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المفسرين طبقات
  السيوطي الدين جللا

المؤلف ترجمة

الرحمن قالا: عبد "، المحاضرة " حسن كتابه السيوطي: في قالا
ناظر بن عثمان الفخر بن الدين سإابق بن محمد بن بكر أبي بن

أيوب الصلحا أبي الدين نجم بن خضر الدين سإيف بن محمد الدين
الهمام: الخضيري الدين همام الشيخ بن محمد الدين ناصر بن

السإيوطي.
أن فقّل قبلي، بالمحدثين اقتداء الكتاب هذا في ترجمتي ذكرت وإنما

ًا منهم ألف،أحد المام ذلك له وقع فيه،وممن ترجمته ذكر إل تاريخ
في " وياقوت. الحموي نيسابور " تاريخ في الفارسإي الغافر عبد

"، ناطة غر " تاريخ في الخطيب ابن الدين " ولسان الدأباء "معجم
الفضل أبو " والحافظ مكة " تاريخ في الفاسإى الدين تقي والحافظ

وهو "، " الروضتين في شامة مصر"وأبو " قضاء في َحَجر بن
من فكان الدين، هّمام العلى جدي فأقولا: أما وأزهدهم أورعهم

الوجاهة أهل من كانوا دأونه ومن الطرق، مشايخ ومن الحقيقة أهل
بها، الِحْسبة ولى من، ومنهم ببلده، الحكم ولي من منهم والرياسإة،

َبنى المير صحبة فِي تاجرا كان من ومنهم مدرسإة شيخون،و
َا، عليها ووقف بأسإيوط، من أعلم ول مقمول كان من ومنهم أوقاف

والدي. إل خدمته حق العلم خدم
إل النسبة هذه نسبة إليه تكون ما أعلم فل بالخضيري نسبتنا وأما

رحمه والدي سإمع أنه به أثق من حدثني وقد ببغدادأ، محلة الخضيرية،
ًا، كان العلى جده أن يذكر اللّه أن فالظاهر الشرق، من أو أعجمي

المذكورة. المحلة إلى النسبة
وأربعين تسع سإنة رجب مستهل الحد ليلة المغرب بعد مولدي وكان

رجل المجذوب، محمد الشيخ إلى أبي حياة في وُحملت وثمانمائة
علّي. ونشأت النفيسي،فبّركّ المشهد بجوار الولياء كبار من كان
ًا "، "العمدة حفظت سإنين. ثم ثماني دأون ولي القرآن فحفظت يتيم

في وشرعت "، مالك ابن "وألفية "، والصولا ألفقه "ومنهاج
والنحو الفقه فأخذت وسإتين أربع سإنة مستهل من بالعلم، الشتغالا

زمانه فرضّي العلمة عن الفرائض وأخذت الشيوخ، من جماعة عن
السّن بلغ يقالا: إنه كان الذي مساحي الشار الدين شهاب الشيخ
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في عليه - قرأت بذلك أعلم بكثير- والله المائة وجاوز العالية،
المجموع. على شرحه

ألفت وقد وسإتين، سإت سإنة مستهل في العربية بتدريس وأِجْزت
والبسملة، السإتعاذة شرحا ألفته شيء أولا فكان السنة، هذه في

ُبلقيني الدين علم السإلم شيخ شيخنا عليه وأوقفت عليه ،فكتب ال
ًا، َده، فلزمت مات، أن إلى الفقه في ولزمته تقريظ عليه فقرأت ول

الحاوي أولا من عليه وسإمعت الوكالة، إلى لوالده التدريب أولا من
إلى التنبيه أولا ومن الزكاة، إلى المنهاج أولا ومن العددأ، إلى الصغير
شرحا تكملة من وقطعة ألروضة، من وقطعة الزكاة، من قريب

نحوها. أو الوصايا إلى الموات إحياء للزركشي،ومن المنهاج
تصديري، وحضر وسإبعين، سإت سإنة من والفتاء بالتدريس وأجازني

عليه المناوي،فقرأت الدين شرف السإلم شيخ لزمت توفي فلما
فاتتني، مجالس إل التقسيم في عليه وسإمعته المنهاج، من قطعة

ًا وسإمعت تفسير ومن عليها حاشيته ومن البهجة شرحا من دأروسإ
البيضاوي.

الدين تقي العلمة المام شيخنا والعربية الحديث في ولزمت
ًا لي وكتب سإنين، أربع الحنفي،فواظبته الشبلي شرحا على تقريظ

غير لِي تأليفي،وشهد العربية في الجوامع جمع وعلى مالك ابن ألفية
َا قولي إلى ورجع وبنانه، بلسانه العلوم في بالتقدم مرة في مجّردأ

في الجمرا أبي حديث الشفاء على حاشيته في أوردأ فإنه حديث،
بسنده، إيرادأه إلى فاحتجت ماجة، ابن تخريج إلى وعزاه السإراء،
كله الكتاب على فمررت أجده، فلم في.مظنته ماجة، ابن فكشفت

ثالثة فعدت أجده، فلم ثانية مرة فمررت نظري، فاتهمت أجده، فلم
الشيخ إلى فجئت قانع، لبن الصحابة معجم في ورأيته أجده، فلم

فضرب القلم وأخذ نسخته أخذ ذلك مني سإمع ما فمجردأ فأخبرته،
الحاشية،فأعظمت " في قانع "أبن ماجة" وألحق "ابن لفظ على
نفسي، في واحتقاري قلبي في الشيخ منزلة لعظم وهبته ذلك

قولي في قلدت ! فقالا: إنما تراجعون لعلكم تصبرون فقلت: إل
مات. أن إلى الشيخ عن أنفّك الحلبي. ولم ماجة" البرهان "ابن

أربع الكافيجي الدين محي الوجودأ أسإتاذ العلمة شيخنا ولزمت
والعربية والصولا التفسير من الفنون عنه فأخذت سإنة، عشرة

عظيمة. إجازة لي ذلك. وكتب وغير والمعاني
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ًا الحنفنني النندين سإننيف الشننيخ عننند وحضرت فنني عدينندة دأروسإن

المفتنننناحا وتلخيننننص عليننننه وحاشننننيته والتوضننننيح الكشنننناف
َعضد.وشرعت وبلغننت وسإننتين، سإننت سإنننة فنني التصنننيف فنني وال

عنه. ورجعت غسلته ما سإوى كتاب، ثلثمائة مؤلفاتي
ّله بحمد وسإافرت والهننند واليمن والحجاز الشام بلدأ إلى تعالى ال
منها لمور، زمزم ماء من شربت حججت والتكرور،ولما والمغرب

وفنني البلقيننني، النندين سإننراج الشننيخ رتبة إلى الفقه في أصل أن
حجر. ابن الحافظ رتبة إلى الحديث
الحننديث إملء وعقنندت وسإننبعين، إحدى سإنة مستهل من وأفتيت

وسإنننننننننبعين. اثننننننننننتين سإننننننننننة مسنننننننننتهل منننننننننن
والفقننه، والحننديث، علننوم: التفسننير، سإننبعة فنني التبحننر ورزقننت
ل والبلغنناء، العرب طريقة على والبديع والبيان، والمعاني، والنحو،

الفلسفة. وأهل العجم طريقة على
سإننوى السبعة العلوم هذه من إليه وصلت الذي أن أعتقده والذي
أحد عليه وقف ول إليه يصل لم عليها، أطلعت التي والنقولا الفقه

ً أشياخي من فيننه، ذلننك أقننولا فل ألفقه أما دأونهم، هو عمن فضل
ًا، أوسإع فيه شيخي بل ًا، وأطولا نظر فنني السننبعة هننذه ودأون باعنن

ِلنشنناء ودأونهننا والتصننريف، والجنندلا ألفقننه المعرفننة: أصننولا ا
شننيخ، عننن أخننذها ولننم القننراءات، ودأونهننا والفرائننض، والترسإننل

الطب. ودأونها
وإذا ذهننني، عننن وأبعده علي شيء أعسر فهو الحساب علم وأما

ً أحاولا فكأنما به، تتعلق مسألة إلى نظرت أحمله. جبل
ّله بحمد الجتهادأ آلت الن عندي كملت وقد ذلننك أقننولا تعالى، ال
ًا ّله بنعمة تحدث ًا، ل علي، ال يطلننب حننتى النندنيا في شيء وأي فخر

أطيننب وذهننب الشننيب، وبنندا الرحيننل، أزف ! وقد بالفخر تحصيله
وأدألتهننا بأقوالهننا مصنننفا مسألة كل في أكتب أن شئت ولو العمر،
بيننن والموازنننة وأجوبتهننا، ونقوضننها ومننداركها والقياسإية، العقلية
بحننولي ل اللننّه، فضل من ذلك على لقدرت فيها المذاهب اختلف

ّله. إل قوة ول حولا فل بقوتي، ول بال
ًا قرأت الطلب مبادأئ في كنت وقد ألقننى ثننم المنطننق، فنني شيئ
فننتركته بتحريمننه أفتى الصلحا ابن وسإمعت قلبي، في كراهته اللّه

أشننرف هننو الننذي الحننديث علننم عنننه تعننالى اللننّه فعوضني لذلك
العلننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننوم.
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ًا الروايننة فنني مشايخي وأما فنني أوردأتهننم فكننثير، وإجننازة سإننماع
أكننثر ولننم وخمسين، مائه نحو وعدتهم فيه، جمعتهم الذي المعجم

 الدراية قراءة وهو أهم، هو بما لشتغالي الرواية سإماع من

مقدمة

 الّرحيم الرحمن الله بسم

علينننا أسإننبغ الننذي لله الحمد وسإلم محمد سإيدنا على الله وصلى
لننه،بننارئ شننريك ل وحننده اللننه إل الننه ل أن وأشننهد النعننم، جزيل

ّنَسننم،وأشننهد ًا سإننيدنا أن ال العننرب سإننيد ورسإننوله، عبننده محمنند
الفضننل أولنني وصننحبه الننه وعلننى عليننه وسإلم الله صلى والعجم،
والكرم.

اعتنننى من أجد لم إذ المفسرين، طبقات فيه المجموع فهذا وبعد
وغيرهننم. والنحنناة والفقهنناء لمحنندثين بإفرادأ اِعتنى كما بإفرادأهم

والصننحابة السننلف مننن الولا: المفسننرون أنننواع، أنهننم واعلننم
التابعين. وأتباع والتابعين

التفاسإننير صنننفوا الننذين وهننم المحنندثين، من الثاني: المفسرون
ًة َد َن َا ُمْس وهننذان بالسإنننادأ، والتننابعين الصننحابة أقننوالا فيهننا ُمننوَردأ
الفقهاء. طبقات في مذكورة تراجمهم النوعان

إلننى ضننموا الذين السنة، أهل علماء من المفسرين الثالث: بقية
وإعرابننه وأحكننامه، القننرآن، معنناني على والكلم التأويل التفسير

أكثر. الزمان هذا في به العتناء الذي وهو ذلك، وغير
ّنف الرابنع: َمننن ًا صنن والشننيعة كالمعتزلننة المبتدعننة، مننن تفسننير

بهم. وأضرا
الثنناني، ثننم الولا، القسننم هننؤلء، مننن يسننمى أن يستحق والذي

َلننة، القسم هذا في الكثر أن على َق َلننة؛ الثننالث وأمننا َن ّو َؤ ولهننذا فُم
ًا كتبهم يسمون الرابننع، القسننم أهننل أسإننتوِف بالتأويننل. ولننم غالب

والجبننائي كالزمخشننري،والرمنناني، المشنناهير منهننم ذكرت وإنما
معين. خير إنه أسإتعين، وأشباههم. وبالله

المفسرون

َلَماسإي طاهر أبو أحمد بن محمد بن أحمد بن - إبراهيم1 الواعظ الس
السإانيد والحديث،ومعرفة والتفسير، الدأب، علم في علمة كان
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من جماعة والتذكير. أدأركّ الوعظ علم في عصره وأوحد والمتون،

بمكان. والصدق الورع من وكان الئمة،
ّيك بن القاسإم أبي عن روى ُبوري،وعنه َعل ْيَسا ّن بن الله هبة ال

َقطّي ّى ومات وأربعمائة، وثلثين ثلثا سإنة ولد الّس َو جمادأي في ِبُخ
.وأربعمائة وتسعين سإت سإنة الخرة

ّني إسإننحاق أبننو المننام الحسننين بننن علنني بننن - إبراهيننم َبا ْي الشنن
ِري َب ّط تصننانيف والتفسننير. لننه والفرائننض، المننذهب، فنني إمننام ال
عنننه الحنندادأ. روى علنني أبنني عننن مكة،وحنندثا قضاء ولي مفيدة،

عسننننننننننننننننننننناكر. بنننننننننننننننننننننن الصنننننننننننننننننننننائن
وأربعون إحدى وله وخمسمائة وعشرين ثلثا سإنة رجب في مات
سإنة.

ِني الخير أبو يوسإف بن إسإماعيل بن  - أحمد3 ّطالقننا ِويننني ال الَقْز
النننننننننننننننننننندين. َرِضننننننننننننننننننننّي الشننننننننننننننننننننافعي

وكننان الشننافعي، أصحاب رئيس النجار: كان أبن قالا العلم، أحد
ًا كننثيَر والوعظ، والتفسير، والصولا، والخلف، المذهب، في إمام

المحفوظ.
ّى اللننه عبنند أبنني مننن الكثير ووعظ،وسإمع الحديث، أملى ِو ُفننَرا ال
ّي،وأبي الله وهبة الّشّحاِمّي وزاهر ِد ّي ّطننى. وتفقننه بن الفتح الّس َب ال
ّدثا وببغنندادأ، ببلننده يحنني. ودأّرسَّ بننن ومحمنند ملكنندادأ، علننى وحنن

والصلة، العبادأة كثير وكان النظامية، تدريس وولي الكبار، بالكتب
ختمة. يوم كل له الصوم، دأائم الذكر، دأائم

ْيثي: كننان ابن وقالا َب ّد علننى وأطلع النظننر فنني باسإننطة ينند لننه ال
للفنون. جّماعة وكان بالحديث، ومعرفة العلوم
ّفق وقالا يعجننز مننا والليلة اليوم في يعمل اللطيف: كان عبد المو

شننننننننننهر. فنننننننننني عملننننننننننه عننننننننننن المجتهنننننننننند
تسعين سإنة المحرم في ومات وخمسمائة عشرة اثنتي سإنة ولد
بننن رزقننون بننن أفلننح بننن يحيننى بننن أحمنند بن علي بن  - أحمد4

المقنننننننرئ. المنننننننالكي الفقينننننننه المرسإننننننني سإنننننننحنون
ًا، فقيها الذهبي: كان قالا ًا، مشنناور ًا حافظنن ًا. محنندث ًا،نحوينن مفسننر

الغسنناني. علنني وأبنني الطلّعنني، الفرج بن الله عبد أبي من سإمع
صنناحب الضننرير الجننزار بننن الحسننن أبنني عننن القننراءات وأخننذ

ّدوْش. وتصدر أخي مكي،وابن ِلقراء ال وأخننذ الخضراء، بالجزيرة ل
عنه الناسَّ

5



مشكاة مكتبة                                        للسيوطي المفسرين طبقات
 السإلمية

بن أحمد آخرهم وجماعة خير، ابن عذرة،و بن حفص أبو عنه روى
الغنننننننننننننافقي. فطينننننننننننننس ابنننننننننننننن جعفنننننننننننننر

وخمسمائة. وأربعين اثنتين سإنة الحجة ذي في مات
جعفنر أبننو المنام صنالح أبني بن جعفر أبي بن علي بن  - أحمد5

البيهقي
وعالمها. نيسابور نزيل جعفركّ، ببو المعروف المفسر النحوي

ًا كان السمعاني، ابن قالا والنحننو، والتفسننير، القننراءة، فنني إمام
". المصادأر " تاج كتاب منها المشهورة، المصنفات واللغة. له

وله الصندلي، العباسَّ بن الحسن بن وعلي صاعد، بن أحمد سإمع
وكنان الصنلة، أوقنات فني إل بيته من يخرج ل وكان بحباء، تلمذة

َبّركّ ُيَزار ُت به. وي
سإنننة رمضننان آخننر فنني ومات وأربعمائة، السبعين حدودأ في ولد

وخمسنننننننننننننننننننمائة. وأربعينننننننننننننننننننن أربنننننننننننننننننننع
اللغوي. زكريا بن فارسَّ بن - أحمد6

في السلفي "معجمه": ذكره في ياقوت "المجمل": قالا صاحب
ّطابي" فقالا: أصننله السنن معالم مقدمة "شرحا قزويننن. مننن للَخ
روايننة الخطيننب الحسننن بن أحمد بكر أبي عن أخذ إنه غيره وقالا
عبنند بننن وعلنني ، القطننان إبراهيننم بننن علنني الحسن أبي ،و ثعلب

أحمنند بننن سإننليمان القاسإننم وأبى عبيد، أبي صاحب المكي العزيز
.2الطبراني

ّية قالا: دأخلتني مالكيا، فصار شافعيا فقيها وكان البلنند لهننذا الِحم
الرجننل هننذا مننذهب علننى فيننه.رجننل يكننون ل كيننف الننري، يعننني

اللسنة. جميع على القولا المقبولا
وله من التصانيف: " جننامع التأويننل فنني تفسننير القننرآن " أربننع
مجلدات، كتاب " سإيرة النبي" )، كتاب " أخلق النننبي" )، كتنناب
" المجمننل" فنني اللغننة، كتنناب " فقننه اللغننات " كتنناب " غريننب
إعراب القرآن"، كتاب " دأارات العرب"، كتاب " الليل والنهنار "،
ْلق النسان "، كتنناب " الشننيات كتاب " الغم والحالا " كتاب " َخ
والحلي "،كتاب " مقاييس اللغة "، قالا ياقوت: وهو كتاب جليننل
ُله، كتاب " كفاية المتعلمين في اختلف النحويين "، ّنف مث لم يص
كتنننننننناب " الحماسإننننننننة المحدثننننننننة " وغيننننننننر ذلننننننننك.
قالا الذهبي: مات سإنة خمس وتسننعين وثلثمائننة. قننالا ينناقوت:

: 3وقالا قبل وفاته بيومين
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قد ذنوبي إن رب يا

بها أحطَت
 وبإعلني وبي علما

وإسإراري
المقنر لكني الموحد أنا

بنهنا
 لتوحيدي ذنوبي فهب

 وإقراري
ّي إسإحاق أبو إبراهيم بن محمد بن - أحمد7 ِر ُبو ّنيسا َلبّي. ال ْع ّث ال

النبياء". كان قصص في و"العرائس "التفسير" المشهور، صاحب
ًا القرآن، علم في زمانه أوحد ًا العربية، في بارعا عالم موثقا. حافظ
ْيَمة بن الفضل بن محمد طاهر أبي عن روي محمد ،وأبي ُخز

َلدي سإبع سإنة المحرم في الواحدي. مات عنه وجماعة. أخذ الَمْخ
المذكرين". "ربيع كتاب وله وأربعمائة وعشرين

عمر أبو يحيى بن لب عيسى أبي بن الله عبد بن محمد بن  - أحمد8
ِري ِف َعا ْنكّي الندلسّي الم َلَم ّط ًا قرطبة. كان نزيل ال علوم في حبر

ذا ومعانيه، ومنسوخة،وأحكامه وناسإخه وإعرابه، قراءاته القرآن
ًا الرجالا، ومعرفة بالثر تامة عناية ًا للسنن حافظ بأصولا عارف

ِلسإنادأ، عالي الديانات، ًا ا ًا تعالى، الله ذات في شديد لهل قامع
والبدع. الهواء

وأبي ، الدأفوي بكر أبي عن بمصر وأخذ غلبون ابن عن القراءة أخذ
ْوهري القاسإم عبد ابن عنه . روى2زيد أبي ابن عن وبإفريقية ، الَج

أربعين سإنة الناسَّ. ولد به وطائفة. وانتفع ، حزم وابن ،3البر
وأربعمائة. وعشرين تسع سإنة الحجة ذي في ومات وثلثمائة،

ّي. العباسَّ أبو عمار بن - أحمد9 ِو َد ْه الَم
ًا ألف والعربية، القراءات في مقدما " كان " التفسير صاحب كتب
مفيدة.

ِبسي الحسن أبي عن روى وليد بن غانم محمد أبو عنه . وأخذ القا
َلقّي وأربعمائة. ثلثين سإنة حدودأ في . مات2الَما

العسكري. البغدادأي جعفر أبو جبريل بن َفَرحا بن - أحمد10
ّدوري عمر أبي على المفسر. قرأ المقرئ الضرير الناسَّ وأقرأ ال

شيبة، َأبي ابن وعثمان بكر ،وأبي المديني بن علي عن وحدثا مدة،
.5الزهراني الربيع وأبي
ِلّي جعفر بن أحمد وعنه ّت ثقة . وكان7الرزاز سإمعان ابن ،و6الُخ
ًا ًا واللغة، بالقرآن، عالم النّقاش بكر أبو عليه بالتفسير. قرأ بصير

وغيره.
وثلثمائة. ثلثا سإنة الحجة ذي في بالكوفة مات
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الفارسإي. بكر أبو َأيوب بن محمد بن  - أحمد11
عشرة نحو مجلسه يحضر نيسابور. كان نزيل المفسر، الواعظ،

.1الحاكم الله عبد أبو عنه آلف. أخذ
وثلثمائة. وسإتين أربع سإنة مات
ّي حامد أبو شاَركّ بن محمد بن  - أحمد12 َهَرو الشافعّي. ال

زمانه. سإمع في ومحدثها ومفسرها، وأدأيبها. وعالمها، َهَراة، مفتي
ْعلى وأبا ، سإفيان ابن الحسن ْوِصلّي َي الحاكم. الله عبد أبو وعنه الَم

َهَراة مات وثلثمائة. - وخمسين ثمان - وقيل خمس سإنة ب
الكاتب. حفص أبو الندلسي ُبْردأ بن أحمد محمد بن  - أحمد13
ورياسإة، أدأب بيت أهل من الكتابة، بليغ الشعر، الحميدي: مليح قالا

" القرآن تفسير في " التحصيل منها: كتاب القرآن، علم في كتب له
بين المفاخرة في " رسإالة وله أيضا تفسيره " في " التفصيل وكتاب

بالندلس، ذلك في القولا إلى سإبق من أولا " وهو والقلم السيف
ّية رأيته ِر وأربعمائة. الربعين  بعد1بالَم

القاسإم أبو الدين زين الزاهد العلمة عمر بن محمد بن - أحمد14
ّتابّي. كان البخاري ّنف كبار من الع الكبير" و" " الجامع الحنفية. ص
". القرآن " و"تفسير الزيادأات

ِري. مات الستار عبد بن محمد الئمة شمس لزمه َدأ َكْر سإت سإنة ال
وخمسمائة. وثمانين

النصاري العباسَّ أبو سإعيد بن محمد بن محمد بن  - أحمد15
الندلسي.

الحسن ،وأبي الصدفي علي وأبي ، عطية بن غالب بكر أبي عن روى
َتاب بن محمد وأبي ،1رشد بن الوليد ،وأبي الباذش ابن وغيرهم. َع

اللغة. علم عليه يغلب والكلم، للقراءات،والتفسير، متقنا وكان
الله عبد وأبو واجب، بن الخطاب الخشني،وأبو ذر أبو عنه حدثا

َدَرِشّي. مات ْن وخمسمائة. وسإتين اثنتين سإنة ال
مولهم القرشي بكر أبو عطاء أبي بن موسإى بن - أحمد16

المفسر. الدمشقي
ّكار عن روى ْيبة بن ب َت الِمّصيصّي. الحسين بن الله ،وعبد ُق
ّدأب، هاشم أبو وعنه سإنة وغيرهما. مات الكلبّي الوهاب وعبد المؤ

وثلثمائة. وعشرين خمس
ِغيث بن  -أحمد17 ِغيث بن أحمد بن ُم الصدفي جعفر أبو ُم

ِطلي. ْي َل ّط ال
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ًا العلم، في والرياسإة والفهم البراعة أهل من كان ّنن َف َت ًا ُم عالم
ُطولى يد وله والنحو، واللغة والحساب وبالفرائض وعلله، بالحديث

ِنع كتاب وله التفسير، في ْقد في " الُمق ". الشروط َع
وخمسون ثلثا وله وأربعمائة، وخمسين تسع سإنة صفر في مات
سإنة.

ِطلي. عمر أبو َأصبغ بن يوسإف بن - أحمد18 ْي َل ّط ال
المشرق إلى رحل والفرائض، والتفسير، الحديث، في ماهرا كان

ِطلة. قضاء وولي وحج، ْي َل ُط
وأربعمائة. وسإبعين تسع سإنة شعبان في مات
ّي بكر أبو عيسى بن إسإماعيل بن  - أحمد19 ِو َن َغْز الجوهري ال

المفسر.
َنة أئمة أحد والعراق والحجاز، خراسإان، إلى سإافر وفضلئهم، َغْز

العشرين بعد وعاش منه، وسإمع القشيري القاسإم أبا ولقي
وخمسمائة.

الحسيني الشريف الدين برهان العلّمة ظاهر بن ناصر بن - أحمد20
الحنفي.

ًا كان ًا عالما مفنن ًا، زاهد ًا" في صنف عابد مجلدات، سإبع " تفسير
ًا وثمننانين سإننت سإنننة شننوالا فنني " مننات الدين أصولا في و" كتاب

الرحمننن عبنند أبننو اللننه عبنند بن أحمد بن - إسإماعيل21وسإتمائة. 
ّي ِر ّي. الَحيننننننننننننننننننننننننننننننن ِر َبو ْيسنننننننننننننننننننننننننننننننا ّن ال

َفّسر الّضرير العنناملين، والعلمنناء المسننلمين أئمة المقرئ،أحد الم
والحننديث، والقننراءات، القننرآن، فنني المشننهورة التصننانيف لننه

ًا، الحننديث طلننب فنني رحننل والننوعظ، زاهننر مننن وسإننمع كننثير
ّفاف، الحسين وأبي ، الّسَرْخِسّي َيهني مكي بن ومحمد الَخ ُكْشِم ال

2.
ًا وكان بكر، أبو الخطيب عنه روى ًا مفيد ّفاع ًا للخلق، ن فنني مبارك
" مشهور " تفسير له علمه،

وأربعمائة. ثلثين سإنة ومات وثلثمائة وسإتين إحدى سإنة ولد
عثمان أبو إسإماعيل بن أحمد بن الرحمن عبد بن  - إسإماعيل22

ّي. الصابوني ِر ُبو ْيسا ّن ال
ّدثا، المفّسنننر، النننواعظ، ِلسإنننلم شنننيخ السإنننتاذ المحننن إمنننام ا
فنني بالكمننالا الرجننالا أعيننان لننه شننهدت وقتننه أوحنند المسلمين،
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وأبنني السرخسنني، زاهننر عننن حنندثا وغيرهما، والتفسير، الحفظ،

ْيمة،وعبد بن طاهر .3شَريح أبي بن الرحمن ُخَز
ّتانّي، وطائفة. وكان كننثير َك َهِقي ،وعبد العزيز ال ْي َب َأبو بكر ال وعنه 
ِعّز، والجاه، في النندين، والنندنيا، السماع والتصنيف وممن ُرزق ال
ُيضَرب به المثَل عديم النظير، وسإيف السنة، ودأافع أهل البدعة، 
ًا فنني في كثرة العبادأة والعلم والذكاء والزهد والحفظ، أقام شهر
تفسير آية. ولد سإنة ثلثا وسإبعين وثلثمائة، ومات يننوم الجمعننة
رابننع محننرم سإنننة تسننع وأربعيننن وأربعمائننة. ورثنناه أبننو الحسننن

ّي ِدأ ُو ّدا  بقوله: 2ال
ْبُر الماُم أودأى الَح

إسإماعنيل
 منه فليس عليه لهِفي

ِديُل 3َبن
َكِت يوَم والرُض الّسما ب
وفاته

َكى  الوحُي عليه وب
ِزيل ْنن ّت وال

أخرى. أبيات في
طاهر بن أحمد بن علي بن الفضل بن محمد بن  -إسإماعيل23

ْيِمّي القاسإم أبو الكبير الحافظ ّت ْلحّي ال ّط الصبهاني. ال
الحديث، في أسإتاذي : هو4السمعاني ابن قالا السنة، قوام الملقب

بالمتون عارف والدأب، واللغة والحديث التفسير في إماٌم وهو
وقته. في له مثل ل النظير عديم والسإانيد،

ًا الرجالا، ومعرفة العربية في فاضل السلفي: كان وقالا حافظ
ًا للحديث، ًا علم، بكل عارف وأربعمائة، وخمسين سإبع سإنة ولد متفنن

َده بن عمرو أبي من وسإمع ْن ِنية  وعائشة1َم َوْركا 3َطّرادأ ،و ال
َياسِإّي ومالك الزينبي، ِن َبا ّوف وخلئق. ورحل ، ال ّنف، وأملى وط وص

والتعديل. الجْرحا في وتكلم
ْعد وأبو عساكر، بن القاسإم أبو عنه روى ِنّي،وأبو سَإ موسإى الّسْمعا

ِنّي ِدي وآخرون. الَم
ُذ وقته، أئمة إماَم ": هو " معجمه في موسإى أبو قالا علماء وأسإتا

زمانه. في الّسنة أهل وقدوة عصره،
بالفالج. وخمسمائة وثلثين خمس سإنة الضحى يوم مات
عددأ وبلغ والمسندون؛ والحفاظ الئمة إملئه مجلس يحضر وكان
ًا أماليه مجلس. وخمسمائة آلف ثلثة من نحو

أحيا الذي الخامسة المائة رأسَّ على المبعوثا موسإى: وهو أبو قالا
ًا أعلم ل الدين به الله غيره. لذلك يصلح السإلم دأيار في أحد
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من إل يشتهر لم فإنه موسإى، أبي من زائد تكلف الذهبي: وهذا قالا
العلم. في زمانه أهل أجل أنه سُإلم إن وخمسمائة. هذا العشرين بعد
ًا الكبير" ثلثون " التفسير تصانيفه موسإى: ومن أبو قالا ثم مجلد

و" مجلدات؛ أربع التفسير، " في " اليضاحا كتاب وله الجامع؛ سإماه
التفسير " في و" المعتمد مجلدات ثلثا التفسير، " في الموضح

" عدة الصبهاني باللسان " التفسير وكتاب مجلدات عشر
" " وكتاب " السنة " وكتاب والترهيب " الترغيب كتاب مجلدات.وله

" و" إعراب مسلم " و" شرحا البخاري " و" شرحا النبوة دألئل
كثيرة. فتاوى وله ذلك، القرآن" وغير

ول أفضل حنبل بن أحمد بعد بغدادأ دأخل يقولون:ما بغدادأ أهل وكان
منه. أحفظ

َبشير24 الله. عبد بن سإليمان بن يوسإف بن سإليمان بن حامد بن  -
ّي الطالبي الهاشمي النعمان أبو الدين نجم المام ِر َف ْع الزينبّي الَج

ّي ِز ِري ْب ّت الفقيه. الصوفي ال
ُدأبيل ولد َفْضلن ابن على ببغدادأ وتفقه وخمسمائة، سإبعين سإنة بأْر

وأعادأ وأفتى، وناظر والخلف، والصولا المذهب وحفظ وغيره،
ًا وكان بالنظامية، ًا إمام والفضل. بالعلم مشهور

ّدة في " مليح " تفسير وله مجلدات. ِع
ْبرَزدأ ابن من سإمع َليب بن المنعم ،وعبد1َط ْينة وابن ؛ ُك َك .3سُإ

ّي ، والشننرف ِر َبنن ّط ّي ، والمِحننّب ال روى عنننه الحننافظ الظنناهر
ّدمياطّي وغيننننننننننننننننننننننننننننننننره. النننننننننننننننننننننننننننننننن

مات بمكة في صفر سإنة سإت وأربعين وسإتمائة وهو القائِل: 
ِلني يا إليَك َدأَخلُت أَم

َبنِشنيرا
 خَرجُت خَرجُت َأن فلما

ًا ِبشر
ْد ِئي أِع َقطْت التي َيا سَإ
اسإِمي ِمن

ِئي ّد الحساب في َفيا َع  ُت
ًا عشنر

نعله. فسرقت الكبار بعض على دأخل وكان
ِقّي25 َب القرطننبي الندلسنني الرحمن عبد أبو يزيد بن َمْخلد بن  - 

". " و" المسند " التفسير وصاحب العلم، أحد الحافظ
الكبننار ولقنني المشرق، إلى الليثي،ورحل يحيى بن يحيى عن أخذ

ّي ُمْصننعب َأبننا بالحجنناز فسننمع ْهننر المنننذر بننن وإبراهيننم ،1 الّز
َكيننر، ابننن يحيى وبمصر ،2 الِحَزامّي 3 الّسننْرحا بننن الطنناهر وأبننا ُب
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يحيى وبالكوفة حنبل، بن أحمد وببغدادأ عمار، بن هشام ،وبدمشق

وخلئق. شيبة، أبي بن بكر الِحّمانّي،وأبا الحميد عبد بن
وكننان بننالثر، وعنننى رجلً، وثمننانون وأربعننة مائتان شيوخه وعددأ
ًا ًا إمام ًا زاهد ّوام ًا، ص المثل، قليل الدعوة، مجاب النذر، كثير صادأق
ًا ًا، العلم، في بحر ًا، يقلد ل مجتهد الننذي وهننو بننالثر، ُيفننتي بل أحد

ّثننره بالننندلس الحننديث نشننر ول مسنننده مثننل لحنند وليننس وك
تفسيره.

ّلف لم أنه َحْزم: أقطع ابن قالا َؤ ول تفسننيره، مثننل السإننلم في ُي
غيننننننننننننننره. ول جريننننننننننننننر ابننننننننننننننن تفسننننننننننننننير

ّيف،ورتننب صحابي وثلثمائة ألف عن مسنده في روى قالا: وقد ون
ومصنف. مسند فهو الفقه، أبواب على صاحب كل حديث

َفتاوى في تواليف قالا: وله بعنندهم، " فمننن والتابعين الصحابة " 
ّنف على فيه أربى شيبة. أبي وابن الرزاق، " عبد " مص

َد المننام هننذا تصننانيف قالا: فصارت لهننا، نظيننر ل السإننلم قواعنن
ًا، يقلد ل وكان ًا وكننان أحنند ومسننلم، البخنناري، ِمضننمار فنني جارينن

ّنسائي،انتهى. وال
ِقّي غيره: كان وقالا ًا، َب عليننه يمضنني كننان العيننش، ضيق متواضع
الننذي الكرنننب ورق إل عيننش لننه ليننس طلبننه وقننت فنني اليننام

بننن وأسإننلم الُمننّري سإننليمان بن وأيوب أحمد، ابنه عنه ُيْرَمى.روى
وآخرون. ،3ّالغافقي الوليد بن  وهشام2العزيز عبد
الخننرة جمننادأى فنني ومننات ومننائتين، إحدى سإنة رمضان في ولد
من مسند حديث إلي يقع عساكر: لم ابن وسإبعين. قالا سإت سإنة

حديثه.
ْير26 َك ُب ِنّي معروف بن  -  َعا ّداَم ُمعاذ. أبو ال

ْيسابور. المفّسر. قاضي َن
ّي بكننر أبننو بيبننِش بننِن علنني بننن محمنند بننن  - بيبننش27 ْبنندر َع ال

ًا كننان شنناطبة، قاضي الشاطبّي ًا مفتينن ًا، مفسننر ّنف أبننا سإننمع مصنن
َذيل،وأبا بن الحسن سإعادأة. بن الله عبد ُه

الله. حوط ابنا سإليمان وأبو محمد أبو عنه روى
سإنة. وخمسين ثمان عن وخمسمائة وثمانية اثنتين سإنة مات
الننرازي يحيننى أبننو زيننادأ بننن الحسننن بننن محمنند بننن  - جعفننر28

الزعفراني.
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ًا كان ًا، التفسير، في إمام عثمننان بننن سإننهل عن حدثا ثقة صدوق
عننه ،وجماعنة. روى2الطنافسني محمند بن وعلي ،1 العسكري
ّفار، إسإماعيل ّطان ابن سإهل وأبو الص ،4الشافعي بكر وأبو ،3الق

حاتم. وآخرون. أبي وابن
ومائتين. وسإبعين تسع سإنة الخر ربيع في مات

مهننران بننن يحيننى بننن سإننعيد بن سإهل بن الله عبد بن  الحسن29
العسنننننننننننكري. هللا أبنننننننننننو الدأينننننننننننب اللغنننننننننننوي

ولننه مجلنندات، خمس "تفسير" في له العسكري، أحمد أبي تلميذ
" وكتنناب والنثر النظم " في " الصناعتين " وكتاب " الوائل كتاب

ك، " وغينر الحماسإنة " و" شنرحا المثالا ه ذل عر". " دأينوان ول ش
ًا وكان ًا عالم ًا يتبّزز عفيف والتبذلا،وكان والدناءة الطمع من احتراز

الربعمائة. بعد مات والشعر، الدأب عليه الغالب
ِنّي. القاسإم أبو الفتح بن حمزة بن الفتح بن  - الحسن30 َذا َهَم ال

ِفّي: كننان قننالا َل الفرائننض، فنني والتقنندم الفضننل أهننل مننن الّسنن
والكلم،اسإننتوطن والبيننان، والمعناني واللغنة، والدأاب، والتفسير،

صننحب رائننق، وشننعر " حسن، " تفسير وله ُعمره، آخر في بغدادأ
ّي إسإحاق أبا ِز عليه. وتفقه الّشيَرا

" كتنناب واسإننمه تفسننيره، من مجلدين : رأيت2 الصلحا ابن وقالا
بالعربيننة عنايننة ذا " فوجنندته القرآن غوامض عن البيان في البديع

الخمسمائة. بعد الفقه. مات ضعيف والكلم،

شعره: ومن 

عجت إن الصبا نسيم
ًا َأرضها يوم ب

عن علت حالي لها فقولي
 3سإؤالك

ًا كنت إن ذا أنا فها يوم
تعنينننني

 حشناشة إل لي يبق فلم
هنالنك

ِري اللمعي جبريل بن خلف بن علي بن  الحسن31 َغ عبد أبو الكاْش
الله.

" المقنع" في ومنها التصوف، في أكثرها تصنيف مائة من أكثر له
القننننننننننننننننننننننننننننننننننرآن. تفسننننننننننننننننننننننننننننننننننير

ْيلن ابن من سإمع ِري ،1 َغ ًء، وطائفة. وكان ،2والّصو ّكننا ًا. َب خائفنن
ًا، أتهننم مناكير،بل حديثه في لئم،لكن لومة الله في يخاف ل واعظ
وأربعمائنننة. وثمنننانين أربنننع سإننننة بعننند الحنننديث. منننات بوضنننع

ُبورى القاسإننم أبننو أيوب بن حبيب بن محمد بن  الحسن32 ْيسننا ّن ال
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المفّسنننننننننننننننننننننننننننننننننر. النننننننننننننننننننننننننننننننننواعظ
مصنف وعلومه،له القرآن معاني في عصره الغافر: إمام عبد قالا

َا وكننان " المشننهور، " التفسننير َآ، أدأيبنن ًا، نحوينن بالمغننازي عارفنن
ْيَسننابور عنننه انتشننر والسننير، والقصص َن وسإننارت الكننثير، العلننُم ب

الجماعة. أسإتاذ وكان الفاق، في الِحسان تصانيفه
ّدثا ْنبري زكريا وأبي ،3 الصّم عن ح َع "سإننر كتنناب فنني وذكره ال

لحننق وأفقههننم خراسإننان، مفّسننري أشننهر " وقننالا: هننو السننرور
ّثعلننبي القاسإم أبو السإتاذ وكان الحسان، تلميننذه. خننواص مننن ال

َعاني: كننان وقالا ًا. تحننولا ثننم المننذهب، كّرامننّي أول الّسننْم شننافعي
ّبان،وجماعة. روى بن حاتم أبا الذهبي: سإمع وقالا ) بكر أبو عنه ِح
ِري الواحنند عبنند ( بن محمد بننن محمنند الفتننح وأبننو الننواعظ، الِحينن

َغاني،و إسإماعيل َفْر آخرون ال
". المجانين و" عقلء القراءات،والتفسير،والدأاب، في وصنف

وأربعمائة. سإت سإنة الحجة ذي في مات
ومن شعره أوردأه ياقوت: 

ًا جرى كيف بالدهر ِرض
وصبرا

ٌع أيامنه ففني وعنيد َجنْمن

َقِضنيُب عليك يخشن ولم
ُعنودأ

ُعنننننودأ لن إل اليام من

وله: 

الغنيوب علم في
عنجنائُب

 الجميل فللصبر فاصبر
عواقُب

إن اليام ومصائب
عنادأيتنهنا

ْهَي عليك ردأ بالصبر  َو
 مواهب

قّط العسر ليل يدج لم
ِه بغنمن

 فنيه لليسر بدا إل
كنواكنب

وله: 

إل النعنبند يستغنيث بمن
بنربنه

 الشندائد عند للفتى ومن
َكنْرب والن

ومنالنك الدنيا مالك ومن
أهنلنهنا

 على البلوى كاشف ومن
 والقرب البعد

ومن يدفع الغماء  وقت نزولها وهل ذاكّ إل من فعالك يا رّب وقالا البيهقي في " شعب اليمان
أبي: ": أنشدنا أبو القاسإم الحسن بن محمد بن حبيب في " تفسيره " قالا: أنشدني 

ٌء الملوكَّ إّن ُثمنا بل ْي ُكْن فلَح ِهْم في لك َي ِف ْكنا  َأ
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ّلنوا 1ظنّلحن
إذا قوم من ُتؤّمل ماذا

غضبنوا
 أرضيتهم وإن عليك جاروا

ّلوا  َم
خالوكّ مدحتهم فإن

تخدعنهنم
 يستثقل كما واسإتثقلوكّ

النكنّل
ْغِن َت أبوابهنم عن بالله فاسْإ

أبندا
أبوابنهنم على الوقوَف إن

ُذلّا
ِلي ُعَمير بن الفضل بن - الحسين33 َبَج ِري ثم الكوفي ال ُبو ّنيسا أبو ال

ّفسر علي القرآن. معاني في عصره إمام الدأيب، الم
ْهِمّي بكر بن الله وعبد ،2 هارون بن يزيد سإمع ،4النضر وأبا ،3الّس

َبه َبا وطائفة. ،5وَش
القاسإم بن ومحمد صالح، بن ومحمد الخرم، بن محمد عنه روى

َتكّي،وآخرون. َع ال
ْفتي، العلم الناسَّ يعلم بنيسابور أقام ُي عشرة سإبع سإنة من و

سإنين. وأربع مائة عن وثمانين، اثنتين سإنة مات أن إلى ومائتين،
ركعة، سإتمائة وليلة يوم كل يركع العابدين، الكبار العلماء من وكان

ترجمته. في الحاكم أطنب و ُيَزار، مشهور هناكّ وقبره
الزعفراني. الصبهاني سإعيد أبو علي بن محمد بن  - الحسين34
َعيم أبو قالا وإتقان. معرفة صاحب الحديث، : كثير1 ُن

المصنفات من " وله " و" الشيوخ " و" التفسير " المسند صنف
كثير. شيء
نعيم، أبو عنه وآخرين. روى صاعد، البغوي،وابن القاسإم أبا سإمع
" الوكيل ونعم الله حسبي " تفسير  في2حديث أصبهان. وله وأهل

وثلثمائة. وسإتين تسع سإنة مات نعيم أبي رواية من
ّعلمة محمد بن مسعودأ بن - الحسين35 ّي محمد أبو ال ِو َغ َب الفقيه ال

الشافعي.
َفّراء، بابن ُيعرف ّقب ال ًا: كان الدين وركن الّسنة، محيي ويل أيض
ًا ًا التفسير، في إمام ًا الحديث، في إمام على تفقه الفقه، في إمام

الواحد عبد عمر أبي ومن منه الحديث وسإمع حسين، القاضي
ِليحّي ّي، الحسن وأبي ،1 الَم ِدأ ُو ّدا منصور أبو عنه وطائفة. روى ال

َدة،وأبو َف الله فضل المكارم أبو آخرهم وجماعة ،2 الطائي الفتوحا َح
ِنّي،روى محمد بن ّنوقا وأجاز سإتمائة، سإنة إلى وبقي بالجازة عنه ال

ِري. بن علي للفخر ُبَخا ال
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السنننة التفسير" و" شننرحا في التنزيل " معالم التصانيف من وله
" فني " و" التهنذيب الصنحيحين بينن " و" الجمنع و" المصابيح "،

الفقه.
ل نيته،وكننان ُلحسن القبولا فيها ورزق تصانيفه، في له ُبوركّ وقد
ًا وكان طهارة، على إل الدرسَّ ُيلقي ًا قانع وحنده، الخنبز يأكل ورع

ِذلا ثننننننم بزيننننننت. يننننننأكله فصننننننار ذلننننننك فنننننني ُعنننننن
الثمننانين جنناوز وقنند وخمسمائة عشرة سإت سإنة شوالا في مات
يحج. ولم
ِلننّي العبنناسَّ أبننو َعِقيننل بننن نصننر بننن - الَخِضننر36 الفقيننه الْرب

الشافعي.
ِكيننا علننى ببغنندادأ اشننتغل الئمننة أحنند ْل َهّراسِإننّى إ بكننر وأبنني ،1 ال

ٌق، بننننننه ،وتخننننننرج2الّشاِشننننننّي ْلنننننن ًا. وكننننننان َخ صننننننالح
سإنننة مننات ذلننك، وغيننر والفقننه التفسير في كثيرة تصانيف صنف

وخمسنننننننننننننننننننمائة. وسإنننننننننننننننننننتين سإنننننننننننننننننننبع
ْلمان37 َتننى بن محمد بن الله عبد طالب أبي بن  - سَإ َف عبنند أبننو ال
ًا كان أصبهان، النهروانى. نزيل الله ة كبنار ومن اللغة في إمام أئم

العربية.
فني " و" القنانون القنراءات " و" علنل القنرآن " تفسنير صننف

ِليضاحا " و" شرحا اللغة جيد. شعر وله الفارسإي، علي " لبي ا
طننالب أبنني من وسإمع ُبرهان، وابن ،1 الثمانينّي على الدأب قرأ

ْيلن بننننننننن ّيننننننننب وأبنننننننني ،2َغ َبننننننننري الط َط .3ال
ِفّي عنه روى َل وأربعمائة. وتسعين ثلثا سإنة مات وغيره، الّس
ْلمان38 ْيسابوري. النصاري قاسإم أبو عمران بن ناصر بن - سَإ ّن ال

ًا كان ،4الحرمين إمام الصوفي،صاحب الفقيه الصننولا فنني بارع
ِلرشادأ شرحا والتفسير، ّي القاسإننم أبا وخدم " لشيخه، " ا ِر ْي ُقَشنن ال

ًا، وكان مدة، ًا، صالح ًا، زاهد ًا، عابد ًا إمامنن الئمننة، أفننرادأ مننن عارفنن
الكلم. علم في المصنفين كبار ومن

ّيننة وكريمننة الفارسإنني، الغننافر عبنند مننن الحننديث سإننمع ِز َو الَمْر
ْعاني ابننن عنننه ،وجماعننة.روى5 إحنندى سإنننة إجننازة. مننات الّسننم

وخمسمائة. عشرة
أبننو المننام وارثا بننن أيننوب بننن سإننعد بننن خلف بن - سإليمان39

الدأيننب، المفسننر، المتكلننم، الصننولي، البنناجَي.الفقيننه، الولينند
الشاعر.
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بننن يننونس عننن وأربعمائننة. وأخننذ ثلثا سإنننة القعنندة ذي في ولد
 ثلثننة3ذّر أبا بمكة فلزم . ورحل2طالب أبي بن ومكي ،1مغيث

ًا عنه وحمل أعوام، ًا،وأخذ علم َعْمننروسَّ ابن عن الفقه ببغدادأ كثير
الكلم وبالموصننل الشننيرازي، إسإننحاق أبي الشيخ عن ،والصولا4

ُجَميننع، ابننن مننن بدمشق الحديث الّسْمعانّي،وسإمع جعفر أبي عن
ْيلن، ،وابننن1 الزهننرى أحمنند بننن اللننه عبينند من وغيره. وببغدادأ َغ

ّي، وجماعة. والصور
إلننى والصننلين،ورجننع والفقننه، والتفسننير، الحننديث، فنني وبننرع

ِلفادأة وتصدر كثيرة، بعلوم سإنة عشرة ثلثا بعد الندلس ِانتفننع ل و
ه، وفشنا النندلس، منن مواضع قضاء وولي كثيرة، جماعة به علم

جاهه. وعظم
ِإختلفنات "، الموطننأ " شننرحا التصنانيف منن ولنه " "، الموطنأ " 

ِلشارة" فنني " الحدودأ "، القرآن " تفسير "، والتعديل الجرحا ". "ا
إلننى "التسننديد "، الصننولا علم في الفصولا " إحكام الفقه أصولا
ذلك. وغير الفقه، " في " المنتقي "، التوحيد معرفة

مات بالمرية لتسع عشرة خلت مننن رجننب سإنننة أربننع وسإننبعين
وأربعمائننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننة.

ومن شعره: 
َلُم كنُت إذا ْع ًا َأ ْلم ًا ِع كساعة حياتي جميع بأنَيِقينن

ًا أكون ل َفلم ِنين َأج بها َض ُلهاو َعْة َصلحٍا في َع َطا و
ْلوتّي الهواري الربيع أبو يوسإف بن الله عبد بن  - سإلميان40 الخ

المقرئ. الضرير
ًا كان الصالح ّي ابن من سإمع والتفسير والنحو بالقراءات عارف َبّر

ًا وكان مدة وأقرأ2 ّين ًا دأ ًا. مات عفيف سإنة شعبان عشر سإابع في قانع
وسإتمائة. عشرة ثلثا
ِزن بن الكريم عبد بن الله  - عبد41 ّى بن سإعد أبو المام َهوا ِر ْي الُقَش

ّى ِر ُبو ًنيسا السلوكّ في الشأن كبير وكان الشيخ، أولدأ أكبر كان ال
ًا ًا والطريقة،ذكي العربية. غزير أصولي

َع السمعاني: كان قالا على ذويه وفخَر الطريقة في أبيه رضي
والمناظرة، والصولا، التصوف، في تعظيمه في بالغ ثم الحقيقة،

والمراقبة. العبادأة في الوقات وإسإتغراق والتفسير،
ّي بكر أبي عن روى ِر ِفّي، سإعيد وأبي ،1 الِحي ْيَر أبي والقاضي الّص

ّيب ّط ّي، ال ِر َب ّط وغيرهم. ال
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ّي الله وعبد الفارسإي، الغافر عبد وعنه ِو ُفَرا . وآخرون.2ال
سإنة القعدة ذي سإادأسَّ في ومات وأربعمائة عشرة أربع سإنة ولد

وأربعمائة. وسإبعين سإبع
ّي. بكر أبو محمد بن طلحة بن الله  - عبد42 ِر ُب َيا ال

والتفسير والنحو، والصولا، بالفقه، معرفة ذا كان إشبيلية، نزيل
ًا التفسير. خصوص

حّج ثم مدة، مصر واسإتوطن وغيره، الباجي الوليد أبي عن روى
وخمسمائة. عشرة سإت سإنة بمكة فمات

محمد. أبو حبيب بن الله عبد عطية بن الله  - عبد43
حدثا الخرم،و بن الحسن أبي على الدمشقي.قرأ المقرئ،المفسر

 وغيره.1ُجوَصا ابن عن
على السإتشهادأ في شعر بيت ألف خمسين يحفظ وكان ثقة، وكان

القرآن. معاني
ِنّي وطرفة نصر، أبي بن محمد أبو عنه روى َتا بن الله وعبد الَحَرسْإ

ْنسّي. سإوار َع ال
وثلثمائة. وثمانين ثلثا سإنة شوالا في مات
َيه بن محمد بن يوسإف بن الله عبد بن يوسإف بن الله  -عبد44 ّيو َح

ِنّي محمد أبو الشيخ ْي َو ًا كان الَحَرَمين، والدإمام الُج ًا، إمام ًا،بارع فقيه
ًا، ًا، مفسر ًا. نحوي أدأيب

ّيب أبي على تفقه ْعلوكي الط للتدريس القفالا،وقعد بكر ،وأبي1الّص
ًا وكان والفتوى، ًا العبادأة، في مجتهد التلمذة. بين مهيب

" الكبير و" التفسير "، و" التذكرة الفقه، " في " التبصرة صنف
". و"التعليق

إمام ابنه عنه روى  وجماعة،2بشران بن الحسين أبي من سإمع
الحرمين.

وأربعمائة. وثلثين ثمان سإنة القعدة ذي في وغيره. مات
جعفر بن علي بن أحمد بن محمد بن علي بن محمد بن الله  -عبد45
ّي إسإماعيل أبو السإلم شيخ َمّت ابن منصور بن ّي. النصار ِو َهَر ال

النصاري. أيوب أبي ولد من العارف، الحافظ
ًا الغافر: كان عبد قالا في السيرة حسن التفسير، في كامل إمام

والتواريخ، والحديث، العربية، معرفة من تام حظ على التصوف،
ًا والنساب، مراقبة ول مداهنة غير والدين،من السنة بنصر قائم

ًا، إهلكه إلى ذلك بسبب تعرضوا وقد غيره، ول لسلطان فكفاه مرار
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شرهم. الله
ّي الفضل وأبي ،1 الَجّراِحّي الجبار عبد من سإمع ويحيى ،2الجارودأ

ّي عمار بن ِز ّي ذّر وأبي  المفسر،3الّسْج َهَرو وخلئق. ال
ًا، القرآن وفسر خلق، به وتخرج التفسير ذكرت يقولا: إذا وكان زمان

تفاسإير. وسإبعة مائة من أذكره فإنما
" في السائرين " منازلا " وكتاب الكلم منها" ذم تصانيف وله

في آية ذلك. وكان وغير الصفات، " في " الفاروق وكتاب التصوف،
والوعظ. التذكير

الفتح أبو بالجازة آخرهم  وخلئق،4الولا عبد الوقت أبو عنه روى
ّيار بن نصر .5سإ

إحدى سإنة الحجة ذي في ومات وثلثمائة، وتسعين سإت سإنة مولده
وأربعمائة. وثمانين

الباقي عبد بن نصر أبي بن محمد بن الخالق عبد بن الجبار  -عبد46
َبر بن ْك البغدادأي. محمد أبو الدين جللا العلمة َع

المشاهير. أحد
ّتي ابن من وسإمع وسإتمائة، إثنتين سإنة حدودأ في ولد وجماعة الل

القرآن. تفسير " في البيان " شكاة منها التصانيف وصنف
الوعظ علم في َدأهره وحيد وقالا: كان ،1الفوطي ابن عنه روى

ّية،ومات تدريس التفسير. ولي ومعرفة ْنِصر َت عشري سإابع في الُمْس
وسإتمائة. وثمانين إحدى سإنة شعبان

القاضي الخليل بن أحمد بن الجبار عبد بن أحمد بن الجبار  - عبد47
َهَمذانّي الحسن أبو ّي. ال السإداباذ

ًا عاش "، " التفسير منها التصانيف وصاحب المعتزلة، شيخ دأهر
ًا كان ذكره، وسإار طويل، المذهب. شافعي فقيه
َلمة بن الحسن أبي من سإمع ّطان، سَإ بن جعفر بن الله وعبد الق

 وجماعة.1فارسَّ
ُنوِخّي،والحسن الُمَحّسن بن علّي القاسإم أبو عنه روى ّت علّي بن ال

ّي ِر ْيَم ِوينّي السلم عبد محمد وأبو الفقيه، الّص َقْز المعتزلّي المفسر ال
وآخرون.

ّي قضاء ولي الطلبة. إليه ورحلت وأعمالها، الّر
تفسيره وأربعمائة. رأيت عشرة خمس سإنة القعدة ذي في مات

الحجم. لطيف
ّي محمد أبو الجليل عبد بن موسإى بن الجليل  - عبد48 النصار
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ّي القرطبّي الندلسّي الزاهد. الصوفّي القصر

ًا كان السإلم، شيخ الكريم، عبد قصر من ًا الكلم، في متقدم مشارك
ًا فنون، فِي ًا القرين، منقطع والعمل، العلم في رأسإ ًا متصوف زاهد

ًا الدنيا. عن ورع
السإماء " و" شرحا اليمان " شعب " وكتاب القرآن " تفسير له

ذلك. " وغير الحسنى
وغيره: الغافقي الحسن أبو عنه حنين.و بن الحسن أبي عن روى

الله. حوط بن محمد لبي وأجاز
ما الجميل والذكر الصيت من له وكان وسإتمائة، ثمان سإنة مات
السنة. أهل طريقة على التصوف بالمغرب به وختم لغيره، ليس

عطية بن تمام بن غالب بن الملك عبد بن غالب بن الحق  -عبد49
ِلمام القاضي. الغرناطي محمد أبو المفسرين قدوة الكبير ا
الغساني، علي أبي وعن بكر، أبي الحجة الحافظ أبيه عن حدثا

.خلئق الطلّعي،و الفرج بن ومحمد
ًا، وكان ًا فقيه ًا الدأب، بارع والتفسير، والحديث، بالحكام، عارف بصير

ِلنشاء في يد له المعرفة، واسإع العرب، بلسان والنثر، والنظم ا
المرية. قضاء " المشهور،ولي " التفسير له ذكاء، يتوقد وكان
وآخرون، الفرسَّ بن المنعم مضاء. وعبد بن جعفر أبو عنه روى

سإنة المتوفى الشقوري أحمد بن علّي الحسن أبو بالجازة آخرهم
وسإتمائة. عشرة سإت

رمضان من عشر خامس في وأربعمائة،ومات ثمانين سإنة مولده
وخمسمائة. وأربعين إحدى سإنة
عبد بن الله عبيد بن علّي بن محمد بن علّي بن الرحمن  - عبد50
عنه تعالى الله رضي الصديق بكر أبي المام َولد من البكري الله

ِلمام ِزي. ابن الفرج أبو ا ْو الَج
أنواع في المشهورة التصانيف صاحب الواعظ، الحنبلي البغدادأي

والتاريخ، والزهد، والوعظ، والفقه، والحديث، التفسير، من العلوم
ذلك. وغير
ًا الذهبّي: كان قالا التاريخ، وفي الوعظ، وفي التفسير، في مبرز

ًا وأما متونه، على تام ِإطلع له الحديث، وفي المذهب، في ومتوسإط
نقد ول المحدثين، ذوق فيه له فما وسإقيمه صحيحه على الكلم

المبرزين. الحفاظ
ًا ولد - وخمسمائة. عشر - أو ثمان سإنة تقريب
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البصري الدين نور العلمة القاسإم أبي بن عمر بن الرحمن  - عبد51
ّياني ْبدل َع الحنبلي. ال

َبر. ابن بعد المستنصرية تدريس ولي ْك َع
التفسير" و"شرحا في العلوم " جامع كتاب منها تصانيف، وله

لخلف ا علم في " طريقة " وله المذهب في " و" الشافي الخرقي
."

سإنة. سإتون وله وسإتمائة وثمانين أربع سإنة الفطر عيد ليلة مات
ِذر بن إدأريس بن محمد حاتم أبي بن الرحمن  - عبد52 ْن دأاودأ بن الُم
ْهران بن ِلّي. التميمّي محمد أبو ِم َظ ْن الَح

ّي حافظ المام، ابن المام حافظها. وابن الّر
وأبي عرفة، بن والحسن ،2ُزْرعة ،وأبي1وارة وابن أبيه، من سإمع
والشام، بالحجاز، وخلئق العلى، عبد بن ويونس ،3 الشّج سإعيد

والجزيرة. والجبالا، والعراق، ومصر،
َنِجّي ويوسإف ،4َحيان بن الشيخ أبو عنه روى َيا خلئق. ،و5الَم
ِليلّي قالا ًا ُزْرعة،وكان وأبي أبيه علم : أخذ6الَخ العلوم في بحر

ّنف الرجالا، ومعرفة والتابعين الصحابة واختلف الفقه، في ص
ًا وكان المصار، وعلماء ًا عابد .7البدالا من يعد زاهد

ًا، عشر " إثنا المسند " التفسير تصانيفه ومن في لخصته مجلد
وإمامته، حفظه سإعة على " يدلا والتعديل " الجرحا وكتاب تفسيري،

" " الكني " وكتاب " الزهد " وكتاب الجهمية على " الردأ وكتاب
ذلك. وغير
ْعَرف،له لم الصالحين كبار من وكان طولا له جهالة ول قط، ذنب ُي

عمره.
عشر في وهو وثلثمائة وعشرين سإبع سإنة المحرم في مات

التسعين.
الفضل أبو العلمة محمد بن أميرويه بن محمد بن الرحمن  - عبد53

ِكْرمانّي. ال
َو تفقه زمانه، في بخراسإان الحنفية شيخ بن محمد القاضي على بَمْر

في تلمذته وإنتشر به، وتخرجوا الطلبة، عليه وتزاحم الحسين،
والحديث. التفسير عليه ُيقرأ الفاق،

ِدي. ومنه القاضي وشيخه أبيه من سإمع ْن َب السمعاني سإعد أبو الْرسَإا
وخمسمائة. وأربعين ثلثا سإنة تعظيمه.مات في وبالغ

النصاري المطّرف أبو الرحمن عبد بن مروان بن الرحمن  - عبد54
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ًا كان القرطبي القنازعي ًا، فقيها، عاملً، عالم ًا حافظ بالتفسير عالم

ًا ًا بالحديث، والحكام،بصير ًا، للرأي، حافظ ًا، ورع ًا، زاهد ًا متقشف قانع
والدأب. باللغة معرفة وله الدعوة، مجاب باليسير،

1 رشيق بن الحسن من بمصر فسمع وحّج، ورحل ببلده سإمع
نشر على تواليفه،وأقبل من جملة زيد أبي أبن عن وأخذ وغيره،

القرآن. العلم. وأقرأ
سإلم،و" " لبن القرآن تفسير " و" مختصر الموطأ " شرحا صنف و

ًا فإمتنع. الشوَرى السلطان عليه " وعرض الشروط في كتاب
البر. عبد وابن عتاب، ابن عنه روى

ثلثا سإنة رجب في ومات وثلثمائة، وأربعين إحدى سإنة مولده
وأربعمائة. عشرة

صنعته. إلى القنازعي: نسبة و
ِزن بن الكريم عبد القاسإم أبي بن الرحيم  - عبد55 نصر أبو َهوا

ّي ِر ْي ُقَش ّي. ال ُور ْيساب ّن ال
العلوم. وبحر المة، وحبر الئمة، إمام الغافر: هو عبد قالا
الحظ واسإتوفى والنثر النظم في برع حتى به واعتنى والده رباه

أحكم حتى الحرمين إمام لزم ثم والصولا، التفسير علم من الوفى
والصولا. والخلف المذهب عليه

ُقور، ابن الصابوني،و عثمان وأبي أبيه، من الحديث وسإمع ّن وأبي ال
ِنّي القاسإم ْنجا ّدثا الّز بالكثير. ،وجماعة. وح

ْبطه عنه روى الفتوحا وأبو الصفار، عمر بن الله عبد سإعد أبو سِإ
ِلجازة الطائي السمعاني. وابن عساكر، ابن وبا

ُتقل أنه العجائب ومن ُنه اع عن إل الكلم عن عمره أخر في لَسا
ّذكر، القرآن. بآي يتكلم فكان ال

عشر في وخمسمائة.وهو عشرة أربع سإنة الخرة جمادأى في مات
الثمانين.

ِلمام خلف بن بكر أبي بن الله رزق بن الرزاق  - عبد56 الحافظ ا
ِنّي محمد أبو الدين المفسر.عز َع برأسَّ َولد المحدثا، الحنبلي الّرسْإ

وخمسمائة. وثمانين تسع سإنة عين
وجماعة. الهاشمي، والفتخار الكندي، اليمن أبي من وسإمع
ًا وصنف ًا " تفسير ًا، وكان بأسإانيده، فيه يروي " حسن ًا،محدث إمام
ًا، ًا، فقيه ًا، أدأيب ًا شاعر ًا. دأين صالح

سإنة الخر ربيع عشر ثاني في والبرقوهي. مات الدمياطي عنه روى
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وسإتمائة. وسإتين إحدى
ْندار بن يوسإف بن محمد بن السلم  - عبد57 القزويني. يوسإف أبو ُب

بغدادأ. المعتزلة. ونزيل شيخ
َد السمعاني: كان قالا " المقدمين،جمع والفضلء المعمرين أح

للفوائد، أجمع ول منه أكبر التفاسإير في ُيَر لم الكبير" الذي التفسير
َبث المعتزلة، بكلم َمَزَجه أنه لول َده، فيه و َق ْعت ثلثمائة في وهو ُم

الفاتحة. في مجلدات سإبع منها مجلد،
العتزالا، إلى دأاعية بغدادأ،وكان إلى رحل سإنين،ثم بمصر أقام

َق ويقولا: لم غيري. المذهب هذا ينصر من يب
ًا يكن ولم اللسان طويل النجار: كان ابن قالا ّقق في إل ُمَح

حشا مجلد، خمسمائة بلغ كتابا جمع حتى بالتفاسإير لهج التفسير،فإنه
ًا منه رأيت حتى العجائب، فيه قوله وهي واحدة آية في مجلد

ُعوا َب ّت ُلوا ما تعالى: ) وا ْت ِطيُن) الية. َت َيا الّش
أبي من الحديث الجبار،وغيره. وسإمع عبد القاضي عن العلم أخذ

َعيم وغيرهما. سإلمة، بن طاهر وأبي الصبهاني، ُن
ّناء بن غالب أبو عنه روى المارسإتان،وأبو قاضي بكر وأبو ،2الب

ْنَماطي،و البركات آخرون. ال
وأربعمائة،عن وثمانين ثمان سإنة القعدة ذي عشر رابع في مات
وثلثمائة. وتسعين ثلثا سإنة شعبان في مولده لّن وتسعين سإت
عبد بن محمد الرجالا أبي بن الرحمن عبد بن السلم  - عبد58

العارف الصوفي الشبيلي ثم الفريقي اللخمي الحكم أبو الرحمن
َبّرجان. بابن المشهور

بالقراءات،والحديث،والكلم، المعرفة أهل من البار: كان ابن قالا
العبادأة. في والجتهادأ الزهد مع والتصوف،

الحسنى السإماء " و" شرحا القرآن " تفسير منها مفيدة، تواليف وله
ّي، القاسإم أبو عنه منظور. وروى ابن من الحديث " سإمع القنطر

الشبيلي. الحق عبد محمد وأبو
وخمسمائة. وثلثين سإت سإنة بمراكش مات
محمد أبو المام رجاء أبي بن الرحمن عبد بن الصمد  - عبد59

ّي َلو َب آشي. الوادأي الندلسي ال
ًا، راوية البار: كان ابن قالا ًا، مكثر ًا واعظ بالقراءات، عالم

ًا والتفاسإير، والعربية. الحديث في مشارك
ْيش بن القاسإم كوثر،وأبي بن الحسن وأبي أبيه، عن روى َب . وأخذ1ُح
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وغيره. السلفي له وأجاز جماعة، عن القراءات

سإنة حدودأ في وغيره. ولد مسدي ابن عنه وروى ببلده، الناسَّ أقرأ
وسإتمائة. عشرة تسع سإنة رجب في ومات وخمسمائة وثلثين أربع
المقرئ المصري محمد أبو الحسن بن القاسإم بن الغني  - عبد60

المدني. الحّجار الشافعي
ًا اختصره الرازي، " سإليم " تفسير اختصر ًا،وقالا: اختصار حسن
المقرئ،أخبرنا ثابت بن إبراهيم بن محمد الله عبد أبو به أخبرنا

سإليم. عن المقدسإي، نصر عن المقدسإي، إبراهيم بن سإليمان
ِكّي، خلف بن الله عبد منه سإمع اثنتين سإنة شوالا في مات الِمْس

وخمسمائة. وثمانين
محمد أبو بقي بن محمد بن عيسى بن محمد بن الكبير -عبد61

المرسإي. الغافقي
إشبيلية. نزيل
ًا، البار: كان ابن قالا ًا، فقيه في متقدما الحديث، في مشاركا حافظ

َيا. ْت ُف ال
ًا" جمع صنف عطية" و" تفسير ابن " تفسير بين فيه " تفسير

ًا الزمخشري ". الحديث في " و" مختصر
َذيل بن الحسن أبو له وأجاز سَإعادأة، بن الله وعبد أبيه، عن روى ُه

ّدثا،1 َدة قضاء وولي الناسَّ، عنه وأخذ ،وح ْن .2 ُر
عشرة سإبع سإنة صفر في ومات وخمسمائة وثلثين سإت سإنة ولد

وسإتمائة.
المصري علي أبو سإوار بن المحّسن بن الحسن بن الكريم -عبد62

ِكّي َك ّت النحوي. المقرئ ال
بمصر.سإمع حلقة له التفسير،والعراب.كانت بالقراءات،و عارف

ِعي من َل السلفي. ومنه وغيره، الِخ
ثمان وله وخمسمائة وعشرين خمس سإنة الخر ربيع في مات

سإنة. وسإتون
أبو المام الفضل بن الكريم عبد بن محمد بن الكريم  - عبد63

ِعّي الدين إمام القاسإم ِف ِويني الّرا َقْز الشافعي. ال
محمد بن محمد الله عبد أبو الكبير". قالا " الشرحا صاحب

َفرايني: كان َد السْإ ً الدينية، العلوم في عصره أوح ًا، أصول وفروع
َد َد المذهب، في زمانه ومجته مجلس له كان التفسير، في وقته وفري
ِويَن َقْز الحديث. ولتسميع للتفسير ب
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ًا صنف ًا الشافعِي لمسند " شرح أوجز " وآخر للوجيز " و" شرح
ًا، وكان منه، ًا، زاهد َا، ورع الكثير. سإمع متواضع

ِزن بن الكريم  -عبد64 0003 النووي وقالا بن الملك عبد بن َهوا
ّي القاسإم أبو المام محمد بن طلحة ِر ْي ُقَش ّي. ال ِر ْيسابو َن ال

ّدم الجماعة، وأسإتاذ خراسإان، شيخ الصوفي، الزاهد، الطائفة. ومق
أبا السإتاذ لزم الليماني،ثم القاسإم أبي على والعربية الدأب قرأ

الفقه،  في1الطوسِإي بكر أبا والفقيه التصوف،  في1الدقاق علّي
جميع في الغاية بلغ حتى والنظر الكلم  في2ُفوَركّ بن بكر وأبا

ذلك.
َفرايني إسإحاق أبي إلى أيضا واختلف المنسوب، الخط ،وكتب3السْإ

السلحا. اسإتعمالا و الفروسإية علم في وبرع
ّفاف، الحسين أبي من الحديث وسإمع السإفراينّي َنعيم وأبي الَخ
َلمّي الرحمن عبد وأبي وغيرهم. ِبشَران بن الحسين وأبي الّس
ًا، وكان ًا، قدوة، إمام ِر ًا، مفس ًا، محدث ًا، فقيه ًا، شافعي ًا، متكلم أشعري

ًا، ًا، نحوي ًا، كاتب ًا، شاعر ًا، صوفي ًا، زاهد مليَح الوعظ، حسَن واعظ
َو الشارة، زمانه. في التصوف رئاسإة إليه انتهت العبارة، حل

وبراعته، كماله في نفسه مثَل القاسإم أبو َيَر السمعاني: لم ابن قالا
والحقيقة. الشريعة بين جمع

" " الرسإالة وله التفاسإير، أجودأ من " وهو الكبير " التفسير وصنف
" نحو " وكتاب الشارات " لطائف وكتاب الطريقة، رجالا في

ذلك. " وغير القلوب
ّي، الله عبد أبو عنه روى ِو ُفرا  الَشّحامي4وجيه الَشّحاِمّي،و وزاهر ال

وخلئق.
الحد يوم ت وما وثلثمائة وسإبعين سإت سإنة الولا ربيع في ولد

أولدأ عدة وله وأربعمائة وسإتين خمس سإنة الخر ربيع عشر سإادأسَّ
أئمة.

ّي ِجْرو بن محمد بن الله  - عبيد65 النحوي القاسإم أبو السإد
المعتزلي. العروضي

الفارسإي،و عن وأخذ بغدادأ قدم الموصل، أهل من
السيرافي،وغيرهما.

الرحمن الله بسم في " ذكر القرآن " تفسير منها كتبا وصنف
ًا، وعشرين مائة الرحيم و" المفصح العروض، " في و"الموضح وجه

القوافي. " في
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وثلثمائة. وثمانين سإبع سإنة رجب من بقين لربع الثلثاء يوم مات
ّنسائي بكر أبو المام أبكر أبي بن إبراهيم بن الله  - عبيد66 ال

ْفتازاني. ّت ال
ًا، إماما السمعاني: كان ابن قالا ًا،واعظ ّدث ًا،مح ًا،مفسر ّنن َف ً ُم مشتغل

ّده. من يأكل بنفسه،و والحصادأ الَحْرثا بالعبادأة،يتولى َك
سإيار بن ،وصاعد1الغافر عبد بن الخشني،وإسإماعيل الله نصر سإمع

.2الحافظ
وأبوه. ( السمعاني، ) بن الرحيم عبد عنه روى

وخمسمائة. خمسين سإنة حدودأ في ومات
الفقيه القرطبي مروان أبو مالك بن محمد بن الله  - عبيد67

المالكي.
ًا كان ًا والتفسير، والحديث، للفقه، حافظ بين الختلف بوجوه عالم

ًا، المصار، فقهاء ًا، الورع، كثيَر متواضع ً مجاهد ّذل َب َت لباسإه، في ُم
ًا باليسير. قانع
.1طريف بن الوليد أبو وغيره. وعنه ُمغيث بن بكر أبي عن روى

ّنف ًا وص ". البرهان " سإاطع كتاب " وله الفقه في " مختصر
سإنة. سإتون وله وأربعمائة، سإتين سإنة الولى جمادأى في مات
الحسن أبو المام التجيبّي إبراهيم بن الحسن بن أحمد بن  - علي68

ّلَي الندلسّي. الَحرا
العربية بمراكش،وأخذ الذهبي: ولد مرسإية. قالا أعمالا من َحرالُة و

عدة في وشاركّ البلدأ في وجالا العلماء ولقي وحج خروف، ابن عن
وله بها، ومات بحماة وأقام الكلم، وعلم النظريات إلى ومالا فنون،

ًا كان ما بعد أتحقق ولم عجائب، " تفسير" فيه من عليه منطوي
اسإتخرج أنه وزعم والعدادأ، الحروف علم في تكلم أنه غير العقد،

من الشمس طلوع ووقت الدجالا، خروج وقت الحروف علم من
ومأجوج. ويأجوج مغربها،

طريقة على ويقولا: تصوفه كلمه على يحط َتيمية ابن وكان
عقيدته. في يتكلمون جماعة ورأيت الفلسإفة،

ذلك، " وغير الحسنى السإماء " و" شرحا المنطق في " تأليف وله
يغضبه. أحد يقدر ول المثل، به ُيضرب بحيث الناسَّ أحلم من وكان
" " تنناريخه فنني الذهبي كلم وسإتمائة.هذا وثلثين سإبع سإنة مات

" فقننننننننننننالا... " الميننننننننننننزان فنننننننننننني وذكننننننننننننره
الطيننب أبي بن الحسن أبو العلمة أحمد بن الله عبد بن  -علي69
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ِري. ْيسنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننابو ّن ال
ًا كان ثلثيننن الكننبير" فنني " التفسننير لننه القننرآن، تفسير في رأسإ

" ثلثا مجلنندات،و" الصننغير عشننر " فنني و" الوسإننط مجلنندة،
العالم. حفاظ من مجلدات. وكان

وأربعمائة. وخمسين ثمان سإنة شوالا في مات
ّي الحسنن أبنو علني بنن محمند بنن أحمند بنن  -علني70 ِد الواِحن

ِري. ُبو ْيسنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننا ّن ال
الثعلننبي،وأخننذ إسإننحاق أبننا لزم التفسننير فنني عصننره واحنند كننان

ّي الحسن أبي عن العربية ِز ُد ُهن ُق اللغننة وأخذ العلوم في  ،ودأأب1ال
َعُروِضننّي يوسإننف بننن محمنند بننر أحمنند الفضننل أبنني عننن .2ال

ّي بكر ،وأبا1َمْحِمش ابن وسإمع ِر وجماعة. الِحي
َيننانِي،وعبنند عمننر بننن أحمنند عنننه وروى محمنند بننن الجبننار الْرغ

ّي ِر َوا " " و" الوسإننيط " البسيط الثلثة التفاسإير صنف وطائفة الُخ
ِلعننراب " و" المغنناَزي النننزولا " و" أسإباب و" الوجيز عننن " و" ا

" المتنننبي دأيننوان " و" شرحا الحسنى السإماء " و" شرحا العراب
". الشريف القرآن عن التحريف " ونفي
جمننادأي فنني حسن،مات شعر مدة،وله وللتدريس للفادأة وتصدر

أربعمائننننننننة. و وسإننننننننتين ثمننننننننان سإنننننننننة الخننننننننرة
عبنند بننن الرحمننن عبد بن محمد بن خلف بن الله عبد بن -علي71

ْعَمة بن الحسن أبو المام الملك ّن الندلسي. النصاري ال
ًا، عالما المرية،كان من ًا متقن ومعنناني والتفاسإننير، للفقننه، حافظنن

ّدما الثننار، ًا اللسننان، علننم فنني مقنن ًا، فصننيح ًا، ُمفوهنن ِرعنن فاضننل، َو
ًا والعامة. الخاصة عند معظم

َوالعربيننة خميننس بن موسإى على القرآن قرأ أبنني علننى الضننرير،
اللننه عبد وأبي رشد، بن الوليد أبي على البطليوسإي،والفقه محمد

بننن الحسننن وأبنني بقنني، بننن القاسإننم أبنني مننن وسإننمع الحاج، بن
وجماعة. سإكرة بن علي وأبي مغيث،

القننراء رياسإننة إليننه وانتهننت القننرآن، لقننراء ببلنسننية وتصنندر
إليننننه. الراحلننننون وكننننثر الننننناسَّ، بننننه وانتفننننع والفتنننناء،

ِري صنف " والمعننان كننبير، " وهنو القنرآن تفسنير في الظمآن " 
ّنسائي سإنن شرحا في سإنة رمضان في ". مات الرحمن عبد أبي ال

وخمسمائة. وسإتين سإبع
ْهرانّي. بكر أبو المباركّ بن الله عبد بن  - علي72 َو ال

27



مشكاة مكتبة                                        للسيوطي المفسرين طبقات
 السإلمية
ًا، خطيب المفسر، ّنف فاضل، ِإمام دأاري ًا ص أ " و" شننرحا " تفسير

جينننننننننند. شننننننننننعر " ولننننننننننه الجمننننننننننل بيننننننننننات
َوسإتمائة. عشرة خمس سإنة القعدة ذي في مات
ِهبا بن الله عبد بن  - علي73 ْو َذاِمي م ياقوت: قالا الحسن أبو الُج
النبر عبند ابنن عنن " روى القنرآن " تفسنير فني عظينم تأليف له

وغيره.
عشننر سإننادأسَّ فنني ومننات وأربعمائننة، وأربعيننن إحنندى سإنننة ولنند

وخمسنننننمائة. وثلثينننننن اثننننننتين سإننننننة الولنننننى جمنننننادأي
ِني المعروف النحوي الحسن أبو عيسى بن  - علي74 أخننذ بالّرّمننا
ّنا السّراج. وكان وابن ُدأَريد،والزجاج، ابن عن ِن َف َت كثيرة علوم في ُم

المعتزلننة. مننذهب علننى والكلم والنحننو، والفقننه، القننرآن، مننن
ّنف ًا ص جمل " و" شرحا سإيبويه كتاب " شرحا وله " رأيته " تفسير

ذلك. " وغير الكلم في السإتدللا " و" صنعة السراج ابن
ًا. إعتزاله مع وكان مصنف، مائة نحو القفطي: له قالا شيعي
ُنوِخّي القاسإم ،وأبو1 المّحسن بن هللا عنه روى ّت بن ،والحسن2ال

الجننننننننننننننننننننننننننننننننننوهري. علنننننننننننننننننننننننننننننننننني
أربع سإنة الولى جمادأي في ومات ومائتين وتسعين سإت سإنة ولد

وثلثمائة. وثمانين
جابر. بن غالب بن علي بن فضالا بن -علي75
َوانننّي الحسننن أبننو الشنناعر، الفننرزدأق ذريننة من ْيَر َق ِعّي ال الْمجاِشنن

الفرزدأقّي. التميمّي
ًا كان والّسير. والتفسير، والدأب، والنحو، اللغة، في إمام
َهَجر، ولد ّوف ِب مدة. ببغدادأ وأقرأ الرض، وط

عشننرون التفسننير، " فنني لعمينندي " برهننان التصننانيف مننن ولننه
ًا، ًا، وثلثننون التفسننير" خمسننة علننم فنني " الكسير مجلد " مجلنند
" "، القننرآن فنني " النكننت "، الدأب صننناعة فنني الننذهب إكسننير
ذلك. " وغير العراب عنوان " شرحا "، الحروف معاني

وأربعمائة. وسإبعين تسع سإنة الولا ربيع عشرى ثان في مات
ومن شعره: 

َوان ُتهم َوإْخ ْب ًا َحِس ُفوهاُدأُروعن  1 للعادأي ولكن فكا
ُتهم ْل ًا وِخ فؤادأي في ولكن فكانوهاصنائبنات سِإهام

َفْت قد َوقالوا ّنا ص ْد قلوب م بن  - علي76 ودأاي عن ولكْن َصدقوا لق
ّفِي الحسن أبو سإعيد بن إبراهيم ْو الوحد. النحوي المصري ثم الَح
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مجلدات، عشر " في القرآن " إعراب وكتاب " جيد، " تفسير له
أخر. وكتب

ثلثين سإنة المصريين. مات من خلق عنه الدأفوي،وأخذ عن أخذ
وأربعمائة.

ّي الحسن أبو القاضي حبيب بن محمد بن  - علي77 ِدأ َوْر البصري الما
الشافعي.

ّي،وأبي القاسإم أبي على تفقه ِر ْيَم ِنّي،وكان حامل الّص َفَرا السْإ
ًا ْدر، عظيم للمذهب، حافظ َق ًا ال ّدم َق السلطان. عند ُم

والصولا،والدأب والتفسير، الفقه، فن، كل في الكثيرة المصنفات له
- ومن سإنين وبغدادأ بالبصرة ودأرسَّ كثيرة، ببلدأ القضاء - ولي

"،" " النكت " سإماه القرآن " تفسير الفقه، " في " الحاوي تصانيفه
ِلقناع "، والدين الدنيا "أدأب السلطانية"، الحكام الفقه، " في "ا
ذلك. " وغير الملك "سإياسإة الوزارة"، "قانون

ووثقه،وآخر الخطيب - وعنه وغيره الجيلي علي بن الحسن عن روى
ّتهَم كادأش بن العز أبو عنه روى من بالعتزالا. - وأ
ًا،ولكنه ليس أنه السبكي: والصحيح ابن قالا بالقدر، يقولا معتزلي

سإنة الولا ربيع في - مات البصرة أهل على غلبت التي البلية وهي
وثمانين. سإت عن وأربعمائة خمسين

الحسن أبو الدين علم العلّمة الصمد عبد بن محمد بن  -علي78
َدانّي َهْم ّي ال المصري. الّسَخاو

ًا الذهبي: كان قالا ًا، إمام ًا، علّمة. مقرئ ًا محقق بالقراءات بصير
َللها ًا وِع ًا بها، ماهر ًا واللغة، النحو، في إمام كان التفسير، في إمام
بالفقه تامة معرفة وله ويحكمها، الثلثة العلوم بهذه يتحقق

والصولا.
السلفي،وابن من وسإمع وخمسمائة وخمسين ثمان سإنة ولد

ّي ِد ْن ِك َبْرَزدأ،وال القاسإم أبي المام على القراءات - وقرأ وغيرهم َط
بجامع للقراء وتصدر وجماعة، الكندي اليمن الشاطبي،وأبي

مذ على ُيفتي وكان البلدأ من وقصدوه الطلبة عليه وإزدأحم دأمشق،
الشافعي. هب
ِراءة عنه أخذ ًا أعلم ول ُتْحَصى، ل خلئق الق القراء من الدنيا في أحد
ًا أكثر منه. أصحاب
و"شرحا الكهف، إلى فيه "التفسير" وصل منها كثيرة تصانيف وله

الحاجي " و"شرحا المفصل الرائية" و" شرحا الشاطبية" و"شرحا
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جمادأي عشر ثاني في رائق.مات شعر ذلك.وله النحو" وغير في
 وغيره.1شامة أبو عنه - وأخذ وسإتمائة وأربعين ثلثا سإنة الخرة

ّلم بن  -علي79 الحسن أبو الفتح بن علي بن محمد بن الُمَس
َلِمي َفَرِضّي الشافعي الفقيه الدمشقي الّس السإلم. جمالا ال

ًا عساكر: كان ابن قالا والتذكير، والفقه، والصولا، بالتفسير، عالم
أبي القاضي على المنامات. تفقه وتعبير والحساب، والفرائض

ّفر ّي المظ ِز َو ًا الشيخ  ولزم2الَمْر ِدسِإي نصر ْق َغْزالّي،وكان ،و3الَم ال
وفهمه. علمه على يثني
ّني، العزيز عبد من الذهبي: سإمع وقالا ّتا َك وجماعة، نصر والفقيه ال
وغيره. الفقه في وبرع
ًا ثبتا، ثقة وكان والتفسير، الفقه في مصنفات وله الفتاوي. في موفق

ًا التذكير، مجلس يعقد الخلق، حسن والفادأة، للتدريس ملزم
ُظهر المخالفين. على ويردأ السنة، وي
ًا بالشام قالا: ّخلفُت الغزالي أن وُحمي له كان عاش إن شاب

بن القاسإم أبو عنه الِمينية. وروى تدريس كذلِك. ولي شأن،فكان
َلِفي، القاسإم، ابن عساكر، آخرهم طائفة الُخُشوعّي،و وبركات والّس
الَحَرسْإتاني. القاسإم أبو القاضي

ًا مثله. مات بعده يخلف ولم مجالس، عدة أملى وقد صلة في سإاجد
وخمسمائة. وثلثين ثلثا سإنة القعدة ذي في الفجر

القمي. الحسن أبو يزدأادأ بن موسإى بن  - علّى80
مدافعة. بل عصره في الرأي أهل إمام الحنفي، الفقيه

جليل. كتاب " وهو القرآن "أحكام منها مصنفات له
نصر بن سإعيد بن أحمد بكر أبو الثلجي. ومنه شجاع بن محمد سإمع

ْيسابور.مات وأملى الكبار، من جماعة به وتخرج ،1 خمسين سإنة َبن
بن أحمد محمد(بن محمد)بن بن إبراهيم بن  - عمر81 وثلثمائة

زيد بن الحسين بن يحمص بن حمزة بن علي بن الحسين بن علي
الحسيني البركات أبو طالب أبي (بن علي )بن الحسين بن علي

الزيدي. الحنفي الكوفي
بالفقه، معرفة له فاضل، كبير السمعاني: شيخ قالا

السائرة، الحسنة التصانيف والنحو. وله والتفسير، والحديث،واللغة،
ّي يقولا: أنا سإمعته السلطان. مذهب على أفتي لكن المذهب زيد

حنيفة. أبي مذهب يعني
أهل مفتي وكان الفتوي في مذهبه عن عساكر: سإئل ابن وقالا
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ًا، حنيفة أبي بمذهب أفتي فقالا: أنا الكوفة ًا. زيد وبمذهب ظاهر ّين تد
بالقدر بالقولا له صرحا الدمشقي: إنه الهراسَّ بن طالب أبو وقالا
القرآن. وخلق
ّنْرسِإّي: وهو الغنائم أبو الحافط وقالا يرى ل  المذهب،1جارودأي ال

الجنابة. من الغسل
ُبْسننري بننن القاسإننم الخطيننب،وأبنني بكر أبي من الحديث سإمع ال

وجماعننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننة.
وأبننو عسنناكر، بننن القاسإننم وأبننو السننمعاني، سإننعد أبننو عنننه روى

المنننننننننننننننننننننننننننننننننديني. موسإنننننننننننننننننننننننننننننننننى
تسننع سإنننة شعبان في ومات وأربعمائة وأربعين إثنتين سإنة مولده

وخمسنننننننننننننننننننننننننننننننمائة. وثلثينننننننننننننننننننننننننننننننن
لقمننان بننن محمنند بننن إسإننماعيل بننن أحمد بن محمد بن -عمر82

السنننننننننننننننننننمرقندي. ثنننننننننننننننننننم النسنننننننننننننننننننفي
ًا السمعاني: كان ابن قالا ً إمام ًا فاضل ًا. صنف مبّرز ّنن َف كننل في ُمت
تصننانيفه وبلغت والشروط والحديث، التفسير، في العلم، من نوع

الحسن، بن الصغير" لمحمد "الجامع حسن،ونظم شعر وله المائة
". سإمرقند علماء ذكر في " القند كتاب صاحب وهو
جمننادأي عشننر ثنناني فنني وماَت وأربعمائة وسإتين إحدى سإنة ولد

وخمسننننننننمائة. وثلثيننننننننن سإننننننننبع سإنننننننننة الولننننننننى
ِزي حفننص أبننو شننعيب بننن الحسننين بننن عثمان بن -عمر83 ْننن الَج

والشنننننننننعر. الدأب فننننننننني العلم - أحننننننننند الدأينننننننننب
ِدأي المظفر أبا السمعاني: لزم قالا َور ِبي الفضننلء، مدة،.وذاكر1 ال

عصره. وأوَحد زمانه علّمَة صار حتى العلم في وبرع
" تفسننير" إملء فنني وشرع الفاق، في وشاعت التصانيف صنف

ّنسائي "سإنن مثله. سإمع يوجد لم تم لو ّدونّي. " من ال ال
الرحيم. عبد وابنه السمعاني، عنه الذهبي: روى قالا
وخمسمائة. خمسين سإنّه الولا ربيع عشر رابع في مات
الزيننولى بننن محمنند أبننو يوسإننف بننن الفتننح بننن  - القاسإننم84

الفننننننننننَرج. مدينننننننننننة أهننننننننننل مننننننننننن الندلسنننننننننني
ًا الذهبي: كان قالا ًا بالحديث، عالم ًا الئمننة، بنناختلف عارفنن عالمنن

التقلينننننند. يننننننرى يكننننننن لننننننم والقننننننراءات بالتفسننننننير
وتقلننل وورع، دأيننن ( صندق )مننع رائنق وشنعر كثيرة، تصانيف وله

وقنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننوع.
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العلننم وقتننه فنني الزمننان واحنند كننان صنناعد بننن محمنند أبننو وقالا
ًا ًا والصدق، الورع في السلف سإبيل والعمل،سإالك علم في متقدم

البلغة من جليل حظ ذا وفروعه، الفقه وأصولا والقرآن، اللسان،
عننديم الطريقننة، سإديد المذهب، جميل الشعر، قرض من ونصيب

النظيننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننر.
ْيدي: هننو وقالا بالحننديث يتفقننه زاهنند، عننالم مشننهور، فقيننه الًحم

َوى على ويتكلم الطلمنكي. عمر أبي وعن أبيه عن معانيه. ر
َثلثمائة؛ ومات في صفر سإنة إحنندى مولده سإنة ثمان وثمانين و
وخمسنننننننننننننننننننننننننننننننين وأربعمائنننننننننننننننننننننننننننننننة.

ومن شعره: 
ّياُم ِركَّ َأ ْذهنُب ُعْم ُعَت ِيَك َوَجمي ْع َتُب سَإ ْك ُي
ُد ثّم ِهي ْيَك الش َل ْذهُب أين فأين كِِّمنن َع  الَم

البخاري. حفص أبو شريح بن أحمد بن - قتيبة85
المروزي،وأبي مسعودأ بن سإعيد عن الكبير". روى "التفسير صاحب

ًا. واصل. وكان بن نصوحا مسرة. وعنه أبي بن يحيى شيعي
وثلثمائّه. عشرة سإت سإنة مات
ِذر بن إبراهيم  - محمد86 ُبوري بكر أبو المن ْيَسا َن المجتهد، المام ال

مكة. نزيل
ًا صنف " "المبسوط كتاب منها وغيره، الفقه في مثلها يصنف لم كتب

" "وكتاب " الجماع العلماء"وكتاب اختلف في " الشراف وكتاب
الحديث معرفة من نهاية على وكان عليه، التفسير" وقفت

ًا وكان والختلف، ًا. يقلد ل مجتهد أحد
ْيمون،ومحمد بن ومحمد ،1الحكم عبد بن الله عبد بن محمد سإمع َم

ِري، بن بكر أبو عنه . روى2 الصائغ إسإماعيل بن ْق بن ومحمد الُم
ِطي عّمار بن يحيى ّدْميا وآخرون. ال
وثلثمائة. عشرة ثماني سإنة مات
بن أحمد بن علي بن الحسن بن أحمد سإعيد أبي بن - محمد87

الصبهاني. ثم البغدادأي الفضل أبو سإليمان
ًا والحديث،وكان العلم بيت من ًا واعظ ًا عالم ًا فصيح بالتفسير. عارف

َذة ابن ،و3فاذشاه ابن عن روى سإعد. أبو الحافظ وعنه ِري
وأربعمائة. ثمانين سإنة صفر في مات
أبو المالكي الخزرجي النصاري َفْرحا أبي بن أحمد بن  - محمد88
القرطبي. الله عبد
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و" التذكرة الركبان، به سَإارت الذي " التفسير" المشهور، مصنف
الخرة". وأمور الموتى أحوالا في

ِلجازة عنه وعدة. وروى الجميزي ومن رواج، ابن من سإمع ولده با
أحمد. الدين شهاب

تدلا مفيدة تصانيف له العلم، في متبحر متفنن الذهبي: إمام قالا
فضله. ووفور إطلعه وكثرة إمامته، على
وسإبعين إحدى سإنة الدأنى الصعيد من خصيب بني بمنية مات

وسإتمائة.
العراقي. نصر بن محمد بن أسإعد بن -محمد89

وأبي الزينبي، الهدى نور من دأمشق.سإمع نزيل الواعظ، الحنفي
الحريري. مصنفها " عن "المقامات نبهان. وأخذ بن علي
وصنف الشيرازي نصر صصري،وأبو بن المواهب أبو عنه روى

ًا ". المقامات "و" شرحا "تفسير
وثمانين، نيف عن وخمسمائة وسإتين سإبع سإنة محرم في مات

وأربعمائة. وثمانين أربع سإنة الولا ربيع في ومولده
أبو الشيخ ِزينة بن الحسين بن الحسن بن الحسين بن - محمد90

الصبهاني. ثابت أبي بن غانم
وأفادأ،سإمع وقرأ الكثير، الحديث سإمع المحدثا، المفسر، الواعظ،

وغيره. الجوزي أبن منه
ثلثين ثلثا سإنة المحرم في ومات وأربعمائة وثمانين إحدى سإنة ولد

الذهبي. ذكره وخمسمائة،
الطوسإي. جعفر أبو علي بن الحسن بن - محمد91

ًا،وعدة عشرون " تفسير" كبير وعالمهم. له الشيعة شيخ مجلد
الشيخ ولزم للشافعي، وتفقه وتفنن بغدادأ، قدم مشهورة تصانيف
ًا. وحدثا فتحولا  مدة1المفيد ّفار. هللا عن رافضي الح

وأربعمائة. سإتين سإنة مات
ثم الموصلي هارون بن زيادأ بن محمد بن الحسن بن  - محمد92

النقالش. بكر أبو البغدادأي
والتفسير. القراءات في العراق أهل إمام المفسر،كان المقرئ

.2مهران أبي الخفش. وابن موسإى بن هارون على القرآن قرأ
بن الحسين بن أحمد بكر أبو منهم خلئق عليه وجماعة. وقرأ

وجماعة. الحمامي الحسين وأبو مهران،
َكّجّي،و مسلم أبي عن الحديث وروى َطيّن. والحسن ال سإفيان بن ُم
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الفرضّي، أحمد وأبو شاهين، وابن قطني، الدار عنه وآخرين. وروى
وجماعة. شاذان ابن علي وأبو

ّوف ورحل المشايخ. لقي في النهر وراء ما إلى مصر من وط
غريب في " الشارة الصدور" وله " شفاء وسإماه التفسير وصنف
" و" النبوة " و" دألئل القرآن معاني في " و" الموضح القرآن

أخر. وأشياء " بعللها، القراءات
ّعفه َبْرقاني جماعة.قالا ض ّقاش حديث : كل1ال ّن منكر. ال

الحديث. في يكذب جعفر:كان بن محمد بن طلحة قالا و
مشهورة. بأسإانيد مناكير حديثه الخطيب: في وقالا
ْتُروكٌّ،ليس وقالا ِله. جللته على بثقة الذهبي: َم ْب ُن و
شفاء ليس الصدور، إشفاء النقاش، الللكائي: تفسير الله هبة وقالا

الصدور.
مرة: قالا النقاش ": إن " التصحيف كتاب في قطني الدار وقالا

كنية. شروان،جعلها أبو ِكْسَرى
إحدى سإنة شوالا في ومات ومائتين وسإتين سإت سإنة مولده

وثلثمائة. وخمسين
ِلمام الطبري غالب بن كثير بن يزيد بن جرير بن  - محمد93 أبو ا

ما العلوم من الئمة،جمع أحد الطلق، على المفسرين رأسَّ جعفر،
ًا فكان عصره، أهل من أحد فيه يشاركه لم ًا الله، لكتاب حافظ بصير

ًا بالمعاني، ًا القرآن، أحكام في فقيه صحيحها وطرقها، بالسنن عالم
ًا ناسإخها وسإقيمها، والتابعين، الصحابة بأحوالا ومنسوخها،عالم

ًا وأخبارهم. الناسَّ بأيام بصير
ّوف طبرسإتان، آمل من أصله منيع، بن أحمد من القاليم،وسإمع ط
ّنادأ كريب، وأبي وخلئق. العلى عبد بن يونس السرى،و بن وه
كامل،وطائفة. بن وأحمد الطبراني عنه روى
التفاسإير،لم أجّل " وهو القرآن " تفسير منها العظيمة التصانيف وله

ّلف " " تهذيبه في النووي منهم قاطبة، العلماء ذكره كما مثله يؤ
ل أحد ذلك في يشاركه ولم والدراية الرواية بين فيه جمع لنه وذلك
في َمثله أر الخطيب: لم "،قالا الثار " تهذيب ومنها بعده، ول قبله

" " وكتاب العلماء " إختلف " وكتاب المم " تاريخ معناه. ومنها
أختاره الذي مذهبه " وهو السإلم شرائع " أحكام " وكتاب القراءات

ّودأه ً وكان له، وأحتج وج ًا، أول مستقل بمذهب أنفردأ ثم شافعي
ّلدون، أتباع واختيارات،وله وأقاويل والفروع الصولا في وله ومق
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كثيرة. كتب
َتِفي إن ويقالا ْك ًا يوقف أن أرادأ الُم ْقف على العلماء أقاويل تجتمع َو
َلم ِصّحته على يقدر ل أنه على عصره علماء فأجمع الخلف، من ويس

ًا عليهم فأملى فأحضر جرير، ابن إل ذلك ِرَجْت لذلك، كتاب ُأْخ له ف
يقبلها. أن فأبى سإنية جائزة

إلى رجل سإافر الشافعية: لو شيخ السْإفرايني حامد أبو الشيخ قالا
ًا. يكن لم جرير، بن تفسيرا يحصل حتى الصين كثير
ْد ) قلت َق ِإدأامة علّي الله َمّن (  وأْرُجوأن منه، والسإتفادأة مطالعته ب
إن تناوله أحد كل على ليسهل وتهذيبه إختصاره إلى العناية أصرف

تعالى. الله شاء
جرير. ابن من أعلم الرض أدأيم على أعلم خزيمة: ما ابن وقالا
ورقة. أربعين يوم كل يكتب سإنة أربعين جرير ابن غيره: مكث وقالا
َفْرغانّي: كان محمد أبو وقالا ُذه ل ممن جرير ابن ال لومُة الله في تأخ

ّناعات،من الذى من يلحقه ما عظيم لئم،مع جاهل،وحاسإد، والش
ْلِحد، َده ُمنكرين فغير والدين العلم أهل فأما وُم الدنيا، في علَمه،وزه
ْفَضه َته لها، ور فأبى. القضاء عليه وعرض باليسير، وقناع
الحد يوم عشية ومات ومائتين وعشرين أربع سإنة بآمل مولده

وثلثمائة. عشر سإنة شوالا من بقيا ليومين
ْون، ل خلق جنازته في واجتمع ّلي ُيْحُص عدة قبره على وُص

خلق. شهور،ورثاه
َدثٌا بن سإعيد أبي قولا ذلك فمن ٌع العرابي: َح ِظ ْف ْطٌب ُم ِليُل وَخ َج

ّق ِه َعْن َدأ ِل ْث ِطباُر ِم ِر إْص ُبو َقاَم1الّص ُلوم َناِعي   ُع َع ال َناِعي َقاَم َلّما أْجَم
ِر ْبن مَحّمد ِري الرحمن عبد أبو موسإى بن الحسين بَن - محمد94 َج

َلِمّي. الّس
ّي وهو السلمي، ُنجيد بن إسإماعيل عمرو أبي الشيخ سإبط ِدأ الب. أْز
ًا لهم صنف بخراسإان، وعالمهم الصوفية شيٍخ كان " و" " سإنن

ًا ذلك. " وغير " و" تاريخا تفسير
علي أبي والحافظ الَصّم، العباسَّ وأبي لمه، جده من سإمع

ّي،وأبي ِر ُبو ْيَسا ّن ْبغّي، بكر ال وجماعة. وحدثا القطيعي بكر وأبي الّص
وقراءة. أملء سإنة أربعين من أكثر
صالح وأبو القشيري، القاسإم وأبو والبيهقي الحاكم، عنه روى

ّذن الجللة. وافر وكان المائة، على تصانيفه وخلئق. وزادأت المؤ
في ذلك،ومات غير وقيل وثلثمائة، ثلثين سإنة رمضان في مولده
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وأربعمائة. عشرة إثنتي سإنة شعبان
ِإنما محمودأ. غير تفسيره لن القسم هذا في أوردأته و
يصنفه لم التفسير" ليته " حقائق ": كتابه " تاريخه في الذهبي قالا
ِإنه َقْرمطة. تحريف ف و
ُدأ بن الحسين بن محمد بن علي بن -محمد95 ْبز ْهَر أبومسلم َم

الصبهاني.
ًا المعتزلي،كان النحوي، المفسر، الدأيب والنحو، بالتفسير، عارف

ًا والدأب، العتزالا. مذهب في غالي
ًا: هو عشرين " التفسير" في صنف بأصبهان حدثا من آخر مجلد

علي بن إسإماعيل عنه حدثا من وآخر المقرئ بن بكر أبي عن
الصبهاني. الحمامي

سإنة ومولده وأربعمائة، وخمسين تسع سإنة الخرة جمادأي في مات
وثلثمائة. وسإتين سإت
بن علي بن الخضر بن محمد بن الخضر القاسإم أبي بن  - محمد96
ّية بن الله عبد أبو الدين فخر المام الله عبد الفقيه الحّراني َتيِم

وعالمها. حران شيخ المفسر، الواعظ، الحنبلي
أبي على وتفقه وخمسمائة، وأربعين إثنتين سإنة شعبان في ولد

وجماعة. المني بن ونصر الحجر، أبي بن ،وحامد1الوفا أبي بن الفتح
ُقور بن بكر أبي من وسإمع ّن طالب وأبي البطي، بن الفتِح ،وأبي2ال

ّدجاني،و نصر بن الله ،وسإعد3 ُخَضير بن َدة ال ْه جماعة. وقرأ ،و1 ش
حسن. " وشعر الفقه في "مختصر الخشاب. وله ابن على العربية

ًا الذهبي: كان قالا ًا التفسير في إمام ًا الفقه، في إمام في إمام
اللغة.
يحيى الجمالا والبرقوهي،و ،2السلم عبد المجد أخيه ابن عنه روى

ْيَرفي بن .4الفارقي إسإماعيل بن عمر  والرشيد3الّص
وسإتمائة. وعشرين إثنتين سإنة صفر عشر حادأي في مات

ابن بها. قاله وعرف إليها فنسب واعظة محمد،كانت جدة أم وتيمية
النجار.

الدين جمالا العلمة الحسين بن الحسن بن سإليمان بن  - محمد97
بابن المعروف المفسر الحنفي المقدسإي الصل البلخي الله عبد أبو

النقيب.
ًا الزهادأ. كان العلماء الئمة أحد ًا عالم ًا زاهد ًا،عديم عابد متواضع

" مشهور " وتفسيره التفسير، إلى دأهره أكثر همته صرف التكلف
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منه. قطعة رأيت مجلد، مائة نحو في
والذهبي. سإامة البرزالي،وابن منه سإمع
إحدى سإنة وسإتمائة،ومولده وتسعين ثمان سإنة محرم في مات

وسإتمائة. عشرة
َوي طيفور بن  - محمد98 ِن َغْز السجاوندي. الله عبد أبو ال

" علل وكتاب " حسن، " تفسير المقرئ،النحوي.له المفسر،
". والبتداء " الوقف " وكتاب القراءات

ًا القفطي ذكره السادأسإة. المائة وسإط ( في )كان وقالا مختصر
ترجمة العارفين، شمس الملقب المحامد فقالا: أبو ياقوت وذكره

عليكم وسإد آفة كل عنكم الله له: أزالا وأوردأ الوشاحا في البيهقي
ْبَل حالا في الجمع كنون لديكم نوائبكم زالت  ول2المخافة سُإ

بن الحسين بن محمد بن جعفر بن الله عبد بن - محمد99 الضافة
الفقيه. الحنفي بكر أبو صبر بابن المعروف الفهم

ًا وكان المهدي، بعسكر القَضاء ولي ًا معتزلي ًا به، مشهور في رأسإ
ًا الكلم علم بالتفسير. خبير
أتمه. " ما " التفسير " وكتاب الدألة " عمدة كتاب وله

وثلثمائة. ثمانين سإنة الحجة ذي من بقين لعشر ببغدادأ مات
ُقل هارون بن ولبشر ْدِعي فيه:  ْيَت َهِب َصبْر إلى ِلل َع ّدأ ِر َفَمْن ا ْب 3َص

ْذ ِإ َلَس َو ْي َط ًاِ ء للقَضا َت ُه العرْر ِبابي َفَمْرَحب ُؤ َقَضا َذا ِء القَضا َشّر َف ِإ
َبصْر َعِمًي َقَضى علي أبو سإلم بن الوهاب عبد بن  - محمد100 ال

ّبائي البصري. الُج
ًا. في كان المعتزلة، شيخ يعقوب عن والكلم. أخذ الفلسفة رأسإ

عنه وتفسير. أخذ وتصانيف مشهورة مقالت وله البصري، الشحام
الشعري اعرض ثم الشعري، الحسن أبو والشيخ هاشم، أبو ابنه
منه. وتاب العتزالا طريق عن

سإنة. وسإتين ثماني عن وثلثمائة ثلثا سإنة في الجبائي مات
ِم عبد وابنه و" تصانيف، له المعتزلة، رؤوسَّ من هاشم أبو السل

ًا. مات منه تفسير" رأيت وثلثمائة. وعشرين إحدى سإنة ببغدادأ جزء
َيْة:اجتمعت ابن قالا مسالة ثمانين علّي هاشم،فألقى أبي مع ُدأُرسْإتو
ًا،وكان لها أحفظ كنت ما النحو غريب من دأريد وابن ( هو )موته جواب
ًا. واللغة الكلم علم مات فقيل واحد، يوم في مع

ْعدي. سإليمان أبو سإليمان بن الله عبد بن  - محمد101 الّس
ُذكر قالا المفسر. وقالا: هو الشام، كتاب في ياقوت: 
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ًا. في صنف فيه التفسير" جمع " مجتبى كتاب منها التفسير كتب
الصغير " الجامع وكتاب أمكنه، مما والكثير والقليل والكبير، الصغير

التفسير". في "المهذب التفسير" وكتاب مختصر في
َبد وأبا الشافعي، بكر وأبا ،1الصواف علّي أبا ببغدادأ سإمع الله ع

ِلي َلَجا .و2المَحاِم ْع َظراءهم.3َدأ  ون
ًا وكان ًا، شافعي ِري َع التفسير في التكلم حسَن للُسنة، التباع كثير أْش
الله عبد أبو المام المّري عيسى بن الله عبد بن  - محمد102 أنتهى

ِبيري ْين أبي بابن المعروف الل ِن ًا كان َزَم ًا مالك، بمذهب عارف بصير
ًا في الراسإخين به،ومن ًا والشعر، الدأب في العلم،متفنن لثار ُمقتفي
َع السلف، ِلقبالا اللهجة والنسك،وصدق الزهد م الطاعة، على وا
السلطان. ومجانبة

ِإسإحاق وتفقه َمَسّره بن َوهب من سإمع الطليطلي. إبراهيم بن ب
"أصولا " وكتاب سإلم ابن تفسير المدونة" و"مختصر "مختصر وله

"حياة " وكتاب " الوثائق القارئ" وكتاب " قدوة السنة" وكتاب
ذلك. غير الزهد " في القلوب

ْين? فلم بنو لكم قيل وسإئل: لم ِن يعرف. َزَم
وطائفة. الحذاء بن عمر وأبو الداني، عمرو أبو عنه روى

وتسعين تسع سإنة ومات وثلثمائة وعشرين أربع سإنة مولده
أحمد بن الله عبد بن محمد بن الله عبد بن  - محمد103 0 وثلثمائة

العلم. أحد الحافظ الندلسي المعافري العربي بن بكر أبو المام
إلى أبيه مع ورحل وأربعمائة، وسإتين ثمان سإنة شعبان في ولد

بها الطرطوشي،ولقي بكر بأبي فتفقه الشام، ودأخل المشرق،
والمحدثين. العلماء من جماعة
وجماعة. البطر بن ونصر الزينبي، طرادأ من بها فسمع بغدادأ ودأخل
أبي عن والدأب والغزالي، الشاشي، بكر أبي عن الصلين وأخذ
.1التبريزي زكريا
ِلسإكندرية، مصر إلى ورجع وحج إلى وعادأ جماعة، من بهما فسمع وا
المشرق، إلى رحلة له كانت ممن قبله أحد يدخله لم كثير بعلم بلده

لها، والجمع فيها، والسإتبحار العلوم، في التفنن أهل من وكان
ًا ّدم َق انفردأ مِن وأحد الجتهادأ، ُرتبة بلغ من أحد كلها، المعارف في ُم

ًا الذهن، ثاقب السإنادأ، بعلو بالندلس ًا العلم، لنشر ملزم في صارم
ًا أحكامه ُيوب ّظلمة. على َه ال

" و"شارحا الموطأ " و"شرحا القرآن " و" أحكام " التفسير صنف
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بلده. في القضاء وولى ذلك " وغير الترمذي

وخمسمائة. وأربعين ثلثا سإنة الخر ربيع في مات
ْيلي زيد أبو عنه روى من جملة ومن َه الكلعي خلف بن ،وأحمد1 الّس
الخلعي الحسن أبو الشعري،والقاضي ربيع بن الرحمن وعبد

ِلجازة عنه وخلئق. وروى أبو وسإتمائة عشرة سإت سإنة في با
التاجر. الخزرجي عمر بن أحمد الشقوري،و أحمد بن علي الحسن

عبد أبو المرسإي الفضل أبي بن محمد بن الله عبد بن  - محمد104
الله.
نصيب بأوفر والشعر النحو من أخذ عصرنا، أدأباء ياقوت: أحد قالا

وخرج التصانيف، وصنف المصيب، بالسهم، فيه وضرب
وعدم الناسَّ عن النفرادأ إلى ومالا والنقطاع، النسك التخاريج،ولزم

يضرب مناظر، متكلم لغوي نحوي خير فاضل عالم وهو الجتماع،
وافر. بسهم علم كل في

ًا فنني علننم البننديع، والبلغننة ". ألف " تفسننير القننرآن " و" كتابنن
أنشد ني لنفسه وقد تماروا عنده في الصفات فقالا: 

ُغب كاَن َمْن ِة في َيْر ّنَجا ال
لنُه َفَما

ْيُر َباِع َغ ّت َطفى ا ِفيَمنا الُمْص
أتنى

ِبيُل َذاكَّ المسنتنقنيُم الّس
ُه ْيُر َوغن

ُبُل ِة سُإ َي َوا ِغ  والضللة ال
والنردأى

ْع َب ْت َننَن الله كتاب َفأ والّس
النتني

ْعَت ِإذا فذالك َصّحْت َب ّت  ا
َدى هو ُه  ال

وكنيف بكْم السؤالا ودأِع
ِإننه فن

 البصيرة ذوي ُيجّر باٌب
َعمنى ْل ِل

الرسإولُا قالا ما الديُن
ُبنه وَصْحن

ِبعون ْتا ُهَم َوَمْن، وال ِهَج  منا
قنفنا

الفتح أبو الحسن بن الحسين بن الحميد عبد بن  - محمد105
ْندي ِدي السْإَم ْن ّق العالم. بالعلء المعروف الّسَمْر

ًا السمعاني: وكان ابن قالا ًا فقيه ًا، مناظر في الطويل الباع له بارع
ًا الجدلا. صنف علم المام على " وتخرج الخلف في " تصنيف

التفسير. ُيْملى وكان المناظرين، فحولا من وصار الشرف،
وخمسين اثنتين سإنة مات وغيره، الخراط عمر بن علي من سإمع

وأربعمائة. وثمانين ثمان سإنة ومولده وخمسمائة
الله عبد أبو عياض بن موسإى بن الرحمن عبد بن  - محمد106

39



مشكاة مكتبة                                        للسيوطي المفسرين طبقات
 السإلمية

المنتشى. الشاطبي المخزومي
ًا كان ًا التفسير في إمام ّدم َق ًا في والقراءات،ُم في البلغة. مشارك

أشياء.
من وجماعة. وسإمع ،1شفيع وابن دأاودأ، أبي ابن عن القراءات أخذ
ّكَرة ابن الناسَّ. مات عنه فأخذ بَشاطبة، للقراء وتصدر وغيره سُإ

وخمسمائة. عشرة تسع سإنة
ّنَسوي. عمر أبو القاضي أحمد بن الرحمن عبد بن - محمد107 ال

ً خراسإان أهل أكابر القضاة. من أقضى الملقب ً فضل وإفضال
ًا: صنف ًا وجاه والفقه. التفسير، في كتب

إسإحاق الحيري،وأبا بكر أبا وسإمع وأعمالها، خوارزم قضاء ولي
ٍر وأبا السْإفرايني َهَري، َذ ِظيف وابن ال سإنين. وأملي  وغيرهم1َن

ِوي.و الله عبد أبو عنه روى ُفرا ْيري،وإسإماعيل بن المظفر أبو ال ُقَش ال
ّذِن. صالح أبي بن الُمؤ
عن وأربعمائة السبعين حدودأ في مدرسإة. مات بخوارزم أنشأ و

سإنة. ثمانين
البخاري. الله عبد أبو العلمة أحمد الرحمن عبد بن  - محمد108

ًا السمعاني:.كان المفسر.قالا الواعظ ًا. قيل إمام في صنف إنه مفنن
ًا أبي عن عمره آخر في أملى جزء، ألف مِن أكثر "التفسير" كتاب

ْغذُموني الرحمن عبد بن أحمد نصر َي ًا كان ،ولكنه2الّر مجازف
بالجازة. ألّي كتب متساهلَ،

وخمسمائة. وأربعين سإت سإنة الخر جمادأي في مات
الفقيه الّشاشي بكر أبو المام إسإماعيل بن علي بن  - محمد109

الكبير. بالقفالا المعروف الشافعي
ًا، النهر، وراء بما عصره، إمام كان ًا، فقيه ًا، محدث ًا، مفسر أصولي

ًا، ًا. لم لغوي وقته. في مثله النهر وراء بما للشافعية يكن شاعر
أسإمه. واشتهر ذكره، وسإار والشام، والعراق خراسإان إلى رحل

والفقه. والصولا التفسير في صنف
في رحلة وأكثرهم بالصوالا، النهر وراء ما أعلم الحاكم: كان قالا

الحديث. طلب
َغوي القاسإم وأبي جرير، وابن ُخزيمة ابن من سإمع َب ُوبة وأبي ال َعر

الَحراني.
وهو مثلها، لحد ليس كثيرة مصنفات إسإحاق: له أبو الشيخ وقالا
الفقه في"أصولا كتاب وله الفقهاء من الحسن الجدلا صنف من أولا
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النهر. وراء فيما الشافعي فقه انتشر الرسإالة" وعنه "شرحا " وله
" و" محاسإن النبوة " دألئل مصنفاته السمعاني: من ابن وقالا

". الشريعة
في ذكره يتكرر الكبير، هو هذا النووي: القفالا وقالا

الصغير القفالا بخلف والكلم، والصولا، التفسير،والحديث
ِإنه المروزي خاصة. الفقه في يتكرر ف

ْعلوكي سإهل أبو الذهبي: سُإئل وقالا القفالا بكر أبي تفسير عن الُص
ّدسإه )فقالا َق ّنسه وجه من (  ُنْصَرة جهة من دأنسه ( أي وجه من )ودأ

العتزالا.
ْندة، وابن الحاكم، عنه روى الّسلمي الرحمن عبد أبو ،و1والحليمي َم

وجماعة.
وسإتين خمس سإنة ومات ومائتين وتسعين إحدى سإنة مولده

ًا " تفسيره في الرازي المام عنه نقل قلت وثلثمائة مما " كثير
"أسإرار كتابي في مناسإبات بعض عنه ونقلت المعتزلة مذهب يوافق

". التنزيل
جعفر أبو نصر أبي بن اسإوب شهر بن علي بن - محمد110

الدين. رشيد المازندراني السروري
الشيعة: شيوخ أحد

أهل فقه في النهاية وبلغ تفقه ثم الرجالا، ولقي بالحديث، اشتغل
القرآن: علوم في تقدم رحلة صار حتى الصولا في مذهبه. ونبغ

والنحو. والتفسير والغريب، القراءات
والحديث. القرآن عليه.علم دأهره،والغالب وواحد عصره إمام وكان
تصانيفه،في في السنة لهل البغدادأي كالخطيب الشيعة عند وهو

ذلك غير إلى ومفترقة ومتفقه، ومراسإيله، ورجاله الحديث، تعليقات
الفنون. كثير العلم أنواعه. واسإع من

.2وخمسمائة وثمانين ثمان سإنة شعبان في مات
ابن بين الفرق يعرفون ل بحلب الناسَّ : مازالا3 طي أبي ابن قالا
فقالا: ابن الرشيد قدم حتى الحنبلي، بطة ابن وبين الشيعي، ُبطة
بالضم. الشيعي بالفتح الحنبلي، بطة
)الفقيه الهروي جعفر أبو عمرو بن الله عبد بن  - محمد111

" التفسير"... ( صاحب
وثلثمائة. وثمانين إحدى سإنة مات
الّشنبوذي. الفرج أبو إبراهيم بن  - محمد112
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ُنبوذ ابن تلميذ مجاهد، بن بكر أبي القراءات،وعلى عليه قرأ َش
وجماعة. النحوي نفطوية
المقرئين. قرأ الشيوخ لقي في الترحالا أكثر أن بعد للقراء وتصدر

وطائفة. السإتراباذي الفرج الواسإطي. وأبو العلء أبو عليه
ًا وكان ًا ألف خمسين القراءات،حفظ ووجوه بالتفسير عالم من بيت

للقرآن. شواهد الشعر
حاذق. ماهر الداني: مشهور،ضابط،نبيل،حافظ قالا

قطني الدار عنه رواية. وسإألت في الناسَّ الخطيب: تكلم وقالا
فيه. القولا فأسإاء
المصري الدأفوي بكر أبو المام أحمد بن علي بن  - محمد113

ولزمة،وسإمع النحاسَّ جعفر أبا المفسر. صحب النحوي المقرئ
بمصر، عصره أهل يد وغيره. وكان الّسكن بن سإعيد من الحديث

جماعة. عنه أخذ
مجلدة. وعشرين مائة " في القرآن " تفسير كتاب وله
الرحيم. عبد الفاضل القاضي بوقف بمصر نسخة الذهبي: منه قالا
وثمانين ثمان سإنة الولا ربيع من بقين لثمان الخميس ليلة مات

سإنة. وثمانون ثمان وله وثلثمائة
المفسر. بكر أبو الفضل بن  - محمد114
الذهبي. ذكره وأربعمائة،كذا عشرة ثلثا سإنة توفي

أبو صالح بن جعفر بن محمد بن الفضل بن ذلك: محمد بعد قالا ثم
ْلخي بكر َب ّواسَّ. الشهير المفسر ال بالّر

ومحمد نافع، بن محمد بن أحمد عن " وروى الكبير " التفسير صنف
عنبسة. بن علي بن

- عشرة خمس سإنة وغيره. مات حيدر بن محمد بن علي عنه روى
- وأربعمائة. عشرة سإت أو

الطائي بكر أبو الله عبد بن أحمد بن محمد بن علي بن  - محمد115
الذهبي: ولد قالا عربي بابن المعروف المرسإّي الندلسي الحاتمي

بمرسإية. وخمسمائة سإتين سإنة رمضان في
َوالا،و ابن من وسإمع ُك بن زاهر من وبمكة صاف، بن بكر أبي َبْش
بالموصل الحرسإتاني،و  بن1الصمد عبد من وبدمشق رسإتم،

وغيره. كالفصوص كثيرة مصنفات وله مدة الروم وسإكن وببغدادأ،
الذهبي: شعره. قالا يعجبني ل أنه غير وشعر كلم نقطة:له ابن قالا
َأنه اللحادأ. من شعره في ما إلى يشير ك
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في المذهب ظاهري وكان مريب، كلم ُمْسدي: له أبن وقالا
العتقادأات. في النظر باطني العبادأات،

وإنعزلا،وجاع تصوف قد ً رجل عنه: كان العتذار في الذهبي وقالا
ول حقيقة يظنها أشياء بخياله يرى فصار مخيلته، فسدت حتى وسإهر
لها. وجودأ
وسإتمائة. وثلثين ثمان سإنة شوالا في مات
بن محمد بن الحسين بن يونس بن يحيى بن علي بن  - محمد116
َفي الرضا أبو هبيرة بن الله عبيد ّنَس البغدادأي. ثم ال
ًا كان ً صالح الدأب. النحو،و بالتفسير،و ً خبيرا فاضل

النحوي الخشاب بن محمد أبو عنه البطر.روى طرادأ،وابن عن حدثا
النجار. ابن وخمسمائة. ذكره عشر سإنة محرم في مات وغيره
َية بن علي بن  - محمد117 المفسر الواعظ الصبهاني بكر أبو َمّمو

بأصبهان. وقته في العلماء ملك بالحّمالا. كان المعروف
وأربعمائة. عشرة أربع سإنة مات
الله عبد أبو الديَن فخر نصر أبي بن علي أبي بن  - محمد118

النوقاني.
والفقه، التفسير، في طولى يد له الصولي. كان الشافعي الفقيه

الصلحا. و العبادأة كثير والجدلا،
وناظر،وتولى ودأّرسَّ بغدادأ وقدم يحيى، بن محمد المام على تفقه

ّناصر. الخليفة أم مدرسإة تدريس ال
وخمسمائة. وتسعين أثنتين سإنة صفر في بالكوفة ومات،

فخر المام علي بن الحسن بن الحسين بن عمر بن  -محمد119
الله رضي الصديق بكر أبي ذرية البكري. من القرشي الرازي الدين

المتكلم. المفسر عنه. الشافعي
وكان،من والده، على وأشتغل وخمسمائة، وأربعين أربع سإنة ولد

البغوي. السنة محيي تلمذة
عن تغني شهرته وحده، ونسيج عصره، فيه: فريد خلكان ابن قالا

وله سإائرة، والمعقولت الكلم علم في وتصانيفه فضائله، إسإتقصاء
السإماء و"شرحا الفقه، أصولا " في الكبير" و" المحصولا " التفسير

" الغزالي وجيز و" شرحا " للزمخشري، المفصل الحسنى" و" شرحا
"، القرآن "إعجاز ( وله )المعري العلء الزند" لبي سإقط " شرحا و

ذلك. " وغير الشافعي و"مناقب
القرطبي الله عبد أبو المام يوسإف بن عمر بن  - محمد120
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المالكي. النصاري

عبد من بمكة فسمع وحج بفاسَّ، مغايظ.نشأ بابن بالندلس ويعرف
ُفراوي المنعم ِلسإكندرية ،1 ال السإتاذ من موقا،وبمصر ابن من وبا

القراءات. عنه وأخذ مدة، ولزمه الشاطبي ِفيّره بن القاسإم أبي
ًا وكان ًا إمام ًا زاهد ًا للقراءات مّجودأ ًا عاَرف بمذهب بوجوهها،بصير

ًا، مالك، ٌد وله العربية، بفنون حاذق َلى ي التفسير. في ُطو
للقراء، مكانه في الشاطبي موت بعد جماعة،وجلس به تخرج

". سإيبويه " كتاب في عليه ونوظر وحدثا
آخرهم وجماعة، القوصي . والشهاب2المنذري الزكي عنه روى

زيادأة. سإبط الحسن
مستهل في بالمدينة ومات وخمسمائة، وخمسين ثمان سإنة ولد

وسإتمائة. وثلثين إحدى سإنة صفر
الفضل أبو المشايخ زين بابجوكّ بن القاسإم أبي بن  - محمد121

ّبقالي. الخوارزمي ال
النحو. " في الدأمي " كتاب لحفظه بالدأمي، الملقب النحوي

ًا كان ّي عن العربية. أخذ في حجة إمام حلقته، في وخلفه الّزمخشر
السإماء و" شرحا "، التنزيل "مفتاحا " وكتاب القرآن "تفسير وصنّف

ذلك. الحسنى" وغير
بضع وله وخمسمائة وسإتين اثنتين سإنة الخرة جمادأي في مات

سإنة. وسإبعون
الواسإطي. علي أبو موسإى بن  - محمد122

الرملة. قاضي
ًا مصر": كان " تاريخ في يونس ابن قالا والتفسير، بالفقه عالم

بالقدر. ُرمي وقد الظاهر، أهل مذهب على وبتفقه
وثلثمائة. عشرين سإنة الولا ربيع في مات
الخرم ابن الحسن، أبو الحر بن مر بن النضر بن  - محمد123

الدمشقي. الربعي
رياسإة إليه وانتهت الخفش موسإى بن هارون عن القراءة أخذ

ًا وكان بدمشق، القراء ًا بعلل عارف بالتفسير القراءات،بصير
ًا، والعربية، وأرتحل عمره الشأن. طالا كبير الخلق حسن متواضع

الناسَّ. إليه
بن الحسين بن أحمد بكر وأبو المفسر؛ عطية بن الله عبد عنه أخذ

وخلئق. مهران
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وثلثمائة. -وأربعين اثنتين -وقيل إحدى سإنة مات
التميمي بكر أبو الحسين بن الفضل بن الرحمن عبد بن  -محمد124

الخطيب. الجوهري
َعيم. أبو فيه قالا والقراءات.كذا التفاسإير صاحب ُن

مات وغيره نعيم أبو وجماعة.وعنه الهوازي عبدان خليفة،و أبا سإمع
وثلثمائة. الستين بعد

أبو شاذة  ما1بن محمودأ بن المنعم عبد بن أحمد بن  -محمودأ125
الصبهاني. منصور
الفقيه. الواعظ

ّفسر السمعاني: إمام ابن قالا والجاه التقدم له كان واعظ، م
بلده. في إليه والمرجوع وقته، أوحد وصار العريض،

ّي،وروي بكر أبي على تفقه ِد ْن السمعاني،و المظفر أبي عن الُخَج
الوركانية. عائشة

وطائفة. السمعاني المديني،وأبن موسإى أبو وعنه
الخر ربيع في بأصبهان ومات وأربعمائة وخمسين ثمان سإنة ولد

وخمسمائة. وثلثين سإت سإنة
ّي المحامد أبو المام الفرج بن أحمد بن  -محمودأ126 الّسَمْرقند

َغْرِجّي. ّي. الّسا ِد ْغ الّس
العلم. أحد
الفضل،والتفسير، أنواع في مبّرز بارع، السمعاني: إمام أبن قالا

السيرة. حسن والوعظ، والمتفق. والمفترق، والصولا، والحديث،
والعبادأة. الخير كثير

بن إسإحاق إبراهيم أبي عن " بروايته الغافلين "تنبيه عليه قرأت
ْوِحّي محمد ّن الترمذي،مؤلفه. سإبط  عن1ال

وخمسين خمس سإنة حدودأ في ومات وأربعمائة ثمانين سإنة ولد
وخمسمائة.

القاسإم أبو العلمة عمر بن محمد بن عمر بن -محمودأ127
الُخوارزمي. الّزَمْخَشري

جاور لنه الله، جار النحوي،اللغوَي،المتكلم،المعتزلي،المفسر،يلقب
ًا. بمكة زمان

قرى من بَزَمْخَشر،قرية وأربعمائة وسإتين سإبع سإنة رجب في ولد
البطر بن الخطاب أبي من وسإمع بغدادأ ُخوارزم،وقدم
ّدثا، ِفّي، وأجاز وغيره،وح َل ّية. وزينب للّس ِر ْع الّش
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لقي الدأب،والنحو،واللغة في برع ممن السمعاني:كان ابن قالا
ّنف الكثير، ّدة خراسإان ودأخل التصانيف، وص ًا دأخل نوب،وما ع إل بلد

العرب، ونّسابة الدأب، علّمة له. وكان وتلمذوا عليه واجتمعوا
البل. أكبادأ إليه ُتْضَرب

ًا وكان عصره إمام خلكان: كان ابن وقالا دأاعية بالعتزالا متظاهر
إليه.

في و" الفائق التفسير، " في " الكشاف منها البديعة التصانيف له
الخبار" ونصوص البرار البلغة" و" ربيع " و"أسإاسَّ الحديث غريب

" الفرائض في " و" الرائض الرواة أسإماء و" متشابه الحكايات في
" فيه و"النموذج النحو، " في " و"المفصل الصولا في و"المنهاج

ذلك. " وغير النحوية مختصر. و" الحاجي
وخمسمائة. وثلثين ثمان سإنة عرفة ليلة مات
َنجي المحامد أبو المام دأاودأ بن محمد بن -محمودأ128 ْفَش ال

وسإتمائة. وعشرين سإبع سإنة البخاري. ولد
ًا الترمذي،وكان جعفر أبي بن محمد من وسإمع ًا، إمام ًا، مفنن مدرسإ

ًا، ًا. مات واعظ وسإتمائة. وسإبعين إحدى سإنة مفسر
المام شاذة ما بن المنعم عبد بن أحمد بن محمودأ بن -مسعودأ129

الصبهاني. عبدالله أبو
الفقيه. المفسر

ًا النجار:كان ابن قالا ًا إمام ًا حافظ ّيم والتفسير والخلف بالمذهب ق
ُبْرجّي غانم من والوعظ.سإمع وجماعة. الحدادأ علي ،وأبي1ال

وسإبعين سإت سإنة التام. مات القبولا ولقي ووعظ، ببغدادأ، وحدثا
وخمسمائة.

ِري نصر أبو أحمد بن محمد بن الحسين بن - منصور130 ُبو ْيَسا ّن ال
ِلسإلم شيخ الصّم. وعنه العباسَّ أبي عن روي المفّسر أبو ا

سإبع سإنة الواحد( القشيري. مولده )وعبد النصاري إسإماعيل
وأربعمائة. وعشرين اثنتين سإنة الولا ربيع في ومات وثلثين

أوله - بفتح سَإليم بن عيسى - بن سّإرار- بالتشديد بن  - منصور131
ّي. المعروف المالكي السإكندراني النصاري علي أبو بالمسد

" وصنف القراءات في "أرجوزة نظم المقرئين، حذاق من كان
ًا". "تفسير

وغيره. الدمياطي عنه وغيره. وروي موقا، بن الرحمن عبد من سإمع
وخمسين إحدى سإنة رجب في ومات وخمسمائة سإبعين سإنة ولد
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وسإتمائة.

المفسر. الضرير البغدادأي القاسإم أبو سإلمة بن الله  - هبة132
َقة وله القرآن لتفسير الناسَّ أحفظ من كان ْل المنصور. بجامع خ
إسإماعيل أبو السإلم شيخ الصم. وعنه العباسَّ أبي عن روي

ومات وثلثين سإبع سإنة الواحد( القشيري.مولده  )وعبد1النصاري
وأربعمائة. وعشرين اثنتين سإنة الولا ربيع في

اللبيري الندلسي الفزاري بكر أبو عوانة بن مجاهد بن  - يحي133
ًا والتفسير،وأخذ القراءات بعلم الفرضي: عني ابن قالا من نصيب

الفقه.
َوْردأ بن محمد . وأبي2 السإيوطي من بمصر فسمع وحج ،ول3ال

والزهد. العبادأة في القرين منقطع وكان حدثا أعلمه
وثلثمائة. وسإتين سإت سإنة الولى جمادأي ثالث في مات
التلمساني. التجيبي زكريا أبو موسإى بن محمد بن - يحي134
البناء.وسإكن بن الحسن أبي من بمكة وجاور،وسإمع الذهبي:حج قالا

ِلسإكندرية، ّنف ووعظ، ا ". " التفسير" و" الرقائق وص
وسإتمإئة. وخمسين اثنتين سإنة شوالا تاسإع في مات
السلمي عطاء بن العنبر بن الله عبد بن محمد بن - يحي135

ِري زكريا أبو مولهم َب ْن َع ّي. ال ُبور ْيَسا ّن ال
الوحد. الدأيب المفسر

أبو الدين محمد العلمة حراز بن سإليمان بن الربيع بن  - يحيى136
-الواسإطي عنه الله رضي الخطاب بن عمر ولد من الفهري علي

الشافعي.
أبي والده،و على وخمسمائة. وتفقه وعشرين ثمان سإنة بواسإط ولد

ّي النجيب ْدأ َور ْهَر وابن الوقت، أبي من يحيى. وسإمع بن  والمام1الّس
ّي. الله وعبد ناصر، ُفَراو ال
النظامية. تدريس وولي الكثير وروي

ًا شامة: كان أبو قالا ًا عالم والمذهب،و بالتفسير، عارف
ًا الصلين،والخلف، ّن ًا. دأي صدوق

ًا الذهبي:كان قالا و الخلف،والحديث الشافعي،و بالمذهب عالم
الفنون. كثير والتفسير،

ُتْركان. ابن على بالعشرة قرأ
ِثّي،و ،و1خليل،والّضياء ابن عنه روي ْي َب ّد البخاري،وله للفخر أجاز ال

47



مشكاة مكتبة                                        للسيوطي المفسرين طبقات
 السإلمية

الّشّحاِمّي. زاهر من إجازة
وسإتمائة. سإت سإنة القعدة ذي في مات
 الكتاب نهاية

 السإلمية مشكاة مكتبة
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