يف بالد اإلسالم حتت الذمة وعدم جالئهم عنها وهي من 
أحل األموال وألجل حلها جعلت وظائف للعلماء والصلحاء واملتقاعدين من الكرباء ومنها إجراء العيون ومن 

عظمها إجراء عني عرفات إىل مكة املشرفة ومنها مبكة املدارس األربعة السليمانية ومنها تكيته ومدرسته العظيمة أ



الشأن الكائنة مبرجة دمشق إىل غري ذلك مما ال حيصى كثرة فرمحه اهللا تعاىل رمحة واسعة انتهى ملخصا ومن أراد 
  البسط الزائد فلرياجع األعالم 

  مائةسنة مخس وسبعني وتسع

  
قال يف النور فيها غرق مركب باهلند فكان فيه عشرة من السادة آل باعلوي فكانوا من مجلة من غرق وحصلت هلم 

  الشهادة 
وفيها تويف أبو الضياء عبد الرمحن بن عبد الكرمي بن إبراهيم بن علي ابن زياد الغيثي املقصري نسبة إىل املقاصرة 

لدا ومنشأ ووفاة الشافعي مذهبا الشعري معتقدا احلاكمي خرقة اليافعي بطن من بطون عك بن عدنان الزبيدي مو
  تصوفا ويف ذلك يقول رمحه اهللا تعاىل 

  ) يف التصوف أشعري املعتقد ** أنا شافعي يف الفروع ويافعي ( 
  ) أرجو به الرضوان يف الدنيا وغد ** وبذا أدين اهللا ألقاه به ( 

واالشارد وأخذ عن حممد بن موسى الضجاعي وأمحد املزجد وتلميذه  ولد يف رجب سنة تسعمائة وحفظ القرآن
الطنبذاوي وبه خترج وانتفع وأذن له يف التدريس واالفتاء فدرس وأفىت يف حياته وأخذ التفسري واحلديث والسري 

 عن احلافظ وجيه الدين بن الديبع وغريه والفرائض عن الغريب احلنفي واألصول عن مجال الدين حيىي قبيب
  والعربية عن حممد مفضل اللحاين وجد واجتهد حىت صار عينا من أعيان الزمان يشار إليه بالبنان وقصدته الفتاوى
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أخبار من ذهب:كتاب  الذهب يف    شذرات 
لي :املؤلف احلنب لعكري  ا بن حممد  بن أمحد   عبد احلي 

من شاسع البالد وضربت إليه آباط االبل من كل ناد وعقدت عليه اخلناصر وتلمذت له األكابر وحج وزار القرب 
عباس الطنبذاوي وذلك سنة الشريف فاجتمع بفضالء احلرمني ودرس فيهما واشتغل باالفتاء من وفاة شيخه أيب ال

مثان وأربعني وتسعمائة وكان من الفقر على جانب عظيم حبيث كان كما أخرب عن نفسه يصبح وليس عنده قوت 
يومه حىت اتفق أن زوجته وضعت وليس عنده شيء حىت عجز عن املصباح وباتوا كذلك ويف سنة أربع وستني نزل 

حبا مبوهبة اهللا وجاءه قداح فقال له أنا أصلح بصرك وقال بعض يف عينيه ماء فكف بصره فاحتسب ورضي وقال مر
أهل الثروة وأنا أنفق عليك وعلى عيالك مدة ذلك فامتنع وقال شيء ألبسنيه اهللا ال أتسبب يف إبطاله ومع ذلك 
تدال كان على عادته من التدريس واالفتاء والتصنيف ومن مصنفاته اثبات رفع اليدين عند االحرام والركوع واالع

والقيام من الركعتني وكتاب فتح املبني يف أحكام تربع املدين واملقالة الناصة على صحة ما يف الفتح والذيل 
واخلالصة وهذه الكتب الثالثة صنفها بسبب ما وقع بينه وبني ابن حجر يف عدم بطالن تربع املدين وله كتاب 

لبسملة وأهنا من الفاحتة وهو كتاب مشتمل على مناقب النخبة يف األخوة والصحبة واألدلة الواضحة يف اجلهر با
األئمة األربعة والتقليد وأحكام رخص الشريعة وله كتاب إقامة الربهان على كمية التراويح يف رمضان وكشف 
الغمة عن حكم املقبوض عما يف الذمة وكون امللك فيه موقوفا عند األئمة ومزيل العناء يف أحكام الغناء ومسط 

كتب األعمال وكشف النقاب عن أحكام احملراب وله غري ذلك مما ال يعد كثرة وتويف بزبيد ليلة األحد  الآلل يف
  حادي عشر رجب قاله يف النور 

وفيها عز الدين أبو نصر عبد السالم بن شيخ اإلسالم وجيه الدين عبد الرمحن بن عبد الكرمي بن زياد اليمين 
  الشافعي ولد سنة ثالث وأربعني

ئة ونشأ يف حجر والده وتغذى بدر علومه وفوائده وقرت به عينه وتفقه بوالده كثريا ورأس على األكابر وتسعما
صغريا ودرس وأفىت يف حياة أبيه وصنف مصنفات ال يستغين عنها فقيه وكتب معاصرو أبيه على فتاويه وانفرد بعد 

على جانب عظيم ومن مصنفاته شرح على مولد  والده باالفتاء مع زمحة البلد بأئمة شىت وكان من الوالية والعلم
السيد حسني بن األهدل وشرح لوداع ابن اجلوزي مات عنهما مسودتني وتشنيف األمساع حبكم احلركة يف الذكر 

والسماع والقول النافع القومي ملن كان ذا قلب سليم والتحرير الواضح األكمل يف حكم املاء املطلق واملستعمل 
  وباجلملة فإنه كان مفيت األنام وعالمة األعالم تويف يف ثاين عشر شوال قاله يف النور أيضا واملطالع الشمسية 

وفيها علي املتقي بن حسام الدين اهلندي مث املكي كان من العلماء العاملني وعباد اهللا الصاحلني على جانب عظيم 
ة وكرامات كثرية وتويف مبكة املشرفة من الورع والتقوى واالجتهاد يف العبادة ورفض السوى وله مصنفات عديد

  بعد جماورته هبا مدة طويلة 
وفيها الشيخ حممد بن خليل بن قيصر القبيبايت احلنبلي الصويف الفاضل الصاحل املعتقد تويف يف هذه السنة وقد جاوز 

  املائة رمحه اهللا تعاىل 
 زادة احلنفي اإلمام العالمة قال يف العقد وفيها املوىل حممد بن عبد الوهاب بن عبد الكرمي الشهري بعبد الكرمي

املنظوم كان جده عبد الكرمي قاضيا بالعسكر يف دولة السلطان حممد خان وويل أبوه عبد الوهاب الدفتردارية يف 



عهد السلطان سليم خان ونشأ هو غائصا يف حبار العلوم وجلج املعارف طالبا لدرر الفضائل واللطائف واشتغل على 
دة وجوى زادة وابن كمال باشا واملوىل أيب السعود وغريهم وتبحر ومتهر وفاق أقرانه وطار صيته يف إسرافيل زا

اآلفاق ومجع أشتات العلوم وتنقل يف املدارس على عادة أمثاله إىل أن صار طودا من املعارف حنوا وعربية وأدبا 
  وفقها وغري ذلك حلو املفاكهة

كتب بالقلم الذي يكتب به اسم اهللا تعاىل وال ينام وال يضطجع يف بيت كتبه طيب املعاشرة وكان من عادته أن ال ي
تعظيما للعلم ومن تصانيفه عدة مقامات على منوال احلريري وحاشية على تفسري البيضاوي من أوله إىل سورة طه 

موته وكان ينظم وحواش على حاشية املوىل جالل الدين الدواين للتجريد وكتب أشياء أخر إال أهنا مل تظهر بعد 
  بعدة لغات نظما جيدا منه 

  ) إىل دولة فيها األنام خصام ** كفاين كفاف النفس ما أنا قاصد ( 
  ) وهل هي إال ما يراه نيام ** فهل هي إال حنو طيف لناعس ( 
  ) على شهوات صرمهن لزام ** فياعجبا للمرء يعقد قلبه ( 
  ) م لوام وما معه عند اللئا** وهللا صعلوك قنوع حبظه ( 
  ) فذاك أمري والزمان غالم ** قناعته أغنته عن كل حاجة ( 

  وتويف يف سابع عشرى رمضان 
وفيها القاضي أبو الفتح حممد بن حممد بن عبد السالم بن أمحد الربعي التونسي اخلرويب إلقامته باقليم اخلروب 

لد ليلة اإلثنني غرة شهر ربيع األول سنة إحدى بدمشق نزيل دمشق املالكي اإلمام العالمة املفنن قال يف الكواكب و
وتسعمائة ودخل دمشق قدميا وهو شاب فكان يتردد إىل ضريح الشيخ حمي الدين بن عريب وأخذ عن شيخ اإلسالم 
الوالد وكان فقيها أصوليا يفيت الناس على مذهبه وفتاويه مقبولة وله حرمة ووجاهة وكان عالمة يف النحو والصرف 

لبيان والبديع والعروض واملنطق وأكثر العلوم العقلية والنقلية وكان له الباع الطويل يف األدب ونقد واملعاين وا
الشعر وشعره يف غاية احلسن إال أنه كان متكيفا يأكل الربش واألفيون ال يكاد يصحو منه ورمبا قرأ الناس عليه يف 

ح عينيه وقرر العبارة أحسن تقرير وكان على مذهب علوم شىت وهو يسرد فإذا فرغ القارىء من قراءته املقالة فت
  الشعراء من التظاهر مبحبة االشكال والصور احلسنة حىت رمي واهتم وكان هجاءا يتفق

له النكات يف هجائه ويف شعره ولو على نفسه وكان يقع يف حق العلماء واألكابر وإذا وصله من أحدهم نوال 
نه وويل نيابة القضاء باحملكمة الكربى زمانا طويال مع الوظائف الدينية ومحل مدحه وأثىن عليه وكانوا خيافون من لسا

عنه الناس العلم وانتفعوا به وأنبل من خترج به يف الشعر والعربية العالمة درويش ابن طالو مفيت احلنفية بدمشق 
  انتهى ملخصا ومن شعره مؤرخا عمارة احلمام الذي بناه مصطفى باشا حتت قلعة دمشق 

  ) وازداد به حسن دمشق الشام ** ملا كملت عمارة احلمام ( 
  ) محامك أصل راحة األجسام ** قالت طربا وأرخت منشدة ( 

  ومنه مواليا موجها بأمساء الكواكب السبعة 
  ) وقوس حاجبك دامي مشتريه الصب ** كم صدغ عقرب على مريخ خدك دب ( 
  ) ثور يف زهرة مجالك سب والعاذل ال** وكم أسد مشس حسنك يا قمر قد حب ( 

وتويف قاضيا يف غرة شوال ودفن مبقربة باب الفراديس وكانت له جنازة مشهودة محل هبا مصطفى باشا الوزير وهو 



  إذ ذاك متويل الشام ورثاه بعض أدباء عصره مؤرخا وفاته فقال 
  ) منتقال حنو جوار االله ** مذ عامل الدنيا قضى حنبه ( 
  ) مؤرخا مات أبو الفتح آه ** به فأغلق الفضل له با( 

  سنة ست وسبعني وتسعمائة

  
فيها تويف عبد العزيز الزمزمي املكي اإلمام العالمة قال يف النور ولد سنة تسعمائة وكان من علماء مكة وفضالئها 

  املرسلني وأكابرها ورؤسائها وله النظم البديع الرائق منه قوله يف قصيدته املسماة بالفتح املبني يف مدح سيد 
  ) كيف ترقى وافحم الشعراء ** فاز بالرفع مغلق لك وشى ( 
  )ذكر امللتقى جزاءا وفاءا ** وخنفض اجلنان جوزي منشى ( 

  
  ) فلهذا نظمي على الفتح جاء ** جئت من بعدذا وذاك أخريا ( 

  ى ذلك فقال وكان له جاريتان إحدامها امسها غزال واألخرى دام السرور فاتفق أنه باعهما مث ندم عل
  ) وأفق مسريت هبما منري ** جبارييت كنت قرير عني ( 
  ) فال دامت وال دام السرور ** فنفر صرف أيامي غزايل ( 

  وله غري ذلك مما ال حيصى وكان من أجالء عصره رمحه اهللا تعاىل انتهى 
نظوم قرأ على أفاضل عصره منهم حمي وفيها مصلح الدين املشتهر بالدرزاداة احلنفي واإلمام العالمة قال يف العقد امل

الدين قطب الدين زادة وصار مالزما من املوىل خري الدين معلم السلطان سليمان مث تنقل يف املدارس إىل أن قلد 
قضاء املدينة املنورة وحيكى أنه ملا دخل احلرم أعتق مماليكه واجتهد يف أداء مناسك احلج وكان صاحب يد يف العلوم 

يح االعتقاد مسحا جوادا إال أن فيه خصلة ابن حزم الذي قيل فيه لسان ابن حزم وسيف احلجاج سهل القياد صح
شقيقان وعلق حواشي يف أثناء دروسه على بعض املواضع من شرح املفتاح للشريف اجلرجاين وتويف بعد أن متم 

القاضي شهاب الدين أمحد بن أعمال حجة مبكة املشرفة ودفن بالبقيع انتهى وفيها القاضي كمال الدين حممد بن 
يوسف بن أيب بكر الزبريي الصفدي مث الدمشقي احلنفي الشهري بابن احلمراوي قال يف الكواكب قال والدي حضر 

كثريا من دروسي وذكر أن مولده سنة تسع وتسعمائة وتوىل وظائف متعددة كنظر النظار ونظر اجلامع األموي 
بني السيد تاج الدين وولده حممد قائمة وكان هو املؤيد عليهما وكان من واحلرمني الشريفني وكان احلرب بينه و

رؤساء دمشق وأعياهنا املعدودين جوادا له يف كل يوم أول النهار وآخره مائدة توضع بألوان األطعمة املفتخرة 
قادمني إىل دمشق وكان ذا مهابة وحشمة ووجاهة ال ترد شفاعته يف قليل وال كثري وكان ينفع الناس جباهه ويكرم ال

  من أعيان

أهل البالد ويتردد إليه الفضالء واألعيان وكان باب اخلضر الذي مير منه إىل الطواقية ضيقا فوسعه من ماله 
  وللشعراء فيه مدائح طنانة وتويف هنار االثنني رابع عشر ربيع األول ودفن بباب الصغري 

  سنة سبع وسبعني وتسعمائة



  
يف السلطان بدر بن السلطان عبد اهللا بن السلطان جعفر الكثريي سلطان حضرموت ولد فيها كما قال يف النور تو

سنة اثنتني وتسعمائة وويل السلطنة وهو شاب وطالت مدته وحسنت سريته وكان مجيل األخالق جوادا وافر العقل 
إال انفتح وال يتقدم على مجيل الصورة كان كامسه بدرا منريا مقداما هزبرا حمظوظا جدا حبيث ال يقصد بابا مغلقا 

أمر مهم إال اتضح وتويف يف آخر شعبان بعد أن قبض عليه ولده السلطان عبد اهللا وحجر عليه حىت مات وتوىل 
بعده وفيها زين الدين عبد الرمحن بن حممد بن عبد السالم بن أمحد البتروين مث الطرابلسي مث احلليب الشافعي مث 

واعظ حلب ووالد مفتيها الشيخ أيب اجلود قرأ على الشيخ علوان احلموي وغريه من احلنفي اإلمام العالمة الصويف 
علماء عصره وجد واجتهد فبلغ ما قصد ونظم تصريف الزجناين يف أرجوزة وشرح اجلزرية وكتب على تائية ابن 

  حبيب تعليقة استمد فيها من شرح شيخه الشيخ علوان 
حممد النعيمي الشافعي الفقيه احملدث اإلمام العالمة ولد سنة اثنتني وتسعمائة وفيها حمي الدين حيىي بن عبد القادر بن 

وأخذ عن والده وغريه وعىن باحلديث أمت عناية وبرع يف الفقه وغريه وأخذ عنه الشيخ مشس الدين امليداين وغريه 
  وكان من حماسن الدنيا رمحه اهللا تعاىل 

الدمشقي العاتكي الشافعي اخلطيب التربيزي الشيخ اإلمام العامل  وفيها مشس الدين حممد بن عبد الوهاب األبار
  الصاحل كان من العلماء العاملني والورثة

الكاملني واجللة املتعبدين رمحه اهللا تعاىل وفيها مشس الدين حممد بن حممد الشربيين القاهري الشافعي اخلطيب اإلمام 
سي امللقب عمرية والنور احمللى والنور الطهواين والشمس حممد العالمة قال يف الكواكب أخذ عن الشيخ أمحد الربل

بن عبد الرمحن بن خليل النشكي الكردي والبدر املشهدي والشهاب الرملي والشيخ ناصر الدين الطبالوي 
وغريهم وأجازوه باالفتاء والتدريس فدرس وأفىت يف حياة أشياخه وانتفع به خالئق ال حيصون وأمجع أهل مصر على 

حه ووصفوه بالعلم والعمل والزهد والورع وكثرة النسك والعبادة وشرح كتاب املنهاج والتنبيه شرحني صال
عظيمني مجع فيهما حتريرات أشياخه بعد القاضي زكريا وأقبل الناس على قراءهتما وكتابتهما يف حياته وله على 

رج من اجلامع إال بعد صالة العيد وكان الغاية شرح مطول حافل وكان من عادته أن يعتكف من أول رمضان فال خي
إذا حج ال يركب إال بعد تعب شديد وإذا خرج من بركة احلاج مل يزل يعلم الناس املناسك وآداب السفر وحيثهم 
على الصالة ويعلمهم كيف القصر واجلمع وكان يكثر من تالوة القرآن يف الطريق وغريه وإذا كان مبكة أكثر من 

يصوم مبكة والسفر أكثر أيامه ويؤثر على نفسه وكان يؤثر اخلمول وال يكترث بأشغال  الطواف ومع ذلك فكان
الدنيا وباجلملة كان آية من آيات اهللا تعاىل وحجة من حججه على خلقه وتويف بعد عصر يوم اخلميس ثاين شعبان 

  سنة سبع وسبعني وتسعمائة وهي سنة ميالدي انتهى ملخصا 
سلم بتشديد الالم املفتوحة املغريب التونسي احلصيين نسبة إىل حصني مصغرا طائفة من وفيها مشس الدين حممد بن م

  عرب املغرب املالكي مث احلنفي نزيل حلب كان إماما عاملا صاحلا تويف حبلب يف هذه السنة 
اق االجتهاد وفيها املوىل مصلح الدين املشتهر مبعلم السلطان جهانكري قال يف ذيل الشقائق طلب العلوم ومشر عن س

  وأخذ عن جوى زادة واملوىل

عبد الواسع وصار مالزما منه مث تنقلت به األحوال إىل أن صار معلم السلطان جهانكري بن سليمان خان واستمر 
على تعليمه إىل أن تويف فلم تطل مدة املترجم أيضا وكان عاملا عامال ورعا دينا سريع الفهم قوي الذهن حسن 



  رم انتهى األخالق وتويف يف احمل
وفيها املوىل مصلح الدين الشهري ببستان احلنفي قال يف العقد املنظوم ولد بقصبة نرية سنة أربع وتسعمائة وطلب 

العلم ورحل يف الطلب وأخذ عن علماء عصره كاملوىل حمي الدين الفناري واملوىل شجاع وابن كمال باشا وخترج به 
لسلطان سليمان مث تنقل يف املدارس وقضاء القصبات إىل أن قلد قضاء وصار مالزما من املوىل خري الدين معلم ا

برسة مث قضاء أدرنة مث قضاء قسطنطينية مث قضاء عسكر أناضول مث بعد عشرة أيام قضاء روم ايلي ملوت جوى 
ضالء زادة فاستقر فيه مخس سنني مث عزل وعني له مائة ومخسون درمها كل يوم وكان من أكابر العلماء وفحول الف

إذا باحث أقام لألعجاز برهانا وأصمت البابا وأذهانا وكان املشاهري من كبار التفاسري مركوزة يف صحيفة خاطره 
وأما العلوم العقلية فاليه فيها املنتهى وكتب حاشية على تفسري البيضاوي لسورة األنعام مث سلك مسلك الزهد 

كل أسبوع وتويف يف العشر األخري من شهر رمضان ودفن  والصالح وكان حيفظ القرآن العظيم وخيتمه يف صالته
  بقر بزاوية السيد البخاري خارج قسطنطينية 

  سنة مثان وسبعني وتسعمائة

  
فيها كان ميالد صاحب النور السافر يف أعيان القرن العاشر يف عشية يوم اخلميس لعشرين خلت من شهر ربيع 

  األول كما قاله يف نوره 
أمحد بن عبد اهللا املعروف بفوري أفندي مفيت احلنفية بدمشق الشام قال يف الكواكب كان من وفيها تويف املوىل 

  العلماء البارعني والفضالء احملققني ويل تدريس السليمانية بدمشق واالفتاء هبا وعمل درسا عاما استدعى له العلماء

  يلة فكتب يعتذر إليه وكتب إىل شيخ اإلسالم الوالد يستدعيه إليه وكان الشيخ مريضا مدة طو
  ) ولكن الضرورة ال تساعد ** حضوري عند موالي منائي ( 
  ) وال مشى يقارب أو يباعد ** لضعف ليس ميكنين ركوب ( 
  ) تعذر إن أرى فيهن قاعد ** وأشهر عليت ال شك عشر ( 
  ) يكون به املعاون واملساعد ** وأحسن حاليت ذا احلني مشى ( 
  ) لسمع دروسك العليا مقاعد ** نا ولوال ذاك موالنا قعد( 
  ) إىل أعلى املراتب أنت صاعد ** بقيت مدى الزمان فريدعصر ( 

وكانت وفاة املفيت يوم الثالثاء ختام شوال ودفن بتربة باب الصغري بالقلندرية رمحه اهللا تعاىل وفيها رمحة اهللا قاضي 
عامال فاضال له رسالة مساها غاية التحقيق وهناية بن عبد اهللا السندي احلنفي نزيل مكة قال يف الكواكب كان 

  التدقيق يف مسائل ابتلى هبا أهل احلرمني الشريفني انتهى 
وفيها الشيخ حممد بن حممد بن عبد الرحيم بن عبد اهللا املعروف بالزغيب الشيخ الصاحل اجملذوب قال يف الكواكب 

ت ولطائف على لسان القوم واشارات الصوفية وكان قد كان مسينا طويل اللحية له شيبة بيضاء وكان له ذوق ونك
صحب يف طريق اهللا مجاعة منهم الشيخ عمر العقييب وحدثين بعض اخواننا الصاحلني قال كنت مرة مع الزغيب بقرية 

لت برزة باملقام فسألته مباذا أعطى ما أعطى قال فقال يل مالك هبذا السؤال فقلت ال بد أن ختربين فقال يا ولدي ما ن
هذه الرتبة حىت سحت يف الربية أربع عشرة سنة وحكى يل أنه يف بدء أمره وحال جترده وقف على جبل الربوة 



املعروف باملنشار فوثب منه إىل جبل املزة وأنا أنظر وكان الزغيب حيب أن يشرب املاء عن الرماد ويصفه لكل من 
له مبحلة القيمرية ومر يوما على دكان جزار مبحلة شكا إليه مرضا أي مرض كان وكان يقول هو الصفوة وكان منز

  القيمرية

فوجد الشيخ شهاب الدين الطييب واقفا على اجلزار فقال الزغيب للجزار يا معلم توص من هذا الشيخ فإنه يتصرف 
عه من األلوف من الناس ويطاوعونه وال يتجرأ أحد على خمالفته إن طأطأ رأسه طأطؤوا معه وإن رفع رأسه رفعوا م

اآلية وكانت وفاة } والقواعد من النساء الاليت ال يرجون نكاحا { قال وسأله بعض الناس عن أسفار زوجته فقال 
زوجته قبله يف سنة سبع وسبعني بقرية حرستا ودفنت هناك وملا توفيت قال تقدمتنا احلجة واتسعنا حلزهنا ولو 

ن الذي هو مدفون فيه اآلن فقال ال إله إال اهللا ان لنا هنا تقدمناها ما وسعت حزننا ومر قبل موته بنحو سنة باملكا
حبسة طويلة فلما تويف دفن هناك قريبا من الشيخ أيب بكر بن قوام وقربه مشهور يزار وعليه قبة حسنة وقيل أن يوم 

  موته وافق فتح قربس انتهى باختصار 

  سنة تسع وسبعني وتسعمائة

  
اهللا بن عبد الرمحن بن أيب بكر الشافعي احلضرمي قال يف النور كان من فيها تويف الفقيه بافضل حسني بن عبد 

أكمل املشايخ العارفني اجلامعني بني علوم الشريعة وسلوك الطريقة وشهود احلقيقة صاحب أحوال سنية ومقامات 
فيما  عليه وفراسات صادقة وكرامات خارقة وله يف التصوف رسالة مساها الفصول الفتحية والنفثات الروحية
  يوجب اجلمعية وعدم الرباح من احلق والفناء والبقاء به بالكلية واجلزئية وتويف بترمي رمحه اهللا ورضي عنه 

وفيها الشيخ رمضان املعروف ببهشيت كان من قصبة ديزه فخرج منها لطلب العلم واتصل مبجالس األعالم فقرأ 
عد اهللا مث حببت إليه العزلة والقناعة ورغب عن قبول على املوىل حممد الشهري مبرحبا مث اتصل خبدمة املوىل س

املناصب واختار خطابة جامع أمحد باشا يف قصبة جوريل وأكب على االشتغال واالشغال وانتفع به الطلبة وهرعوا 
إليه وكتب يف أثناء دروسه حاشية لطيفة على حواشي اخليايل وعلى شرح املسعود الرومي يف آداب البحث 

  وحواشي

عض املواضع من شرح املفتاح للشريف وكان عاملا فاضال مدققا لطيف الطبع حسن الصحبة حلو احملاورة على ب
ينظم الشعر التركي أبلغ نظام فاتسم فيه ببهشيت على عادهتم وتويف يف القصبة املزبورة وفيها املوىل خواجه عطاء اهللا 

الشقائق نشأ بقصبة بركى من والية ايدين صارفا معلم السلطان سليم خان بن السلطان سليمان خان قال يف ذيل 
لرائج عمره يف احراز العلوم واملعارف حبيث ال يلويه عن حتصيلها عائق وال صارف وقرأ على ابن كمال باشا 

واملوىل أيب السعود املفيت وسعد اهللا حمشي تفسري البيضاوي وهو قاض بقسطنطينية مث صار مالزما بطريق االعادة من 
زادة مث تنقل يف املدارس مث عني لتعليم السلطان سليم خان وهو يومئذ أمري بلواء مغنيسا وملا وصلت اسرافيل 

السلطنة إىل خمدومه علت كلمته وارتفعت رتبته واستقام أمره واشتعل مجره فبالغ يف اكرامه وأفرط يف اعظامه وكان 
شايخ الكبار وقلدهم املناصب اجلليلة يف األزمنه يدعوه إىل داره العامرة فيجتمع به مث قدم صغار طلبته على امل

القليلة فضج الناس عليه بالدعاء وكان عاملا فاضال ورعا دينا قوي الطبع صحيح الفكر إال أن فيه التعصب الزائد 
وكتب رسالة تشتمل على مخسة فنون احلديث والفقه واملعاين والكالم واحلكمة وتويف يف أوائل صفر بقسطنطينية 



  ليه املوىل أبو السعود املفيت وصلى ع
وفيها املوىل علي قال يف الكواكب ابن اسرافيل وقال يف العقد املنظوم ابن حممد الشهري بقنايل زادة ولد سنة مثان 

عشرة وتسعمائة يف قصبة أسبارتة من لواء محيد وكان أبوه من قضاة بعض القصبات مث اشتغل املترجم بالعلوم فقرأ 
لدين املشتهر باملعلول واملوىل سنان الدين حمشى تفسري البيضاوي واملوىل حمي الدين املشتهر مبرحبا على املوىل حمي ا

مث صار معيدا لدرس املوىل صاحل األسود وعلى جوى زادة والزمه وصار مالزما من املوىل حمي الدين الفناري مث 
  وهوعمل رسالة حقق فيها حبث نفس األمر وعرضها على أيب السعود افندي 

يومئذ قاضي روم ايلي فقلده املدرسة احلسامية بادرنة بعشرين مث تنقل يف املدارس إىل أن قلد قضاء دمشق مث 
القاهرة مث بروسه مث ادرنة مث قسطنطينية مث قضاء عسكر أناضويل وكان رمحه اهللا تعاىل إماما عاملا بليغا واسع املعرفة 

 عنان اخترع الكثري من املعاين وولد وقلد جيد الزمان من منثوره كثري االفتنان جاريا يف جماري املعارف بغري
  ومنظومه ما قلد فمن نظمه 

  ) ولكن نقطت من مسك خالك ** أرى من صدغك املعوج داال ( 
  ) فها أنا هالك من أجل ذلك ** فصارت داله بالنقط ذاال ( 

  ومنه 
  ) لب وهاجا أحشاك حىت رأينا الق** هليب نار اهلوى من أين جاء إىل ( 
  ) ألفى سبيال إىل قليب ومنهاجا ** وما دروا أنه من سحر مقلته ( 

  ومنه 
  ) فالرزق يف اليوم اجلديد جديد ** أنفق فإن اهللا كافل عبده ( 
  ) كالبري ينزح ماؤها فيزيد ** املال يكثر كلما أنفقته ( 

رب باهر إذا رأيت آثاره تقول أحسن هبذا اخلرب ومن نثره قوله يف رسالة قلمية مد باعه يف العلوم وقده قيد شرب ح
قادر على حترير العلوم وحتبريه يتكلم ويدر على الكافور عبريا فياحسن تعبريه إذا شكل رفع االشكال وإذا قيد 

أطلق العقول من العقال طورا جيلس على الدست مثل الكرام الصيد وطورا يبيت على اجملرة باسطا ذراعيه بالوصيد 
مراتع الطرب ويتبختر يف غاليل القصب إذا شط داره نشط عنه مزاره فهو يبكي كالغمام وينوح كاحلمام  يتنزه يف

يذكر لذاته وأترابه وحين إىل أول أرض مس جلد ترابه على منرب األنامل خطيب مصقع ألف تراه تارة يف الدواة 
رأس يتعيش بكسب ميينه ويقتات من عرق وطورا على االصبع يقوم يف خدمة الناس وإذا قلت له أجر يقول على ال

جبينه لفظوا بامسه فصيحا وهو حمرف أرادوا أن يصحفوه فلم يصحف ميزاب عني احلكمة عنه نابعة مقياس مبصر 
  العلم يعتربون أصابعه أخرس ولكن

يال لسانه قارىء يتكلم بعد ما قطع رأسه وهو حكمة الباري مداح لكنه ال يفارقه اهلجا سترطرة صبح حتت أذ
الدجى وله رسالة سيفية طنانة وأشعار فارسية وغريها وكان أعجوبة من األعاجيب وتويف رمحه اهللا شهيدا يف سابع 
شهر رمضان مبدينة أدرنة وذلك أنه سافر مع السلطان إىل أدرنة وكان مبتلى بعرق النسا فاشتد أمله باحلركة وشدة 

السموم مث أعقبه بالطالء بدهن النفط فوصل السم إىل باطنة فكان الربد فعاجله بعض املتطببة ودهنه بدهن فيه بعض 
  سبب موته 

ويف حدودها اإلمام العالمة تقي الدين أمحد بن شهاب الدين الفتوحي صاحب املنتهى قال الشعراوي يف ذيله على 



الشيخ شهاب الدين  طبقاته ومنهم سيدنا وموالنا الشيخ اإلمام العالمة الشيخ تقي الدين ولد شيخنا شيخ اإلسالم
الشهري بابن النجار صحبته أربعني سنة فما رأيت عليه ما يشينه يف دينه بل نشأ يف عفة وصيانة ودين وعلم وأدب 

وديانة أخذ العلم عن والده شيخ اإلسالم املذكور وعن مجاعة من أرباب املذاهب املخالفة وتبحر يف العلوم حىت 
الناس أنه إذا انتقل إىل رمحة اهللا تعاىل مات بذلك فقه اإلمام أمحد من مصر  انتهت إليه الرياسة يف مذهبه وأمجع

ومسعت القول مرارا من شيخنا الشيخ شهاب الدين الرملي وما مسعته قط يستغيب أحدا من أقرانه وال غريهم وال 
ر عليه بعض حسد أحدا على شيء من أمور الدنيا وال تزاحم عليها وويل القضاء بسؤال مجيع أهل مصر فأشا

العلماء بالوالية وقال يتعني عليك كذلك فأجاب مصلحة للمسلمني وما رأيت أحدا أحلى منطقا منه وال أكثر أدبا 
مع جليسه حىت يود أنه ال يفارقه ليال وال هنارا وباجلملة فأوصافه اجلميلة جتل عن تصنيفي فأسأل اهللا أن يزيده من 

وهو عنه راض آمني اللهم آمني انتهى وفيها يعقوب أفندي الكرماين احلنفي فضله علما وعمال وورعا إىل أن يلقاه 
اإلمام العامل الزاهد الناسك ولد ببلدة شيخلو وكان أبوه من األجناد العثمانية ورغب هو يف العلم وأهله فجد 

  واجتهد وأخذ عن علماء عصره مث

لقيام فلما استيقظ سلك طريق الصوفية فاختار رأى صورة احملشر يف املنام وشاهد فيه شدائد الساعة وأهوال ا
سلوك منهج اخللوتية فأخذ ذلك عن مصلح الدين املشتهر مبركز أنف وصار خليفة من خلفائه إىل أن فوض إليه 
مشيخة زاوية مصطفى باشا بقسطنطينية فسلك هبا أحسن الطرق مع العلم والدين والوعظ والتذكري والتفسري 

  تويف يف ذي القعدة  وانتفع به الناس إىل أن

  سنة مثانني وتسعمائة

  
فيها كما قال يف النور أخذ السلطان أكرب بن مهايون كجرات وهو من ذرية تيمورلنك بينه وبينه أربعة آباء وكان 

عظيم الشأن ورزق السعد وطالت أيامه واتسع ملكه جدا وكان عادال إال أنه كان مييل إىل الكفرة ويستصوب 
أفعاهلم وتويف يف مجادى اآلخرة سنة أربع عشرة وألف وكانت مدة سلطنته مخسني سنة وتوىل أقواهلم ويستحسن 

  بعده ولده سليم شاه انتهى 
وفيها تويف الشيخ بايل اخللويت املعروف بسكران قال يف العقد املنظوم نشأ يف طلب العلم وحتصيل الفضائل حىت 

يمان ودرس يف عدة مدارس مث رأى مناما كان سببا لتركه ذلك صار مالزما من املوىل خري الدين معلم السلطان سل
واقباله على طريق التصوف وتلقن الذكر وسلك الطريق وفوضت إليه زاوية داخل قسطنطينية فاشتغل باالرشاد 
ط إىل واالفادة وتربية املريدين وكان عاملا فاضال عابدا صاحلا معرضا عن أبناء الدنيا غري مكترث باألغنياء مل يدخل ق

باب أمري وال صاحب منصب غاية يف امليل إىل اخليل اجلياد ويرسل بعضها إىل الغزو وصاحب جذبة عظيمة وله يف 
تعبري الرؤيا ما يدهش وتويف يف ذي القعدة ودفن بقسطنطينية وفيها زينب بنت حممد بن حممد بن أمحد الغزي 

العلم والدين والصالح مولدها يف القعدة سنة عشر الشافعية قال يف الكواكب كانت من أفاضل النساء من أهل 
  وتسعمائة وقرأت على والدها

  وعلى أخيها شقيقها الشيخ الوالد كثريا وكتبت له كتبا خبطها ومدحته بقصيدة تقول فيها 
  ) مجع العلم واكتمل ** إمنا العامل الذي ( 



  ) يتبع العلم بالعمل ** قام فيه حبقه ( 
  ) شاط بال كسل بن** سهر الليل كله ( 
  ) أبد الدهر مل يزل ** فهو يف اهللا دأبه ( 
  ) وبدنياه ما اشتغل ** حاز علما خبشية ( 
  ) ليس ذا الفضل باحليل ** حاسديه تعجبوا ( 
  ) بكمال من األزل ** ذاك مواله خصه ( 
  ) يف الورى عقله اختبل ** من يرم مشبها له ( 
  ) فله قط ما وصل ** أو بلوغا لفضله ( 
  ) وبه النفع قد حصل ** فهو شيخي وسيدي ( 

وشعرها يف املواعظ وغريها يف غاية الرقة واملتانة اتصلت مبنال كمال وبعده بالقاضي شهاب الدين البصروي انتهى 
وفيها مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن علي الغزي األزهري الشافعي اإلمام العالمة املعمر أخذ عن 

ا وغريه وكان إماما حمدثا مسندا جليل القدر وافر العلم رمحه اهللا تعاىل وفيها املوىل مصلح الدين القاضي زكري
املشتهر مبعلم زادة احلنفي ينتهي نسبه إىل السلطان إبراهيم بن أدهم رضي اهللا عنه قرأ على سعد اهللا ابن عيسى بن 

ه مث قضاء العسكر األناضويل مث الروم ايلي ودام فيه أمريخان وتنقل يف املدارس إىل أن ويل قضاء حلب مث قضاء برس
مخس سنني وكان بينه وبني عطاء اهللا معلم السلطان مصاهرة واتصال فلذا حصلت له احلظوة وعظم الشوكة وملا 

مات عطاء اهللا اغتنم أعداؤه الفرصة وسعوا به حىت عزل وكان عاملا فاضال حمققا كامال جميدا للكتابات على 
  ني اجلانب جمبوالالفتاوى ل

على الكرم وحسن املعاشرة غري أن فيه طمعا زائدا وحرصا وافرا وتويف يف ربيع األول وقد أناف على سبعني سنة 
ومات وهو متوض وصلى ركعتني وأخذ سبحته بيده واضطجع فخرجت روحه ودفن بفناء مسجده الذي بناه يف 

  مدينة برسه 

  سنة إحدى ومثانني وتسعمائة

  
سنة تسع وسبعني وهو الصحيح تويف الشيخ شهاب الدين أمحد الطييب الشافعي اإلمام العالمة أخذ عن  فيها وقيل

الكمال بن محزة وغريه من علماء عصره وأجازوه وعىن باحلديث والقراآت فصار ممن يشار إليه فيهما بالبنان وكان 
قدا ملا أخرجه أبو املظفر بن السمعاين عن اجلنيد إماما جبامع بين أمية عالمة حمدثا فاضال عدمي النظري ومن شعره عا

رمحه اهللا إمنا تطلب الدنيا لثالثة أشياء الغىن والعز والراحة فمن زهد فيها عز ومن قل سعيه فيها استراح ومن قنع 
  فيها استغىن 

  ) للغىن والعز أو أن يستريح ** لثالث يطلب الدنيا الفىت ( 
  ) ليل السعي فيها مستريح وق** عزه يف الزهد والقنع غىن ( 

  وباجلملة فكان أحد مشايخ دمشق وعلمائها وصدورها رمحه اهللا تعاىل 
وفيها تقريبا مشس الدين حممد الفارضي القاهري احلنبلي الشاعر املشهور اإلمام العالمة قال يف الكواكب أخذ عن 



نة اثنتني ومخسني وكان بدينا مسينا فقال مجاعة من علماء مصر واجتمع بشيخ اإلسالم الوالد حني كان بالقاهرة س
  الوالد يداعبه 

  ) يف النحو والشعر عدمي املثيل ** الفارضي احلنبلي الرضى ( 
  ) فقلت كال بل رزين ثقيل ** قيل ومع ذا فهو ذو خفة ( 

ينوري يف واستشهد الشيخ مشس الدين العلقمي بكالمه يف شرح اجلامع الصغري فمن ذلك قوله يف معىن ما رواه الد
  اجملالسة والسلفي يف بعض ختارجيه

حمي الدين األسكلييب وأجازه باالرشاد وجلس مدة يف وطنه بايل كسرى مث عاد إىل القسطنطينية وجلس يف زاوية 
شيخه املذكور بعد موت املوىل عبد الرحيم ابن املؤيد وكان عاملا بالعلوم الشرعية والفرعية ماهرا يف العلوم العقلية 

بالتفسري واحلديث والعربية زاهدا ورعا مالزما حلدود الشريعة مراعيا آلداب الطريقة جامعا بني علوم الشرع  عارفا
ومعارف احلقيقة أمارا باملعروف ال تأخذه يف اهللا لومة الئم ومن تصانيفه شرح األمساء احلسىن وتفسري القرآن العظيم 

يق الكالم وطريق التصوف وله يف التصوف رسائل كثرية وحج وشرح الفقه األكرب لإلمام األعظم مجع فيه بني طر
يف سنة إحدى ومخسني فدخل بالد الشام وتويف ببلدة قيصرية ودفن هبا عند قرب الشيخ إبراهيم القيصري وهو شيخ 

شيخه وفيها مشس الدين حممد بن علي بن الفلوجي الدمشقي الشافعي الواعظ املقرىء أخو الشيخ أمحد القلوجي 
 وأسن منه إال أنه تويف شابا أخذ عن البدر الغزي والتقي القاري والسعد الذهيب وغريهم ومكث يف القاهرة اآليت

سنني يف االشتغال مث قدم دمشق يوم السبت ثاين عشرى رمضان سنة تسع وثالثني وتسعمائة مث شرع يعظ حتت قبة 
لى أول األعراف وكان شابا ذكيا واعظا يفيت النسر باألموي عقب صالة اجلمعة وابتدأ يوم عيد الفطر وتكلم ع

ويدرس يف الشامية الربانية وأم مبقصورة األموي شريكا للشهاب الطييب وكان عارفا بالقراآت وتويف بدمشق ليلة 
  السبت سادس عشر رمضان ودفن بباب الصغري وتأسف الناس عليه 

  سنة ثالث ومخسني وتسعمائة

  
بن حممد بن إبراهيم بن حممد األنطاكي احلليب احلنفي املعروف بابن محارة اإلمام  فيها تويف الشيخ شهاب الدين أمحد

  العالمة الورع ولد بأنطاكية سنة إحدى وسبعني ومثامنائة ونشأ هبا وحفظ القرآن العظيم وخترج يف صنعة

نكبني يف فم التنني خري عن سفيان الثوري قال أوحى اهللا تعاىل إىل موسى عليه الصالة والسالم ألن تدخل يدك إىل امل
  من أن ترفعها إىل ذي نعمة قد عاجل الفقر 

  ) ملرفق منك مستعد فيقضمها ** ادخالك اليد يف التنني تدخلها ( 
  ) خصاصة سبقت قد كان يسنمها ** خري من املرء يرجى يف الغىن وله ( 

  ومن بدائع شعره 
  ) مالحا  رأيت مجيع الكائنات** إذا ما رأيت اهللا للكل فاعال ( 
  ) حجبت فصريت املساء صباحا ** وإن ال ترى إال مضاهي صنعه ( 

  ومن حماسنه أيضا أنه صلى شخص إىل جانبه ذات يوم فخفف جدا فنهاه فقال أنا حنفي فقال الفارضي 
  ) أهل اهلدى واحلجا من كل من نبها ** معاشر الناس مجعا حسما رمست ( 



  ) يوما طمأنينة أصال وال كرها ** ما حزم العلم النعمان يف سند ( 
  ) ال يوجب الترك فيما قرر الفقها ** وكوهنا عنده ليست بواجبة ( 
  ) عد وانتبه رحم اهللا الذي انتبها ** فيا مصرا على تفويتها أبدا ( 

ة انتهى ملخصا وأخذ عن الفارضي كثري من االجالء منهم العالمة مشس الدين حممد املقدسي العلمي مدرس القصاعي
  بدمشق وأنشد له وذكر أن القاضي البيضاوي خطأ من أدغم الراء يف الالم ونسبه إىل أيب عمرو 

  ) تدغم يف الالم عنه راء ** أنكر بعض الورى على من ( 
  ) واهللا يغفر ملن يشاء ** وال خنطى أبا شعيب ( 

  وله 
  ) وخل القيل والقاال ** أال خذ حكمة مين ( 
  ) قبول احلاكم املاال  **فساد الدين والدنيا ( 

  وقال يرثي الشيخ مغوش التونسي ملا مات مبصر 
  )يروح كل ذي شجن ويونس ** تقضي التونسي فقلت بيتا ( 

  
  ) ولكن مثل ما أوحشت تونس ** أتوحشنا وتؤنس بطن حلد ( 

ري املصري الشافعي وفيها تقريبا أيضا قال يف الكواكب ما لفظه حممد بن عبد اهللا بن علي الشيخ العالمة الشنشو
مولده تقريبا سنة مثان ومثانني ومثامنائة وأخذ عن اجلالل السيوطي والقاضي زكريا والدميي والقلقشندي والسعد 

الذهيب والكمال الطويل والنور احمللى وله مؤلفات يف الفرائض وغريها وأجاز ابن كسباي يف ربيع الثاين سنة مثانني 
اهللا شارح الترتيب يف اجازة ذكر فيها مشاخيه ومن مشاخيي الشيخ العالمة والدي  وتسعمائة وقال ولده الشيخ عبد

الشيخ هباء الدين حممد بن الشيخ الصاحل عبد اهللا بن الشيخ املسلك نور الدين علي الشنشوري الشافعي وتويف 
انتهى ومن خطه  والدي سابع عشر احلجة احلرام سنة ثالث ومثانني وتسعمائة وله من العمر تسع وتسعون سنة

  نقلت 
وفيها املوىل علي بن عبد العزيز املشتهر بأم ولد زادة قال يف العقد املنظوم صار مالزما من املوىل حمي الدين الفناري 

وتنقل يف املدارس وقاسى فقرا شديدا أيام طلبه إىل أن ويل قضاء حلب فلم يكمل سنة حىت تويف وكان عاملا أديبا 
لى أقرانه حائزا قصبات السبق يف ميادين العلوم وله رسائل أنيقة وألفاظ رشيقة ومن شعره وفاضال لبيبا مربزا ع

  القصيدة امليمية الطنانة اليت أوهلا 
  ) ويف القلب من نار الغرام ضرام ** أبا لصد حتلو عشرة وتدام ( 
  ) فسكرى إىل يوم القيام مدام ** شربت بذكر العامرية قهوة ( 

  خصا وهي طويلة انتهى مل

  سنة اثنتني ومثانني وتسعمائة



  
  فيها عمر درويش باشا الوزير جامعا بدمشق احملروسة فجعل له مامية تارخيا فقال 

  )من قام بالفرض وأحيا السنه ** يف دولة السلطان بالعدل مراد ( 

  
  ) وكم له أجر به ومنه ** درويش باشا قد أقام معبدا ( 
  ) جد واقترب جبنه هللا فاس** بناه خري جامع تارخيه ( 

وفيها تويف السلطان األعظم سليم بن سليمان قال يف األعالم مولده الشريف سنة تسع وعشرين وتسعمائة 
وجلوسه على ختت ملكه الشريف بالقسطنطينية العظمى يف يوم االثنني لتسع مضني من ربيع اآلخر سنة أربع 

حني تسلطن ست وأربعون سنة وعمره كله ثالث وسبعني وتسعمائة ومدة سلطنته الشريفة تسع سنني وسنه 
ومخسون سنة وكان سلطانا كرميا رؤفا بالرعية رحيما عفوا عن اجلرائم حليما حمبا للعلماء والصلحاء حمسنا إىل 

املشايخ والفقراء طاملا طافت بكفيه اآلمال واعتمرت وصدع بأوامره الليايل واأليام فائتمرت كم أظهرت لسواد 
مة البيضاء آية للناظرين وكم جهز جيوشا للجهاد يف سبيل اهللا فقطع دابر القوم الكافرين فمن أكرب الكفرة يد صار

غزواته فتح جزيرة قربس بسيف اجلهاد ومنها فتح تونس املغرب وحلق الواد ومنها فتح ممالك اليمن واسترجاعها 
احلرمني واألمر ببناء املسجد احلرام وتويف من العصاة البغاة أهل اإلحلاد ومن خرياته تضعيف صدقة احلب على أهل 

  لسبع مضني من شهر رمضان ودفن بقرب أياصوفيا وتوىل بعده ولده السلطان مراد وملاميه الروم يف تاريخ جلوسه 
  ) ملك به رحم االله عباده ** بالبخت فوق التخت أصبح جالسا ( 
  ) ه حاز الزمان من السرور مراد** وبه سرير امللك سر فارخوا ( 

وفيها الياس القرماين الطبيب احلنفي قال يف العقد املنظوم ولد بوالية قرمان مث خرج من بالده لطلب العلم بعد ما 
بلغ احلنث وتنقل يف البلدان حىت وصل إىل خدمة احلكيم اسحق وحصل عنده بعض العلوم سيما الطب وفتح 

شربة مث فرغ عن احلانوت ومشر عن ساق االجتهاد حانوتا يف بعض األسواق وتكسب بالطب وبيع املعاجني واأل
  وبعد ما ظهر فيه الشيب وتقيد بأخي زاده

وحصل عليه كثريا من العلوم هذا مع العائلة واالحتياج إىل أن برع وفاق أقرانه وكان من العلماء العاملني مع 
ة والنقلية مشاركا يف العلوم كمال الورع والتصلب يف الدين آية يف الزهد والتقوى متبحرا يف الفنون الشرعي

العقلية وكان يفسر القرآن العظيم وينتفع به الناس إىل أن تويف شهيدا يف ذي القعدة وذلك أنه طبب فرهاد باشا 
الوزير من سلس البول فمات يف أيام قالئل بالزحري فاهتم بقتله فترصد له مجاعته ساعة حىت خرج من داره فضربوه 

  ضب السلطان لذلك وصلب بعضهم ونفى الباقني بالسكاكني حىت قتلوه فغ
وفيها الشيخ عبد القادر بن أمحد بن علي الفاكهي املكي الشافعي قال يف النور ولد يف ربيع األول عام عشرين 

وتسعمائة وكان إماما عاملا وله تصانيف كثرية ال حتصى منها شرحان على البداية للغزايل ورأيت منها مجلة عديدة يف 
 ولعمري أنه كان يشبه اجلالل السيوطي يف كثرهتا حبيث أنه يكتب على كل مسئلة رسالة مع أن عبارته فنون شىت

ما هي بذاك رمحه اهللا وتويف مبكة انتهى وفيها سراج الدين عمر بن عبد الوهاب الناشري اليمين الشافعي قال يف 
هل زبيد من العيد الذي يف أول مخيس من رجب النور ولد مبدينة زبيد وكان إماما عالمة وكان سئل عما يعتاده أ

  هل له أصل وهل هو سنة أم ال فأجاب هبذه األبيات 



  ) عيد اخلميس الذي يف مبتدا رجب ** وسائل سال عن قوم وعادهتم ( 
  ) باالتباع إىل منهاج خري نيب ** أتى معاذ بأمر اهللا فيه لنا ( 
  ) ب بالقرب خنصه ملزيد احل** فصار ذلك عيدا عندنا فلذا ( 
  ) وال صالة وال شيء من القرب ** وال نقول بتخصيص الصيام له ( 
  ) كان النجاة لنا فيه من العطب ** نعم لنا فيه ختصيص احملبة إذ ( 
  ) قوابل القابلني الكل عن أرب ** فصار اقباله فيه القبول على ( 
  ) على حممد خري العجم والعرب** مث الصالة مع التسليم البرحا ( 

  
  ) ما اهنل مزن على االشجار والكثب ** واآلل والصحب مث التابعني هلم ( 

وفيها القاضي عيسى اهلندي العالمة املفنن قال يف النور كان من أعيان العلماء املشهورين وواحد املشايخ املدرسني 
  وله تصانيف نافعة رمحه اهللا تعاىل وتويف بأمحداباد انتهى 

بن أمحد بن عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن عيسى بن شرف املعروف بابن أيب اجلود وبابن  وفيها ناصر الدين حممد
أيب احليل قدميا وبابن الكشك الشالح أبوه قال يف الكواكب قال الوالد قرأ علي من الترمذي إىل كتاب الصالة 

لك وأجزته مولده سنة تسع عشرة والربدة واملنفرجة ومسع قصيديت القافية واخلائية مرثييت شيخ اإلسالم وغري ذ
وتسعمائة انتهى وأخربنا الشيخ أبو اليسر القواس أنه كان له ذكاء مفرط وعرض له أكل األفيون وهو لنب 

  اخلشخاش وغلب عليه فكتبت إليه العمة خالة أيب اليسر املذكور السيدة زينب بنت الشيخ رضى الدين تنصحه 
  ) امسع أقول لك نصيحة تطرب اجللمود ** ود يا ناصر الدين يابن الكشك ياذا اجل( 
  ) يصري بالك ومالك والذكا مفقود ** بسك تعاين اللنب فهمك هو املفقود ( 

وكان املذكور رئيس الكتبة مبحكمة القسمة وماميه ترمجاهنا وكان يصري بينهما لطائف ووقائع وتويف يوم السبت 
وفيها املوىل أبو السعود حممد بن حممد بن مصطفى العمادي  رابع عشر احلجة ودفن بباب الفراديس انتهى ملخصا

احلنفي اإلمام العالمة قال يف العقد املنظوم ولد سنة مثان وتسعني ومثامنائة بقرية قريبة من قسطنطينية وقرأ على والده 
ا قرأه عليه مرتني كثريا من مجلة ما قرأه عليه حاشية التجريد للشريف اجلرجاين بتمامها وشرح املفتاح للشريف أيض

وشرح املواقف له أيضا وصار مالزما من املوىل سعدى جليب وتنقل يف املدارس مث قلد قضاء برسه مث قضاء 
  قسطنطينية مث قضاء العسكر يف والية روم ايلي ودام عليه مدة مثان سنني مث ملا تويف

ها أمت قيام وذلك سنة اثنتني ومخسني وتسعمائة املوىل سعد اهللا بن عيسى بن أمريخان توىل مكانه الفتيا فقام باعبائ
واستمر على ذلك إىل أن مات وسارت أجوبته يف مجيع العلوم ومجيع اآلفاق مسري النجوم وجعلت رشحات أقالمه 
متيمة حنر لكوهنا يتيمة حبرياله من حبر وكان من الذين قعدوا من الفضائل واملعارف على سنامها وغارهبا وضربت له 

متياز يف مشارق األرض ومغارهبا تفرد يف ميدان فضله فلم جياره أحد وانقطع عن القرين واملماثل يف كل بلد نوبة اال
وحصل له من اجملد واالقبال والشرف واألفضال ما ال ميكن شرحه باملقال وقد عاقه الدرس والفتوى واالشتغال مبا 

ها إىل التفسري الشريف وقد أتى فيه مبا مل تسمح هو أهم وأقوى عن التفرغ للتصنيف سوى أنه اختلس فرصا وصرف
به االذهان ومل تقرع مبثله اآلذان ومساه بارشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي وملا وصل منه إىل آخر سورة 

ص ورد التقاضي من طرف السلطان سليمان خان فبيض املوجود وأرسله إليه وبعد ذلك تيسر له اخلتام وأنعم عليه 



لسلطان مبا مل يدخل حتت احلصر وله حاشية على العناية من أول كتاب البيع وبعض حواش على بعض الكشاف ا
ومجعها حال اقرائه له وكان طويل القامة خفيف العارضني غري متكلف يف الطعام واللباس غري أن فيه نوع اكتراث 

مة واسع التقرير سائغ التحرير يلفظ الدرر من كلمه مبداراة الناس وامليل الزائد ألرباب الرياسة فكان ذا مهابة عظي
  وينثر اجلوهر من حكمه حبرا زاخرا وطودا باذخا وله شعر كثري مطبوع منه قصيدته امليمية الطويلة اليت أوهلا 

  ) وغري هواها لوعة وغرام ** أبعد سليمي مطلب ومرام ( 
  ) ودون ذراها موقف ومقام ** وفوق محاها ملجأ ومثابة ( 
  ) عنان املطايا أو يشد حزام ** وهيهات أن تثىن إىل غري باهبا  (

  وهي طويلة انتهى ملخصا وينسب إليه البيتان اللذان أجيب هبما بيتا العجم ومها

  
  ) حب علي بن أيب طالب ** حنن أناس قد غدا دأبنا ( 
  ) فلعنة اهللا على العائب ** يعيبنا الناس على حبه ( 

  عود بقوله فأجاب املوىل أبو الس
  ) بغض الذي لقب بالصاحب ** ما عيبكم هذا ولكنه ( 
  ) فلعنة اهللا على الكاذب ** وقولكم فيه ويف بنته ( 

وتويف بقسطنطينية مفتيا يف أوائل مجادى األوىل وصلى عليه املوىل سنان حمشى تفسري البيضاوي ودفن جبوار أيب 
  أيوب األنصاري رضي اهللا عنه 

  وتسعمائةسنة ثالث ومثانني 

  
فيها تويف مشس الدين أمحد السرائي احلنفي اإلمام العامل ولد مبدينة سراي ونشأ هبا وطلب العلم وأكثر من الشيوخ 
حىت صار مالزما من حمي الدين عرب زادة ومعيدا له وصار معلما للوزير حممود الشهري بزال فارتفع قدره وعظم 

س وكان عارفا عاملا حسن السمت مرضي السرية صاحب ذهن سليم شأنه مث تنقلت به األحوال وتقلب يف املدار
وطبع مستقيم معرضا عن البطالة مكبا على االشتغال حسن النثر والنظم باللسان العريب وله رسالتان سيفية وقلمية 

  يف غاية البالغة وتويف يف رجب 
ئق ولد مبرعش سنة اثنتني وعشرين وتسعمائة وفيها املوىل حممد بن عبد العزيز املشتهر مبعيد زادة قال يف ذيل الشقا

واشتغل على علماء بلده مث جاء إىل قسطنطينية فقرأ على معمار زادة مث على املوىل سنان وصار مالزما من املوىل 
خري الدين معلم السلطان سليمان مث تنقل يف املدارس إىل أن تويف ومل جيلس مبجلس القضاء وكان عاملا حمققا مدققا 

د طوىل يف العلوم األدبية وقدم راسخة يف فنون العربية مع املشاركة التامة يف سائر العلوم املتداولة وله صاحب ي
  تعليقات على بعض املواضع من التفسري والفروع وغريمها ومن شعره

  
  ) عليهم ضاق بالرحب البقاع ** لقد جار الزمان على بنيه ( 
  ) لشرع أكسد ما يباع وعلم ا** ترى األشعار يف األسعار أغلى ( 



  ) وغايتها مخاس أو رباع ** فقد صارت جوائزهم عقودا ( 
  ) لقد أضحى له أمر مطاع ** وكم من شاعر أمسى عزيزا ( 
  ) أضاعوين وأي فىت أضاعوا ** وذي فضل ينادي يف النوادي ( 

ذكر يف الكواكب أنه كان مفتيا تويف ببيت املقدس ملا توجه قاضيا هلا قبل أن يباشر احلكم يف ذي القعدة انتهى و
  بدمشق ومدرسا بالسليمانية هبا 

وفيها حممود بن أمحد املشتهر بابن برزان ولد بقصبة اسكليب ونشأ على طلب العلم والفضائل وأخذ عن أعيان 
ارفا األفاضل حىت صار مالزما من املوىل أيب السعود وتنقل يف املدارس وأذن له يف االفتاء فلم تطل مدته وكان ع

كامال مطلعا على دقائق العربية له باع يف العلوم األدبية عاملا بالفقه والكالم وتويف بقسطنطينية يف شوال وفيها املوىل 
حممود بن حسن السامون احلنفي اإلمام العالمة قرأ على علماء عصره ومهر وصار مالزما من املوىل خري الدين معلم 

ىل أن ويل قضاء حلب مث دمشق مث مكة مث تقاعد بوظيفة مثله وكان عاملا صاحلا السلطان سليمان وتنقل يف املدارس إ
  مشتغال بنفسه جيد احلفظ كثري العلوم حممود السرية يف قضائه وتويف يف ذي القعدة 

وفيها الشيخ حمي الدين األسكلييب احلنفي ولد بقصبة تسمى اسكليب ونشأ يف طلب العلم ودار البالد العجمية 
والعربية يف طلبه واجتمع بكثري من األعيان وتلقى عن جلة من علماء الزمان إىل أن برع يف العلوم وتضلع  والرومية

من املنطوق واملفهوم مث سلك طريق السادة الصوفية وتسلك بالشيخ إبراهيم القيصري إىل أن صار كما قال فيه 
ملعارف اآلهلية من فرقه إىل قدمه وروحه املطهرة حمي الدين املشتهر حبكيم جليب من الرجال الكاملني مملوءا من ا

  متصرفة اآلن يف هذه األقطار وأن أرباب السلوك وطلبة املعارف اآلهلية مستفيدون

من معارفه وتويف رمحه اهللا تعاىل باسكليب وفيها مصلح الدين مصطفى بن الشيخ عالء الدين املشتهر جبراح زاده 
ة إحدى وتسعمائة ونشأ هبا طالبا للعلوم واملعارف وقرأ كتاب املفتاح باتقان احلنفي ولد مبدينة أدرنة يف صفر سن

وحتقيق على املوىل لطف اهللا بن شجاع مث هبت عليه نسمات الزهد فتلقى طريق القوم من سادات زمانه وحتمل 
عن األخالق  مشاق العبادات واجملاهدات حىت صار حبرا من حبار احلقيقة وكهفا منيفا ألرباب الطريقة متخليا

الناسوتية متحليا مبفاخر احللل الالهوتية منجمعا عن الناس معرضا عن تكلفاهتم راغبا عن بدعهم وعن خرافاهتم ال 
يطرق أبواب األمراء وال يطرف جمالس األغنياء وله كشوفات عجيبة واشرافات على اخلواطر غريبة وتويف بأدرنة 

  يف احملرم ودفن بقرب زاوية الشيخ شجاع 

  نة أربع ومثانني وتسعمائةس

  
فيها تويف املوىل رمضان املعروف بناظر زادة الرومي احلنفي اإلمام العالمة قال يف العقد املنظوم ولد بقصبة صوفية 

من بالد الروم ونشأ يف طلب العلم واألدب وأخذ عن املوىل عبد الباقي واملوىل برويز وصار مالزما من قطب الدين 
لد املدارس مث قلد قضاء الشام مث مصر مث بروسه مث أدرنة وقبل أن يصل إليها قلد قضاء زادة وحفظ الكنز وق

قسطنطينية وكان ممن حاز قصب السبق يف مضمار الفضائل وشهد بوفور علمه وغزارة فضله األفاضل علما 
ر مل ير له تأليف لغاية مستقيما عفيفا نزها مجيل الصورة حسن السرية متواضعا ومع هذا الفضل الباهر والتقدم الظاه

احترازه عن النسبة إىل اخلطأ وتويف بقسطنطينية فجأة يف أواسط شعبان وفيها زين العباد القيصري احلنفي ولد ببلدة 



قيصرية واشتغل على الشيخ مشس الدين مدرس البكتوتية ببلدة مرعش مث رحل إىل القسطنطينية وقرأ على علمائها 
  حمشى البيضاوي مث بعد موته جبوى زاده وصار حىت وصل إىل خدمة سعدى جلىب

مالزما منه وتنقل يف املدارس حىت وصل إىل مدرسة بايزيد خان باماسية بثمانني وأقام هبا على االفتاء والدرس إىل 
  املوت وكان واسع العلم كثري احملفوظ قليل االعتناء بزخارف الدنيا مكبا على االشتغال واالشغال 

بد الفتاح كان فاضال كامال تنقل يف مدارس عديدة إىل أن نقل إىل مدرسة السلطان سليمان وكان له أخ يسمى ع
خان بدمشق فباشرها مع االفتاء هبا واستمر فيها إىل أن تويف يف هذه السنة أيضا وفيها سعيد سلطاين احلبشي احلنفي 

لوم حيفظ القرآن العظيم كثري العبادة خيتم يف قال يف النور كان عاملا فاضال صاحلا دينا فقيها مشاركا يف كثري من الع
رمضان مخس ختمات يف الصالة وكان أمراء اجليوش حيترمونه وجيلونه وجعلوا له معلوما يوازي مخسة عشر ألف 

دينار وكان حمسنا ألهل العلم وملا حج قرأ على ابن حجر اهليتمي وكان له رغبة يف حتصيل الكتب وابتىن بأمحداباد 
إال أنه كان فيه كرب والكمال هللا وتويف بأمحداباد يوم اإلثنني ثالث شوال ودفن مبسجده مث دفن إىل  مسجدا حسنا

  جنبه شيخنا الشيخ عبد املعطي باكثري انتهى 
وفيها عبد اهللا بن سعد الدين املدين السندي قال يف النور أيضا كان من كبار العلماء البارعني وأعيان األئمة 

  ة مصنفات منها حاشية على العوارف للسهروردي وتويف مبكة يف ذي احلجة انتهى املتبحرين وله مجل
وفيها مشس الدين حممد بن مشس الدين حممد بن الشيخ علوان احلموي الشافعي أخذ عن أبيه وغريه وتفقه وكان 

  إماما كامال وتويف حبماة 
حممد ابن عبد اهللا بن بدر بن عثمان بن جابر وفيها بدر الدين أبو الربكات حممد بن القاضي رضي الدين حممد بن 

الغزي العامري القرشي الشافعي اإلمام العالمة شيخ اإلسالم حبر العلوم قال ولده النجم يف الكواكب ولد يف وقت 
العشاء ليلة اإلثنني رابع عشر ذي القعدة سنة أربع وتسعمائة ومحله والده إىل الشيخ أيب الفتح املزي الصويف فألبسه 

  رقة التصوف ولقنه الذكرخ

وأجاز له بكل ما جتوز له وعنه روايته وهو دون السنتني وأحسن والده تربيته وهو أول من فتق لسانه بذكر اهللا 
تعاىل مث قرأ القرآن العظيم على عدة مشايخ منهم البدر السنهوري بروايات العشرة مث لزم يف الفقه والعربية واملنطق 

وقرأ يف الفقه أيضا على تقي الدين بن قاضي عجلون وكان معجبا به يلقبه شيخ اإلسالم والده الشيخ رضي الدين 
وأكثر انتفاعه بعد والده عليه ومسع عليه يف احلديث مث أخذ احلديث والتصوف عن البدر ابن الشويخ املقدسي مث 

عه يف مصربه والربهان بن أيب رحل مع والده إىل القاهرة فأخذ عن مشايخ اإلسالم هبا القاضي زكريا وأكثر انتفا
شريف والربهان القلقشندي والقسطالين وغريهم وبقي يف االشتغال مبصر مع والده حنو مخس سنوات واستجاز له 
والده قبل ذلك من احلافظ جالل الدين السيوطي وبرع ودرس وأفىت وألف وشيوخه أحياء فقرت أعينهم به ومجعه 

مس له منهم الدعاء كالشيخ عبد القادر الدشطوطي وسيدي حممد املنري اخلانكي جبماعة من أولياء مصر وغريها والت
مث تصدر بعد عوده مع والده من القاهرة يف سنة إحدى وعشرين للتدريس واالفادة واجتمعت عليه الطلبة وهو ابن 

را مع االشتغال سبع عشرة سنة واستمر على ذلك إىل املمات مشتغال بالعلم تدريسا وتصنيفا وافتاء ليال وهنا
بالعبادة وقيام الليل ومالزمة األوراد وتوىل الوظائف الدينية كمشيخة القراء باجلامع األموي وإمامة املقصورة 

ودرس بالعادلية مث بالفارسية مث الشامية الربانية مث املقدمية مث التقوية مث مجع له بينهما وبني الشامية اجلوانية ومات 
طبقة بعد طبقة ورحلوا إليه من اآلفاق ولزم العزلة عن الناس يف أواسط عمره ال يأيت قاضيا عنهما وانتفع به الناس 



وال حاكما وال كبريا بل هم يقصدون منزله الكرمي للعلم والتربك وطلب الدعاء وإذا قصده قاضي قضاة البلد أو 
  ب الشام مصطفى باشا فلمنائبها ال جيتمع به إال بعد االستئذان عليه واملراجعة يف االذن وقصده نائ

جيتمع به إال بعد مرات وكذا درويش باشا نائب الشام وقال له يا سيدي ما تسمع عين قال الظلم وكان ال يأخذ 
على الفتوى شيئا بل سد باب اهلدية مطلقا فلم يقبل إال من أخصائه وأقاربه ويكاىفء أضعافا وكان حيب الصوفية 

صى كثرة وأما تصانيفه فبلغت مائة وبضعة عشر مصنفا من أشهرها التفاسري ويكرمهم وأخذ عنه العلم من ال حي
الثالثة املشهورة املنثور واملنظومان وأشهرها املنظوم الكبري يف مائة ألف بيت ومثانني ألف بيت وحاشيتان على شرح 

ضة من اخلالف املطلق املنهاج للمحلى وشرحان على املنهاج كبري وصغري وكتاب فتح املغلق يف تصحيح ما يف الرو
والتنقيب على ابن النقيب والربهان الناهض يف نية استباحة الوطء للحائض وشرح خامتة البهجة والدر النضيد يف 

أدب املفيد واملستفيد والتذكرة الفقهية وشرحان على الرحبية وثالثة شروح على األلفية يف النحو منظومان ومنثور 
على التوضيح البن هشام وشرح شواهد التلخيص وأسباب النجاح يف وشرح الصدور بشرح الشذور وشرح 

آداب النكاح وكتاب فصل اخلطاب يف وصل األحباب ومنظومة يف خصائص النيب صلى اهللا عليه وسلم ومنظومة 
يف خصائص يوم اجلمعة وشرحها ومنظومة يف موافقات سيدنا عمر للقرآن العظيم وشرحها والعقد اجلامع يف شرح 

  اللوامع نظم مجع اجلوامع وغري ذلك ومن شعره الدرر 
  ) وتوفيقي ملا ترضى منائي ** إله العاملني رضاك عىن ( 
  ) وفقري إن رضيت به غنائي ** فحرماين عطائي إن ترده ( 

  ومنه 
  ) يف دهرنا املال يستفاد ** باحلظ واجلاه ال بفضل ( 
  ) وكم محار له جواد ** كم من جواد بال محار ( 

ابتداء مرضه يف ثاين شوال من هذه السنة واستمر مريضا إىل يوم األربعاء سادس عشرى شوال املذكور وكان 
  وصلى عليه الشهاب العيثاوي ودفن بتربة الشيخ أرسالن وقال ماميه الشاعر مؤرخا لوفاته

  
  ) قد كان مشس عوارف التمكني ** أبكي اجلوامع واملساجد فقد من ( 
  ) تارخيه خبفاء بدر الدين ** ملا أتى وكذا املدارس أظلمت ( 

وفيها جنم الدين حممد بن أمحد بن علي بن أيب بكر الغيطي السكندري مث املصري الشافعي اإلمام العالمة احملدث 
املسند شيخ اإلسالم ولد يف أثناء العشر األول من القرن العاشر قال يف الكواكب كان رفيقا لوالدي على والده 

ريا قرأ عليه البخاري ومسلم كاملني وسنن أيب داود إال يسريا من آخرها ومجع عليه للسبعة وعلى القاضي زك
ولبس منه خرقة التصوف ومسع على الشيخ عبد احلق السنباطي سنن ابن ماجه كامال واملوطأ وغري ذلك وقرأ عليه 

ى السيد كمال الدين بن محزة ملا يف التفسري والقراآت والنحو والصرف وأذن له باالفتاء والتدريس وقرأ ومسع عل
قدم مصر وقرأ على الكمال الطويل كثريا وأجازه بالتدريس واالفتاء وأخذ عن األمني بن النجار والبدر املشهدي 
كثريا وعن الشمس الدجلي وأيب احلسن البكري وغريهم قال الشعراوي أفىت ودرس يف حياة مشاخيه باذهنم وألقى 

ئق فال يكرهه إال جمرم أو منافق وانتهت إليه الرياسة يف علم احلديث والتفسري والتصوف ومل اهللا حمبته يف قلوب اخلال
يزل أمارا باملعروف ناهيا عن املنكر يواجه بذلك األمراء واألكابر ال خياف يف اهللا لومة الئم قال وتوىل مشيخة 



أجل وظائف مشايخ اإلسالم من غري سؤال  الصالحية جبوار اإلمام الشافعي ومشيخة اخلانقاة السرياقوسية ومها من
منه وأمجع أهل مصر على جاللته وما رأيت أحدا من أولياء مصر إال حيبه وجيله وذكره القاضي حمب الدين احلنفي 
يف رحلته إىل مصر فقال وأما حافظ عصره وحمدث مصره ووحيد دهره الرحلة اإلمام والعمدة اهلمام الشيخ جنم 

دث هذه الديار على االطالق جامع للكماالت اجلميلة وحماسن األخالق حاز أنواع الفضائل الدين الغيطي فإنه حم
  والعلوم واحتوى على بدائع املنثور واملنظوم إذا تكلم يف احلديث بلفظه اجلاري أقر كل مسلم بأنه البخاري

له على مؤلف مساه القول أمجعت على صدارته يف العلم علماء البالد واتفقت على ترجيحه بعلو االسناد وقفت 
  القومي يف اقطاع متيم انتهى أي ومن مؤلفاته املعراج املتداول بأيدي الناس يقرؤه علماء األزهر كل سنة يف رجبها 

  سنة مخس ومثانني وتسعمائة

  
فيها كما قال يف النور طلع جنم ذو ذؤابة كهيئة الذنب طويل جدا له شعاع ومكث كذلك يطلع حنو شهرين انتهى 

لت قال السيوطي يف كتابه حسن احملاضرة يف أخبار مصر والقاهرة ما لفظه ذكر كوكب الذنب قال صاحب املرآة ق
أن أهل النجوم يذكرون أن كوكب الذنب طلع يف وقت قتل قابيل هابيل ويف وقت الطوفان ويف وقت نار إبراهيم 

وسى وهالك فرعون ويف غزوة بدر وعند قتل اخلليل وعند هالك قوم عاد وقوم مثود وقوم صاحل وعند ظهور قوم م
عثمان وعلي وعند قتل مجاعة من اخللفاء منهم الراضي واملعتز واملهتدي واملقتدر وأدىن األحداث عند ظهور هذه 

الكواكب الزالزل واألهوال قلت يدل لذلك ما أخرجه احلاكم يف املستدرك وصححه من طريق ابن أيب مليكة قال 
فقال ما منت البارحة قلت مل قال طلع الكوكب ذو الذنب فخشيت أن يكون الدخان قد غدوت على ابن عباس 

طرف انتهى ما أورده السيوطي حبروفه وفيها تويف املوىل حامد أفندي املفيت قال يف العقد املنظوم ولد بقونية وطلب 
هم قبول زائد منهم املوىل العلم يف كربه بعد أن ذهب شبابه لكنه أكب على الطلب والزم األفاضل وحصل له من

سعدى حمشى تفسري البيضاوي وصار مالزما من املوىل القادري مث تنقل يف املدارس من سنة أربعني وتسعمائة إىل أن 
قلد قضاء دمشق فلم ميكث فيه سنة حىت نقل إىل قضاء مصر فأقام فيها ثالث سنني مث قلد قضاء برسه مث قضاء 

ية روم ايلي فاستمر فيه تسع سنني سالكا أحسن مسلك وكان السلطان لكثرة قسطنطينية مث قضاء العسكر بوال
  اعتماده عليه وحبه له أراد أن يوليه

الوزارة العظمى فوافق موت املرحوم املوىل أيب السعود أفندي املفيت فأقيم مقامه وسلم إليه اجملد زمامه فدام يف 
  ر أيب أيوب األنصاري رضي اهللا عنه الفتوى إىل أن تويف وذلك يف أوائل شعبان ودفن جبوا

وفيها ميان عبد الصمد اهلندي الرجل الصاحل قال يف النور كان من األخيار عاملا فاضال حمسنا متواضعا وحكى أنه 
كان إذا مل يكن على طهارة ومث أحد ممن امسه اسم نيب مل يتلفظ بامسه تعظيما واحتراما لذلك االسم الشريف رمحه 

هى وفيها مشس الدين أبو النعمان حممد بن كرمي الدين حممد األجيي العجمي الشافعي الصاحلي نزيل اهللا تعاىل انت
صاحلية دمشق اإلمام العالمة العارف باهللا تعاىل قال يف الكواكب قدم دمشق وهو شاب يف سنة عشرين وتسعمائة 

علم قبل أن يدخل بالد الشام وبعده وصحب سيدي حممد بن عراق سنني كثرية وتعاىن عنده اجملاهدات واشتغل بال
على الشيخ الصفوي األجيي وغريه وكان له يد يف املعقوالت وتوىل تدريس الشامية عن شيخ اإلسالم الوالد بعد ما 

كان بينهما من املودة والصحبة ما ال يوصف وانتقد على األجيي ذلك وعوض اهللا على الوالد بأحسن منها وكان 



وراد والعبادات أمارا باملعروف هناءا عن املنكر وكان يتردد إىل احلكام وغريهم لقضاء حوائج األجيي مالزما على األ
الناس وسافر إىل الروم مرتني انتهى وكان إماما عاملا عامال زاهدا وليا من أولياء اهللا تعاىل له كرامات كثرية شهرية 

وصلى عليه جبامع احلنابلة قاضي قضاة دمشق تويف بصاحلية دمشق يوم اجلمعة بعد الصالة عاشر مجادى األوىل 
  حسني جليب ابن قرا ونائب الشام حسن باشا ابن الوزير حممد باشا ودفن من الغد مبنزله بسفح قاسيون 

وفيها الشيخ مسعود بن عبد اهللا املغريب املعتقد العارف باهللا تعاىل قال يف الكواكب صحب بدمشق الشيخ شهاب 
نده يف درسه عن ميينه فيقول له االخ يا سيدي مسعود احفظ يل قليب فإن جدي الشيخ الدين االخ وكان جيلس ع

  رضى

الدين كان جيلس إىل جانبه سيدي علي بن ميمون يف درسه فيقول له يا سيدي علي امسك يل قليب وملا دخل سيدي 
مشق فكان يبقى ما مسعود دمشق كان يقتات من كسب ميينه فكان يضرب األبواب املغربية جدرانا لبساتني د

يعمله مخسني سنة وأكثر ال يتهدم من اتقانه هلا وأخربت أنه عرض له جندي والشيخ يف لباس الشغل فقال له خذ 
هذه اجلرة وامحلها وكان هبا مخر فحملها الشيخ معه فلما وضعها له وجدها اجلندي دبسا فجاء إىل الشيخ واعتذر 

كبري اعتقاد يتربكون به ويقبلون يديه وكان الشيخ حيىي العمادي يزوره  إليه وتاب على يديه وكان ألهل دمشق فيه
قال النجم الغزي ولقد دعا يل ومسح على رأسي وأنا أجد بركة دعائه اآلن وتويف رمحه اهللا يوم اخلميس رابع 

  عشري شهر رمضان ودفن بالزاوية 

  سنة ست ومثانني وتسعمائة

  
هر بنشاجني زاده قال يف ذيل الشقائق ولد مبدينة قسطنطينية سنة أربع وثالثني فيها تويف املوىل أمحد بن حممد املشت

وتسعمائة وقرأ على علماء عصره كاملوىل شيخ زاده شارح البيضاوي واملوىل عبد الكرمي زاده واملوىل برويز وصار 
الدنيا وأعرض عن املدارس مالزما من املوىل سنان وتنقل يف املدارس مث اتفق أن مات عدة من أوالده فترك تصاريف 

واختار االنزواء مث رجع وصار مدرسا بإحدى املدارس الثمان مث قلد قضاء مكة مث مصر مث املدينة املنورة وقبل 
توجهه إليها تغري عليه خاطر السلطان فعزله وأمره باخلروج عن البلدة فخرج متوجها إىل احلج فلما حج وعاد تويف 

فيها وكان رمحه اهللا طويل الباع يف العلوم العربية مائال إىل الصالح متصال بأسباب بقرب دمشق فحمل إليها ودفن 
الفالح مكبا على االشتغال واالشغال بدأ باعراب القرآن العظيم مقتفيا أثر السفاقسي والسمني وصل به إىل سورة 

  ن ولع لسان الصبحاالعراف وشرح احلزب املنسوب إىل اإلمام علي بن أيب طالب الذي أوله اللهم يا م

وعلق حواشي على مواضع من تفسري البيضاوي واهلداية وشرح املواقف واملفتاح وله رسائل كثرية بقيت يف 
  املسودات ومن شعره 

  ) وإن كان العدو رمى جبهله * *بفضل اهللا إنا ال نبايل ( 
  ) فسوء املكر ملتحق بأهله ** وليس يضرنا احلساد شيئا ( 

وفيها مجال الدين حممد طاهر اهلندي امللقب مبلك احملدثني قال يف النور ولد سنة ثالث عشرة وتسعمائة وحفظ 
ديدة حىت مل يعلم أن أحدا من القرآن قبل أن يبلغ احلنث وجد يف طلب العلم حنو مخس عشرة سنة وبرع يف فنون ع

علماء كجرات بلغ مبلغه يف احلديث وورث من أبيه ماال جزيال فأنفقه على طلبة العلم وكان يرسل إىل معلمي 



الصبيان ويقول أميا صيب حسن ذكاؤه فأرسله إيل فريسل إليه مجاعة فيقول لكل واحد كيف حالك فإن كان غنيا 
ول له تعلم وال هتتم من جهة معاشك مث يتعهده جبميع ما حيتاج إليه وكان هذا أمره بطلب العلم وإن كان فقريا يق

دأبه حىت صار منهم مجاعة كثرية علماء يف فنون كثرية وملا حج أخذ عن أيب احلسن البكري وابن حجر اهليتمي 
عامال متضلعا متبحرا والشيخ علي املتقي اهلندي وجار اهللا بن فهد والشيخ عبد اهللا العيدروس وغريهم وكان عاملا 

ورعا وله مصنفات منها جممع حبار األنوار يف غرائب التنزيل ولطائف األخبار وكان يقوم على طائفيت الرافضة 
واملهدوية ويناظرهم ويريد ارجاعهم إىل احلق وقهرهم يف جمالس وأظهر فضائحهم وقال بكفرهم فسعوا عليه 

  واحتالوا حىت قتلوه يف سادس شوال 
س الدين وقيل جنم الدين حممد بن حممد بن رجب البهنسي األصل الدمشقي املولد واملنشأ والوفاة احلنفي وفيها مش

اإلمام العالمة شيخ اإلسالم ولد يف صفر سنة سبع وعشرين وتسعمائة وأخذ عن ابن فهد املكي وغريه وتفقه 
ان ضريرا مث أفىت استقالال من سنة بالقطب بن سلطان وبه خترج ألنه كان يكتب عنه على الفتوى ألن القطب ك

  مخسني واشتغل يف بقية

العلوم على الشيخ أيب الفتح املالكي والشيخ حممد األجيي نزيل الصاحلية وخترج به غالب حنفية دمشق منهم الشيخ 
ائية مث عماد الدين املتويف قبله ورأس يف دمشق وكان إماما بارعا وويل خطابة اجلامع األموي ودرس باألموي والسيب

باملقدمية مث بالقصاعية ومات عنها وعلوفته يف التدريس هبا مثانون عثمانيا وحج مرتني وألف شرحا على كتاب 
منتهى اإلرادات مل يكمله وكان من أفراد الدهر وأعاجيب العصر وتويف بعد ظهر يوم األربعاء رابع أو خامس 

  الشعراء فقال مجادى اآلخرة ودفن مبقربة باب الصغري وأرخ موته بعض 
  ) فالعني تبكي دما من خشية اهللا ** ملا لدار التقى مفيت األنام مضى ( 
  ) من مل يزل قائما يف نصرة اهللا ** لفقد موىل خطيب الشام سيدنا ( 
  ) البهنسي عليه رمحة اهللا ** وفاته قد أتت فيما أؤرخه ( 

احلنفي اإلمام األوحد العالمة قال يف الكواكب مولده وفيها عماد الدين حممد بن حممد البقاعي األصل مث الدمشقي 
يف سنة سبع وثالثني وتسعمائة وقرأ يف النحو والعروض والتجويد على الشهاب الطييب املقرىء واملعقوالت على أيب 

سد الفتح املالكي والشيخ عالء الدين بن عماد الدين رفيقا عليهما للشيخ إمسعيل النابلسي والشمس بن املنقار واأل
والشيخ حممد الصاحلي وغريهم وقرأ يف الفقه على النجم البهنسي وغريه وبرع يف العربية وغريها وتصدر للتدريس 
باجلامع األموي ودرس بالرحيانية واجلوهرية واخلاتونية والناصرية ومات عنها وقصده للقراءة عليه الفضالء وتردد 

ن يف ابتداء أمره فقريا مث حصل دنيا ونال وجاهة وثروة ومل إليه النواب وغريهم وكان حسن األخالق ودودا وكا
يتزوج حىت بلغ حنو أربعني سنة وكان حسن الشكل لطيف الذات مجيل املعاشرة خفيف الروح عنده عقل وشرف 

  نفس وكان يدرس يف التفسري وغريه

ين القطان والشيخ حسن وانتفعت به الطلبة منهم إبراهيم بن حممد بن مسعود بن حمب الدين والشيخ تاج الد
  البوريين وغريهم ومن شعره معمى يف عمر 

  ) عشية عنا الرقيب احتبس ** ومل أنس إذ زارين منييت ( 
  ) وحاسدنا مر يتلو عبس ** فمن فرحيت رحت أتلو الضحى ( 

  وله معمى يف علي 



  ) بطلعة البدر والكمال ** قد زارين من أحب ليال ( 
  ) ه باهلنا وفايل أول** وبت منه بطيب عيش ( 

  وله يف القهوة 
  ) تتهادى والطيب يعبق منها ** هذه القهوة احلالل أتتكم ( 
  ) وأماطوا غوائل الغول عنها ** سودوها على احلرام حبل ( 

وتويف ليلة االثنني ثاين عشر شعبان ودفن مبقربة باب توما جوار الشيخ أرسالن انتهى ملخصا وفيها املوىل يوسف 
املوىل سنان قال يف العقد املنظوم ولد بقصبة صونا وجد يف الطلب ورحل فيه وحتمل املتاعب وأخذ عن املشتهر ب

أفاضل عصره منهم املوىل حمي الدين الفناري واملوىل عالء الدين اجلمايل وصار مالزما من املوىل خري الدين معلم 
ل وقبل وصوله إىل قسطنطينية بشر بقضاء دمشق السلطان سليمان مث تنقل يف املدارس مث صار مفتشا ببغداد مث عز

مث نقل إىل قضاء أدرنة مث إىل قضاء قسطنطينية وقبل الوصول إليها بشر بقضاء العساكر يف والية أناضويل وجلس 
للدرس العام حبضرة األعيان وكان رمحه اهللا تعاىل مجيل الصورة من جلة وأعيان أفاضل الروم شهد بفضله اخلاص 

رفوا برسوخ قدمه يف الفنون ومن تصانيفه حاشية على تفسري البيضاوي أظهر فيها اليد البيضاء واحلجة والعام واعت
الزهراء وشرح لكتاب الكراهية وكتاب الوصايا من اهلداية وامتحن يف آخر أمره بأن أشاع عنه بعض احلسدة ما 

  هو برىء منه فعزل من قضاء العسكر

ىل مصلح الدين الشهري ببستان فلما ظهرت براءة ذمته عينت له وظيفة أمثاله وأمر بالتفتيش عليه مع شريكه املو
  وقلد تدريس دار احلديث اليت بناها السلطان سليمان مث استعفى منها هلرمه وتويف يف صفر وقد أناف على التسعني 

  سنة سبع ومثانني وتسعمائة

  
   فيها كما قال يف النور مات السلطان حيدرة بن حنش صاحب أحور

وفيها درويش باشا بن رستم باشا الرومي هو ابن أخت حممد حممد باشا الوزير توىل ايالة دمشق وعمر هبا اجلامع 
خارج باب اجلابية لصيق املغريبية وعمر احلمام داخل املدينة بالقرب من اجلامع األموي ويعرف اآلن حبمام القيشاين 

قفه على جامعه وشرط تدريسه للشيخ إمساعيل النابلسي وعمر القيسارية والسوق والقهوة ووقف ذلك فيما و
وكان خصيصا به وعمر اجلسر على هنر بردا عند عني القصارين باملرجة ومات ببالده قرمان ومحل تابوته إىل دمشق 

  فدفن هبا وفيها نور الدين علي بن صرب اليافعي الشافعي قاله يف النور كان فقيها صاحلا قانتا ذا كرامات انتهى 
وفيها عمر بن عبد اهللا بن عمر باعلوي اهلنداون قال يف النور اشتهر بذلك لقوة كانت يف بدنه ودينه تشبيها باحلديد 

اهلنداون وكان وليا صاحلا شريفا ومن كراماته أنه أخرب أخي السيد عبد اهللا عن شيء يقع من شخص بعينه فكان 
أمحد بن عبد اهللا املعروف مباميه الرومي الشاعر املشهور أصله  كما قال بعد موته بيسري وتويف بترمي وفيها حممد بن

من الروم وقدم دمشق يف حال صغره فلما التحى صار ينكجريا خبمسة عثمانية وحج يف زمرة الينكجرية سنة ستني 
الكي وتسعمائة وكان يف تلك احلال مييل إىل األدب ونظم الشعر مث عزل عن الينكجرية وصحب الشيخ أبا الفتح امل

وعليه خترج باألدب قال يف الكواكب وقرأ على الشيخ شهاب الدين األخ يف اجلرومية وكان قبل قراءته يف النحو 
  مجع لنفسه ديوانا كله ملحون فلما



أمل بالنحو أصلح ما أمكن إصالحه وأعرض عن الباقي وتوىل آخر الترمجة مبحكمة الصاحلية مث بالكربى وعزل منها 
جوى زادة مث عزل مث ويل ترمجة القسمة فأثرى وكان إليه املنتهى بالزجل واملوال واملوشحات وقال  مث أعيد إليه زمن

  فيه أستاذه أبو الفتح 
  ) يف الشعر قد رجحت بكل علوم ** ظهرت ملاميه األديب فضيلة ( 
  ) هذا إمام الشعر ابن الرومي ** ال تعجبوا من حسن رونق نظمه ( 

وذلك سنة إحدى وسبعني وتسعمائة وله } وأتوا البيوت من أبواهبا { تاريخ مجعه قوله ومجع لنفسه ديوانا وجعل 
  التواريخ اليت ال نظري هلا كقوله يف تاريخ عرس 

  ) والسعد قد خولكم ** هنئتم بعرسكم ( 
  ) نساؤكم حرث لكم ** وقد أتى تارخيه ( 

  ولقد أحسن يف قوله 
  ) منهم اعتقادا خبيثا أظهروا ** قل لقوم ضلوا عن الرشد ملا ( 
  ) ال يكادون يفقهون حديثا ** كيف تنيب عن القدمي عقول ( 

وتويف يف ذي احلجة من هذه السنة أو يف حمرم اليت بعدها ودفن بباب الفراديس بالقرب من قربي ابن مليك وأيب 
سلطان مراد وقف الطاحون الفتح املالكي وفيها حممد باشا الوزير وزير السلطان سليمان مث السلطان سليم مث ال

  خارج باب الفراديس وغريها على املقرئة وتويف شهيدا بالقسطنطينية 

  سنة مثان ومثانني وتسعمائة

  
فيها تويف املوىل مشس الدين أمحد املشتهر بقاضي زادة قال يف العقد املنظوم قرأ على علماء عصره منهم جوى زادة 

ري وتنقل يف املدارس مث قلد قضاء حلب فأقام فيه عدة سنني مث ويل وسعدى جلىب وصار مالزما من املوىل القاد
  قضاء قسطنطينية بعد تعب شديد مث صار قاضيا

بعساكر روم ايلي فبعد سبعة أشهر اختل أمره وتراجع سعره ففر طائر عزه وطار قبل أن يقضي األوطار بسبب 
ن فتقاعد بوظيفة مثله مث ملا جلس السلطان مراد وحشة كانت بينه وبني املوىل عطاء اهللا معلم السلطان سليم خا

خان على سرير السلطنة أعاده إىل قضاء العسكر بالوالية املزبورة ملا مسع عنه من الفضيلة الباهرة والصالبة الدينية 
اته الظاهرة فاستمر مدة مث قلد الفتوى بدار السلطنة السنية فاستمر فيها إىل أن دخل يف خرب كان وأيلى ديباجة حي
اجلديدان وكان رمحه اهللا تعاىل من أساتذة العلوم واجلهابذة القروم طاملا جال يف ميدان الفضائل وبرز وأحرز من 

قصبات السبق يف مضمار املعارف ما أحرز أفحم من عارضه بشقاشقه اهلادرة وأرغم من عاناه حبقائقه النادرة كثري 
فيع القدر شديد البأس عزيز النفس يهابه الناس ومن تصانيفه شرح االعتناء بدرسه دائم االشتغال يف يومه وأمسه ر

اهلداية من أول كتاب الوكالة إىل آخر الكتاب وحاشية على شرح املفتاح للسيد الشريف من أوله إىل آخر الفن 
لعسكر الثاين وحاشية على أوائل صدر الشريعة وحاشية التجريد يف حبث املاهية ورسائل أخرى وكان أيام قضائه با

ثانيا سببا لسنن مجيلة منها تقدمي قضاء العسكر على غري الوزراء وأمري األمراء وكانوا قبل ذلك يتقدم عليهم من 
كان أمري األمراء يف املمالك وباجلملة فإنه كان رمحه اهللا عني األعيان وقدوة الزمان وفارس امليدان غري أن فيه من 



تاد ستره اهللا بفضله يوم التناد وتويف بآخر الربيعني بقسطنطينية ودفن قريبا من التهور املفرط واحلدة ما زاد علة املع
  جامع السلطان حممد 

  سنة تسع ومثانني وتسعمائة

  
  فيها تويف ظنا داود بن عمر األنطاكي الطبيب األكمه العامل العالمة قال

يز على من له فيها املزية املتوحد بأنواع الطالوي يف الساحنات داود بن عمر األنطاكي نزيل القاهرة املعزية واملم
الفضائل واملتفرد مبعرفة علوم األوائل سيما علم األبدان املقدم على علم األديان فإنه بلغ فيه الغاية اليت ال تدرك 
وأما معرفته ألقسام النبض فآية له باهرة وكرامة على صدق دعواه ظاهرة ولقد سألته عن مسقط رأسه ومشعل 

ربين أنه ولد بأنطاكية هبذا العارض قال وقد بلغت سيارة النجوم وأنا ال أستطيع أن أقوم لعارض ريح نرباسه فأخ
حتكم يف األعصاب وكان والدي رئيس قرية حبيب النجار واختذ قرب مزار سيدي حبيب رباطا للواردين وبىن فيه 

دام وكنت أمحل إىل الرباط فأقيم فيه حجرات للمجاورين ورتب هلا يف كل يوم من الطعام ما حيمله إليه بعض اخل
سحابة يومي وإذا برجل من أفاضل العجم يدعى حممد شريف نزل بالرباط فلما رآين سأل عين فأخرب فاصطنع يل 
دهنا مسدين به يف حر الشمس ولفين يف لفافة من فرقي إىل قدمي حىت كدت أموت وتكرر منه ذلك الفعل مرارا 

مث أقرأين يف املنطق والرياضي والطبيعي مث أفادين اللغة اليونانية وقال إين ال أعلم من غري فاصل فقمت على قدمي 
اآلن على وجه األرض من يعرفها غريي فأخذهتا عنه وأنا اآلن فيها حبمد اهللا هو إذ ذاك مث سار فسرت إىل جبل 

عالء العمادي مث دخلت مصر وها عاملة مث إىل دمشق واجتمعت ببعض علمائها كأيب الفتح املغريب والبدر الغزي وال
أنا فيها إىل اآلن قال وكان فيه دعابة وحسن سجايا وكرم جنار وخوف من املعاد وخشية من اهللا كان يقوم الليل إال 

قليال ويتبتل إىل ربه تبتيال وكان إذا سئل عن شيء من العلوم احلكمية والطبيعية والرياضية أملى ما يدهش العقل 
سؤال الواحد بنحو الكراسة ومن مصنفاته التذكرة مجع فيها الطب واحلكمة مث اختصرها يف حبيث جييب على ال

جملدة وشرح قصيدة النفس البن سينا شرحا حافال نفيسا وقرىء عليه قال وأجازين إجازة طنانة مث أوردها يف 
  الساحنات فراجعه

  
ل بالعلوم وصار من مالزمي املوىل جعفر وتنقل يف وفيها املوىل أمحد املشتهر مبظلوم ملك قال يف ذيل الشقائق اشتغ

املدارس مث قلد قضاء بيت املقدس مث املدينة املنورة مث مكة املشرفة وكان رمحه اهللا تعاىل عاملا فصيحا حازما جيد 
 العقيدة صاحب أخالق محيدة ووقار واتعاظ وتويف بقسطنطينية انتهى وفيها املوىل خضر بك ابن القاضي عبد الكرمي

ولد بقسطنطينية احملمية ونشأ يف خدمة الفضل وذويه وقرأ على علماء عصره حىت صار مالزما من املوىل أمحد 
املشتهر مبعلم زادة ودرس بعدة مدارس إىل أن قلد املدرسة املشهورة مبناستر مبحروسا بروسة وتويف مدرسا هبا وكان 

مكبا على االشتغال غري أنه ال خيلو عن القيل والقال مطلق  من الغائصني يف جلج حبار العلوم على درر دقائق الفهوم
اللسان يف السلف ومزدريا بشأن اخللف مع غاية االعجاب بنفسه عفا اهللا عنه بلطفه يف رمسه قاله يف العقد املنظوم 

دث املعمر قال وفيها باكثري عبد املعطي بن الشيخ حسن بن الشيخ عبد اهللا املكي احلضرمي الشافعي اإلمام العامل احمل
يف النور ولد مبكة يف رجب سنة مخس وتسعمائة ونشأ هبا ولقي مجاعة من العلماء منهم الشيخ زكريا األنصاري مسع 



عليه صحيح البخاري بقراءة والده فهو يرويه عنه مساعا كما يف اصطالح أهل احلديث وأخذ عن مجاعة وقرأ على 
ة الصبح إىل الظهر وكان عاملا مفننا لطيف احملاورة فكها له ملح بعض شيوخه كتاب الشفا يف جملس واحد من صال

  ونوادر أديبا شاعرا مصقعا ومن شعره 
  ) ورده الغض ليت ذاك نصييب ** قلت إذ أقبل الربيع وواىف ( 
  ) وشذاه أرىب على كل طيب ** فخدود املالح تعزى إليه ( 

  ومنه 
  ) وما سواه احلاشية ** الورد سلطان الزهور ( 
  ) حسن خد الغانية ** فللونه احملمر ينسب ( 
  )يهدى إليك الغالية ** وإذا تضوع نشره ( 

  
  ومنه 

  ) وسبعا عدهن بال خفاء ** وميمات الدواة تعد سبعا ( 
  ) ومرملة ومصمغة الغراء ** مداد مث حمربة مقص ( 
  ) ومصقلة ومموهة ملاء ** ومكشطة ومقلمة مقط ( 
  ) وممسحة خلتم وانتهاء ** وحمراك ومسطرة مسن ( 

  ومنه يف القهوة 
  ) جليت فزينت باخلمار األسود ** أهال بصايف قهوة كاالمثد ( 
  ) بيمني ساق كالقضيب األملد ** ملا أديرت يف كؤوس جلينها ( 
  ) طرفا كحيال ال بكحل املرود ** حيكى بياض إنائها وسوادها ( 

داباد ليلة الثالثاء لثالث بقني من ذي احلجة وفيها السيد عالء الدين ودخل اهلند بآخره وأقام هبا إىل أن مات بأمح
علي بن حممد بن محزة الفقيه الشافعي املسند قاضي القضاة الشافعية بدمشق ونقيب األشراف هبا ولد يوم اخلميس 

لنفسه بقراءة سادس ربيع األول سنة مثان وتسعمائة وأخذ عن والده وغريه ومسع على والده املشيخة اليت خرجها 
الشيخ شرف الدين موسى احلجاوي احلنبلي يف جملسني آخرمها يوم الثالثاء حادي عشر شوال سنة إحدى وثالثني 
وتسعمائة مبنزل والده مشايل املدرسة البادرائية وأجازه أن يرويها عنه ومجيع ما جيوز له وعنه روايته وقد تسلسل له 

ن صاحب الترمجة الشيخ زين الدين الشهري بابن صارم الدين الصيداوي فيها من املسلسالت قبل ذلك وممن أخذ ع
الشافعي وروى عنه املسلسل بالقضاة وتويف يوم األحد سابع عشرى القعدة احلرام رمحه اهللا تعاىل وفيها قطب شاه 

  سلطان كلكندة قال يف النور كان عادال كرميا إال أنه كان غاليا يف التشيع 
دين حممد بن علي بن سامل الشبشريي القاهري الشافعي العامل الفاضل املعمر قال يف الكواكب وفيها تقريبا ويل ال

  أخذ عن السخاوي والدميي والسيوطي والقاضي زكريا وآخرين وتويف يف حدود التسعني وتسعمائة رمحه اهللا تعاىل

اعظ باجلامع األزهر أخذ عن علماء انتهى ويف حدودها مشس الدين حممد الصفري القدسي الشافعي اإلمام العامل الو
عصره ودأب وحصل ووعظ وأفاد رمحه اهللا تعاىل وفيها املوىل حممد املعروف بصاروكز زاده نسبة إىل جده من قبل 
أبيه احلنفي الرومي قال يف العقد املنظوم نشأ يف جمالس األفاضل األكارم وحمافل األماثل األعاظم مغترفا من حياض 



يف رياض لطائفهم إىل أن صار مالزما من املوىل أيب السعود وتنقل يف املدارس إىل أن قلد قضاء معارفهم ومتأنقا 
املدينة املنورة فتربم من ذلك فبدل بقضاء حلب فلم يبارك له يف عمره بل يف مدة تقرب من سنتني تويف وكان رمحه 

صبورا مهتما بدرسه مشتغال بنفسه وله تعليقة اهللا تعاىل عاملا عامال فاضال كامال حليما سليما لطيف الطبع وقورا 
على كتاب الصوم من اهلداية وحواش على املفتاح من القانون األول إىل آخر حبث االستعارة وحواش على اهليئات 

  من شرح املواقف وله رسالة بليغة يف وصف العلم مطلعها 
  ) لعدم فأوصافه جلت عن النقص وا** لك احلمد يا من أنطق النون والقلم ( 
  ) وأبكى به عني الرياع من السقم ** وأضحك من طرس ثغورا بصنعه ( 
  ) تعطر من أنفاسها املسك والشمم ** صالة وتسليم على الروضة اليت ( 

  وبقيتها سجع يف غاية البالغة انتهى 

  سنة تسعني وتسعمائة

  
قيل كان مساطه يف األعياد ألف صحن  فيها تويف القاضي الشريف حسني املكي املالكي امللقب بالكرم لفرط كرمه

صيين قال يف النور كان من أعيان مكة وفضالئها وأجوادها ورؤسائها مل خيلف مثله ولبعض فضالء مكة هذا 
  التخميس على البيتني املشهورين جعله رثاء فيه 

  )ومغيبه حتت الثرى يف حلده ** هلفي على بدر الوجود وسعده ( 

  
  ) يا دهر بع رتب العال من بعده ** جده مات احلسني املالكي مب( 
  ** ) بيع اهلوان رحبت أم مل تربح ( 
  ) وارفع من الغوغا وحط ذوي الذرى ** وافعل مرادك يا زمان كما ترى ( 
  ) قدم وأخر من أردت من الورى ** ال تعتذر لذوي النهى عما جرى ( 
  ** ) مات الذي قد كنت منه تستحي ( 

  إليه القطب احلنفي مسكا ومن شعره هو وقد أهدى 
  ) بوجوده دار الفلك ** يا أيها القطب الذي ( 
  ) ما جاءنا منك السمك ** لو مل تكن حبر الندى ( 

  وويل قضاء املدينة املنورة مدة طويلة مع حسن السرية وتويف يف تاسع صفر 
ن بن يعقوب بن حسن بن علي وفيها قطب الدين حممد بن عالء الدين أمحد بن حممد بن قاضي خان بن هباء الدي

النهرواين اهلندي مث املكي احلنفي اإلمام العالمة ولد سنة سبع عشرة وتسعمائة وأخذ عن والده والشيخ عبد احلق 
السنباطي وهو أجل من أخذ عنه من احملدثني والشيخ حممد التونسي والشيخ ناصر اللقاين والشيخ أمحد بن يونس 

احلنبلي يف تارخيه إال أنه مسى والده على والصحيح األول وأثىن عليه ثناءا حسنا قال بن الشليب وغريهم وذكره ابن 
ومن مؤلفاته طبقات احلنفية احترقت يف مجلة كتبه وقال النجم الغزي وقفت له على تاريخ كتبه ملكة املشرفة وكان 

  ه الزائية املشهورة وهي بارعا مفننا يف الفقه والتفسري والعربية ونظم الشعر وشعره يف غاية الرقة من



  ) يف حلل دون لطفها اخلز ** أقبل كالغصن حني يهتز ( 
  ) بعارض اخلد قد تطرز ** مهفهف القد ذو حميا ( 
  ) والصاد من حلظه تلوز ** دار خبديه واو صدغ ( 
  ) وخده ظاهر وملغز ** اخلمر واجلمر من ملاه ( 
  )أثقله محله وأعجز ** يشكو له اخلصرجور ردف ( 

  
  ) فقال حلظي لذاك أعوز ** طلبت منه شفاء سقمي ( 
  ) ملثل هذا املليح أبرز ** قد غفر اهللا ذنب دهر ( 
  ) أواه لو دام ذلك احلز ** حز فؤادي بسيف حلظ ( 
  ) باحلسن يف عصره متيز ** أفديه من أغيد مليح ( 
  ) أسريه يف اهلوى تعزز ** كان ندميي فمذ رآين ( 
  ) وأثبت وكن يف الغرام مركز ** ن هواه يا قطب ال تسل ع( 

  وقال يف النور ومن شعره 
  ) وللفقيه الكتب واملصحف ** الدن يل والكاس والقرقف ( 
  ) فليقتسمها مثل ما يعرف ** إن كان ما تعجبه قسميت ( 
  ) كل مبا ينفعه أعرف ** ال تنكروا حايل وال حاله ( 
  ) نصف وما له ذوق وال ي** لكنه ينكر أذواقنا ( 
  ) أخشى على هذا الفىت يقصف ** كم يزدري الراح وشراهبا ( 
  ) فأنت عن إدراكه تكسف ** دعين وحايل يا فقيه الورى ( 
  ) من مل يكن يف ذوقه يلطف ** هيهات أن يدرك طعم اهلوى ( 
  ) لغري أهل احلب ال يكشف ** للعشق سر مل يزل غامضا ( 
  ) يف انكاره يرشف ودعه ** فيا ندميي اشرب على رغمه ( 
  ) كتابه لعله ينظف ** واحبسه يف باب الطهارات من ( 
  ) كناس قليب وهو ال يألف ** ويب غزال طاب مرعاه يف ( 
  ) نقصا وال حمقا وال يكسف ** بدر كمال ال يرى حسنه ( 
  ) وردا بغري اللحظ ال يقطف ** يف خده أنبت ماء احليا ( 
  ) كن آه لو يعطف واو ول** عارضه الم ويف صدغه ( 
  ) زمانه هام به يوسف ** عزيز مصر احلسن لو كان يف ( 

  ومنه معمى يف علي

  
  ) ألقاه إن أبصرته ** بلغ حبييب بعض ما ( 
  ) دع عنك ما أضمرته ** أما عذويل قل له ( 



  ومنه معمى يف أمحد 
  ) بأطراف الرماح دم مدار ** لنا إن دارت الكاس العقار ( 

لفظ ابن خلكان ضبط على صورة الفعلني خل أمر من التخلية وكان الناقصة قال وسببه أنه كان  ومن إفاداته أن
يكثر قول كان والدي كذا كان جدي كذا كان فالن كذا فقيل له خل كان فغلبت عليه انتهى وتويف رمحه اهللا تعاىل 

  ولبعض فضالء مكة يف تاريخ وفاته  مبكة املشرفة وفيها الشريف أبو منى حممد بن بركات صاحب مكة قال يف النور
  ) قد كنت بدرا يف مساء السعود ** يا من به طبنا وطاب الوجود ( 
  ) أسكنك اهللا جنان اخللود ** ما صرت يف الترب ولكنما ( 

  ولد سنة عشر وتسعمائة وتويف يوم عاشوراء انتهى 
ن قبل أمه املوىل أخي يوسف التوقايت حمشى صدر وفيها املوىل حممد بن نور اهللا املشتهر بأخي زادة نسبة إىل جده م

الشريعة قال يف العقد املنظوم نشأ صاحب الترمجة يف طلب العلم والسيادة وأخذ عن جلة من املشايخ منهم عرب 
جليب واملوىل عبد الباقي مث صار مالزما من املوىل خري الدين معلم السلطان سليمان مث قلد املدارس إىل أن قلد قضاء 

مث برسة مث أدرنة مث صار قاضيا بالعساكر يف والية أناضويل مث تقاعد بوظيفة مثله مث قلد تدريس دار احلديث  حلب
السليمانية فدام على الدرس واإلفادة ونشر العلوم واملعارف إىل الوفاة وكان حبرا من حبار العلوم زاخرا وطودا من 

عجائب ويبعث للغريب من طماطم فضائله سحائب طاملا فتح أطواد الفهوم باذخا يقذف للقريب من جواهر معارفه 
  مبفاتيح أنظاره الدقيقة مغالق املعضالت وحل خباطره اليقظان وفكره العجيب الشان عقد املشكالت عدمي النظري

يف سرعة االنتقال وحسن التقرير وصاحب أدب وسكينة ومعارف رصينة أنظر أهل زمانه وفارس ميدانه وتويف يف 
  القعدة انتهى ملخصا آخر ذي 

وفيها الشيخ العارف باهللا تعاىل شيخ بن عبد اهللا بن شيخ بن عبد اهللا العيدروس اليمين الشافعي قال ولده يف النور 
السافر يف أعيان القرن العاشر ولد سنة تسع عشرة وتسعمائة بترمي من اليمن وصار شيخ زمانه باتفاق عاريف وقته 

وه شيخا كما أهلم اهللا آل النيب صلى اهللا عليه وسلم حيث مسوه حممدا وكان عالمة وقته ولقد أهلم اهللا أهله حيث مس
وشيخ الطريقة حقيقة وامسا فإن الشيخ أبا بكر باعلوي كان يقول ما أحد من آل باعلوي أوهلم وآخرهم أعطى 

والبشرى وحكى من جماهداته أنه  مثله وقال غريه واهللا ما هو إال آية من آيات اهللا تعاىل وما ألف مثل كتابه الفوز
كان يعتمر غالبا يف رمضان أربع عمرات بالليل وأربعا بالنهار وهذا شيء من أعظم الكرامات وممن أخذ عنه العلم 
ابن حجر اهليتمي والعالمة عبد اهللا باقشري احلضرمي وله من كل منهما إجازة يف مجاعة آخرين يكثر عددهم ومن 

السر املصطفوي والفوز والبشرى وشرحان على قصيدته املسماة حتفة املريد ومولدان كبري مصنفاته العقد النبوي و
وصغري ومعراج ورسالة يف العدل وورد مساه احلزب النفيس ونفحات احلكم على المية العجم وهو على لسان 

  التصوف ومل يكمله وديوان شعر ومن شعره 
  ) هام الفراقد ويل حسب من فوق ** كفاين أن أزهو جبد ووالد ( 
  ) حسني عال زينا زكي احملاتد ** ويل نسب باملصطفى وابن بنته ( 
  ) إىل العيدروس اجملتىب خري ماجد ** أبا وأبا من سيد الرسل هكذا ( 
  ) وحنن به نعلو العال يف املعاقد ** وراثة خري اخللق أمحد جدنا ( 
  ) طيب احملامد شذا جمدنا يشذو ب** ورثنا العال أكرم بنا خري سادة ( 

  وقد أفرد ترمجته ومناقبه غري واحد بالتأليف كالعالمة محيد بن عبد اهللا السندي



  وقال فيه الفاضل عبد اللطيف الدبريي 
  ) حبر العلوم العارف الرباين ** شيخ األنام مفيد كل حمقق ( 
  ) قطب الزمان العيدروس الثاين ** ابن العفيف أبو الشهاب اجملتىب ( 
  ) فخر احلماة الغر من عدنان ** لسيادة والزهادة والتقى شرف ا( 
  ) وسواه مل يأمن من الطوفان ** هو كالسفينة من تواله جنا ( 

دخل اهلند سنة مثان ومخسني وتسعمائة فأقام هبا إىل أن تويف بأمحداباد ليلة السبت خلمس وعشرين خلت من شهر 
  رمضان انتهى ما أورده ولده ملخصا 

  تسعني وتسعمائةسنة إحدى و

  
  فيها تقريبا تويف برهان الدين إبراهيم بن املبلط القاهري شاعر القاهرة كان فاضال أديبا شاعرا ومن شعره يف القهوة 

  ) وشربة حلو املاء ليس هلا مثل ** يقول عذويل قهوة النب مرة ( 
  ) قد اخترهتا فاختر لنفسك ما حيلو ** فقلت على ما عبتها من مرارة ( 
  ل وقا
  ) على شرهبا الناس قد أمجعوا ** أرى قهوة النب يف عصرنا ( 
  ) وليست تضر وال تنفع ** وصارت لشراهبا عادة ( 

  وقال 
  ) فيها شفاء النفس من أمراضها ** يا عائبا لسواد قهوتنا اليت ( 
  ) حتكي سواد العني وسط بياضها ** أو ما تراها وهي يف فنجاهنا ( 

بن علي السنفي املصري مث الدمشقي الشافعي اإلمام العالمة قال يف الكواكب ولد مبصر سنة وفيها نور الدين علي 
إحدى وتسعمائة وأخذ الفقه وغريه عن القاضي زكريا والربهان بن أيب شريف والربهان القلقشندي والكمال 

نا شيخ اإلسالم أمحد الطويل وغريهم وورد الشام وقطنها وانتفع به الفضالء كالشيخ إمساعيل النابلسي وشيخ
  العيثاوي وويل نيابة القضاء بالكربى وتنزه عن احملصول برهة مث تناوله وكانت وفاته بدمشق ليلة األحد رابع

شعبان وفيها مجال الدين حممد بن أيب بكر األشخر بالشني املعجمة الساكنة واخلاء املعجمة بعدها راء اليمين الشافعي 
ر ولد يف اليوم الثاين والعشرين من ذي احلجة سنة مخس وأربعني وتسعمائة وخترج بأبيه اإلمام العالمة قال يف النو

وقرأ على مجاعة من اجللة وحصل له من اجلميع اإلجازة وبرع يف العلوم حىت صار شيخ اإلسالم ومفيت األنام الفرد 
مه املفتون وله التصانيف املفيدة احلافظ احلجة السالك بالطالبني يف أوضح احملجة إمام الفنون الذي اعترف بتقد

والتآليف العديدة منها منظومة االرشاد وشرح الشذور ومنظومة يف أصول الفقه وشرحها وخمتصر احملرر 
للسمهودي يف تعليق الطالق ومنظومة يف أمساء الرجال وألفية يف النحو نظمها يف مرض موته وله فتاوى جملد ضخم 

حة يف علم املساحة وله غري ذلك ومن نظمه جامعا غزوات النيب صلى اهللا عليه وشرح هبجة احملافل واختصر التفا
  وسلم 

  ) بين قريظة بين املصطلق ** غزوة بدر أحد فاخلندق ( 



  ) قاتل فيها املصطفى أهل الشقاق ** وخيرب وطائف باالتفاق ( 
  ) فتح حنني غابة وادي القرى ** واخللف يف بين النضري ذكرا ( 

  تبا على سين اهلجرة الشريفة وله فيها مر
  ) فذات رقاع واملريسيع خيرب ** فبدر فأحد بعد هاذين خندق ( 
  ) سىن هجرة كل بذاك خيرب ** وفتح تبوك رتبت هذه على ( 

  ومنه مما يتعلق بالربوج واملنازل 
  ) غفروا للبليد ملا أساء ** وزنوا عقربا بقوس شتاءا ( 
  ) ه الذبح حيث حل الرشاء فل** شرب اجلدي دلو حوت ربيعا ( 
  ) شاركا للذراع ملا أشاء ** محل الثور جوزة حنو صيف ( 
  ) ناثرا أجنم السماك شراء ** سرط الليث سنبال خبريف ( 

  ونظمه كثري وعلمه غزير ونظم كثريا من املسائل العلمية والقواعد الفقهية

 تعاىل خامتة احملققني مل خيلف بعده مثله وخترج به ليقرب ضبطها ويسهل حفظها وباجلملة فإنه كان آية من آيات اهللا
  مجاعة من بلده وغريها 

منهم أخوه العالمة أمحد االشخر وناهيك به إذ حفظ العباب للمزجد وكان أخوه يعظمه ويقدمه على سائر الطلبة 
جتمع به الفقيه أمحد ابن غري أنه بعد ذلك ظهرت فيه طبيعة السوداء فترك االجتماع بالناس إال نادرا ومع ذلك ملا ا

الفقيه حممد باجابر حصل له عنده احلظوة التامة واختلى به أياما مدة إقامته عنده وأملى عليه شيئا كثريا من نظم 
  أخيه وحبث معه يف مسائل فقهية وتعجب الناس لذلك فرمحهم اهللا تعاىل مجيعا 

  سنة اثنتني وتسعني وتسعمائة

  
خ أبو بكر بن سامل باعلوي قال يف النور كان من املشايخ األفراد املقصودين بالزيارة من فيها تويف الويل الكبري الشي

أقصى البالد وانتفع بربكته احلاضر والباد وانغمرت بنفحات أنفاسه العباد واشتهرت كراماته ومناقبه يف اآلفاق 
هللا تعاىل ليلة األحد السابع والعشرين وسارت هبا الركبان والرفاق ووقع على واليته االمجاع واالتفاق تويف رمحه ا

من ذي احلجة بعينات بكسر املهملة وسكون املثناة التحتية وقبل االلف نون وبعدها مثناة فوقية من قرى حضرموت 
  على نصف مرحلة من ترمي 

ضي وفيها شهاب أمحد الشيخ بدر الدين العباسي املصري الشافعي ولد مبصر سنة ثالث وتسعمائة وأخذ عن القا
زكريا والربهان بن أيب شريف والنور احمللى وكمال الدين الطويل ونور الدين املليجي باجليم وأيب العباس الطنبذاوي 

البكري بزبيد وحفظ املنهاج الفقهي والشاطبية والعمدة يف احلديث للحافظ عبد الغين املقدسي واألربعني النواوية 
مال عالمة شديد الورع قليل االختالط بالناس متمسكا بالكتاب واألجرومية وخمتصر أيب شجاع وكان عاملا عا

  والسنة وطريقة السلف الصاحل له اليد الطوىل يف علم احلرف والفلك

  وامليقات وله الشعر الرائق فمنه 
  ) مجع الصحيح مكمل التحرير ** كان البخاري حافظا وحمدثا ( 



  ) ر فيها محيد وانقضى يف نو** ميالده صدق ومدة عمره ( 
  وملا وقف على هذه األبيات اليت نظم فيها بعضهم ما لكل فصل من املنازل على اصطالح أهل اليمن وهي 

  ) وهنة الذرع فصل الصيف قد كمال ** شرط البطني ثريا دبر هقعقها ( 
  ) عوا مساك فذا فصل اخلريف خال ** فنثرة الطرف جبه الزبرة انصرفت ( 
  ) نعامة بلدة فصل الشتا كمال ** غفر زبانا تكلل قلب شولتها ( 
  ) يف بطن حوت فذا فصل الربيع تال ** واذبح بالعا سعودا واخب مزعمها ( 

استحسنها وقال أنه أجاد فيها غري أنه اعتمد يف ذلك على حساب املتقدمني يف املنازل حيث بدأ بالشرطني وعلى 
باد ليلة اجلمعة رابع صفر ودفن هبا بتربة العرب بالقرب حساب املتأخرين يبدأون بالفرغ املؤخر وتويف باهلند بأمحدا

من تلميذه وصاحبه الشيخ عبد الرحيم العمودي وكانا يف حياهتما روحني يف جسد وفيها القاضي زين الدين عبد 
  الرمحن بن حممد بن أمحد ابن الفرفور احلنفي كان إماما فاضال شاعرا بارعا من شعره 

  ) أن فيها مرهم القلب اجلريح ** اترك الدنيا لناس زعموا ( 
  ) آه منها ما عليها مستريح ** ذاك ظن منهم بل غلط ( 

  وأهدى سفينة لبعض أصحابه وكتب معها 
  ) مشحونة بالنظم والنثر ** سفينة وافتك يا سيدي ( 
  ) من أجل ذا جاءت إىل البحر ** قد ملئت بالدر أرجاؤها ( 

علي الفاكهي املكي احلنبلي اإلمام العالمة ولد سنة ثالث وعشرين وتسعمائة  وفيها أبو السعادات حممد بن أمحد بن
  وقرأ يف املذاهب األربعة فكانت له اليد الطوىل وتفنن يف العلوم ومن شيوخه الشيخ أبو احلسن البكري

ن وابن حجر اهليتمي والشيخ حممد احلطاب يف آخرين من أهل مكة وحضرموت وزبيد يكثر عددهم حبيث يزيدو
على التسعني وأجازوه وحفظ األربعني النواوية والعقائد النسفية واملقنع يف فقه احلنابلة ومجع اجلوامع األصويل 

وألفية ابن مالك وتلخيص املفتاح وغري ذلك منها القرآن العظيم وقرأ للسبعة ونظم ونثر وألف من ذلك شرح 
لة يف اللغة وغري ذلك ورزق احلظوة يف زمنه وكان جوادا خمتصر األنوار املسمى نور األبصار يف فقه الشافعي ورسا

سخيا ال ميسك شيئا ولذلك كان كثري االستقراض وكانت تغلب عليه احلدة ودخل اهلند وأقام هبا مدة مديدة مث 
رجع إىل وطنه مكة سنة سبع ومخسني وتسعمائة ويف ذلك العام زار النيب صلى اهللا عليه وسلم مث حج يف السنة اليت 

ليها وعاد إىل اهلند فمات هبا ليلة اجلمعة احلادي والعشرين من مجادى اآلخرة ويف حدودها هباء الدين أبو عبد اهللا ت
حممد بن عبد اهللا املصري النحوي الشيخ العامل الصاحل قال يف الكواكب ولد تقريبا سنة مثان وتسعمائة وتويف يف 

د بن مشس الدين حممد السندي الطبيب قال يف النور كان آية يف عشر التسعني انتهى وفيها قطعا شهاب الدين حممو
الطب واملعاجلات حكى أن بعض السالطني أهدى إىل السلطان حممود صاحب كجرات أشياء نفيسة من مجلتها 
جارية وصيفة فأعطاها السلطان لبعض الوزراء فاتفق أن صاحب الترمجة جس نبضها قبل أن ميسها ذلك الوزير 

اعها وقال كل من جامعها ميوت فأرادوا جتربته يف ذلك وجاءوا بعبد وأدخلوه عليها فمات لوقته فحذره من مج
فازدادوا تعجبا منه وسأله الوزير عن السبب فقال إهنم أطعموها أشياء أورثت ذلك وأن مهديها قصد هالك 

على عجائب اهلند ومن  السلطان ويقرب من هذا بل يؤيده أن القزويين ذكر يف عجائب البلدان عند الكالم
  عجائبها البيش وهو نبت ال يوجد إال يف اهلند سم قاتل أي حيوان يأكل منه ميوت ويتولد حتته حيوان يقال له فأرة



البيش تأكل منه وال يضرها ومما ذكر أن ملوك اهلند إذا أرادوا الغدر بأحد عمدوا إىل اجلواري إذا ولدن وفرشوا 
انا مث حتت فرشهن زمانا مث حتت ثياهبن زمانا مث يطعموهنن منه يف اللنب حىت تصري من هذا النبت حتت مهودهن زم

اجلارية إذا كربت تتناول منه وال يضرها مث يبعثوا هبا مع اهلدايا إىل من أرادوا الغدر به من امللوك فإذا غشيها مات 
  انتهى 

  سنة ثالث وتسعني وتسعمائة

  
ن حممد احلمامي والده الصهيوين الشافعي اإلمام العالمة قال يف الكواكب قرأ فيها تويف الشيخ تقي الدين أبو بكر ب

على الشيخ شهاب الدين الطييب يف القراآت وغريها وعلى الشيخ شهاب الدين أخي يف احلساب وغريه وكان 
عض يعتمد علم احلرف ويعمل األوفاق اعتقده احلكام بسبب ذلك وعاش فقريا مث أثرى يف آخر عمره فقال لب

أصحابه حيث وسعت علينا الدنيا فاألجل قريب فمات عن قرب ومن كالمه ليس يف التردد إىل من ليس فيه كبري 
  فائدة كبري فائدة وله نظم لطيف منه 

  ) بدر تزايد يف اهلوى وهلى به ** أضىن اجلوانح باهلوى وهليبه ( 
  ) شغل الفؤاد حببه وهليبه ** وجواحني جنحت إىل ذاك الذي ( 
  ) شحت بفيض مدامعي وصبيبه ** وعلى هواه مقليت سحت وما ( 
  ) ال تنكروا حبياتكم وصىب به ** فإذا أصبت أذى بأوصاف اهلوى ( 
  ) إال وهام بذكره وصىب به ** هللا صب ما تذكر للهوى ( 

نجوم انتهى ذكر الشيخ حسن البوريين أنه ذاكرا أبا بكر الصيوين فوجده فاضال يف علوم إال أنه اشتهر بعلم ال
ملخصا وفيها الشيخ إمسعيل بن أمحد بن احلاج إبراهيم النابلسي الشافعي قال يف الكواكب هو شيخ اإلسالم ومفيت 
األنام أستاذ العصر ومفرد الوقت تصدر لالفتاء والتدريس وصار إليه املرجع بعد شيخ اإلسالم الوالد مولده وجدته 

  خبط املنال أسد سنة

ئة واشتغل على مجاعة من أهل العلم يف النحو والصرف وحفظ القرآن العظيم وألفية ابن مالك سبع وثالثني وتسعما
مث الزم الشيخ أبا الفتح الشيشري هو وصاحبه الشيخ عماد الدين احلنفي مث لزم العالمة الشيخ عالء الدين بن 

ييب وقرأ املنهاج على العالمة عماد الدين يف املعقوالت وغريها وأخذ عن شيخ االقراء الشيخ شهاب الدين الط
الفقيه السنفي ودرس باجلامع األموي مث بدار احلديث األشرفية وبالشامية الربانية عن الشهاب القلوجي ودرس 
بالدرويشية بشرط واقفها وضم إليها تدريس العادلية الكربى وكانت دروسه حافلة لصفاء ذهنه وطالقة لسانه 

  اجيا يف عاقر قرحا وحسن تقريره وله شعر منه قوله حم
  ) ويا سليم القرحيه ** موالي يا خري موىل ( 
  ) يوما عجوز قرحيه ** ما مثل قول احملاجي ( 

  وأجاب عن قول بعضهم 
  ) من مانعات الصرف مخس موانع ** يا أيها النحوي ما اسم قد حوى ( 
  ) فيصري مصروفا بغري منازع ** وتزول من تلك املوانع علة ( 



  بقوله 
  ) يف فضله فردا بغري مدافع ** ا أكمل الفضالء يا من قد غدا ي( 
  ) شنفت باللغز البديع مسامعي ** يف أذربيجان لقد ألغزت إذ ( 

تويف رمحه اهللا تعاىل يوم السبت ثالث عشر احملرم ودفن مبقربته اليت أنشاها مشايل مقربة باب الصغري بالقرب من 
  جامع جراح 

اهللا السندي احلنفي نزيل املدينة املشرفة قال يف النور كان من العلماء العاملني وعباد اهللا وفيها رمحة اهللا بن عبد 
الصاحلني وتويف يف مكة يف ثامن عشر احملرم وكان له أخ امسه محيد وكان أيضا من أهل العلم والصالح حسن 

م وجاور هبا تسع سنني ومات األخالق كثري التواضع ظاهر الفضل جليل القدر وحصل له يف آخر األمر جاه عظي
  هبا أيضا انتهى وممن أخذ عنه

النجم الغيطي وممن أخذ عن الشيخ محيد الشيخ حممد علي ابن ابن الشيخ حممد عالن املكي الشافعي الصديقي 
  الشهري بابن عالن شيخ شيخنا السيد حممد بن السيد محزة احلسيين نقيب السادة األشراف بدمشق 

مد بن حممد بن حممد بن أيب اللطف املقدسي الشافعي املتقدم ذكر والده يف سنة إحدى وسبعني وفيها مشس الدين حم
وتسعمائة ولد صاحب الترمجة سنة أربعني وتسعمائة وبرع وهو شاب وفضل وتقدم على من هو أسن منه حىت على 

ربية واملعقوالت وله شعر أخويه وصار مفيت القدس الشريف على مذهب اإلمام الشافعي وكان له يد طوىل يف الع
  منه قوله مقيدا ألمساء النوم بالنهار وما يف كل نوع منها 

  ) فقر وعند الضحى فالنوم فيلوله ** النوم بعد صالة الصبح غيلوله ( 
  ) إذ زاد يف العقل أي بالقاف قيلوله ** وهو الفتور وقبل امليل قيل له ( 
  ) الة كان ميلوله وبني فرض ص** والنوم بعد زوال بني فاعله ( 
  ) قلة العقل باالمهال عيلوله ** وبعد عصر هالك كان مورثا وكذاك ( 

  وكان إماما عالمة وتويف رمحه اهللا تعاىل بالقدس الشريف يف أواخر صفر 
وفيها االستاذ األعظم مشس الدين حممد بن الشيخ أيب احلسن علي بن حممد بن عبد الرمحن بن أمحد بن حممد بن 

أمحد بن حممد بن عوض بن عبد اخلالق بن عبد املنعم بن حيىي بن يعقوب بن جنم الدين بن عيسى بن داود  حممد بن
ابن نوح بن طلحة بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه البكري الصديقي الشافعي 

ان من آيات اهللا يف الدرس واالمالء األشعري املصري قال يف النور أخذ عن والده والقاضي زكريا وغريمها وك
يتكلم مبا حيري العقول ويذهل األفكار حبيث ال يرتاب سامعه يف أن ما يتكلم به ليس من جنس ما ينال بالكسب 

ورمبا كان يتكلم بكالم ال يفهمه أحد من أهل جملسه مع كون كثري منهم أو أكثرهم على الغاية من التمكن يف سائر 
  مراتب

إليه النهاية يف العلم حىت كان بعض األجالء ممن حيضر دروسه يقول لوال أن باب النبوة سد الستدلينا العلوم وكان 
مبا نسمعه منه على نبوته وأما جمالسه يف التفسري وما يقرره فيها من املعاين الدقيقة واألحباث الغامضة مع استيعاب 

اء الذات املقدس والصفات وما قاله أئمة الطريق يف كل أقوال األئمة وذكر املناسبات بني السور واآليات وبني أمس
آية من علوم اإلشارة فمما حيري العقول ويدهش اخلواطر ومجيع ما يلقيه بألفاظ مسجعة معربة موضوع كل لفظ يف 
ري حمله الذي ال أوىل به ومل حيفظ أحد له هفوة يف لفظ من ألفاظه من جهة اعراب أو تصريف أو تقدمي أو تأخري أو غ



ذلك من هفوات األلسن وما من درس من دروسه إال وهو مفتتح خبطبة مشتملة على االشارة إىل كل ما اشتمل 
عليه ذلك الدرس على طريق براعة االستهالل وهكذا كانت جمالسه يف الفقه واحلديث وكل علم يتصدى لتقريره 

ا على أوائل منهج القاضي زكريا وله وله مجلة تصانيف منها شرح خمتصر على أيب شجاع يف الفقه وكتب أيض
رسائل يف أنواع من العلوم واملعارف واآلداب كرسالته يف االسم االعظم ورسالته يف الصالة على النيب صلى اهللا 

  عليه وسلم ورسالته يف السماع وغري ذلك وله ديوان شعر كبري منه قوله 
  ) وهبيج مشعشع األنوار ** ما أريض مفتح األزهار ( 
  ) لغوان عرائس أبكار ** ل منظمات عقودا وآل( 
  ) زها ضوؤها على األقمار ** ومشوس تضيء يف أفق السعد ( 
  ) فتنسى ترمن األوتار ** وغصون بايكها تسجع الورق ( 
  ) } ثاين اثنني إذ مها يف الغار { ** مثل قول االله يف حق جدي ( 

  ومنه قصيدته الطويلة اليت مطلعها 
  ) من رمحة تصعد أو تنزل ** ن أو يرسل ما أرسل الرمح( 
  )من كل ما خيتص أو يشمل ** يف ملكوت اهللا أو ملكه ( 

  
  ) نبيه خمتاره املرسل ** اال وطه املصطفى عبده ( 
  ) يفهم هذا كل من يعقل ** واسطه فيها وأصل هلا ( 

  ومنه 
  ) أنرنا دجاه بنور الرجا ** إذا خطب ذنب علينا دجا ( 
  ) هلا اهللا بالعفو قد فرجا ** ذنوب عظام فكم شدة من ( 
  ) وجدت سوى العفو يل خمرجا ** وكم ضقت ذرعا جبرمي فما ( 
  ) فما خاب عبد إليه التجا ** فلله فاجلأ وال تيأسن ( 

  ومنه 
  ) بيد النسيم جتعدا ** انظر إىل املاء الذي ( 
  ) فألجل ذا يربي الصدا ** قد شبهوه مبربد ( 

نه حيج يف كل عامني مرة وباجلملة فلم يكن له نظري يف زمانه ومل خيلف مثله وتويف بالقاهرة يف وكان رضي اهللا ع
  ربيع الثاين وقيل يف تاريخ وفاته 

  ) كان يف مصر له قدر مكني ** مات من نسل أيب بكر فىت ( 
  ) أرخوه مات قطب العارفني ** قلت ملا الدمع من عيين جرى ( 

بن حممد بن عبد القادر أحد موايل الروم وابن أحد مواليها السيد الشريف احلنفي املعروف  وفيها املوىل السيد حممد
بابن معلول قال يف الكواكب ويل قضاء الشام وكلف الناس املبالغة يف تعظيمه وماتت له بنت فصلى عليها شيخ 

مث قضاء العساكر فوجه التقوية عن  اإلسالم الوالد وعزاه باجلامع األموي ومل يذهب معه فحنق عليه مث ملا وىل مصر
الوالد للشيخ حممد احلجازي املعروف بابن مساقة مث باشر قضاء العسكر سبعة عشر يوما مث جن وأخذ من جملس 



الديوان حمموال وويل قضاء العسكر بعده جوى زادة فأعاد التقوية إىل الشيخ مث ويل ابن معلول االفتاء مث عزل عنه 
  ألشراف ومات وهو نقيب عن مثان ومخسني سنة انتهى باختصار سريعا وأعطي نقابة ا

  سنة أربع وتسعني وتسعمائة

  
  فيها تويف برهان الدين إبراهيم بن عبد الرمحن بن علي بن أيب بكر العلقمي

القاهري الشافعي اإلمام العالمة أخو الشيخ مشس الدين العلقمي ولد سنة ثالث وعشرين وتسعمائة وهو منسوب 
ة العالقمة قرية من كورة بلبيس ونشأ هبا مث رحل إىل القاهرة وتفقه بأخيه والشيخ شهاب الدين البلقيين وقرأ إىل بلد

البخاري كامال وثلث مسلم ومجيع الشفا على قاضي القضاة شهاب الدين الفتوحي ومسع عليه األكثر من بقية 
م علي احمليوي حيىي الوفائي قاضي احلضرة ومجيع الكتب الستة بقراءة الشمس الربمهتوشي وقرأ مجيع سرية ابن هشا

رياض الصاحلني على العارف باهللا تعاىل أمحد بن داود النسيمي ومجيع البخاري وسرية ابن سيد الناس علي السيد 
الشريف يوسف بن عبد اهللا األرميوين وأجازه بالفقه والنحو الشهاب البلقيين تلميذ القسطالين وقرأ الكثري من حلية 

 نعيم على اإلمام احملدث أمحد بن عبد احلق وكان يف ابتداء أمره يالزم دروس الشهاب الرملي ويسمعه وله أيب
  مشايخ غري هؤالء وباجلملة فقد كان إماما عاملا عامال رمحه اهللا تعاىل 

الشيخ ناصر وفيها شهاب الدين أمحد بن قاسم العبادي القاهري الشافعي اإلمام العالمة الفهامة أخذ العلم عن 
الدين اللقاين وحمقق عصره مبصر شهاب الدين الربلسي املعروف بعمرية والعالمة قطب الدين عيسى الصفوي وبرع 
وساد وفاق األقران وسارات بتحريراته الركبان وتشنفت من فرائد فوائده اآلذان ومن مصنفاته احلاشية على شرح 

لى شرح الورقات وحاشية على املختصر يف املعاين والبيان وحاشية مجع اجلوامع املسماة باآليات البينات وحاشية ع
على شرح املنهج وأخذ عنه الشيخ حممد بن داود املقدسي وغريه وتويف باملدينة املنورة عائدا من احلج وفيها تقريبا 

ية والعقلية ذكره نور الدين علي بن حممد العسيلي املصري الشافعي اإلمام العالمة األديب املفنن يف العلوم النقل
الشعراوي وأثىن عليه باخلشية والبكاء عند مساع القرآن والتهجد قال وكان يغلب عليه أحوال املالمية وإن غالب 

  أعماله قلبية وكان

  إماما عالمة له حاشية حافلة على مغىن ابن هشام ومن نظمه قوله يف صدر قصيدة 
  ) قمر خلوت هبا وضجيعي ال** رعى اهللا ليلة وصل خلت ( 
  ) فلم تك إال كلمح البصر ** صفت عن رقيب وعن عاذل ( 
  ) وما قصرت مع ذاك القصر ** وقد قصرت بعد طول النوى ( 

  وقوله يف عبد له امسه فرج 
  ) وكل ضيق أراه فهو من فرج ** لكل ضيق إذا استبطأته فرج ( 

  كري وكان الشيخ نور الدين من أخص الناس بالشيخ حممد بن أيب احلسن الب
وفيها مشس الدين أبو مسلم حممد بن حممد بن خليل بن علي بن عيسى بن أمحد الصمادي الدمشقي القادري 

الشافعي ولد سنة إحدى عشرة وتسعمائة قال يف الكواكب وكان من أمثل الصوفية يف زمانه وله شعر يف طريقتهم 
د جيله ويقدمه على أقرانه من الصوفية ويترمجه إال أنه ال خيلو من مؤاخذة يف العربية وكان شيخ اإلسالم الوال



بالوالية وأفىت شيخ اإلسالم الوالد تبعا لشيخي اإلسالم مشس الدين بن حامد والتقوى بن قاضي عجلون بإباحة 
طبوهلم يف املسجد وغريه قياسا على طبول اجلهاد واحلجيج ألهنا حمركة للقلوب إىل الرغبة يف سلوك الطريق وهي 

لوب عن طريقة أهل الفسق والشرب وكان األستاذ الشيخ حممد البكري يبجل صاحب الترمجة ألهنما بعيدة األس
اجتمعا يف بيت املقدس وعرف كل منهما مقدار اآلخر قال النجم الغزي وما رأيت يف عمري أنور من أربعة إذا 

الصمادي والشيخ حممد اليتيم وقعت األبصار عليهم شهدت البصائر بنظر اهللا إليهم أجلهم والدي والشيخ حممد 
ورجل رأيته مبكة املشرفة سنة إحدى وألف وكان الشيخ حممد الصماد معتقدا للخواص والعوام خصوصا حكام 
دمشق والواردين إليها من الدولة وكانوا يقصدونه يف زاويته للتربك وطلب الدعاء منه وباجلملة كان من أفراد 

  ة عاشر صفر ودفن بزاويتهم داخل باب الشاغور وكانتالدهر تويف رضي اهللا عنه ليلة اجلمع

  دمشق قبل ذلك بثالثة أيام مزينة لفتح تربيز وقيل يف تاريخ وفاته 
  ) احلسيب النسيب أعين حممد ** هلف قليب على الصمادي يوما ( 
  ) مات قطب من الرجال ممجد ** مذ تويف أهل النهى أرخوه ( 

بن عبد الكرمي امللقب بزلف نكار احلنفي الرومي القسطنطيين اإلمام العالمة قال انتهى باختصار وفيها املوىل حممد 
يف العقد املنظوم وهو آخر من ترجم فيه كان من مالزمي املوىل جعفر وتنقل يف املدارس وله حواش مقبولة على 

علم البيان وغريه  حواشي التجريد للشريف اجلرجاين ورسالة على أول كتاب العتاق من اهلداية ورسائل أخر يف
  وكان فاضال عاملا عامال أديبا وقورا خريا صبورا انتهى 

  سنة مخس وتسعني وتسعمائة

  
فيها تويف املوىل حمي الدين حممد بن حممد بن الياس املعروف حبوى زادة احلنفي اإلمام العالمة قال يف الكواكب هو 

 املدارس على عادة موايل الروم وويل قضاء دمشق أحسن قضاة الدولة العثمانية وأعفهم وأصلحهم سرية ترقى يف
فدخلها يف خامس عشر صفر سنة سبع وسبعني وتسعمائة وهي سنة ميالدي وانفصل يف ختام السنة عن قضاء 

دمشق وأعطى قضاء مصر مث صار قاضيا بالعساكر ويف آخر أمره صار مفتيا بالتخت السلطاين وكانت سريته يف 
ث يضرب هبا املثل وكان عاملا فاضال بارعا دينا خريا عفيفا كان رسم احلجة يف دمشق قبل قضائه يف غاية احلسن حبي

واليته أربع عشرة قطعة فجعله عشرا وكان رسم الصورة مثان قطع فجعله ستا ودام على ذلك وأخذ بعض نوابه يف 
وغري ذلك وحضر بعض بعض الوقائع ما زاد على ذلك فرده وقرأ على الشيخ الوالد يف أوائل الكتب الستة 

دروسه يف الفقه والتفسري واستجازه فأجازه وكان يفتخر بقراءته على الشيخ وإجازته وكان رمحه اهللا تعاىل حليما 
  إىل الغاية إال يف أمر الدين ومصاحل املسلمني فإنه كان صلبا

م قضائه وملا انفصل عن يغضب هللا تعاىل وبالغ يف ردع السياسة ورمبا ضرب بعضهم ومل يقبل من أحد هدية أيا
دمشق أمر مناديا ينادي يوم اجلمعة باجلامع األموي أن قاضي القضاة عزل عن دمشق فمن أعطاه شيئا أو أخذ منه 

أحد من مجاعته شيئا أو تعدى عليه أحد من مجاعته فلريفع قصته إليه حىت يرد إليه ما انتزع منه فرفعت الناس 
يف والياته كلها على التعبد والورع يف طعامه وشرابه ولباسه ومات وهو مفيت أصواهتم بالبكاء والدعاء له ودام 

  التخت السلطاين ليلة اخلميس سادس مجادى اآلخرة انتهى ملخصا 



وفيها مصطفى بن حممد العجي احلليب مث الدمشقي الشافعي كان أبوه من جتار دمشق وأهل اخلري وكان لصاحب 
  ومشاركة يف عدة فنون وله شعر لطيف قاله يف الكواكب الترمجة معرفة بالفرائض واحلساب 

  سنة ست وتسعني وتسعمائة

  
فيها تويف املوىل برويز بن عبد اهللا الرومي احلنفي اإلمام العامل العالمة قرأ على علماء عصره وتنقل يف املدارس وويل 

اشية على اهلداية ورسائل يف فنون عدة من املناصب الشريفة وكان بارعا مفننا له حاشية على تفسري البيضاوي وح
  عديدة 

وفيها الشريف الفاضل حممد بن احلسني احلسيين السمرقندي قال يف النور كان فاضال منشئا يعرف عدة ألسن مثل 
العربية والفارسية والرومية واهلندية واحلبشية وكان أهل املدينة إذا أرادوا مكاتبة أحد األكابر ال يكتبون ذلك إال 

  وملا مات أحصيت كتبه فكانت ألفا وتسعني كتابا ووجد خبطه هذان البيتان  بإنشائه
  ) من قبل وجودها وبعد العدم ** روحي ائتلفت حببكم يف القدم ( 
  ) إن أنقل من طرق هواكم قدمي ** ما جيمل يب من بعد عرفانكم ( 

  وذكر أهنما لسيدي الشيخ عبد القادر الكيالين قدس اهللا روحه وأهنما إذا

قرئا يف اذن املصروع أفاق البتة وتويف باملدينة املشرفة ليلة اخلميس تاسع احملرم انتهى وفيها مجال الدين حممد بن 
الصديق اخلاص احلنفي اليمين الزبيدي قال يف النور كان إماما عاملا رحلة حمققا مدققا من كبار علماء زبيد وأعيان 

ألعظم ليس له نظري يف زمانه ومل خيلف يف ذلك القطر مثله وتويف بزبيد املدرسني هبا واملفتني على مذهب اإلمام ا
  عصر يوم األربعاء رابع شعبان انتهى 

  سنة سبع وتسعني وتسعمائة

  
فيها تويف شهاب الدين أمحد بن الشيخ شهاب الدين أمحد بن عبد احلق املصري الشافعي اإلمام العالمة أخذ عن 

ودأب وحصل ودرس وأفىت وصار ممن يشار إليه يف االقليم املصري بالبنان  والده وغريه من أعيان علماء مصر
  وتتشنف بفرائد فوائده اآلذان رمحه اهللا تعاىل 

  سنة مثان وتسعني وتسعمائة

  
فيها تويف املنال أسد بن معني الدين الشريازي الشافعي نزيل دمشق اإلمام العالمة احملقق املدقق قال يف الكواكب 

بالشيخ عالء الدين بن عماد الدين قرأ عليه االرشاد يف الفقه البن املقري وقرأ عليه يف شرح املفتاح يف  أكثر انتفاعه
املعاين والبيان وشرح الطوالع لألصبهاين والعضدويف الكشاف والقاضي وكتب خبطه املطول وديوان أيب متام واملتنيب 

الربانية مث بالشامية ومجع له بينهما وأفىت بعد موت  وشرح ابن املصنف على األلفية وغري ذلك ودرس بالناصرية



الشيخ إمساعيل النابلسي وعنه أخذ أكثر فضالء الوقت كالشيخ حسن البوريين والشهلىب أمحد بن حممد املنقار 
  والشيخ حممد بن حسني احلمامي وغريهم وله شعر رائق بليغ كأنه مل يكن أعجميا ومن شعره 

  ) إذ رآين مبدمع مهراق ** ينا قال يل صاحيب غداة التق( 
  )مفردا فائقا لطيف املذاق ** مل تبكي فقلت قد أنشدوين ( 

  
  ) فاضال عند قسمة األرزاق ** كل من كان فاضال كان مثلي ( 

وتويف يف مجادى الثانية ودفن بسفح قاسيون انتهى وفيها احلافظ مجال الدين الطاهر بن احلسني بن عبد الرمحن 
الشافعي حمدث الديار اليمنية قال يف النور ولد سنة أربع عشرة وتسعمائة بقرية املراوعة وهبا نشأ  األهدل اليمين

وتعلم القرآن وقرأ على إمام جامعها فخر الدين بن أيب بكر املعلم علوم النحو والفقه واحلساب وغري ذلك مث انتقل 
ه انتفاعا رقى به إىل درجة الكمال وساد على األمثال إىل مدينة زبيد والزم احلافظ عبد الرمحن بن الديبع وانتفع ب

وله مشايخ كثرية يف احلديث وغريه منهم أبو العباس الطنبذاوي ووجيه الدين ابن زياد والسيد عبد احملسن األهدل 
 وبرهان الدين مطري وخالئق وأجازوا له وارحتل إىل مكة املشرفة وجاور هبا واجتمع فيها جبماعة من العلماء مثل

شيخ اإلسالم أيب احلسن البكري وقرأ عليه وعلى احلافظ أيب السعادات املالكي وغريمها مث أنه انفرد بعد شيخه ابن 
الديبع برياسة احلديث وارحتل إليه الناس وكثر اآلخذون عنه منهم احلافظ حمي الدين البزاز وحممد بن أمحد الصابوين 

وأمني الدين األعمر وخترج به ابن ابنه العالمة السيد احلسني بن  وبرهان الدين بن جعمان وعبد الرمحن الضجاعي
أيب بكر بن الطاهر املترجم وعمى بآخر عمره بعد أن حصل خبطه كتبا كثرية وصنف أشياء حسنة وباجلملة فإنه 
د كان أوحد عصره علما وعمال وحفظا واتقانا وضبطا ومعرفة بأمساء الرجال ومجيع علوم احلديث حبيث كان مسن

  الدنيا وتويف يوم األربعاء سابع عشر ربيع األول مبدينة زبيد ودفن بباب سهام مبقربة أهله انتهى 
وفيها وجيه الدين ميان اهلندي قال يف النور تويف بأمحداباد وكان من أهل العلم والزهد وحصل له القبول التام من 

انتهى وتقدمت ترمجة عبد الصمد ميان اهلندي أيضا  الناس وانتفع به الطلبة يف كثري من الفنون واشتهر أمره جدا
  وهذا غريه

  سنة تسع وتسعني وتسعمائة

  
قال يف النور يف يوم األربعاء رابع عشر رجب زالت الدولة املهدوية بأمحد نكر من بالد الدكن وقتل الوزير مجال 

  انتهى  خان وجيء برأسه إىل أمحد نكر وطيف به فيها مث علق أياما وتسلطن برهان شاه
وفيها تويف املوىل عبد الغين بن مريشاه احلنفي أحد املوايل الرومية تنقل يف املدارس إىل أن وصل إىل السلمانية مث 

أعطى منها قضاء دمشق عوضا عن حممد أفندي بن بستان يف سنة ثالث ومثانني وتسعمائة وعزل عنها بتولية قضاء 
ق بعد قضاء العسكرين يف سنة أربع وتسعني وتسعمائة مث عزل عنها مصر سنة أربع ومثانني وتسعمائة مث ويل دمش

  وعاد إىل الروم فمات هبا 
وفيها الشيخ حممد بن حممد بن موسى البقاعي احلمادي الشافعي نزيل دمشق املعروف بالعره الزاهد الصاحل العارف 

صفدي من أصحاب سيدي حممد باهللا تعاىل قال يف الكواكب كان دسوقي الطريقة وصحب سيدي حممد األسد ال



ابن عراق وكان بينهما مصاهرة أو قرابة وكان الشيخ حممد العره مواظبا على ذكر اهللا ال يفتر عنه طرفة عني 
ووجهه مثل الورد يتهلل نورا حبيث أن من رآه ذكر اهللا تعاىل عند رؤيته وعلم أنه من أولياء اهللا تعاىل إىل أن قال 

ن أرجو أن ألقى اهللا على حمبته واعتقاده رضي اهللا تعاىل عنه وكانت وفاته يف صبيحة بعد ثناء طويل حسن وهو مم
يوم الثالثاء تاسع عشر ربيع األول وفيها املوىل حممد بن حسن الشريف احلسيب املعروف بالسعودي أخذ هو 

ناصب منها قضاء حلب وأخوه حممد املعروف باحلبايب عن املوىل أيب السعود وتويف أخوه قبله بعد أن ويل عدة م
  وكان صاحب الترمجة إماما حمققا مدققا وتويف بآمد 

  سنة ألف

  
  فيها تويف شهاب الدين أمحد بن حممد بن علي بن حممد بن أمحد بن يوسف

ابن حسني بن يوسف بن موسى احلصكفي األصل احلليب املولد والدار الشافعي املعروف بابن املنال جده ألبيه كان 
يز شهرته منال جامي شرح احملرر وجده ألمه الشريف حيىي أجا بن أجا قال يف الكواكب مولده سنة قاضي قضاة ترب

سبع وثالثني وتسعمائة ونشأ يف كنف أبيه واشتغل بالعلم فقرأ على ابن احلنبلي يف مغىن اللبيب فما دونه من كتب 
سيدي حممد بن الشيخ علوان وهو حبلب النحو ويف شرح املفتاح واملنطق والقراآت واحلديث ويف مؤلفاته وصحب 

سنة أربع ومخسني ومسع منه حنو الثلث من البخاري وحضر مواعيده ومسع املسلسل باألولية من الربهان العمادي 
وأجاز له وقرأ بالتجويد على الشيخ إبراهيم الضرير الدمشقي نزيل حلب كثريا وأجاز له وذلك يف سنة ست 

وأخذ هبا عن شيخ اإلسالم الوالد وحضر دروسه بالشامية وحبث فيها حبوثا حسنة  ومخسني ورحل إىل دمشق رحلتني
ولآلخرة خري لك من { مفيدة أبان فيها عن يد يف الفنون طوىل وكلما انتقل من مسئلة إىل غريها تال لسان حاله 

على هداية احلكمة وعلى كما شهد بذلك الوالد يف إجازته له البهجة وأجاز له وقرأ هبا شرح منال زادة } األوىل 
حمب الدين التربيزي مع مساعه عليه يف التفسري وقرأ قطعتني صاحلتني من املطول واألصفهاين على الشيخ أيب الفتح 

الشبشريي ورحل إىل القسطنطينية سنة مثان ومخسني فأخذ رسالة االسطرالب عن نزيلها الشيخ غرس الدين احلليب 
  بد الرحيم العباسي واستجاز منه رواية البخاري فأجاز له فمدحه بقوله واجتمع بالفاضل احملقق السيد ع

  ) ومل ال وأنت الصدر من آل عباس ** لك الشرف العايل على قادة الناس ( 
  ) ويف نشرها أضحيت ذا قدم راس ** حويت علوما أنت فيها مقدم ( 
  ) وسدهتم باجلود والفضل والباس ** وفقت بىن اآلداب قدرا ورتبة ( 
  ) ويا عامل الدنيا ويا أوحد الناس ** فيا بدر أفق الفضل يا زاهر السنا ( 
  )كليم بعضب عدت أنت له آس ** إىل بابك العايل أتاك ميمما ( 

  
  ) سواك لعار عن سىن الفضل من كاس ** فىت عاري اآلداب بادي احلجا فما ( 
  ) اس وعلله من ورد الفضائل بالك** فأقبسه من مشكاة نورك جذوة ( 
  ) فمدحك حبر فيه من كل أجناس ** وساحمه يف تقصريه ومدحيه ( 
  ) خمصوصا بأطيب أنفاس ** فال زلت حممود املآثر حاوي املفاخر ( 



  ) وما قام غصن الورد يف خدمة اآلس ** مدى الدهر ما امحرت خدود شقائق ( 
دماميين والشمين وشرح شواهده للسيوطي ودرس وأفاد وصنف وأجاد وله شرح على املغىن مجع فيه بني حاشييت ال

  وكتب ونظم الشعر احلسن فمن شعره يف مليح البس أسود 
  ) ورمى القلب يف ضرام بعاده ** ماس يف أسود اللباس حبييب ( 
  ) حل يف الطرف فاكتسى من سواده ** مل ميس يف السواد يوما ولكن ( 

عاىل مث حترر يل من خط العالمة الشيخ عمر العرضي أنه مات وتويف سنة ألف قتله اللصوص يف بعض قراه رمحه اهللا ت
  يف سنة ثالث وألف انتهى 

وفيها بدر الدين حسني بن عمر بن حممد النصييب الشافعي أخذ النحو والصرف عن العالء املوصلي والفقه عن 
عن منال موسى بن الربهان التسيلي والربهان العمادي والشمس اخلناجري والنحو وغريه عن الشهاب اهلندي و

عوض الكردي والشيخ حممد املعرى الشهري بابن املرقي ورحل إىل محاة فدخل يف مريدي الشيخ علوان وزوجه 
  الشيخ ابنته وكان إماما عاملا شاعرا مطبوعا له مساجالت مع ابن املنال وكان بينهما غاية االحتاد واحملبة 

شريف احلسيب اليمين الشافعي اإلمام العامل قال يف النور كان من وفيها سراج الدين عمر بن عبد اهللا العيدروس ال
العلماء العاملني واملشايخ العارفني وكان عيدروسيا من األب واألم الشيخ عبد اهللا العيدروس جده من الطرفني 

وتويف بعدن وتصدر مبكة املشرفة سنة مثان وسبعني وتسعمائة فقام باملقام أمت قيام ومشى على طريق السلف الصاحل 
  يف احملرم ودفن هبا يف قبة جده ألمه الشيخ أيب

بكر العيدروس وفيها مجال الدين حممد بن علي احلشيربي الشيخ الكبري قال يف النور كان من املشايخ املشهورين 
ورزق القبول يف حركاته وسكناته وحصلت له شهرة عظيمة ورويت عنه كرامات وال يقدح يف جاللته ذم بعض 

اء له وتنقيصه إياه حبسب ما يظهر هلم من أموره من غري نظر إىل خصوصيته فقد قيل املعاصر ال يناصر وال العلم
زالت األكابر على هذا وفيما يقع له من التخريفات والشطحات له أسوة بغريه من الصوفية كما أن للمنكرين أسوة 

أحسن احملامل أوىل فإن بىن حشيرب أهل صالح  بغريهم من العلماء ومحل ما يصدر منه من األحوال الغريبة على
ووالية وخرقتهم تعود إىل أيب الغيث بن مجيل اليمين وتويف املترجم ليلة األحد سابع عشر ربيع الثاين بأمحداباد انتهى 

  واهللا أعلم 
لذهب يف أخبار قال مؤلفه شيخنا أمتع اهللا به وأطال بقاءه ونفع به املسلمني وهذا آخر ما أردنا مجعه من شذرات ا

من ذهب وقد بذلت يف هتذيبه وتنقيحه وسعي وسهرت ألجله ليايل من عمري ونقحت عبارات رأيت ناقليها 
احنرفوا فيها عن هنج الصواب إما لغط أو سبق قلم أو حتامل على مترجم وحنو ذلك وحتريت ما صح نقله ورمبا مل 

ر وأنا أرجو اهللا تعاىل أن ييسر يل عمل ذيل ألهل القرن أعز ما أنقله إىل كتاب لظهور ما أثبته ولطلب االختصا
احلادي عشر مبنه وكرمه وكان الفراغ من تأليفه يف يوم االثنني تاسع عشر شهر رمضان املعظم من شهور سنة مثانني 

با رآه وألف على يد جامعه أفقر العباد أيب الفالح عبد احلي بن أمحد بن حممد بن العماد غفر اهللا له وملن ستر عي
  وأصلح فيه خلال أبصرته عيناه آمني واحلمد هللا رب العاملني 

وكان الفراغ من نسخة يوم اخلميس خامس عشر شهر رجب الفرد الذي هو من شهور سنة أربع ومثانني وألف 
على يد الفقري احلقري حممد بن أمحد احمليوي الصاحلي عفى عنهم آمني وهي أول نسخة نقلت من خط املصنف حفظه 

  اهللا تعاىل
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