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الجزء الرابع
وأبو حّماد بن عبد الله بن حماد القهندزّي.ّ سإمع نأهشل بن سإعيد

النيسابوري، وغيره.ّ
والثانأي، منسوب إلى قهندزمرو، ويقال لها: المدينة الداخلة، وهي باقية

إلى الساعة، ولكنها غير معمورٍة، ول مسكونأة، وقال بعض الشعراء: 
.ّ.ّ.ّ.ّ جعدة ابن لول

البيت.ّ
ٌة.ّ وفيهم كثر

الله عبد بن أحمد محمد منهم: أبو سإمرقند؛ قهندز إلى منسوب والثالث،
سإمرقند"، "تاريخ في الدريسي، سإعد أبو السمرقندي.ّ ذكره القهندزي

سإهل عنه روى نأصر، بن وعمار حسان، بن معروف عن وقال: يروي هكذا،
مسعود.ّ بن وعصمة خلف، بن

أبو عنه القهندزي.ّ روى بشر منهم: أبو هراة؛ قهندز إلى ُينسب من ومنهم
النأصاري.ّ محمد بن الله عبد إسإماعيل

المير مولى بخارى، قهندز من القهندزي، الله عبد بن كافور العسكر وأبو
الله عبد أبي عن السامانأي.ّ يروي إسإماعيل بن أحمد بن نأصر الحسن أبي

وتوفي السإتاذ، يعقوب بن محمد بن الله وعبد الزهري، محمد بن محمد
وثالثامائة.ّ وسإبعين سإٍت سإنة

ًا: أبو نأيسابور قهندز إلى والمنسوب الخفاف الفضيل بن محمد عمرو أيض
أبا حاتم.ّ سإمع أبي والد رزين، ولد من وهو نأيسابور، قهندز من القهندزي،

وقال: الحافظ، الله عبد أبو الحاكم منه وأقرانأه.ّ سإمع البوشنجي، الله عبد
سإبع سإنة في توفي أنأه فذكر أبيه، وفاة عن الوكيل القهندزي حاتم أبا سإألت

وثالثامائة.ّ وخمسين
من القهندزي، الفقيه يوسإف، بن محمد الفضل أبي بن أحمد الحسن وأبو
الوليد، أبي عند تفقه الحسن وأبو المعدلين، أعيان من كان نأيسابور، أهل

محمد بن أحمد حامد أبا المبرزين.ّ سإمع المناظرين من أيامه في وكان
الله عبد أبو الحاكم منه التميمي.ّ سإمع عبدان بن مكي حاتم وأبا الشرقي،
ودفن وثالثامائة، وتسعين اثانتين سإنة من رجب، في وقال: توفي الحافظ،
الحيرة.ّ بمقبرة

ألف واللما القاف باب
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القلّ: بفتح القاف وتشديد اللما ألف.ّ
هذه النسبة: إبراهيم بن الحجاج بن منير الحمصي القل، كان يقلي

الحمص.ّ ذكره أبو سإعيد بن يونأس.ّ سإمع من أبيه، وغيره.ّ وكان ثاقة،
ًا.ّ مرضي

القلسا: بفتح القاف وتشديد اللما وفي آخرها السين المهملة.ّ
هذه النسبة - ظني أنأها - إلى القلس، وهو الحبل الذي ترتبط به السفينة،
والمشهور بها: أبو بكر محمد بن هارون القلسا.ّ قال أبو نأصر بن ماكول:

ًا وقد وهم في نأسبته.ّ عبد الغني، وأنأا أخشى أن يكون هذا شيط
وأبو عبد الله محمد بن خزيمة القلسا البلخي.ّ يروي عن جماعة.ّومقاتل

بن إبراهيم القلسا.ّ
وأبو يحيى زكريا القلسا العابد.ّ يروي عن عبد الصمد بن الفضل البلخي.ّ

والحسين، وقيل: الحسن، وهو الشبه، القلسا.ّ بغدادي، من أصحاب
الشافعّي رحمه الله.ّ قال داود بن علي: كان من علية أصحاب الحديث

وحفاظهم له ولمقاله الشافعي.ّ
وأبو جعفر بن هاشم بن حلبس القلسا، يروي عن معلى بن أسإد، روى

عنه ابن مخلد العطار.ّ
وأبو إبراهيم إسإحاق بن عبد الله بن الربيع القلسا، من أهل بخارى، حدث
عن محمد بن أمية الساوي، وكعب بن سإعيد، ومحمد بن سإلما.ّ وروى عنه

عمران بن موسإى، وموسإى بن عيسى، وسإهل بن بشر، البخاريون.ّ
وعنبر بن يزيد القلسا أبو محمد، روى عنه إبراهيم بن الشعث، ومحمد

بن سإلما، وكعبان، روى عنه حامد بن سإهل بن الحارث.ّ
وأبو بكر محمد بن يعقوب بن القلسا، من أهل بغداد، حدث عن علّي بن

الجعد، وحماد بن إسإحاق الموصلي.ّ روى عنه محمد بن مخلد الدوري، وأبو
بكر أحمد بن جعفر بن مسلم الختلي.ّ ومات في جمادى الخرة، سإنة

خمس وتسعين ومائتين.ّ
القلسإي: بفتح القاف واللما ألف وفي آخرها السين المهملة.ّ

هذه النسبة إلى .ّ.ّ.ّ، والمشهور بها بيت معروف بنسف، بلدة بما وراء النهر
لهل العلم؛منهم: الماما أبو نأصر أحمد بن محمد بن نأصر بن أحمد بن

محمد بن إبراهيم بن جيرئيل بن مهدي بن واصل القلسإي، النسفي، كان
من أئمة نأسف، تفقه بسمرقند على القاضي منصور بن أحمد الغزقي،

وكتب عن الحديث، وعن أئمة سإمرقند؛مثل أبي الحسن علّي بن أحمد بن
الربيع السنكباثاي.ّ روى عنه أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد النسفي

الحافظ، وذكر أن ولدته في رجب، أو شعبان، سإنة اثانتين وأربعين
وأربعمائة.ّ وتوفي بسمرقند، ليلة الجمعة، الثانأي عشر من ذي الحجة، سإنة

ثالث وتسعين وأربعمائة ودفن بجاكرديزه، بقرب المشهد.ّ 
وعم أبيه أبو الحسن علّي بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن جبرئيل بن

مهدي القلسإي الرئيس، من أهل نأسف، يروي عن جده أبي بكر محمد بن
إبراهيم القلسإي، وأبي علّي الحسن بن صديق الوزغنجي النسفي، وفايق
النأدلس الخاصة، وأبي إسإحاق إبراهيم بن محمد الرازي، وأبي بكر أحمد

بن محمد السإماعيلي.ّ ولد سإنة ثامان وخمسين وثالثامائة وتوفي في رجب،
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سإنة سإبع وأربعين وأربعمائة.ّ
ووالد السابق ذكره أبو طاهر محمد بن نأصر بن أحمد بن محمد بن إبراهيم

جبرئيل بن مهدي بن واصل القلسإي النسفي، كان يلي العمال الكبار
للسلطان، ثام تركها آخر عمره، وكان يملي بنسف، ويقرأ عليه التفسير،

وغيره.ّ وتوفي بنسف سإنة ثامان أو تسع وسإبعين وأربعمائة، في ذي
الحجة.ّ

وابنه الخر أبو بكر محمد بن محمد بن نأصر القلسإي، تفقه بسمرقند على
الماما علّي السنكباثاي، وتوفي بنسف، يوما الربعاء، الثامن عشر من ذي
الحجة، سإنة خمس وثامانأين وأربعمائة، وكانأت ولدته في ذي الحجة، سإنة

ثامان عشرة وأربعمائة، وكان يروي عن أبي بكر محمد بن عبد الله النجار.ّ
وأخوه أبو محمد نأاصر بن محمد بن نأصر بن أحمد القلسإي، كتب الكثير

بنفس وسإمرقند.ّ قال عمر النسفي: لقيته وأنأا صغير، فلم أسإتفد منه
ًا، كان يدرسا، ويملي،ويذكر، بنفس، يعني من الحديث، وولد في شيئ

النصف من ذي الحجة، سإنة إحدى وعشرين وأربعمائة، وتوفي في شهر
ربيع الول، سإنة اثانتين وسإعين وأربعمائة.ّ

القلنأسي: بفتح القاف واللنأبذ من شعره في الغزل قال من الطويل: 
الدجى بدر راعني لقد

بصـدوده
كواكـبـه برعي جفانأي ووكّل

ً جزعي فيا يعود عساه مهل
لـي

ًا كبدي ويا كواك ما على صبر
 به

المجتث: وقال من 
سإواكبهـا تترىأدمعي من أنأكرت
بهـا سإواك أبكيهل جفونأي سإلي

الخفيف: وقال من 
ًا الهوى في لي إن لسانأ

كتوما
ًا جـواه حريق يخفي وفؤاد

ّنأي غير سإتـراه الذي يفشي سإتراهعليه دمعي أخاف أ
الكامل: وقال من مجزوء 

ّبـه يبيت من يا أنأـقـد بـلـيلة منهمحـ
 قد وكأن الردى وشكسإمتني عني غبت إن

الطويل: وقال من 

ٍما من عذيري الحشا بين ما يخط فلمبـسـهـمـه را
 والترائب

يلسعني فأصداغه
كالعـقـارب

فعل يفعلن وألحاظه
العقاربي

الكامل: وقال من مجزوء 
منه المرء بلّب يهفو ومهفهٍف

 شمائل
ّدهائل دعص فالردف كـــائل غــصـــن والـقـ
ّقشـــقـــائق نأـــور والـخـد خـــمـــائل عـنـه تنـشـ
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شـــمـــائل بـهـــن نأّمـتحـــدائٍق مـثـــل والـعـرف
حـــمـــائل الـعـــذار إللـــه مـــا سإـيف والـطـرف

الكامل: وقال في مخمور جمش وجهه من 

ّير هبه ً تغ عـهـده عـن حائل
بالصدود فؤادي ورمى

 فأزعجا

ّول نأرجسه بال ما ًة تـحـ ورد
ّديه في والورد عاد خ

بنفسجـا
الكامل: وقال من مجزوء 

ّده لالجمـا أبدى ومهفهٍف ًا بخ مريعا روض
 ذريعا دمعي له فجرىذراعـه الطبـيب فقد

وجـيعـا ألما بعرقهالـحـديد رقع وأّمني
نأجيعا دمه من سإال ماعبـرتـي من فأريته

الخفيف: وقال من 
ّد فجازى ّدالـو خالص منحته وغزال والجتناب بالص

ّدنأيبحـجـاٍب أتقى أن ألمه لم بـي لما الفؤاد واله ر
ٍرللرو ينكر وليس روحي هو بالحجاب الورى عن توا

الوافر: وله من 
ً أسإتـهـدي إليه كتبت ّللنيوصـال ٍد فع الـجـواب فـي بوع

ًا يكـون الجواب ليت أل الجوى من أحاط ما فيشفيخـير
 بي

الرجز: وقال من 
بـريقـه إبريقه عن غنيتبريقـه في البرق يحار ظبٌي

رحيقـه من أرشف أزل فلم
من القلب شفيت حتى

 حريقه
الرجز: وقال من مجزوء 

ّفي شافه ًا ك ٍةرشـ شـفـت ما بقبل
ّبلـهـا إذ فقلت ّفي ليت ياق  شفتي ك

البسيط: وقال من 
النأس بشمل كفيل لي من

أجمعه
ألنأس فيه حّل بشاذن

أجمـعـه
وصلي عن يعرض زال ما

فأخدعه
ّد بعد لن لي فالن الص

أخـدعـه
وقال من مجزوء الرمل: 

شـفـتـاه مقلتـاهغزاٍل من جسمي ويح
شـفـتـاه شفـتـاهبـلـثـم جاد إن هو

الكامل: وقال من مجزوء 
صـدف إذ رقادي فجفاوصلـه الحبيب صدف
 صدف جفني له أضحىأدمـع لـؤلـؤ ونأثرت

الرجز: وقال من 
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 حريقه يشتكي صّب لقلبريقـه أباح لو عليه ماذا
الطويل: وقال من 

لـلـحـســـن صـار غـزال بنـفـسـي
كـــعـــبًة

الـــعـــمـــيق الـفـّج مـن يحـّج
ويعـــبـــد

ًا فلبيت فيه الهوى دعانأي طائع
 يشهد والسعي بالخلصا وأحرمت

قارن والدمع للتسهيد فجفني
بـالـــصـــبـــابة فـيه وقـلـبـي

مـــفـــرد
والتشبيهات الوصاف في

الكامل: قطعة من شعره قال في الريحان من 
ً أعددت ًافـراغـي ليوما محتفل البـاغ عين إنأسان غدا روض

ًا قلبي هموما يروض روض
حينة

مـسـاغ أي النأس لكأسا فيه

الصـداغ سإلسإل بمثل حيثبـه ريحـان قضبان بدت وإذا
ًا الربيع كّف لنا يصوغ للـي سإمـط بين عقيق كعقدحدائقـ
قد الشقائق أنأوار وفيهن
حكـت

ّقطت عذاري خدود بغوالـي نأ

المتقارب: وقال فيه من 
ٍذ غللةبـّرزت إذ الشقائق كأّن ًا ل أحـّم وثاوبـ

حمم من لمع بأطرافهامشبوبٌة الجمر من قطاع
الخفيف: وقال من 

نأور الرياض في لي لح
الشقيق

ً لي فحكى عـقـيق من غلئل

ّق ما مثـل الهموما يش
شـقـيٍق

شـقـيق روٍح لكـّل راٍح عند

الطويل: وقال في النرجس من 
ًا النأس شمل ضّم وما يوم

كنرجٍس
خالع عن اللهو بعذر يقوما
العذر

ٍر أقداح فأحداقه وسإـاقـه تـبـ
غلئله في سإاٍق كقامة

الحضـر
المجتث: وقالمن 

ً  وطيب بحسٍن يزهيروٍض بنرجس أهل
رطيب قضيب علىغـزاٍل بعينّي يرنأو
القلـوب في يزينهخـفـّي معنًى وفيه

المنسررح: تصحيفه إن نأسقت الحروف بّر حبيب وقال في التيمن بالبنفسج من 
ًا يا ًا لي مهدي ًا بنفسج  وينشرح له صدري يرتاحأرجـ

ً بشرنأي ينفسـح المور ضيق بأّنمصحـفـه عاجل
المنسرح: وقال في ضد ذلك من 

ًا يا ًا مهدي ًا بنفسج  سإبخ أرضه أّن لو وددتسإمـجـ
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ً ينذرنأي ينفسـخ الحبيب عهد بأنمصحفـه عاجل
الكامل: وقال من 

ّفت ومدامة كـالل ملبس بين يختالسإلسـال إلى ز
 للي عقود أمهرها بالمزجافتّضها ما إذا حتى بها فبنى

الرجز: وقال في اقتران الزهرة والهلل من 
اللهب يحكي لونأه هلل تحتلنـا لحت قد الزهرة ترى أما

ٍة ٍة فـّضة من ككر ّو من صولجان عليها أوفىمـجـلـ
 ذهب

الكامل: وقال في الفجر من 
ً ثاوب نأضا قد بفجر أهل

ّدجى ال
سإواد من جّرد كالسيف

قراب
ّقت غادة أو ًا ش ًا صدار التـراب إلى ثاغرتها بين ماأزرقـ

الكامل: وقال في وصف الثلج الساقط على غصون الشجر من 
الغصون على السحاب نأثر

ًة ذرير
ًا لها أهدت ونأـورا يروق نأـور

الـكـافـورا تحمل عيٍن أجفانكـأنأـهـا فعـدن ذوائبها شابت
الرجز: وقال في الجمد من 

ّتكنأـمـير جنى من جنيٍن رّب والضـمـير السإتار مه
الـبـلـور صحـائف كأنأهالـغـدير رحـم مـن سإللته

الكافور خالص من قطع أونأـور مـن تجّمسـت أكر أو
ًا بقيت لو ّطلتالدهـور على سإلك الـنـحـور قـلئد لع

الـثـغـور ضرائر وسإّميتالـبـحـور جواهر وأخجلت
المهجور حشى مثل فيضه إذالـحـدور زمن في حسنه يا

ًاوالصـدور الكباد إلى يهدي المصدور نأفثة تحاكى روح
وقال في مدية وألقاه على طريق اللغاز من مجزوء الرجز:

أصحابها تركيبهافـي أبدع مأسإورة
أذنأابـهـا هاماتهاوفي اليدي تركبها

وقال في الخمر من الخفيف: 
ّيرتـنـي لــبـــيب الـكـراما مـن جـفـاهـا هلوقـــالـــت الـمــداما تـرك ع

وفـي نأـوٌر الـظـلما تـحـت هي
لـــهـــيب الـــخـــدود وفــي بردالكـبـاد

عـن عـدلـت هـذه يا قلـت
نأـــصـــيب فـــيك لـلـرشــاد أمـاالـنـصـــح

وفي فتك وباللباب هتك للستور إنأها
 ذنأوب المعاد

الخفيف: وقال في السيف من 
الــفـــؤاد شـهـم رفـيق لي

يمـــانأـــي
قـصـافة فـي غزل

الــقـــضـــبـــان
أصبح إذا إل العظم في يعني ل
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 قانأي نأجيٍع من نأشوان
الخفيف: وقال فيه من 
الكّف به اسإتعصمت ما خير
ًا يوم

عصب الخطوب سإواد في
 صقيل

وفي مغٍن اللئاما سإؤال عن
رسإـول ولـلـمـنـايا مغـٍنالعظم

الخفيف: وقال الفرسا من 
الـــفـــوارسا اسإـتـظـرف مـا خير

طـــرف
لـحـســنـــه طـرٍف كّل

مـــبـــهـــوت
السهل وفي وعل الجبال فوق هو

 حوت المعاير وفي عقاب
الخوان في شعره من غرر

الكامل: قال من 
ّني شّط ما إذا وأٍخ معروفه النور على إلّي أدنأىرحـلـه ع
ًا غاب إذا عنه ينب لم يوم

شاهد
إليه ارتاحت شهد وإن

 المشاهد
المديد: وقال فيه من 

نأـظــاما وانأـهـّن كلٍلكـلما صـديق من أتانأي قد
مني القلب في فسرى
سإروٌر

المـداما عنه يعجز مطرب

زحـاما جمعهـّن من حولهبـنـاٍت شـيخ يرتاح مثلما
ً الله فدعا ًايرّجـى طـوبـل يراما مـا نأسـلـه من خلف
غـلما هـذا بشراي يا قالبـشـير يأسٍا بـعـد وآتـاه

الطويل: وقال من 
بّرنأي قد أخ بنفسي

مـالـه دون الحمى يجعل ولمبشـكـاتـه

ًء فطاب سإـقـمـه أثاناء بين ثانا
عند الريح نأسيم كطيب

اعتللـه
ّدي ّفست لو بو عنه نأ

سإـقـامـه
في نأافسته لو بنفسي

احتمـالـه
راحة الوصاب تصب فلم

جسمه
ًا الشجان تخطر ولم يوم

ببالـه
الكامل: وقال من 

وكمالـه وسإخائه فضله معبها يزري فما محاسإنه تّمت
ّ  كماله الكريم للرجل عون لجوده عن وجوده قصور إل

يشاكلها وما المداعات في
المتقارب: كتب إلى كاتب له من 

فضضت هل جعفر أبا
الهدف أصبت رميت إذ وهلالّصدف
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ً جئت وهل ًا الّسرى لهولحـشـمة بـل ليل في سإدف
سإـدف

المتقارب: وقال من 
صدره في الّضيق به ويأبىبـيتــه فـي يوسّإـع يريد
في النصب سإخط فتًى

 قدره في الخفض رضي كماقـدره

البسيط: وقال من مخلع 
قفـاه أذى في راحتنالقمـا يجيد صديق لنا
فـاه أذاق قفـاه أذىولكن كسبه من ذاق ما

الكامل: وقال من مجزو 
ًا وكانشـعـره دهاه من يا أمـردا غّضـ

ًا فـاجـأ سّإيان ّد فيأمـرد  ردى أما شعر الخ
السريع: وقال من 

أبازيره القبح في أبدعوجـهـه سإمج مغّن لنا
ًء راما ًا وراماصوتـه فأبى غنا  زيره فأبى ضرب

الطويل: وقال من 
وافر يعطيك ل السؤل هو

ّنة م
ّ الدهر يد جلد أبصرته حين إل

المراثاي وفي
البسيط: قال يرثاي أبا بكر بن حامد البخاري من مخلع 

ّي للدهر بؤسا يا  حامد ابن في الناسا به دهاخطـب أ
ّلـى منذ الناسا اسإتوى قد الحامـد موقف يرى فماتو

والمحـامـد والزهد العلمثاـلث فـقـده على يبكي
الخفيف: وله من قصيدة يرثاي بها أبا القاسإم علي بن محمد الكرخي من 

جليل علمت ما والرزء كيفسإـبـيل وصبر سإلوة إلى هل
طـويل علـيه وجدي بصديقألـّمـت لـّمـا الياما فجعتني

أقسم الذي القاسإم بأبي
ًاالمجـد بـديل مـنـه لـيس أن يمين

إن والبّر الوفاء معنى كان
ّده زمـانحال يحــول مـا فـو

العلم في الندى زين كان
العقـول رياضهّن ترعى دابوالن

أفـول فحـان النهى بدر كان
فحان الحجى شمس كان

 أصيل
ومنها: 

زلـيل عنهـا للعيب ونأفسالصخر عن زّل كالزلل خلق
صقـيل الدنأايا عن وعرضالمـر من يعيب لما واجتناب

ً العزاء بعده يكن من جمـيل فيه العزاء فاجتنابجمـيل
ومنها: 



مشكاة مكتبة                    للسمعانأي النأساب كتاب
 السإلمية

ّي مهـيل ترب عليه خليل منيهـول ل ومنظر مرأى أ
العرش ذي سإلما فعليه
يهديه

جـبـريل قبـره حشو إلى

كفيل الجنان في بالخلد هوكـفـل الله رحمة من وأتاه
البسيط: وقال في غلما له توفي في دهستان من 

جاد ل دهستان في لي
لهـا الغماما

النار ترمي صواعق إل
والّشهبـا

جوى قلبي في منه ثاوى ثااو
ضرما

ًا كالسيف يشّب ّد والسنان ح
ًا شـبـ

غير المنايا داعي دعاه
محتـسـب

الله عند يرفل فراح
ًا مـحـتـسـ

خوط في بدا حسن هلل
أسإلـحة

أنأه لول بأنأفس يقمر كاد قد
ّا غربـ

فديًة عنه الموت يقبل لو
سإمحـت

ما دون ذخر بأنأفس نأفسي
سإلـبـا

ترزا أن الدهر أبي لكن
فجـائعـه

ً نأحويه ما عقائل إل
والـنـخـبـا

فينـا نأشبت قد تراه
مـخـالـبـه

ًا لنا يبقي فليس ول علق
ًا نأـشـبـ

وفري على أنأاخ لئن
بنـكـبـتـه

ما موفوران والعرض فالدين
 نأكب

أحكـامـه من المّر أقابل
ًا جـلـد

يقضي حتى والصبر بالحلم
 العجب

الدهر وشكوى التوجع وفي
الكامل: قال من 

حـّر بطـائل فيك يحظ لمدهـر يا أقسـى ما دهر يا
والنصر العطف لديك ولهمصاحبـهـم فأنأت اللئاما أما

صـدر لحادث منه يرتاحفـل الحياة مدى اللئيم يبقى
اليسـر عيشه في ويطيعهكـدر بـل الدنأيا له تصفو

نأضر سإروره وغصن سإعدوكـوكـبـه سإهل فمرامه
ّلطـهـا يد الكريم وعلى والقسـر المّر الجفاء منكيس

والظفـر الناب منه يفريهعرضته فهو حطب نأاب إن
ًا يبغ أو نأـكـر حادث عليه ينجيغـدا لـديك معروف

جـمـر فؤاده وحشو وشللـه والبحـور شوك وجناه
 النذحر درى لو لنحرك عقدفهـم الكراما ظلم دع دهر يا

ّدهـم واسإتـبـق سإالمهم الّزهـر ظلمك نأجوما فهمو
الوافر: وله في النكبة كفانأاها الله تعالى من 

ّلكها قد جفون مـهـاد يلئمـه ل وجنـبالـسـهـاد تم
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الـقـياد لهـا الحليم من يذّلوقـومـي أصابتني وأحداث
ّطت فقد البعـاد الّشمل جامع وفّرقديار وبـهـم بنـا ش

ّتـقـاد أحشـائي بين ما لهاوجـد نأـار فؤادي وفي أقول ا
ّطـراد قلبـي في وللفكاراعتلج صدري في وللحزان ا

معاد بهم السرور شمل وهللـمـاما مـن بالحبة هل أل
والـرقـاد وجفنـي فراقهمثاـلث اجتمعـت ما والله ول

الشمل شئيت تجمع فإن
ًا ّنـ م

واقتـصـاد جور الياما وفي

ًا الحداث من تنّجزنأا ًاعـهـد يكــاد ول يزاغ ل أكـيد
ّغير وشيمتهاعـهـد لـلياما يصح وكيف والـفـسـاد الت

المسرح: وقال من 
ًا لقيتها إن مهجتي فيلـهـا كـأّن ولي لليالي ما  غرض

ّنها ً تراهنـت قد أظ ًا واتخذنأني رميها فيجـمـل غرض
والزهد والمثال الحكمة وفي

السريع: قال في معنى لم يسبق إليه من 
البعد به يحظى وخيرهأولده يحـرما والمـد كم

يبعـد ما يدرك ولحظهاحولها ما تبصر ل كالعين
البسيط: وقال في معنى آخر اخترعه من 

مال من الفضل تمنع ل
به حبيت

الجـر بعد ينميه فالبذل
يدخـر

أطرافه من يؤخذ والكرما
ًا طمعـ

الكل منه يضاعف أن في
والثمر

وقوله من مجزو الكامل: 
عادلـك وبؤسا نأعميفي كنت إن من أخوك

ًا لك بدا وإن عـادلـك منه بالبّرمنعـمـ
الخفيف: وقوله من مجزو 

الـمـزاحـمة وخّلالمعش في الناسا جامل
منـه المزاح يتعاطىلـمـن وقـل وتنّصح

الكامل: وقوله من 
كّل بخلف الفتى يشقى
مـائه في بالقذى حتى يؤذيهمعانأد

إنأائه صّب عند عنه ويروغلشربه النأاء أصفى إذا يهوى
الطويل: وله من 

بالكفاف واقنع الحرصا دع
الغنى من

عند عاش ما الفتى فزرق
معيشـه

كـثـرة النأسان يهلك وقد
مـالـه

أجل من الطاووسا يذبح كما
ريشـه

البسيط: وقوله من 
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ومن لهو من شبابك أمتع
طـرب

سإمع لملما تصخ ول
مكـتـرث

ريعان الفتى عيش فخير
ّدتـه جـ

والشيب فضة من فالعمر
 كالخبث

الوافر: وقوله من 

التصـابـي ميادين في أتركض
على المشيب ركض وقد

 الشباب
الحدثاـان نأوبة وتأمن

بـنـابـي عنـي لها نأاب ومانأـفـسـي

ّذ وكيف العـيش طعم تل
الـتـراب تحـت أترابها غدتنأـفـس

الخفيف: وقوله من 
شيبي خضاب لي أبى قد

فـؤاد
ولـوع سإـّري بكتم وجد فيه

الخضاب يعقب أن خاف
نأصول

بـديع سإير الخضاب ونأصول

السريع: وقوله من 
قـدح من أقوما غدا وإنقدح من يسلم ل الفضل ذو

المجتث: وقال وقد نأظم كلما سإيدنأا علي أبي طالب رضي الله عنه من 
ًا الذيل تقصيرك ّق  وأنأقى ولتقى أبقىح

البسيط: وقال من 
طول ل ذكره الفتى عمر
ّدته الدانأـي يومه ل خزيه وموتهم

بالحسان ذكرك فأحي
حياتـان الدنأيا في بذلك تجمعتودعه

 االتاسإع الباب
نأيسابور على الطارئين

من بلدان شتى على اختلف مراتبهم فمنهم من فارقها، ومنهم من اسإتوطنها وسإياقة
الملح من كلمهم سإوى من تقدما ذكره منهم في سإائر البواب أبو عبد الله الوضاحي
البشري محمد بن الحسين شاعر ظريف الجملة والتفصيل، ورد نأيسابور فاسإتوطنها
ًا قليلة، كقوله في وصف الشموع.ّ إلى أن توفي بها، وله شعر كثير أخرجت منه ملح

الوافر: وهو معنى مبتذل من 
بها تستضيء عرائس

الكؤوسا
الشموسا أوجهها ضياء كأّن

ًا حسنهـا من لنا بـوسا الياما مـدى منه لهانأـعـيم أبـد
ّطعت ما إذاوتحيا سإلمت ما الموت تذوق الرءوسا منها ق

الوافر: وقوله في الغزل من 
الضمـير تضّمنه ما ويبدوالستـور تنتهك هواك بمثل
ٍء كّل يسّررك بما يسّر  السرور بك يسّر حتى يرىشي

البـدور دقائقه في تلشىحسن فيك لكن البدر ولست



مشكاة مكتبة                    للسمعانأي النأساب كتاب
 السإلمية

الطويل: وله من أخرى من 
ّق إل الناسا وما منه الر

طـبـول النسـاء بأعناق ومنهمصاحف

الخفيف: وله من قصيدة من 
ترتضـيه الذي كالظاهر لكغيبـي أّن شاهد الغيب عالم
ولاعتدادي فخري ليس

بشيء
فـيه أنأت عالم في أنأي غير

ًا من أبو طاهر بن الخبز أرزي قد تقدما ذكره عن ذكر أبيهوعمه، وكان على انأتحاله كثير
ًا ل بأسا بكلمه، ونأقب في بلد خراسإان، وأقاما بنيسابور مدة، أشعار أهل عصره شاعر

البسيط: ومن شعره السائر بنيسابور قوله لحاكمها من 
ٍد من كم قد الياما على سإعي

نأحسا
ٍد الدهر رماه قد وصاع

فانأتكسا
ٍم ّنأي ظّن وحاك عبـسـا وجه لي فقرا مذبذبثاـروتـه دون أ

ّد الحالتـين خلف سإنستج
فـل

ًا أبقى لكم تبقى ول فقير
نأسـا

الطويل: وقول من 
قيمتها فوق ثاياب لّي

الـفـلـس
قيمتهـا دزن نأفس وفيهّم
النأـس

تحتها من الشمس مثل ثاوبك
الدجى

تحته من الغيم مثل وثاوبي
 الشمس

لمنسرح: وقوله من 
زهـر أنأجم الّزهر من لهافغدت الندى راضها وروضة

ًالـنـا الربيع أيدي فيها تنشر القطر حاكه الوشي من ثاوب
ّق كأنأما  خضر مطارف رباها علىشقـائقـهـا من ش

حـمـر دمائها من أجفانأهاحـدق كـأنأـهـا تبدت ثام
أبو الحسن أحمد بن أيوب البصري المعروف بالناهي ورد نأيسابور فأقاما

بها سإنين يشعر، ثام فارقها إلى جرجان، وألقى عصاه بها مدة إلى أن سإار
منها، فأنأشدنأي الدهخذا أبو سإعيد محمد بن منصور،قال: أنأشدنأي الناهي

لنفسه في البعوض والبرغوث من المنسرح: 

ّليل أعذر ل تـطـاولـه في ال
فيه نأحن ما يدري كان لو

 نأقص
قصـص الظلما حندسا ألحفناإذا والبـعـوض والبراغيث لي
ّنى إذا ًا بـعـوضـه تغ فـرقـص الغنا برغوثاه سإاعدطـربـ

المعنى جيد وفي اللفظ خلل.ّ
السريع: وقوله من 

ٍة في أصبحت إذا كنت والزيجـا التقويم أسإتعملحاج
تعـويجـا التقويم وأصبحكتصحيفـه الزيج فأصبح

أبو الحسين محمد بن الحسين الفارسإي النحوي أحد أفراد الدهر، وأعيان العلم، وأعلما
الفضل، وهو الماما اليوما في النحو بعد خاله أبي الحسن بن أحمد الفارسإي، ومنه أخذ،
وعليه درسا، حتى اسإتغرق علمه، واسإتحق مكانأه، وكان أبو علي أوفده على الصاحب

فارتضاه، وأكرما مثواه، وقرب مجلسه.ّ
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وكتب إليه في بعض أيامه عنده هذه المعماة ليستخرجها.ّ
ما اسإود غريب، بعيد الدار قريب، يقدما فحواه على نأجواه، ويتأخر لفظه عن معناه.ّ

لهطرفان فأحدهما جناح نأسر، والخر خافية صقر، يلقاك من مياسإره سإانأح، ومن
ميامنه بارح.ّ تجودك أنأواؤه والسنون جماد، وتسقيك سإماؤه والعيش جاد، بينا تراه

علىكواهل الجبال، حتى يتهيل الرمال، قد تجافى قطراه عن واسإطته، وانأضم سإاقاه
على راحلته.ّ يخونأك إن وفى لك الشباب، ويفي لك إن جهدك الخضاب، رفعته رفعة
المنابر، ورفقته رفقة المحابر، يروي عن الحمر، وإن شئت عن يحيى بن يعمر.ّ قد

أفضى بك إلى روضة غناء ينعم رائدها، وشريعة زرقاء يكرع واردها، أخرجه أبا
الوافر: الحسين، أسإرع من خطفة عين من 

ّبيًةصارت العنقاء إذا له وذاك !لخصّي ابن وشّب مر
ولما اسإتأذنأه للصدر وقع في رقعته: ل اسإتدلل يا أخي على الملل، أقوى من سإرعة

ًا، ول أمنعك عن ًا، ونأبسطه وإن كان مقبوض الرتحال، لكنا نأقبل العذر وإن كان مرفوض
مرادك ووفاقك.ّ وإن منعت نأفسي مرادها بفراقك، فاعزما على ذلك وفقك الله في

اختيارك، ووصل النجح بإيثارك.ّ
ًا إلى خالة أبي علي هذه نأسخته: كتابي أطال الله بقاء الشيخ، وأداما جمال وأصحبه كتاب

العلم والدب بحراسإة مهجته، وتنفيس مهلته، وأنأا سإالم والله حامد، وإليه في الصلة
على النبي وآله راغب، ولبر الشيخ أيده الله كتابه الوارد شاكر، فأما أخونأا أبو الحسين

قريبه أيده الله فقد ألزمني بإخراجه إلى أعظم منه، وأتحفني من قربه بعلق مضنة،
لول أنأه قلل الياما، واختصر المقاما، ومن هذا الذي ل يشتاق إلى ذلك المجلس؟ وأنأا
أحوج من كافة حاضرته إليه، وأحق منهم بالمثابرة عليه، ولكن لمور مقدرة،وبحسب
المصالح ميسرة، غير أنأا نأنتسب إليه على البعد، ونأقتبس فوائده عن قرب، وسإيشرح

هذا الخ هذه الجملة حق الشرح بإذن الله، والشيخ أداما الله عزه يبرد غليل شوقي
إلى مشاهدته، بعمارة ما افتتح من البر بمكاتبته.ّ ونأقتصر على الخطاب الوسإط، دون
لخروج في إعطاء الرتب إلى الشطط، كما يخاطب الشيخ المستفاد منه التلميذ الخذ
عنه، وينبسط إلي في حاجاته، فإنأني أظنني أجدر إخوانأه بقضاء مهماته، إن شاء الله

تعالى.ّ
وتصرفت بأبي الحسين أحوال جميلة في معاودته حضرة الصاحب، وأخذه بالحظ

الوافر من حسن آثاارها، ثام وروده خراسإان ونأزوله نأيسابور دفعات وإملئه بها في
الدب والنحو ما سإارت به الركبان، ثام قدومه على الشار صاحب غرسإسان وحظوته
عنده ووزارته له، ثام وزارته للمير إسإماعيل بن سإبكتكين، ثام اختصاصه بعده بالشيخ

أبي العباسا الفضل بن أحمد السإفرائيني وأبنائه بغزنأة ورجوعه منها إلى نأيسابور
وإقامته بإسإفارئين، ثام مفارقته إياها إلى جرجان واسإتقراره بها الن، ومحله يكبر عن

الشعر إل أن بحر علمه ربما يلقى الشعر على لسان فضله.ّ
الطويل: فمما أنأشدنأيه وحدثاينيه أن مرور الروز سإأله أن يجيز قول الشاعر من 

والليل الظلماء يخبط سإرى
عاكف

عـارف الزيارة بأوقات غزال

فقال من الطويل: 
في تطلع الشمس أّن خلت وما

الدجـى
لـلنأـس الوحش أّن خلت وما

آلـف

الـقـول لجلـج إن عجب ولعـلـيكـم الـسـلما قـال إذ ولجلـج
خـائف

ّديه وقـمـت ّنأـه وقـلـبـي أفـ كـأ
الطير من مقصوصا الرعب من

 جادف
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ٍه محاسإنلـنـا بـدت الـلـثـاما عه سإرى ولما مـتـنـاصـف حسنـه وج

ّق تـنـاجـينـا وطـال بالرحـيق علينا ودارتحـديثـنـا ور
الـمـراشـف

ويجـازف وصـلـه فـي يسامحنـابـخـيالـه بـاخـل ل أن غـرو ول

ً لك فيا ًا يمانأعنيالـمـنـى بـه بلـغـت قد لبل ًا طـور وطـور
يسـاعـف

ّي حسـاٍن ابن أياديبـوصـلـــه عـنـدي الياما يد كأّن لـد
الـّسـوالـف

وعــوارف لـه إحـسـاٍن صنـائعفـذخــره قـوما المـوال ادخـر إذا
الوانأـس البيض شغف ومن

قـلـبـه
ّ لـه فليس شـاغـف الـمـكـارما إل

وله من قصيدة في الشيخ أبي الحسن علي ابن الشيخ أبي العباسا السإفرائيني من
الطويل: 

الفتاء عصر في سإاد فتًى
حوى وقد

عـصـر سإاد من شتيت
فـتـائه

ّدق المـرتـجـى ظّن يص
ويزيده

أقصـى فوق لهاه بأدنأى
رجـائه

ّد مطلـه فل ّداما يمـتـ ّنه ولنأـيلـه قـ ّد م عـطـائه خـلـف يشت
ومنها: من الشد، وهو: العدو 

الجـلـيل الشيخ أبلغ أل
وثاـنـائه شكـره عن مترجمًةرسإـالًة

ّلبت ًا نأعماك في تق عشر
ً كوامـل

مـلء العيش بهن حلبت
إنأـائه

الموت يد من شلوي وأنأقذت
وورائه قـدامـه مـن ترامتـهبعدما

ًا لي وسإببت ّد عيش يس
مـائه صبـابة محقون ووجهيخصاصتـي

أياديه صغري من أأكفر
مهجتي

دقاق من عيشي وبلغة
حـبـائه

ّيدت حبلي قوى أعدت وش
بـنـائه مسـتـرمّا بان رمّا وكمبنيتـي

شرط المعروف وتربية
تمـامـه

ذكر دون شرط تّم وهل
جـزائه

معروفان.الشرط والجزاء في النحو 

ّد ول ّثـه إلـيك سإـّر من ب بعض المصدور نأفثة ففيأبـ
 شفائه

ولم الجفاء في علّي تمادى
أكـن

ًا من لي أبداه بما خليق
جـفـائه

ّنأي ًاعقته كأ ًا كأنأيعن يوم في لمته يوم
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سإـخـائه؟سإـمـاحـه
عتٍب دون من كشحة طوى
أسإّره

ٍء وجهل جهل بالداء أمرى
دوائه

ّدر عود بالعتاب فحاولتوداده صـفـو بالدمـان تك
صفـائه

علّي تخفيفي جّر فإن
قـطـيعًة

ٍم فرّب سإقمه سإقي
لحـتـمـائه

الطويل: وله من قصيدة من 
ّ غصن ول حـواه مـا إل

ّ دعص ولفـبـاؤه مـآزره خبتـه ما إل

المنوط السيف من وأمضى
بخصره

تنتضيه سإيف شيم إذا
محـاجـره

الطويل: وله من أخرى في المير خلف من 
ًا كتبت وما الوجد من سإطر

أدمعي
ّ لنحوك بالدما وهو إل

مـعـجـم
جنـابـك في ألقى لي وما

ّلًة غـ
غيري للعافين وحوضك

مفعـم
يبغون الوّراد يغتدي وقد

نأـجـعًة
يحـوما وآخـر مرتـاد فيرزق

الكامل: وله من أخرى من 
الزمان نأوب أعقبت كم

ً ًا وكفينجمـيل جـلـيل ألـّم قد خطب

ّنأـه دهـرك جمـيل تستقل ل إ
الجميل من القليل ليس
قلـيل

حين الياما بي واسإأل
علـيل الطبيب جّس بخطوبهاجسسننـي

بسـاحـتـي نأزلن لّما أقريتها
ًا الزمان ريب على صبر
 جميل

ومنها: 
ّبًة القلوب ثامررواؤه الجميل محياه يرعى وقبول مح

ّنأما الكلما حلو المعسول خلقه عليه ألقتأنأفـاسإـه كأ
ومنها: 

ًا يا ًا يجفوقصاره والجوسإقان راكب ومـقـيل دونأه مبيت
ّق وقضيتبوجهه سإعدت إذا للمير قل تقبيل بساطه ح

ًة يغادك لم إنفروحـه الله من تيأسإن ل فأصيل بكر
ّلغ الهموما كشففلطالما صنعه لطائف وأمل المأمول وب

ٍه رّب يا ّذر مكرو ّلـه تع ًحـ محلـول عقده فأصبح ليل
ٍة ًا أعيا وملّم ّهل أمستخطبـهـا نأهار تسهيل خطبها فس
ّكرتك ّنأني الجميل الصبر ذ ٍروإ ّك جميل النسيب غزل كمذ
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وله في وصف الفرسا من قصيدة من الكامل: 
ّهم أحسب كنت ما ومط
قـبـلـه

البوارق على السروج أن
 توضع

ّنأما حين الجوزاء وكأ
ّوبـت تصـ

ّيا علـيه لبب بـرقـع والـثـر

أبو سإعد نأصر بن يعقوب تعقد عليه الخناصر بخراسإان في الكتابة، والبراعة في
الصناعة.ّ وله في الدب تقدما محمود،وفي المروءة قدما مشهورة، وفي المعالي همة
بعيدة، وشهادة الصاحب له بالفضل، تسجل بها أحكاما العدل.ّ وفيما أحكيه من كتابه

إليه في ارتضاء تآليفه ونأظمه ونأثره، غنى عن السإهاب في ذكره، والطناب في
وصفه.ّ

ًا ولما بعث إلى حضرته بكتابه المترجم بروائع التوجيهات، من بدائع التشبيهات، مقرونأ
بكتاب على كل صواب، وقصيدة في فنها فريدة، ورد عليه كتاب هذه نأسخته: كتابي

ًا.ّ ووصل ًا دائم أطال الله بقاءك يا ولدي وقد شارفت أصبهان سإالما، والحمد لله حمد
كتابك أيدك الله فأنأبأ من محاسإنك عن مجال فسيح، ونأطق في فضائلك بلسان فصيح،
ّبر بقرباتك وإنأها لخالصة السرائر.ّ فأما كتاب وأذكر بحرماتك وإنأها لمحصدة المرائر.ّ وخ

التشبيهات فقد فرعت به كافة الشباه، وأنأبهت على سإبقك كل النأباه.ّ إذ تعاطاه ابن
أبي عون فلم يطاول يدك.ّ وحمزة بن الحسن فلم يبلغ أمدك، وهذا شيخان مقدمان،

وفحلن مقرمان، وما ظنك بكتاب نأفرته على نأظائره، وصار ألزما لمجلسي من
مساوره، وحين هزنأي نأثرك حتى كأنأه نأثر الورد، عطفت على نأظمك فإذا هو نأظم

ًا فها ًا، كما يعجبني أن يكون الشعر سإائر العقد.ّ وإنأي ليعجبني أن يكون الكاتب شاعر
نأحن نأدعيك في فضلء هذا الصقع، ونأجتذبك اجتذاب لصل للفرع، فاكتب متى شئت،

ًا من الخصوصا ما غرسإت، إن شاء الله.ّ خاطبت ًا من الحال ما أسإست، ومستثمر عامر
أيدك الله في معنى الضيعة وليس حلها لك بمستنكر، ول إطعامك إياها بمستكثر إل ن
الرأي والرسإم أوجبا أن يجعل بدء النظر تسويغا، يعود من بعد تمليكا وتخويل.ّ فليقبض
ًا كامل، والطل يكسب ثام يعود المرسإوما، لينتظر الموعود، إن الهلل يدور بعد ليال بدر

وابل، والحمد لله وصلواته على النبي محمد وآله.ّ
ولبي سإعد كتب كثيرة سإوى ما تقدما ذكره، فمنها كتاب ثامار النأس في تشبيهات

الفرسا، وكتاب الجامع الكبير في التعبير،وكتاب الدعية، وحقة الجواهر في المفاخر،
وهي من مزدوجة بهجة في المير خلف، وهو الن يتولى عمل الفرض والعطاء

بنيسابور، وإذا احتاج السلطان المعظم يمين الدولة وأمين الملة الجابة عن كتب
الخليفة القادر بالله أطال الله بقاءهما اعتمد فيها عليهن لما يتحققه من حسن كلمه،

وقوة بيانأه، وغزارة بحره، وشرف طبعه.ّ
وله شعر كثير قد كتبت منه ما حضرنأي الن إلى أن الحق به أخواته.ّ

الوافر: فمن ذلك قوله للصاحب من قصيدة أولها من 
أبــالـــي أن لـي أبـى

بـــالـــلـــيالـــي
فـــيمـــن صـرفـهـا وأخـشـى
يبـــالـــي

مـــلـــٍك ذري فـــي حلـولـي
ٍد كـــطـــو

العـــلما مـــشـــرف رفـيع
عـــالـــي

ظلل إلى الشتاء شمس إلى
 الهلل إلى الغماما إلى المصيف

ًا المذعور جاءه ما إذا يوم
عـــقـــد بـبــابـــه وحـّل

الـــرحـــال
ٍه ببال ومنها عند ذكر  ٍر فلم يخطر لمكرو ّوأ من ذراه خير دا القصيدة: تب

ّدي لضعف الحراك عن ضعفتولـكـن بـهـا نأهضت لو بو
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 حالي
الرجز: وله إليه في صدر كتابه من 

الخادما رسإول نأعمر
المحترما السيد الوزير إلىالمحتشم

النـعـم ولّي الكفاة كافيالكرما الجل البّر الصاحب
ّبر ّلغهالمم وراعي الرض مد الهـمـم أقاصي الله ب

الطويل: ما في الكتاب من ثامار القلم وله من قصيدة إلى أبي محمد الخازن من 
مولي الشيخ كتاب أتانأي
بـغـتة

طاب كما غّمي له فطار
 موردي

ابن أعني الله لعبد وتعنولـكـاتـٍب تـدين ل معاٍن وفيه
أحمـد

ّتى أسإكرن ل خمر دونأها ح
بابـٍل

لحن دونأها حتى وأطربن
معبـد

ًا قرأت بـياٍض في سإواد
ّنأـه كـأ

ٍر طراز ّد في لح عذا أمـرد خ

وله من أبيات ي وصف الزلزلة من الرمل: 
ًا أسإقني العنـب بماء الريق وأمزجالـذهـب كلون كأسإ

المنسـرب الزئبق كارتجاجضحًى الرض بنا ارتّجت فقد
ٍة في الرض وكأّن لـولـب فـي فوقهـا وكأنأاأرجـوح

الرجز: وقوله في كسوف القمر من 
 نأظيف رائٍق لجيٍن جاماالكسوف به البدر كأنأما

في نأصفه بنفسج قطيف أبو نأصر سإهل بن المرزبان أصله من أصبهان.ّ ومولده
ومنشؤه قاين ومستوطنه الن نأيسابور وهو غرة في جبهة عصره، وتاج على رأسا أهل

مصره، وخارج بمحاسإنه وفضائله عن المعتاد، إلى مال يدرك بالجتهاد.ّ واقف من
الداب على أسإرارها، قاطف من العلوما أحلى ثامارها، وبلغ من غلوه في محبتها،

وشدة حرصه على اقتناء كتبها.ّ أن ركب إلى قرارتها بغداد الشقة، وتحمل فيها
المشقة، ولم يرض بذلك مرة، حتى كر إليها كرة، ليس له بها غير الدب أرب، ول

سإوى الكتب طلب، أنأفق على تلك الفوائد، من الطارف والتالد، ما عوضه عنه صنوف
المحامد، وقديما قيل: إنأفاق الفضة، على كتب الدب، يخلفك عليها ذهب اللباب.ّ

وليس اليوما بنيسابور ديوان شعر غريب يجري مجرى التحف، ول كتاب جديد يشتمل
على بدائع الطرف، إل ومن عقده انأتثر، ومن يده انأتشر، ول بها سإواه من تسمو همته
على يساره، ل رتباط الوراقين في داره، وله من مؤلفاته كتاب أخبار أبي العيناء وفيه

الهرج: يقول من 
ٍم على تفاءلت العينا أبي بأخبارعل

عينا بها قّر بهاالقاري قرأ ما إذا
وله كتاب أخبار ابن الرومي مما ألفه لي، وكتاب أخبار جحظة البرمكي، وكتاب ذكر

الحوال في شعبان وشهر رمضان وشوال، وكتاب الداب في الطعاما والشراب، وله
الكامل: شعر كثير النكت، وقد كتبت أنأموذجا منه، كقوله من 

ومـؤانأـسـي أحـييتـهـا ليلة كم
حّث وطيب الحديث طرف

 الكوش
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ّبهـت ٍر ش قميٍص في الثريا منهدنأـت سإـمـائهـا بـد
سإـنـدسإـي

ًا ًا ملك ًا مهيبـ فـي قـاعـد
ٍة روض

ّياه الزائرين بعض ح
بـنـرجـس

الرمل: وقوله من 
ٌد أتى إنتهجـرنأـا لم قلت لما قال وقع ثالج وإن بر

ّية أنأا ًا أشتو كالح  رجع الصيف إذا أنأساب ثامكـامـنـ
المتقارب: وقوله لبعض الرؤسإاء من 

تفـي ل بتكليفه فنفسيأسإاما ما على سإكت ما إذا
ّد ولومٌايمّض فعيٌب نأطقت وإّما أنأصـف ولم يج
خفي عني وهو لسإلكهثاالٍث إلى سإبيٍل من فهل

البسيط: وقوله من 
ٍر أبي مثل ألق ولم بك

معـدلـكـم
ًا الدميين في ول شبـانأـ

شـيبـا

ًا علـّي حكى ًا أحـاديثـ أكـاذيبـ
قد حقوقي اختلسا وفي
 ذبيا حكى

الطويل: وقوله من 
المجالس في صديقي تسّب
ًا عائب

ًا عابه ومن هو كمن يوم
 عائبي

ًا هذا مثل فدع في جانأب
الملعب

ّ في مثله فدعني وإل
الملعب

الطويل: وقوله في لدغة عقرب أصابته من 
لدٍغ أوجاع من تداويت
أصابني

سإموما من شفتي براٍح
 العقارب

ًا حين الله للطف فحمد
أزالـهـا

ٌد بعده ومن لفعل حم
العقاربي

المتقارب: وله من كتاب الذخيرة من 
ٍة ذا عالجت أنأت لذا ّل  الذخيره كتاب لعلج فخذعـ

 خطيره نأفٍس الغياث ونأعمللمقتـنـي الذخيرة فنعم
السريع: وله من 

خطب كّل من تجزعن ل
يشـمـت مـا العداء تر ولعرى

فـاثاـبـتـوا فـئة تقيتـم إذاقـولـه فـي اللـه سإمعت أما
المتقارب: وقوله من 

ّد مجاوزة سإريعـه المنايا يقود ما إلىوالعـتـدال الحـ
ٍر فكّلالمور جميع في تفرطن فل ّو كثي الطـبـيعة عد
الطويل: وقوله من 

ّنب واصحب الناسا شرا تج
خيارهم

أفعالهـم جّل في لتحذوهم
حـذوا

توافيهم عدوى غيرهم إلىالرجال لخلق فإّن
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عـدواوفعـلـهـم
الرجز: وكتب إليه مؤلف هذا الكتاب يحاجيه من 

فرد العلم شمس حاجيت
نأـصـر المـير مولنأا نأديمالعصر

 قصر وكّل دار ما كّل فيمصـر كّل لهل جاجٌة ما
ييباع في السإواق بعد العصر فكتب إليه من الرجز: 

نأـزر غير العلم في وحظهجـزر بـغـير آداب يابحر
البـزر دهن عنيت الذي أّنحزري وكان قلت ما حّزرت

يعصره ذو قوٍة وأزر الحسن بن أحمد اليروجردي كاتب حقه وصدقه، منبحر في
ترسإله، منقطع القرين في كتاب عصره، آخذ بأزّمة الكلما البارع يقودها كيف أراد
ويجذيها كيف شاء، قد خدما الصاحب في عنفوان شبابه، وتأدب بآدابه، واختص به،
وراض طبعه على أخذ نأمطه، ومن جانأبه وقع إلى بلد خراسإان فاشتهر بها، وسإار

كلمه فيها، وهو الن صدر كتاب المير أبي نأصر أحمد بن علي الميكالي، ولعل ما قد
ارتفع من سإواد رسإائله إلى هذه الغاية يقع في أربعة آلف ورقة وتزيد أبوابها على
خمسة وعشرين، وله محاضرة حسنة مفيدة.ّ وشعر كتابي كثير المحاسإن مستمر

النظاما، ومن أوائله أن الصاحب اتهم بعض المرد في مجلسه بسرقة كتبه، فقال من
المجتث: 

بقلبي كتبي ألحقتكتبي ظبي يا سإرقت
وأمر أبا محمد بإجازته فقال من المجتثك 

ً فعلت فلو  وكتبي قلبي رددتجمـيل
المديد: وأنأشدنأي بحضرته يوما هذا البيتان من 

ٍد فـي الريح نأسيم يا ّبريبـلـ هـم كـيف باللـه خ
 صبرهم كيف شعري ليتجـلـد ول صبر لي ليس

المديد: فأمره بإجازتهما، فقال من 
يتهم ليس مّمن وهولي يشهد الدمع ولسان

الخفيف: ومن ملحه قوله من 
ٍة بكل سإمعنا قد الحرار بمثلها تبلى راءنأـك آبـد

يستعـار بكاتٍب سإمعنا مالكن للدهر الجميع وغفرنأا
الكامل: وقوله في حوض لبعض الرؤسإاء من 

ٍر يجود حوض ّلها الجواهر سإادمتسلسل بجوه بنفاسإتـه ك
ًا زال ل ًا عذاب  وسإلسإته طبعه في مثله هومن ببقاء جاري

الرجز: وقوله من مزدوجة كتب بها إلى أبي سإعد نأصر بن يعقوب من 
ً ًا عدمنا ولالجونأـه إلينا أهدى بمن أهل مـجـونأـه أبد
ًا منزلي أعاد فقد نأصبيا به الخير في وازددتخـصـيبـ
ٍة فراٍخ فمن مطجنـه برسإمها جعلت قدمسّمـنة رخص

قد سإلكها في معقودةعظـمـت كالليالي وباقلء
 نأظمت

ّبها التقطت إذا ألتـقـط الللي بها حسبتنيالقـط من ح
ّله في وبعضها مدفـوع بطيبه الفتى جوعمنـقـوع خ

البازي خطف باللقم خطفتهرازي يدعـى بالروع وفلٍك
ّله هذا وبعد الكسل ثاوب ذائقه عن ينزعالعـسـل شهد ك
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جمـل هذا كّل يساوي ولحّمل ما على مولي شكرت
الوافر: وكتب إلى صديق له من 

 حرير أو وشي الروض وزهرعبـير أو مسك الرض بساط
وزير بـّم طـيرهـا بمنطقعـلـيهـا عـيدان وللعـيدان

ّفى وقد الخمر الزمان ص
نأـور وهـي لدينـا عادت لقدحتـى

ًا يعش السرور يرد ومن هنـيئ
هو الهنيء العيش إذ

السـرور
بـدور أو شـمـوسا وجوههمكـراما فـتـيان الـيوما وعندي
ٍر وهل أنأت المر وقطب تـدور رحًى فيه القطب بغيرلمـ
ّق الحضور في فرأيك فح
الحضـور له دعيت وقد عليكيومي

البسيط: وكتب إلى آخر منمخلع 
 المناما في وهو الضجر وقتلـلـسـلما مولي حضرت
الـمـداما جودة على عنديصـدٍق دلـيل هـذا فقلـت
الـنـداما جـمـلة في إليهدعـانأـي تركه في والعتب

المنسرح: كتب من 
مشتغل السرور بغير عنهتكن فل للسرور الثلثاا يوما

ّ يطيبل وعيشك غفلة في والدهر غفل قد والدهر إل
ٍم بدار وبادر عّجل عجل لمري والله فالدسإتمغتـنـ

البسيط: وله في سإكين من مخلع 
 مداه عن يغنيه العّز فيمـداه لمـن عّز سإكين

ًا لعادبعـود ضارب سإطا فلو عـداه علـى سإيف

النظم ولطائف النثر وبدائع الدب لمحاسإن هو العتبي الجبار عبد بن محمد
وخلق كريم، اصل إلى معها يرجع للنار، والزنأد للماء، كالينبوع العلم ودقائق
عظيم.ّ

نأصر أبي خاله على خراسإان شبابه.ّ وقدما اقتبال في وطنه فارق وكان
العزيز كالولد عنده يزل فلم وفضلئهم، بها العمال وجوه من العتبي،وهو

النصر بأبي وتنقلت لسبيله، نأصر أبو مضى أن إلى الشفيق، الوالد عند
سإبكتكين منصور أبي للمير ثام علي، أبي للمير الكتابة في وأسإفار أحوال

واسإتوطن المعالي، لشمس بخراسإان النيابة ثام البستي، الفتح أبي مع
والعلوما.ّ الداب خدمة على وأقبل نأيسابور،

القصار الفصول من المؤلفات.ّ وله من وغيره الكتاب لطائف كتاب وله
وحز في للهم الحياة، باكورة الشباب الدنأيا، كقوله: تعز كثير، شيء

قصير.ّ التقصير لسان السوسا، خّز في النفوسا أثار النفوسا،
ًا أورد أن بأسا ول الرج.ّ الغنج البهج.ّ وكلمه نأثره سإائر من أنأموذج

نأصل إهداء في رقعة
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مقاما وقاما الحال، شكل وافق الكابر.ّ ما إلى الصاغر به تقارب ما خير
في فله خطر، الشياء قيم في له يكن لم إن هندي بنصل بعثت وقد الفال،

من أجل والشيخ قرينان والقبول والقبال أخوان، والنصل أثار، العداء قمم
القبال.ّ ورد الفال، إبطال يرى أن

النحر يوما السإتزارة في رقعة
السعيد الجد في بقاءه وأطال الجديد، واليوما العيد بهذا مولي الله أمتع

فيه قضيت قد الياما، وغرة العاما، التاريخ عرفه كما يوما الرغيد.ّ هذا والعيش
الظهور عن وحطت والنوافل، الفرائض وأديت المشاعر، وأقيمت المناسإك،

والرغبات مقتوحة السماء وأبواب مشروحة، فالصدور والمثاقل، الصار بها
الكراما المواقف بتلك أسإعدتنا المقادير مسموعة.ّ وليت والدعوات مرفوعة،

وإذ بركاتها، محاسإن في ونأستهم خيراتها، بعوائد فنحظى العظاما، والمشاعر
دنأس من الطرب.ّ ونأغتسل ميقات من نأحرما أن إلى أحوجنا فما ذاك فاتنا قد

بكعبة ونأطوف الوتار، تلبية على ونألبي المجون، إزار ونألبس الكرب،
العزف، ومروة القصف صفاء بين ونأسعى النشاط، ركن ونأستلم المزاح،

الوسإاوسا، تفث ونأقضي الهموما، جمرات ونأرمي الخلعة، بعرفة ونأقف
لتتميم بالحضور، يتفضل أن رأى فإن العواقب، في الفكار ببدن ونأضحي

الله.ّ شاء إن فعل السرور، حجة
الود خطبة في رقعة

مقصور بذكره، معمور قلب صداق على وده، كريمة مولي إلى خاطب أنأا
من أصونأها أن خصله.ّ على بتبريز عالم بفضله، شكره.ّ معترف على

من وأنأحلها بمعروف، الدهر مدى سإجوف.ّ وأمسكها في الصدر غواشي
والصطحاب، العشرة ولطافة الجناب، ووطاة الخلق، ودماثاة الرفق، عادة

ًا معه لتكتسي ما ًا، نأفور ًا تشتكي ول وانأقباض ًا، نأشوز وجدنأي فإن وإعراض
ًا مولي ًا، جئت أن بعد له كفؤ ًا، الخطبة وبلسان راغب بالسإعاف، أنأعم خاطب
على ل للتحاب طلبا صدقة، النجوى هذه يدي بين مقدمة الجواب وجعل
اسإتكفاءه أيقنت بقبولها مولي أنأعم ومهما والسإتيجاب، السإتحقاق حكم
إن بره، بعظيم شكره.ّ والتحدث في والمكان الوسإع واسإتغرقت لوده، إياي
تعالى.ّ الله شاء
كتاب وله

والجفاء.ّ أما الصدود عامل يا إليك والسإتبطاء، العتب ديوان من كتاب هذا
وافتتحت بك، الظن وعده ما وأخلفت فك، التقدير أوجه ما خالفت فقد بعد،

من أحر القلب القرار.ّ وأودع وادع أطار بهجران الوداد عمل من توليته ما
ًا الجفاء نأدمان ومعاقرة أصلً، الوفاء عذار بخلع النار.ّ وتقبته وليل نأهار

وتهذيب المودة أمور ترتيب عن النسيان، وخمار الهجران، خمر .ًّوشغلك
ختمات واسإترفاع الكرما، روزنأامجة واسإتعراض والمقة، الوصال جرائد
الحاصل مقدار تعرف الود، من والخراج اورد مبلغ وتأمل المقدما، العهد

من عدة وهم خلفائك، أيدي وسإلطت القلب، في الرعاية أثار من والباقي
عندك أمانأة جعلت التي وهي النفس رعية على وجفائك، وصدك إعراضك

راع غير واغتيالها، باجتياحها وهموا اسإتيكالها، في فأسإرفوا قبلك، ووديعة
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لك، اليثار حق قاض ول عليك، العتماد بشرط واف ول بك، الثقة لحرمة
برفع وطولبت الباب، إلى اسإتعدت إذل لغدك نأاظر ول أليك، والسإتنامة
هنالك أعمالك، صحيفة واسإتقريت أفعالك، جريدة واسإتعرضت الحساب،

تضيعك، فرط إليك جاش الذي وما صنيعك، سإوء عليك جنى ما لك يتبين
تقرع وكم أحبائك، سإورة عن أخرى وتسكر جفائك، سإكرو عن تارة فتصحو

القلب إل ذاك اذ ينفع بنانأك.ّ هيهات! ل سإدما من وتعض اسإنانأك، نأدما من
وقد بها لك من المستقيم، والسنن القويم، والعمل الكريم، والعهد السليم،

لول إخفارك، وقبح جوارك، بسوء العهد أمانأة وتلقيت آثاارك، وجوه ودت
من لتاك غلوائك في تماديك عن وانأتهائك وارعوائك، لفيأتك التأميل

فأجل جماحك، فرط عن ويكفك صلحك، على يقفك ما النأكار أشخاصا
مخالصتك، شرب عن القذى واطرح رعايتك، عين عن الغشاء الله أعزك
الوداد، عهدة عن مسئول بأنأك واعلم الفؤاد، أمانأة من اسإتحفظته ما وارع

إن لك، عليه أقدمت فيما كان إن وتعذر منك، نأراعيه بما الجواب في واكتب
تعالى.ّ الله شاء

اسإتزارة رقعة
ّوه، شمائل وخنثت صحوه، غلئل رقت يوما هذا رياضه، ثاغور وضحكت ج

قلئد وانأتثرت الزهار، مجاهر حياضه.ّ وفاحت فوق الحسن زرد واطرد
ودارت الشجار منابر الطيار.ّ فوق خطباء النأوار.ّ وقاما فرائد عن الغصان

مرج في العقل سإيبنا وقد القداح، بروج في الراح، بشموسا اليدي أفلك
وأنأواع البساتين هذه بين طالعنا الجنون.ّ فمن بأيدي العذار وخلعنا المجون،

التي الفتوة فبحق الشعانأين، يوما ونأصارى كالشياطين، فتيانأا طالع الرياحين،
تفضلت إل وفرعك، أصلك عليها قصر التي والمروة طبعك، بها الله زان

السرور.ّ عقد بك لنا ونأظمت بالحضور
أخرى رقعة
الذي اليوما الله وهنأه والنأواء، الديم وباكورة الشتاء، بعنوان الشيخ الله أمتع
من عوده.ّ وعرفه من المجد بماء الله أرواه ماء ومجاجة جوده، نأسخة هو

كما ببقائه، قلوبنا وأضحك وسإاحاته، بأقطاره السماء قطر أضعاف بركاته،
عنا السماء حجب كما الياما، صروف عنه وحجب بأنأدائه، الرياض أضحك
خدمته، في شركائي من عدة الشيخ الله أيد حضرنأي قد الغماما، بأجنحة

منسمة وأشفقت نأعمته، فضل من آردعته فيما إياي لشتراكهم فارتحت
إليه، التقدير عارض يدي بين عذر جنيبة الرقعة هذه فقدت لديه، التقصير

الجناب، مأنأوسا زال ل خدمه، على النأس شمل حفظ ما كرمه فائض وفي
الخوالد.ّ بالقسم المعاهد، مأهول الرغاب، بالنعم

الدهر يذما من على النأكار في
اللوما عنان صارف إياه واسإتبطاؤك عليك، العتب إى داع الدهر على عتبك
من ومطلعه أحكامه، مقابض عن منزعه الله سإهاما من سإهم فالدهر إليك،
وباريه، خالقه بحكم بمرسا فيه أقلمه.ّ والوقيعة مجاري حررته ما جانأب

ذا وأوضاعها.ّ ومن قواها في ما وبحسب طباعها، قدر على الشياء ومجاري
بالذنأاب، اللسع على والعقارب بالنأياب، النهش على الراقم يلوما الذي
مطاع، حال كل في الله وحكم السم، خلقتها أشربت وقد تذما، أن لها وأنأى
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عليها واضرب لسانأك، قوارصا عن الزمان فاعف واقتناع، رضى وبأمره
تسبوا "ل وسإلم عليه الله صلى النبي قول واذكر بأسإنانأك، الحرصا حجاب
أحمد فذاك العظيم، العلي لحكم بالتسليم، الدهر" وعليك هو الله فإن الدهر

ًا عقبى،وأرشد ودنأيا.ّ دين
صديق إلى رقعة

فقمر خطر لها كتب على قامر له
من تطلع التي تدبير.ّ فأما وسإوء تقدير، جناحي بين معلقة الله أيدك المحن
يده أوكتها التي وأما العتذار، كلفة عن معفى فيه فالمرء المقدار، جانأب

ما الدائرة، الفلك فصوصا يرفوه.ّ وفي أحد لخرقها فليس فوه، ونأفخها
الختبار،وصمت عين عميت إذا إل اللهم الناخرة، العظاما فصوصا عن يغني
والسداد.ّ الصواب طريق إلى الرشاد ولي والله والعتبار، الروية أذن

الدب، الدرر.ّونأهبة ودرة الغرر، غرة اعتددته بما خطارك من كان ما وبلغني
الجارفة، الطماع الخاطفة،واختطفته اليدي قمرته حتى الحقب، وزبدة

يلزما غبن من له فاجع.ّ فيا موت بغير وأصبت قاطع، لص غير من فأعدمت
قد سإيدي يا نأعم واللسان، العين البنان،ويحير الرما.ّ ويقطع ويحرق المغرما،
من بضعة يراك من يمس ما آثاارك، وقبح اختيارك، لسوء القلق من مسني
لكن وأنأسه، وحشته حالتي في نأفسه، عن يميزك ول دمه، من ودفعة لحمه،

عمن وتذهب لذاته، لنظر يسيء عمن تنفر أن الناطقة لنفوسا طباع من
وجهاته.ّ أموره مصالح في الفكر يعمل
عن عجز ومن سإواه، من صلح عن أغفل فهو نأفسه صلح عن غفل ومن
جنته ما على الصبر يلهمك عداه.ّ والله من تدبير أعجزعن فهو يخصه تدبير
لك منبهة الواحدة هذا ويجعل نأفسك، فيه أورطتك عما اسإلوة ويدرعك يدك،

ما عمرك من ينقص فلم الجهال.ّ وبعد سإنة عن ومزجرة الضلل، سإنة من
معاودة في اللجاج يطمعك أن فإياك وعظك، ما مالك من ذهب ول أيقظكن

ما فوق وتسخطك تعطيك، مما أكثر منها تأخذ فإنأها الشوهاء الخطة تلك
ًا بك الله يرد وإن ترضيك، وغدك.ّ بيومك ويسعدك يهدك، خير

شعره من وغرر ملح
الوافر: قال من 

ٍر لنصف الهلل من له بسـحـر مكّحلة وأجفانشه
ٍر كلـيل البتساما فعند بـدر كـيوما النأتقاما وعندبـد

الوافر: وقال من 
ًا إذا من بنفسي ًا ضيف ّينعزيز عذابـا به لقيت وإن عل

ًا كبدي من هواه ينال ًا دمي من ويشربكبـابـ  شرابا أبد
الطويل: وقال من 
المنيرة الشمس ضّرة أيا

بالضـحـى
صفة كنهها عن عجزت ومن

 الورى
مـنـك أحظ لم إن عذرتك
ٍة بـرؤي

ل والروح الروح لعمري فأنأت
 ترى

البسيط: وقال من 
ًء يجرعـنـي أّمنالدهر أطيق ما شادن لي يداوينـي دا
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هجرته
ّللني، شمس نأجم تظ

ّللـنـي يض
ّكرنأي، ماء تصحينـي راح يس

البسيط: وقال من 

ّنأـي سإـقـمـي عـلـى أضـّن إ
الـحـّب داء والله وليس

بـالمـم
ًا اقتصد الطبيب قال يوم

لـه فقلـت
خروج مع هواه خروج أخشى

 دمي
الوافر: وقال من 

ًا، بمهجتي فتكت ثاني في الجرما طويتفـهـل عمد
 اعتذارك

عـذارك على الدخان بال فمافـؤادي على الصدود نأار أرى
الطويل: وقال من 

لديه نأفسي من بنفسي
ًا يجّرعهارهـينة الصبرا ويمنعها صبر

فلما قلبي على أغار
ثاغـرا فنظّمه دمي على أغاراسإتباحـه

الطويل: وقال من 

ٍة ّدك بـال مـا وقائل ّلـمـا حـ بصفـرة يلقانأي رآنأيكـ
جـلـبـاب

إذا الـسـمـاء بدر كذا فقلت
بـدا

صفرة الغبراء على أفاض
 زرياب

وقال من الكاملك 
سإحنتي لفاقع عجبت

ومدامعي
ّلة، مـوّردا قبـل ورأته منه

ّنأـه تعـجـبـّن ل فأجبتها فـإ
من الزعفران لون يصفّر
 الندا

الكامل: وقال من 
ًا أخياوبوجهه الورى فتن الذي ذا يا عافـيه للمحاسإن رسإوم

عـذاره خـلل محـياه يحكي
طراز في السلمة علم

 العافيه
المتقارب: وقال من 

ّيد من رمت إذا  والغضب الرضا لديه فراعحـاجًة سإـ
الدب صبـح الطلقة وإّنالـمـنـى ليل التهّجم فإن

الكامل: وقال من 
عن لك هشاشتي تحسبّن ل

ّلـق إنأنـي فضلك فوحقرضًى أتـمـ

بّرك بشكر نأطقت ولقد
ًا مفصحـ

بالشكاية حالي ولسان
.ّأنأـطـق

الطويل: وقال من 
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ّدهر طول شكرتك غير ال
مقـابـٍل

ًى ًا بل لك، نأد طول على جري
 منتي

الجواد بالطرف لك ومن
بمسكـه

أرض في يرعاه سإنبٍل بل
ّبـت ت

وقال من المتقارب: 
 المقه صفو تضّمن وقلٍببالـهـوى ثاقة على أدل
ً تنـكـرن فل الثـقـه دليل الدلل فإّنلـه دلل

الكامل: وقال من 
ّدى الخلف لك الخلف أ

ًا ذمـيم الختـيار في وكلهماتشابه

ًا كان لو الخلف في خير
عـقـيم الخلف ولكن ثامر،لزانأه

البسيط: وقال من 
ّنأي يعلم الله ذا لـسـت أ

بـخـل
ًا ولست ّطلب لي البخل في م

علل

ٍة غـير مثلي طاقة لكن الذي القدر في يعذر والنملخـافـي
 حمل

البسيط: وقال من 
دون من الخذ في أنأت ما

سإوى العطاء
معنًى غاسإلة صابون

ومـرتـسـمـا
ًا ترى فما ًا دسإمـ ّدسإـمـــا يغـسـل أن ودأبـهبـظـاهـره يومـ الـ
الكامل: وقال من 

المشيب عن سإئلت لما
أجبتهـم

ٍء قول لم أمره في امرى
يمذق

في طحينه فثار عمريوصروفـه بريبه الزمان طحن
 مفرقي

الكامل: وقال من 
المـل يجاوزه ل كريم علقشبيبتـي أّن غير عزيز شيبي

سإواد سإاوى الذي ذا من
لحاظه

ذا وحسبك عينيه ببياض
المثل

الطويل: وقال من 
ّلم أمالي الفعى من تع

طبعـهـا
عن تعف أوحشت إذا وآنأس
ّذما  ال

تحت نأاقع سإّم كان لئن
نأابـهـا

غائلة ترياق لحمها ففي
الّسـم

البسيط: وقال من 
ديناري يقابل من يا

بـدرهـمـه
بل طاووسا فدعواك أقصر
 ريش

أبصار عنه قصرت أوإن الشمس لعين عيٍب وأي
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الخفافيشعميت
الطويل: وقال من 

ّده الوصال بإغباب عليك يعيد فض
ّد حبال  رثااثاا منك الو

ّلـقـهوجهه رؤية النأسان كلف ولو ثاـــلثاـــا الــثـــلث بـعـد لطـ
الطويل: وقال من 

والغمـرا العلج يتبع أراه فإنأيأبـنًة قـارف سإـوء زمان أظّن
عروسا دهري إلى زففت
كفايتي

ّلقها بها الدخول قبل فط
عشـرا

البسيط: وقال يعزي الشيخ أبا الطيب سإهل بن أحمد بن سإليمان عن ابنه من 
العلم أهل شيخ مبلغ من

ّنيقاطـبًة ّواه مـحـزون رسإالة ع وأ

ّبر بحسن البرايا أولى الص
ًا الـلـه عن توقيع فتياه كّل منممتحن

البسيط: وقال من 
الهّم اعتراض عند عليك

بالقدح
ًا فإنأه ّداحـه أبد الـفـرح قـ

الرجز: وقال من 
ّنأنينأقله مسست أن لما عبس مقله منه نأزعت كأ

ًا أبو الفتح البستي: يا شيخ، ما تقول في الكرنأب؟ فقال مرتجل: أطعمه إن وقال له يوم
لم يكن كري بي أبو نأصر إسإماعيل بن حماد الجوهري من أعاجيب الدنأيا، وذلك أنأه من

الفارابإحدى بلد الترك، وهو إماما في علم لغة العرب، وخطه يضرب به المثل في
الحسن ويذكر في الخطوط لمنسوبة لخط ابن مقلة ومهلهل واليزيدي، ثام هو من

فرسإان الكلما، وممن آتاه الله قوة وبصيرة، وحسن سإريرة وسإيرة، وكان يؤثار السفر
على الوطن،والغربة على السكن والمسكن، ويخترق البدو والحضر، ويدخل دريار

ربيعة ومضر، في طلب الدب، وإتقان لغة العرب.ّ وحين قضى وطره من قطع الفاق،
والقتباسا من علماء الشاما والعراق، عاود خراسإان، وتطرق الدامغان، فأنأزله أبو علي

الحسن ابن علي وهو من أعيان الكتاب وأفراد الفضلء عنده وبذل في إكراما مثواه
وإحسان قراه جهده.ّ وأخذ من أدبه وخطه حظه، ثام سإرحه بإحسان إلى نأيسابور فلم
ًا بها على التدريس والتأليف وتعليم الخط النأيق وكتابة المصاحف، والدفاتر يزل مقيم

اللطائف، حتى مضى لسبيله، عن آثاار جميلة،وأخبار حميدة.ّ
وله كتاب الصحاح في اللغة، وهو أحسن من الجمهرة، وأوقع من تهذيب اللغة، وأقرب

متناول من مجمل اللغة، وفيه يقول أبو محمد إسإماعيل بن محمد النيسابوري وعنده
المنسرح: الكتاب بخط مؤلفه من 

ّيد الصحاح كتاب هذا ّنفمـا سإـ الدب في الصحاح قبل ص
الكـتـب من غيره في فّرقمـا ويجـمـع أنأواعـه يشمل

وللجوهري شعر العلماء، ل شعر مفلقي الشعراء، وأنأا كاتب من لمعه ما أنأشدنأيه أبو
السريع: سإعد دوسإت وإسإماعيل بن محمد، فمن ذلك قوله من 

ّد لي كان لو بالياسا الناسا حبل قطعتالنـاسا من ب
ّنه العزلة في العّز ّد للك  الناسا من للناسا ب

وقوله من نأتفة من الوافر: 
الـغـــمـــاما ظـلـل فـي بنـيسـابـوربـطـــن فـي يونأـس أنأـا فهـا
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حـــوٍت
في ظلما دجٍن ويوما والفؤاد فبيتي
ٍما  ظلما في ظل

المتقارب: وقوله من 
ًا رأيت الفضـول كثير الدماغ قليلأزرقـــا أشـقـر

ًا حمـقـه من يفضل ٍد بن يزيددائمـ  البتول ابن على هن
السريع: وقوله من 
ّدعوة صاحب يا ّلناتجزعن ل ال كـرز مـن أزهـد فك

الحرز فب يجعل عّزه منقومـٍس في كالعنبر والماء
ّقـنـا ًء فس ٍة بـل مـا ّن الخبـز من حّل في وأنأتمـ

?أبو منصور أحمد بن محمد اللجيمي أديب كاتب شاعر، خدما الصاحب ومدحه ورثااه،
ووقع من الدينور إلى نأيسابور فتصرف بها وتأهل، ومما أنأشدنأيه لنفسه قوله من

البسيط: 
على منهم النوى يوما وقفت
بـعـد

ًا أودعهم ولم وجـد
وإشـفـاقـا

ّنأي الظعان على خشيت إ
نأفسي من

ًا دموعي ومن إحراق
وإغـراقـا

المنسرح: وقوله من 
ّدعت تمـسـكـت به غريٍق مثليده يدي وفـي إلفي و
ّنأنيعطرت وراحتي عنه فرحت تـمـسـكـت بعده كأ

الكامل: وقوله من قصيدة كتب بها إلى ابن بابك من 
ّددنأـي من يا ًاالوهـاما مـع يج الحـلما مـع ويطرقني عهد

ّدك ومجال ّنأه و ّلـواما مـع أفكاري بمجالمتـحـصـّن إ الـ
ٍة قتيل تحييتـحـيًة العراق نأحو أومضت ا وغـراما صـبـاب

ّيم ٍة حـّف للنأس ومخ كـراما والوجوه الخلئق بيضبـفـتـي
ّدكارك فيه تابعت ًا با السـّجـاما دمعي بوابل حامىمـتـرعـ

بذكرك عرضته وتركت
روضًة

ّنـمـاما النسرين عن نأابت والـ

شـربـهـا يك لـم الراح فيأنأـهـا لـو التي خلئفك بأبي
ًا الزمان أوفى ًا غد ّلـه نأهار بـالظـلما الصباح يعقب لكـ
الحجيج لك إلّي أهدى

ًا عرائسـ
الفـهـاما نأقـبة فتجلو تجلي

ًا العـلما عـن مجاهلها أغنتالفـل بها الرواة شدخ إذا غّر
ّي فيها فسرحت نأاظر

ًا ّدي مـفـ
ّ ذمامي البعاد على يصون خل

واللما السإـقـاما مـن تشفيتـمـيمًة علّي صحيفتها وغدت

ً لختها أخاك فاجعل عوائق عليك يخشىفمـا أهل
الفـحـاما
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وقوله في مرثاية الصاحب وقد حمل تابوته من الري إلى أصبهان ودفن في ملحة
الطويل: تعرف بباب ذرية من 

العلم أعوز إذا من مضى
ًا أصيباوالـنـدى وفـيه يديه مـن جـمـيعـ

في أفكرت إذا من مضى
ّلهم الخلق ك

لـه أظفـر ولم رجعت
بـشـبـيه

ًا والكافي الجود ثاوى في مع
ٍة حفـير

منهمـا كّل ليأنأس حفيرة
بـأخـيه

ثاـم حيين اصطحبا هما
ٍر في ضجعينتـعـانأـقـا ذريه بـبـاب قـبـ

ًا فيه من  الوافر: وقال أيض
فــقـــدنأـــا إذا الـجـسـيم ومـولـينـاوردنأـــا إذا الـــعـــظـــيم أكـافـينـا

أردنأـــا مـــا أرادت مـــا فأبـطـــلالـــلـــيالـــي أبـت مـا مـنـك أردنأـا
غـــير جـيبـــي عـلـيك شقـقـت

راٍض
ّتـخـذت لـك به خـــدنأـــا الـوجــد فـا

ّنأـي ولـو عـلـيك قـتـلـت أ
نأـفــســـي

أدنأـــى الــحـــق قـضـاء إلـى لكـان

ٍر شـرح أفـدنأـا ّنأـالـــبـــس فـــيه أمــ ّنـا طـالـمـا فإ اسإـتــفـــدنأـــا كـ

ًا تـك ألـم ً مـنـصـفـ ًة عمـرتفـــأنأـــي عــدل وقـلـبــت حـفـير
مـــدنأـــا

الخلقحالتخلئقهم هذا تركت وكيف
 عهدنأا كما فليس
ّيرونأا اللئاما تملكنا ًاوص ّنـا مـا بـعـد عبـيد عـــبـــدنأـــا كـ

ًا رزيتـــه بـلــغـــت لئن ّنـــا فذبـــنقـــاوبـــ فـــجـــدنأــــا مـــ

مـن نأـعـرف الياما علـىولـــكـــن حـقـائقـهــا بـلـغـت لمـا
فــقـــدنأـــا

الكامل: وله من صيدة من 
 خاذل بالصريمة مهاة عينيجفونأها تضّم مخطفة ولرّب
ّد رامقها تغتال نأابل بطرٍف وامقها وتصيدرامـٍح بقـ

ومن أخرى من البسيط:

كـواكـبـهـا فيهـا حزنأت ليلة يا
أذيالهـا كمدي وضاعفت

الـّسـود
شـّردت لليٍل الفداء أنأت

المـالـيد والـغـيد الغاريد فيعحـزنأـي

ٍة الورد احمرار في وقهو
شعشعهـا

خـديه فـي الثوب موّرد
تـوريد

الـركـاب حث محثوثاًة تمّر
بـنـا

القـينـات نأغم بها تحدو
والـعـود

تلـك فبدت قناعتهاالخال ذات أنأس ل أنأس ما
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الـعـنـاقـيدإذاحسرت

ّياهـا وأطلعت ًاوجـّمـتـهـا بمحـ الليل رواق عليها شمس
مـمـدود

يزال ل رسإـيس هواها من بي
لـه

ّبه في تصويب القلب ح
وتصـعـيد

ومن أخرى من الخفيف: 
غربا جفونأي من تدما لم لكلو التي الدموع على تلمني ل

ّعلت فيه رطبا وله من  السريع: طرف الغصن ل تلما على القطر إذا النار ش
والبعاد النوى حّر من قلبيضّمه ما الدهر قلب ضّم لو

كالرمـاد بينهما ما فصاردونأـه من الحوتان لحترق
?أبو جعفر بن الحسين القمي كاتب، شاعر، أقاما بنيسابور يكتب للعمال، ويتصرف في

الهزج: العمال، وهو القائل من 
ّنــحـــس فـي الـلـه دهـرنأـــيســـابـــور عـمـال أرى الـ

ًا بــهـــا يعـمـل فمـن الـحـبــس فـي شـهـرين يقـعيومـــ
في الناسا أعّز بالقلس يضرب بها

 فلس
الكامل: وقال في معقل وكان بندار نأيسابور من 

يعقـل ل فمعقل يديه أقبضالمفّضل الكبير الشيخ أيها يا
 معول أو منجل يوضع ولديهعنـده دواة ودعوا إذ ظلموه

الرمل: وقال لبي محمد بن أبي سإلمة من 
بـالـتـفـديه وجهه يتلقىالـورى كّل الذي الشيخ أيها
التـرويه يوما الديوان تحضرأن المشهر فضلك يوازي هل

المجتث: وقال من 
تحاز أوٍب كّل منالمعالي إليه من يا

 فجازوا لديكم شغلفـيه لي يكن لم إن
الهزج: وقال من 

 الجامع المسجد خطيبجامـع لي الناسا يقول
الـنـائع الجـائع إلالـمـيتة يأكل ذا ومن

وقال من الخفيف: أبو الغطاريف عملق بن غيداق العثمانأي أعرابي جهوري، متقعر
في كلمه، كثير الشعر، قليل الملح، وممن ثاقل حتى خف، وقبح حتى ملح، طرأ على
ًان وأقاما بها في المرة الولى بضع سإنين ينتسب إلى عثمان بن عفان نأيسابور أطوار

رضي الله عنه، ويقرأ القرآن بجهارة شديدة، ويشعر ويتعاطى الفواحش، فإذا قيل له:
كيف أصبحت أيها الشريف؟ قال: أصبحت جوال في السكك، حللً للتك، على رأسإه
ًا ما ينشد لنفسه من ًا أبدا، وكثير طائركم معكم سإرمدا، وعلى جبينه ولن تفلحوا إذ

الطويل: 
ّبس غيداق بن عملق تل

للشـقـا
أثاواب والفلسا وللحزن
 حارسا

كـّل في بنيسابور يطوف
ٍة سإـك

طفيل موله خليفة
الـعـرائش
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وذلك أن طفيل العرائس الذي ينسب إليه الطفيليون من موالي عثمان بن عفان رضي
الله عنه.ّ

المنسرح: ومدح عملق فائق الخاصة بقصيدة أولها وهو أمير شعره من 
ّيدت دولًة يا  فائقها الجليل وبالميربخالقهـا أ

فأمر بإثابات اسإمه في جملته واسإتصحبه ووصله ولم يزل معه إلى أن فرق الدهر
بينهما، ثام إن الشيخ الجليل أبا العباسا أحسن النظر لهن وأجرى إنأعامه عليه، ووصله

الطويل: وهو الن ممن يعيش في كنفه، ومما سإمعته ينشد لنفسه قصيدة أولها من 
حـمـر الـفـصـل لـهـذا لبـسـنـا

الـمـطـــارف
لـبـاسا مـن انأـسـلـخـنـا وفـيه

الـمــصـــايف
حذار خدلج وأفتاك صقلب وفاقم

 العواصف الزمهرير رياح

الـحـصــين عـبـاء وأوبـاربلغر وسإمور خرخيد وسإنجاب
الـــتـــوالـــف

حـيكـا والـديبـاج الـخـز مع
بــتـــســـتـــر

تـحـت وبـالـسـقـلطـونأـي
الــمـــلحـــف

ًا لها إلى ?أبو المعلى بن الصلت المعروف بناقد الكلما اليمانأي ورد نأيسابور متطرف
ًا أخرجت منه قوله في ممهد ًا كثير غزنأة، وادعى أكثر مما يحسن، وأنأشد لنفسه شعر

الكامل: الدولة هذه من 
ممهـد يا صفاتك بعدت

ّدنأـت وأ
ٍما في معنًى كغموض كل

 ظاهر
الطباع وأظهرها خفيت
ّية خفـ

سإواد في يوجد كالنور
الناظـر

ويقول من الكامل:
ّي يكفني لم خيبة بالر

الينـاسا لـذاذة حرمت حتىمطلبـي

أعدما المسكين كالعور
عينـه

في بغضة عنها وأعيض
 الناسا

وقوله من الطويل: 
فكرة النأسان فكر إذا

عـاقـٍل
لمغنى معنًى عيشه رأى

 مماته
ًا نأال إذا ًا يوم في زائد

حـياتـه من نأاقص يوما فذلكمعاشـه

السريع: وقوله من 
بإقلل ترضى من ترضاكالورى شّر خير لعمري أنأت

حال على العمى من خيرقبحـه مع المقوت والعور
البسيط: وقوله من مخلع 

بالكـريم ليس فمه منشيء الكريم عبد ثاغر في
ًا يمّجفـاه الحياة طول تحسب مـيم بغـير خمر

المنسرح: وقوله من 
ٍر من قدمت صديٍق رّب أهنـيه مقدمي من فجئتسإف
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ّقهفيقضـيه عنده لي حق ل أقـضـيه أزال ل وح
الكامل: وقوله من 

إلى التجار نأدب امرؤ ظلم
العلى

دفاتر التجار حسب
الحسـبـان

النقود بين لهم همم
والـمـيزان والمكيال والسعروصرفـهـا

الوافر: وقوله من 
ّق لسان من أفصح الح

لسـانأـي
كلمي عن وصمتي

ترجمانأـي

صرف على عونأي فكنعـون الدهـر رماه لمن وأنأت
 الزمان

عبد القادر بن طاهر التميمي أبو منصور فقيه وجيه، نأبيه قليل الشبيه، يفقه على
مذهب الشافعي، ويتكلم على مذهب الشعري، ويرجع إلى رأسا مال في الدب،

والنحو، وكان أبوه عبد الله انأتقل من بغداد إلى نأيسابور ومعه أبو منصور فتفقه بها
وبرع وبلغ ما بلغن وله شعر يحذو في أكثره حذو منصور الفقيه البصرين كقوله من

الرجز: مجزوء 
ّتي أمت دعنيقصتـي عن سإائلي يا بغص

حّصتي منهم واليأساالورى أيدي في المال
الراجز: وقوله من مجزوء 

ًا يا ًى زلت لالـورى فاق ماجد للقرى مأو
 الكرى طيب من عينّيمـانأــع دين علـّي
ًا لدينـي فكن  الثرى فوق من خير ياقـاضـي

المتقارب: وقوله من 
خديعه فيها أمانأيك جميعالوديعه مثل دنأياك إّن أل
ّ هو فمامنها نألت بالذي تغترر فل بقيعه سإراب إل
المتقارب: وقوله من 
وحفت صدري ضاق إذا

العدى
ّثلت ًا تم يلـيق بـحـالـي بيت

نأـطـيق ل مـا نأدفـع وباللهنأـرتـجـي مـا نأبلـغ فبالله
الطويل: وقوله من 

ًا الروح لتروي سإقتني راح
ّقت وحق

الوشاح ذات مواعدها
بإنأـجـاز

ّيت نأرجٍس على به ح
ّنأـمـا فكـأ

حدق على أنأضمت أنأاملها
البازي

أبو علي محمد بن عمر البلخي الزاهر كان فراق بلدته في صباه، وركب السإفار إلى
العراق والشاما، تلقب بالزاهر مقتديا بقوما من الشعراء تلقبوا بالناجم والناشي والنامي

والزاهي والطالع والطاهر، ثام كر إلى خراسإان، وألقى عصاه بنيسابور، وتكّسب
بالشعر، واسإتكثر منه، فمما علق بحفظي مما أنأشدنأيه لنفسه قوله ويروي لبي

الطويل: الحسن علي بن محمد الغزنأوي من 
بغداد فارقت وقد أقول

ًا مكرهـ
القطيعة عهد على سإلما

والكرخ
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والمسير ورائي هواي
خـلفـه

إلى ووجهي كرٍخ إلى فقلبي
 بلخ

البسيط: وقوله من 
ٍما قولوا بنيسابور لقو

أمـدحـهـم
والفلسا الضرورة عند

 والضيق
ّق فيهم أصبحت الله وح
خالقـنـا

بيت في دارسٍا كمصحف
زنأديق

ًا، يحيى بن علي البخاري الفقيه من أبناء التجار ببخارى، وورد مع أبيه نأيسابور متفقه
وهو من آدب الفقهاء وأحفظهم لما يصلح للمحاضرة، فبقي بها مدة، واختير للمامة

في المسجد الجامع ولم يزل يتولها إلى أن آثار العزلة فقاده زهده وورعه إلى
ًا ل يحضرنأي المرابطة بدهستان وهو بها الن، وكأن أنأشدنأي وكتب لي من شعره غرر

الهزج: منها إل قوله من 
 القوت حاصله لما الجمع هّمه من أيا

الـمـوت أيقظك قد نأائم يا بك كأنأي
فصل

الحسن وأبي الرخجي، الحسين أبي ذكر يتضمن أن الباب هذا من كان
الحنظلي الحسن وأبي النديم، عند غاب من كتاب صاحب الممتاخي

وأبي الكرخي، محمد بن علي القاسإم وأبي البلدي، سإعيد وأبي السهروردي،
الهروي، آدما بن الكمال المظفر وأبي الكرخي، عيسى بن محمد الحسن

من شيء يحضرنأي لم ولكن الحميري، محمد بن علي الحسن وأبي
جبرت الوطن، وعاودت المهل، الله نأفس وإن الغربة، هذه في أشعارهم

أرغب فإنأي ذلك عن الجل محتوما عاق وإن كلمهم، من له يصلح بما كسره
الكلم شوارد يصيدون الذين الفضلء من الكتاب هذا في بعدي ينظر من إلى

بمواضعه منه يجده ما ويلحق فيه، أخيه عن ينوب أن الدب، قلئد وينظمون
العانأة.ّ ومنه التوفيق، وربه تعالى، الله شاء إن الباب، هذا من

 العاشر الباب
أقوالهم ومحاسإن النيسابوريين

في هذا الباب وكتبة لطائفهم وظرائفهم.ّ
رئيس نأيسابور عبد الله بن إسإماعيل الميكالي هو أشهر، وذكره أسإير، وفضله أكثر،
من أن ينبه وله مع كرما حسبه وتكامل شرفه فضيلة علمه وأدبه.ّ وكان من الكتابة

والبلغة بالمحل العلى، وله من سإائر المحاسإن القدح المعلى، فكان يحفظ مائة ألف
بيت للمتقدمين والمحدثاين يهذها في محاضرته، ويحلها في مكاتباتهن وله شعر كتابي

يشير لشرف قائله، ل لكثرة طائله، فمن ذلك ما قاله على لسان كاتبه أبي الطيب من
الرمل: 

بالـمـطـر يجينا أن وحقيقطـيبـه تناهـى قد دجٍن يوما
ًة ينـادي والـثـلثاـاء منـتـظـر هذا بعد للهو ماغـدو

الكبر إحدى من الرأي هذا إنأثانـائه في الصحو يجوز هل
الخفيف: وقوله في النكبة التي عرضت له في آخر أيامه من 

خـــان حـــين الير خانأـنــي
ّنأـــه وجـفـــانأـــيزمـــانأـــي إخـــوانأـــي كـــأ
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ّنـــي وثاـنـى طـوع الـمـشـيب قـبـل كانغـــزال الـــعـــنـــان عـ
عــنـــانأـــي

ّنـى غـــير مـــن عــلـــّي يتـجـ
ٍما جـــر

ّنأــــــه يرانأـــي يرانأـــــــي ل كـــأ

وهـــو إلـــّي يصـبـــو كيف
عـــلـــيم

كـعـظـمة أيري أن
الـــصـــولـــجـــان

مـــن انأـتـبــاه لـه يرجـى ليس
الـــنـــو

لــذكـــر صـبـوة ول ما
الـــغـــوانأـــي

ًا قـبـل مـن كان سإـامـعـ
مـسـتــجـــيبـــا

ًا ّقـنـي لـي مسـعـد فـعـ
وجـــفـــانأـــي

ًا رآنأـي بل مـصـادر
مــســـتـــكـــينـــا

انأـــقـــلب مـن لـي فرثاـى
الـــزمـــان

فـــأصـــبـــح جــيده ولـوى
ًا لـــدنأـــ

ّنــى ّنـــي يتـثـ الـــخـــيزران تـــثـــ

ول الليل غسق في الصريح يجيب ل
 الحسان الوجه دعوة

ّلفه لم ٍما حمل أك قـــد مـعـضــٍل دفـع ول لثاقٍل غر
عـــرانأـــي

عـلـــى والـوبـال الـغـرما إنأـمـا
الـــمـــا

مـــّمـــا عـلــيه فـمـاذا ل
دهـــانأـــي

مـــن بـمـقـمـــٍع سإـمـعـتـم هل
حـــديد

خـيفة فـرط مـن ذاب
الــســـلـــطـــان

ًا عـــاد ليتـه ّلـــيلـــمـــرادي تـــابـــعـــ جـــوى بـــه فأسإـــ
الحـــــزان

مـــا حـســـبـــي الـعـاذلن أيهـا
بـــي

الـــمـــلما مــن فدعـانأـي
دعـــانأـــي

الـــبـــلء مـــن لـي وارثاـيا
ّفـــا وكـــ

ّنأـنـي الـــحـــوادث يد فــي إ
عـــانأـــي

ّبة خـــانأـــنـــي يكـن إن الحـــ
ًا طـــّر

جــفـــاؤهـــم فشـجـانأـي
وبـــرانأـــي

المــور فـي الـلـه فعـلـى
اتـــكـــالـــي

مـــّمـــا العـتـصــاما وبـه
أعـــانأـــي

ًا في علم اللغة ًا في الدب.ّ متبحر محمد بن عبد الله بن إسإماعيل كان متقدم
ًا من قول الشعر، ولعل شعره يربى على عشرة ًا للكتب مستكثر والعروض، مصنف

الرجز: آلف بيتن ولما أنأشد أباه قوله في مقصورة له هذا البيت من 

راكـٍب خـير كنت ركبت إذا
من خير كنت نأزلت وإن

 مشى
قال له: اسإتحييت لك يا بني، ما تركت رسإول الله صلى الله عليه وسإلم؟ وأمره

الرجز: بإسإقاط هذا البيت من القصيدة، فلم يفعل، وعندي أن أمير شعره قوله من 
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ًا الله أراد إذا ٍء أمر  وبصر ورأٍي عقٍل ذا وكانبامـرى
ٍة القدر أسإباب جميع به يأتيمـا كـّل في يعملها وحيل
ّلهقلبـه وأعمى بالجهل أغراه الشعر سإّل رأيه من وسإ
ّدأمـره فـيه أنأفـذ إذا حتى ليعـتـبـر عقله عليه ر

السإتاذ أبو سإهل محمد بن سإليمان الصعلوكي
ًا، ومن شاهد الن ابنه معلوما أنأه كان في العلم علمان وفي الكمال عالم

الشيخ الماما أبا الطيب سإهل بن محمد بن سإليمان رأى شجرة للعلم نأمت
على عروقها ونأفسا غذيت في حجر الفضل فحرت على سإنن أولها.ّ
وأحيت فضائله بفضائلها.ّ وولدا أشبه والده في المامة، عند الخاصة
والعامة.ّ وله شعر كثير يذكر في شعر الئمة ويروى لشرف صاحبه

وتحسين الكتب بذكره، فمن ذلك ما أنأشدنأيه الشيخ الماما أبو الطيب قال:
أنأشدنأي والدي لنفسه من الطويل: 

ًا عنالدنأيا سإلوت عزيز
فنلتـهـا

بآمالـي تناهت لّما بها وجدت

كيف الدهر مصير علمت
سإبيله

بـأحـوال الزوال قبل فزايلته

الوافر: وأنأشدنأي له أبو الحسن الفارسإي الماوردي الفقيه من مجزوء 
ذبائحها من سإتصبحلعاشقـهـا الدنأيا دع
 روائحها من تصيبكرائحة تغـررك ول

 فضائحها إلى يصيربغفـلـتـه فمادحها
علي بن أبي علي العلوي كان في نأهاية النجابة فاحتضر في عنفوان شبابه، وله شعر

الكامل: علق بحفظي منه ما أنأشدنأيه أخوه أبو إبراهيم له من 
في تبين الرجال همم

أفعالـهـم
لـلـغـائب شاهد عدل والفعل

حزنأا المجد تراث ولنا
فضـلـه

النأاما في ماٍش خير عن
 وراكب

والن أخوه أحمد نأعم العوض عنه، والخلف منه: والشمس تسليك عّما حّل بالقمر وله
الطويل: شعر حسن ل يحضرنأي منه إل قوله من 

نأصيبي، الدنأيا من هواك
ّنأنـي وإ

إلى كجفني لمشتاق إليك
 الغمض

ّنأـه ثالـٍج يوما وبادر فزرنأي كـأ
ٍر شمائم على نأثرن كافو
الرض

أبو البركات علي بن الحسين العلوي يزين تالد أصله، بطارف فضله، ويحلي طهارة
نأسبه، ببراعة أدبه، ويرجع من حسن المروءة وكرما الشيمة وعفة الطعمة إلى ما

ًا عن طبع شريف، وفكر لطيف ًا صادر تتواتر به أخباره.ّ وتشهد عليه آثااره، ويقول شعر
السريع: كقوله من قصيدة من 

أسإـراري الناسا بين تعلنأسإـتـاري تهتـك مدامعي
إقـراري بالقـرار قّررالبكا أن غير بي، ما أنأكرت

ومنها: 
ًا أحببت العـار من العار تحّملمثله في ليس خشف
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:ومــنـــهـــا
ّنأما ًا يحملطائر إبريقنا كأ بمـنـقـار ياقوت

ومنها: 
ّتتأتت لما الروض ريح كأّن ّطـار مسك علينا ف ع

الطويل: وقوله من 

عـينـه بألحـاظ سإّحار وأغيد
ّيه لي حكى البان من تثن

أملودا
الصبح عن بذكراه سإلخت

لـيلًة
والناسا والكأسا أنأادمه

والعودا
والنجم الجوزاء أنأجم ترى

فوقها
ّيه كباسإط ليقطف كف
عنقـودا

المنسرح: وله من 
َِذب ّده من يقطرالمل نأاقص الظّن مك  الخجل دما خ

للقـبـل الحياء عله إذاوجنتـه فّص ينفض يكاد
السريع: وقوله من 
وبلقـيس الحسن يوسإف منأولدكـم التـراك عصبة يا

إبـلـيس فـتـنة وحسنكمالورى وتردي تحيي ألحاظكم
ّني تقربوا ل والكـيس المرء دين هلكقربكـم ففي م

الخفيف: وقوله من قصيدة من 
ّنأي ًا للصـيد ركبت وكأ والسـهـول بحزنأها يبالي لريحـ
ٍم لـيٍل مثل اللون أدهم وحجول غّرة من صباٍح ذيبـهـي
كالبسط البسيط يطوي فهو
ًا ّي ط

ّي عجـول ورجلّي طالٍب بيد

البسيط: وقوله من نأتفة من 
ًا ينجز الشيخ قد منه وعد
سإبـقـا

إفضاله من الغصن وليس
 الورقا

ّنأي المطل ببحر غريق إ
منتظـر

ً ّني تكّشف حال الموج ع
والغرقا

أبو الحسن محمد بن ظفر العلوي شريف فاضل، عالم زاهد، يلبس الصوف، وكان في
البسيط: صباه يقول الشعر، فمن ذلك قوله من مخلع 

حـمـاما أجفانأه خمارولكـن طرفه أسإكرنأي
حراما غيره لدى وهوحـلل عنـده دمي إّن

المداما تصنع ما يصنعطرٍف كّل سإحر وهكذا
الرجز: وله من 

صـهـيب من أزهد وأمرد
وتقى موسإى علم في

شعيب
شـعـيب أبـي فارسإيات أوذؤيب أبـي شـعـر رأى إذا

نأـصـيب مـن أشعر تحسبه
بي فوي تساعدنأي لم إن

 وويبي
وله من الطويل: 
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الخـؤون الدهر عّضك إذا
بـنـابـه

إلى الّشفيق الخدن وأسإلمك
الهـجـر

واصبر صاح يا تأسإفن فل
ًا ّلـد تـجـ

من أجدى الهجر عن شيء فل
 الصبر

أبو العباسا محمد بن يحيى العنبري من أبناء نأيسابور، وأهل البيوتات بها، وله شعر
الكامل: كثير، منه من 

في ما حديث يشغلنك ل
الكـاسا

ّلل المداما شرب في مح
الـنـاسا

ًا فاشربشـربـهـا ل سإكرهـا حّرما الله الـعـبـاسا أبا يا هنيئ

شعـاعـهـا كأّن صافيًة صفراء
وشعلة الصباح ضوء

المقبـاسا

ًء بها تنفي ًا دا ًا وحزنأـ كـامـنـ
من بشربها ليس القلب في

باسا

ّلـلـتـه قميصك وإذا مـدامة ب
وسإاوسا منه وعرتك

ّنـاسا الخـ
منه يشّم القميص فدع

ريحـهـا
أذى من فؤادك واغسل

 الوسإواسا
الكامل: وقوله من 

ّبـه الفؤاد شغف متفقه ّبه وجهه محاسإن خضعتبـحـ لمح
ّبـه من ونأساءها ورجالهاأجله من زوزون كروة أحببت ح

الوافر: وله من 
سإديد فتًى بفعل فعلي وماسإديد رجل لي الناسا يقول

بالوعـيد مقالي يغني فماوعيدا أخشى ل كنت ما إذا
أبو سإلمة بن أحمد المعاذي حضر بعض مجالس النأس بنيسابور فانأصبت محبرة فتى

الكامل: مليح على ثاوبه فخجل الفتى، فقال أبو سإلمة من 
ّبه تعّمد وما المدااما صّب ّد فتوّردص الزهـر البديع الح

 أكثر فؤادي في لحظك تأثايرثاوبنـا في حبره يؤثار من يا
أبو سإهل سإعيد بن عبد الله التكلي من أدباء نأيسابور وفضلء المتصرفين بها، يقول من

الطويل: 
ًا فؤادي وكان في جامح

عنـانأـه
ّيه في العذال انأتابه إذا غـ

أبـى
التصابي قصد عن وأقصر
ّده وص

يا خمـسـين بعد بنّي مقال
أبـا

المتقارب: وقوله من 
مـريض وقلـب صحيح وجسميغـيض وصـبـر تفيض هموما
ّيض وبـيض سإـود حداهن خطوبلـمـتـي مـن اسإود ما يب

ّدعــي مـن ورؤية ّنأـــه ي أ
وهو الشمس فلك عل

 الحضيض
تـحـيض فبظـور نأطقوا وإنتـغـيض فـشـفـاه سإكتوا فإن

بـغـيض فـيهـا يشارك حياةكأسا شرب من وأمتع
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الحـمـاما
الوافر: وقوله من 
ّي الوجه وماءرأتني إذ أمامة قالت أل  شيبا بالجاد

ًا فقلت الهموما تعرتك ّق شيبا الولدان اجعل هموماح
الكامل: وقوله من 
الحضور في المقص إن

ٍة لخدم
للمـعـذور اليوما هذا مثل في

فيه الرض كأّن يوما
سإنجنجـل

مـأثاـور صـارما فيه والجو

القاضي أبو بكر عبد الله بن محمد البستي آدب قضاة نأيسابور وأشعرهم، ولما تقلد
ًا إلى ما كان يليه ما قضاء كورة نأسا لقب بالكاملن وله قضاءها في أياما شبيبته مضاف

المنسرح: شعر كثير كتب لي بخطه صدرا منه وأنأشدنأي بعضهن فمن ذلك قوله من 
والحرسا الوشاة عيون نأصبواقفة وهي النفس إلى أنأظر

ّنـفـس آخر نأفس كأنأهاموقفها الناظرين على يخفى الـ
الكامل: وله من 

الفؤاد حبس للذي قل
ّده بـصـ

ّنأي فوددت فـؤادي ذاك عند أ

 ودادي بيع أرخصت ما ولذاكبه يغلى ل المبتاع مسترخص
الطويل: وقوله من 

فيما العذر أبل يقولون
ٍر فإبلءترومـه نأجـاح المور في عذ

ٍر إبـلء لهم فقلت وخـيبة عـذ
العروسا افتّض كما نأجاح
 نأجاح

الرجز: وله في وصف طين الكل من 
ٍة عاليه المكرمات في همم ذوغـالـيه نأقلـنـيهـا وتحف
ّبهتها ٍر قطاعلـيه أهدى ما بعد من ش غـالـيه عليها كافو

البسيط: وله في البندق من مخلع 
ّبـه وبندق  شركه فيه والمسك للدرعـجـيب لـ
بمسكـه ضّمخت لؤلؤةيقـينـا بـه شيء أشبه

وله في الورد الموجه من الطويل:
ٍد حبانأي  وجفونأي زرتهم لّما ووصفيوصفه بين جامٍع بور
ّده تـوّرد منه جانأٍب على ّون منه جانأب وفيخـ لونأـي تل

وله في البهار من الطويل: 
حتى الروض بهار حكانأي

مصاحـب للبهار مشوٍق وكّلألفته

لونأك بال ما له وقلت
ًا راهـب أقلب حين لنأي فقالشاحـبـ

الكامل: وله من مجزوء 
 رايه أعطيت لو منه ٍيرأ بحـس قنعت من يا

رايه أعـطــيت ٍيبرأ أمري في قمت إن
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الخفيف: وله من مجزوء 
 معجب الرأي عازببــرأيه مسـتـبـد
أعجب الغّي عرفمـا بـعـد وتماديه

الرجز: وله من 
ٍر كّل من يعجبني ّيدجزل شع ّد ج هـزل وركـيك ج

عبد الرحمن بن محمد بن دوسإت من أعيان الفضلء بنيسابور وأفرادهم، يجمع من
الفقه والدب، بين التمر والرطب.ّومن النظم والنثر، بين الياقوت والدر، وشعره كثير

الملح والنكت، حسن الديباجة، كأنأه عن طباع المفلقين من شعراء العراق وهذا أنأموذج
الهزج: منه من 
ّبـــرنأــــــي ريم يا أل عـــّضـــه مـن الـتـفـاح عنخـــ

ّدث من البكر حسنك عن بأبي وح
 افتّضه
ّدك علـىبالورد الله وختم فـــّضـــه مــن خـ

ّثارت لقد وجنتك في العّضه أ
الغـّضـه

الـبـــّضـــه جـلـدتـك علـىبّض إذ الدّر ولح
ّي الـعـنــبـــر كلـون الــفـــّضـــه عـن فـّض إذاالـــورد

الكامل: وله من 
الظباء على مررت ولقد

فصادنأي
تـصـاد بالظباء وعهدي ظبي

إلـّي لواحظه نأفذت
ٍم بـأسإـهـ

والجـسـاد الرواح أغراضها

الوافر: وله من 
ًا لكم هديتي جعلت ًا به أقصد ولمسإواكـ سإواكا أحد
ًا إليك بعثت ٍءأراٍك من عود  أراكا وأن أعود أن رجا

الكامل: وله من 
الـقـلـوب مـلـك ومـهـفـهـٍف

وحـــازا
بـعـارضـــيه الـجـمـال خّط

طـــرازا
ّبهته ًا ش له وغدا حقيقًة فكان قمر

 مجازا السماء قمر
ًا باع ما ّ قّط بّز ّنأه إل الـــبـــّزازا فـلـقـــب الـقـلـوب بّزأ

السريع: وله من 
ًا مطرت قدمجلٍس في نأادمت وشادن أباريقه راح
ًا طلبت ّده فأبـى ورد ًا ورمزتخـ  ريقه فأبى راح
الرجز: وله من مجزوء 

 المنادمه في لك هللـه قـلـت وشادٍن
دمه بالمنى سإفكتعـاشـٍق رّب فقال

الوافر: ول من 
ًا البدر يغيب  ثالثاا عيني عن غبت لك فمايبـدو ثاـم يوم
ًا الثانين تطلع لم فإن الثلثاـا يوما بواجدي فلستعصـر
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الوافر: وله من 
شعـاعـا له صارالفؤاد وقدتراءى إذ وجهك اصفّر وقالوا

ّنأني فقلت ًا قـابـلـت ل بـدر
وجهي على ألقى فقد

 الّشعاعا
الكامل: وله من مجزوء 
فاتر العلم أهل وأمرالجاهلـين دهر الدهر

 والدفاتر المحابر سإوقمن فيه أكسد سإوق ل
البسيط: وله من 

الجمع دون بالحفظ عليك
تـفـّرقـهـا آفـات للكتب فإّنكتب في

تحـرقـهـا والنار يغرقها، الماء
واللّص يخرقها، والفار

يسرقهـا
الرجز: وله في الفصد من 

ّبتاعتـلل ذا الجسم رأيت لما أوصالـي في اللما ود
ًا دعوت بني من شيخ

الجوالي
خـال جاثالـيق عّم بطريق

ًا فسّل ًالـلـقـتـال ليس سإيف العوالـي من ليس ومرهف
ّق مـل ومن هجر من أقطعالـخـيال من العين في أد

ّنأهإقبال ومن وصل من أحسن الـهـل مـن نأصف كأ
ّتح الـدال نأصف تشبه بضربةالـقـيفـال عن القفل فف

ٍة أو انأهمال في العرق دمع ولّجالشكال موضع في شكل
ٍة ّلتبـالـمـبـزال تبزل كقهو انأـفـل فـي العلة فو

والبـل بالـبـرء محفوفًةالقـبـال عساكـر فأقبلت
عـقـا مـن أنأشـط كأنأماالـمـثـال من الجسم ومثل

وله من السريع 
جـازا بالنأفسإن نأفديهالذي الريحي للمير قل

ًا لي أورق قد جودك إنأـجـازا يثمر ل فكيفموعد
وقوله من الرمل: 

كم الهوى في لنجمي قلالـدجـى يجلـو الذي البدر أيها
 تحترق

ّنأي غيرالـهـوى أحـرار جملة من أنأا رق تحـت هواكم من أ
محمد بن عبد العزيز النيلي هو وأخوه أبو سإهل من حسنات نأيسابور ومفاخرها، فأبو
عبد الرحمن من العيان الفراد في الفقه، وأبو سإهل من العيان الفراد في الطب.ّ

وما منهما إل أديب شاعر آخذ بأطراف الفضائل، فمن ملح شعر أبي عبد الرحمن قوله
المنسرح: من 

ٍأ عنلـه كشفـت لنا جداٍل وذي تعّسـفـه قد كان خط
 سإفه حينه غير في والضحكضـحـٍك ما بغير يجبني فلم

البسيط: وله من 

الناسا هموما أذابت فقدرمق روحها نأفٍس بقية أدرك
 أكثرها
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ّنأما ّنأهابـقـيتـهـا منها سإلمت وإ ًا خفيت ل ترهـا فلم ضعف
الرجز: وله من مجزوء 

الـحـدق تلك سإهاماعرضت لّما أعرضت
ّنأـي ظننـت رمـق بأدنأـى منهاهـاب أ

ّتـقـي مّما هيهاتالهـوى فيها لي فقال ت
ّتقـى لالـحـدق سإهـاما إن ّدرق ت بـالـ

الرمل: وله من مجزوء 
مجـازه تحقيق بكأنأس مجلس في نأحن

ّدهر لطف ّلدعزيز ال لنأتـهـازه فتج
ًا النأس نأسجنا قد بطـرازه فتفّضلثاوب

الرمل: وله من 
ٍم يوما ًا قلبي زاد غي أنأشجنا قد وهو نأشيٍج ذوشجنـ

 ممطرنأا قالواعارض يومابكى لّما حكى قد وسإحاٍب
الوافر: وله من 

ترمـه ول يديه في ما ودعتلمـه ول البخيل عن تغاض
ً المال غير يحو لم ومن فلـمـه جهل بفضله وجادفضل

المجتث: ولهمن 
ّفي خلعت السحاب ذا خلع من خ
 عذاره
ٍما ليل فاليوما قــــــذاره حـــّش والرضظل

داره يفـــــــــــارق ل أنفـــيه الـعــقـــل ذا حـق من
البسيط: وله من 

لحمال العلء بغي على ترانأي أما
ً العناء  النصب دائم حمول

ّ شرف اسإتوى فما ّ ذهــب صـفـا ولكلٍف على إل عـــلـــى إل
لـــهـــب

السريع: وله من 
ّنأهأفديه أن أكره الذي أفدي التـفـديه عن جّل ل
ّد ول بالعين، يقتل ّديه شفتيه من طلبي منلـي بـ  ال
البسيط: وله من مخلع 

ّنك ولفاصبر الوداع رأيت إذا الـبـعـاد يهم
عادوا الوداع قلب فإّنقريٍب عن العود وانأتظر
البسيط: وله من نأتفة من 

أثاـر أحببتـه من وجه في للنار
ّده في فاللون في والفعل خ
 كبدي

المجتث: أبو سإهل بكر بن عبد العزيز النيلي قد تقدما ذكره، وجاء الن شعره، قال من 
الحـكـيم اللبيب فعلنأفسي باليأسا رضيت قد

الـنـعـيم كـّل وفيهبـكـفـاٍف قنعتـهـا
ٍم يد فمـا لـلــئيم ول عنـديلـكـــري
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نأـسـيم مـن طيبه ياروح ولـلـقـنـاعة
الخفيف: وقال من 

ّدى يا ّد العذار مف بنفسي والقد والخ
 كثيرا أراها وما

ًا عينيه سإقم من ومعيري سإقم
ودمـت بـه مـضـنـى دمـت

مــعـــيرا
ّقـنـي لـوعة تـنـف الـراح سإ

قـــلـــٍب
لـلـهـمـوما بـنـت مـذ بات

سإــمـــيرا
فـــإذا خـمـرة الـكـأسا فـي هي

مـــا
اسإـتـحـالـت فيالـحـشـى أفرغت
سإـرورا

البسيط: وقال من 
ًا رجوت ً دهر في طويل

أٍخ التماسا
ّلة ذو إذا ودادي يرعى خ
خـانأـا

غـير آخـيت وكـم ألفت فكم
آٍخ

ّدلت وكم بـالخـوان تب
إخـوانأـا

ذو الياما علـى لي زكى فما
ٍة ثاـق

ّدي أحد رعى ول صـانأـا ول و

عّز لما للنفس فقلت
مطـلـبـهـا

عشت ما تألفي ل بالله
إنأـسـانأـا

البسيط: وقال من 
ّي إلي المشيب دب فود

ًا مبتكـر
ليس رداء وللشباب
بالـخـلـق

ّثي نأفس يا فقلت للرحيل ح
ضحًى

من أدنأاه الليل فأقصر
الفـلـق

وقال من الكامل:
زمانأـه فرد كتاب نأشرت لماأوانأـه قبل الغّض الربيع نأشر
ٍد ونأسيمجنـابـه جناب من لفٍظ أنأوار بنانأـه غراسا من ور

ًا فأراح ًا أنأس بـوروده عـازبـ
من الصّب قلب وأراح

 أشجانأه
معجز الداب بني وأرى
نأظمه

نأيل المكان في ليس أن
مكانأه

ً اللبـاب فأسإّرت لـه إجـلل
ترجمان المسامع وفدي
جمانأه

وقوله من مخلع البسيط: 
ّق ّقه ملكت قد لمن ر ّقر ّقه رعيت لو له ح  ح

ًا هلل ولخـلل مثله فما ذاب ورقه ضي
الرجز: وقال من مجزوء 

ٍم فـي الله ّي ّذبتهمـتـ فـراقـب ع
 بي الفراق ألم منأبقـيتـه ما يكفيك
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الرجز: وقال من 
نأجم يطلع وجهه من

ًا تثمر ياقوتًةالمشتري فـاشـتـر شهد

سإيف باللحظ نأضا من يا
ًا الحّر إذاوجدتالشتر فاشـتـر عبد

أبو محمد إسإماعيل بن محمد الدهان أنأفق ماله على الدب، فتقدما فيه، وبرع في علم
اللغة والنحو والعروض، وأخذ عن الجوهري الذي تقدما ذكره، واسإتكثر منه، وحصل

كتابه كتاب الصحيح في اللغة بخطه، واختص بالمير أبي الفضل الميكالي ومدحه وأباه
الوافر: بشعر كثير، ثام آثار عن أعراض الدنأيا، وقال لما أزمع الحج والزيارة من 

ً أتيتك ّنأـي ووددت راجـل امتطـيه عيني سإواد ملكتأ
ٍر إلىالمآقي على أسإير ل لي وما فـيه اللـه رسإول قب

الطويل: وقال من 

ٍة خـير إلى مبعوٍث خير أيا أّم
ّلغت نأصحت الرسإالة وب
 والوحيا

بمـقـلـتـي بالمكان كان فلو
أنأضيتها الله رسإول إليك

سإعـيا
البسيط: وقال من مخلع 

ّبه عصى عبد ٍد سإوى ليسولكـن ر يقول واح
 والمعالي المكارما سإوقمـن فيه أنأفق سإوق ل

الوافر: وقال لصديق له من 
ّنأيفاقبل إسإحاق أبا يا نأصحتك صداقه ذو لك نأاصح فإ

ّلم ٍما من لك بدا ما تع  الوراقه في إل الداب فماعلـو
الوافر: وقال من قصيدة في مرثاية البديع من 

ّ دنأـياه في النأسان وما ٍةإل تلـوح إذا تروق كبارق
ّدتهتـوالـى نأفس نأفسه نأفيسة ًى، وم  ريح والروح مد

الكامل: وقال من أخرى من 
 الصّرفان ل للدينار والصرفمسكـه ل بمسكه الغزال عز

ًا يكون ل الزمّرذ شبه اللـونأـان منهما تقارب ولئنزمـرذ
الرمل: وقال من مجزوء 

 خائف أمسيت إن وارجترجو أصبحت إذا خف
ٍه رّب لـطـائف لـلـه فيهمـخـوٍف مكرو

ًا من شعره في الغزل والمدح لكتبت من ولول أنأه سإألني أن ل أورد في كتابي هذا شيئ
ذلك جملة صالحة، لكنني انأتهيت إلى رأيه، وعملت بما سإألني به ولم أتعده.ّ

أبو حفص عمر بن علي المطوعي شاب لبس برد شبابه على عقل مكتهل،وفضل
مقتبل.ّ وسإما إلى مراتب أعيان الدباء والشعراء، التي ل تدرك إل مع النأتهاء، واتصل
بخدمة المير أبي الفضل الميكالي، فتخرج بالقتباسا من نأوره، والغتراف من بحره،
وألف كتاب درج الغرر، ودرج الدرر، في محاسإن نأظم المير ونأثره وحين ألف صاحب

هذا الكتاب كتاب فضل من اسإمه الفضل عارضه بكتاب حمد من اسإمه أحمد وله كتاب
أجناسا التجنيس وغيرهن وشعره كثير الملح والظرف، ل يكاد يخلو من لفظ أنأيق،

الكامل: ومعنى بديع، كقوله في وصف النارنأج من 
ً ًة أتـانأـا بنارنأـج أهل ٍر فيغـدو مرموق مستحسٍن منظ
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ويحكي أعشقه أصبحت
ًا عاشق

معشوق عاشٍق من حسنه يا

الوافر: وقال من 
قاما الشمائل ومعشوق

كالّرحـيق رحيق يده وفييسعى

ًا فسقانأي عـقـيق في بدّر ونأقلنيدّر حـشـو عقيق
الطويل: وقال من 

ٍد أطباق ترى ألست ور
وحولهـا

الطري الغّض النرجس من
 قدود

خـدود لـهـّن ما عيون وهذيأعـين علـيهـن ما خدود فتلك
السريع: وقال من 

ّبـاح في مثله ما وشادن الصـ
أو كالبدر أو كالشمس
كالصباح

ّدهطرفه ومن ثاناياه من لي  وراح وراح راح وخ
وقال من الكامل: 

ّطت غداة العيون سإحر خ
ّفـه كـ

رائق القرطاسا رائق في
سإطره

واحد الوشي بمثل فأتى
نأسـجـه

ثاانأي الروض زهر مثل أو
 قطر،

سإحر منه يحاكي خّط
ثاـغـره ولؤلؤ عارضه وطرازجـفـونأـه

الطويل: وقال من 
محاسإن تّمت من بنفسي

وجهه
تـمـاما عنـد إلّالبدر هو فما

ًا وأرسإل خّط فوق صدغ
ّنأـه كأ

طوق فوف غراٍب جناح
 حماما

السريع: وقال من 
 النقشا به الشوك محا كيفلنـا صديق وجه إلى انأظر

ّده على الدهر كتب قد يغشـى إذا والليل بالشعرخـ
الوافر: وقال من 

ً التحى منذ غدا ًا ليل ّنأه وكانبهيم المنير البدر كأ
النذير وجاءكم يقرأ لمنبعارضه السواد كتب فقد

المتقارب: وقال 

ّبر نأـفـسـه رأى لـّمـا تك
قد الشمس هيئة على

 صوّرت
ّورت خده في الشمس إذاكـبـره عـلـى ألفـا سإيندما كـ

المجتث: وقال من 
صاب كأسا أذاقنييهـواه لـلـذي قل

ًا تركتني ّتصابي بحّر أصليمستهـامـ  ال
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مصـاب قلب وبينمصوب دمٍع بين ما
البسيط: وقال من 

ّنأي ً علقت إ عـلـق قلبـه غزال
الحسن كمال في بمثله

واللـين
ًا لله فالحمد أنأقضـاء ل حمد

لـه
ًا أصبحت ّد دون وسإني ج
 عشرين

البسيط: وقال من 
ّلت لما النـوى غير بهم اسإتق

ً أصـل
ّتتهم البين صروف وش

تـشـتـيتـا
وصف في أنأظم جلست
ًا الهوى درر

دمعـي من تنثر والعين
يواقـيتـا

الطويل: وقال من 
فيم المشتاق منية أيا

تـركـتـنـي
ًا ً عقٍل بل كئيب بـل قتـيل

عـقـل
من بي الذي أنأكرت كنت فإن

الهوى
شاهدي أدمعي من به أقمت
عـدل

الكامل: وقال من 
عريض دجال من غم فعلّيوميض فيك للصبح هل ليل يا

ًا الغربان حكى ليل البـيض البزاة أنأجمه وكأّنلونأه سإود
البسيط: وقال من 

في يبق لم الهوى أن يكفيك
جسدي

ًا الجوارح من غير عضو
 مجروح

ّنأي قلبي الهوى نأحلت إ
فأنأحلـنـي

من أخفى جسدي غدا حتى
الروح

البسيط: وقال من 
اكتحلت ما غزاٍل فداء نأفسي

بـه
ّ ّورته إل الـحـور أنأمـوذج تص

ًا راما وكلما وهو نأطق
مـبـتـسـم

ٍما بين ما فالدّر منظو
ومـنـثـور

ًا النحل جنى أضحى ممزوج
بريقته

ّنما زنأـبـور مـنـه الخصر لك

الطويل: وقال من 
في الناسا عيد الفطر أرى
بلـدة كّل

ٌد لي ووجهم ورؤيتـه عي
فـطـري

ّد ما إذا للفطر الناسا أع
عطـرهـم

من عارضيك في بما فحسبي
 العطر

الخفيف: وقال من 
فاسإقنيها الراح إلى قم

ففيهـا
عـين وقـّرة للفـتـى قوة

بـالحـمـرين شـوال وأتانأاصار الصوما ترى ما



مشكاة مكتبة                    للسمعانأي النأساب كتاب
 السإلمية

بالسإودين
الوافر: وقال من 

الرجوانأي الشراب وأعوزهصـديق بـه ألّم قد صديقك
ًا ولـيس إليك بعثا وقد  يرجوان فضلك معهود سإوىشـيئ

الكامل: وقال من 
الرواة على تعرضّن ل

ًة قصـيد
تـهـذيبـهـا قبـل تبالغ لم ما

غير الّشعر عرضت فمتى
مهذٍب

ّدوه ًا منك ع تهذي وسإاوسإ
بـهـا

الكامل: وله من نأتفة في ذكر جوين حين كان بها مع المير أبي الفضل الميكالي من 
وطاب لنا جوين طابت

هـواؤهـا
أرض الجون السحاب فسقى
 جوين

المير بها أقاما أرض
زين مـلبـس فـيهـا بمقامـهفألـبـسـت

ّنأما ّفـه مـن أنأـهـارهـا فكأ كـ
لنـا جادت وقد تجري

بـلـجـين
مـن رياضها زهر وكأّن

بـشـره
نأـاظـر لكّل الضياء يهدي
عـين

الوافر: وله فيها من 
الجنـان عيش من عددنأاهّنلـياٍل لنـا جوين في ومّرت
المانأي ثادي الرضى بأفواهفيها المن حجور في رضعنا

ٍما لدى  ثاانأي للبدر وجهه ولكننأجوما خلئقه قر
أبو العباسا الفضل بن علي السإفرائيني إسإفرائين من كور نأيسابور،

مخصوصة بإخراج الفراد، كأنأو شروان الذي افتخر به النبي صلى الله
عليه وسإلم، فقال: "ولدت في زمن الملك العادل" فهو أفضل ملوك

العجم وأعدلهم بالجماع وإن كانأت لزدشير فضيلة السبق.ّ ومسقط رأسا
أو شروان مشهور بإسإفرائين.ّ

وكأبي جعفر حمويه بن علي الذي أحيا دولة آل سإاسإان وحاطها، واجتاح
أعداءها، وتولى لهم أربعين حربا لم ترد له فيها راية، ولم تفته من مطالبه
غاية، حتى وطأ الله لهم على يده مهاد الملك، وجبى إليهم ثامرات الرض،

هذا مع رجوعه إلى نأفس أمارة بالعدل والخير، بعيدة منالجور والشر،
مدلولة على سإبل البر، تشهد بها آثااره بنيسابور وأوقافه وأخباره.ّ

وكالشيخ الجليل أبي العباسا الفضل بن أحمد، فإنأه هو الذي ربى الملك
السلطان المعظم أبي القاسإم محمود بن سإبكتكين، أداما الله تأييده! كما

يربى الطفل الصغير حتى يشتد عظمه، ويؤنأس رشده.ّ وما زال يدرجه
بحسن هدايته وكفايته إلى الزيادة،وبلوغ الرادة، حتى تثبت أركانأه، وما
زال يدرجه بحسن هدايته وكفايته إلى الزيادة، وبلوغ الرادة، حتى تثبت

أركانأه، وعل مكانأه.ّ وتلحقت رجاله، وتكاثارت أمواله.ّ وتوالت فتوحه،
وارتقت فتوقه وكأبي حامد بن أحمد بن أبي طاهر السإفرائيني إماما

أصحاب الحديث ببغداد وصدر فقهائها، فإنأه بلغ من الفقه والتدريس مبلغا
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تنثني به الخناصر، وتثني عليه الفاضل.ّ
وكأبي العباسا علي، فإنأه من بقية الكراما الجواد الذين ل تخرج أوصافهم
إل من الدفاتر وكتب المآثار، فهو من حسنات نأيسابور ومفاخرتها وهو الن

الحاكم والزعيم باسإفرائين والناظرين في أمورها، والمناضل عن أهلها،
والمتكفل بمصالخها ومناجحها، يرجع إلى أدب غزير، وفضل كثير، وطبع

كريم وخلق عظيم، ومن حسن أثاره ويمن نأقيبته أن إسإفرائين حرما أمن،
وجنة عدن، عامرة به، وقد شمل سإائر كور نأيسابور نأواحيها الخراب وعمها
الختلل وكانأت إسإفرائين فيها لمعة في ظلم وغرة في غرر، ومن عجيب

شأنأه أنأه على إقلله وكثرة ديونأه وقصور دخله عن خرجه يقيم من
المروءة وسإعة الرحل ما ل عهد لمن فوقه في الجاه والمال بمثله، ويبذل

للزوار والعفاة ما ل يقدما أجواد المياسإير على بذله، وكأن الشجع السلمي
عناه بقوله من المتقارب: 

أوسإـع معروفه ولكّنالغنى في بأوسإعهم وليس
وله كتابه حسنة، ومحاضرة مفيدة، وفصاحة مرضية، وشعر كثير ل يحضرنأي منه الن

الطويل: إل قوله من 
المشط سّإرح ما إذا وكنت

عارضي
بـين المـسـك سإحيق رأيت
ّيا يد

ّللتـه ما إذا فصرت خ
ّيا بـهـّن كـافـور تناثارأنأـامـلـي عـلـ

الطويل: وقوله لبعض أصدقائه من 
نأحوك سإرت ما إذا أرانأي
ًا زائر

والمسير وسإاع، خطاي
ذمـيل

بالنأصراف ارح ما وإن
ًا ّدع مو

ًا فأدما قـلـيل والحـراك مشي

المنسرح: وقوله في شمعة نأصبت في بركة من 
مرتبك ميس الماء في تميسالـبـرك أيمن وسإط وشمعة

الفلـك من أوجه في فحارسإرى السماء في البدر كأنأها
المتقارب: وقوله في فوارة أقلت تفاحة من 

ٍة ٍةمـاؤهـا سإـائل وفوار ّد مثل بتفاح العشـيق خ
ٍة عقـيق من كرة بها تدارالّزجاج رقيق من كمنفخ

أبو الفتح أحمد بن محمد بن يوسإف الكاتب من رسإتاق جوين، وقع إلى بخارى في آخر
الدولة السامانأية،واتصل بالخانأية، فتولى ديوان الرسإائل لبغرا قراخان ونأازع أبا علي

الدامغانأي في الرتبو، ثام زال أمره وانأحطت حاله، قصد غزنأة فلم يحظ بطائل، وعاود
المتقارب: نأيسابور فمات بها، وكان أعطانأي من شعره مجلدة أخرجت منها قوله من 

ًة ويحـك تزوجـت ّواد أجلهـا من الناسا ليطعمكعـ
 مثلها من يأنأف الكلب أرىأعجوبة اللوما في جئت لقد

البسيط: وقوله من 
حين وخطي متين شعري

تلحـظـه
ًا كالروض في وما حسن

 قوت منزلي
الـياقـوت ول الديب عندجـمـعـا إذا دّر عندهمـا الدّر ل
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ياقـوت
ذا لـسـت أنأـي عيبـي لكّن

ٍة قـح
ومـمـقـوت مهـجـور أنأا لذاكم

وله من البسيط:
الـلـيل طول للبراغيث ما

راتـعٌة
في الصيف نأهار وطول أجل

 جسدي
الـكـراما تبلـى بما منها بليت

بـه
البغي وأهل اللئاما من

والـحـسـد
وله من السريع: 

ّلـنـي قد الشيخ رأيت لما قدري واذدرى عني وأزوّرم
 صدري من أضيق منزٍل فيولزمـتـه بالفقـر رضيت

الوافر: وله من 
ًا نأيسـابـور الله سإقاك ّلة يبّردغـثـي الـعـطـاش الهيم غ

ًا أحدثات فقد ّتـابـ ًا ك ًاظـرافـ معـاشـي بينهم طاب لطاف
ًا أنأشـدت أبصرتهم إذا خـراش عن زهير لنا رواهبـيتـ

وكان البياض في خريتم
عهدي

على قبل تخرون بكم
الفراش

الطويل: وله من 
يخش ولم وهاجانأي جفانأي

صولـتـي
أبو العميد الشيخ سإطوتي ول

نأـصـر
ّي وكان ّ حر يكـاشـف أل

ًا شـاعـر
ما الخزي من يجري داره وفي

 يجري
العفـائف أولد خاف وقد

جـانأـبـي
مـن ابـن وهو إياي أمنه فما

يدري
السريع: وله من 

ٍة مائقا حاملها من لقيتتلقهـا إن للشيخ ولحي
ّبنا عليها سإلط ًا ر ًا بلنأادفـ ًا بل نأاتف  حاذقا حالق

الخفيف: وله من 
مـشـكـوره بيننـا وأياديهمـذكـوره سإيرة الشيخ سإيرة

ٍم كـّل مـحـّل لديه إذ المقصوره في الكلب كمحّلكـري
السريع: وله من 

ٍة ذا كان من ٍة جاري ٍر ولحمهابّض  الّشحم من عا
لحم بل عظم جاريتيفاعجبوا إخوتي يا فهذه
ٍم بل عظم ّنـهـا لح للحـم بالمضغ مولعةولك

السريع: وله من 
 الهجو في يفكر ل والشيخجـئتـه إذا للشـيخ أقول

ّلوفة أعطاك من سإبحان وللـنـجـو للهجو تصلحه
الوافر: وله من 

السـقـاما ألم من يلقاه بماواغتباطي ارتياحي جّل لقد
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ّتمم أن وأرجو الحمـاما كأسا من سإقاه بماسإروري لي ي
ّ الموت يذوق أن وحاشا ّدإل ٍد بح ّن ٍر مه حـسـاما ذكـ

والسـلما بالحجارة ولكنعنـه يزّل الحساما أن على
البسيط: وله من 

ّق الرئيس جهل الله وح
يبـكـينـا الناسا وإله وفعلهيضحكنا

أبو القاسإم الحسين بن أسإد العامري من رسإتاق خواف، أحد الدباء المذكورين،
والمؤدبين المشهورين بنيسابور وكان يؤدب أولد الرؤسإاء بها، وله شعر كثير اقتصرت

البسيط: منهعلى قوله من 
ّدة من كبدي على يدي ش

الـكـمـد
ّنأما ّفاي حلقت كأ مـن ك

كـبـدي
من أحشاي فاحترقت نأظرت
نأظري

أحرقتـهـا وقد ألوما فمن
بـيدي

فـي والهّم يجمعني الشوق
قـرٍن

ًا الروح بين يفّرق جمع
والجـسـد

ًا عودي أو اليوما لي جودي غد
ًا دنأفـ

بـعـد الحّب لقتيل آنأدبي أو
غـد

الرجز: وقوله من 
 صديق من جاءتك هديةكالعقيق حمراء فرسإكة

أبو النصر طاهر بن الحسين 
فراسإكين، بن الحسين أبي إلى كتب
: الكامل من ولده يؤدب وكان

بدعة التفّضل على الكريم حّث
وجـــه عـلـى يمـشـي مـن خـير يا

الـــثـــرى
أمـــلـــك ولـســت الـشـتـاء جاء

ًا درهـــمـــ
فـانأــظـــر عـلـيك، والعـتـمـاد

تـــرى مـــا
أبو عبد الله الغواصا من قرية الجنيد، من رسإتاق بنيسابور، أديب متبحر في اللغة

شاعر باللسانأين كثير المحاسإن، وهو الن حي يرزق، وله نأعمة ودهقنة وديوان شعره
الكامل: عظيم الحجم، ومن ملحه قوله في 

في عذولي من عذيري من
قمر

فـقـمـر هـواه القلب قامر

ّنـي يبـق لم قمر ّبـه مـ قـمـر مقلـوب غير وهواهحـ
الكامل: وقوله في دار السيد أبي جعفر الموسإوي من 

ٍد دار يا ٍة شبيهة بنيتشرفاتها علت قد سإع ّنـاسا قبل للـ
ٍد، لورود ٍة لدفع أو وف كاسا إدارة أو ماٍل، بذل أوملـّم

الهزج: وقوله في قوما من المتفقهة وسإخى الثياب جيدي الكل من 
 الظرابين نأتن علىيربـى نأتنهم أنأاسا
الثعابين أكل علىيربـى لهـم وأكل

وقوله من البسيط:
ّفهم وفيأسإتاههـم في الخيبريون من شئت ما أك
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ضيقسإـعة
المذموما، أحمد ومنهم

مذهـبـه
 الريق على ريق بل اليور بلع

أبو حاتم الوراق من قرية من رسإتاق نأيسابور، ورق نأيسابور خمسين سإنة،
وهو القائل من الكامل: 

زمـن بها عيشي محرومة،مـذمـومة حرفة الوراقة إّن
لي وليس عشت عشت إن

أكل
كفـن لي وليس مّت مّت أو

الرجز: ومن ملحه قوله في نأور الخلف المسكي من 
ٍر أكّفالخلف شجر نأور كأّن  خلف بل شنو

أبو جعفر البحاث محمد بن الحسين بن سإليمان من زوزن إحدى كورنأيسابورن مشهور
بالدب والعلم، وكان له محل من الشعر وتصرف في القضاء ببلد خراسإان، وأنأشد

الطويل: قول ابن المنجم من 
ّني فل للـقـضـاة تجعل

فـريسًة
العالمـين قضاة فإّن

لـصـوصا
مجـالـس فينا مجالسهم

ٍة شـرط
الشصوصا دون وأيديهم

 شصوصا
ًا لهما من  الطويل: فقال مجيز

ٍة سإوى تخّص منهم عصب
ٍة بعف

العموما حكم في ولله
 خصوصا

ّنأمـا البلد، زان خصوصهم فصوصا الملوك خواتيم يزينوإ
المجتث: ومن ملحه السائرة قوله من 

ٍة هدية ّيةبـنـســـب ّيه أو أذ بـلـــ
ّيه أما هديةأكانأـت لي قل بالله وصــ

ّيه وعاجلتنيحياتي عن أّخرت إن المـنـ
ّيه أقاربيموتـي بعد فأعطها بالـسـو

المتقارب: وهذه قصيدة له كتبتها كلها لحسن ديباجتها من 
ٍم كمثـل وشيبرحـل بـرٍق كلمـع شباب نأـزل غـري

ّد ذبـل وغصـٍن تحانأي كخوٍطالـزمـان جـفـاه قـويم وق
نأـصـل خضاب سإواه يحاكيالـبـياض فـيه تطاير وشعر
وطـل رّش اللـيل غازله نكـالقـحـوا تـنـاثاـر وثاغر

ًا كان وقدالـعـيون بجل عنه نأبت ووجه المقـل لحور روض
في القطا كخطو وخطو
البـل كوثاب وثاٍب بعد من لالرمـا

ٍد تناهى كزرٍعالـنـمـاء بعـد تراجع وجسم سإـمـل وبـر
ً سإّر ما ترّحل حـّل سإاء وما الرحيل وشيكمسـتـعـجـل
غفلت وانأقضت مضت

الـبـدل وبئس الكشيب وجاءالشباب

ّنأي ًالمـنـاما في الصبا رأيت كأ ّثل خيال اضـمـحـل ثاـّم تم
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ًة تـرى فـيمـا أمالك الجـل بقـرب صدٍق وشاهدعـبـر
بباب تطوف كم إلى

المـلـوك
الّشعـل بضوء الفراش كطير

ًا ًا تجّل فطور ًاتـغـّل وطـور ًا تعـّز وطور تـذل وطـور
غـفـل من إلى سإراع وهّنالـزمـان نأائبـات عن أتغفل
ٍدأهـلـه عـلـى يدير زمـان الـدول كـؤوسا ونأحٍس بسع

الـعـسـل تمّج يديه وإحدىالـذعـانأـف تمّج يديه فإحدى
الـرحـل بوشـيك منهم خلتالـمـلـوك بقصور تعتبر ألم

الـخـول وأين الملـوك وأينسإـكـانأـهـا اين وقـل فسلها
السإـل وأين السـيوف وأينالـخـيول وأين الجيوش وأين
السإـل وأين السـيوف وأينالـخـيول وأين الجيوش وأين
ًابـالـقـدود حكـوا الذين وأين والبـلـل الندى ثاناها غصونأ
الحـلـل حشو القلنأس بسودأقـبـلـوا قد الجّن على كجّن

الحـيل صنوف عنهم تغن ولمآجالـهـم الرض عن طوتهم

قد كوكب أو الشرق منبـدا قـد كوكـٍب من ذاك وما
أفـل

زحـل علينا يقضي الشّر ولالمشـتـري به يأتي الخير ول
ّ المر وما وجـّل تعالى القضاة وقاضيالسـمـاء لرب إل

أقـّل قـلـيل مـن وطالبـهالـغـرور متـاع جميع قليل
أضـّل فـيه مـنـه وحاسإدهجـّمـاعـه الرشد عن وضل
أذّل وذئب وأسإــــد كلبالـعـيون زرق حوالـيه سإباع
فـضـل مـا يخالسـه وهذاحـواه قـد مـا يجـاذب فهذا

الجـذل وأسّإروا البكا اشاعوانأـعـشـه على وضعوه إذا
ًا نأـسـوه دفنـوه وإن مـشـتـغـل بميراثاه وكّلمـعـ
وذّل منهـم قّل أو جّل من ماالنأـا جـمـيع قصارى فهذا
ٍر سإوابقوجـنـتـي في وللدمع أقول مسـتـهـّل له قط
عيٍش طيب على سإلما
مضى

نأـبـل صدٍق بإخوان وأنأٍس

والنفل وقته في الفرض إلىلـلـقـياما قوتـي على سإلما
ٍة فـي الختـم على سإلما الـوجـل حليف كئيب بقلبلـيل
ّلفـتـهـا الكتب على سإلما العـلـل بصحاح ووّشحتهاأ
الطـول الليالي ي وحبّرتهاصغـتـهـا مدٍح على سإلما
ٍء سإلما لم اشتهى ما امرى
يجد

ًا راما وما ينـل لـم مجتهـد

ًا ربـه إلـى أنأـاب ًاتـائبــ والـّزلـل للخطا ومستغفر
وله وقد حلم بخيال حبيب له فنبهه ذلك الحبيب فقال من البسيطك 

ّبهني من يا ٍة عن ين مأنأـوسا منه خيال وبين بينيرقد
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جمعت
ّنأك دعني محروسا فإ

ومرتقب
ّلني ً وخ محروسا غير وخيال

محمد بن علي السإماعيلي الجويني أبو منصور أحد أفاضل الدباء، بل أوحدهم، يجمع
تفاريق المحاسإن بناحيه إلى دهقنة وكفاية، ويتحلى بستر وقناعة، وله شعر كثير

المجتث: يحضرنأي منه قوله من 
ًا يا فوقـه منه سإما وماشوقـه لي واصف

ً ذاك من حسوت  ذوقه يستطيع مشنوقمال
أوقه قدسا يشتكي مامـنـه ظهري وفوق

المجتث: وقوله من 
ّبـه إدمانأهايزري الـزيارة إن بالمحـ

ّبه بحسن ألوىفيهـا الغّب وعادة  المغ
البسيط: وقوله من مخلع 

يعوز البياض حيث الظهر فيكـتـاٍب فـي العـذر أبين ما
يجـوز بـالـصـعـيد تيّمممـاء افـتـقـاد عنـد أليس

السريع: وقولهمن 
ًا اعذر الـجـسـم دقة فـي كاتبهحكى بياض في صديق

ّنأمـا الـجـرما نأاحـل فصيرتهأشـواقـه أعـدتـه كأ
أبو نأصر بن علي بن أبي بكر الزوزنأي كان غرة في وجه زوزن، وورد نأيسابور وهو غلما

يتناسإب وجهه وشعره حسنا، فأخذته العيون، وقبلته القلوب، وارتاحت له الرواح،
واسإتكثر من أبي بكر الخوارزمي وأخذ عنه الفصاحة حتى كاد يحكيه، وتفتحت له أبواب

الطويل: الشعر وتفتقت أنأواره فقال، من قصيدة 

ًا الدنأيا أقبل ول ٍة جميعـ ّن بـمـ
المراتب عّز أشتري ول

ّذل بال
المدامع كحلء وأعشق

خلـقًة
ّ ّنة عينها في يرى لثل م

 الكحل
المتقارب: وقال من 

كنهه عن وصفي تقاصرعاجـب عجب بي حّل أل
وجهه على الهلل رأيتمن وجه على الهلل رأيت

وحدثاني أبو نأصر سإهل بن المرزبان قال: أنأفذ إلى أبو نأصر الزوزنأي رقعة وسإألني أن
البسيط" أعرضها على والدي فإذا فيها هذه البيات من مخلع 

ّيد أيها يا  خطب وجّل صعب حّل إنالـمـرّجـى الس
قـطـب للمهليات هو ماعنـدي وليس ضيف عندي

رحـب لديك رجائي لكنضـيق لذاك مني فالصدر
ٍو سإـمـاء علينا أقم شـهـب بالمزاح أنأجمهالـهـ

ًا به ونأوقظ نأشرب قلـب وهو الجسم ويصبحقلـوبـ
ولما اسإتوى شبابه وشعره ورد العراق وانأخرط في سإلك شعراء عضد الدولة، فهب

ًا، وأكمل عليه نأسيم الثروة، وتمهد له فراش العمة، ثام إنأه احتضر أحسن ما كان شباب
ًا، وكتب إلى والده قصيدة وهو في سإكرة الموت أولها من  الوافر: ما كان آداب

يهـــب فـتـًى مـن أهـل أل
الـــهـــوينـــا

ويعـتـسـف لمـؤثاـرهـا
الــّســـهـــوبـــا
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إلـــى والمـــور فيبـــلـــغ
مـــجـــاز

الـــشــــيخ ذلـــك بزوزن
الريبـــــــا

العراق بأرض هصرت الّردى يد بأن
ًا ابنه من  رطيبا غصن

وليس يحضرنأي باقيها أبو العباسا محمد بن أحمد المأمونأي كان من علماء
المؤدبين وخواصهم، وانأتقل من زوزن إلى نأيسابور واشتغل بالتدريس
والتأديب، وله شعر كثير وقصائد مسمطة، كقوله من قصيدة أولها من

مجزوء الوافر:
 وأّن الفراق به أضّرمـن تسعد سإعاد لعل

ّيق فؤادعن الصبابة يد تكف تـعـب ش
ومنها: 

يبري فيصل بعضٍبيزري ل الغمـد وفقد
ّطرف وإن القـشـب ثايابه بغيريجري قد ال

الوافر: وقوله من أخرى في التوحيد ألوها من مجزوء 
 مقصودي الحاجات وفيمـعـبـودي الخلق إله

وزري خالقي وعصمةمـردودي الكفـر ودين
الطويل: وأنأشدنأي لنفسه في وصف تفاحة من 

صيغ سإوسإٍن من وتفاحة
نأصفها

ّلنار ومن وشـقـائق نأصفها ج

الحسن من فيها الذي كأّن
صائح

بخالقـي جاحدون يا آمنوا بأن

ًا لنفسه من  البسيط: وأنأشدنأي أيض
ول حاٍل على يبقي العسر ل

سإينـحـدر يعلو من أّن ترى ألاليسر

دهـر على تسخطّن ل
ٍة ٍة فكّللـحـادثا الـقـدر بـهـا يأتي حادثا

ّبك وكن ذا الحـوال في بر
ٍة ّنأهثاـق الـحـذر ل الفـات دافـع بأ

ًا في العلوما، قائلً بالعتزال علي بن أحمد بن مبروك الزوزنأي أبو القاسإم كان متفنن
البسيط: والزهد والتصوف، وله شعر كثير من أشهره قوله من 

كفـر من صدغين سإواد
يقـابـلـه

ّدين بياض عـدٍل مـن خ
وتـوحـيد

ّلت قد الروما ارض الزنأج ح
فاصطلحا

البيض بين روحي ويح يا
والـسـود

أبو محمد عبد الله بن محمد العبدلكانأي أديب شاعر، ظريف الجملة، خفيف روح
الشعر، كثير الملح والظرف، فمما أنأشدنأي في دار المير أبي الفضل الميكالي قوله

الكامل: قوله في بعض الصدور بنيسابور من مجزوء 
ّلب بن يزيد من يةالول في أعظم كنت لو المه
ّيب بن سإعيد من يةبـالـروا أعلم كنت أو  المس

ٍم ولقيتنـي ّهـ  أعجب إلّي منك فالكلببـتـجـ



مشكاة مكتبة                    للسمعانأي النأساب كتاب
 السإلمية

السريع: وقوله من 
ّي عدوي واقتللـلـخـير وفقني رّب يا  غيري بيد

ّو ّذتـهالفـتـى فإن أيري وق الير قـوة فـي ل
البسيط: وقوله من مخلع 

غـيره منه الله أبدلنازمان في نأحن سإيدي يا
ّتعنأـذٍل وكّل خسيٍس كّل أيره بالطـيبـات م

ٍة ذي وكل عمـيره بيته في يجلدوكيٍس فطن
الرجز: وقوله من مجزوء 

ًا يا ًاإسإـتـه من كاسإب ّذكـر على ومنفق ال
 شكر الير إذا تفرحفـل تشكـوك اسإتك

المجتث: وقوله من 
ً الشعر مادح يا بصـمـت أخاك أعنجهـل
 اسإتي في ينبت كان ماخيٌر الشعر في كان لو
الوافر: وقوله من 
الكلبتـين مثل شفتين إلىفيل خرطوما حكى أنأف له
ّنأـي مردته تغررك فل  اللحيتين إحدى القبح رأيتفإ

المتقارب: وأنأشدنأي المير أبو الفضل له من 
ًا كنت إذا ّياكضـيعًة معتقد الوجوها والّشوه فإ

ّنأك  أفسدوها قرية دخلوا إذاالمـلـوك إّن تقرأ ل
البسيط: وله من مخلع 
ًا إلبس ّنأماحمارا وكن ثاياب ّثـياب تكرما فإ ال

انأتهى الباب العاشر فتم به الكتابن وبقي على ذكر قوما من أهل نأيسابور
لم تحضرنأي أشعارهم، وهم: أبو سإلمة المؤدب، وأبو حامد الخارزنأجي،

وأبو سإهل البستي، وأبو الحسن العبدونأي الفقيه، وأبو بكر الجلباذي، وأبو
القاسإم العلوي، وأبو سإعد الخيزرودي، وابو سإعيد مسعود بن محمد

الجرجانأي، والفقيه أبو القاسإم بن حبيب المذكر، وأبو القاسإم الحسن بن
عبد الله المستوفى الوزير، والشيخ أبو الحسن الكرخي، والشيخ أبو نأصر

بن مشكان، وأبو العلء بن حسولة أيده الله تعالى، وله الحمد والمنة
والشكر، وصلواته على النبي المصطفى محمد وآله الطاهرين، والصحابة

أجمعين، والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوما الدين، والصلة على جميع
النأبياء والمرسإلين، والحمد لله رب العالمين، آمين.ّ 

وهذه زيادة ألحقها المير أبو الفضل عبيد الله بن أحمد الميكالي رحمه
الله تعالى! بخطه في آخر المجلدة الرابعة من نأسخته على لسان المؤلف
ولقد قال الشيخ أبو منصور رحمه الله تعالى لبعض تلمذته أوان القراءة:

قد أجزت ما فعله المير، وإن شئت أن تثبته في موضعه من الكتاب فاعل
فقد أجزتك بذلك.ّ

أبو الحسن علي بن محمد الغزنأوي مولدا، الصبهانأي منشأ، حسنة أرضه،
ونأادرة دهره، ونأجم أفقه، وعقد قلئد الفضل وأهله، والجامع بين كرما
الخيم والخير، والمكتفي بالفهم الثاقب والطبع الغزير، والمتفنن في
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محاسإن الداب والعلوما، والناظم حواشي المنظوما والمنثور، ومما حضر
في الوقت من بارع نأظمه من المتقارب: 

ّلم إذا ٍء دين الـلـه سإ ًاامـرى  الخلل دواعي من له وعرض
ّقاهحـادٍث مـن هـذين بعد فما ٍر ريب أو تل جلـلـل ده

المتقارب: وقوله في بغداد من 
مجنى بغداد الله سإقى

 الدب ومثوى المانأي ومغنىالعلـوما

ّنأها على ّنةالمفلـسـين حسرة أ النـشـب لهل عدٍن وج
ّبـت ما إذا الرب أقاصـي قضينا إليهاعـودة لـنـا اسإتت
الطويل: وقوله من 

ًا الله سإقى لي ببغداد أيام
مضـت

ّذت خلت وانأقضت فأل
فأمّضت

ّ يك ولم عمري عقد إل
وعلـقة

قد عيشتي فكانأت تقّضى
 تقّضت

الخفيف: وقوله في نأكبته من 
ّدر بما الرضى إل ليس وإل الله ق

 والتسليم الذعان
أّن واليقان والصبر الجميل والعزاء
 كريم رحيم المولى
ٍة عقبى المظلوما ومصير وخـــيم مـرعـــى الـبـغـاة ومـعـادنأجا

ٍة عـقـبـى الـمـظـلـوما ومـصـير وخـــيم مـرعـــى الـبـغـاة ومـعـادنأـجـا
الـخـير مـن مـضـى فـيمـا ليس

خـــير
ّنأـمـا ل الـــذي فـــي الـخــير إ
يريم

ًا لــيس ينـقـضـي الـشـر وكـذا شـــّر
ّنأـمـا مــن شـّر الـشـّر إ

يســـتـــديم

ًا حـصـلـت إن الـلـه فاحـمـد مـصـــير
مـّمـن لـسـت أن واشـكـرنأـه

تـضــيم
عـــظـــيم أجـر الـصـبـور أجـر إنوأيقـــن واسإـتـعـــنـــه الـلـه واتـق

البسيط: وقوله من 
والرؤيا والفأل الزجر

تعـالـيل
أبـاطـيل أحـكـاما وللمنّجـم

والتقدير بالغيب والله
مـنـفـرد

غّي حكمه سإوى وما
وتضلـيل

المقضي للعاجل وليسآجـلـه للمقـضـّي معّجل فل
تـأجـيل

يقضي الذي بالعليم ثاق
ول المور

فالكّل دونأه ما يغررك
تعـلـيل

الكامل: وقوله: من 
ّوّتمـالـه للحوادث يثّمر من يا ّظها نأفسك ف مالهـا من ح
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ًا كن ٍم منها واحد ٍد لسهـ سإهامها حرمت إن لكواحـ
 بكمالها

الطويل: وقوله في مرثاية وجيه بن أحمد من 
دينور نأحو من نأبأ أتى

ًا مـصـعـد
السامـعـين جميع أقاما

وأقـعـدا
القلوب أحناء وأورث

ً تـمـلـمـل
الضـلـوع أحشاء وأودع

ّقـدا تـو
المدامـع بحر من وذوب

ًا جـامـد
الكآبة سإيف من وجّرد

مـغـمـدا
والنبل الفضل وجه وغادر
ًا أغـبـر

واللّب والعقل الحجى وطرف
 أرمدا

دمٍع كّل أسإاه وأبقى
ً ّد كـّل بكـاه وأبقىمـهـلـهـل ّددا خـ مـخـ

الهموما شمل به فعاد
ًا مـجـّمـعـ

السـرور شمل به وآض
ّددا مـبـ

ٍر كـّل ففي ّنأة نأـوح مـنـه دا ور
كـلـم منه قلٍب كّل وفي

ّددا تـجـ
المجد على أنأحى الردى بأن

والعلى
والحلم العلم بحزما وأودى

والـنـدى
والفضل للحسان كان بمن

ًا مألـفـ
والطول للنأعاما كان ومن

معـهـدا
دفـعًة انأبرى كيف الردى فويح

لـه
يستدفـع قبل من به وكان

الـّردى
مـعـارض فـي أتاه عساه
سإـائٍل

ًا روحـه عن فراوده بـاسإـطـ
يدا

ّده فما ًا اجـتـداه لمـا ر تـكـّرمـ
ًا وكان ّد ل قديم مـن ير

اجـتـدى
ٍر على عفاء رسإـم عفا ده

مـجـده
المكـرمـات شلو فغادر

ّددا مـقـ
والكمال المعالي وأنأف

ًا ّدعـ مـجـ
والفعال المساعي ووجه

ّودا مـسـ
ًا كان لقد ًة حق في غّر

ًا فعادجـبـينـه أربـدا أكـلـف بعد بهيم

بـركـاتـه فـائض عليه سإلما
مثنى والرضوان الله من

 وموحدا
الجنان ريحان زال ول

وروحهـا
ممسى كّل في يصافحه
ومغتدى

وقوله في علة عرضت له فحلف الطبيب أنأها سإليمة من الكامل: 
يمين الممات من يريح ومتىمن لبرأّن الطبيب حلف
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علتي
الحـين منه حان إّما سإيكونكـائن هو ما فكّل عليك هون
ًا نأجوت ولئن ّلم ّنأيهـذه من مس لـرهـين بعدها بأخرى إ

الطويل: وقوله من 

ونأـعـيمـهـا الـّصـبـا الله سإقى
هوى في صاٍب القلب إذ

ّيق المرد  ش
َذة أحاشى ل وإذ كيفمـا ل

انأـبـرت
غـّضـان العـيش ويم وأنأي
ّيق ر

شبابي في عذري كان لئن
ًا واسإـعـ

مشيبـي في فصبري علّي
ّيق ضـ

الطويل: وله في نأكبة من 
المظالم أيدي غصبت لئن

ضيعـتـي
وعلمي ديني تغتصب فلم

وأخلقـي
الجـوائح مالي ثامدت وإن

فـالـذي
ّفل يوسإـع بـالرزاق تك

أرزاقـي
وعـقـلـي موفور، فديني
راجـح

لي وعلمي منزور، ووزري
باقـي

ٍز عن مصون وعرضي مخا
تظاهرت

لله والحمد هاضمي، على
خـلقـي

مـن آجلي في أرتجي وما
ٍة مـثـوب

أنأفس فهو جزيٍل وذخر
أعـلقـي

عارض كّل في من فسبحان
ٍة مـحـن

الّشكر لها يقضي منحة له
أطواقـي

أهل محاسإن في الدهر، يتيمة من الرابع الجزء تم اللحاق زيادة انأتهت
يسر الذي لله والحمد الكتاب، تماما وبتمامه الثعالبي، منصور لبي العصر
وآله.ّ صحبه وعلى خلقه خير على وصلته إكماله، سإبل
المهملة.ّ السين آخرها وفي المكسورة النون بعدها ألف
المنتسب أجداد بعض ولعل وعملها، قلنسوة، جمع القلنأس، إلى النسبة هذه
مصعب بن أحمد بن مصعب أحمد منهم: أبو القلنأس؛ صنعته كانأت إليه

الزهاد أحد كان بغداد، ومنشأة ومولده مرو، من وأصله الصوفي، القلنأسي
التصوف، في إليه ينتمي البصري العرابي بن سإعيد أبو وكان والنساك،

ًا يبيت ل وكان مات، أن إلى وقال: صحبته أقران من فضة.ّ كان ول ذهب
على ببغداد التجار من رجل القلنأسي: فرق أحمد أبو ورويم.ّ وقال الجنيد
نأنفقه، شيء لنا ليس أحمد، أبا سإمنون: يا له فقال درهم، ألف أربعين فقراء

فصلينا المدائن إلى فذهبنا ركعة، درهم بكل فيه نأصلي موضعه إلى فاذهب
أبو وتزوج وانأصرفنا، عنه، الله رضي سإلمان قبر وزرنأا ركعة، ألف أربعين
والمساجد، الصحارى يلزما وكان العزوبة، وطول التفرد، بعد القلنأسي أحمد
ونأدما، وامتنع، التزويج، عن الغلما له: محمد يقال يصحبه، شاب وكان

ل تأبى، ثام لك، وبذل كريمته، رجل إلى تخطب وقال أحمد، أبو فغضب
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سإبعين سإنة عنها.ّ وحج مات حتى مع وكانأت فتزوجها، غيري، يتزوجها
الهدف.ّ عند بأجياد، ودفن بقليل، الحاج انأصراف بعد بمكة فمات ومائتين،

والياء القاف باب
القيار: بفتح القاف والياء المشددة آخر الحروف بعدهما اللف وفي آخرها

الراء.ّ
هذه النسبة إلى القير وعمله؛ والمشهور بهذه النسبة: أبو الفضل المقري

القيار، حدث عن عبد الكريم بن الهيثم الدير عاقولي، يروي عنه أبو
الفضل عبد الله بن عبد الرحمن الزهري.ّ

القيافي: بفتح القاف والياء المنقوطة باثانتين من تحتها وفي آخرها الفاء.ّ
هذه النسبة إلى القيافة، وهو بطن من غافق؛ منها: أبو عتاب حماد بن

ًا لليث بن سإعد، صفوان عتاب الغافقي القيافي، من أهل مصر، كان جليس
وكان يحفظ مذهب الليث.ّ

القيانأي: قيانأة بكسر القاف والياء المخففة المعجمة بنقطتين من تحتها
والنون بعد اللف، وهو بطن من غافق، نأزل مصر؛ ومنه: عبدوسا بن علّي

بن عبدوسا القيانأي.ّ هكذا قاله أبو الفتح، عن أبي سإعيد بن يونأس.ّ وقال
ابن ماكول: هو عبدوسا بن المعلى بن عبدوسا القيانأي، يكنى أبا عبد

ًا، وروى مكّي عنه، وجدته في "تاريخ ّنه، كان أديب الملك، عّمر، وعلت سإ
ابن يونأس" بفتح القاف، بخط الصوري وابن الثلج.ّ ذكره ابن يونأس.ّ

القيراطي: بكسر القاف وسإكون الياء المنقوطة باثانتين من تحتها وفتح
الراء وفي آخرها الطاء المهملة.ّ

 وهذه النسبة إلى القيراط، وهو أكبر من الحبة، وقال بعضه: 
 القيراط على أجسادهم بُتتن إنأما والمكارما للتجار ما
مقاتل أبي بن أحمد بن صالح الحسين إليه: أبو بالنسبة والمشهور

يوسإف عن يروي ببغداد، عنه كتبنا حبان: شيخ، بن حاتم أبو القيراطي.ّ قال
آلف عشرة من أكثر قلب قد ولعله ويقلبه، الحديث يسرق وبندار، القطان،
من الحديث كتب من عند شهرته والبواب، الشيوخ عن خرج فيما حديث،
بحاٍل.ّ بن الحتجاج يجوز ل الخبار، من قلب بما الشتغال عن تغني أصحابنا

القيراطي له قيل الواعظ، القيراطي عمرو بن محمد بن الله عبد بكر وأبو
عيسى، بن الحسن سإمع نأيسابور، أهل من قيراط، بن حماد ولد من لنأه

إبراهيم بن محمد الفضل أبو عنه حرب.ّ روى بن وأحمد منصور، بن وإسإحاق
وثالثامائة.ّ تسع سإنة الولى، جمادى في ومات النيسابوري،

الراء وفتح تحتها من باثانتين المنقوطة الياء وسإكون القاف القيروانأي: بفتح
النون.ّ آخرها وفي والواو

كلمة والقيروان إفريقية، عند بالمغرب بلدة وهي القيروان، إلى النسبة هذه
وهو طليطلة، أرض تريد مكة من أقبلت قريش من قافلة أن وذلك فارسإية،

القوما: كاروان فقال صحاريها، بعض فنزلت الفيل، بعد نأوح، بن حاما ابن
فقيل: القيروان.ّ وقيل: كاروان، فعرب عليها، يقطعوا أن آمد.ّ يريدون

الشعث بن محمد القيروان نأوح.ّ وقيل: بني بن حاما بن مصر بن القيروان
طرابلس إلى القيروان ومن قائد، ومائة عشرون لوائه وتحت الخزاعي،

خمسمائة مكة إلى مصر ومن فرسإخ، ألف مصر إلى ومنها فرسإخ، مائة
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ًا العلم أهل كثيرة، جماعة منها خرج فرسإخ، ًا، قديم منهم: فٍن؛ كّل في وحديث
بن الظرب بن أمية بن عامر بن لقيط بن القيس عبد بن نأافع بن عقبة

فتح شهد يصح، صحبة.ّ ولم يقال: له القيروانأي، مالك بن فهر بن الحارث
سإفيان، أبي بن لمعاوية المغرب على المرة وتولى بها، واختلط مصر،
أباه أن المسلمين.ّ روي وأنأزلها القيروان، بنى الذي وهو معاوية، بن وليزيد

عليه الله صلى الله رسإول بنت بزينب نأخس حين السإود، بن هبار مع كان
عليه الله صلى النبي فيه قال الذي هو أباه أن هاجرت.ّ وروي حين وسإلم

ًا لقيتم وسإلم:فإن ًا نأافع فأحرقوهما حطب حزمتي بين فاجعلوهما وهبار
وروى الله"، بعذاب يعذب ل فإنأه فاقتلوهما، لقيتموهما قال: "إن ثام بالنار،

رباح.ّ قتله بن وعلي مرة، ابنه عنه سإفيان.ّ روى أبي بن معاوية عن
بمصر ولده ومن وسإتين، ثالث سإنة بالمغرب، الزاب أرض من البربربتهوذة،

الشاما.ّ أرض من وبغزة وبأفريقية، بقية، الن إلى
ًا كان القيروانأي، سإلمون ن داود بن وسإليمان بكر أبا فاضل.ًّ سإمع فقيه

أشقند بن ميمون بن الله عبد عنه روى البغدادي، الله عبد بن محمد
المغربي.ّ الطرابلسي

صحب المغرب، مشايخ قدماء من المغربي القيروانأي علوان بن عقال وأبو
بمكة عقال أبو وأقاما قبره، وبها بمكة، عقال أبو النأدلسي.ّ ومات هارون أبا

سإنة.ّ عشرة وقيل: اثانتي توفي، أن أن إلى يشرب ولم يأكل لم سإنين، أربع
طرسإوسا: نأزيل المغربي إسإحاق أبو الحرما.ّ قال حمامة يسمي وقيل: كان

ٍد عقاٍل أبا لقي فيمن أبي كان ًا خيشتان، وعليه الخيف، بمسج مترز
ًا بإحداهما، انأقضى فلما كلمه، يكتبون جماعة وحوله بالخرى، ومتشح
تقدر الحجاز.ّ قال: ل في بك مر ما بأشد قلت: حدثاني به خلوت المجلس
صاحب سإبعون السنين بعض في معي كان ببعضه، أحدثاك ولكن تسمعه،

ٍة، ٍر، خمسة معي وبقي آخرهم، عن فماتوا الحجاز، في القحط فوقع ركو نأف
ًا فيها نأطعم لم متوالياٍت، ليلة عشرة سإبع وبقينا الضّر، فيهم أثار قد شيئ

أن إلى وألتزمه الركن آتي أن سإري في فوقع الحياة، من وأيست فضعفت
ًا، إليه فحبوت أموت، على بأسإود، أنأا فإذا زمزما، إلى واسإتندُت ورفعت، حبو
ٌي، وحمٌل كبير، مكتٌل رأسإه ٌة مشو أبو لي: أنأت فقال فضة، من كبيرة وصر
فأتونأي أصحابي، إلى فأومأت وفّر، يدي بين قلت: نأعم.ّ فوضعه ؟ عقال
ًا، منهم.ّ كواحد فيهم وكنت حبو
حتى فبكى بصره، إليه رجع ثام عمي، حتى بكى القيروانأي، الضرير علّي وأبو

ًا، عمّي الخولنأي.ّ صحب مشايخهم، كبار من وهو ثاانأي
ذو الحال، كبير القيروان، أهل من المغرب، مشايخ من الزيات، الله عبد وأبو
القوما.ّ  علوما في بناحيته إليه المرجوع هو كان فيه، عالٌم السماع، من حظ

لها: يقال الروما، بحر سإاحل على بلدة إلى النسبة القيسرانأي: هذه
إل المسلمين من منها أجد فلم الصلة، وقت الجمعة، يوما دخلتها قيسارية،

ً ًا رجل فتحت البلدان، أمهات من وكانأت الفرنأج، عليه واسإتولت وأهله، واحد
النسبة: بهذه والمشهور القيسرانأي؛ إليها والنسبة الخطاب، بن عمر زمن

الرحمن عبد عنه روى الوزاعي، عن يروي القيسرانأي، بن فديك عيسى أبو
اليتيم.ّ بن بدحيم الملقب إبراهيم، بن
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بن والوليد عيينة، ابن عن يروي القيسرانأي، عمرو بن ثاور عمرو ومنها: أبو
ومات العسقلنأي، قتيبة بن الحسن بن محمد العباسا أبو عنه مسلم.ّ روى

ومائتين.ّ وثالثاين اثانتين سإنة
عن يروي المحدثاين، مشاهير من القيسرانأي، سإفيان أبي بن وإبراهيم

أيوب بن أحمد بن سإليمان القاسإم أبو عنه روى الفريابي، يوسإف بن محمد
الطبرانأي.ّ

القيسرانأي، سإعيد بن علّي بن الله عبد محمد أبو المتأخرين: شيخنا ومن
ًا وكان بها، عنه وكتبت بحلب، لقيته بالقصري، المعروف ًا، فقيه حسن مناظر
ًا.ّ السيرة، صالح

لقيته الشاما، أهل اشعر القيسرانأي، صغير بن نأصر بن محمد الله عبد وأبو
بقيسارية.ّ ونأشأ بعكا، ولد وكان عنه، وكتبت الحافر، بدير

السين.ّ وكسر الياء وسإكون القاف القيسي: بفتح
زياد الخصيب بالنسبة: أبو والمشهور قيس، أسإمهم جماعة إلى النسبة هذه
ثاعلبة بن قيس بني من حبان: هو بن حاتم أبو القيسي.ّ قال الرحمن عبد بن
يروي البصرة، أهل في عداده وائل، بن بكر بن علّي بن صعب بن عكابة بن

طلحة.ّ بن عقيل عنه روى عمر، ابن عن
في عداده ثاعلبة، بن قيس بني من القيسي، حصن بن الله عبد المهاجر وأبو
الذي وهو حرب، بن سإماك عنه روى وحذيفة، عمر، عن يروي الكوفة، أهل

العجلي.ّ حصين بن الله إسإرائيل.ّ عبد فيه يقول
قيس مولى البصري، القيسي بن المغيرة بن سإليمان سإعيد ولء: أبو ومنها

وثاابت الحسن، عن يروي البصرة، أهل من وائل، بن بكر بن ثاعلبة بن
وسإتين خمس سإنة ومات العراق، وأله المبارك، ابن عنه روى النباتي،
ومائة.ّ
البصرة.ّ قال أهل من غنج، بزوج يعرف القيسي، هارون بن علّي بن وحميد

ًا إليه ذهبت بالبصرة، كان شيخ حبان: هو بن حاتم أبو من وجماعة يوم
يظهر شيخ إذا اتيناه، فلما قيس، بني في عليه فدللنا لختبرة، أصحابنا؛
ًا علينا يملي أن فسألته والخير، الصلح بن الواحد عبد فأملى يحفظه، شيئ
هذا من أحاديث علينا قال: فأملى ثام مقلوبة، أحاديث فذكر وغيره، غياث،

أن إما شيئين؛ أحد من أمره يخلو ل أنأه وعلمت وتركناه، فقمنا الضرب،
فل بها، فحدث له قلبت أو الحاديث، هذه قلب في يعتمد الذي هو يكون
لن الذين الثقات، هؤلء عن الشياء، هذه روايته بعد به، الحتجاج يجوز

ٍد.ّ إنأما كثير بعرفته ليس شيخ وهذا النحو، هذا الحاديث.ّ على بهذه يحدثاوا أح
ويوهم الشيخ، هذا عن روى مما بشيء يحتج بعدنأا يجيء من لعل ذكرته

ثاقة.ّ كان أنأه المستمعين
القيسي، مرثاد بن عمرو بن حسان بن العلء بن عبادة بن روح محمد وأبو
بن وعمران عون، بن الله عبد سإمع أنأفسهم، من ثاعلبة، بن قيس بني من

والوزاعي، جريح، وابن عروبة، أبي بن وسإعيد الملك، عبد بن وأشعث حدير،
والحمادين، وشعبة، الثوري، وسإفيان أنأس، بن ومالك ذئب، أبي وابن

المديني، بن وعلي خيثمة، وأبو حنبل، بن أحمد عنه عيينة.ّ روى بن وسإفيان
بشار، بن وبندار منيع، بن وأحمد الله، عبد بن وهارون راهويه، بن وإسإحاق
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مدة بها وحدث بغداد، وقدما البصرة، أهل من الدورقي.ّ وكان ويعقوب
في وصنف الحديث كثير بها.ّ وكان فمات البصرة، إلى انأصرف ثام طويلة،
المديني: نأظرت بن علّي ثاقة.ّ وقال وكان التفسير، وجمع والحكاما، السنن،

آلف.ّ ومات عشرة منها كتبت حديث ألف مائة من أكثر في عبادة بن لروح
ومائتين.ّ سإبع وقيل: سإنة خمس، سإنة

بن عمر فقال اللبة، على كان ثاعلبة، قيس من القيسي، كناز بن وخبية
عن الحارث ذلك يكنز.ّ قال وأبوه يخبأ، هو فيه، لنا حاجة ل الخطاب،
المدائني.ّ

القيسي.ّ عمرو بن ورياح
بن موسإى عن روى وعكرمه نأافع عن القيسي قيس بن وإسإماعيل
بكار بن بكر عمرو وأبو القيسي عبادة بن روح محمد وأبو اسإماعيل
المسيب.ّ بن عيسى بن حبيب، بن وحمزة شعبة، عن يروي القيسي،

يحيى، بن هماما عن يروي البصرة، أهل من القيسي، خالد بن هدبة خالد وأبو
أبو آخرهم جماعة في ومسلم، البخاري، عنه روى حزما، أبي بن وسإهيل
البغوي.ّ العزيز عبد بن محمد بن الله عبد القاسإم

 
مأمون.ّ القيسي، داود بن محمد بن والحسين

بن عثمان أبي عن حدث المروزي، القيسي هناد بن السري محمد وأبو
البلخي.ّ إبراهيم بن شقيق بن ومحمد البغدادي، القاسإم

أهل من القيسي، يزيد بن حبان بن عمرو بن هارون بن الصمد عبد بكر وأبو
بن وإسإحاق سإعيد، بن قتيبة بخرسإان سإمع قتيبة، بقاتل المقلب نأيسابور،
أبا وبالحجاز المديني، بن وعلي حنبل، بن أحمد وبالعراق الحنظلي، إبراهيم
عمار، بن هشاما وبالشاما عمرو، أبي بن يحيى بن ومحمد الزهري، مصعب

الشرقي، بن حامد وأبو عيسى، بن الحسين بن المؤمل عنه وأقرانأهم.ّ روى
بنيسابور.ّ وثامانأين، أربع سإنة شوال، في وغيرهما.ّ ومات

حكى نأزار، بن مضر بن عيلن قيس إلى ينسبون القيسيين من وجماعة
فل الشهادة في نأفسك كتبت له: إذا قال أنأه أبيه، عن سإليمان، بن معتمر
ًا كان أبي فإن القيسي، واكتب التيمي، ول المري، تكتب بن لبحري مكاتب

مرة بني من كنت فإن القيسي، فاكتب سإليم، لبني مولة وأمي بحران،
عيلن، قيس من فأنأت سإليم، بني من كنت وإن ثاعلبة، بن قيس من فأنأت

القيسي.ّ فاكتب
محمد مولى القيسي، ليث منها، حدث القيسي، تسمى مصر بصعيد وقرية

سإعد.ّ بن الليث عنه عمر.ّ روى بن الله عبد بن سإالم الزهري، عياض بن
الحارث بن قيس يدي على كان فتحها لن قيس، القرية لهذه قيل وإنأما

الخطاب، بن عمر عن يروي مصر، فتح شهد وهو اليه، فنسبت المرادي،
سإوادة.ّ بن وبكر قيس، بن سإويد عنه روى

المهملة الصاد وفتح باثانتين المعجمة الياء وسإكون القاف بفتح القيصري،
الراء.ّ آخرها وفي
عمرو وهو: أبو اليه، المنتسب أجداد لبعض اسإم وهو قيصر، إلى النسبة هذه

ثاقة، فاضلً، وكان سإمرقند، أهل من القيصري، قيصر بن محمد بن أحمد
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ًا عبد بن الله عبد عن يروي والدارية، العلم أهل من الرواية، في صدوق
بن وهارون الشج، سإعيد بن الله عبد سإعيد وأبي السمرقندي، الرحمن
الصباح بن والحسن الرمادي، منصور بن وأحمد الهمدانأي، إسإحاق

حجر بن محمد بن شاه.ّ وأحمد بن محمد بن الله عبد عن الزعفرانأي.ّ روى
وثالثامائة.ّ إحدى سإنة الول، ربيع شهر في وتوفي وغيرهما، الدهقان،

آخرها وفي بنقطتين تحتها من المنقوطة الياء وسإكون القاف القيضي: بفتح
المعجمة.ّ الضاد
إسإماعيل بن محمد الله عبد أبو ذكره هكذا حمير، من بطن إلى النسبة هذه

حيوة عنه ثاابت.ّ روى بن رويفع سإمع القيضي، عبيد بن زياد ومنه، البخاري؛
النسبة، يشبه اسإم تاريخه.ّ قيظي: هذا في البخاري ذكره شريح.ّ هكذا بن

أبيه، عن يروي السلمي، اسإيد بن شداد بن عامر بن قيظي بن وهو: عمرو
كتاب في حبان، بن حاتم أبو الحباب.ّ ذكره بن زيد عنه روى جده، عن

الثقات.ّ
والظاء بنقطتين تحتها من المعجمة الياء وسإكون القاف بفتح وقيظ؛

حمير.ّ من المعجمة: بطن
ثاابت بن رويفع عن البطن.ّ روى هذا إلى منسوب القيظي، عبيد بن وزياد

شريح.ّ بن حيوة عنه البلوي.ّ روى
ابنه عنه شداد.ّ روى عن السلمي، أسإيد بن شداد بن ماكول: قيظي ابن قال

البخاري.ّ عمرو.ّ قاله
بنت الصعبة وأمهم الشهل، عبد بني من قيظي، ابنا وحباب، وصيفي،
شهيدين.ّ أحد يوما قتل الهيثم، أبي أخت التيهان،

الميم.ّ آخرها وفي الحروف آخر المشددة والياء القاف القيم: بفتح
أبي بن منهم: هارون الحماما؛ أو المساجد بمصالح يقوما من إلى النسبة هذه

الجامع المسجد قيم كان الرملي القيم هارون بن محمد واسإمه الهيذاما،
ونأصر عمار، بن وهشاما خالد بن وهدبة سإعيد، بن قتيبة عن بالرملة.ّ يروي

وغيرهم.ّ الجهضمي، علّي بن
اللف بعدها الحروف آخر الساكنة الياء بينهما والنون القاف القينانأي: بفتح

النون.ّ آخرها وفي
بن قينان وهو آدما، أولد من الرابع البطن من وهو قينان، الي النسبة هذه

كلها، والعرب كلهم، النأبياء والد وهو السلما، عليهما آدما، بن شيث بن أنأوش
والناسا.ّ

بن منها: علي الزراعة؛ بها وبقي الساعة، خربت سإرخس، قرى وقينان: من
سإرخس، أهل من سإعيد، بن حبان: علّي بن حاتم أبو القينانأي.ّ قال سإعيد

أهل عنه روى كلها، الصناف المبارك ابن عن يروي قراها، من قرية وقينان
بلده.ّ

آخرها وفي باثانتين تحتها من المنقوطة الياء وسإكون القاف القيني: بفتح
النون.ّ

يروي القيني، نأعيم بن الله النسبة: عبد بهذه والمشهور .ّ.ّ.ّ، إلى النسبة هذه
الرحمن.ّ عبد بن الضحاك عن

داود عنه حدث أبيه، عن يروي ابنه، القيني، نأعيم بن الله عبد بن الغني وعبد
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رشيد.ّ بن
 

السعدي.ّ وهم محمد بن عروة عن يروي القيني، الله عبد بن عاصم وأخوه
الردن.ّ من

توفي الحكم، أبا يكنى أفريقي، القيني؛ السإود بن سإعيد بن الحكم بن وزهير
جده، عن أبيه، عن ومائتين.ّ يروي وتسعين سإت سإنة رمضان، شهر في

المغرب.ّ أخبار
يونأس.ّ ابن عنه روى زهير، بن إبراهيم وابنه
له عالم، إخباري، أنأدلسي، القيني، إسإحاق بن سإلمة بن إبراهيم إسإحاق وأبو

النأدلس، بلد في رية، أخبار بلد في أجزاء عدة على "كتاب" يشتمل
حزما.ّ بن محمد أبو ذكره وحروبها، وشعرائها، وفقهائها، وولتها، وحصونأها،

وفي الواو بعدها الحروف آخر المشددة الياء وضم القاف القيومي: بفتح
الميم.ّ آخرها

إليه.ّ المنتسب أجداد لبعض لقب وهو قيوما، إلى النسبة هذه
النهروانأي البندار جعفر بن أحمد بن الله عبد بن محمد بن عمر حفص وأبو

القاسإم أبي عن حدث قيوما، بابن المعروف بغداد، أهل من القيومّي،
البلدي.ّ السكين بن عيسى بن واحمد داود، أبي بن بن بكر وأبي البغوي،

الشهود أحد النعالي.ّ وكان دوما بن علّي وأبو البرقانأي، بكر أبو عنه يروي
وثالثامائة.ّ وسإتين اثانتين سإنة بعد وفاته المعدلين.ّ وكانأت

 الكاف  \/حرف3
واللف الكاف باب

الكابلي: بفتح الكاف وضم الباء الموحدة.ّ
هذه النسبة إلى كابل، وهي نأاحية معروفة من بلد الهند، اشتهر بالنأتساب
إليها جماعة؛ منهم: أبو الحسين محمد بن الحسين الكابلي، من أهل بلخ،
قال أبو الفضل الفلكي الكابلي: لقيته، وكان من الجهمية، حدث عن يزيد
بن هارون، وأبي عبد الرحمن الباهلي، وسإفيان بن عيينة، وغيرهم.ّ مات

يوما الربعاء، النصف من المحرما.ّ هكذا وجدت في كتاب الطبقات لعلماء
بلخ، وانأقطع من الكتاب باقي التاريخ، ولعله في حدود سإنة خمسين

ومائتين.ّ
وأبو بكر محمد بن علي بن الكابلي، من أهل أصبهان، لعل أصله من كابل،

شيخ، صالح، سإديد.ّ سإمع أبا القاسإم علي بن عبد الرحمن بن عليك
النيسابوري.ّ سإمعت منه بأصبهان.ّ

وأبو مجاهد علي بن مجاهد بن مسلم بن رفيع الرازي، يعرف بابن
الكابلي، مولى حكيم بن جبلة من عبد القيس، قدما بغداد، وحدث بها عن

محمد بن إسإحاق بن بشار، والجعد بن أبي الجعد، وغيرهم.ّ روى عنه
الصلت بن مسعود الجحدري، وأحمد بن حنبل، وزياد بن أيوب، وقال يحيى

بن معين: أبو مجاهد بن الكابلي، قد رأيته على باب هشيم، وما أرى به
ًا.ّ ورماه يحيى بن الضريس بالكذب، ذكر ذلك عبد ًا، ولم أكتب عنه شيئ بأسإ

الرحمن بن أبي حاتم، في كتاب الجرح والتعديل.ّ
وأبو عبد الله محمد بن الحسن بن الحسن بن ماهان المروزي، المعروف
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بالكابلي، سإكن بغداد، وكان ثاقة.ّ سإمع عبد العزيز بن عبد الله الويسي،
وعاصم بن علي، وإبراهيم بن موسإى الفراء.ّ روى عنه يحيى بن محمد بن

صاعد، ومحمد بن مخلد، وأبو عمرو بن السماك، وأحمد بن كامل
الشجري، ووثاقه الدارقطني.ّ وذكره أبو الحسين بن المنادي، وقال: مات

ببغداد، في سإنة سإبع وسإبعين ومائتين.ّ قال: وكان له أدنأى حفظ، ولم يكن
عند الناسا بالمحمود في مذهبه، ول في روايته.ّ

الكاتب: بكسر التاء المنقوطة من فوقها بنقطتين والباء بعدها.ّ
اشتهر بها جماعة الكتابة المعروفة، وأول من علم الكتابة بالعربية مرامر

بن مرة، وأسإلم بن سإدرة، وعامر بن حدرة، وقيل: هم من طيئ، ثام
علموها أهل النأبار، فعلمها أهل النأبار بشر بن عبد الملك من أهل الحيرة،

ثام أتى بشر الطائف فعلم غيلن بن سإلمة الثقفي، ثام أتى بادية مضر،
ًا سإفيان بن فعلم عمرو بن زرارة، فسمي عمرو الكاتب، وعلم بشر أيض
أمية بن عبد شمس، وأبا قيس بن عبد مناف بن زهرة، فسمي الكاتب،
فهم يدعون بني الكاتب بالكوفة، وأكيدر بن عبد الملك، وأخوه بشر بن

ًا، وكانأوا يسمونأه الجزما.ّ عبد الملك، هو علم أهل النأبار خط
وأول من كتب ببقة قوما من طيئ، يقولون: هم من بولن، ومنهم: حنظلة

بن الربيع السإيدي الكاتب التميمي، كان من كتاب النبي صلى الله عليه
وسإلم، فقيل له الكاتب لهذا، واشتهر به، وهو صاحب حديث النفاق، وهو
من الصحابة الذين انأتقلوا إلى الكوفة، وسإكنوها، ثام انأتقل حنظلة الكاتب
من الكوفة إلى قرقيسيا.ّ وسإكنها، وقال: ل أقيم ببلدة يشتم فيها عثمان.ّ

ومن المحدثاين المشهورين بهذه النسبة.ّ
الزهر بن سإليمان الكاتب البلخي، كان كاتب ابن الرماح، من أهل بلخ.ّ
يروي عن إبراهيم بن طهمان، ومسلم بن خالد الزنأجي.ّ روى عنه أهل

بلده.ّ 
وأبو صالح عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الكاتب المصري، مولى
جهينة، وهو كاتب الليث بن سإعد.ّ يروي عن ابن لهيعة، ومعاوية بن صالح،
وكانأت ولدته في سإنة سإبع وثالثاين ومائة.ّ وماتت يوما عاشوراء من سإنة
ًا، يروي ثالثاة وعشرين ومائتين.ّ روى عن الليث مناكير، منكر الحديث جد
عن الثابات ما ل يشبه حديث الثقات، وعنده المناكير الكثيرة عن أقواما

ًا، يكتب لليث بن سإعد الحساب، مشاهير أئمة، وكان في نأفسه صدوق
وكان كاتبه على الغلت، وإنأما وقع المناكير في حديثه من قبل جار له،

رجل سإوء.ّ قال أبو حاتم بن حبان: سإمعت ابن خزيمة، يقول: كان له جار
بينه وبينه عداوة، فكان يضع الحديث على شيخ عبد الله بن صالح، ويكتب

في قرطاسا، بخط يشبه خط عبد الله بن صالح، ويطرحه في داره في
وسإط كتبه، فيجده عبد الله، فيحدث به، يتوهم أنأه خطه وسإماعه، فمن
نأاحيته وقع المناكير في أخباره.ّ قال زياد بن أيوب: نأهانأي أحمد بن حنبل

أن أروي حديث عبد الله بن صالح.ّ
وأبو الفيض يوسإف بن السفر الكاتب الشامي، كان كاتب الوزاعي، من

أهل الشاما.ّ يروي عنه.ّ روى عنه بقية بن الوليد، وسإعيد بن يعقوب
الطالقانأي.ّ كان ممن يروي عن الوزاعي ما ليس من حديثه من المناكير،
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التي ل يشك عواما أصحاب الحديث أنأها موضوعة، ل يحل الحتجاج به
بحال.ّ روى عنه الخطاب بن عثمان.ّ

وأبو إسإحاق إبراهيم بن تميم الكاتب، مولى بكر بن مضر، مولى شرحبيل
ًا في ديوان الخراج.ّ ثام تناهت به المور بن حسنة، من أهل مصر، كان كاتب

إلى أن ولي خراج مصر، وتوفي سإنة سإبع عشرة ومائتين.ّ
وأبو مسلم محمد بن أحمد بن علي بن الحسين الكاتب البغدادي، كاتب

الوزير أبي الفضل بن حنزابة، من أهل بغداد، نأزل مصر، وعمر، حتى حدث
عن أبي القاسإم عبد الله بن محمد البغوي، وعبد الله بن أبي داود

السجستانأي، ويحيى بن محمد بن صاعد، وبدر بن الهيثم، وسإعيد بن محمد
أخي زبير الحافظ، وأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد، وأبي بكر أحمد بن
موسإى بن مجاهد المقري، وإبراهيم بن محمد بن عرفة النحوي.ّ روى عنه

أبو الحسن أحمد بن محمد العتيقي، وأبو عبد الله محمد بن سإلمة بن
جعفر القضاعي، وأبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن الرازي،
وغيرهم.ّ وذكر أبو عبد الله الصوري الحافظ، قال: كان بعض أصول أبي

ًا.ّ قلت: وكيف كانأت حاله من حال ابن مسلم عن البغوي وغيره جياد
الجندي؟ فقال: قد اطلع منه على تخليط، وهو أمثل من ابن الجندي.ّ وقال

أبو الحسين العطار، وكيل أبي مسلم الكاتب، قال الصوري: كان أبو
الحسين من أهل العلم والمعرفة بالحديث، كتب وجمع، ولم يكن بمصر
بعد عبد الغني بن سإعيد أفهم منه.ّ قال العطار: ما رأيت في أصول أبي

ًا، ًا، غير جزء واحد، كان سإماعه فيه صحيح ًا صحيح مسلم عن البغوي شيئ
وما عدا ذلك مفسود.ّ وقال العتيقي: سإنة تسع وتسعين وثالثامائة، فيها

توفي أبو مسلم الكاتب البغدادي.ّ بمصر، وكان آخر من بقي من أصحاب
ابن منيع.ّ وقال غيره: توفي في ذي القعدة، من السنة.ّ

وأبو عبد الله محمد بن داود الجراح الكاتب، من أهل بغداد، وهو عم علي
ًا بأياما الناسا، بن عيسى الوزير.ّ كان من علماء الكتاب، فاضلً، عارف

وأخبار الخلفاء والوزراء، وله في ذلك مصنفات معروفة، وحدث عن عمر
بن شبة النميري، وعبيد الله بن سإعد الزهري، وأبي يعلى زكريا بن يحيى

المنقري.ّ روى عنه أحمد بن عبيد الله بن عمار، والقاضي عمر بن الحسن
بن الشناقي، وأبو القاسإم سإليمان بن أحمد الطبرانأي.ّ ولد في سإنة ثالث

وأربعين ومائتين.ّ ومات سإنة سإت وتسعين ومائتين.ّ
 

وأبو عبد الله محمد بن سإعد بن منيع الكاتب الزهري، مولى بني هاشم،
ًا.ّ سإمع وهو كاتب محمد بن عمر الواقدي، ويعرف بغلما الواقدي أيض

سإفيان بن عيينة، وإسإماعيل بن علية، ومحمد بن أبي فديك، وأبا ضمرة
أنأس بن عياض، ومعن بن عيسى، والوليد بن مسلم، ومن بعدهم.ّ وكان
ًا في طبقات الصحابة والتابعين ًا كبير من أهل الفضل والعلم، وصنف كتاب

والخالفين إلى وقته، فأجاد فيه، وأحسن.ّ روى عنه الحارث بن أبي أسإامة،
والحسين بن قهم، وأبو بكر بن أبي الدنأيا.ّ وحكي عن يحيى بن معين أنأه

رماه بالكذب، ولعل الناقل عنه غلط أو وهم، لنأه من أهل العدالة، وحديثه
يدل على صدقه، فإنأه يتحرى في كثير من رواياته.ّ وقال ابن أبي حاتم
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الرازي: سإألت أبي عن محمد بن سإعد.ّ فقال: يصدق، رأيته جاء إلى
القواريري، وسإأله عن أحاديث، فحدثاه.ّ وحكى إبراهيم الحربي، قال: كان
أحمد بن حنبل يوجه في كل جمعة بحنبل بن إسإحاق إلى ابن سإعد، يأخذ

منه جزأين من حديث الواقدي، ينظر فيهما إلى الجمعة الخرى، ثام يردهما
ًا له.ّ ومات في ويأخذ غيرهما، قال إبراهيم: ولو ذهب سإمعهما كان خير
جمادى الخرة سإنة ثالثاين ومائتين، ببغداد، وهو ابن اثانتين وسإتين سإنة،
وكان كثير العلم، والحديث، والرواية، والكتب، كتب الحديث، وغيره من

كتب الغريب والفقه.ّ
وهشاما بن معدان الكاتب، من أهل بغداد، كاتب أبي يوسإف القاضي، خرج

إلى بلد المغرب، وسإكن إفريقية، ومات بها، وقال: حضرت أبا العتاهية،
في مقبرة بغداد، وهو ينشد، فقلت: يا أبا العتاهية، ما أشعر ما قلت؟ قال:

قولي: 
 تطحن المنية ورحىغفلتهـم في الناسا

وتوفي هشاما بإفريقية، سإنة ثالث عشرة ومائتين.ّ
وأبو محمد طلق بن غناما بن طلق بن معاوية الكاتب النخعي الكوفي، كاتب شريك

القاضي، كوفي.ّ روى عن شريك، وقيس.ّ روى عنه محمد بن عبد الله بن نأمير، وأبو
كريب، والشج، وإسإرائيل.ّ

وحجاج بن عمران السدوسإي الكاتب، كان كاتب بكار بن قتيبة القاضي بمصر، من أهل
مصر.ّ يروي عن سإليمان بن داود الشاذكونأي.ّ روى عنه أبو القاسإم سإليمان بن أحمد

بن أيوب الطبرانأي.ّ
وسإعيد بن عبدوسا بن أبي زيدون الرملي الكاتب، من أهل الرملة، كان محمد بن

يوسإف الفريابي، نأزيل قيسارية، روى عنه.ّ قال ابن أبي حاتم: كتبت عنه بالرملة، وهو
صدوق.ّ

الكاجري: هذه النسبة إلى قرية من قرى نأسف، يقال لها: كاجر، على فرسإخين منها.ّ
خرج منها جماعة من المحدثاين والئمة، سإمعت السيد أبا بكر أحمد بن محمد بن عبد

بعضهم: الرحمن الحسيني، ببخارى، يقول: قال 
والـبـدائع العـجـائب ومن
جـمة

عيسى السلطان مجلس في
 الكاجري

الكاجري.ّ عصمة بن محمد بن جعفر بن محمد أحمد القرية: أبو هذه ومن
الله عبد بن محمد جعفر وأبا السإتراباذي، أحمد بن هارون سإهل أبا سإمع

وجماعة.ّ النسفي، جمعة بن محمد بن أحمد الفوارسا وأبا الهندوانأي، الفقيه
عشرة إحدى سإنة رجب، في المستغفري.ّ ومات العباسا أبو عنه روى

وأربعمائة.ّ
الكاجري.ّ سإمع داود بن سإليمان بن عيسى بن محمد بن أحمد سإلمة وأبو

النسفي، طاهر بن إسإماعيل تراب أبو عنه الكاجري.ّ روى نأصر بن الليث
يوما ودفن الصلة، بعد الجمعة، يوما سإواه.ّ ومات أحد منه يسمع ولم

وأربعمائة.ّ عشر سإنة المحرما، من بقيتا لليلتين السبت،
ثاابت بن إبراهيم بن يونأس بن نأصر بن الليث بن الرحمن عبد محمد وأبو

بن المؤمن وعبد زكريا، بن طالب بن ومحمد أبيه، عن يروي الكاجري،
الخزاعي الله عبد بن الملك عبد جعفر أبو عنه النسفيين.ّ روى خلف،

وغيره.ّ الهروي،
المعجمة والغين اللف بينهما الساكنة والجيم الكاف الكاجغري: بفتح
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الراء.ّ آخرها وفي المفتوحة
ًا، وكاشغر لها: كاجغر، يقال تركستان، من بلدة إلى النسبة هذه أيض

حتى بالشين، البلدة هذه اسإم أن أظن وكنت موضعه، في بالشين وسإأذكره
اللمعي، الحسين بن الغافر عبد الفتوح أبي شيوخ معجم في رأيت

إبراهيم إسإحاق فمنهم: أبو لذلك؛ الترجمة هذه فذكرت بالجيم، الكاجغري،
الحسين.ّ بن طاهر الطيب أبي عن الكاجغري.ّ يروي المشهدي يوسإف بن

اللمعي.ّ عنه روى
أبي عن الكاجغري.ّ يروي الديب إبراهيم أبي بن إبراهيم المظفر وأبو

إبراهيم إسإحاق الكاجغري.ّ وأبو اللمعي منه عاصم.ّ سإمع بن يوسإف يعقوب
إبراهيم بن علي الحسن أبي عن الكاجغري.ّ حدث اليارانأي يوسإف بن

اللمعي.ّ  منه الخطيبي.ّ سإمع
عبد بن محمد أبي عن الكاجغري.ّ يروي الحاج فلوج بن إدريس الفضل وأبو
اللمعي.ّ عنه الحسين.ّ روى بن الله
محمد الحارث أبي عن المتفقة.ّ يروي الكاجغري، بلل بن أيوب جابر وأبو
اللمعي.ّ عنه خلف.ّ روى بن

محمد بن أحمد عن الكاجغري.ّ يروي المؤذن الله عبد بن إلياسا موسإى وأبو
اللمعي.ّ منه سإمع المقري،

بن محمد عن حدث الكاجغري، الزينبي المحسن بن جعفر محمد وأبو
اللمعي.ّ منه سإراقة.ّ سإمع

التاء وضم المعجمتين الشين وسإكون الخاء وضم الكاف الكاخشتوانأي: بفتح
النون.ّ آخرها وفي باثانتين فوقها من المنقوطة

له: رباط يقال رباط وبها ببخارى، قرية وهي كاخشتوان، إلى النسبة هذه
سإليمان بن محمد بكر الموضع: أبو هذا إلى بالنسبة والمشهور كاخشتوان؛

العزيز عبد محمد أبو علم.ّ ذكره بمرو يعرف البخاري، الكاخشتوانأي علي بن
البغدادي، ذر أبا وقال: سإمع شيوخه، معجم في الحافظ النخشبي محمد بن

الفضل، بن محمد بكر وأبي السإماعيلي، بكر أبي عن وروى دونأه، فمن
من الكتب يشتري كان يسمع، لم بما حدث أنأه إل الرازي، سإعيد وأبي

وأربعين تسع سإنة في بها.ّ مات ويحدث فيها، سإماعه السوق.ّ فيكتب
الجازة طريق عن عنه لنا السفر.ّ قلت: روى من رجعت بعدما وأربعمائة،

فيما عنه، حدث من آخر وهو الزرنأجري، علي بن محمد بن بكر الفضل أبو
أظن.ّ

اللف.ّ  بعد المعجمة والذال الكاف الكاذي: بفتح
هذه النسبة إلى كاذة، ذكر صدر الفاضل الخوارزمي، في خلوة الرياحين الكاذي

ريحانأة من رياحين الحروما، ومعدنأها سإيراف، يشبه الياسإمين، إل أنأها زهر أحمر، يرى
نأواسا: به دهن الكاذي، قال أبو 

نأيسان في الورد على اشرب
ًا مصطبح

حمراء قطربل خمر من
كالـكـاذي

بن محمد بن أحمد بن إسإحاق الحسين منها: أبو بغداد؛ قرى من قرية وهي
عن بها.ّ روى فيحدث بغداد، إلى كاذة قرية من يقدما كان الكاذي، إبراهيم
بن محمد العباسا وأبي حماد، بن الهيثم بن ومحمد الطباع، يوسإف بن محمد
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بن الحسن أبو عنه حنبل.ّ روى بن أحمد بن الله وعبد الكديمي، يونأس
بالزهد.ّ رزقويه بن ثاقة.ّ ووصفه بشران.ّ وكان بن الحسين وأبو رزقويه،

في الثالثة التاء آخرها وفي اللفين بين والراء الكاف الكاراتي: بفتح
الحروف.ّ 

بن الحسين بن الحسن بن محمد بكر منها: أبو كارات؛ إلى النسبة هذه
يحيى أبي عن بالكاراتي.ّ حدث يعرف العجلي، حيان بن فرات بن الخطاب

إسإماعيل بن وزيد الفرغانأي، عباد بن وحمدون العطار، سإعيد بن محمد
بن عرفة أبو عنه العنبري.ّ روى البختري وأبي نأصر، بن وسإعدان الصايغ،

بن إبراهيم بن أحمد بكر وأبو الشخير، بن الله عبيد بن ومحمد السماك،
مستقيمة.ّ أحاديث شاذان،

النون.ّ  آخرها وفي الزاي وفتح الراء وسإكون الكاف الكارزنأي: بفتح
سإعد أبو ونأواحيها.ّ وقال سإمرقند، قرى من وهي كارزن، إلى النسبة هذه

سإمرقند؛ سإغد من أربنجن.ّ قلت: وهي قرى من الدريسي: كارزن،
حنش بن رجاء بن موسإى بن محمد جعفر إليها: أبو بالنأتساب والمشهور

قرى من قرية من المؤتنف: هو في الخطيب، بكر أبو الكارزنأي.ّ قال
قال: المعدل، علي أبي بن علي بحديثه أخبرنأي لها: كارزن، يقال سإمرقند،

محمد بن محمد أن السمرقندي، محمد بن الرحمن عبد سإعد أبو إلي كتب
مطهر أبي عم كتاب في قال: وحدث حدثاه، الكارزنأي موسإى بن أحمد بن
الحديث.ّ موسإى.ّ وذكر بن محمد جعفر أبو حدثانا الكارزنأي، محمد بن

الربنجني رجاء بن موسإى بن محمد بن أحمد بن محمد بكر أبو وحافده
أبناء من كان أبيه، عن ورؤسإائها.ّ يروي كارزن دهاقين من كان الكارزنأي،
الدريسي: سإعد أبو رواية.ّ قال موسإى بن محمد ولجده لوالده المحدثاين،

والثلثامائة.ّ سإبعين قبل بها ومات بأربنجن، عنه كتبنا
حنش بن رجاء بن موسإى بن محمد بن مطهر الحسن أبو فهو المطهر، وأما

الكارزنأي.ّ
- كتابه من - بالوجادة أخيه ابن عنه موسإى.ّ روى بن محمد أبيه عن يروي
الكارزنأي.ّ موسإى بن أحمد بن محمد بن محمد

المنقوطة الياء وفتح الزاء وسإكون الراء وكسر الكاف الكارزياتي: بفتح
فوقها.ّ  من باثانتين المنقوطة التاء آخرها وفي تحتها من باثانتين

العلماء من جماعة منها خرج بفارسا، بلد وهي كارزيات، إلى النسبة هذه
والقراء.ّ

من باثانتين المنقوطة الياء بعدها الزاي وكسر والراء الكاف الكارزيني: بفتح
نأون.ّ  آخرها وفي تحتها

 
هذه النسبة إلى كارزين، وهي من بلد فارسا، بنواحيها مما يلي البحر؛

والمشهور بالنأتساب إليها: أبو الحسن محمد بن المحسن بن سإهل
الكارزيني، حدث ببغداد بشيء من الشعر عن أبيه.ّ يروي لي عنه أبو

شجاع كيخسروا بن يحيى بن باكير الشيرازي.ّ أنأشدنأي كيخسروا بن يحيى
الشيرازي إملء من حفظه ببغداد، أنأشدنأا أبو الحسن محمد بن المحسن

بن سإهل الكارزيني الرئيس الديب ببغداد، أنأشدنأي والدي بكارزين،
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أنأشدنأي أبو سإعد بن خلف التيرمانأي لنفسه قصيدة، أولها - قال - قد أتيت
فيه بمعنى غريب، فانأظره لي بعين الرضا، وهو: 

هواك من عبدك مولي
بحـال

الـعـذال شماتة قبل فارحمه

مثل الناسا في أحبابنا
حبابـنـا

أفـعـال بل أسإماء الكأسا في

المتـللـي كاللؤلؤ إلى منهمبـهـا ترمي نأظرة أولى تلهيك
منهم الطرف كررت فإذا
ًا ثاانأـي

في وجودهم عهود حالت
 الحال

الراء.ّ  ماكول: بفتح ابن وقال والزاي، الراء وكسر الكاف الكارزي: بفتح
منها؛ فرسإخ نأصف على نأيسابور، بنواحي قرية وهي كارز، إلى النسبة هذه

بن الحسن بن محمد بن محمد الحسن إليها: أبو بالنأتساب والمشهور
العزيز عبد بن علي الحسن أبي عن يروي بنيسابور، الكارزي.ّ كان الحارث
السلمي، الرحمن عبد أبو عنه سإلما.ّ روى بن القاسإم عبيد أبي كتب البغوي،

عبد وأبو الحجاجي، الحسين وأبو الحافظ، علي وأبو السراج، القاسإم وأبو
المكاتب.ّ في الميم، في ذكرته وقد النيسابوريون، البيع الحاكم الله
طلب في رحل الطوسإي، الكارزي إسإماعيل بن محمد بن علي الحسن وأبو

الباغندي، بكر أبا بالعراق فسمع والشاما، والحجاز، العراق، إلى الحديث
وحدث وأقرانأه، قتيبة، بن الحسن بن محمد العباسا أبا وبالشاما وأقرانأه،
الحافظ، الله عبد بن محمد الله عبد أبو الحاكم منه سإمع مرة، غير بنيسابور

عندنأا من خرج واحدة، مرة غير بنيسابور فقال: حدث التاريخ، في وذكره
وسإتين اثانتين سإنة بمكة، توفي ثام وحج، مكة، إلى وسإتين إحدى سإنة

وثالثامائة.ّ
والراء.ّ  اللف بعدها الكاف الكاري: بفتح

من لسإمع إليها خرجت أصبهان، قرى من قرية وإلى كار، إلى النسبة هذه
بن الفضل بن الجبار عبد الطيب منهم: أبو ليلة؛ بها وبت الحديث، جماعة
بن إبراهيم بن محمد الله عبد أبا سإمع كار، أهل من الكاري، أحمد بن محمد
الشيرازي الوارث عبد بن الله هبة القاسإم أبو عنه اليزدي.ّ روى جعفر

ًا شيوخه معجم في الحافظ، ًا، حديث زكريا أبي بإفادة منه سإمع أنأه وذكر واحد
مندة.ّ بن عمرو أبي بن يحيى

النون.ّ  آخرها وفي الراء وضم الزاي وسإكون الكاف الكازرونأي: بفتح
من جماعة منها خرج فارسا، بلد إحدى وهي كازرون، إلى النسبة هذه

عبد بن علي بن الملك عبد عمر منهم: أبو الخير؛ وأهل والفضلء، العلماء
رحل، الدعوة، مجابي ومن البدال، من يعد كان الكازرونأي، عمر بن الله

أهل من وجماعة البصري، الكجي الله عبد بن إبراهيم مسلم أبي عن وكتب
ًا.ّ رحل نأبيلً، ثاقة، وكان العراق، عنه روى شيراز، أهل من جماعة إليه زاهد

وأبو النسوي، عبدوسا بن محمد بن أحمد بكر وأبو الدهان، القاسإم أبو
لخمس الثلثااء، يوما توفي وغيرهم، الرازي، بكر أبي بن إبراهيم إسإحاق

وثالثامائة.ّ وخمسين ثامان سإنة الحجة، ذي من بقين
ودخل الهواز، الكازرونأي.ّ نأزل أحمد بن الله عبد بن أحمد العباسا وأبو
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أحاديث، يحفظ وكان هلكت، كتبه أن وذكر حفظه، من بها وحدث شيراز،
الشيرازي الله عبد بن محمد الله عبد أبو منه بها.ّ سإمع يحدث وكان

وثالثامائة.ّ وتسعين سإت سإنة حدود في ومات الحافظ،
المعروف الكازرونأي، دونأه مهين بن محمد بن إبراهيم بن محمد بكر وأبو

أبا بمكة فسمع ومكة، العراق، إلى رحلة له كازرون، أهل من بدهزور،
بن أحمد بكر أبا وبالبصرة العبقسي، فراسا بن إبراهيم بن أحمد الحسن
ًا وكان سإواهما، وجماعة الطائي، يعقوب ًا، شيخ ليل قياما له ثاقة، صالح

النخشبي، محمد بن محمد بن العزيز عبد محمد أبو عنه وتهجد.ّ روى
الحافظ.ّ

القاف.ّ  آخرها وفي والزاي الكاف الكازقي: بفتح
منها:  مرو؛ قرى من فرنأباذ، من قريبة قرية وهي كازة، إلى النسبة هذه
الحسن نأصر أبا ببخارى سإمع الكازقي، منصور بن محمد بن أحمد سإهل أبو
سإعيد أبي بن سإعيد بن طاهر الفتح أبو عنه الشيرازي.ّ روى الواحد عبد بن
وأربعمائة.ّ سإتين سإنة حدود في وفاته الصوفي.ّ وكانأت الخير أبي بن

آخرها.ّ  في والنون اللف بينهما والسين الكاف الكاسإانأي: بفتح
منها: حصينة؛ قلعة وهي الشاش، وراء بلدة وهي كاسإان، إلى النسبة هذه
الكاسإانأي، الحسن بن علي بن حاتم بن نأصر بن سإليمان بن أحمد نأصر أبو

أخي إبراهيم، بن الخضر شجاع أبي الخاقان زمن في القضاة قاضي كان
يكن ولم المحتسب، بسكة داره في وأملى بسمرقند، حدث الملك، شمس
منصور بن نأصر بن محمد المعالي أبو عنه وليته.ّ روى في السيرة محمود

ًا سإواه.ّ وصار عنه يحدثاني ولم بسمرقند، الخطيب المديني، زمن في وزير
عهده.ّ أول في واسإتشهد خاقان، الخضر بن أحمد
بها وأقاما سإمرقند، الكاسإانأي.ّ قدما إلياسا بن عمران بن سإليمان بن وبكر
إسإحاق بن إبراهيم إسإحاق أبا كاسإان.ّ سإمع إلى رجع ثام يتفقه، مدة

أنأه وذكر النسفي، أحمد بن محمد بن عمر حفص أبو عنه الواغري.ّ روى
وخمسمائة.ّ عشرة ثالث سإنة بعد بكاسإان توفي

من الكاسإانأي، الخالدي الصادق بن أحمد بن عطاء الجود أبو الماما والقاضي
كاسإان، إلى رجع ثام مديدة، مدة بسمرقند أقاما الوليد، بن خالد أولد

بها.ّ واسإتشهد
وفي الخرى والكاف اللف بينهما المهملة والسين الكاف الكاسإكانأي: بفتح

النون.ّ  آخرها
منها: أبو فارسا؛ كازرون قرى من قرية وهي كاسإكان، إلى النسبة هذه

الكاسإكانأي.ّ يروي الصوفي برخرد بن الله عبد بن محمد بن الله عبد محمد
صاحب النيسابوري، بشار بن أحمد بن علي بن الحسين محمد أبي عن

وخرج الشيرازي، الوارث عبد بن الله هبة القاسإم أبو منه المادرائي.ّ سإمع
ًا عنه ًا، حديث بكاسإكان.ّ منه سإمع أنأه وذكر شيوخه، معجم في واحد

النون.ّ  آخرها وفي المهملة والسين الكاف الكاسإني: بفتح
هذه النسبة إلى كاسإن، وهي قرية من قرى نأخشب، وسإمعت الديب محمود بن علي
ًا من أهل كاسإن يقول: قد ذكر الله تعالى قريتنا النسفي بسمرقند، يقول: سإمع دهقانأ

ًا دهاقا ".ّ في القرآن.ّ قلت: وأين؟ قال: في قوله تعالى: " وكأسإ
خرج منها جماعة من الزهاد والعلماء؛ منهم: أبو عبد الرحمن معاذ بن يعقوب النسفي
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ًا، وكان من خيار المسلمين، ومن عباد الله الصالحين، الذي ًا، عالم الكاسإني، كان زاهد
أسإس المسجد الجامع العتيق في زمانأه، إلى هذا المسجد، وذلك في سإنة تسع عشرة

ومائتين، وهو الذي بنى المسجد والرباط في سإكة الزهاد، واتخذ العين، والمتوضأ،
وتلك الثاار من تأسإيسه، وتلك السكة كانأت تسمى دار أبي عبد الرحمن الزاهد، زرت

قبره بنسف، وكان يحكي الحكايات عن حاتم بن عنوان الصم الزاهد البلخي في
الزهد، حكى عنه أبو جعفر محمد بن أحمد بن هاشم الرعيني.ّ

ًا وأبو نأصر أحمد بن الشيخ بن حمويه بن زهير الفقيه الكاسإني الديب الشاعر.ّ كان أديب
فاضلً، ثام تفقه وصار من كبار أصحاب الشافعي المناظرين، وصنف كتاب تواتر

أوله: الحجج، وقال في 
الحجج تواتر تسمى ثامالسرج تللؤ تلل شيء

خلف بن المؤمن عبد يعلى وأبا طالب، بن محمد الحسين أبا سإمع
ًا النسفيين.ّ مات في كاسإن، بقريته يحدث.ّ مات ولم بالعمر، يمتع ولم شاب

خلف.ّ بن يعلى أبو عليه وصلى وثالثامائة، وأربعين ثالث سإنة
الكاسإني، محمود بن جبريل بن عيسى بن هرمز بن جعفر بن أحمد نأصر وأبو

أحمد نأصر الحافظ: أبو النخشبي عمر كاسإن.ّ قال أهل من بشعبة، الملقب
ختن الكاسإني، محمود بن عدنأان بن عيسى بن عدي بن جعفر بن

أبا ويعرفه.ّ سإمع الحديث يفهم ممن وكان شعبة، سإماه وهو ، المستغفري
عبد بن أحمد بن محمد سإلمة وأبا السإتراباذي، الله عبد بن أحمد الحسين

وأبا المستغفري، المعتز بن محمد بن جعفر العباسا وأبا السني، العزيز
محمد بكر أبو عنه وغيرهم.ّ روى سإليمان، ابني أحمد، بكر وأبا محمد، جعفر

محمد بن محمد بن العزيز عبد محمد وأبو البلدي، محمد بن أحمد بن
ما يقول: أول سإمعته وقال شيوخه، معجم في الحافظ.ّ وذكره النخشبي

سإت سإنة يقول: مولدي وسإمعته وثالثامائة، وتسعين تسع سإنة الحديث كتبت
من الرابع الجمعة، يوما غداة شعبة غيره: مات وثالثامائة.ّ وقال وثامانأين
بنسف.ّ  وأربعمائة، وسإتين اثانتين سإنة شوال،

أبا الكاسإني.ّ سإمع كاتب بن يمين بن إبراهيم بن يوسإف يعقوب أبو والقاضي
بكر وأبا الفضل، بن محمد بكر وأبا التميمي مخلد بن محمد بن عمار ذر

محمد بن منصور نأصر وأبا السإماعيلي، إسإماعيل بن محمد بن أحمد
تفسير العراقي البزدوي عمرو بن محمد بكر أبا وجماعة.ّ وسإمع الحربي،

محمد أبو منه صحيح.ّ سإمع رأي.ّ سإماعه صاحب الطبري جرير بن محمد
النخشبي.ّ محمد بن العزيز عبد

اللف.ّ  بعد المهملة السين آخرها وفي الكاف الكاسإي: بفتح
كاسا بن الحسن بن محمد بن لجد: علي اسإم وهو كاسا، إلى النسبة هذه

بن محمد عن الكوفة.ّ يروي أهل من الكوفي، القاضي الكاسإي، النخعي
الطبرانأي.ّ أيوب بن أحمد بن سإليمان القاسإم أبو عنه عفان.ّ روى بن علي

آخرها وفي الغين وفتح المعجمة الشين وسإكون الكاف الكاشغري: بفتح
الراء.ّ 

ثاغور من وهي لها: كاشغر، يقال المشرق، بلد من بلدة إلى النسبة هذه
والمشهور فن؛ كل في العلم أهل من جماعة منها خرج اليوما، المسلمين

الخليل بن جبريل بن خلف بن علي بن الحسين الله عبد إليها: أبو بالنسبة
أكثر ولكن واعظ، فاضل، شيخ، الكاشغري، اللمعي محمد بن صالح بن
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صنف بالفضل، عرف أنأه غير الحسين، مناكير.ّ واسإمه وأحاديثه رواياته
ًا، وعشرين مائة على تربي لعلها الحديث، في الكثيرة التصانأيف مصنف

محمد بن علي بن محمد الله عبد أبي عن الحديث روى مناكير، وعامتها
وأبي البزاز، غيلن بن إبراهيم بن محمد بن محمد طالب وأبي الصوري،

عبد بن علي بن محمد الله عبد وأبي الزجي، علي بن العزيز عبد القاسإم
وحدثاني القدماء، من جماعة عنه وطبقتهم.ّ روى الكوفي، الحسيني الرحمن

محمد سإفيان وأبو الشجاعي، مرد السره بن محمود بن محمد نأصر أبو عنه
ًا أن أظن وما بسرخس، العبدوسإي العباسا بن الله عبد بن أحمد بن أحد

وأربعمائة.ّ وثامانأين أربع سإنة بعد سإواهما.ّ وتوفي عنه حدثاني
ًا، كان الكاشغري، الحسين بن الغافر عبد الفتوح أبو ابنه وأما ثاقة، حافظ

ًا، ًا.ّ مكثر صدوق
ًا كان والبن كذلك، يكن فلم أبوه وأما بكثير.ّ الب من خير

الدنأدانأقانأي.ّ الملك عبد بن محمد طاهر مثل: أبي جماعة؛ عن البن سإمع
الفرج، بن الله هبة بكر أبو عنه لي سإنين.ّ روى بعشر الب قبل وتوفي

إلى رحلة له وكانأت بمرو، القاسإم أبي بن محمد الله عبد وأبو بهمذان،
بغداد.ّ جاوز وما والعراق، الجبال،

الحديث معنا الكاشغري.ّ سإمع الحسين بن محمد بن طغرلشاه المعالي وأبو
وأبي الشجاعي، القاسإم وأبي الفراوي، الله عبد أبي عن بنيسابور، الكثير
ًا وطبقتهم.ّ وكان الخواري، محمد بن الجبار عبد محمد الوعظ.ّ حسن واعظ
في بهراة التراك.ّ ولقيته بعض وصاهر عندهم، سإوقه ونأفق هراة، سإكن
وسإمع أجزاء، بقراءتي وسإمع وخمسمائة، وأربعين سإت سإنة الثانأية، النوبة

السجزي.ّ بروايته الوقت أبي من ولدي مع الصحيح بنفسه وسإمع أولده،
أحاديث بخطه وكتب البخاري، عن الفربري، عن الحمويي، عن الداودي، عن

ذلك.ّ منه وسإمعت يسيرة،
المعجمتين.ّ  الذال وكسر الغين الكاغذي: بفتح

في يعمل ل وهو وبيعه، عليه يكتب الذي الكاغذ، عمل إلى النسبة هذه
هاشم بن سإعيد توبة النسبة: أبو بهذه والمشهور بسمرقند؛ إل المشرق
عقبة، بن وقبيصة الكلبي، عاصم بن عمرو عن السمرقندي.ّ يروي الكاغذي

تسع سإنة ورحل.ّ مات جمع، ممن وغيرهم.ّ وكان الطيالسي، الوليد وأبي
ومائتين.ّ وخمسين

الكاغذي.ّ من بحير بن مت بن الرحيم عبد بن نأصر بن منصور الفضل وأبو
ًا، سإمرقند أهل خراسإان.ّ ببلد المشهور المنصوري، الكاغذ ينسب وإليه أيض

عبد بن محمد بن محمد جعفر وأبا الشاشي، كليب بن الهيثم سإعيد أبا سإمع
إسإحاق وأبو خداما، بن الحسن أبو عنه وغيرهم.ّ روى الجمال حمزة بن الله

الشاشي بكر أبو والماما البخاري، الحسين بن الحسن بكر وأبو الصبهانأي،
وأربعمائة، وعشرين ثالث سإنة القعدة، ذي في هراة.ّ وتوفي نأزيل

بسمرقند.ّ
ينسب إليه بالدهقان، المعروف الكاغذي، نأاصر بن الحسن علي أبو وصاحبنا

اللة ونأقاء الصنعة، جودة في سإبقه، من يلحقه لم الذي الحسني، الكاغد
السيرة، سإديد وكان بسمرقند، أمليتها التي المجالس يحضر وبياضها.ّ كان
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ًا، اللهجة، صدوق الرواية.ّ أوان وبلغ العلماء، من جماعة سإمع فقيه
القدماء.ّ  ومن

أهل من الكاغذي، سإعد بن خشناما بن أحمد بن خشناما بن محمد عمرو أبو
ًا؛ الطرفين من العلم بيت من وكان نأيسابور، كانأا وجده أباه فإن جميع
وقدمت المحدثاين، من كان زكريا بن بكر أبو أمه قبل من وجده محدثاين،

وأبا شيرويه، بن الله وعبد الحافظ، نأصر بن أحمد بن جعفر ذكرهم.ّ سإمع
الله عبد أبو الحاكم منه وأقرانأهما.ّ سإمع خلف، بن جمعة بن محمد قريش

وثالثامائة.ّ سإبعين سإنة وتوفي عمره، آخر في وقال: حدث الحافظ.ّ وذكره،
أهل من الكاغذي، الصوفي جعفر بن أحمد بن محمد بن حامد أحمد وأبو

بن محمد العباسا وأبا خزيمة، بن إسإحاق بن محمد بكر أبا نأيسابور.ّ سإمع
وقال: التاريخ، في الحافظ، الله عبد أبو الحاكم منه الثقفي.ّ سإمع إسإحاق

وخمسين ثالث سإنة سإجستان، إلى خرج والبيان، اللسان صاحب أحمد، أبو
وثالثامائة.ّ وخمسين سإت سإنة بها، الناحية.ّ وتوفي خطيب فصار وثالثامائة،

الراء.ّ  آخرها وفي الفاء وضم الكاف الكافوري: بفتح
النسبة: أبو بهذه والمشهور وبيعه، الطيب من وهو كافور، إلى النسبة هذه

حلبي الصوري، الكافوري شعيب بن أحمد بن الملك عبد بن يحيى زكريا
ًا، كان والمقاما، المنشأ بغدادي والنجار، المولد ًا الجانأب، سإليم سإاكن ذا عفيف
ًا الشيخ صاحب ووقار، سإمت قد وكان ولزمه، بصحبته وانأتفع الدباسا، حماد

الطيوري، بن الجبار عبد بن المبارك الحسين أبا وفاته.ّ سإمع بعد كلمه جمع
أحاديث منه وغيرهما.ّ سإمعت البككي، العزيز عبد بن محمد بن الحسن وأبا

بحلب.ّ وأربعمائة، وسإبعين سإت سإنة ولدته يسيرة.ّ وكانأت
أبي عن بدمشق حدث الكاغوري القاسإم بن عيسى بن إبراهيم إسإحاق وأبو

الحافظ الرازي الله عبد بن محمد بن تماما عنه يروي العدوي سإعيد
الحديث.ّ سإمع طلب في الرحالة الجوالين من كان الصبهانأي، الكافوري
البغوي.ّ القاسإم وأبا الباغندي، بن بكر أبا وبالعراق أبان، بن الوليد بأصبهان

إلى خرج إنأه ثام مدة، بها وأقاما إسإحاق، بن محمد بكر أبي أياما نأيسابور ورد
وثالثامائة.ّ وأربعين خمس سإنة بها، توفي أن إلى وسإكنها مرو،

النون.ّ  آخرها وفي الكافين بين الكاكني: باللف
بن منها: محمد بخارى؛ قرى من قرية أنأها وظني كاكن، إلى النسبة هذه
الكاكني.ّ الصكاك الليث أبي بن أحمد بن علي
الكاكني.ّ محمد بن محمد وابنه

الخميثني.ّ لقمان بن حيدر بن يوسإف الماما سإمعا
بن يحيى عن البخاري.ّ يروي الكاكني أبان بن بكر بن الله عبد محمد وأبو

محمد بن جعفر العباسا أبو عنه البخاري.ّ روى إسإماعيل بن ومحمد جعفر،
المكي.ّ

الياء آخرها وفي والمضمومة المفتوحة الكافين بين الكاكويي: باللف
تحتها.ّ  من باثانتين المنقوطة

بن أحمد بهذا عرف الخ، البلخ، أهل بلسان وهي كاكويه، إلى النسبة هذه
بن الفضل عمرو إليه: أبو والمنتسب أحمد، كاكو له يقولون كانأوا متويه،
السيرة.ّ حسن صالح، شيخ الكاكويي، متويه بن محمد بن أحمد أبي بن أحمد
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الفارسإي، محمد بن الغافر عبد الحسين مثل: أبي جماعة، من أبوه وسإمعه
الحسن بن زهير نأصر وأبي الجنجروذي، الرحمن عبد بن محمد سإعد وأبي

وأبي الزاهد، مسرور بن أحمد بن عمر حفص وأبي الجذامي، علي بن
محمد بن سإعيد عثمان وأبي الصابونأي، الرحمن عبد بن إسإماعيل عثمان

الطيب أولده: أبو عنه لي وروى الكثير، والدي منه وغيرهم.ّ سإمع البحيري،
عيد ليلة إجازة.ّ ووفاته عنه الماما.ّ ولي وعمي وعائشة، وفاطمة، المطهر،
تسع سإنة في لكمالن.ّ وولدته بقرية وخمسمائة، سإت سإنة من الفطر،
وأربعمائة.ّ وثالثاين

الميم.ّ حرف في المتوبي، في ذكرته المطهر، الطيب أبو وابنه
والفاء.ّ  اللما وكسر الكاف الكالفي: بفتح

جيحون، طرف على بليدة، شبه حصينة، قلعة وهي كالف، إلى النسبة هذه
ًا عشر ثامانأية على أبو إليها: الديب بالنأتساب والمشهور بلخ، من فرسإخ

ًا، الكافي.ّ كان لقيته الدب، المشاهير من جماعة على تعلم فاضلً، أديب
الحسن بن محمد بكر أبي القاضي من سإمع أنأه ذكر وردتها، ما أول ببخارى

ًا.ّ منه سإمعت أنأي يتفق ولم وغيره، النسفي، منظور بن شيئ
اللف.ّ  بعد اللما آخرها وفي الكاف الكالي: بفتح

بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر لجد: أبي اسإم وهو كال، إلى النسبة هذه
سإعد وأبا أباه، بسمرقند: سإمع المقيم الكالي، الجرجانأي كال بن مهران

بن الله عبد بن ومحمد بسمرقند، شاهين، بن أحمد بن وعلي الخرجوشي،
وغيرهم.ّ  بهراة، الجارودي، أحمد بن محمد الفضل وأبا إدريس،

الحافظ.ّ النخشبي محمد بن العزيز عبد محمد أبو منه سإمع
الراء.ّ  آخرها وفي الجيم وفتح الميم وسإكون الكاف الكامجري: بفتح

بن إسإحاق وهو المروزي، جد: إسإحاق لقب وهو كامجر، إلى النسبة هذه
أبي بن بإسإحاق يعرف وهو الكامجري، المروزي كامجر بن إبراهيم

إسإرائيل.ّ
وهو الكامجري، المروزي كامجر بن إبراهيم بن إسإحاق بن محمد وابنه

محمد الحافظ: توفي عقدة بن العباسا أبو بغداد.ّ قال سإكن الصل، مروزي
ومائتين.ّ قال: وتسعين ثالث سإنة إسإرائيل، أبي بن إبراهيم بن إسإحاق بن

بالحمرة.ّ يخضب وببغداد بالكوفة عندنأا ورأيته
دال الولى الكامدزي، نأسخة في رأيت وقد المهملتين، الكامددي: بالدالين

النسبة: بهذه والمشهور بخارى؛ قرى من وهي الول؛ والشبه زاي، والخرى
الكامددي السيار بن صالح بن نأوح بن محمد بن أحمد بن محمد نأصر أبو

مدة.ّ نأسف قضاء على الكامددي حامد أبو والده البخاري.ّ كان
البغدادي.ّ خنب بن أحمد بن محمد بكر أبا سإمع نأصر وأبو
عدي بن محمد بن الملك عبد نأعيم أبي عن يروي أحمد حامد .ّأبو

وغيرهما.ّ الله، عبد بن عيسى حسان وأبي السإتراباذي،
ولدته الكامددي.ّ وكانأت نأصر أبي عن الحافظ المستغفري العباسا أبو روى
وأربعمائة.ّ عشرة اثانتي سإنة بعد ومات وثالثامائة، وثالثاين خمس سإنة

كان الكامددي، سإيار بن صالح بن نأوح بن محمد بن أحمد حامد أبو ووالده
عدي بن محمد بن الملك عبد نأعيم أبي عن يروي المظالم عمل يتولى
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في وغيرهما.ّ وتوفي العثمانأي، أحمد بن عيسى حسان وأبي السإتراباذي،
ومائتين.ّ وتسعين إحدى سإنة شوال،

منهم:  الجد؛ إلى النسبة الكاملي: هذه
ابن هو الكاملي، حاتم بن سإليمان بن محمد بن محمد بن حمزة يعلى أبو
أهل سإليمان.ّ من كنية كامل وأبو كامل، أبي بن عمرو أبي بن عبيد أبي

يعلى أبو التاريخ في المستغفري، سإن.ّ قال كبر على الحديث كتب نأسف،
الفقيه محمد بن جعفر وعن عني، سإنه كبر في الحديث كتب الكاملي،
بن الملك عبد مروان وأبي الحسين، بن علي بن محمد جعفر وأبي التوبني،

بن الله عبد محمد وأبي المكي، بن محمد الحسن وأبي إبراهيم، بن سإعيد
ليلة يعلى.ّ مات أبي الشيخ أصحاب من وغيرهم الجوبقي، الحسين بن أحمد

أربع سإنة الخرة، جمادى من والعشرين السابع يومه من ودفن الثلثااء،
ًا السن من بلغ وقد وأربعمائة، عشرة نأحوها.ّ أو وسإبعين سإت

كامل، أبي إلى ينسبون وهم لهم: الكاملية، يقال الشيعة، غلة من وجماعة
بتركهم الصحابة كفر الذي هو كامل له: الكاملي.ّ وأبو يقال إليه والمنسب

ًا وكفر علي، بيعة حقه.ّ طلب بتركه علي
النون.ّ  آخرها وفي والواو اللف بعد المهملة والدال الكاف الكاودانأي: بفتح

والمشهور طبرسإتان؛ آمل قرى من أنأها وظني كاودان، إلى النسبة هذه
الحسن بن إسإماعيل بن محمد بن أحمد بن محمد الله عبيد النسبة: أبو بهذه

وتسعين ثامان سإنة في جرجان قدما الملي، الكاودانأي رسإتم بن عطاء بن
بكر وأبي الرازي، عتبة بن الحسن بن أحمد العباسا أبي عن وثالثامائة.ّ وروى

جماعة.ّ منه الحافظ.ّ سإمع السني إسإحاق بن محمد بن أحمد
المهملة والدال الواو وسإكون اللف بينهما والواو الكاف الكاوردانأي: بفتح

النون.ّ  آخرها وفي أخرى ألف بعد المفتوحة
منها: الله؛ شاء إن طبرسإتان، قرى من قرية وهي كاوردان، إلى النسبة هذه
بن عطاء بن الحسن بن إسإماعيل بن محمد بن أحمد بن محمد الله عبد أبو

على وفدوا الذين المشايخ جملة في جرجان الملي.ّ قدما الكاوردانأي رسإتم
وتسعين ثامان سإنة في وشمكير، بن قابوسا المعالي شمس المير

إليها.ّ دلن بن جعفر أبي رفيق وكان مصر، إلى رحلة له وثالثامائة.ّ كانأت
المصري، ثام الرازي، عتبة بن إسإحاق بن الحسن بن أحمد العباسا أبا سإمع
أبو الرئيس عنه الحافظ.ّ روى السني إسإحاق بن محمد بن أحمد بكر وأبا

الحسن بن محمد بكر وأبو الجولكي، منصور بن محمد بن سإعد المحاسإن
السإماعيلي.ّ سإعد أبي ابنا الحسن، وأبو الفضل، وأبو الجاجرمي،

إليه:  والمنتسب كاهل، بني إلى النسبة الكاهلي: هذه
أبوه كان الكوفة، أئمة من الكاهلي، العمش مهران بن سإليمان محمد أبو
ًا عنه ومكة.ّ روى بواسإط مالك بن أنأس دنأباونأد.ّ رأى سإبي من شبيه

ًا، بخمسين ًا إل منه يسمع ولم حديث قتل التي السنة في معدودة.ّ ولد أحرف
بسنتين، حسين مقتل قبل ولد سإتين.ّ وقيل: إنأه سإنة علي، بن حسين فيها

ومائة.ّ  وأربعين ثامان سإنة دعابة.ّ مات فيه وكانأت
عيينة.ّ بن سإفيان عنه مسعود.ّ روى ابن عن الكاهلي.ّ يروي نأاجية بن والبراء

ومنشأه بلخ، من أصله القرشي، الكاهلي بشر بن إسإحاق حذيفة وأبو
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ويأتي الثقات، على الحديث يضع بها.ّ كان وحدثاهم مدة، بغداد ببخارى.ّ سإكن
وأهل البغداديون، عن وغيره.ّ روى مالك مثل الثابات، عن له أصل ل بما

بن إسإحاق فقط.ّ قال التعجب جهة على إل حديثه كتب يحل ل خراسإان،
ورجال طاوسا، ابن عن يحدث فكان حذيفة، أبو علينا الكوسإج: قدما منصور

عن له: كتبت الطويل.ّ قال: فقلنا حميد قبل ماتوا ممن التابعين، من كبار
أنأس؟ عن يروي حميد بي، تسخرون وقال: جئتم ففزع، الطويل؟ حميد
ًا.ّ فقلنا: أنأت ير ولم جدي وكذا بكذا حميد قبل مات من عن تروي حميد
سإنة.ّ

يقول.ّ ما يعلم ل وأنأه ضعفه، قال: فعلمنا
مالك.ّ روى بن أنأس عن يروي الكوفة، أهل الكاهلي.ّ من راشد بن والزهر

حوشب.ّ كان بن العواما عن يروي الذي وهو الفزاري، معاوية بن مروان عنه
الوهم.ّ فاحش
بعباد هذا وليس مكة، سإكن البصرة، من أصله الكاهلي، الثقي كثير بن وعباد

واحد.ّ روى أصحابنا: أنأهما قال حبان: وقد بن حاتم أبو الرملي.ّ قال كثير بن
الثوري سإفيان مع موسإى: كنت بن والناسا.ّ قال: مجيب المحاربي عنه

جنازته.ّ سإفيان يشهد فلم كثير، بن عباد فمات بمكة،
المعجمة الشين ثام اللف بعد الحروف آخر وإليه الكاف الكايشكني: بفتح

النون.ّ  آخرها وفي بعدها والكاف
أحمد منها: أبو بخارى؛ قرى من قرية وهي كايشكن، إلى النسبة هذه

أبي عن البخاري.ّ يروي الكايشكني حمدان بن الله عبد بن محمد بن القاسإم
نأصر أبو عنه وغيرهما.ّ روى الكندي، أحمد بن ونأصر محمد، بن صالح علي

البزار.ّ موسإى بن أحمد بن محمد
والباء الكاف باب

الراء.ّ  آخرها وفي اللف بعدهما الموحدة الباء وفتح الكاف الكباري: بضم
كبار ذو وهو ذكره، سإبق الذي الخير، المذكور كبار ذي إلى النسبة هذه

دريد.ّ ابن ذلك كبار.ّ قال ذي ابن أبيه عن يحدث الحميري، شراحيل
ذي بن شراحيل بن أيفع بنت العالية إسإحاق أبي معين: امرأة بن يحيى وقال
عمار.ّ وهو كبار

آخرها وفي اللف بعدهما المفتوحة الموحدة والباء الكاف الكباري: بكسر
الراء.ّ 

وكان اليمن، أقيال من قيل فهو كبار، ذو فأما وكبار كبار ذي إلى النسبة هذه
أهل من الكباري، كبار ذي بن عبد بن شراحيل بن عامر عمرو ولده: أبو من

اليمن.ّ
فارسا.ّ أبناء من وكان الكباري، كبار ذي بن سإيج بن كامل بن منبه بن ووهب

الكاف.ّ بضم كبار، الكباري.ّ وقيل: ذو كبار ذي شراحيل بن أيفع بنت والعالية
الشين آخرها وفي المشددة بواحدة المنقوطة والباء الكاف الكباش: بفتح

المعجمة.ّ 
النسبة بهذه واشتهر وتربيته، الغنم، من نأوع وهو الكبش، إلى النسبة هذه

بن جعفر بن وهب العباسا منهم: أبو مصر؛ بديار العلم أهل من جماعة
الحافظ، الطحان علي بن يحيى زكريا أبو الكباش.ّ ذكره صدقة بن إلياسا



مشكاة مكتبة                    للسمعانأي النأساب كتاب
 السإلمية

بن علي - يعني أبي عنه الكباش.ّ روى إلياسا بن جعفر أبيه عن وقال: يروي
المصري.ّ الطحان محمد

الكباش.ّ ذكره بابن يعرف البغدادي، محمد بن الحسين بن ذمر الحسن وأبو
وقال: أبو بغداد، تاريخ في الحافظ، الخطيب ثاابت بن علي بن أحمد بكر أبو

وثالثامائة، وسإتين أربع سإنة في ببغداد، ولد أنأه لنا الكباش.ّ ذكر بن الحسين
من بنيسابور فسمع خراسإان، إلى حداثاته في وسإافر المطيع، مات يوما

بكر وأبي الخفاف، عمرو بن محمد بن وأحمد المخلدي، أحمد بن الحسن
الحسين بن محمد من بمرو الجوزقي.ّ وسإمع الله عبد بن ومحمد الطرازي،
بن شافع من وبأسإفراين الفقيه، أحمد بن زاهر عن وبسرخس الحدادي،

البخاري.ّ قال: صحيح المكي بن محمد من وبكشميهن عوانأة، أبي بن أحمد
النأدلسي.ّ وسإمع بكر بن والوليد شاهين، بن حفص أبي من ببغداد وسإمعت

ًا.ّ كتبنا هؤلء غير من الحديث أصحاب بعض له خرجه تخريج من عنه أيض
ذمر من قال: سإمعنا حفظه.ّ ثام من يرويها أحاديث يحفظ وكان العجم، ببلد

في البصرة إلى عندنأا من وخرج وأربعمائة، وثالثاين سإبع سإنة في ببغداد،
خبره.ّ عنا وغاب الوقت، ذلك

الراء.ّ  آخرها وفي الموحدة الباء وسإكون الكاف الكبري: بفتح
 

الملقب الكبري، حكيم بن عمر حفص لقب وهو الكير، إلى النسبة هذه
قيس بن وعمرو عروة، بن هشاما عن بالفاء: الكفر.ّ حدث ويقال بالكير،

التمتاما.ّ وتكلموا غالب بن ومحمد الطائي، حرب بن علي عنه الملئي.ّ روى
الكبر، لقبه عمر، بن الحافظ: وحفص عدي بن الله عبد أحمد أبو فيه.ّ قال

أحاديث عباسا، ابن عن عطاء، عن الملئي، قيس بن عمرو عن حدث
بواطيل.ّ

المعجمة.ّ  الشين آخرها وفي الموحدة الياء وسإكون الكاف الكبشي: بفتح
قبر وبه الحربية، وراء له: الكبش، يقال ببغداد، موضع إلى النسبة هذه

الموضع: أبو هذا إلى بالنأتساب والمشهور الحربي؛ إسإحاق بن إبراهيم
ذاذا شير بن يزيد بن الصباح بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد العباسا
الموضع إلى الحافظ: نأسب الخطيب بكر أبو قال الهروي، الكبشي

القاضي، البرتي العباسا أبا الصل.ّ سإمع هروي وهو بالكبش، المعروف
القاسإم بن وأحمد العنبري، المثنى بن ومعاذ الحربي، إسإحاق بن وإبراهيم

جعفر بن محمد بن هلل الفتح أبو عنه الجوهري.ّ ونأحوهم.ّ روى مساور بن
ثاقة، الحربي.ّ وكان السقاء درة أبي بن محمد بن أحمد بكر وأبو الحفار،

ًا.ّ مات وثالثامائة.ّ وخمسين أربع سإنة في صدوق
موسإى، بن الحكم عن أحدهما حديثان، عنده المعدل.ّ كان الكبشي وإبراهيم

ومائتين.ّ وتسعين سإبع سإنة في السري.ّ ومات بن هناد عن والخر
كوهي.ّ في الكبشي.ّ ذكرته كوهي بن أحمد بن الله عبيد محمد وأبو
بغداد.ّ كان أهل الكبشي.ّ من البزار عمرو بن عبدويه بن عثمان عمرو وأبو
ًا.ّ سإمع ثاقة، وعبد البزاز، سإهل بن وعلي السمسار، شعيب بن علي صدوق
بن علي بن والحسن المنادي، الله عبيد بن ومحمد الوراق، سإعد أبي بن الله

بن وكثير الحارثاي، منصور بن محمد بن الرحمن وعبد العامري، عفان
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أبي بن بكر أبو عنه الحربي.ّ روى إسإحاق بن وإبراهيم القزويني، شهاب
بن أحمد بن علي بن والحسن الحجاج، بن الفرج بن وأحمد القاضي، موسإى

وثالثامائة.ّ وعشرين ثامان سإنة رمضان، شهر في الحربي.ّ مات عون
وسإكون الموحدة الباء وكسر الصح وهو بفتحها وقيل الكاف الكبندوي: بضم

المهملة.ّ  الدال وفتح النون
إسإحاق منها: أبو نأسف؛ قرى من قرية وهي معقل، كبندة إلى النسبة هذه

سإلما، بن القاسإم عبيد أبي عن الكبندوي.ّ يروي الضبي الشرسا بن إبراهيم
الموت.ّ القدماء.ّ قديم من وغيره

خراسإان، إلى الكبندوي.ّ رحل النسفي جرير بن المنذر بن نأصر الليث وأبو
سإعيد، بن قتيبة البحر.ّ سإمع في وغرق ومصر، والشاما، والحجاز، والعراق،

ومحمد الدمشقي، عمار بن وهشاما الزهري، بكر أبي بن أحمد مصعب وأبا
قال: ثام نأسف، تاريخ في المستغفري، العباسا أبو التجيبي.ّ ذكره رمح بن

ًا مات ًا ذلك الغرباء.ّ وجدت عنه الدجلة.ّ كتب في البحر، في غريق مكتوب
زكريا.ّ بن محمد بخط
إماما الكبندوي، شاه بن أميرك مانأاز بن محمد بكر المتأخرين: أبو ومن

وأحمد الحافظ، بشعبة المعروف النسفي، جعفر بن أحمد عن يروي فاضل،
الكسبوي.ّ الدلل الحسن بن محمد بن

ثالثاين سإنة النسفي.ّ ولد أحمد بن محمد بن عمر حفص أبو عنه روى
وتسعين ثالث سإنة صفر، من الثالث الحد، يوما بنسف، وأربعمائة.ّ وتوفي

ًا عاش وأربعمائة، أحمد بن محمد بكر صاحبنا: أبي جد وهو سإنة، وسإتين ثالثا
معنا يسمع كان العلم، طلب على حريص شاب الكبندوي، مانأاز بن

من البجيري، محمد بن لعمر الصحيح الجامع كتاب معنا سإمع ثام بسمرقند،
بنسف.ّ وغيره، البلدي، الجبار عبد بن أحمد نأصر أبي

بن نأصر بن شاه بن أميرك بن مانأاز بن بكر محمد أبو ذكره السابق وأخو
بن محمد الحسن أبا السيد الكبندوي.ّ سإمع النسفي سإمعان بن الشعبي

بن أحمد بن محمد بن عمر حفص أبو منه الحسيني.ّ سإمع زيد بن محمد
من الكثير سإمع الكبندوي، مانأاز بن وقال: بكر الحافظ، النسفي إسإماعيل
وكانأت القصارين، نأهر محلة في مدة ووعظ وأسإمع، بسمرقند، الحاديث

سإنة صفر، من الثالث في بنسف، ووفاته وأربعمائة، ثالثاين سإنة في ولدته
ًا وأربعمائة.ّ عاش وتسعين ثالث سإنة.ّ وسإتين ثالثا

المعجمة الذال وفتح بواحدة المنقوطة الباء وضم الكاف الكبوذنأجكثي: بفتح
المثلثة.ّ  الثاء آخرها وفي والكاف الجيم وفتح النون وسإكون

سإعد أبو ذكره سإمرنأد.ّ هكذا مدن من وهي كبوذنأجكث، إلى النسبة هذه
منهم:  جماعة؛ منها خرج سإمرقند، من فرسإخين على وقال: هي الدريسي،

إسإحاق بن جعفر بن إسإرائيل بن سإهل بن النعمان بن علي بن محمد بكر أبو
عن الناحية.ّ يروي بتلك الحكاما أمين كان سإمرقند، مدن من الكبوذنأجكثي،

عبد سإعد أبو منه وغيرهما.ّ سإمع الشتيخني، حمدويه بن وإبراهيم أبيه،
وثالثامائة.ّ وسإبعين سإبع سإنة بكبوذنأجكث، الدريسي.ّ مات محمد بن الرحمن

والنضر أبيها، عن الكبوذنأجكثية.ّ تروي النعمان بن علي بنت وأخته: فاطمة
سإماعها وكان بكبوذنأجكث، عنها الدريسي: كتبنا اليزداذي.ّ قال رسإول بن
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ًا.ّ ماتت والثلثامائة.ّ الثمانأين بعد بكبوذنأجكث، صحيح
الضبي شاهويه بن محمد بن جرير بن عنبر بن نأصر بن إبراهيم إسإحاق وأبو

عن الرواية.ّ يروي مستقيم الحديث، كثير كان مرو، من الكبوذنأجكثي.ّ أصله
هاشم بن وسإعيد الدرامي، الرحمن عبد بن الله وعبد العتكي، نأصر بن أحمد

خشرما بن وعلي السنجي، معبد بن سإليمان داود وأبي الكاغذي،
جماعة.ّ وكان عنه وغيرهم.ّ روى المروزي، النضر بن وعلي المابرسإامي،

ًا، وثالثامائة.ّ عشرة خمس سإنة الول، ربيع شهر في ثاقة.ّ مات فاضلً، سإني
له ثاقة، فاضلً، كان الكبوذنأجكثي، الشعث بن جعفر بن محمد جعفر وأبو

عن الناسا.ّ يروي وأفاد وحدث، الكثير، جمع الحديث، طلب في وعناية رحلة
وعبد السمري، الجهم بن ومحمد طالب، أبي بن ويحيى الرازي، حاتم أبي
أهل من وجماعة الكشي، حميد بن عبد بن ومحمد المدائني، روح بن الله

بن وجعفر الرزاد، سإعيد أبي بن أحمد نأصر أبو عنه روى وخراسإان، العراق،
وغيرهما.ّ الكرابيسي، شعيب بن محمد

الذال آخرها وفي بواحدة المنقوطة الباء وضم الكاف الكبوذي: بفتح
المعجمة.ّ 

على فاران، بقرب سإمرقند، قرى من قرية وهي كبوذ، إلى النسبة هذه
أخو رجب، بن منها: سإعيد مشهورة؛ معروفة سإمرقند، من فراسإخ أربعة

عنه السمرقندي.ّ روى حمزة بن محمد عن الكبوذي.ّ يروي رجب بن موسإى
السمرقندي.ّ عجيف بن صالح بن أحمد

حميد بن عبد عن رجب.ّ يروي بن سإعيد أخو الكبوذي، رجب بن وموسإى
الكاتب.ّ عجيف بن صالح بن أحمد عنه وغيره.ّ روى الكشي،

ألف، لما آخرها وفي بواحدة، المنقوطة الباء وسإكون الكاف الكبلنأي: بفتح
نأون.ّ  بعدها
بكر وهو: أبو إليه، المنتسب أجداد لبعض اسإم وهو كبلن، إلى النسبة هذه

السقلطونأي كبلن بن الحسين بن الحسن بن أحمد المبارك بن المبارك
أهل من صالح، البصرة.ّ شيخ باب سإاكني بغداد.ّ من أهل من الكبلنأي،

بندار بن ثاابت المعالي أبا المحدثاين.ّ سإمع أولد من والمانأة، والصلح الستر
سإنة في ولدته يسيرة.ّ وكانأت أحاديث عنه المقري.ّ كتبت البقال إبراهيم بن

وخمسمائة، وأربعين إحدى سإنة رجب، في وأربعمائة.ّ وتوفي وثامانأين أربع
حرب.ّ بباب ودفن

وفي الحروف آخر الياء وسإكون الموحدة الباء وكسر الكاف الكبيري: بفتح
الراء.ّ  آخرها

قتل الذي الكبيري، خطل منهم: ابن جماعة؛ اسإم وهو كبير، إلى النسبة هذه
بن ولده: هلل من غالب؛ بن الدرما تيم بن كبير ولد من وهو مكة، فتح يوما
بأسإتار متعلق وهو الفتح، يوما المقتول خطل، بابن المعروف الله، عبد

بن جابر بن أسإعد بن مناف عبد بن الله عبد بن خطل بن الكعبة.ّ وقيل: هلل
الكبيري.ّ كبير

قريش، فارسا الكبيري، الفهري كبير بن مرداسا بن الخطاب بن وضرار
وشاعرهم.ّ

عمير بن ولده: أسإامة من هذيل؛ بن لحيان بن طابخة بن هند بن وكبير
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وسإلم.ّ عليه الله صلى النبي عن ورواية صحبة، له الهذلي،
أبيه.ّ عن الهذلي.ّ يروي الكبيري عمير بن أسإامة بن عامر المليح أبو وابنه
جماعة.ّ عنه روى

ولده: عبد من أسإد؛ بن دودان بن غنم بن كبير وهو أسإد، من وكبير: بطن
قتل الكبيري، كبير بن مرة بن صبرة بن يعمر بن رياب بن جحش بن الله
وسإلم.ّ عليه الله صلى النبي يدي بين أحد، يوما

المعروف.ّ الشاعر الهذلي، ثاابت بن كبير السإماء: أبو وفي
كبير.ّ أمية، أبي اسإم أمية، بن وجنادة
ده بالعجمية يعني لها: الكبير، يقال قرية، بخارى يلي مما جيحون وبقرب
من الكبيري، القرشي مسلم بن إبراهيم بن إسإحاق يعقوب منها: أبو بزرك؛

جيحون.ّ روى بآمل منه سإمع البغدادي، بكر بن محمد عن يروي بخارى، أهل
الميدانأي.ّ إبراهيم بن نأصر بن محمد عنه

المنقوطة الياء وسإكون بواحدة المنقوطة الباء وفتح الكاف الكبيسي: بضم
المهملة.ّ  السين آخرها وفي تحتها من باثانتين

 
أربعة على السماوة، برية طرف على بليدة وهي كبيسة، إلى النسبة هذه

من منصرفي ليلة بها وبت بها، نأزلت الفرات، يلي مما هيت، من فراسإخ
يوسإف بن مسلم محمد مثل: أبي أهلها؛ من جماعة عن بها وكتبت الشاما،

ًا الكبيسي.ّ وكان خلف بن ًا.ّ شيخ مستور
ًا، وكان المزيدي، الكبيسي عامر بن جدل بن ياسإين عامر وأبي سإليم صالح

".ّ الحكيم والقرآن " يس، فقال: اسإمي اسإمه عن سإألته الجانأب،
والتاء الكاف باب

آخرها وفي فوقها من باثانتين المنقوطة التاء وفتح الكاف الكتامي: بضم
الميم.ّ 

المغرب؛ بلد من نأاحية نأزلت البربر، من قبيلة وهي كتامة، إلى النسبة هذه
بن كسيلة بن رزين بن خلف بن إدريس بن سإعد بن الحسن علي منها: أبو

بن بقي عن روى اليمن، إلى رحل المغرب، أهل من الكتامي، البربري مليكة
الحديث، وغيرهما.ّ كتب الدبري، إبراهيم بن وإسإحاق النأدلسي، مخلد
وثالثامائة.ّ وثالثاين اثانتين سإنة بالمغرب، وتوفي صنعاء، إلى ورحل

النون.ّ  آخرها وفي المفتوحة التاء وتشديد الكاف الكتانأي: بفتح
به: محمد والمشهور وعمله؛ الثياب، من نأوع وهو الكتان، إلى النسبة هذه
برد ابن عنه وطبقته.ّ روى عثمان، بن يحيى عن يروي الكتانأي، الحسين بن

وطبقته.ّ
الغني، عبد قاله مرزوق.ّ كذلك بن نأصر عن الكتانأي، الواحد عبد بن وأحمد

بن عمر موالي من أنأه يزعم الكتني، الواحد عبد بن محمد بن أحمد وهو
بن ويونأس الفرائضي، زيد بن علي عن حدث الحسن، أبا يكنى الخطاب،

بذاك.ّ قال يكن ولم وثالثامائة، وعشرين سإت سإنة وغيره.ّ توفي العلى، عبد
يونأس.ّ ابن

البغوي، سإمع ثاقة، مكثر، المقري، الكتانأي المعافري الحسن بن وفضيل
ًا أبي وابن صاعد، وابن ًا.ّ داود.ّ وخلق كثير
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الكتانأي مهران بن هارون بن كثير بن أحمد بن إبراهيم بن عمر حفص وأبو
حامد العدوي.ّ وأبا سإعيد أبا عصره.ّ سإمع في بغداد أهل مقرئ، المقري،

الزهري، عنه وغيرهم.ّ روى صاعد، وابن البغوي، القاسإم وأبا الحضرمي،
هزارمرد بن محمد وأبو النقور، بن الحسين وأبو والتنوخي، والخلل،

من وآخر وجماعة، الهاشمي، بالله المهتدي بن الحسين وأبو الصريفيني،
ًا.ّ قيل: إن ثاقة، النقور.ّ وكان ابن عنه روى عن عاصم، بقراءة كتابه صدوق
في ثالثامائة.ّ وتوفي سإنة في ولدته النظر.ّ وكانأت بعض فيه مجاهد، ابن

وثالثامائة.ّ تسعين سإنة رجب،
الكتانأي، بابن يعرف القرطبي، النأدلسي المذحجي الحسن بن ومحمد
سإنة بعد الدب.ّ عاش في وكتب رسإائل، الطب في له طبيب، شاعر، أديب،

الحميدي.ّ مدة.ّ قاله أربعمائة
العزيز عبد بن سإلمان بن علي بن محمد بن أحمد بن العزيز عبد محمد وأبو
بن تماما عن متقن.ّ يروي مكثر، حافظ، الدمشقي، الكتانأي إبراهيم بن

عني.ّ وكتب عنه، ماكول: كتبت ابن قال وطبقته، الرازي، الله عبد بن محمد
بن إسإماعيل القاسإم أبو عنه لنا وروى الحافظ، الخطيب بكر أبو منه سإمع
الحافظ.ّ السمرقندي بن أحمد
الكتانأي، المجيب عبد بن الصقر بن علي بن طلحة بن محمد الله عبد وأبو
مروان بن علي بن زيد بن ومحمد حيويه، بن عمر أبا سإمع بغداد، أهل من

بن بكر أبا والقاضي المخلص، طاهر وأبا حبابة، بن القاسإم وأبا النأصاري،
ًا، وكان عنه، الهاشمي.ّ كتبت موسإى أبي ًا، صدوق القرآن.ّ أهل من دين

ربيع شهر في ومات وثالثامائة، وسإتين أربع سإنة صفر، في ولدته وكانأت
الشونأيزية.ّ بمقبرة ودفن وأربعمائة، وأربعين اثانتين سإنة الول،

الحميد عبد بن المجيب عبد بن الصقر بن علي بن طلحة القاسإم ووالده: أبو
بن عثمان بن وأحمد النجاد، سإلمان بن أحمد بغداد.ّ سإمع أهل من الكتانأي،

أحمد بن ودعلج الشافعي، الله عبد بن محمد بكر وأبا الدمي، يحيى
وكان عنه، وقال: كتبنا الخطيب، بكر أبو سإواهم.ّ ذكره وجماعة السجزي،

ًا، ثاقة، ًا، صالح ًا.ّ وكانأت سإتير وثالثامائة، وثالثاين سإت سإنة في ولدته دين
مقبرة في ودفن وأربعمائة، وعشرين اثانتين سإنة القعدة، ذي في ومات

الشونأيزي.ّ
مكة، سإكن الصوفية، مشايخ أحد الكتانأي، جعفر بن علي بن محمد بكر وأبو

بن وجنيد الخراز، سإعيد أبي عن الشارة.ّ حكى حسن نأبيلً، فاضلً، وكان
اثاني الطواف في الكتانأي المرتعش: ختم محمد أبو وغيرهما.ّ قال محمد،
في عليك زاد من خلق، يقول: التصوف الكتانأي وكان ختمة، ألف عشر

ما فرض علي ذكره أن يقول: لول التصوف.ّ وكان في عليك زاد فقد الخلق
ً ذكرته، متقبلة!!  توبة بألف فمه يغسل ولم يذكره مثلي له، إجلل
لم وآخر المهتدي، بن وعباسا الخراز، سإعيد وأبو أنأا الكتانأي: كنت وقال

ظننا محبرة، معه يمشي، شاب إذا البحر، سإاحل على بالشاما، نأسير يذكره،
أي على فتى، سإعيد: يا أبو له فقال به، فتثاقلنا الحديث، أصحاب من أنأه

الذي فهذا العامة طريق أما طريقين، إل أعرف فقال: ليس تسير؟ طريق
حيالنا ومشى البحر، إلى الله.ّ وتقدما فبسم الخاصة طريق وأما عليه، أنأتم



مشكاة مكتبة                    للسمعانأي النأساب كتاب
 السإلمية

صحبه الكتانأي أبصارنأا.ّ وكان عن غاب حتى نأراه نأزل فلم الماء، على
وثالثامائة.ّ وعشرين اثانتين سإنة المكي.ّ ومات وعمرو الخراز،

والثاء الكاف باب
المثلثة.ّ  التاء وتشديد الكاف الكثوي: بفتح

منها، فراسإخ أربع على بخارى، قرى من قرية وهي كثة، إلى النسبة هذه
إليها: بالنسبة والمشهور مغكان؛ إلى سإرمارى من خروجي وقت بها اجتزت

القفال إسإماعيل بن علي بن محمد بكر أبي عن الكثوي.ّ يروي أحمد أبو
الماما.ّ الشاشي

تحتها من المنقوطة الياء وسإكون المثلثة الثاء وكسر الكاف الكثيري: بفتح
الراء.ّ  آخرها وفي باثانتين

هذه النسبة إلى كثير، وهو اسإم رجل؛ والمنتسب إليه: أبو الفضل جعفر بن الحسين بن
منصور بن الحسن بن منصور البياري الكثيري، وإنأما عرف بهذه النسبة، لن جده لمه

ًا لمحمود بن سإبكتكين فنسب إليه، وهو من أهل بيار، ًا كان عارض أبا القاسإم كثير
ًا بالدب، والشعر، وتعبير الرؤيا، وكان يحفظ ًا فاضلً، عالم وعرف بالناصح، كان شيخ
ًا.ّ سإمع بنيسابور أبا سإعيد عبد الواحد بن ًا كثير من أشعار المتقدمين والمتأخرين شيئ
عبد الكريم بن هوازن القشيري، والديب أبا القاسإم أسإعد بن علي البارع الزوزنأي،

ًا من شعره، فمن وطبقتهما.ّ لقيته أولً بمرو، ثام ببخارى، ثام بسمرقند، وكتبت عنه شيئ
ابنه: جملة ما أنأشدنأي إملء من حفظه لنفسه، بسمرقند، وكان قد أخبر بقتل 

 تجلت ل فلم همومي وجلتتولت ل فلم غمومي توالت
تولـت توالت الهموما ما إذاالنـبـي وقول الله ووعد

ببخارى، ببيار.ّ ومات وأربعمائة، وسإبعين إحدى سإنة رجب، في ولدته وكانأت
وخمسمائة.ّ وخمسين ثالث سإنة في
كثير بن الله عبد بن محمد بن الرحمن عبد بن إبراهيم بن الرحمن عبد أبو
بن سإعيد أبو بها.ّ قال لسكناه مصر، أهل من الكثيري، المديني الصلت بن

بها فحدث السإكندرية، إلى وخرج بها، وحدث مصر، قدما مديني، يونأس: هو
ًا.ّ وكانأت أبي بن إسإماعيل عن ومائتين.ّ يروي وسإتين اثانتين سإنة وفاته أيض
الصدق.ّ ومحله بالمدينة، عنه حاتم: كتبت أبي ابن أويس.ّ قال
المثلثة.ّ  الثاء آخرها وفي الكاف الكثي: بفتح

منها خرج بها، اجتزت بخارى، قرى من قرية وهي كث، إلى النسبة هذه
الكثي.ّ الفقيه فارسا بن الحسين علي منهم: أبو العلم؛ أهل من جماعة

الرازي، يزداذ بن الله عبد بن محمد بكر وأبا البخاري، سإهل بن أحمد سإمع
وغيرهم، الخياما، محمد بن خلف صالح وأبا بكار، بن سإعد بن أحمد بكر وأبا

وثالثامائة.ّ وتسعين سإت سإنة القعدة، ذي في ومات
والجيم الكاف باب

المشددة.ّ  والجيم الكاف الكجي: بفتح
إبراهيم مسلم النسبة: أبو بهذه اشتهر الجص، وهو الكج، إلى النسبة هذه
أهل من الكشي، الكجي البصري كش بن ماعز بن مسلم بن الله عبد بن

وقيل بالكثير، حدث حتى عمر وكبارهم، المحدثاين، ثاقات من وكان البصرة،
القاسإم أبا المقدسإي: سإمعت طاهر بن محمد الفضل أبو له: الكجي.ّ قال

ًا يبني كان لنأه بالكشي، لقب يقول: إنأما الشيرازي، فكان بالبصرة، دار
الكثي.ّ والكج بالكجي.ّ ويقال فلقب ذكره، من الكج.ّ وأكثر يقول: هاتوا
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كش.ّ العلى جده إلى منسوب الكشي أن بالفارسإية: الجص.ّ قلت: وظني
الفضل أبي كتاب في أولً، سإقته ما حسب نأسبه رأيت فإنأي أعلم، والله

مسلم، بن وعفان إبراهيم، بن مسلم المحدثاين.ّ سإمع للقاب الفلكي
من وطبقتهم مرزوق، بن وعمرو العبدي، كثير بن ومحمد حكاما، بن وعمرو
أحمد بن عمر بكر مثل: أبي كثيرة، جماعة عنه البصريين.ّ روى قدماء

روى من آخر وهو القطيعي، حمدان بن جعفر بن أحمد بكر وأبي النهاونأدي،
عنه.ّ 
الكجي، الدينوري كج بن أحمد بن يوسإف القاسإم أبو الماما القاضي وأما

في المثل به يضرب وممن الكبار، أصحابنا أئمة أحد كان جده، إلى نأسب
السنجي، شعيب بن الحسين علي أبو عليه دخل ولما المذهب، حفظ

ًا درسإه، وسإمع السإفرايني، طاهر أبي بن أحمد حامد أبي عند من منصرف
وحطتني بغداد، القاسإم: رفعته أبو فقال ذلك؟ ولم أسإتاذ، له: يا فقال

ً ذكري وبقي بها، الخلق وكثرة بغداد، ذكره رفع الدينور.ّ يعني لصغر خامل
جعفر أبي بن أحمد بن محمد خمية أبو عنه الدينور.ّ روى ببلده بلدي.ّ سإمع

بن القاسإم أبو القاضي والدي: قتل بخط البلخي.ّ قرأت الخلمي الحنظلي
خمس سإنة رمضان، شهر من والعشرين، السابع ليلة بالدينور، كج

قتله قبل الدينور القصابين.ّ قال: وزلزلت من العيارون قتله وأربعمائة،
وثالثامائة.ّ وقيل: مات وتسعين ثامان سإنة رمضان، شهر في سإنين، بسبع
نأسمة.ّ ألف أربعون الهدما تحت
والحاء الكاف باب

آخرها وفي اللف وبعدها المشددة، المهملة والحاء الكاف الكحال: بفتح
اللما.ّ 

سإليمان النسبة: أبو بهذه واشتهر ويداويها؛ العين يكحل لمن النسبة هذه
بن الله وعبد ثاابت، عن الضبي.ّ يروي البصري الكحال سإليمان بن إسإماعيل

العبدي، كثير بن ويحيى شميل، بن والنضر الحداد، عبيدة أبو عنه أوسا.ّ روى
حاتم.ّ الرازيان.ّ وأبو زرعة، أبو منه النأصاري.ّ سإمع الله عبد بن ومحمد

الحديث.ّ صالح حاتم: هو أبو وقال
منها:  كحون؛ قرية إلى النسبة الكحونأي: هذه

بن عيسى عن يروي النضر، بن هذيل والد الكحونأي، العزيز عبد بن النضر
الكحونأي.ّ النضر بن الهذيل ابنه عنه غنجار.ّ روى موسإى

اللما.ّ  آخرها وفي المهملة الحاء وسإكون الكاف الكحلي: بضم
محمد بكر النسبة: أبو بهذه واشتهر وبيعه؛ وعمله، الكحل إلى النسبة هذه
نأيسابور.ّ سإمع أهل من الكحلي، النيسابوري الديب علي، بن أحمد بن

وقد بالسماع، الدب كتب روى وأقرانأه.ّ كان البجلي، الفضل بن الحسين
وغيره.ّ ومات العنبري، زكريا أبو عنه عنه.ّ روى أكتب ولم مرة، غير رأيته
وثالثامائة.ّ وثالثاين خمس سإنة

النون.ّ  آخرها وفي المهملة الحاء وسإكون الكاف الكحلنأي: بضم
النسبة: بهذه والمشهور رعين؛ من بطن وهو كحلن، إلى النسبة هذه

شجر ذي بن إياد بن شراحيل بن يفضل بن زيد بن وفاء بن يزيد بن الحسن
الكحلنأي.ّ ثام الرعيني، رعين بن مالك بن الحارث بن شريح بن كحلن بن
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عبد بن لعمر مصر أمير الصبحي، شرحبيل بن ليوب مصر شرط على كان
وتسعين.ّ تسع سإنة رجب، في العزيز.ّ توفي

والدال الكاف باب
المفتوحتين.ّ  الكافين بين المهملة الكدكي: بالدال

الله عبد بن بكر أبي بن الله عبد محمد منها: أبو كدك؛ إلى النسبة هذه
أبي عن القراء.ّ يروي عمر الماما صهر سإمرقند، أهل من الكدكي، الغازي
حفص أبو عنه روى البخاري، الحافظ بويه بن محمد بن علي بن محمد طاهر
إحدى سإنة شعبان، في القراء.ّ وتوفي الشعث أبي بن بكر أبي بن عمر

بجاكرديزة.ّ ودفن وأربعمائة، وسإبعين
النون.ّ  آخرها وفي المهملة والدال الكاف الكدنأي: بفتح

بن الله عبد أحمد أبو منها: الماما قرى؛ من قرية وهي كدن، إلى النسبة هذه
ًا كان الكدنأي، الشاه بن علي بسمرقند، السإتسقاء إلى فاضل.ًّ خرج إمام

ماء أرقنا رب، قال: يا رأسإه، علويين.ّ فكشف معه وأصعد المنبر، فصعد
فكانأوا المجوسا، سإكة في يجمعنا الساعة اجتزنأا ولكن بالمعاصي، وجوهنا

العداء.ّ فما وجوه في تخجلنا فل للسإتسقاء خرجنا أنأا وعرفوا إلينا، ينظرون
ثالث سإنة رجب، في وأربعمائة.ّ ومات اثانتين سإنة في سإقوا.ّ ولد حتى برحوا

وأربعمائة.ّ وثامانأين
الشين آخرها وفي الواو بعدهما المهملة والدال الكاف الكدوشي: بضم

المعجمة.ّ 
بن جعفر بن محمد الطيب لجد: أبي اسإم وهو الكدوش، إلى النسبة هذه

بغداد.ّ أهل من الكدوش، بابن يعرف الوراق، الكدوشي عيسى بن أحمد
وعبد الجندي، محمد بن ومفضل البلخي، شعيب ابن محمد بن حامد سإمع
الله عبيد عنه يسير.ّ روى بشيء النيسابوري.ّ وحدث زياد بن محمد بن الله
كان الكدوش الفوارسا: ابن أبي بن محمد الدقاق.ّ قال يحيى بن عثمان بن

ًا، ثاقة، وكان كتاب، صاحب ًا، مأمونأ منه، سإمعت المذهب، حسن مستور
ثامانأين سإنة وثالثامائة.ّ ومولده وخمسين سإبع سإنة الولى، جمادى في ومات

المنقوطة الياء وسإكون المهملة الدال وفتح الكاف ومائتين.ّ الكديمي: بضم
الميم.ّ  آخرها وفي تحتها من باثانتين

يونأس بن محمد العباسا العلى: لبي للجد اسإم وهو كديم، إلى النسبة هذه
القرشي الكديمي البصري كديم بن ربيعة بن عبيد بن سإليمان بن موسإى بن

- الكديمي أما زوج - وهو عبادة بن روح عن بغداد.ّ يروي أهل من الشامي،
الحديث الثقات على يضع الكوفي.ّ وكان نأعيم وأبي والعقدي، والخريبي،

ًا، حبان: روى بن حاتم أبو حديث.ّ قال ألف من أكثر وضع قد ولعله وضع
هريرة.ّ قال: أبي عن صالح، أبي عن العمش، عن نأعيم، أبي عن الكديمي

الصباغون الناسا وسإلم: " أكذب عليه الله صلى الله رسإول قال
حدثانا إبراهيم، بن محمد بن أحمد حاتم: حدثاناه أبو ".ّ قال والصواغون

شهرتها تغني التي الحاديث، من هذا يشبه فيما يونأس، بن محمد الكديمي
فيه.ّ وهذا للقدح ذكرها في الغراق عن الحديث مسلك سإلك من عند

بن يزيد عن السبخي، فرقد عن هماما، حديث من إل يعرف ليس الحديث
حاتم أبي ذكر بشيء.ّ هذا ليس وفرقد هريرة، أبي عن الشخير، بن الله عبد
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كان البصري، الكديمي العباسا الحافظ: أبو الخطيب بكر أبو له.ّ وقال
ًا.ّ كثير بغداد، إلى انأتقل ثام واليمن، بالحجاز وسإمع سإافر، الحديث، حافظ

بن أحمد بكر أبو آخرهم عددهم، كثيرة جماعة عنه بها.ّ روى وحدث فسكنها،
الكديمي أن طاهر أبي بن أحمد بن الله عبيد وذكر القطيعي، مالك بن جعفر

من بشير، بن هشيم فيها مات التي الليلة في ولدته حجة.ّ وكانأت أربعين حج
يونأس بن محمد يقول: كان حنبل، بن أحمد ومائة.ّ وكان وثامانأين ثالث سإنة

لسليمان صحبته إل عليه وجد ما المعرفة، حسن الحديث، حسن الكديمي
الشاذكونأي.ّ سإليمان من أكذب دميك دار دخل ما الشاذكونأي.ّ ويقال: إنأه

بن محمد بن عمرو سإأل خزيمة، بن إسإحاق بن محمد بكر أبو الماما وكان
عنه كتبت فقلت: نأعم، الكديمي؟ عن كتبت سإعيد أبا فقال: يا منصور،

ومائتين.ّ وثامانأين سإت سإنة وبندار.ّ ومات موسإى أبي حياة في بالبصرة،
الكديمي.ّ النأصاري كديم بن عقبة بن زيد بن الرحمن القدماء: عبد ومن
بأبي وغيره.ّ يعرف عقبة، بن موسإى عنه مالك.ّ روى بن أنأس عن يروي

البندق.ّ
والذال الكاف باب

وفي اللف بعدها الراء وفتح المعجمة الذال وسإكون الكاف الكذرايي: بفتح
الحروف.ّ  آخر الياء آخرها

المهملة، بالدال يقولون والناسا باليمن، قرية وهي كذراء، إلى النسبة هذه
دخلها، وهو الحافظ، الشيرازي الله هبة بخط المعجمة بالذال رأيت أنأي غير

أبي محمد بن الله عبد بن علي الحسن منها: أبو أعرف؛ فهو بها، وسإمع
الشافعي القاضي هارون بن الحسن بن محمد بن الله عبد بن عقامة

داود بن محمد بن محمد بن عمر سإعيد أبا كذراء.ّ سإمع أهل من الكذرايي،
الشيرازي الوارث عبد بن الله هبة القاسإم أبو منه السجستانأي.ّ سإمع

الحسن أبو القاضي وقال: أخبرنأا شيوخه، معجم في وذكره الحافظ،
حفظه.ّ من إملء اليمن، من بكذراء، الشافعي

إسإحاق قرة أبي عن الكذرايي.ّ يروي القاضي جعبان بن محمد بن الله وعبد
أيوب بن أحمد بن سإليمان القاسإم أبو عنه الصغير.ّ يروي الله عبد بن

الكذراء.ّ بمدينة منه سإمع أنأه وذكر الطبرانأي،
والراء الكاف باب

بها:  والمشهور الثياب؛ بيع إلى النسبة الكرابيسي: هذه
مولى الكرابيس، صاحب الودي، البصري سإليمان بن ايوب سإليمان أبو

بن عمرو عنه عوانأة.ّ روى أبي عن البصرة.ّ يروي أهل من معدان، بن يعمر
القلسا.ّ علي
بن يزيد عن بغداد.ّ يروي أهل من الكرابيسي، علي بن الحسين علي وأبو

حبان: بن حاتم أبو سإفيان.ّ قال بن الحسن عنه العراق.ّ روى وأهل هارون،
ولكنه والحديث، الفقه يحسن ممن وصنف، جمع ممن الكرابيسي، علي أبو

ًا صار حتى اليسير، بالعلم شاء من رفع من فسبحان عقله، قلة أفسده علم
إليه.ّ يلتفت ل صار حتى الكثير، العلم مع شاء من ووضع به، يقتدى

عبد عن الكرابيس.ّ يروي صاحب الكرابيسي، ليث بن عباد الحسن وأبو
عليه، يتابع ل بما ينفرد ممن هوذة، بن خالد بن العداء عن وهب، أبي المجيد
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ما فأما الثقات، وافقه فيما إل روى، بما الحتجاج أرى فل روايته، قلة على
والعتبار أولى، عنها فالتنكب بالمعضلت، يكن لم وإن الثابات، عن به انأفرد

حبان.ّ بن حاتم أبو قاله أحرى، بضدها
أخرى.ّ كاف آخرها وفي والجيم والراء الكاف الكراجكي: بفتح

أسإتاذي سإمعت واسإط.ّ هكذا باب على قرية وهي كراجك، إلى النسبة هذه
منها: سإألته؛ لما بأصبهان، الحافظ الفضل بن محمد بن إسإماعيل القاسإم أبا

عبد أبو عنه الوليد.ّ روى بن شجاع عن حدث الكراجكي، عيسى بن أحمد
المحاملي.ّ إسإماعيل بن الحسين الله

بن وشبابة المثنى، بن حجين عن حدث الكراجكي، عيسى بن علي وأخوه
كاسإب.ّ روى حيدر بن ويعقوب خارجة، بن هشاما عقبة، بن وقبيصة سإوار،

الرواسا، بن موسإى بن وإبراهيم المخرمي ايوب بن الله عبد بن ابراهيم عنه
ومائتين.ّ وأربعين سإبع سإنة المحاملي.ّ ومات والقاضي

الزاي.ّ  آخرها وفي المشددة والراء الكاف الكرازي: بفتح
وهو: أبو إليه؛ المنتسب أجداد بعض لقب وهو الكراز، إلى النسبة هذه

بابن عرف الكرازي، الواسإطي المؤمل بن عيسى بن محمد بن علي الحسن
أحد وكان النظامية، المدرسإة في بغداد واسإط.ّ سإكن أهل من كراز،

وكان المسائل، في يتكلم وكان الهراسإي، إلكيا على تفقه المعدلين، الشهود
بالمدينة واسإط.ّ سإمع إلى بعضها في وينحدر الوقات، أكثر بغداد إلى يصعد

بن محمد عمرو أبا وبالبصرة الزينبي، علي بن محمد بن طراد الفوارسا أبا
سإنان بن محمد بن علي الحسن أبا وبواسإط النهاونأدي، بن عمر بن أحمد

وخمسمائة.ّ وثالثاين سإبع سإنة وتوفي ببغداد، عنه وغيرهم.ّ كتبت النهاونأدي،
المهملة.ّ  العين آخرها وفي الراء وفتح الكاف الكراعي: بضم

بمرو، بيت أهل النسبة بهذه اشتهر والرؤوسا، الكارع بيع إلى النسبة هذه
مهدي بن الحسين بن علي بن محمد الحسين منهم: أبو الحديث؛ رواة من

قيس بن محمد بن أحمد يوسإف وأبا أباه المروزي.ّ سإمع الكراعي
توبة أبي بن الله عبد بن محمد بكر أبو عنه المذكر.ّ روى السجستانأي

وغيره.ّ الخطيب،
مرو.ّ ومحدث عصره، الكراعي.ّ شيخ الحسين بن علي بن أحمد غانأم وأخوه
الفضل وأبا البصري، الحسين بن الله عبد العباسا وأبا الحسن، أبا أباه سإمع

أحمد بن محمد الفضل أبو عنه وغيرهم.ّ روى الحدادي، الحسين بن محمد
سإنة الكراعي.ّ ومات منصور أبو حفيده عنه لي وروى الحافظ، الطيسي

وأربعمائة.ّ وأربعين أربع
في الزولهي.ّ ذكرنأاه الكراعي محمود بن علي بن محمد منصور وحفيده: أبو

الزاي.ّ حرف
المهملة.ّ  الراء وتشديد الكاف الكرامي: بفتح

يحفظ والده وكان النيسابوري، كراما بن محمد الله عبد أبي إلى النسبة هذه
على ونأواحيها، وهراة بنيسابور يحصون ل وعالم له: الكراما، فقيل الكرما،
منهم: الكرامي.ّ  واحد لكل يقال مذهبه،

المقدسا، بيت إلى وانأتقل عنها، أزعج ثام نأيسابور، أهل من الله عبد وأبو
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بن محمد عنه الهروي.ّ روى سإليمان بن مالك عن بها.ّ يروي ومات وسإكنها،
المذهب وفي أشياء، والتقشف الزهد من عنه وحكى إسإحاق، بن إسإماعيل

في القبر عذاب سإماه له، كتاب في وذكر والتجسيم، التشبيه، من أشياء
في النصارى الجوهر.ّ فشارك أحدي الذات، أحدي أنأه وجل، عز الرب وصف
مشبهة من والجوالقية والهشامية اليهود وشارك بالجوهر، إياه وصفه

عن امتناعهم في أصحابه جسم.ّ ونأاقض بأنأه إياه، وصفه في الروافض،
الجسم إطلق لن جسم، بأنأه وصفه إطلقهم مع جوهر، أنأه إياه وصفهم
مكان في معبود أنأه الكتاب هذا في الجوهر.ّ وذكر إطلق من أفحش

بني من عنه.ّ وقيل: إنأه حكى هكذا فوقه، من لعرشه مماسا وأنأه مخصوصا،
خراسإان، بلد دخل ثام بسجستان، ونأشأ زرنأج، قرى من بقرية ولد نأزار،
يوسإف بن إبراهيم ببلخ الزاهد.ّ وسإمع حرب بن أحمد إلى الختلف وأكثر

سإليمان، بن مالك بن الله عبد وبهراة حجر، بن علي وبمرو الماكيانأي،
الجويباري، الله عبد بن أحمد عن الرواية حرب.ّ وأكثر بن أحمد وبنيسابور

عنه عنهما.ّ روى الرواية عن لمك عرفهما ولو الغاريابي تميم بن ومحمد
محمد بن الله وعبد الحجاج، بن وإبراهيم سإفيان، بن محمد بن إبراهيم

ورد سإواهم.ّ ولما وجماعة الدهان، يحيى بن محمد بن وأحمد القيراطي،
وباع سإجستان، إلى وانأصرف سإنين، خمس بمكة المجاورة، بعد نأيسابور،

لما ثام الله، عبد بن طاهر فحبسه نأيسابور، إلى وانأصرف يملكه، كان ما بها
بن محمد فحبسه نأيسابور، إلى انأصرف ثام الشاما، ثاغور إلى خرج عنه أطلق
ويتأهب جمعة، يوما كل يغتسل فكان محنته، وطالت الله، عبد بن طاهر

فيقول: ل.ّ الخروج؟ في لي للسجان: أتأذن يقول ثام الجامع، إلى للخروج
من فيه والمنع مجهودي، بذلت أنأي تعلم إنأك يقول: اللهم الله عبد أبو وكان

ومائتين.ّ ومات وخمسين إحدى سإنة شوال، في نأيسابور من غيري.ّ وخرج
ودفن المقدسا، ببيت وفاته ومائتين.ّ وكانأت وخمسين خمس سإنة صفر، في

أريحا.ّ بباب
الكرامي.ّ الزاهد محمشاذ بن إسإحاق يعقوب إليه: أبو بالنأتساب والمشهور

يعقوب فقال: أبو لنيسابور، التاريخ في الحافظ الله عبد أبو لحاكم ذكره
الزهاد، - من الحقيقة - على كان عصره، في وإمامهم شيخهم، الكرامي،

العلم شاء.ّ سإمع لو أن عليها القدرة مع للدنأيا التاركين المجتهدين، العباد،
قال أنأه عنه ذكر ثام والذكر، بالوعظ، اشتغل ثام الفريقين، من جماعة من
فتسألون وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول مدينة تدخلون مواعظه: أل في
حليها وعن فاطمة، ابنته منازل عن تسألون ثام وبساتينه، قصوره عن

قال: ثام بعده؟ من والخلفاء راياته أصحاب قصور عن تسألون ثام وجواهرها،
ًا، منها تجدوا لم فعلتم لو والله طلب في ضلل على أنأكم ولعلمتم شيئ

ما بنيسابور، والمجوسا الكتابين أهل من يديه، على أسإلم أنأه الدنأيا.ّ ويذكر
عشية ودفن الخميس، عشية وامرأة.ّ وتوفي رجل آلف خمسة على يزيد

وثالثامائة.ّ قال وثامانأين ثالث سإنة رجب، من والعشرين الخامس الجمعة،
ذلك تسع لم البلد ميادين فإن خوانأجان، جبانأة في عليه الحاكم: وصلي

تخلف أنأه أرى وما الجمع، ذلك مثل قط بنيسابور رأيت فما أنأا فأما الخلق،
والفريقين.ّ والرعية السلطان من أحد، عنه
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النون.ّ  آخرها وفي التشديد مع والراء الكاف الكرانأي: بفتح
من جماعة منها وكان بأصبهان، كبيرة محلة وهي كران، إلى النسبة هذه

الله عبيد بن أحمد بن الله عبد بن عمر بن محمد طاهر منهم: أبو المحدثاين؛
علي بن بكر أبي من الحديث سإمع وبإفادته الحنفي، بشر خال ابن الكرانأي،

وتسعين سإت سإنة الولى، جمادى من عشر السابع في الذكوانأي.ّ وتوفي
يعرف فقال: لم منده، بن عمرو أبي بن يحيى زكريا أبو وأربعمائة.ّ ذكره

التحديث.ّ شرائط
الكرانأي البقال يونأس بن محمد بن أحمد بن علي بن محمد بكر وأبو

البهري.ّ روى جعفر وأبو الحافظ، مندة بن الله عبد أبي عن الشرابي.ّ حدث
ثامان سإنة الشيرازي.ّ مات الوارث عبد بن الله هبة القاسإم أبو عنه

الرواية.ّ  وأربعمائة.ّ قليل وخمسين
السلمي، الله عبد بن محمد بن إبراهيم بن منصور بن إبراهيم القاسإم وأبو

ًا بحرويه.ّ كان بسبط المعروف القاسإم، أبو الكرانأي الجبار ًا، شيخ صالح
ًا، منه سإمع المقري، بن إبراهيم بن محمد بكر أبا السمع.ّ سإمع ثاقيل عفيف
هماما، بن الرزاق لعبد التفسير وكتاب الموصلي، يعلى لبي المسند كتاب

عنه.ّ شبيب، بن سإلمة عن الحرانأي، عروبة أبي عن المقري، ابن عن بروايته
الخلما، الله عبد أبو عنه لنا للجندي.ّ روى والمدينة مكة فضائل كتاب وبعض

الصالحانأي، طلحة بن الله عبد وأبو الصباغ، الوفاء وأبو الصيرفي، الفرج وأبو
وسإتين ثالث أو اثانتين سإنة في ولدته وغيرهم.ّ كانأت العطار، منصور وأبو

وأربعمائة.ّ وخمسين خمس سإنة الول، ربيع شهر في وثالثامائة.ّ وتوفي
ثاقة، كان المحلة، هذه أهل من الكرانأي، عاصم بن محمد بن أحمد علي وأبو

ًا، عن الحديث كثير وكان به، ويذاكر ويفهم، الحديث، يحفظ مأمونأ
عبد بن وعمران الشيبانأي، يزيد بن أحمد بن الله عبد عن الصبهانأيين.ّ يروي

إسإحاق أبو عنه وغيرهم.ّ روى النعمان، بن محمد بن الله وعبد الرحيم،
الحافظ، مردويه بن موسإى بن أحمد بكر وأبو حمزة، بن محمد بن إبراهيم

وثالثامائة.ّ وثالثاين تسع سإنة الول، ربيع شهر في وفاته وجماعة.ّ وكانأت
الموحدة.ّ  الباء آخرها وفي الراء وكسر الكاف الكربي: بفتح

بن عمرو بن محمد الله عبد لبي العلى، الجد وهو كرب، إلى النسبة هذه
عن حمص.ّ يروي أهل من الكربي، الحمصي كرب أبي بن هاشم بن الحسن

بن إبراهيم بن محمد بكر أبو عنه الحمصي.ّ روى السكونأي عمرو بن سإعيد
الصبهانأي.ّ المقري

آخرها.ّ  في والجيم والراء الكاف الكرجي: بفتح
هذه النسبة إلى الكرج، وهي بلدة من بلد الجبل، بين أصبهان وهمذان،

ًا، وبنيت الكرج في زمن المهدي، وهو أبو ًا من عشرين يوم أقمت بها قريب
عبد الله محمد بن أبي جعفر المنصور، وبناها عيسى بن إدريس بن معقل

بن عمرو بن خزاعي العجلي، وكان من عرب الكوفة، وكان هو وأولده
يقطعون الطريق في برية نأواحي أصبهان، ثام تاب وجمع عشيرته، وأجرى
الماء في أرض الكرج وتوطنها، ثام ابنه أبو دلف القاسإم بن عيسى العجلي

زاد في عمارتها، وجعلها تشبه البلدة؛ والمشهور بهذه النسبة: محمد بن
محمد بن داود الكرجي، حدث بطوسا.ّ
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وأبو الحسين الكرجي الصم، حدث بمصر.ّ كتب عنه عبد الغني بن سإعيد.ّ
وأبو العباسا الكرجي، القاضي، المقيم بمكة.ّ

ومحمد بن علي الكرجي الفقيه.ّ يروي عن أحمد بن أبي عمران الهروي
بمكة.ّ

وأبو العباسا أحمد بن محمد بن يزيد، الفقيه الكرجي.ّ سإكن بغداد، وحدث
بها عن أبي مسعود الرازي، وعبد العزيز بن معاوية القرشي، وأحمد بن
عبد الرحمن الحرانأي، ويوسإف بن سإعيد بن مسلم المصيصي.ّ روى عنه
عمر بن بشران السكري، وأبو الحسين بن البواب، ومحمد بن المظفر
الحافظ.ّ وقال عمر بن بشران: حدثانا الكرجي إملء في القطيعة، سإنة

خمس وثالثامائة، وكان ثاقة، يحفظ.ّ وقال غيره: توفي في جمادى الولى،
سإنة إحدى وعشرين وثالثامائة.ّ

وأبو طاهر أحمد بن الحسن بن أحمد الباقلنأي، محدث بغداد في عصره،
كان يعرف بالكرجي.ّ روى عن أبي علي بن شاذان، وطبقته.ّ حدثانا جماعة

من مشايخنا عنه.ّ
ًا، وحدث وأخوه: أبو غالب أحمد بن الحسن الباقلنأي، يعرف بالكرجي أيض
عن جماعة: مثل: أبي علي بن شاذان، وأبي الحسين المحاملي، وغيرهما.ّ

روى لنا عنه جماعة ببغداد، وأصبهان، وجرجان، ومرو.ّ وكانأت وفاته في
شهر ربيع الخر، سإنة خمسمائة، ببغداد.ّ وولدته في سإنة إحدى وعشرين

وأربعمائة.ّ
وأبوه: أبو علي الحسن بن أحمد بن الحسن بن حدادي الكرجي الباقلنأي،

كرجي الصل.ّ ذكره أبو بكر الحافظ، قال: وكتب معنا من شيوخنا: أبي
ًا، ًا، دين عمر بن مهدي، وأبي الحسين بن المقيم، وكتبت عنه.ّ وكان صدوق

ًا، من أهل القرآن والسنة.ّ وكانأت ولدته سإنة اثانتين وثامانأين وثالثامائة.ّ خير
ووفاته في المحرما، سإنة أربعين وأربعمائة، ودفن بباب حرب.ّ

وجماعة من أهل الكرج، كتبت عنهم بها، وبغيرها من البلد، فكتبت بالكرج
عن: الماما أبي الحسن محمد بن أبي طالب عبد الملك بن محمد

ًا من الحديث، وسإمعت من ابنه أبي معمر ًا، مكثر ًا متقن الكرجي، وكان إمام
وهب الله بالكرج، ومن ابنه الخر أبي معشر رزق الله بن أبي الحسن

الكرجي، سإمعت منه بقوشنج كتاب اعتلل القلوب للخرائطي، وغيره.ّ 
وأبو نأصر عبد الحكيم بن المظفر الفحفحي، الديب، الكرجي.ّ سإمعت منه

بالكرج.ّ
والقاضي أبو سإعد سإليمان بن محمد بن الحسين القصار، المعروف

بالكافي الكرجي، واحد عصره في علم النظر والصول، قرأت عليه، وعلى
عبد الحكيم جزء لوين بروايتهما عن أبي بكر ابن ماجه.ّ

وأبو الصفاء ثاامر بن علي الكرجي.ّ يروي عن أبي الحسن السمنجانأي،
قرأت عليه بالكرج.ّ

وأبو حفص عمر بن الكرجي، قرأت عليه بالكرج، عن أبي الصفاء ثاامر بن
علي الكرجي، جد المذكور.ّ وغيرهم.ّ

وصاحبنا الزاهد أبو نأصر عبد الواحد بن عبد الملك الفضلويي الكرجي،
كتبت عنه بالكرج، ثام ببغداد، ثام بواسإط، وكان أحد الزهاد، يسلك البادية
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على النأفراد في غير موسإم الحاج، وجاور سإنين.ّ وصحب الكابر.ّ
ومن القدماء: أمير الكرج، أبو دلف القاسإم بن عيسى بن إدريس بن

معقل بن عمرو بن شيخ بن معاوية بن خزاعي بن عبد العزى بن دلف بن
جشم بن قيس بن سإعد بن عجل بن لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن
وائل بن قاسإط بن هنب بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسإد بن ربيعة

ًا، ًا، أديب ًا، شجاع بن نأزار بن معد بن عدنأان الكرجي العجلي، كان أمير
ًا، ورد بغداد غير مرة، وكان يسافر عنها، وبها ًا، وبطلً شجاع ًا جواد وسإمح

مات، وحكى أن بكر بن النطاح أنأشده: 
عسكر دلف أبي وخلقآية دلـف أبـي مثـال

تنظـر دلف أبي بعينيالدارعين إلى المنايا وإن
ًا بنهر البلة، ثام عاد من قابل، فأمر له بعشرة آلف درهم، فمضى واشترى بها بستانأ

فأنأشده: 
مشـيد بالرخاما قصير عليهاجنة البلة نأهر في ابتعت بك
عـتـيد للهبات مال وعندكيعرضونأها بها أخت لزقها إلى

فقال له أبو دلف: بكم الخرى؟ قال: بعشرة آلف.ّ قال: ادفعوها إليه.ّ ثام قال: ل
تجئني قابلً، فنقول بلزقها أخرى، فإنأك تعلم أن لزق كل أخرى متصلة، إلى ما لنأهاية

له.ّ
وذكر العتابي، قال: اجتمعنا على باب أبي دلف، جماعة من الشعراء، فكان يعدنأا

بأمواله من الكرج وغيرها، فأتته الموال، فبسطها على النأطاع وأجلسنا حولها، ودخل
يقول: إلينا، فقمنا إليه، فأومأ إلينا أن ل نأقوما إليه، ثام اتكأ على قائم سإيفه، ثام أنأشأ 

وأكـبـر أجـل عنـدي أياديكمعنـدكـم يد ل الزوار أيها يا أل
أفردتمونأـي كنتم فإن

لـلـرجـا
لي شكركم من لكم فشكري

 أكثر
دلصا مالي من كفانأي

وسإـابـح
الحديد صافي من وأبيض
 ومغفر

ثام أمر بنهب تلك الموال، فأخذ كل واحد منا على قدر قوته.ّ
وذكر أن جماعة من الشعراء اجتمعوا على باب أبي دلف، فمدحوه، وتعذر عليهم
ًا له يعتذر إليهم، الوصول إليه، وحجبهم حياء لضيقة نأزلت به، فأرسإل إليهم خادم
ويقول: انأصرفوا في هذه السنة، وعودوا إلى القابلة، فإنأي أضعف لكم العطية،

إليه: وأبلغكم المنية، فكتبوا 
أشـتـات وأهلنـا بضر رالـده مسنا قد العزيز أيهذا

مـزجـاة بضـاعة ولدينافـقـير كبـير شيخ وأبونأا
التـرهـات بها وبضاعاتناعلـينـا فبارت طلبها قل

أمـوات فإنأنـا وصدق لالكي لنا وأوف شكرنأا فاغتنم
فلما وصل إليه الشعر ضحك، وقال: علي بهم.ّ فلما دخلوا قال: أبيتم إل أن تضربوا

الشاعر: وجهي بسورة يوسإف، والله إنأي لمضيق، ولكني أقول، كما قال 

ًا عـلـيك أن خبـرت لقد دينـ
واقض دينك رقم في فزد

 ديني
ًا، وفرقهم فيهم.ّ ًا بأربعين ألف يا غلما، اقترض لي عشرين ألف

ًا لبي دلف، وهو مقطب: أنأت الذي يقول فيك  الشاعر: وحكى أن المأمون قال يوم
 ومحتضره مغزاه عنددلـف أبـو الدنأيا إنأما
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أثاره على الدنأيا ولتدلـف أبـو ولى فإذا
فقال: يا أمير المؤمنين، شهادة زور، وقول غرور، وملق معتف، وطالب عرض، وأصدق

يقول: منه ابن أخت لي حيث 
ألتمس الرض أجوب دعيني
الغنى

الناسا ول الدنأيا الكرج فل
قاسإـم

فضحك المأمون، وسإكن غضبه.ّ 
ًا أتانأي بعد موت أبي، وحكى ابنه دلف بن أبي دلف، قال: رأيت كأن آتي

ًا وحشة، وعرة سإوداء فقال: أجب المير، فقمت معه، وأدخلني دار
ًا فيها، ثام أدخلني الحيطان، مقلعة السقوف والبواب، ثام أصعدنأي درج
غرفة في حيطانأها أثار النيران، وفي أرضها أثار الرماد، وإذا أبي عريان،

واضع رأسإه بين ركبتيه، فقال لي كالمستفهم: دلف؟ فقلت: نأعم، أصلح
الله المير، فأنأشأ يقول: 

الخـنـاق البرزخ في لقينا ماعنـهـم تخف ول أهلنا أبلغن
قد ما كل عن سإئلنا قد

فعلـنـا
قد وما وحشتي فارحموا

 ألقي
يقول: أفهمت؟ قلت: نأعم.ّ ثام أنأشأ 

 حي كل راحة الموت لكانتـركـنـا متنا إذا كنا فلو
شيء كل عن بعده ونأسألبـعـثـنـا متنـا إذا ولكنا

انأصرف.ّ قال: فانأتبهت.ّ
ومائتين.ّ وعشرين خمس سإنة في دلف أبو مات
أصبهان، قدما الحافظ، الكرجي الحجاج بن عمارة بن أحمد عمارة وأبو

إسإحاق بن محمد مثل البغداديين، عن وروى عصاما، بن أحمد من وسإمع
يثني العسال أحمد أبو وغيرهم.ّ وكان الدوري، محمد بن وعباسا الصاغانأي،

بالكرج.ّ منه المقري.ّ سإمع الله عبيد بن أحمد عنه فضله.ّ روى ويذكر عليه،
الجيم.ّ  آخرها وفي الراء وسإكون الكاف الكرجي: بضم

منها خرج الروما، من أذربيجان، ثاغور من نأاحية وهي كرج، إلى النسبة هذه
عبد بن فيروز الحسن منهم: أبو ورووا؛ الحديث، سإمعوا الموالي من جماعة

أبو وهو الموصلي، المنجم عيشون بن الفضل أبي عتيق الكرجي، الله
بالموصل بغداد.ّ سإمع سإاكني من وكان الخياط، فيروز بن سإليمان شيخنا

محمد جعفر أبا وببغداد السنجاري، الله عبد بن العلى عبد نأصر أبا القاضي
بن المبارك المعمر أبو عنه لنا وغيرهما.ّ روى المعدل، المسلمة بن أحمد بن

بدمشق، الحافظ الحسن بن علي القاسإم وأبو ببغداد، النأصاري، أحمد
وخمسمائة.ّ وعشرين خمس سإنة حدود في وفاته وكانأت

وسإكون الكاف بفتح الكرخ، اسإمها مواضع عدة إلى النسبة الكرخي: هذه
سإامرة:  كرخ إلى منها المعجمة؛ الخاء آخرها وفي الراء

والعراقيين.ّ الكوفي، نأعيم أبي عن منها.ّ يروي الكرخي الوليد بن وأحمد
الفرغانأي.ّ أركين بن حاجب عنه يروي
إليها: بالنسبة اشته منها؛ الغربي بالجانأب محلة وهي بغداد، كرخ إلى ومنها
عنه شبيب.ّ روى بن الحسن عن حدث الكرخي، العطار الحسن بن أحمد
الكتانأي.ّ حمزة
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الكاتب الحسين بن الله عبيد بن محمد بن الله عبيد بن محمد بكر وأبو
يعقوب بن ويوسإف مخلد، بن ومحمد المحاملي، الله عبد أبا سإمع الكرخي،

بن يحيى بن ومحمد الصفار، محمد بن وإسإماعيل البهلول، بن إسإحاق بن
بن محمد بن والحسن النجاد، سإليمان بن وأحمد حرب، بن علي بن عمر

شاهين بن حفص أبو عنه التمار.ّ روى داسإة بن بكر وأبا الفسوي، عثمان
ًا محمد بن وأحمد الزهري، القاسإم وأبو حنبل، بن أحمد فضائل في خبر

هذا الكرخي ذكر البرقانأي بكر أبا الخطيب: سإمعت العتيقي: وغيرهم.ّ قال
له قال: وكان -، الصيرفي منصور أبا - يعني الكرخي ابن كاتب فقال: كان

لحيته في شابا وكان فوائد، الدارقطني له وخرج الدارقطني، من قرابة
سإنة الحجة، ذي في ثاقة.ّ ومات ثاقة، فقال: ثاقة، ثاقة؟ بياض.ّ فقلت: أكان

وثالثامائة.ّ وثامانأين ثامان
الفيرزان بن منها: معروف العراق؛ بنواحي قرية باجدا، كرخ إلى ومنها

المشتهر.ّ محفوظ، أبو الكرخي،
عنه معروف.ّ روى أخيه عن حكى الكرخي، الفيرزان بن عيسى وأخوه
العلف.ّ فهرويه بن سإليمان بن محمد
الحافظ العلء أبو عنه حدثاني فيما الحافظ، المقدسإي الفضل أبو وذكر

ًا قال: سإمعت بأصبهان، باجدا، كرخ من يقول: نأحن المجهز، الكرخي خلف
اليوما.ّ إلى يزار معروف وبيته الكرخي، معروف منها
أعلم.ّ والله بغداد، كرخ إلى فنسبه الحافظ، البغدادي الخطيب بكر أبو وأما

يغشاه الدنأيا، عن والعزوف بالزهد، المشهورين المجتهدين أحد وكان
الدعوة، مجاب بأنأه يوصف العارفون.ّ وكان بلقائه ويتبرك الصالحون،

بن والربيع خنيس، بن بكر عن يسيرة، أحاديث وأسإند كرامات، عنه ويحكى
المروزي، يحيى بن وزكريا البزار، هشاما بن خلف عنه وغيرهما.ّ روى صبيح،
سإنة في الناسا.ّ ومات جمعها مستحسنة، أخبار طالب.ّ وله أبي بن ويحيى

أصح.ّ ومائتين.ّ والول أربع مائتين.ّ وقيل: سإنة
ًا:  القرية هذه ومن أيض

كرخ أهل من الكرخي، الفقيه دلهم بن الحسين بن الله عبيد الحسن أبو
بن ومحمد القاضي، إسإحاق بن إسإماعيل عن وحدث بغداد، سإكن جدان،

شاهين، بن حفص وأبو حيويه، بن عمر أبو عنه الحضرمي.ّ روى الله عبد
الله.ّ رحمه حنيفة، أبي مذهب على المصنف وهو وغيرهما،

بن الله عبيد بن سإلمة بن أحمد العباسا أبو جدان: القاضي كرخ أهل ومن
ًا، كان جدان كرخ أهل من الكرخي محمد بن إبراهيم بن مخلد ً امام فاضل

به يضرب وكان الفضل، غزير العقل، كامل وكان المناظرين فحول من
علي بن إبراهيم إسإحاق أبا والوقار.ّ سإمع السكون في بغداد في المثل

البركات أبا وأباه الصباغ، بن محمد بن السيد عبد نأصر وأبا الشيرازي،
وأبا الدامغانأي، علي بن محمد الله عبد وأبا الكرخي، الله عبيد بن سإلمة

بن أحمد بن محمد بكر أبا وبأصبهان الزينبي، علي بن محمد بن محمد نأصر
البهري.ّ ماجه بن الحسن

وعشرين سإبع سإنة رجب، في أصحابنا.ّ وتوفي من جماعة عنه لنا روى
الشيرازي.ّ إسإحاق أبي أسإتاذه قبر عند أبرز، بباب وخمسمائة.ّ ودفن
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أحد كان الكرخي، سإلمة بن الله عبيد بن محمد الله عبد أبو أخيه وابن
ًا السيرة جميل وكان المعدلين، الشهود ً بيته، لزم أبا يعنيه.ّ سإمع بما مشتغل
يسيرة.ّ وكانأت أحاديث منه البندار.ّ سإمعت البسري أحمد بن علي القاسإم
وأربعمائة.ّ وسإتين ثامان سإنة في ولدته

بن القاسإم بن محمد بن إسإحاق بن محمد بن علي بن محمد الفوارسا وأبو
الملك عبد بن محمد بكر أبا البصرة.ّ سإمع كرخ من قيل: هو الكرخي، محمد

أبو عنه لنا المسلمة.ّ روى بن أحمد بن محمد جعفر وأبا القرشي، محمد بن
عشرة أربع سإنة الخر، ربيع شهر في الخفاف.ّ وتوفي كامل بن المبارك بكر

ببغداد.ّ وخمسمائة،
بن العباسا أبي قرابة الكرخي، بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر وأما

القاسإم أبي القاضي نأواب أحد كان الكرخ، هذا من أنأه وظني الكرخي،
المعاشرة.ّ سإمع حسن والحكاما، القضاء في الطريقة مرضي كان الزينبي،

بن أحمد بن علي بن الحسين الله عبد وأبا النعالي، طلحة بن الله عبد أبا
خمس سإنة في ولدته أحاديث.ّ وكانأت منه وغيرهما.ّ سإمعت البسري،
وأربعمائة.ّ وسإبعين

صالح بن المغيرة بن عزرة بن الحسن بن علي بن محمد بن محمد بكر وأبو
وثالثامائة.ّ اثانتين سإنة البصرة.ّ ولد من وأصله جدان، كرخ أهل من الكرخي،

حدثاني السوطي، إسإماعيل بن محمد بن أحمد عن بها وحدث بغداد، وسإكن
ثاقة.ّ الطناجيري.ّ وكان علي بن الحسين عنه
أهل من الكرخي، الشافعي الفقيه علي بن عمر بن منصور القاسإم وأبو
على الفقه بها بغداد.ّ ودرسا إبراهيم.ّ سإكن البدر أبي شيخنا جد جدان، كرخ
المخلص، الرحمن عبد بن محمد طاهر أبا السإفرايني.ّ وسإمع حامد أبي

ًا.ّ سإماعه وكان عنه، قال: كتبت و الخطيب، بكر أبو بعده.ّ ذكره ومن صحيح
ببغداد.ّ وأربعمائة، وأربعين سإبع سإنة الخرة، جمادى في ومات
الشافعي، الفقيه الكرخي، علي بن عمر بن منصور بن محمد بكر أبو وابنه
ًا.ّ سإكن جدان كرخ أهل من ًا كان بغداد، كرخ أيض ًا، فقيه ًا.ّ يرجع صالح متدين
شاذان بن إبراهيم بن أحمد بن الحسن علي أبا وعلم.ّ سإمع فضل إلى

وغيرهما.ّ البزاز، مخلد بن إبراهيم بن محمد بن محمد الحسن وأبا البزاز،
عبد البركات وأبو السمرقندي، أحمد بن إسإماعيل القاسإم أبو عنه لنا روى

وثامانأين اثانتين سإنة الولى، جمادى في الحافظ.ّ وتوفي المبارك بن الوهاب
حرب.ّ باب مقبرة في ودفن وأربعمائة،

بغداد، كرخ يسكن كان الكرخي، منصور بن محمد بن إبراهيم البدر أبو وابنه
ًا كان جدان، كرخ من وأصله السإفرايني، حامد أبي الماما دار في شيخ

ًا، ًا، مسن ًا، مستور ًا، كبير ًا، صالح بجهد.ّ سإمع إل المشي عن وعجز وضعف دين
وأبا النقور، بن الحسن وأبا المأمون، ابن الغنائم وأبا الخطيب، بكر أبا

آخر وهو وغيرهم، السإماعيلي، مسعدة بن القاسإم وأبا المهروانأي، القاسإم
الكثير عليه قرأت الشاهجانأية، الله عبد بن محمد بنت خديجة عن حدث من

ًا، ولدته بالكرخ.ّ وكانأت ومات قبلها، أو وأربعمائة، خمسين سإنة في تقدير
حرب.ّ بباب ودفن وخمسمائة، وثالثاين تسع سإنة من الول، ربيع شهر في

المهملة.ّ  الدال آخرها وفي الراء وسإكون الكاف الكردي: بفتح
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بكر أبي عن الكردي.ّ يروي محمد بن علي النسبة: أبو بهذه والمشهور
الكاف.ّ بفتح السهمي، يوسإف بن حمزة السإماعيلي.ّ ذكره

المهملة.ّ والدال الراء وسإكون الكاف الكردي: بضم

القرى، بعضهم سإكن وقد بالصحارى، ينزلون بالعراق طائفة إلى النسبة هذه
ًا لهم: الكراد، يقال وقرية إليهم: الكردي، والنسبة حلوان، جبال في خصوص
ًا، لها: كرد.ّ يقال أيض
يشبه اسإم وهو المشهورين، الثقات من الواسإطي، كردي بن جابر فأما

محمد وغندر عامر، بن وسإعيد الواسإطي، هارون بن يزيد عن النسبة.ّ حدث
دينار بن مبشر بن الله عبد بن علي الحسن أبو عنه البصري.ّ روى جعفر بن

الواسإطي.ّ
النهدي.ّ روى عثمان أبي عن الكردي.ّ يروي ميمون نأصير القدماء: أبو ومن
غزوان.ّ بن وديلم زيد، بن حماد عنه
بيضاء قرى من قرية وهي كرد، قرية فهي القرية، إلى المنسوب وأما

الكردي.ّ سإمعت الله عبد بن الحسين بن علي بن الحسن منها: أبو فارسا؛
أبا يقول: سإمعت بأصبهان، الحافظ الفضل بن محمد بن أحمد العلء أبا

حدثانا الكردي، الحسن أبو يقول: شيخنا المقدسإي، طاهر بن محمد الفضل
أبي عن الصبهانأي، فاذشاه بن الحسين بن محمد بن أحمد الحسين أبي عن

فقال: النسبة، هذه عن سإألته تصنيفه، من الدعية بكتاب الطبرانأي، القاسإم
لها: كرد.ّ يقال بيضاء، قرية من نأحن
إلى ينسب الكردي، الرحمن عبد بن خالد بن إبراهيم بن عمر حفص وأبو

عمير، بن الملك عبد عن هاشم.ّ حدث بني مولى وهو أظن، فيما الكراد،
وأبي ذيب، أبي بن الرحمن عبد بن ومحمد عمير، بن الملك عبد بن وموسإى
بن وإبراهيم المخرمي، أيوب بن الله عبد عنه روى الثوري، وسإفيان معشر،
يروي ثاقة، غير وغيرهم.ّ وكان الختلي، سإنين بن وإسإحاق الجشاش، الوليد

ضعيف.ّ إبراهيم بن عقدة: عمر بن العباسا أبو الثابات.ّ وقال عن المناكير
النهروانأي.ّ سإمع العطار عيسى بن عمر بن الكردي بن علي الحسن وأبو
علي بن أحمد بكر أبو النهروانأي.ّ ذكره المقري بكران بن الملك عبد

ًا، وكان بالنهروان، عنه وقال: كتبت التاريخ، في الخطيب ًا، صدوق مستور
ًا.ّ صالح

الزاي.ّ  آخرها وفي الراء وسإكون الكاف الكرزي: بضم
هو الذي الكرز أو الجرجانأي، وبرة ابن هو أدري ول كرز، إلى النسبة هذه

الصباحي كعب بن سإليمان بن النسبة: محمد بهذه والمشهور الجوالق؛
ًا أبيه عن الكرزي.ّ يروي سإليمان بن عاصم أخت ابن البصري، ًا.ّ خبر عجيب

الكديمي.ّ يونأس بن محمد عنه روى
أهل من وبرة، بن كرز مولى يقال: إنأه الكرزي، الجرجانأي صبيح بن وشجاع
ًا.ّ روى وكان جرجان، وقيل: يروي سإليمان، بن عيسى طيبة أبي عن محتسب

ًا.ّ روى كرز عن هارون أن القصار.ّ وحكى موسإى بن إبراهيم عنه أيض
فصلى حنيفة، أبي صاحب يوسإف أبو معه كان جرجان، قدما لما الرشيد

ًا، يوسإف: أحسن لبي الجرجانأي شجاع فقال الجرجانأي، شجاع ورآه يوم
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أن وأظن إل أصلي وقت من يوسإف: فما أبو فقال القاضي، صلتك.ّ أيها
قبر قال.ّ وكان كما صلتك.ّ أو لي: أحسن يقول الجرجانأي، شجاع ورائي
ابن أن عمر أبو السإماعيلي: أرانأي بكر أبو سإليمانأاباذ.ّ قال مقابر في شجاع
ً وكان فنسيته، قبره، هانأي ًا.ّ رجل صالح

آخرها وفي اللف بعد والنون الكافين بين والراء الكاف الكركانأجي: بضم
الجيم.ّ 

لها: الكركانأجية؛ يقال خوارزما، بلدة اسإم وهو كركانأج، إلى النسبة هذه
الكركانأجي، المقري علي بن أحمد بن محمد حامد النسبة: أبو بهذه اشتهر

بالشاما، عليهم وقرأ الئمة، وأدرك القرآن، علم في الفاق إلى رحل من أحد
سإنة والولد.ّ وتوفي الصحاب ورزق التصانأيف، وصنف والعراق، والحجاز،

بمرو.ّ وأربعمائة، وثامانأين إحدى
القراءات في فاضل إماما الكركانأجي، محمد بن الرحمن عبد محمد أبو وابنه

أصحابه.ّ سإمع فضلء من وكان بجدي، اختص والقراء، الخذ حسن وعلومها،
ًا منه سإمعت أن لي يتفق ولم لقيته جماعة، عن الكثير الحديث ًا شيئ يسير

أظن.ّ فيما الحديث من
ورع، صالح، شيخ الكركانأجي، محمد بن الرحمن عبد بن محمد بكر أبو وابنه
بريدة بن محمد بن بريدة سإهل أبا عفيف.ّ سإمع الوجه، حسن الشيبة، مليح

عبد بكر وأبا المحتاجي، الرزاق عبد بن كامكار محمد أبا والديب السإلمي،
وتوفى.ّ أجزاء عليه وقرأت عنه، وغيرهم.ّ كتبت البرانأي، الصمد عبد بن الله

وفي سإاكنة النون وبعدها الساكنة الراء بينهما الكافين الكركنتي: بكسر
باثانتين.ّ  المنقوطة التاء آخرها

المغرب؛ بلد إحدى القيروان، قرى من قرية وهي كركنت، إلى النسبة هذه
منها: 

القرية، بهذه ولد الصوفي، المغربي وقيل: سإالم، سإلما، بن سإعيد عثمان أبو
والصبر والزهد، الورع، في عصره أوحد وكان عثمان، أبي بالمغربي واشتهر

الخير أبا وصحب الشاما، بلد دخل ثام بمصر، الشيوخ العزلة.ّ لقي على
ثام الموسإم، في يظهر ل وكان العشر، فوق سإنين بمكة وجاور القطع،
بالعراق، المقاما فسئل السنة، في بمكة، لحقته لمحنة العراق إلى انأصرف

كبار من مات.ّ وكان أن إلى بها وبقي نأيسابور، فورد ذلك، إلى يجبهم فلم
المغربي، الله عبد أبو مذكورة.ّ وحكى وكرامات مأثاورة، أحوال له المشايخ،

واشتد مثانأتي، إلى نأزل حتى ركبتي، في وجع بي وكان ببغداد، قال: كنت
وغوثاه بالله، اسإتغاثاتك الجن: ما بعض فنادانأي بالله، أسإتغيث وكنت وجعي،

أهل سإمع حتى مقالتي، في وزدت صوتي، رفعت ذلك سإمعت بعيد! فلما
سإطل إلي فقدما البول، علي غلب حتى سإاعة إل كان فما صوتي، الدار

السطل، وسإط وضرب بقوة، شيء مذاكيري من فخرج الماء، فيه أهريق
ًا، له سإمعت حتى قد حجر هو فإذا فطلب، الدار، في كان من فأمرت صوت
به.ّ الظن الغوث! وهكذا أسإرع الوجع.ّ وقلت: ما وذهب مثانأتي، من خرج

أصحابنا: من جماعة لي قال: قال القوال، الصغير علي بن محمد وحكى
عليه.ّ فقلت: إنأه فنسلم المغربي، عثمان أبي الشيخ على نأدخل حتى تعال
فلما عثمان، أبي على فأدخلنا علي، منه.ّ فألحوا أسإتحيي وأنأا منقبض، رجل
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وانأبساطي بالحجاز، انأقباضي كان الحسن، أبا قال: يا علي، بصره وقع
وأشباح، فقال: قوالب الخلق، عن المغربي عثمان أبو وسإئل بخراسإان،

عثمان السلمي: أبو الرحمن عبد أبو القدرة.ّ وقال أحكاما عليهم تجري
ًا كان المغربي إليه، نأسب زور في العلوية إلى به فسعي سإنين، بمكة مقيم
بها وأقاما بغداد، إلى فرجع مكة، من أخرجوه حتى العلوية، علية وحرش

وثالثامائة.ّ وسإبعين ثالث سإنة بها، ومات نأيسابور، إلى منها خرج ثام سإنة،
الحيري.ّ عثمان أبي بجنب ودفن

النون.ّ  آخرها وفي الراء وسإكون بفتحها وقيل الكاف الكرمانأي: بكسر
وبردسإير، والسيرجان، وجيرفت، شتى: مثل: خبيص، بلدان إلى النسبة هذه
بكسر اشتهر أنأه غير الصحيح، وهو الكاف، بفتح وقيل كرمان، لجميعها يقال

الكاف.ّ
والمتأخرين.ّ المتقدمين من كثيرة جماعة النسبة بهذه والمشهور

عن العنبري.ّ يروي الكرمانأي إبراهيم بن حسان هشاما المتقدمين: أبو فمن
وأهل المديني، بن علي عنه مسروق.ّ روى بن وسإعيد اليلي، يزيد بن يونأس

العراق.ّ
محمد بن أميرويه بن محمد بن الرحمن عبد الفضل المتأخرين: أبو ومن

محمد بكر أبي القاضي أسإتاذه وعن أبيه، عن لنا مرو.ّ روى الكرمانأي.ّ نأزيل
وغيرهم.ّ الهشامي، محمد بن الله عبيد الفتح وأبي الرسإابندي، الحسين بن

سإنة ولدته وكانأت بمرو، وخمسمائة وأربعين أربع سإنة القعدة، ذي في مات
بكرمان.ّ وأربعمائة، وخمسين سإبع

أخو المعني، المهلب بن عمرو بن وهو: الكرمانأي رجل، اسإم النسبة ولهذه
ذر.ّ بن عمر بن وبشر سإلمة، بن حماد عن القصري.ّ يروي عمرو بن معاوية

الفارسإي.ّ شاذان بن إبراهيم بن إسإحاق عنه روى
عرف ولكن كرمان، أهل من يكن لم بالكرمانأي، المعروف جديع، بن وعلي

أبو بينهما دخل ثام وقع، ما سإيار بن نأصر وبين بينه وقع الذي وهو السإم، بهذا
ًا، وغلبهما الدولة، صاحب مسلم الفتوح.ّ في معروفة وقصتهم جميع

صحبة.ّ وله فرقد، عن الكرمانأي.ّ يروي مهران بن التابعين: الحسن ومن
سإلما.ّ بن محمد عنه روى
يقال قرية أهل من الكرمانأي، البخاري هبيرة بن عمرو بن حفص عمرو وأبو

ًا، بغداد قدما أنأه الثلج، بن القاسإم أبو لها: كرمانأية.ّ وذكر عن وحدثاهم حاج
من أنأه وظني الخطيب، بكر أبو ذكره الكشانأي.ّ قلت: هكذا مجاع بن شجاع

موضعه.ّ في وسإأذكره سإمرقند، وسإغد بخارى بين بلدة كرمينية،
إليها: الكرمانأي؛ والنسبة الكرمانأية، لها: مربعة يقال كبيرة، محلة وبنيسابور

 إليها:  بالنسبة واشتهر
الشيبانأي، الكرمانأي الله عبد بن يعقوب بن يوسإف بن يعقوب يوسإف أبو

الحافظ: الله عبد أبو الحاكم قال الخرما، بابن المعروف الحافظ، الفقيه
بخطه: كتابه ظهر على الحاكم: وقرأت قال الكرمانأية، مربعة وخطتهم
يكاتبه وكان بمصر، المقاما أطال كان الكرمانأي.ّ وقد يوسإف بن ليعقوب

منها الخرما بن الله عبد أبو أرانأا وقد المزنأي، إبراهيم أبو القرطاسا على
ًا.ّ سإمع وعمرو الحنظلي، إبراهيم بن وإسإحاق سإعيد، بن قتيبة بخراسإان كتاب
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الهمدانأي، كريب أبا وبالكوفة النأباري، سإعيد بن سإويد وبالحديثة زرارة، بن
ويونأس وهب، بن الله عبد أبا وبمصر الجمحي، معاوية بن الله عبد وبالبصرة

محمد وبالجزيرة عمار، بن وهشاما اليتيم، بن دحيم وبالشاما العلى، عبد بن
مرة.ّ روى غير حنبل بن أحمد على دخل كان وقد كريمة، أبي بن وهب بن

حمشاذ بن وعلي الخرما، بن الله عبد أبو وابنه الشرقي، بن حامد أبو عنه
بن لمحمد الحاكم: قلت وغيرهم.ّ قال هانأي، بن صالح بن ومحمد العدل،

علينا يبخل الله عبد أبو قال: كان الخرما؟ يعقوب عن يكثروا لم صالح: كيف
ًا.ّ وتوفي المحل، كبير الرجل وكان منه، يمكننا فل أبيه، بحديث في محتشم
ومائتين.ّ وثامانأين سإبع سإنة شعبان،

أبي بن محمد أبو الكرمانأي.ّ قال الحنظلي، إسإماعيل بن حرب محمد وأبو
الله وعبيد الباهلي، سإليمان بن أحمد يحيى أبي عن يروي أبي، حاتم: رفيق

أبي عنه كتب راهويه، بن وإسإحاق حنبل، بن وأحمد العنبري، معاذ بن
بدمشق.ّ

الياء بعدها الجيم وكسر الميم وضم الراء وسإكون الكاف الكرمجيني: بفتح
النون.ّ  آخرها وفي باثانتين تحتها من المنقوطة

الحسن منها: أبو نأسف؛ قرى من قرية وهي كرمجين، إلى النسبة هذه
قرية من النسفي، الكرمجيني عمر بن خنيس بن الطيب بن اليمان

بن نأصر ابني داود، سإليمان وأبي الله، عبد محمد أبي عن كرمجين.ّ يروي
الحجة، ذي في المستغفري.ّ ومات العباسا أبو عنه البزدويين.ّ روى سإهيل

وثالثامائة.ّ وثامانأين اثانتين سإنة
العباسا أبو الكرمجيني.ّ ذكره عمر بن خنيس بن الطيب طاهر أبو ووالده

بن لوهب المبدأ كتاب له - ورأيت الطيب - يعني وقال: روى المستغفري،
وثالثامائة.ّ وعشرين ثالث سإنة في كتابته وتاريخ منبه،

باثانتين المنقوطة والياء الميم وكسر الراء وسإكون الكاف الكرميني: بفتح
آخرها.ّ  في والنون تحتها من
عشر ثامانأية على النهر، وراء ما بلد إحدى وهي كرمينية، إلى النسبة هذه

ًا الكرميني، طاهر بن علي تراب أبا الديب وسإمعت بخارى، من فرسإخ
كأرمينية.ّ قالوا: هي رأوها لما الفتوح في العرب فإن كرمينية؛ يقول: بلدتنا

ًا بها أقمت بأرمينية، والخضر المياه وكثرة الحسن، في شبهوها وليلة، يوم
من جماعة منها خرج عليها، الخراب اسإتولى وقد سإمرقند، إلى توجهي في

ًا والمشاهير، والعلماء، الئمة، ًا؛ قديم بن محمد الله عبد فمنهم: أبو وحديث
حامد أبو عنه يرويها نأسخة له الكرميني، الشيبانأي يزيد بن المنذر بن الضوء
سإلما، بن القاسإم عبيد أبي عن هو وحدث الكرميني، الليث بن أحمد

حرب، بن وسإليمان الحوضي، عمر وأبي الكشميهني، سإعيد بن ومزاحم
ومائتين.ّ وثامانأين اثانتين سإنة مسرهد.ّ مات بن ومسدد
شيبان بن الملك عبد بن يزيد بن المنذر بن الضوء بن أحمد بكر أبو وأخوه

الله عبد وأخيه قعنب، بن مسلمة بن إسإماعيل عن الكرميني.ّ يروي البكري
أبو عنه وغيرهم.ّ روى إبراهيم، بن ومكي المبارك، بن والحكم مسلمة، بن

وغيرهما.ّ قال بحير، بن محمد بن وعمر الخليل، بن محمد بن أحمد الخير
السماء بين تطير صحيفة كأن المناما في الكرميني: رأيت محمود بن علي
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الرحمن الله مكتوب: بسم فيها فإذا فنظرت، يدي، في فوقعت والرض،
عذاب من الضوء بن لحمد براءة العليم، العزيز الله من كتاب هذا الرحيم،

ومائتين.ّ وسإتين خمس سإنة رجب، من النصف في أليم.ّ مات
المشهور.ّ المحدث الكرميني محمد بن والمستقر

في المختصر كتاب الكرميني.ّ روى القضاعي محمد بن المسيب والماما
المروزي، حليم بن محمد بن الحسن محمد أبي عن الفزاري، الموجه لبي

ًا المسيب ويروي البصري.ّ الحسين بن الله عبد العباسا أبي عن أيض
الشافعي، أصحاب نأظار أحد وكان الكرميني، الله عبد بن عزيز الفرج وأبو
ًا.ّ وبكرمينية ببخارى، الصفة في أيض

عصره أهل أفضل التميمي، الكرميني بن طاهر بن علي تراب أبو والديب
أهل من وكان عنه، ببخارى.ّ وكتبت لقيته الطلق، على وحفظها اللغة في

كرمينية.ّ 
الكرميني أيوب بن إسإماعيل بن مصعب بن جبرئيل بن معمر سإليمان وأبو

ًا وكان سإمرقند، سإكن المؤدب، ًا، ثاقة، فاضلً، شيخ من الصول، حسن دين
بن الفتح عن بسمرقند.ّ يروي عنه الدريسي: كتبنا سإعد أبو السنة.ّ قال أهل
وغيرهما.ّ بحير، بن محمد بن عمر حفص وأبي السمرقندي، عبيد
بن ليث بن رشيد بن إبراهيم بن عاصم بن صهيب محمد القدماء: أبو ومن

العلى جده عم وكان العراق، إلى رحلة له الكرميني، قيس بن عصمة
وبشر عياض، بن والفضيل عيينة، ابن الصحابة.ّ سإمع من قيس بن عصمة

نأمير.ّ بن الله وعبد الجراح، بن ووكيع السري، بن
بن محمد جعفر أبي بن محمد بكر المنتجع.ّ وأبو بن عامر عمرو أبو عنه روى

كان الكرميني، اليشكري عثمان بن محمد بن جعفر بن أحمد بن إسإماعيل
ًا القضاعي محمد بن المسيب الوفاء أبا سإمع المذهب شافعي فقيه

بالدبوسإية.ّ منه سإمعنا ما على بأسا بكرمينية.ّ ل
والنون.ّ  اللف ثام الساكنة الراء بينهما والواو الكاف الكروانأي: بفتح

والمشهور طرسإوسا؛ قرى من قرية أنأها وظني كروان، إلى النسبة هذه
أبي عن بطرسإوسا حدث الكروانأي، حبيب بن أحمد بن النسبة: الحسن بهذه

أحمد بن سإليمان القاسإم أبو عنه الزهرانأي.ّ روى داود بن سإليمان بن الربيع
الطبرانأي.ّ أيوب بن

هذه كروان أن ظني الخطيب، الكروانأي بكر بن سإليمان بن محمد عبيد وأبو
راوية وهو أخسيكث، سإكن ممن الخطيب هذا فإن فرغانأة، قرى من قرية

بن محمد بن أحمد بن الخليل سإعيد أبي الماما للقاضي والمواعظ الداب
بن أسإامة بن محمد بن المشطب المظفر أبو عنه السجزي.ّ روى الخليل

وغيرهما.ّ الخسيكثي، الصوفي محمد بن محمد القاسإم وأبو الفرغانأي، زيد
المعجمة.ّ  الخاء آخرها وفي الراء وضم الكاف الكروخي: بفتح

منها، فراسإخ عشرة على هراة، بنواحي بلدة وهي الكروخ، إلى النسبة هذه
أبي بن الملك عبد الفتح منهم: أبو والخير؛ العلم أهل من جماعة منها خرج

الكروخي، ماخ بن منصور أبي بن القاسإم بن سإهل أبي بن الله عبيد القاسإم
من وأصله هراة، أهل من والعبادة، الخير كثير السيرة، سإديد صالح شيخ

بقراءة بهراة سإمع وكان مدة، بغداد سإكن بالكروخي، وعرف كروخ،
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السمرقندي، أحمد بن الله عبد محمد وأبي الساجي، أحمد بن المؤتمن
وأبي الجوهري، عاصم أبي بن الرحمن عبد عطاء أبي من الحافظين،
القاسإم بن محمود عامر وأبي النأصاري، محمد بن الله عبد إسإماعيل

عبد نأصر وأبي الدهان، ياسإين بن علي بن الله عبيد المظفر وأبي الزدي،
وأبي الغورجي، الصمد عبد بن أحمد بكر وأبي الترياقي، محمد بن العزيز

ببغداد، منه وطبقتهم.ّ سإمعت العمري، محمد بن علي بن محمد الله عبد
جماعة منه بقراءتي وسإمع الترمذي، عيسى لبي الجامع، جميع عليه وقرأت
أن إلى بها وجاور مكة، إلى انأتقل بغداد، من خروجي بعد أنأه وسإمعت كثيرة،
وأربعين ثامان سإنة الحجة، ذي من والعشرين الخامس في بها، توفي

ربيع شهر في بهراة، ولدته مكة.ّ وكانأت من الحاج رحيل بعد وخمسمائة،
وأربعمائة.ّ وسإتين اثانتين سإنة الول،

حافظ صالح، صوفي، شاب الكروخي، راوي بن محمد بن سإليمان داود وأبو
منها وخرج حمص إلى منه وصحبني بحلب، رأيته القراءة، كثير الله، لكتاب

بيت من انأصرافي بعد وردها ثام دمشق، إلى أنأا وخرجت بعلبك إلى
وخمسمائة، وثالثاين سإت سإنة أوائل في وذلك دمشق، في وتركته المقدسا،

ًا عنه كتبت ًا شيئ بحمص.ّ يسير
وفي الحروف آخر الساكنة الياء بعدها الراء وكسر الكاف الكريزي: بفتح

الزاي.ّ  آخرها
الكريزي، كريز بن الله عبيد بن جد: طلحة اسإم وهو كريز، إلى النسبة هذه
سإلمة.ّ بن وحماد الطويل، حميد عنه عمر.ّ روى ابن عن التابعين.ّ يروي من

آخرها وفي الحروف آخر الياء وسإكون الراء وفتح الكاف الكريزي: بضم
الزاي.ّ 

بن ربيعة بن كريز وهو شمس، عبد من بطن وهو كريز، إلى النسبة هذه
بن عثمان أما كريز، بنت وابنته: أروى مناف، عبد بن شمس عبد بن حبيب
عفان.ّ

الحضرمي.ّ بن عامر ولد أما كريز، بنت وابنته: أرنأب
يوما أسإلم المطلب، عبد بنت البيضاء كريز بن عامر وأما كريز، بن عامر وابنه

كريز بن عامر بن الله والد: عبد وهو عثمان، خلفة إلى وبقي الفتح،
النبي عن وخراسإان.ّ روى البصرة عفان بن عثمان وله الذي الكريزي،

خراسإان.ّ فتوح في آثاار وله وسإلم، عليه الله صلى
كريز، بن عامر بن الله عبد عم ابن هو الكريزي، كريز بن عبيس بن ومسلم

الخوارج.ّ  قتله
عند كانأت شمس، عبد بن حبيب بن ربيعة بن كريز بن الحارث بنت وكيسة

عبد له فولدت كريز، بن عامر بن الله عبد عليها خلف ثام الكذاب، مسيلمة
وكان الجمل، يوما قتل الرحمن وعبد قفيز، له يقال الذي الملك وعبد الله،
ولده.ّ أكبر

كريز.ّ بن عامر بن الله عبد بنت وزينب
عليه الله صلى النبي عن ورواية صحبة، له سإامة، بن السإماء: كريز وفي

وسإلم.ّ
جبل.ّ روى بن معاذ صاحب غنم، بن الرحمن عبد عن يروي كريز، بن وأيوب
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الثوري.ّ سإفيان والد مسروق، بن سإعيد عنه
قاله الصمد، عبد منه عقبة.ّ سإمع بن هشاما الباهلي.ّ سإمع معقل بن وكريز

البخاري.ّ
قتادة بن سإعيد بن كريز بن محمد بن جبلة قمامة النأساب: أبو وفي

ضماد، بن يزيد بن يحيى شريك أبي عن حدث المصري، الكريزي الصدفي
بعد وغيرهم.ّ مات مثرود، بن إبراهيم بن وعيسى العلى، عبد بن ويونأس

الثلثامائة.ّ
بن عامر بن الله عبد مولى المروزي، الكريزي واقد بن الحسين علي وأبو
الحسين، بن علي ابنه عنه بريدة.ّ روى بن الله عبد عن القرشي.ّ يروي كريز
ومائة.ّ وخمسين ومائة.ّ وقيل: سإبع وخمسين تسع سإنة مرو.ّ مات وأهل
ًا، اشترى الحكم مجلس من قاما إذا كان مرو، قضاء على وكان وعلقه لحم

فلم مسلم أبي فتنة وقعت الناسا، خيار من وكان أهله، إلى وحمله بإصبعه،
ًا عنها يسأل أيوب عن كتب قد الروايات، في أخطأ وربما انأجلت، أن إلى أحد

ًا، خوط بن وأيوب السختيانأي، عن أيوب، عن عنه، منكر حديث فكل جميع
السختيانأي.ّ بأيوب ليس خوط، بن أيوب هو إنأما عمر، ابن عن نأافع،
عن الرقي.ّ يروي الكريزي القاضي يحيى بن سإعد بن الله عبد محمد وأبو

المفضل.ّ أبو عنه القرشي.ّ روى الحرانأي سإيار بن أحمد
عن بها وحدث بغداد، قدما البصرة، أهل من الكريزي، عيسى بن وسإعيد
وعبد غندر، جعفر بن ومحمد القطان، سإعيد بن ويحيى سإليمان، بن معتمر

محمد بن الحسن عنه النأصاري.ّ روى الله عبد بن ومحمد إدريس، بن الله
بن عبيد وأبو الدقاق، نأصر بن أحمد بن الملك وعبد النأصاري، شعبة بن

عيسى بن الدارقطني: سإعيد الحسن أبو وغيرهم.ّ وقال المحاملي،
ضعيف.ّ بصري الكريزي،

عبد بن نأوفل بن كريز بن أحمد بن سإعيد بن محمد بن محمد الحسن وأبو
عبد بن حبيب بن ربيعة بن كريز بن عامر بن الله عبد بن الكريم عبد بن الله

عن أزجاه.ّ يروي أهل من الكريزي، العبشمي القرشي مناف عبد بن شمس
العنبري.ّ روى إبراهيم بن إسإحاق بن محمد بن أحمد جعفر أبي لمه جده
الكريزي.ّ محمد بن سإعيد بن محمد المظفر أبو حفيده عنه

آخر الياء بعدها المخففة أو المشددة الراء وكسر الكاف الكريني: بضم
النون.ّ  آخرها وفي الحروف

إحدى قال: إنأها وبعضهم طبس، قرى من قرية وهي كرين، إلى النسبة هذه
محمد الله عبد أبا الكريني.ّ سإمع كثير بن محمد جعفر منها: أبو الطبسين؛

جعفر بن علي بن محمد الله عبد أبو عنه العبدي.ّ روى سإعيد بن إبراهيم بن
الشيرازي.ّ القاسإم أبي معجم في حديثه الطبسي،

والزاء الكاف باب
وفي الراء وفتح الموحدة الباء وضم الزاء وسإكون الكاف الكزبرانأي: بضم

النون.ّ  آخرها
بكر وهو: أبو إليه؛ المنتسب أجداد لبعض لقب وهو كزبران، إلى النسبة هذه

بني مولى الكزبرانأي، الحرانأي سإيار بن الفضل بن الرحمن عبد بن أحمد
المجيد عبد بن الله عبيد عن بها وحدث بغداد، قدما حران، أهل من أمية،
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وعمرو الطرائقي، الرحمن عبد بن وعثمان سإقلب، بن والمغيرة الحنفي،
عنه داود.ّ روى أبي بن سإليمان بن ومحمد بكير، بن ومسكين عاصم، بن

بن الله وعبد الوراق، سإعيد أبي بن الله وعبد الجوهري، الليث بن محمد
صاعد، بن محمد بن ويحيى المطرز، زكريا بن وقاسإم نأاجية، بن محمد

ًا.ّ قال إل حاله من علمت وغيرهم.ّ وما أسإمع ولم حاتم: أدركته أبي ابن خير
ومائتين.ّ وسإتين أربع سإنة ومات منه،

النون.ّ  آخرها وفي الميم وفتح الزاي وسإكون الكاف الكزمانأي: بضم
وهو:  العلى؛ الجد إلى وهي كزمان، إلى النسبة هذه
كزمان بن زيد بن معدان بن ليث بن المثنى بن سإعيد بن ريحان عصمة أبو
الكزمانأي الناجي صفران، معدان بدل وقيل لؤي، بن أسإامة بن الحارث بن

عباد عن بها، وحدث بغداد، لؤي.ّ قدما بن سإامة بني من يقال: إنأه البصري،
وغيرهم.ّ روى المعويي، الله عبد بن ومحمد الحجاج، بن وشعبة منصور، بن

حسان بن ومحمد الجوهري، سإعيد بن وإبراهيم موسإى، بن مجاهد عنه
فلم السجستانأي، داود أبو عنه وسإئل القراطيسي، بحر بن وسإعيد الزرق،

بن محمد به.ّ وقال يحتج بصري سإعيد، بن الدارقطني: ريحان يرضه.ّ وقال
بالبصرة، وقال: توفي أولً، سإقناه كما الكزمانأي نأسب وسإاق الزهري، سإعيد
هارون.ّ بن الله عبد خلفة في ومائتين، أربع أو ثالث سإنة
بن علجة بن الله عبد بن النعمان بن البرنأد بن كزمان: عرعرة ولد ومن

الكوفة.ّ أهل من الكزمانأي، كزمان بن القفع
والسين الكاف باب

آخرها وفي اللف بينهما المهملتين والدال والسين الكاف الكسادنأي: بفتح
النون.ّ 

محمد بكر منها: أبو سإمرقند؛ قرى من قرية وهي كسادن، إلى النسبة هذه
بن الرحيم عبد بن يوسإف بن محمد بن رمضان بن سإفيان بن محمد بن

جده عن سإفيان، بن محمد عن الكسادنأي.ّ يروي سإاجد أبي بن الفضل
أحمد بن محمد بن عمر حفص أبو بكر أبي عن رمضان.ّ روى بن سإفيان

الحافظ.ّ النسفي
الحروف.ّ آخر الياء آخرها وفي المهملة السين وفتح الكاف الكسائي: بكسر

هذه النسبة لجماعة من المشاهير ببيع الكساء، أو نأسجه، أو الشتمال به ولبسه؛
منهم: إماما القراء، أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله بن بهمن بن فيروز السإدي

الكوفي، المعروف بالكسائي، النحوي، مولى بني أسإد، أحد أئمة القراء، من أهل
الكوفة.ّ سإكن بغداد، وكان يعلم بها الرشيد، ثام المين من بعده، وإنأما قيل له

الكسائي؛ لنأه دخل الكوفة، وجاء إلى مسجد السبيع، وكان حمزة بن حبيب الزيات
يقرئ فيه، فتقدما الكسائي مع أذان الفجر، فجلس وهو ملتف بكساء من البركان

السإود، فلما صلى حمزة قال: من تقدما في الوقت يقرأ؟ قيل له: الكسائي أول من
ًا فسيقرأ تقدما.ّ يعنون صاحب الكساء.ّ فرمقه القوما بأبصارهم، وقالوا: إن كان حائك
ًا فسيقرأ سإورة طه.ّ فسمعهم، فابتدأ بسورة يوسإف، سإورة يوسإف، وإن كان ملح
فلما بلغ إلى قصة الذئب، قرأ فأكله الذيب بغير همز، فقال له حمزة الذئب بالهمز.ّ
فقال له الكسائي: وكذلك اهمز الحوت: فالتقمه الحوت.ّ قال: ل.ّ قال: فلم همزت
الذئب ولم تهمز الحوت؟ فرفع حمزة بصره إلى خلد الحول، وكان أجمل غلمانأه،

ًا، فقالوا: أقدنأا يرحمك فتقدما إليه في جماعة أهل المجلس، فناظروه فلم يصنعوا شيئ
الله.ّ فقال لهم الكسائي: تفهموا عن الحائك! تقول إذا نأسبت الرجل إلى الذئب قد



مشكاة مكتبة                    للسمعانأي النأساب كتاب
 السإلمية

اسإتذأب الرجل.ّ ولو قلت: اسإتذاب، بغير همز، لكنت إنأما نأسبته إلى الهزال، تقول قد
اسإتذاب الرجل.ّ إذا اسإتذاب شحمه، بغير همزة، فإذا نأسبته إلى الحوت، قلت: قد

اسإتحات الرجل.ّ أي كثر أكله، ل يجوز فيه الهمز، فلتلك العلة همز الذئب، ولم يهمز
وأنأشدهم: الحوت، وفيه معنى آخر، ل يسقط الهمز من مفرده ول من جمعه، 

وأبـوه وابـنـه الـذئب أيها
أذؤب من عندي أنأت

 ضاريات
اليوما.ّ ذلك من الكسائي قال: فسمي

قال: لنأي الكسائي سإميت للكسائي: لم قلت موسإى، بن الرحيم عبد وقال
كساء.ّ  في أحرمت

ًا ببغداد أقرأ ثام الناسا، بها فأقرأ قراءة، لنفسه اختار ثام حمزة، بقراءة زمانأ
عنه.ّ وحفظت البلد، من وغيرهما وبالرقة، ببغداد، كثير خلق بها عليه وقرأ

نأبن سإليمان من سإمع قد القراءات.ّ وكان في والثاار القرآن، معانأي وصنف
عيينة، بن وسإفيان العرزمي، الله عبيد بن ومحمد عياش، بن بكر وأبي أرقم،

عبيد وأبو القراء، زكريا وأبو حفص، بن ميمون توبة أبو عنه وغيرهم.ّ روى
تعلم وجماعة.ّ وإنأما الدوري، عمر بن حفص عمر وأبو سإلما، بن القاسإم

ًا جاء أنأه تعلمه سإبب وكان الكبر، على النحو الكسائي حتى مشى وقد يوم
ًا، يجالسهم وكان الهباريين، إلى فجلس أعيى، عييت.ّ فقالوا فقال: قد كثير

من أردت كنت له: إن قالوا لحنت؟ قال: كيف تلحن!؟ وأنأت له: أتجالسنا
فقل: المر، في والتحير الحيلة انأقطاع من أعييت.ّ وإن فقل: قد التعب،

عمن فسأل لذلك، فوره من وقاما الكلمة، هذه من عييت.ّ مخففة.ّ فأنأف
خرج ثام عنده، ما أنأفد حتى فلزمه، الهراء، معاذ إلى فأرشدوه النحو، يعلم
العراب: من رجل له فقال حلقته، في وجلس الخليل، فلقي البصرة، إلى

فقال البصرة!؟ إلى وجئت الفصاحة، وعندها وتميمها، الكوفة أسإد تركت
وتهامة.ّ ونأجد الحجاز بوادي فقال: من هذا؟ علمك أخذت أين للخليل: من

سإوى العرب، عن الكتابة في حبر فنينة عشرة خمس أنأفد وقد ورجع فخرج،
وقد مات، قد الخليل فوجد والخليل، البصرة غير هم له يكن فلم حفظ، ما

فيها، يونأس له أقر مسائل بينهم فجرت النحوي، يونأس موضعه في جلس
وأنأت الكسائي إلى اختلفك قوما: ما لي الفراء: قال موضعه.ّ وقال وصدره

ًا كنت فكأنأي فناظرته، نأفسي، فأعجبتني العلم؟ في مثله من يشرب طائر
واحد يوما في حنيفة أبي صاحب الحسن بن ومحمد الكسائي بحر.ّ ومات

الري.ّ قرى إحدى برنأبويه، ومائة.ّ وقيل: مات وثامانأين تسع سإنة في بالري،
أعلم.ّ ومائة.ّ والله وثامانأين ثالث أو اثانتين سإنة بطوسا، وقيل: مات

الصيدلنأي حمدون بن داود بن حمدون بن الحسين بن محمد بكر وأبو
المقري الطحان علي بن يحيى زكريا أبو قال مصر، أهل من الكسائي،

وثالثامائة.ّ سإتين سإنة منه.ّ وتوفي المصري: سإمعت
بن أحمد العباسا أبي صاحب الكسائي، بأبويه بن أحمد بن محمد منصور وأبو

حامد وأبا الحسن، بن والمؤمل الحيري، عمرو أبا الفقيه.ّ سإمع هارون
الحافظ، الله عبد أبو الحاكم منه عبدان.ّ وحدث.ّ سإمع بن ومكي الشرقي،

وثالثامائة.ّ وسإبعين إحدى سإنة رمضان، شهر في وتوفي
ًا، كان الكسائي، الديب يحيى بن إبراهيم بن محمد بكر وأبو فاضل.ًّ أديب

بن إبراهيم إسإحاق أبي صاحبه عن الحجاج بن مسلم صحيح بكتاب حدث
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فقال: أبو تاريخه، في الحافظ، الله عبد أبو الحاكم سإفيان.ّ ذكره بن محمد
في جماعة به وتخرج بنيسابور، الدباء قدماء من كان الديب، الكسائي بكر

جديد كتاد من الحجاج، بن مسلم بصحيح حدث السن كبر على إنأه ثام الدب،
أول في يقول وكان مسلم، عن سإفيان، بن محمد بن إبراهيم عن يده، بخط

مرة، غير قرأ قد وكان مسلم.ّ فأنأكرته، حدثانا إبراهيم، حديث: حدثانا كل
الدباء، من مشايخنا أحد فقلت: أنأت وعاتبني، الله رحمه فحضرنأي
وأخبرتني العتيق، أصلك أخرجت فلو سإنة، خمسين من أكثر بيننا والمعرفة
إبراهيم مجلس حضرنأي ي والد كان لي: قد فقال وجهه؟ على فيه بالحديث

عيسى: قد بن أحمد أبو لي فقال سإماعي، أجد لم ثام الكتاب، هذا لسماع
يبق ولم لصغرك، تناما لتسمع.ّ وأنأت المجلس في يقيمك أباك أرى كنت
من به.ّ فكتبته تنتفع فإنأك كتأبي، من فاكتبه غيرك، راو الكتاب لهذا بعدي

من فيه.ّ فقاما الله فاتق لك، يحل ل قلت: هذا بهذا، حدثاني كتابه.ّ فلما
بخط رقعة ذلك بعد إلي كتب ثام حديثه، فهذا ذلك، بعد وشكانأي مجلسي،

ًا وجد أنأه فيها يذكر طويلة، يده بأن فراسإلته إبراهيم، من سإماعه من جزء
وإياه.ّ قال: توفي الله رحمنا حديثه، يفعل.ّ فهذا فلم الجزء، ذلك علي يعرض

وثالثامائة.ّ وثامانأين خمس سإنة من الضحى، ليلة الكسائي الديب بكر أبو
الله عبد بن محمد بن أحمد مسعود أبو مسلم صحيح كتاب عنه قلت: روى

الحافظ.ّ البجلي
بطريق الملقب الكسائي، المروزي يعقوب بن أحمد بن إبراهيم إسإحاق وأبو

كتبته.ّ ذلك: قد في له فيقال المكرر، يكتب كان لنأه بهذا غريب.ّ ولقب
بن عمر بن علي بن أحمد بكر أبو خبره روى غريب، الطريق بذا فيقول: هذا

في الفلكي، الفضل أبو ذكره رفقائه.ّ هكذا من وكان المروزي، بسطاما
اللقاب.ّ كتاب

 
الكسائي محمد بن علي بن محمد بن الجبار عبد محمد أبو الحجاج والماما

الخير أهل من وكان للعامة، ويجلس يعظ كان بخارى، أهل من البخاري،
عنه الرباطي.ّ روى إبراهيم بن محمد بن الصمد عبد محمد أبا والعلم.ّ سإمع

ثامان سإنة شوال في ببخارى، النسفي.ّ ومات أحمد بن محمد بن عمر
وخمسمائة.ّ عشرة

أهل من الكسائي، الهروي جعفر بن أحمد عطاء أبي بن عطاء الحسن وأبو
ًا كان هراة، محمد بن الفضل بن محمد علي أبو له خرج الحديث، من مكثر
والعراق.ّ سإمع بخراسإان، شيوخه من جماعة عن الفوائد، الهروي دار جهان
محمد منصور وأبا الشريحي، محمد بن أحمد بن الرحمن عبد محمد أبا بهراة

مهدي بن محمد بن الواحد عبد عمر أبا وببغداد الزدي، الله عبد بن محمد بن
الحسين وأبا السكري، بشران بن محمد بن علي الحسن أبا الفارسإي،

بن عمر بن أحمد بن علي الحسن وأبا القطان، الفضل بن الحسين بن محمد
أبا وبفيد الرزاز داود بن محمد بن أحمد بن علي الحسن وأبا الحمامي،

العزيز عبد البرهان عنه التاجر.ّ روى إبراهيم بن محمد بن إبراهيم إسإحاق
خمس سإنة ببغداد، وجماعة.ّ وتوفي مازة، بن العزيز عبد بن عمر بن

وأربعمائة.ّ وخمسين
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المنقوطة الباء وفتح المهملة السين وسإكون الكاف الكسبوي: بفتح
بواحدة.ّ 

ًا، بالكسبجي، إليها ينسب وقد كسبة، إلى النسبة هذه قرى إحدى وهي أيض
نأسف.ّ

أحمد إليها: أبو بالنسبة والمشهور الجامع؛ بها منها، فراسإخ أربعة على
عنه البستان.ّ روى كتاب مصنف الكسبوي، الربيع بن الحسين بن عيسى

الدريسي.ّ سإعد وأبو المعرف، الملك عبد
الكسبوي.ّ واقد بن حمدان بن علي بن محمد بن جعفر محمد أبو والحاكم

ابن حديث عنه البصيري: كتبنا كامل أبو قال الفرخانأي، جعفر أبي عن روى
غيره.ّ أحد عن يكتب القيامة.ّ ولم يوما الغل من أمن عنقه مسح فيمن عمر،
الكسبوي.ّ علي بن محمد بن الحسن عمه وابن
الكسبوي.ّ الحسين بن عيسى عن رويا
أبي عن الجديد.ّ يروي بدرب المفتي الكسبوي، إبراهيم بن علي الحسن وأبو

البصيري.ّ كامل أبو منه البوزجانأي.ّ سإمع الحسن
ًا، وكان الكثير، الكسبوي.ّ سإمع جعفر بن محمد بن منير المؤيد وأبو أديب

فاضل.ًّ
بها.ّ وتوفي أشفورقان، بنسف، جماعة سإمع

العلء فأما: أبو ولديهما، وأدركت بخطه، ونأسخ الكثير، سإمع مسعود، وأخوه
البلدي.ّ أحمد بن محمد بكر أبي عن الكسبوي.ّ روى محمد بن منير بن صاعد
بنسف.ّ عنه وكتبت باشفورقان، لقيته
ما إلى كسبة أن سإألناه أهلها، من الكسبوي، مسعود بن محمد الفرج وأبو

بكر أبي عن بروايته بها أجزاء عليه فقرأت بها، نأزلت القافلة لن يمرغ،
وغيره.ّ البلدي،

بلل بن إسإماعيل بن هارون بن محمد بن إسإماعيل بن أحمد نأصر وأبو
بكار بن الله عبيد بن سإعد بن أحمد بكر أبي عن يروي الكسبوي، السكاك

الحافظ.ّ المستغفري معتز بن محمد بن جعفر العباسا أبو عنه الزاهد.ّ روى
وأربعمائة.ّ عشرة اثانتي شوال، من السادسا الجمعة، يوما ومات

بن محمد بن سإعيد أبي بن محمد بن جعفر بن الملك عبد بن محمد بكر وأبو
نأصر أبي عن الكسبوي.ّ يروي النضر أبي بن الله عبد بن محمد بن عثمان
محمد بن عمر حفص أبو عنه الحافظ.ّ روى شعبة الكاسإني جعفر بن أحمد

الحجة، ذي من بقين لسبع الثانين، ليلة بنسف النسفي.ّ وتوفي أحمد بن
وأربعمائة.ّ تسع سإنة

محمد بن الملك عبد اسإمه محمد، أبي بن محمد بن محمد بكر أبو والماما
شيشير أتوفيد فارسإنج بن وتنده بن قريش بن سإليمان بن محمد بن

الئمة من كانأوا سإليمان، العلى جده إلى منه الماما هذا الكسبوي،
الكرابيسي جعفر أبي عن سإليمان بن محمد بن محمد والعلماء.ّ حدث

أبيه.ّ عن الب وحدث الب، عن البن روى والباقون البلخي،
ُا.ّ وكانأت فاضلً، بكر أبو وكان وثالثاين تسع سإنة صفر، في ولدته مناظر

وأربعمائة.ّ
أربع سإنة شهور من والعشرين الثانأي الخميس، يوما صبيحة بكسبة، ووفاته
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وأربعمائة.ّ وتسعين
عشر، الثانأي اليوما في ولدته كانأت محمد، أبي بن محمد بن وأبوه: محمد

عشر الرابع الثانين، يوما ووفاته وأربعمائة، خمس سإنة الول، ربيع شهر من
وأربعمائة.ّ ثامانأين سإنة الول، ربيع شهر من

آخرها وفي المفتوحتين الكافين بين الساكنة المهملة الكسكري: بالسين
الراء.ّ 

نأواحي من أظنها قديمة، بالعراق قرية وهي كسكر، إلى النسبة هذه
منها:  أعلم؛ والله المدائن،

الحفار الرحمن عبد بن سإعدان بن جعفر بن محمد بن هلل الفتح أبو
ًا، النجم بأبي ويكنى الكشكري، ًا، ثاقة، بغداد.ّ كان أهل من أيض ًا صدوق مكثر

وأبا القطان، عياش بن يحيى بن الحسين الله عبد أبا الحديث.ّ سإمع من
دعبل أخي بن إسإماعيل القاسإم وأبا الدمي، عثمان بن أحمد الحسين

أحمد بكر مثل: أبي الحفاظ؛ من جماع عنه سإواهم.ّ روى وجماعة الخزاعي،
الفلكي.ّ الحسين بن علي الفضل وأبي البيهقي، الحسين بن

الكريم عبد القاسإم وأبي الحافظ، الخطيب ثاابت بن علي بن أحمد بكر وأبي
بن طراد الفوارسا أبو عنه حدث من وآخر وغيرهم، القشيري، هوازن بن

سإنة الخر، ربيع شهر في ولدته الهاشمي.ّ كانأت الزينبي علي بن محمد
وأربعمائة، عشرة أربع سإنة صفر، في وثالثامائة.ّ ومات وعشرين اثانين

ببغداد.ّ
شعبة.ّ عنه روى الشعبي، عن يروي الكسكري، التابعين: النعمان أتباع ومن
ذلك.ّ يقول أبي حاتم: سإمعت أبي ابن قال

المهملة.ّ  السين وتشديد الكاف الكسي: بكسر
عشر اثاني بها أقمت لها: كس، يقال النهر، وراء بما بلدة إلى النسبة هذه

ًا، الكاف بكسر كس، البلدة هذه اسإم أن تواريخهم في الحافظ ذكر وقد يوم
بفتح كش، المشهور أن إليها: كسي.ّ غير والنسبة المنقوطة، غير والسين
البلدة: أبو هذه من والمعروف نأخشب؛ بقرب المنقوطة، والشين الكاف
إماما حميد، بعبد المعروف وهو الكشي، نأصر بن حميد بن الحميد عبد محمد
هماما.ّ بن الرزاق وعبد هارون، بن يزيد وصنف.ّ سإمع جمع ممن القدر، جليل
البحيري، محمد بن وعمر الترمذي، عيسى وأبو الحجاج، بن مسلم عنه روى

تسع سإنة رمضان، شهر في الرض.ّ مات أقطار من إليه وغيرهم.ّ وكانأت
ومائتين.ّ وأربعين

ُا، هارون بن يزيد عن الوراق.ّ يروي الكسي عمرو بن الفتح نأصر وأبو أيض
الحميد وعبد ثاور، بن الله وعبيد السمان، وأزهر موسإى، بن الله وعبيد

بن أحمد عنه أبان.ّ روى بن الحكم بن وإبراهيم قتيبة، بن والحسن الحمامي،
النيسابوري.ّ سإلمة بن وأحمد الرازي، حاتم وأبو البلخي، الحسن بن محمد

صدوق.ّ الحديث، مستقيم وهو
وسإكن بها، ولد الكسي، المظفر أبي بن الله عبد بن محمد الفضائل وأبو

بسمرقند.ّ منه نأسف.ّ سإمعت من أصله سإمرقند،
بن علي بن محمد بن قتيبة بن خزيمة بن حاتم بن جعفر القدماء: أبو ومن

بن حارثاة بن زيد بن أسإامة بن إبراهيم بن الفضل بن جعفر بن القاسإم
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بن فقال: محمد الحافظ، الله عبد أبو الحاكم ذكره الكسي، الكلبي شراحيل
تسع سإنة من رجب، في الشيخ هذا علينا قدما جعفر، أبو الكسي حاتم

وقد الكسيين، عمرو، بن وفتح حميد، بن عبد عن فحدث وثالثامائة، وثالثاين
كتبه سإنين.ّ وعرضت وثامان مائة ابن أنأه وذكر والمائتين، الخمسين قبل ماتا

أعلم.ّ ثام والله منه، بالسماع فأمرنأا الفقيه، إسإحاق بن بكر أبي الماما على
إلى توجهه في الله، رحمه الكسي، حاتم بن محمد جعفر أبو قال: توفي

يحدث ولم وثالثامائة، وثالثاين تسع سإنة من شوال، في بهمذان، الحج،
وفاته.ّ بعد ذلك تعرفت فإنأي بالحجاز، ول بالعراق،

والرحالة العباد، الفقهاء من وكان الزاهد، الكسي الطيب بن محمد نأصر وأبو
بن محمد وبالري البوشنجي، الله عبد أبا بنيسابور الحديث.ّ سإمع طلب في

وأبو الفقيه، الوليد أبو عنه القاضي.ّ روى يعقوب بن يوسإف وببغداد أيوب،
محمد بن علي الحسن أبو عثمان.ّ وكان أبي بن سإعيد وأبو المزكي، إسإحاق

به، حج حتى إليه، علي بن الحسين أحمد أبا ابنه سإلم التميمي يحيى بن
اجتهاده يذكر أحمد أبو فسمع الحديث؛ يسمعه معه وأقاما بغداد، إلى ورده

الطعم، وقلة الجتهاد، على وصبره عجيبة، أشياء عن تورعه في وعبادته،
ثامان سإنة وفاته شرحه.ّ وكانأت يطول ما والحضر، السفر في الصوما، وكثرة
الحسين.ّ مقبرة في دفن وثالثامائة، عشرة

والشين الكاف باب
نأون.ّ  آخرها وفي المعجمة والشين الكاف الكشانأي: بضم

على سإمرقند، بنواحي السغد، بلد من بلدة وهي الكشانأية، إلى النسبة هذه
ًا عشر اثاني والفضلء، والفقهاء، العلماء، من جماعة بها كان منها، فرسإخ

الكشانأي، خمانأة بن محمد بن حاجب بن أحمد عمرو منهم: أبو والمحدثاين؛
وجماعة.ّ السإماعيلي، بكر أبي الماما عن يروي
الوفاء أبو عنه الكشانأي.ّ يروي حاجب بن أحمد بن محمد نأصر أبو وابنه

الكرميني.ّ  القضاعي محمد بن المسيب
صحيح روى من آخر حاجب، بن أحمد بن محمد بن إسإماعيل علي أبو وابنه

في وثالثامائة.ّ وذكرته وتسعين إحدى سإنة ومات الفربري، عن البخاري،
الحاجبي.ّ

نأصر بن الخطاب بن سإعيد بن مسلم بن يعلى بن المهذب بن أحمد نأصر وأبو
الروع أبو الماما عنه الغنجيري.ّ روى محمد بن نأصر عن الكشانأي.ّ حدث

ًا عاش الكشانأي، أحمد بن الله عبيد ذي في وتوفي سإنة، وسإبعين ثامانأي
وأربعمائة.ّ وتسعين ثالث سإنة القعدة،

الشعث بن الله عبد بن حميد بن محمد بن أحمد نأصر أبو والقاضي
ًا.ّ ورد كان الكشانأي، أبي عن الجوزجانأية، الدار في بها وحدث سإمرقند، إمام

بن إسإحاق محمد أبو عنه البخاري.ّ روى إسإماعيل بن محمد بن أحمد بكر
يطالع البصر، حديد وكان سإنة، وعشرين مائة عاش النوحي، الخطيب عمر

وأربعمائة.ّ وأربعين ثالث سإنة بعد مات القمر، بنور بالليل الخط
محمد بن الحسين بن الحسن بن مسعود المعالي المتأخرين: أبو ومن

ًا كان الكشانأي، الخطابة ولي المر، جميل السيرة، حسن فاضلً، إمام
عنه، الله رضي قثم، مدرسإة في ودرسا وأملى، وحدث، مدة، بسمرقند
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بن محمد نأصر وأبي الخطيب، عمر بن الله عبيد القاسإم أبي عن يروي وكان
محمود المحامد وأبو ببخارى، ابنه عنه لنا الكشانأيين.ّ روى الباهلي، الحسن

سإنة سإواهما.ّ وتوفي وجماعة بسمرقند، الساغرجي الفرج بن أحمد بن
عنه، الله رضي قثم، مشهد مدخل في قبره وزرت وخمسمائة، أربعين

بسمرقند.ّ
تحمد ولم ببخارى، القضاء ولي الكشانأي، مسعود بن محمد الفتح وابنه: أبو

إسإماعيل بن أحمد بن علي القاسإم وأبا أباه، وليته.ّ سإمع في سإيرته
من الرابعة الليلة في فجأة، وتوفي ببخارى، عنه وغيرهما.ّ كتبت الكلباذي،

وخمسمائة.ّ وخمسين اثانتين سإنة من التراويح، صلى أن بعد رمضان، شهر
فاضل، إماما الكشانأي، الحسن بن موجود بن علي الحسن أخيه: أبو وابن

ًا، عمه بالحق.ّ سإمع قوال واعظ، فحل، مناظر بن محمد بكر وأبا مسعود
الخاقانأية بالمدرسإة التدريس وغيرهما.ّ تولى السرخكتي، فاعل بن الله عبد

ًا عنه وكتبت بسمرقند، ثام ببخارى، ثام بمرو، لقيته وسإكنها، بمرو، شيئ
ًا، ولدته.ّ.ّ.ّ وكانأت أكيدة، صداقة وبينه بيني وكانأت بمرو، يسير

كان الكشانأي، الخطيب أحيد بن محمد بن عمر بن الله عبيد القاسإم أبو وهو
ًا، فاضلً، ًا، ثاقة، مشهور ًا عالم وأملى الطويل، العمر عمر الحديث، من مكثر
وأبا الباهلي، الحسن بن محمد الله عبد أبا الكثير.ّ سإمع منه سإمع حتى سإنين

عبد بن الكريم عبد سإهل وأبا السنكبانأي، الربيع بن أحمد بن علي الحسن
وأبا الخيراخري، الفضل بن الله عبد بن أحمد نأصر وأبا الكلباذي، الرحمن

المتقدمين.ّ من جماعة منه الحلوانأي.ّ سإمع أحمد بن العزيز عبد محمد
بن آصف العلء وأبو الكشانأي، يعقوب بن إبراهيم إسإحاق أبو عنه لي وروى
أحمد بن محمد بن مالك بن عطاء الرجاء وأبو النسفي، عمر بن محمد

المعالي وأبو الواذري، بن الله عبد بن أحمد بن إبراهيم إسإحاق وأبو النقاش،
أبي بن الله عبد بن محمد الفضائل وأبو المديني، منصور بن نأصر بن محمد

الحمزي، حمزة بن الحسين بن محمد بن محمد أحمد وأبو الكشي، المظفر
الخزرجي نأصر بن محمد بن محمد بن الحسين الله عبد وأبو بسمرقند، كلهم

في وأربعمائة.ّ وتوفي عشر سإنة حدود في ولدته وكانأت بنسف، الديب
بالكشانأية.ّ وخمسمائة، اثانتين سإنة رجب،

آخرها وفي الفاء وضم المعجمة الشين وسإكون الكاف الكشفلي: بفتح
اللما.ّ 

بعض سإمعت ثام بغداد، قرى من قرية أنأها وظني كشفل، إلى النسبة هذه
الصحيح، وهو طبرسإتان آمل قرى من كشفل يقول: إن به أثاق ممن الفقهاء

محمد بن الحسين الله عبد منهم: أبو العلماء؛ من جماعة إليها انأتسب أن
أبي على درسا الشافعيين، الفقهاء من كان بغداد، نأزيل الكشفلي، الطبري
أبي موت بعد المبارك، بن الله عبد مسجد في ودرسا الداركي، القاسإم

ًا وكان السإفرايني، حامد ًا فاضلً، فهم ًا.ّ ومات متقللً، صالح شهر في زاهد
حرب.ّ باب مقبرة في ودفن وأربعمائة، عشرة أربع سإنة من الخر، ربيع

ببغداد.ّ قبره قلت: وزرت
أبو منه بغداد.ّ سإمع أهل من الكشفلي، مسعود بن إسإماعيل القاسإم وأبو
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ألحقه ولم عنه، الجازة لي وحصل الشهرسإتانأي، محمد بن علي الحسن
ببغداد.ّ

وسإكون الميم وفتح المعجمة الشين وسإكون الكاف الكشمردي: بكسر
المهملة.ّ  الدال آخرها وفي الراء
والله إليه، المنتسب أجداد لبعض اسإم أنأه وظني كشمرد، إلى النسبة هذه

وهو:  أعلم؛
صالح، شيخ بغداد، أهل من الكشمردي، الله عبيد بن علي بن محمد بكر أبو

بن الحسين الله عبد أبا العلم.ّ سإمع مجالس وحضور الخير، إلى الرغبة كثير
يسيرة.ّ أحاديث منه البسري.ّ سإمعت بن أحمد بن علي

وسإكون الميم وكسر المعجمة الشين وسإكون الكاف الكشميهني: بضم
النون.ّ  آخرها وفي الهاء وفتح باثانتين تحتها من المنقوطة الياء

هذه النسبة إلى قرية من قرى مرو، على خمسة فراسإخ منها في الرمل، إذا خرج إلى
ما وراء النهر، وكانأت قرية قديمة، اسإتولى عليها الخراب، خرج منها جماعة كثيرة من

ًا؛ منهم: أبو محمد حبان بن موسإى بن سإواد الكشميهني السلمي، ًا وحديث العلماء، قديم
ًا كتب ابن المبارك، رحل الناسا إليه، وسإمعوا منه في قريته، ًا، راوي كان ثاقة، صدوق

ًا، وتوفي بها، في سإنة إحدى، أو وآخر أمره أنأه ترك وطنه، وسإكن الثغور بفربر مرابط
اثانتين، أو ثالث وثالثاين ومائتين.ّ روى عن عبد الله بن المبارك، ونأوح بن أبي مريم

الجامع، وأبي غانأم يونأس بن نأافع، والنضر بن محمد العامري، وغيرهم.ّ روى عن عبد
الله بن محمود السغدي، والحسن بن سإفيان النسوي، وجماعة كثيرة من أهل ما وراء

يقول: النهر، وكان علي بن حجر، 
من الله عبد علم يسمعوا لم

حـبـان غير فيه اليوما تثبتأحد

وداود المبارك، ابن عن يروي موسإى، بن حبان: حبان بن حاتم أبو وقال
العطار.ّ

بن الله وعبد سإفيان، بن والحسن البخاري، إسإماعيل بن محمد عن روى
ومائتين.ّ وثالثاين ثالث سإنة محمود.ّ مات

زراع بن هارون بن زراع بن محمد بن مكي بن محمد الهيثم وأبو
لنأه الجامع، كتاب بروايته والغرب الشرق في اشتهر الديب، الكشميهني،

ًا الكتاب بهذا حدث من آخر ًا، كان بخراسإان، عالي ًا، فقيه ًا، أديب ًا.ّ زاهد ورع
محمد الله عبد أبا بفربر الشيوخ.ّ سإمع والحجاز.ّ وأدرك العراق، إلى رحل

الجوهري، علي بن أحمد بن عمر وبمرو الفربري، مطر بن يوسإف بن
العباسا أبو وبنيسابور الدغولي، الرحمن عبد بن محمد العباسا أبا وبسرخس

جعفر محمد أبا وببغداد الوسإقندي، حاتم أبا وبالري الصم، يعقوب بن محمد
عقبة بن محمد بن علي الحسن أبا وبالكوفة الخلدي، نأصير محمد بن

كثيرة وجماعة العرابي، زياد بن محمد بن أحمد سإعيد أبا وبمكة الشيبانأي،
محمد الله عبد وأبو الخالدي، أحمد بن المحسن القاضي عنه سإواهم.ّ روى

المعتز بن محمد بن جعفر العباسا وأبو البخاري الغنجار أحمد بن
فيما الدنأيا، في عنه روى من وآخر كثيرة، وجماعة الحافظ، المستغفري

المروزي.ّ وتوفي الصفار الله عبد بن موسإى بن محمد الخير أبو نأعلم،
بها قبره وزرت وثالثامائة، وثامانأين تسع سإنة من الضحى، عيد يوما بقريته

الرمل.ّ في قتيبة، بمقابل مرة، غير
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ًا، كان الكشميهني، علي بن أحمد حامد وأبو ًا فاضلً، فقيه بالغة.ّ يروي عارف
.ّ.ّ.ّ.ّ.ّ وتوفي وغيره، حجر، بن علي عنه
والحجاز.ّ وروى العراق، إلى رحل الكشميهني، مسمار بن صالح الفضل وأبو
القزاز عيسى بن ومعن البصري، هشاما بن ومعاذ عيينة، بن سإفيان عن

الفضل بن والعلء الجارح، بن ووكيع الطنافسي، عبيد بن ومحمد المديني،
وما مرو، أهل من كثيرة جماعة عنه وغيرهم.ّ روى المنقري، سإوية أبي بن

بقرية ومات سإمرقند، إلى ووصل الديار، بتلك حدث فإنأه النهر، وراء
ومائتين.ّ وأربعين سإت سإنة رمضان، شهر في كشميهن،

السنجي، زرعة أبو ذكره سإيار بن أحمد سإمع الكشميهني، عيسى بن وأحمد
لمرو.ّ تاريخه في
محمود.ّ بن الله عبد عن الكشميهني.ّ يروي يحيى بن أحمد الله عبد وأبو

وفي المعجمة والشين بينهما والواو بالكسر وقيل الكاف الكشوري: بفتح
الراء.ّ  آخرها

محمد منها: أبو اليمن؛ صنعاء قرى من قرية وهي كشور، إلى النسبة هذه
صنعاء أهل من الصنعانأي، الزدي، الكشوري إبراهيم بن محمد بن الله عبيد

اليمن، صنعاء أهل من الصنعانأي، غسان أبي بن الله عبد عن اليمن.ّ يروي
بن سإليمان القاسإم أبو عنه المنبهي.ّ روى مسلمة بن مسلمة بن وهشاما

وغيرهما.ّ القطان، صالح أبي بن علي الحسن وأبو الطبرانأي، أيوب بن أحمد
الفلكي.ّ الحسين بن علي الفضل أبو ذكره هكذا

من المنقوطة الياء آخرها وفي المعجمة الشين وضم الكاف الكشويي: بفتح
تحتها.ّ  ممن باثانتين فوق
وهو:  إليه؛ المنتسب لجد اسإم وهو كشويه، إلى النسبة هذه
بن سإعيد أبو قال الكشويي، البغدادي كشويه بن أحمد بن عمرو عثمان أبو

وكان الناسا، عند مكان بمصر له وكان عنه، وكتبت مصر، يونأس: قدما
ًا.ّ توفي سإنة الخرة، جمادى من بقين لست الجمعة، يوما بمصر، تاجر

ومائتين.ّ سإبعين
ًا، أخ ابن له وكان ًا، شاعر الدب.ّ أهل من مجود

المعجمة.ّ  الشين وتشديد الكاف الكشي: بفتح
الجبل؛ على جرجان من فراسإخ ثالث على قرية كش، إلى النسبة هذه

الجنيد بن محمد بن يوسإف بن محمد زرعة إليها: أبو بالنسبة والمشهور
معروفة، الجبل على كش قرية من والده كان الجرجانأي، الجنيدي الكشي

بن الملك عبد نأعيم أبي عن السهمي.ّ يروي يوسإف بن حمزة ذلك ذكر
بن محمد بن الله وعبد الزاذياري، العباسا بن وموسإى عدي، بن محمد

ومكة.ّ وجمع وببغداد حاتم، أبي وابن والدغولي، عبدان، بن ومكي مسلم،
البصرة، جامع في وأملى ببغداد، وحدث يحفظ، وكان والمشايخ، البواب

حمزة ويحفظ.ّ قال يفهم وكان جماعة، عن ومكة، وببغداد، وبهمذان،
ًا بجرجان السهمي: روى ًا شيئ بها، وحدث بغداد، دخل ثام الجهد، بعد يسير

بها وحدث مكة، إلى انأتقل ثام البصرة، جامع في وأملى البصرة، دخل ثام
يوسإف بن حمزة منه وثالثامائة.ّ سإمع تسعين سإنة في بها، مات حتى سإنين،

وثالثامائة.ّ وقيده وسإبعين أربع سإنة شعبان في إملء، بالبصرة السهمي،
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جرجان.ّ تاريخ ذلك.ّ في
كثيرة، جماعة منها خرج سإمرقند، من قريبة قرية إلى والكشي: منسوب

بكش، وعرف المشددة، المهملة والسين الكاف بكسر لها: كس، ويقال
تقدما.ّ فيما ذكرته وقد المعجمة، المشددة والشين الكاف بفتح

الفضل بن الليث بن محمد بن أحمد بن الحسن علي أبي جد اسإم وكشا
في شيراز.ّ ذكرته أهل من مكثر فقيه، حافظ، الشيرازي، الليثي الكشي

الليثي.ّ في اللما،
وكان جرجان، نأاحية من كش، قرية أهل من الكشي، كثير بن نأصير كبير وأبو
الشاما.ّ إلى رحلة له بكش، به ويتبرك يزار، معروف قبره الزهاد، العلماء من

محمد عنه وغيرهما.ّ روى العسقلنأي، عاصم وأبي الوليد، بن بقية عن يروي
السابري.ّ يحيى بن ومحمد الجرجانأي، إبراهيم بن وإدريس السباك، بندار بن

في ذكرته بالكشي، عرف الكجي، مسلم وهو: أبو الكجي؛ والكشي: معرب
الكجي.ّ

بكر أبو عنه أبيه.ّ روى عن الكشي.ّ يروي إبراهيم بن محمد الحسن أبو وابنه
بالبصرة الكشي الحسن أبو وقال: أخبرنأا الصبهانأي، المقري أبو وابنه بن
ًا.ّ وكان المسامعة، في ظريف
والعين الكاف باب

المنقوطة الباء آخرها وفي المهملة العين وسإكون الكاف الكعبي: بفتح
بواحدة.ّ 

بن عامر بن ربيعة بن كعب إلى منسوب أربعة: الول؛ إلى النسبة هذه
صحبة، له الكعبي، مالك بن أنأس أمية، وقيل: أبو أمية، منهم: أبو صعصعة؛

الذين الصحابة من كعب، بن الله عبد بني من وهو له: القشيري، وقيل
ًا وسإلم عليه الله صلى النبي من البصرة.ّ سإمع سإكنوا ًا حديث في واحد

أبو ذكره البصريون.ّ هكذا عنه السفر.ّ روى في الفطر حديث وهو الصوما،
البستي.ّ حبان بن حاتم

نأذير بن منهم: جديع مراد؛ بن أنأعم بن عوف بن كعب إلى منسوب والثانأي؛
ًا كان الكعبي، المرادي مصر، فتح وشهد وسإلم، عليه الله صلى للنبي خادم

بن سإعيد أبو جديع.ّ ذكره بن مالك بن الرحمن عبد ظبيان جد: أبي وهو
أعرف ول مصر، أهل من معروف، رجل وقال: هو مصر، تاريخ في يونأس،

رواية.ّ له
عن مصر.ّ روى فتح شهد الكعبي، ثام المرادي، الحارث بن ومنهم: قيس

يونأس.ّ بن سإعيد أبو زمانأه.ّ قاله في الناسا مفتي الخطاب.ّ وكان بن عمر
محرز محمد بن مكرما بن منهم: القاسإم خزاعة؛ كعب إلى منسوب والثالث؛

ربيعة بن منقذ بن خليد بن خويلد بن عمرو بن الرحمن عبد بن المهدي بن
بن محرز ه أبا الكعبي.ّ سإمع ثام الخزاعي، كعب بن حبيش بن حراما بن

المهدي.ّ
عبد محمد منهم: أبو القبائل؛ من وليس العلى، جده إلى منسوب والرابع؛

الرازي، أيوب بن محمد الكعبي.ّ سإمع كعب بن موسإى بن محمد بن الله
وغيرهما.ّ العزيز، عبد بن وعلي
يعقوب الكعبي.ّ سإمع كعب بن موسإى بن محمد بن أحمد سإعيد أبو وأخوه
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أبو الحاكم عنه وغيرهما.ّ روى الذهلي، علي بن وإبراهيم الخرما، يوسإف بن
الحافظ.ّ الله عبد

نأيسابور.ّ أهل من وهما
محدث، منه يخرج واحد، منزل الزقة رأسا في يقال الحاكم: كان وقال

وثالثامائة.ّ  أربعين سإنة صفر، في سإعيد أبو وفقيه.ّ قال: وتوفي وشاهد،
المعتزلة رأسا البلخي، الكعبي محمود بن أحمد بن الله عبد القاسإم وأبو

وقال: دخل نأسف، تاريخ في المستغفري، العباسا أبو ورئيسهم.ّ ذكره
الجوبق، رباط ونأزل إبراهيم، بن سإعيد عثمان أبي رئاسإة أياما في نأسف
النسفي، الحسين بن زكريا بن محمد عنه الملء.ّ روى مجلس له وعقد
الجهم، في لتصلبه هذا، كتأبي في يذكر أن حقه من كان لما ذكره أنأه ولول

أمثاله.ّ وذكر وعن عنه، الرواية أكره ضللته، إلى داعية كان ولنأه والعتزال،
الكعبي عليه دخل ولما زيارته، من امتنع خلف بن يعلى أبا أن المستغفري،

ًا ًا، مسلم كلمه.ّ ول يعلى، أبو له يقم لم وزائر
أن تزعم وكانأت المعتزلة، من جماعة وهم إليه، ينتمون الكعبية والفرقة

ول إرادة، بغير منه واقعة أفعاله جميع أن وزعمت إرادة، وجل عز لله ليس
من واقعة الشرور بقولها: إن قبله المعتزلة كفرت وقد لها، منه مشيئة
ليست التي أفعاله بأن قولهم مع ومشيئته، وجل عز الله إرادة بخلف العباد
فزعم الكفر، هذا في عليهم الكعبي القاسإم أبو فزاد بمشيئته، واقعة بإرادة

الحقيقة.ّ على مشيئة ول إرادة وجل عز لله ليس أنأه
والفاء الكاف باب

والطاء الراء بينهما والنون الموحدة والباء والفاء الكاف الكفربطنايي: بفتح
آخرها.ّ  في الحروف آخر والياء الساكنتان المهملة

منها: الغوطة؛ من دمشق، أعمال من قرية وهي كفربطنة، إلى النسبة هذه
الكفربطنايي.ّ الغوطي الدمشقي عوانأة بن روح بن علي بن حسن علي أبو

إبراهيم بن محمد بكر أبو عنه الزرق.ّ روى خالد بن هشاما عن يروي
المقري.ّ

بينهما الساكنة والراء الحروف ثاالث والتاء والفاء الكاف الكفرتكيسي: بفتح
السين آخرها وفي الحروف آخر الساكنة والياء المكسورة الكاف ثام

المهملة.ّ 
منها: أبو بالشاما؛ حمص قرى من قرية وهي كفرتكيس، إلى النسبة هذه
الحمصي اليزنأي الملك عبد بن هشاما التقي أبي بن تقي بن حسين علي

الحمصي.ّ روى الملك عبد بن هشاما التقي أبي جده عن الكفرتكيسي.ّ روى
هكذا.ّ ونأسبه المقري، بن إبراهيم بن محمد بكر أبو عنه

وهي كفرتوثاا، لها يقال الشاما، بأعالي قرية إلى النسبة الكفرتوثاي: هذه
أظن.ّ  فيما فلسطين قرى من قرية
الوليد، بن بقية عن روى الذي الكفرتوثاي، الرحبي الحارث بن الرحمن وعبد
الرقي.ّ القطان بن الحسين عنه القرية.ّ روى هذه من الدين، حجة ولقبه
وهو شيوخنا، من وغيره القطان، عنه وقال: حدثانا البستي، حاتم أبو ذكره
بن الحسين عنه وأشكاله.ّ حدث الكوفي، إدريس بن الله عبد عن يروي
ونأظراؤه.ّ المطبقي، محمد
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الدال آخرها وفي المهملة الراء بينهما والجيم والفاء الكاف الكفرجدي: بفتح
المهملة.ّ 

منها: أبو الجزيرة؛ من حران، قرى من قرية وهي كفرجديا، إلى النسبة هذه
مشاهير من الكفرجدي، كريمة أبي بن عمر بن وهب بن محمد المعافى

سإنة رمضان، شهر في حران، جانأب إلى قرية بكفرجديا، المحدثاين.ّ مات
ومائتين.ّ ثالث

وفي المهملة الطاء وفتح الراء وسإكون والفاء الكاف الكفرطابي: بفتح
الموحدة.ّ  الباء آخرها

هذه النسبة إلى كفر طاب، وهي بلدة من بلد الشاما، عند معرة النعمان، بين حلب
وحماة؛ منها: أبو الفضل عبد المحسن بن عبد المنعم بن علي بن مثيب الكفرطابي،
ًا، فاضلً، سإمن دمشق، ورد بغداد، وتفقه بها، ورجع إلى الشاما.ّ أنأشدنأا أبو كان فقيه
الحجاج يوسإف بن محمد الجماهري، ببغداد، أنأشدنأي الفقيه الصالح عبد المحسن بن

لنفسه: عبد المنعم الكفرطابي، 
ًا القلب أصرف كم عن كره

مطلعه
خوف النفس وأغضب
 المر الكاشح

مـن بالقلب ما الجفن وأكتم
بـالـخـبـر الدمع لسان ينم كيلحـرق

اليائين اجتماع آخرها وفي الساكنة الراء ثام والفاء الكاف الكفريي: بفتح
الحروف.ّ  آخر
أحمد بن منها: محمد الشاما؛ قرى من قرية وهي كفريية، إلى النسبة هذه
عنه الصنعانأي.ّ روى كثير بن محمد عن يروي الكفريي، البزاز عنبسة بن

بكفريية.ّ منه سإمع أنأه الطبرانأي.ّ وذكر أيوب بن أحمد بن سإليمان
السينين بين الساكنة والياء الفاء وسإكون الكاف الكفسيسوانأي: بفتح

النون.ّ  آخرها وفي واللف الواو وبعدهما المهملتين
منها: أبو لها: كفسيسوان؛ يقال بخارى، قرى من قرية إلى النسبة هذه

حميد عن البخاري.ّ روى الكفسيسوانأي الله عبد بن يحيى بن حمدان الفضل
ذبيان.ّ بن محمد عنه سإالم.ّ روى بن ومحمد النضر، بن وبجير قتيبة، بن

آخرها وفي الحروف آخر الساكنة والباء الفاء وكسر الكاف الكفيني: بضم
النون.ّ 

منها: ببخارى؛ موضع أو بخارى، قرى من قرية وهي كفين، إلى النسبة هذه
ًا كان الكفيني، محمد بن الله عبد محمد أبو الماما الحاكم فاضل.ًّ روى فقيه

وغيره.ّ الكرميني، أحمد بن الرحمن عبد محمد أبو الماما عنه
واللما الكاف باب

منها:  قبائل؛ إلى النسبة الكلبي: هذه
كلب اليمن.ّ

وزيد، وجبلة، ابنا حارثاة بن شراحيل بن كعب بن عبد العزى بن يزيد بن امرئ القيس
بن النعمان بن عمران بن عبد ود بن كنانأة بن عوف بن زيد اللت بن رفيد، من كلب

اليمن.ّ
وأسإامة حب رسإول الله صلى الله عليه وسإلم - بن زيد، وزيد قتل في عهد رسإول الله

صلى الله عليه وسإلم، كان ابن عمر، يقول: ما كنا نأدعوه إل حبه زيد بن محمد، حتى
نأزلت: " ادعوهم لبائهم ".ّ توفي ابنه أسإامة عقب خلفة عثمان بن عفان.ّ

وابنه محمد بن أسإامة بن زيد.ّ يروي عن أبيه، وكان ابن عمر يقول: لو رآك رسإول الله
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صلى الله عليه وسإلم لحبك.ّ روى عنه العرج، وسإعيد بن عبيد بن السباق.ّ مات في
زمن الوليد بن عبد الملك.ّ

وأما جبلة بن حارثاة بن كلب، من اليمن، سإكن الكوفة، له صحبة، حديثه عند أهلها.ّ
روى عنه أبو عمر الشيبانأي، وغيره.ّ هكذا ذكره أبو حاتم بن حبان.ّ

ومن كلب هذه: دحي بن خليفة بن فرو بن فضالة بن زيد بن امرئ القيس بن عامر بن
عذر بن زيد اللت بن رغيدة الكلبي، كان يشبه بجبريل عليه السلما، بعثه رسإول الله

صلى الله عليه وسإلم رسإولً إلى قيصر.ّ سإكن مصر.ّ
وأبو عبد الله محمد بن عمرو بن حنان الكلبي، من أهل حمص، قدما بغداد، وحدث بها

عن بقية بن الوليد.ّ روى عنه أبو جعفر محمد بن عبد الله الكوفي تمطين، وأبو العباسا
السراج، والقاضي أبو عبد الله بن المحاملي.ّ وأخوه أبو عبيد القاسإم، ويوسإف بن

يعقوب بن إسإحاق بن البهلول التوخي.ّ وكان ثاقة.ّ ومات آخر يوما من جمادى الولى،
سإنة ثالث وخمسين ومائتين.ّ

وأبو ثاور إبراهيم بن خالد الكلبي، من أهل بغداد، فقيه فاضل، من أصحاب الشافعي.ّ
سإمع ابن عيينة، وأبا معاوية الضرير، ووكيع بن الجراح، وإسإماعيل بن علية.ّ سإمع منه

أبو حاتم الرازي.ّ قال ابنه أبو محمد بن أبي حاتم: سإمعت أبي يقول: أبو ثاور رجل
يتكلم بالرأي، يخطئ ويصيب، وليس محله محل المتسعين في الحديث، وقد كتبت

عنه.ّ
ومن بني كلب، وهو كلب بن وبرة بن بضاعة؛ منهم: أبو الوليد سإويد بن عمرو الكلبي،

من أهل الكوفة.ّ يروي عن حماد بن سإلمة، وأهل العراق.ّ روى عنه أبو كريب.ّ مات
سإنة ثالث ومائتين، وكان يقلب السإانأيد، ويضع على السإانأيد الصحاح المتون الواهية، ل

يجوز الحتجاج به بحال.ّ
وتشعيب بن مبشر الكلبي.ّ يروي عن الوزاعي.ّ روى عنه ابن الطباع، ينفرد عن الثقات

بما ليس من حديث الثابات، ل يجوز الحتجاج به.ّ
وأبو النضر محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحارث بن عبد العزى بن امرئ
القيس بن عامر بن النعمان بن عامر بن عبد ود بن كنانأة بن عوف بن عذرة بن زيد
اللت بن رفيدة بن ثاور بن كلب الكلبي صاحب التفسير، من أهل الكوفة.ّ يروي عنه
الثوري، ومحمد بن إسإحاق، ويقولن: حدثانا أبو النضر.ّ حتى ل يعرف، وهو الذي كناه
عطية العوفي أبا سإعيد، فكان يقول: حدثاني أبو سإعيد بن نأدبة الكلبي، فيتوهمون أنأه

ًا، من أصحاب عبد الله بن سإبأ، من أولئك أراد به أبا سإعيد الخدري، وكان الكلبي سإباي
ً ًا لم يمت، وأنأه راجع إلى الدنأيا قبل قياما الساعة، فيملها عدل الذين يقولون: إن علي

ًا، وإن رأوا سإحابة قالوا: أمير المؤمنين فيها.ّ حتى تبرأ واحد منهم، كما ملئت جور
وقال: 

ًا ذكـروا إذا قوما ومن السحاب على الصلة يصلونعـلـي
ومائة.ّ  وأربعين سإت سإنة الكلبي مات
أهل من الكلبي، بشر بن السائب بن محمد بن هشاما المنذر أبو وابنه

سإليمان، مولى ومعروف أبيه، عن النسب.ّ يروي صاحب الكوفة،
العصفري، شباب عنه لها.ّ روى أصول ل التي والخبار العجائب والعراقيين،

حرب بن وعلي الواقدي، كاتب سإعد بن ومحمد هشاما، بن العباسا وابنه
المقداما بن أحمد الشعث وأبو الهدادي، الضحاك بن الله وعبد الموصلي،

ًا العجلي.ّ وكان يحتاج أن من أشهر الغلوطات في أخباره التشيع، في غلي
يحفظ لم ما يقول: حفظت الكلبي بن هشاما وصفها.ّ وكان في الغراق إلى

القرآن، حفظ على يعاتبني عم لي كان أحد، ينسه لم ما ونأسيت أحد،
ًا، فدخلت ثالثاة في فحفظته القرآن، أحفظ حتى منه أخرج ل أن وحلفت بيت

ًا ونأظرت أياما، القبضة، دون ما لخذ لحيتي على وقبضت المرآة، في يوم
يقول: أبي حنبل: سإمعت بن أحمد بن الله عبد قال القبضة، فوق ما فأخذت
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شعر صاحب هو عنه؟! إنأما يحدث من الكلبي، السائب بن محمد بن هشاما
ًا أنأه ظننت ما ونأسب، ومائتين.ّ سإت أو أربع سإنة في عنه.ّ ومات يحدث أحد

والقاف الموحدة والباء الخاء وفتح اللما وسإكون الكاف الكلخباقانأي: بضم
النون.ّ  آخرها وفي اللفين بين
من الجيم يبدل وقد مرو، قرى من قرية وهي كلخباقان، إلى النسبة هذه

التميمي زمعة بن وهب الله عبد منها: أبو ويقال: جلخباقان؛ الكاف،
ًا وكان كتبه، عنه وروى المبارك، بن الله عبد أدرك الكلخباقانأي، به، مولع

ًا ألف وكان عنه، رجل عن روى حتى وشمائله، وبمذهبه معرفة في كتاب
سإماه وشنعة، خطأ من الحاديث في وما تركه، يجب فيمن والقول الحديث،

بن ومحمد الفزاري، عمرو بن محمد الموجه أبو عنه المتروكين.ّ روى كتاب
بن العباسا بقليل.ّ قاله عبدان بعد وغيرهما.ّ ومات قهزاد، بن الله عبد

مصعب.ّ
التاء وضم المعجمة الخاء وسإكون اللما وفتح الكاف الكلخجانأي: بضم

النون.ّ  آخرها وفي الجيم وفتح فوقها من باثانتين المنقوطة
فراسإخ خمسة على مرو، قرى من قرية وهي كلختجان، إلى النسبة هذه

قرية وهي كلجكان، بالعجمية ويقال بلختجان، الباء الكاف بدل ويقال منها،
بن الزهر أبي بن زيد أبي بن محمد عطاء منها: أبو المليح؛ الجامع بها كبيرة،
المتوكلي هلل بن المتوكل بن مروان بن شماسا بن جعفر أبي بن زهير

ًا كان الكلنتجانأي، ًا، فاضلً، إمام التهجد.ّ الصوما دائم السيرة، حسن ورع
لنا وغيره.ّ روى الطبري، الله عبد بن طاهر الطيب أبا القاضي ببغداد سإمع
وأربعمائة، وسإبعين ثامان سإنة الشحامي.ّ وتوفي طاهر بن وجيه بكر أبو عنه

كلختجان.ّ بقرية ودفن
 بن مسعود أبو أخيه وابن

المهملة:  الدال آخرها وفي واللما الكاف الكلدي: بفتح
قيلة، صاحب البكري، كلدة بن حسان بن الحارث وهو الجد، إلى النسبة هذه

الرازي.ّ حاتم أبو ذكره وائل.ّ وهكذا أبو عنه كوفي.ّ روى صحبة، له
الفاء.ّ  آخرها وفي اللما وفتح الكاف الكلفي: بضم

بن منهم: الحكم البخاري؛ تميم.ّ قاله من بطن وهو كلفة، إلى النسبة هذه
تاسإع أو سإبعة، سإابع وسإلم عليه الله صلى النبي أتى أنأه الكلفي.ّ روى حزن

رزيق.ّ بن شعيب عنه تسعة.ّ روى
إلى نأسب الكلفي، النأصاري كلفة بن جحجبى بن نأاقد بن عبيد بن وفضالة

صحبة، له الشاما، عوف.ّ نأزل بن عمرو بني من الوسا، من العلى، جده
ًا، بها وبنى دمشق، نأزل عقب.ّ وله معاوية، إمرة وسإط في بها ومات دار
مولى وميسرة الصنعانأي، وحنش الجنبي، مالك بن عمرو علي أبو عنه روى

وعلي محيريز، بن الرحمن وعبد شفي، بن ثامامة الهمدانأي علي وأبو فضالة،
وجماعة.ّ ربيعة، بن

فوقها من المنقوطة التاء آخرها وفي والميم واللما الكاف الكلماتي: بفتح
باثانتين.ّ 

الحسن بها: أبو اشتهر والصول؛ الكلما معرفة إلى النسبة هذه أن ظني
ذكره الكلماتي.ّ هكذا الكاتب الديب محمود بن محمد بن سإفيان بن محمد
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كان الجوهري، سإفيان بن الحسن وقال: أبو الحافظ، الله عبد أبو الحاكم
الذهلي، أحمد أبي أمر في امتحن من أحد وهو والكلما، الفقه في يناظر
إلى وقع ثام سإنين، ببخارى وأقاما وثالثامائة، أربعين سإنة نأيسابور وفارق

- يعني الخمسين قبل بها، السلطين.ّ وتوفي بأولئك واتصل الجوزجانأان،
محمد العباسا وأبي إسإحاق، بن محمد بكر أبي من - وسإماعاته والثلثامائة

منه، وسإمع الحاكم، ذكره الذي هذا كثيرة، وأقرانأهما، الثقفي، إسإحاق بن
اللما وفتح الكاف المهلبي.ّ الكلنكي: بضم العزيز عبد بن حمزة يعلى وأبو

أخرى.ّ  كاف آخرها وفي النون وسإكون
الحسن أبي بن الحسين بن جعفر بها: أبو والمشهور كلتك؛ إلى النسبة هذه

وكان الكثير، الحديث كتب كان أصبهان، أهل من بالكلنكي، يعرف النأصاري،
عنه بجبر.ّ روى المعروف يزيد بن عصاما بن روح المعرفة.ّ سإمع حسن

العسال.ّ إبراهيم بن أحمد بن محمد أحمد أبو القاضي
بين المعجمة والذال الواو وفتح اللما وسإكون الكاف الكلواذانأي: بفتح

النون.ّ  آخرها وفي اللفين
فراسإخ خمسة على بغداد، قرى من قرية وهي كلوذان، إلى النسبة هذه

منها: أبو المحدثاين مشهوري ومن وكلوذانأي، كلواذانأي، إليها فالنسبة منها،
عاصم أبي عن بغداد.ّ يروي أهل من الكلواذانأي، الله رزق بن محمد بكر

بن ويعقوب سإوار، بن وشبابة هارون، بن ويزيد النبيل، مخلد بن الضحاك
ويحيى الحضرمي، هارون بن محمد حامد وأبو نأاجية، بن محمد بن الله عبد
سإنة شوال، ففي التنوخي.ّ ومات يعقوب بن ويوسإف صاعد، بن محمد بن

محمد بكر وأبو الفرغانأي، أركين بن حاجب عنه ومائتين.ّ روى وأربعين تسع
وغيرهما.ّ الرويانأي، هارون بن

من وأبوه بمصر، ولد الكلواذانأي، بيان بن الله رزق بن حبوش محمد وأبو
الجبار.ّ عبد بن ونأضر الليث، كاتب صالح أبي عن ثاقة.ّ يروي كلواذان، أهل

ومائتين.ّ وثامانأين اثانتين سإنة شوال، في توفي
حبوش، كلواذي.ّ أخو أهل من الكلواذانأي، بيان بن الله رزق بن وإبراهيم

بمصر.ّ أخيه ومولد ببلده، مولده
أهل من الكلواذانأي، أحمد بن الحسن بن أحمد بن محفوظ الخطاب وأبو
ًا، وكان الفقهاء، أحد الزج، باب ًا، فاضلً، مفتي ًا، ورع وافر الفضل، غزير دين

وأبا الجوهري، علي بن الحسن محمد أبا رقيق.ّ سإمع شعر له وكان العقل،
الحسين بن محمد على وأبا العشاري، الفتح بن علي بن محمد طالب

جماعة منه وغيرهم.ّ سإمع الفراء، بن الحسين بن محمد يعلى وأبا الجازري،
العسال، خميس بن مسعود بن المبارك الكرما أبو عنه لنا ويروي الئمة، من
بن المبارك المعمر وأبو الصيرفي، خضير بن علي بن محمد طالب وأبو

اثانتين سإنة شوال، في ولدته وغيرهم.ّ وكانأت الزجي، العزيز عبد بن أحمد
وخمسمائة.ّ وصلي عشر سإنة الخرة، جمادى في وأربعمائة.ّ وتوفي وثالثاين

حرب.ّ بباب ودفن القصر، جامع في عليه
المعروف الكلواذانأي، أحمد بن الله عبيد بن أحمد الحسين القدماء: أبو ومن
بكير بن عمر بن محمد عنه والصولي.ّ روى المحاملي، سإمع قزعة، بابن

والمصنفات الكثير، الحديث وكتب والعلم، الدب أهل من وكان المقري،
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بشيء إل يحدث ولم عمره، طول العلم وطلب الصناف، سإائر من الطوال،
يسير.ّ

الهاء.ّ  آخرها وفي اللما وفتح الكاف الكلهي: بضم
بن يوسإف بن سإليمان بن أيوب بن محمد الله عبد وأبو إلى النسبة هذه

المهلب أبي عن بها وحدث بغداد، الكلهي.ّ قدما العودي سإنبذاذ أشرو
ًا العمش عن الصيني، الحسين بن محمد بن سإليمان ًا.ّ روى حديث عنه منكر

البزاز.ّ شاذان بن الحسن بن إبراهيم بن أحمد بكر أبو
تحتها من باثانتين المنقوطة الياء وبعدها اللم وكسر الكاف الكليني: بضم

النون.ّ  آخرها وفي
رجاء إليها: أبو بالنسبة والمشهور بالري؛ قرية وهي كلين، إلى النسبة هذه

ثاقة.ّ الكليني رجاء معين: أبو بن يحيى الكليني.ّ قال
تحتها من باثانتين المنقوطة الباء وسإكون اللما وفتح الكاف الكليبي: بضم

بواحدة.ّ  المعجمة الباء آخرها وفي
والمشهور تميم؛ بني من بطن وهو يربوع، بن كليب إلى النسبة هذه

عند له شيخ عن يروي الكليبي، القاسإم بن الله عبد بكر إليها: أبو بالنأتساب
إسإماعيل بن موسإى عنه الخدري.ّ روى سإعيد أبي وعن أوسا، قصر

التبوذكي.ّ
وقد الحجاج، بن شعبة عن باباه.ّ روى بن الله عبد عن روى الكليبي، وعياش

منه.ّ يسمع ولم عنه، الله رضي أنأس عن روى
عن البصرة.ّ يروي أهل من التميمي، الكليبي المسيب بن روح رجاء وأبو
بن ويحيى إبراهيم، بن مسلم عنه روى البكري، مالك بن وعمر البنانأي، ثاابت

السإانأيد، ويقلب الموضوعات، الثقات عن يروي ممن روح يحيى.ّ وكان
ًا أنأكر وهو الموقوفات، ويرفع عنه، الرواية تحل ل غطيف، بن روح من حديث

للختبار.ّ إل كتبته ول
أبيه عن حمص.ّ يروي أهل من شيخ الكليبي، ظبيان بن محمد بن وظبيان

الصمد عبد عنه جده.ّ روى عن أبيه، عن به.ّ روى الحتجاج يحل ل العجائب،
بحمص.ّ  الحمصي، سإعيد بن

أيوب عنه الجرمي.ّ روى زهدما البصري.ّ سإمع الكليبي عاصم بن والقاسإم
ًا السختيانأي، البخاري.ّ كتاب في زهدما، عن كلهما قلبة، أبو معه مقرونأ

والميم الكاف باب
اللف.ّ  بعد الراء آخرها وفي والميم الكاف كماري: بفتح

بن وهو: الطيب العلماء؛ بعض لجد اسإم وهو النسبة، تشبه اللفظة هذه
عنه الحربي.ّ روى إسإحاق عن يروي الطحان، الواسإطي كماري بن جعفر
بابن ويعرف جعفر، بن الطيب بن أحمد بكر وهو: أبو الطيب، بن أحمد

بن علي بن أحمد بن عمر بن الله عبد محمد أبا الطحان.ّ سإمع كماري
نأصر بن أحمد بن محمد بكر أبو عنه والزعفرانأي.ّ يروي الطيب، أباه شوذب،

أحمد.ّ بن محمد الحسين أبو وابنه القاوسإانأي، علن بن
وعن أبيه، عن حدث كماري، بن الطيب بن أحمد بن محمد الحسين وهو: أبو

عشرة سإبع سإنة وغيرهم.ّ توفي القاسإم، أبي محمي بن أحمد بن بكر
ًا وأربعمائة.ّ وكان ًا، فقيه الرازي.ّ بكر أبي على الفقه قرأ عدلً، عراقي
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قضاء ولي العدل، الفقيه، محمد بن إسإماعيل علي أبو وابنه: القاضي
بيري، بن عبيد بن أحمد بكر وأبا أسإد، بن محمد بن الله عبيد واسإط.ّ سإمع

أربع سإنة دينار.ّ مولده وابن خزفة، بن الحسن وأبا مهدي، بن الله عبد وأبا
ثامان سإنة من الولى، جمادى في ومات الفطر، يوما وثالثامائة، وثامانأين
أبي عن لي ماكول: قلت: روى ابن المير ثاقة.ّ قاله وأربعمائة.ّ وكان وسإتين

القاضي كماري بن جعفر بن الطيب بن أحمد بن محمد بن إسإماعيل علي
عنه يحدثانا ولم بواسإط، الجلبي، محمد بن علي بن محمد الله عبد أبو

سإواه.ّ
عمرو بن الله عبد بن الليث بصر منها: أبو لها: كماري؛ يقال قرية وببخارى

بن إلياسا عن كماي.ّ يروي قرية من غنجار: هو الكماري.ّ قال حفص بن
المقري.ّ وتوفي عمر بن محمد بن أحمد عمرو أبو عنه البخاري.ّ روى كداما
وثالثامائة.ّ وثالثاين إحدى سإنة المحرما، في

الجيم.ّ  آخرها وفي الراء وسإكون والميم الكاف الكمرجي: بفتح
أقمت الجادة، على سإمرقند سإغد من قرية وهي كمرجة، إلى النسبة هذه
ًا بها السإكاف محمد بن أحمد بن منها: محمد سإمرقند؛ إلى توجهي في يوم

أبو الزكانأي.ّ ذكره موسإى بن محمد عن يروي الكمرجي، السغدي المؤذن
تكن ولم بسمرقند، عنه وقال: كتبنا سإمرقند، تاريخ في الدريسي، سإعد

صنعته.ّ من الرواية
بن محمد عن يروي السغدي، الكمرجي حمويه بن نأصر بن محمد وأبو

الدريسي: سإعد أبو الشتيخني.ّ قال حمدويه بن وإبراهيم السغدي، موسإى
والثلثامائة.ّ الستين بعد السغد، في برزمان عنه كتبت
عمر حفص أبي عن يروي الكمرجي، حمويه بن نأصر بن محمد حفص وأبو
بن نأصر بن محمد بن محمد ابنه عنه السغدي.ّ روى بجير بن محمد بن

ًا.ّ مات كأنأه سإمرقند، من فراسإخ سإبعة على برزمان، حمويه، قديم
بجير بن محمد عن كتب السغدي، الكمرجي حمويه بن نأصر الليث وأبوه: أبو

بن محمد حافده كتابه من بالوجادة حدث عمر، والد البجيري، خازما بن
الكمرجي.ّ نأصر بن محمد

المهملة.ّ  الدال آخرها وفي الراء وسإكون والميم الكاف الكمردي: بفتح
هكذا السغد، أو سإمرقند، رسإاتيق من قرية وهي كمرد، إلى النسبة هذه
منسوب.ّ ول مسمى غير الكمردي جعفر منها: أبو الدريسي؛ سإعد أبو شك

الله عبد بن الفتح نأصر أبو عنه الكشمهيني.ّ روى موسإى بن حبان عن يروي
السمرقندي.ّ الواعظ

الراء.ّ  آخرها وفي والميم الكاف الكمري: بفتح
بن يوسإف يعقوب منها: أبو بخارى؛ قرى من وهي كمرة، إلى النسبة هذه

وغيرهما.ّ سإعيد، بن وكعب موسإى، بن عيسى عن الكمري.ّ يروي الفضل
شاذويه.ّ بن سإهل عنه روى

النون.ّ  آخرها وفي السين وفتح الميم وسإكون الكاف الكمسانأي: بفتح
فراسإخ، خمسة على لها: كسمان، يقال مرو، قرى من قرية إلى النسبة هذه

الغز، خربها القائمة، والسوق الحسن، الجامع بها القرى، أمهات من وكانأت
وخمسين، ثالث سإنة مسكونأة عادت ثام وخمسمائة، وأربعين ثامان سإنة في



مشكاة مكتبة                    للسمعانأي النأساب كتاب
 السإلمية

ًا العلماء، من جماعة منها خرج ًا؛ قديم بن الجبار عبد جعفر منهم: أبو وحديث
الكمسانأي، المثنى بن يوسإف بن مجاهد بن محمد بن أحمد
ًا، كان ًا ويفهم الحديث، يعرف حافظ بن الحسن محمد أبا منه.ّ سإمع طرف

بكر أبو عنه الموجه.ّ روى أبي بسنن عنه وحدث العامري، حكيم بن محمد
الصدفي.ّ الحسن أبي شيخ المأمونأي، شحمة أبي بن محمد بن الرحمن عبد

جعفر فقال: أبو التاريخ، زيادات في الحافظ، الصبهانأي ماما بن أحمد ذكره
وثالثامائة، وتسعين ثالث سإنة - في بخارى - يعني علينا قدما الكمسانأي،

حليم، وابن النضري، العباسا أبي عن الحديث.ّ روى حفظ يدعي وكان
بها.ّ مرو.ّ ومات إلى رجع ثام وغيرهما،

الحسن.ّ بن علي عن الكمسانأي.ّ روى جميل بن محمد بن أحمد حاتم وأبو
السنجي.ّ زرعة أبو ذكره سإيار.ّ كذا بن أحمد عنه روى
مصعب.ّ عنه الكمسانأي.ّ روى يوسإف بن أحمد العباسا وأبو

النون.ّ  آخرها وفي الميم وضم الكاف الكمونأي: بفتح
الحسن بن علي الحسن إليهم: أبو والمنتسب كمونأة؛ بني إلى النسبة هذه

في دعوتهم جرت قد كمونأة بني يونأس: من بن سإعيد الكمونأي.ّ قال
ومائتين.ّ وتسعين ثامان سإنة الحجة، ذي في المعافر.ّ توفي

الكمونأي، النحاسا كمونأة بن فتوح بن علي بن بركة بن المبارك المعالي وأبو
ًا كان بغداد، أهل ومن العلى، جده إلى نأسب ًا، شيخ أبا مستورا.ّ سإمع صالح

الله عبد وأبا العكبري، أيوب بن الرحمن عبد بن أحمد بن الحسين الله عبد
ًا عليه وغيرهما.ّ قرأت النعالي، طلحة بن أحمد بن الحسين حديث من جزء

وكانأت صاحبنا، الدمشقي محمد بن يوسإف بإفادة بشران، بن الحسين أبي
وثالثاين ثامان سإنة بعد وأربعمائة.ّ توفي وسإبعين ثالث سإنة في ولدته

ببغداد.ّ وخمسمائة،
أنأه والظن السرخسي، الكمونأي الله عبد بن محمد بن سإهل القاسإم وأبو
الحبوب.ّ كان من وهو الكمون، يبيع كان أجداده بعض لن الكمونأي؛ له قيل

ًا ًا، فاضلً، إمام وتخرج السنجي، طاهر أبي على تفقه السيرة، سإديد ورع
أبو فمد ومنافرة، وحشة التميمي الفضل أبي شريكه وبين بينه عليه.ّ وجرى

الية: " هذه عليه وقرأ القاسإم، أبو فأمسك وجذبه، السكين إلى يده الفضل
الله أخاف إنأي لقتلك إليك يدي باسإط أنأا ما لتقتلني يدك إلي بسطت لئن
من التميمي فأخرج بالقصة، طاهر أبو أسإتاذهما ".ّ فسمع العالمين رب

سإعد أبو عنه لي باليسير.ّ روى وحدث الكثير، الحديث ونأفاه.ّ وسإمع البلد،
له موافقة جدي الماما محنة في بنوقان.ّ وخرج البغدادي سإهل بن نأاضر

وسإتين ثامان سإنة في بها وتوفي بمهين، فمرض طوسا، إلى الئمة ولسائر
بها.ّ قبره وزرت رمضان، شهر في أظن وأربعمائة،

جده.ّ إلى نأسب الكمونأي، المعافري المصري كمونأة بن إبراهيم بن وأحمد
الحكم.ّ روى عبد بن الله عبد بن سإعد عن الميم.ّ يروي مشدد رأيت هكذا
الطبرانأي.ّ أيوب بن أحمد بن سإليمان القاسإم أبو عنه
والنون الكاف باب

الكاف.ّ  آخرها وفي اللف بعد والراء والنون الكاف الكناركي: بفتح
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منهم: جماعة؛ إليها انأتسب بسجستان، محلة وهي كنارك، إلى النسبة هذه
إسإحاق بن إبراهيم عن السجزي.ّ يروي الكناركي يعقوب بن محمد

الفقيه العنبر بن أحمد بن إسإماعيل بن محمد عمر أبو عنه الغسيلي.ّ روى
وغيره.ّ العنبري،

آخرها.ّ  في المهملة والسن اللف بعدهما النون وفتح الكاف الكناسإي: بضم
هذه النسبة إلى الكناسإة، وظني أنأها محلة بالكوفة، يباع بها الدواب؛ منها: نأصير بن

الشعث القرادي الكناسإي.ّ يروي عن يزيد الرقاشي، وأبي الزبير، وأبي حمزة،
وسإليمان الحمسي، وحماد بن خوار.ّ روى عنه أبو بكر بن عياش، وأبو نأعيم.ّ وثاقه أبو

زرعة وأبو حاتم الرازيان.ّ
وأبو يحيى محمد بن عبد الله بن عبد العلى بن خليفة بن زهير بن نأصلة بن معاوية بن

مازن بن كعب بن ذؤيبة بن أسإامة بن نأصر بن قعين بن الحارث بن ثاعلبة بن دودان
السإدي الكناسإي، يعرف بابن كناسإة، قيل: إن كناسإة لقب جده العلى، وقيل: لقب
ًا بالعربية، أبيه عبد الله، وهو ابن أخت إبراهيم بن أدهم، من أهل الكوفة، وكان عالم

وأياما الناسا، والشعر.ّ سإمع هشاما بن عروة، وإسإماعيل بن أبي خالد، وسإليمان
العمش، وجعفر بن برقان.ّ روى عنه أحمد بن حنبل، وأبو خيثمة، ومحمد بن إسإحاق

الصغانأي، وأحمد بن منصور الرمادي، والحارث بن أبي أسإامة.ّ
شعره: ومن مليح 

حتى الخوان على خففت
جفوتهـم

ول الخاء في زهد غير على
 الود

مـن تخـر أيامي ولكن
قـوتـي

على إل الحاجات أبلغ فما
جهـد

وقال: 
والكرما الوفاء أهل صادفتفـإذا وحشـمة انأقباض في

 محتشم غير قلت ما وقلتسإجيتها على نأفسي أرسإلت
ومائتين.ّ سإبع سإنة بالكوفة، ومات

الثانأية.ّ  النون وكسر النون وفتح الكاف الكنانأي: بكسر
بن خيشنة بن جندرة قرصافة منها: أبو القبائل؛ من عدة إلى النسبة هذه
سإكن صحبة، له كنانأة، بن مالك بن الحارث بن عمرو بني من الكنانأي، نأقير

حاتم أبو ذكره عسقلن.ّ هكذا من بالقرب بناحية وقبره بها، ومات الشاما،
الثقات.ّ كتاب في ذكرهم الذين الصحابة ففي حبان، بن

كنانأة.ّ بن مالك بني من حبان: هو ابن التابعين.ّ قال من الكنانأي، والنحاما
الفقه، يطلب الزهري.ّ وكان عنه الشعري.ّ روى موسإى أبي عن يروي

عليه.ّ ويحرصا
حاتم أبو - الحمصي.ّ قاله كلب - كنانأة الكنانأي سإليم بن سإليمان سإلمة وأبو
عنه روى الشاما، وأهل جابر، بن يحيى عن حمص.ّ يروي أهل حبان.ّ من بن

البرش.ّ حرب بن محمد
وشهرة.ّ كثرة وفيهم إليها، ينسبون فجماعة قريش، كنانأة وأما

بكر منهم: أبو القبائل؛ من وليسوا وأجدادهم، آبائهم إلى انأتسبوا وجماعة
عن الكنانأي.ّ يروي المؤدب كنانأة بن الله عبد بن محمد بن جعفر بن محمد

يونأس بن محمد العباسا وأبي الكجي، الله عبد بن إبراهيم مسلم أبي
الفاتني.ّ الله عبد بن وبشرى الرزاز، أحمد بن علي عنه الكديمي.ّ روى

والعلم.ّ الفضل أهل من القاضي، الكنانأي كنافة بن الفرج بن حامد بن وخلف
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النأدلس.ّ نأواحي ببعض القضاء ولي
بن علي بن محمد بن حمزة القاسإم أبو عصره، في مصر ديار وحافظ
بن يحيى زكريا وأبو الحافظ، مندة بن الله عبد أبو عنه روى الكنانأي، العباسا

وخمسين سإبع سإنة الحجة، ذي في الطحان.ّ وتوفي محمد بن علي
وثالثامائة.ّ
من كنانأة، بن ليث بني من الكنانأي، القاسإم بن هاشم النضر وأما: أبو
وشيبان الحجاج، بن شعبة الصل.ّ سإمع خراسإانأي بالقيصر، يلقب أنأفسهم،

بن والليث المسعودي، الرحمن وعبد المغيرة، بن وسإليمان الرحمن، عبد بن
وأبو معين، بن ويحيى حنبل، بن أحمد عنه معاوية.ّ روى بن وزهير سإعد،

أبي بن والحارث الصغانأي، إسإحاق بن ومحمد راهويه، بن وإسإحاق خيثمة،
عن والناهين بالمعروف، المرين من معين.ّ وكان بن يحيى وثاقه أسإامة،
َ به.ّ ويقولون: إن يفخرون بغداد أهل سإنة.ّ وكان صاحب المنكر، جاء رجل

النضر: قد أبو فقال مالك، بن الله عبد له يكلم أن فسأله النضر، أبي إلى
النضر: لعل لبي الرجل فاعتذر.ّ فقال له وسإألته الرجل، مع إليه مضيت

مالك، بن اله عبد إلى العود النضر أبي على أرزق.ّ فثقل وأنأا يرزق لم ذلك
في ببغداد، الوجوه.ّ ومات فيه تجدد اليوما وقال: أخلقه وجهه، إلى فأشار

ومائتين.ّ سإبع سإنة
أبي عن أصبهان.ّ يروي أهل من الكنانأي، محمد بن الله عبد الوليد وأبو

عاصم وأبي الطيالسي، داود وأبي إدريس، بن الله وعبد الضرير، معاوية
أنأكر ثام الكثير، الحديث كتب وكان الفريابي، يوسإف بن ومحمد النبيل،
وكان دلف، بن العزيز عبد فأحضره عنه، الله رضي الصديق بكر أبي خلفة
بن ومحمد الرازي، مسعود أبو وفيهم البلد، مشايخ وجمع أصبهان، والي
فضربه قوله، عن يرجع أن فأبى فناظروه وغيرهم، خرشه، بن وزيد بكار،

ًا، أربعين مسعود أبو وصنف حديثه، وبطل وهجروه، الناسا فباينه سإوط
ًا، الرازي الكنانأي.ّ الوليد أبي على الرد سإماه كتاب

الحافظ سإيار بن ليث بن نأصر بن إبراهيم بن الله عبد بن محمد الفضل وأبو
الحافظين: أبا ويحفظ.ّ سإمع بالحديث، يعرف كان بخارى، أهل من الكنانأي،

بن وعلي حزاما، بن وسإهل البغدادي، أحمد بن ونأصر محمد، بن صالح علي
بن وخلف البغدادي، الكندي بشر بن سإهل بن أحمد عنه النجار.ّ روى الحسن

وغيرهم.ّ الخياما، إسإماعيل
بن بشر عن مصر.ّ يروي أهل من المصري، الكنانأي نأصر بن فتح نأصر وأبو
حاتم أبي بن محمد أبو غالب.ّ قال بن وحسان موسإى، بن وأسإد بكر،

منه.ّ نأسمع فلم وضعفوه، فيه فتكلموا منه، نأسمع لن فوائده الرازي: كتبنا
الواو بعدها الراء وضم الجيم وفتح النون وسإكون الكاف الكنجروذي: بفتح

المعجمة.ّ  الذال آخرها وفي
وتعرب ربضها، في نأيسابور، باب على قرية وهي كنجروذ، إلى النسبة هذه

النسبة:  بهذه المشهور وأما الجيم، في ذكرتها وقد لها: جنزروذ، فيقال
أهل من الكنجروذي، الديب محمد بن الرحمن عبد بن محمد سإعد أبو

ًا كان نأيسابور، ًا، ثاقة، السيرة، حسن عاقلً، فاضلً، أديب العمر عمر صدوق
بكر أبو أبوه سإمعه وكان منهن أقرانأه وسإمع بالكثير، حدث حتى الطويل،
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أحمد وأبو الحيري، حمدان بن أحمد بن محمد عمرو منهم: أبو جماعة، عن
محمد بن محمد بن الرحمن عبد سإعد وأبو التميمي، علي بن الحسين

سإواهم.ّ وجماعة الطرازي، عثمان بن محمد بن محمد بكر وأبو الدريسي،
بن الله هبة محمد وأبو الفراوي، الفضل بن محمد الله عبد أبو عنه لنا روى
عبد المظفر وأبو اللبيكي، الرحيم عبد بن يحيى بكر وأبو السيدي، سإهل

المتطيب صادق أبي بن سإعد وأبو القشيري، القاسإم أبي بن المنعم
عنه أصبهان.ّ وحدث بمرو الشحامي، طاهر بن زاهر القاسإم وأبو بنيسابور،

سإنة في وفاته كتبه.ّ وكانأت في الحافظ البيهقي الحسين بن أحمد بكر أبو
وأربعمائة.ّ وخمسين ثالث

آخرها وفي المفتوحتين الكافين بين الجيم وضم النون الكنجكانأي: بسكون
النون.ّ 

خربت لها: كنجكان، يقال البلد، بأعلى مرو قرى من قرية إلى النسبة هذه
أهل من الكنجكانأي، جذاع بن الله عبد بن أحمد سإهل منها: أبو الساعة؛

تميم بن أحمد عن هريرة، لبي وسإلم ليه الله صلى النبي بوصية حدث مرو،
أحمد عنه وغيرهما.ّ روى المروزي، عقدة بن محمد العباسا وأبي المديني،

الزاهد.ّ الحسين بن محمد بن
اللف بعدها المهملة الدال وفتح النون وسإكون الكاف الكندايجي: بضم

الجيم.ّ  آخرها وفي الحروف آخر والياء
أحمد العباسا منها: أبو أصبهان؛ قرى من قرية وهي كندايج، إلى النسبة هذه
مدينة أهل من الفقهاء، أحد المديني، الكندايجي موسإى بن الله عبد بن

أصبهان.ّ تاريخ في مردويه بن بكر أبو أصبهان.ّ ذكره
وفي الراء وفتح المهملة الدال وضم النون وسإكون الكاف الكندرانأي: بضم

النون.ّ  آخرها
قريبة بلدة وقاين قاين، قرى من قرية أنأها وظني كندران، إلى النسبة هذه
إبراهيم بن إسإحاق بن علي بن محمد بن علي الحسن منها: أبو طبس؛ من

ًا كان الدار، سإمرقندي المولد، هروي الصل، قايني القايني، الكندرانأي عالم
ًا فاضلً، بن حامد علي أبا الرأي.ّ سإمع أصحاب من الحديث، كتابة في راغب
وغيرهما.ّ وكتب المروانأي، يوسإف بن أحمد بن ومحمد الرفاء، محمد

والثلثامائة.ّ روى الخمسين بعد مات وسإمرقند.ّ وعمر، وببخارى، بخراسإان،
الحافظ.ّ الدريسي سإعد أبو عنه

المهملتين.ّ  الراء وكسر الدال وضم النون وسإكون الكاف الكندري: بضم
قريتين.ّ وإلى الكندر، بيع إلى النسبة هذه
الرحمن عبد النسبة: أبو بهذه فالمشهور العلك؛ وهو الكندر، بيع إلى فأما
الكرمانأي.ّ روى إبراهيم بن حسان الكندري.ّ سإمع سإليمان بن الملك عبد
كتاب في يونأس، بن سإعيد أبو أبان.ّ ذكره بن يحيى بن زكريا علي أبو عنه

اللبان.ّ يبيع كان وأظنه أنأطاكية، أهل من وقال: الكندري، مصر، لهل التاريخ
الحسين، غانأم منها: أبو قزوين؛ من بالقرب قرية كندر، هي الولى والقرية

الرحمن عبد أبا الكندري.ّ سإمعا الحسين بن عيسى ابنا علي، الحسن وأبو
قزوين جامع في ولهما تصانأيفه، وكتبا الصوفي، السلمي الحسين بن محمد
بالعثمانأي.ّ المعروف الصندوق في إليهما تنسب موقوفة كتب
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من لها: ترشيش، ويقال طريشيث، أعمال من هي: كندر، الثانأية والقرية
من كندر نأيسابور.ّ وقيل: إن من نأاحية بشت، من يقال: هي نأيسابور، نأواحي
صار، الوزير كان، منها: العميد لقدمها؛ القهندز مع كانأت التي السبعة، القرى

ًا، الدهر، رجال من وكان وحكايات، وآثاار شعر له الكندري، نأصر أبو جود
ًا وإفضالً، وفضلً، وشهامة، وكفاية، وسإخاء، حدود في الروذ، بمرو قتل وأدب

الحافظ، الفضل بن محمد بن أحمد العلء أبا وأربعمائة.ّ سإمعت سإتين سإنة
يقول: الحافظ، المقدسإي طاهر بن محمد الفضل أبا سإمعت أصبهان، بجامع

يقول: الله رحمه الهمذانأي منصور بن يحيى الصوفي ثاابت أبا الشيخ سإمعت
ًا أر لم ًا، بأمس أشتغل ل يقول: أنأا سإمعته الكندري، نأصر أبي مثل صوفي وغد

فات، قد أمس أن الشيخ: يعني فيه.ّ قال أنأا الذي باليوما أشتغل وإنأما
ًا، يجدي ل بالفائت والشتغال ًا نأفع تقصير يأت لم لما والشتغال يأت، لم وغد

عربته.ّ  أنأا بالفارسإية، كلمه معنى الوقت.ّ هذا في
من أنأه وظني الكندري، الحسين بن محمد بن الحسين بن أحمد سإعيد وأبو
ًا كان طريثيث، كندر ًا، فاضلً، أديب أحمد بكر أبا الدباء.ّ سإمع أولد من مسن

يوسإف بن علي بن إبراهيم إسإحاق وأبا الشيرازي، خلف بن علي بن
لقيته وغيرهم، التفليسي، إسإماعيل بن محمد بكر وأبا الماما، الشيرازي
ًا عنه وكتبت أسإفراين، بجوسإقان ًا.ّ ومات شيئ أوائل أو سإبع سإنة آخر يسير

وخمسمائة.ّ وثالثاين ثامان سإنة
والسين المهملة الدال وفتح النون وسإكون الكاف الكندسإروانأي: بفتح

النون.ّ  آخرها وفي اللف ثام الواو بعدها الساكنة والراء
محمد منها: أبو بخارى؛ قرى من قرية وهي كندسإروان، إلى النسبة هذه
أبي بن الله عبد أبي عن البخاري.ّ يروي الكندسإروانأي داود بن صابر بن نأصر

اليسع.ّ بن وأسإباط حفص،
الدال وضم النون وسإكون الكاف بفتح كندكين، إلى النسبة الكندكيني: هذه

آخرها وفي بنقطتين المنقوطة الياء وسإكون الثانأية الكاف وكسر المهملة
سإمرقند؛ سإغد من الدبوسإية، من فرسإخ نأصف على قرية أخرى.ّ وهي نأون

النسبة:  بهذه والمشهور
بن حاشد بن الشعث بن نأصر أبي بن الحسين بن أحمد بن علي الحسن أبو

السن كبر على هو وورد كندكين، قاضي كان والده الكندكيني، غضبان
محمد بن محمد المعالي أبا السيد أن منه.ّ وذكر لقيناه.ّ وسإمعنا وبها بخارى،

من ورقة عليه له والده فقرأ قريتهم، ورد البغدادي، الحسيني زيد بن
كتاب من الثالث الجزء في سإماعه ووجدنأا الباقي، واسإتجاز الكتاب،
بن الملك عبد بن الحسن علي أبي القاضي عن سإفيان، بن للحسن الحروف
عن النسوي القاسإم أبي عن الغوبديني، نأعيم أبي عن النسفي، الحسين

وأربعين ثامان سإنة في ولدته أن يقتضي ما عليه.ّ وذكر المصنف.ّ وقرأنأا
سإنتين.ّ أو بسنة قبلها أو وأربعمائة،

آخرها وفي المهملة الدال وضم النون وسإكون الكاف الكندلنأي: بضم
النون.ّ 

بالنأتساب والمشهور أصبهان، قرى من قرية وهي كندلن، إلى النسبة هذه
دينار بن يوسإف بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد طالب إليها: أبو
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لم ما وخلط الكثير، الحديث أصبهان.ّ سإمع أهل من الكندلنأي، القرشي
بن عمرو أبي بن يحيى زكريا أبو روايته.ّ ذكره وسإقطت سإمع، بما يسمع
أبي عن حدث الكندلنأي، طالب فقال: أبو أصبهان، كتاب في الحافظ، منده
علي وأبي محسن، وغلما الجمال، الله عبد وأبي علي، أبي بن بكر

الرواية تكن ولم منه، يسمع ولم مردويه، بن بكر أبي عن الصيدلنأي.ّ وروى
أهل عنه كتب ما إل روايته على يعتمد ل أخطأ إن صنعته، من والحديث

وتسعين ثالث سإنة المحرما، من عشر التاسإع في ومات والمعرفة، الرواية
يقول: أبو الحافظ الفضل بن محمد بن إسإماعيل شيخنا وأربعمائة.ّ وكان

لين.ّ فيه الكندلنأي طالب
الساكنة الياء ثام المكسورة المهملة والدال والنون الكاف الكنديكثي: بضم

الحروف.ّ  ثاالث الثاء، آخرها وفي مفتوحة أخرى وكاف الحروف آخر
منها: سإمرقند؛ بنواحي درغم، قرى من قرية وهي كنديكث، إلى النسبة هذه
بن عمر حفص أبو عنه البخاري.ّ روى القصار الرحيم عبد بن سإعيد بن عمر

سإمرقند، بنواحي جبل وهو باري، وقال: سإكن النسفي، أحمد بن محمد
بن إبراهيم الخاقان وفاة عاما بسمرقند، وقال: ولدت كنديكث، يسكن وكان
خمس سإنة الول، ربيع شهر أو صفر، في بباري، وتوفي خان، طمغاج نأصر

وخمسمائة.ّ وعشرين
المهملة.ّ  الدال وكسر النون وسإكون الكاف الكندي: بضم

بالنسبة والمشهور سإمرقند، قرى من قرية وهي كندي، إلى النسبة هذه
الكندي، سإلمة بن الوهاب عبد بن الخالق عبد بن محمد المحامد إليها: أبو

ًا كان ًا فاضلً، فقيه ًا، وإمام ًا، مبرز سإمرقند.ّ أهل من السيرة، حسن ورع
البلدي أحمد بن محمد بكر أبا جامعها.ّ سإمع في الجمعة، يوما حلقة له كانأت

الثانين، يوما منها، خروجي بعد يسيرة.ّ وتوفي أحاديث منه النسفي.ّ سإمعت
ودفن وخمسمائة، وخمسين إحدى سإنة الخر، ربيع شهر من عشر الثالث

ببخارى.ّ ونأا نأعيه إلي ووصل بجاكرديزه،
المهملة.ّ الدال آخرها وفي النون وسإكون الكاف الكندي: بكسر

البلد، في تفرقت اليمن، من مشهورة قبيلة وهي كندة، إلى النسبة هذه
زرعة أبو قال: حدثانا فن، كل في المشهورين من جماعة منها فكان

قال: حيوة، بن رجاء بن سإلمة بن كامل سإمعت مسهر أبو حدثانا الدمشقي،
حيوة.ّ بن قالوا: رجاء فلسطين؟ أهل سإيد الملك: من عبد بن هشاما قال

أهل سإيد فمن نأسي.ّ قال بن قالوا: عبادة الردن؟ أهل سإيد قال: فمن
قالوا: حمص؟ أهل سإيد الغسانأي.ّ قال: فمن يحيى بن قالوا: يحيى دمشق؟

الكندي.ّ عدي بن قالوا: عدي الجزيرة؟ أهل سإيد قيس.ّ قال: فمن بن عمرو
كندة.ّ من كلهم هؤلء لن ذلك قال كندة.ّ إنأما آل قال: يا
عنه.ّ روى الله رضي صحبة، وله أبيه، عن الكندي.ّ يروي عفيف بن وإياسا

إياسا.ّ بن إسإماعيل ابنه عنه
الكندي، حجر بن وائل بن الجبار عبد محمد التباع: أبو من إليه والمنتسب

أباه سإمع أنأه زعم ومن وائل، بن علقمة أخو وهو أبيه، عن أمه، عن يروي
بسته وائل بعد ووضعته به، حامل وأمه مات حجر بن وائل لن وهم، فقد
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بن سإعيد وابنه السبيعي، إسإحاق أبو عنه الكوفة.ّ روى أهل في عداده أشهر،
ومائة.ّ عشرة اثانتي سإنة الجبار.ّ ومات عبد
عباد من وكان فلسطين، سإكن الشامي، الكندي حيوة بن رجاء المقداما وأبو
عون، ابن عنه أمامة.ّ روى أبي عن وفقهائهم.ّ يروي وزهادهم، الشاما، أهل

ومائة.ّ عشرة اثانتي سإنة حيوة بن رجاء الشاما.ّ مات وأهل
وقيل: إن الكوفة، أهل من الكندي، حجية بن الله عبد بن الجلح حجية وأبو

أهل عنه الزبير.ّ روى وأبي الشعبي، عن لقب.ّ يروي والجلح يحيى، اسإمه
السإامي ويقلب الزبير، أبا سإفيان أبا يجعل يقول، ما يدري ل الكوفة.ّ وكان

ومائة.ّ وأربعين خمس سإنة هذا.ّ مات
المهدي.ّ أبو كنيته حمص، من الشاما، أهل من الكندي، سإنان بن وسإعيد
يعجبني ل الحديث، منكر الشاما، أهل عنه الزاهري.ّ روى أبي عن يروي

بن يحيى ومائة.ّ وكان وسإتين ثامان سإنة انأفرد.ّ مات إذا بخبره الحتجاج
فيه.ّ الرأي سإيئ معين

أبو كنيته الطويل، حميد على الحديث يضع شيخ الكندي، دريد بن وزكريا
ًا سإنة مائة له أنأه ويزعم بها، ويحدثاهم بالشاما، يدور أحمد.ّ كان وخمس

عنه فيه.ّ روى القدح سإبيل على إل الكتب في ذكره يحل ل سإنة، وثالثاين
بحران.ّ معدان، بن الفضل بن موسإى بن أحمد
باب أهل من صالح، شيخ الكندي، بركة بن أحمد بن المبارك محمد وأبو

وأبا الكرخي، الحسن بن وعاصم الزينبي، نأصر أبا ببغداد.ّ سإمع البصرة
سإنة.ّ.ّ وأربعين في وتوفي أجزاء منه وغيرهم.ّ سإمعت السواق، بن الغنائم

ببغداد.ّ وخمسمائة،
النونأين.ّ  بين والواو الكاف الكنونأي: بفتح

الزاهد منها: الفقيه سإمرقند؛ محال من محلة وهي كنون، إلى النسبة هذه
سإمع الكنونأي، زيد بن علي بن موسإى بن يوسإف بن الله عبد محمد أبو

وثامانأين نأيف سإنة بكنون الحسيني.ّ وتوفي زيد بن محمد الحسن أبا السيد
وأربعمائة.ّ

والواو الكاف باب
الراء.ّ هذه آخرها وفي اللف وبعدهما الواو وفتح الكاف الكواري: بضم

بليدة، أو بلدة، أو قرية، إما فارسا، نأاحية من أنأها وظني كوار، إلى النسبة
منها: 

بن الرحمن عبد عن الكواري.ّ حدث أحمد بن علي بن زيد طالب أبو الحاكم
الحافظ، الشيرازي الوارث عبد بن الله هبة عنه الجوال.ّ روى العباسا أبي

واحد.ّ بحديث شيوخه، معجم في عنه، وحدث
الزاي.ّ  آخرها وفي اللف بعدهما المشددة والوا الكاف الكواز: بفتح

نأصر منهم: أبو جماعة؛ بهذا واشتهر الخزفية، الكيزان يعمل لمن النسبة هذه
وسإر ببغداد، حدث البصرة، أهل من البصري؛ الكواز المتقمر محمد بن عامر

المزلق.ّ روى بشر أبي بن بشر بن ومحمد طلحة، بن كامل عن رأى، من
بن الله وعبد خزيمة، بن الفضل بن وأحمد المطيري، جعفر بن محمد عنه

ًا الخراسإانأي.ّ وكان إسإحاق معدل.ًّ شاهد
الجيم.ّ  آخرها وفي الواو وسإكون الكاف الكوجي: بضم
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إليه: والمنتسب إليه؛ المنتسب أجداد بعض لقب وهو كوج، إلى النسبة هذه
الحرما، شيخ الصوفي، الكوجي مادل بن أحمد بن أسإد بن أحمد العباسا أبو

الحسين أبا بالرملة سإمع منه؛ وأكثر الحديث وسإمع الكثير، سإافر قد وكان
بن الله عبد محمد أبا وبقيسارية الصوفي، الترجمان بن الحسين بن محمد
الوارث عبد بن الله هبة القاسإم أبو منه وغيرهما.ّ سإمع الصوفي، منيع

الحافظان.ّ وتوفي الرواسإي، الحسن أبي بن عمر الفتيان وأبو الشيرازي،
وأربعمائة.ّ سإتين سإنة بعد

النون.ّ آخرها وفي الراء وفتح الكاف الكورانأي: بضم

بالنأتساب والمشهور أسإفراين؛ قرى إحدى وهي كوران، إلى النسبة هذه
كان السإفرايني، الكورانأي العباسا بن إبراهيم بن العباسا الفضل إليها: أبو

ًا بن ومحمد العجلي، أصيل بن شعثم أحمد أبي عن الخلق.ّ يروي حسن شيخ
الحسين أبو عنه وغيرهم.ّ روى السإفرايني، حيوة بن ومحمد الذهلي، يحيى
الله عبد أبو الحاكم وغيره.ّ ذكره الحجاجي، يعقوب بن محمد بن محمد

في كوران.ّ توفي قرية من أسإفراين، أهل من شيخ وقال: هذا الحافظ،
الثلثامائة.ّ حدود

الزاي.ّ  آخرها وفي الواو وسإكون الكاف الكوزي: بضم
ويقال: أبو محمد، النسبة: أبو بهذه والمشهور الكوز؛ إلى النسبة هذه

البصرة.ّ يروي أهل من العبدي الكوزي التميمي سإليمان بن عاصم شعيب،
سإنان، بن وبرد هند، بن وداود الحول، وعاصم حسان، بن هشاما عن

العراق.ّ وهو وأهل عرفة، بن والحسن الحرشي، عنه والبصريين.ّ روى
هشاما عن يرويه "، الشحم يعقد الريق على الماء حديث: " شرب صاحب

وسإلم.ّ عليه الله صلى النبي عن هريرة، أبي عن سإيرين، ابن عن حسان، بن
كتبة يحل ل الثابات، عن الموضوعات يروي ممن كان هذا مثل روى ومن

ًا، كان الكوزي، علي: عاصم بن عمرو التعجب.ّ قال جهة على إل حديثه كذاب
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول على كذب أصول، لها ليس بأحاديث يحدث

لحديث.ّ متروك ضعيف، الكوزي الرازي: سإليمان حاتم أبو وأصحابه.ّ وقال
بن الحكم بن سإلمة بن السكن بن إبراهيم بن أحمد بن محمد بكر وأبو

كان العلى، جده إلى نأسب البخاري، السكني كوز بن أخنس بن السكن
ًا ًا، شيخ أحمد بن هارون سإهل أبا ببخارى السماع.ّ سإمع صحيح صالح

بن الفضل شجاع وأبا صابر، بن محمد بن محمد عمرو وأبا السإتراباذي،
محمد بن العزيز عبد محمد أبو منه وغيرهم.ّ سإمع الهروي، العباسا

ليس صالح، وقال: شيخ شيوخه، معجم في وذكره الحافظ، النخشبي،
شأنأه.ّ من الحديث

آخره.ّ  في والجيم الواو وسإكون المهملة والسين الكاف الكوسإج: بفتح
بالكوسإج، المعروف التميمي، بهراما بن منصور بن إسإحاق يعقوب هو: أبو
إسإحاق لها: كوى ويقال إليه، تنسب سإكة بمرو الساعة وإلى به، اشتهر
أسإفل إلى المنحدر يسار على كارنأكلي، سإكة جاوزت إذا سإكة وهي كوسإة،

ًا وكنت فيه، ويصلي به، يختص كان مسجد، السكة درب وفوق الماجان، كثير
من وإسإحاق الماخوانأي، الماما إلى مضيت إذا المسجد هذا في أقعد كنت ما
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وعبد القطان، سإعيد بن ويحيى عيينة، بن سإفيان عن مرو.ّ يروي أهل
وأبي الرزاق، وعبد شعيل، بن والنضر الجراح، بن ووكيع مهدي، بن الرحمن

راهويه، بن وإسإحاق حنبل، بن أحمد عن المسائل يروي الذي أسإامة.ّ وهو
ًا وصنف ًا كتاب ًا أر القشيري: لم الحجاج بن مسلم قال الصلة، في كبير أحد
ًا أصلح الرازيان، حاتم، وأبو زرعة، أبو عنه وروى منصور بن إسإحاق من كتاب
ومائتين.ّ وخمسين إحدى سإنة
عن البصرة.ّ يروي أهل من الكوسإج، نأدبة بن حبيب بن الحسن سإعيد وأبو
البصريون.ّ عنه القاسإم.ّ روى بن روح
عن اليمامة.ّ يروي أهل من الكوسإج، الحنبلي بارق بن ربه عبد الله عبد وأبو
وقال: الحكم، بن بشر عنه الحنفي.ّ روى الوليد بن سإماك زميل أبي جده
بالبصرة.ّ رأيته

الياء بعدها المعجمة الشين وكسر الواو وسإكون الكاف الكوشيذي: بضم
المعجمة.ّ  الذال آخرها وفي الحروف أخر وفي
بن عمران بن العزيز عبد بكر لجد: أبي اسإم وهو كوشيذ؛ إلى النسبة هذه

ومصر، الشاما، ودخل أصبهان، أهل من الكوشيذي، المديني كوشيذ
الملي.ّ يحيى بن عمر منه وجمع.ّ سإمع وصنف، الحديث، والعراق.ّ وكتب

وغيره.ّ زيد، بن إبراهيم بن إسإحاق عنه روى
النون.ّ  آخرها وفي الفاء وفتح الواو وسإكون الكاف الكوفني: بضم

أبيورد من فراسإخ سإتة على صغيرة، بليدة وهي كوفن، إلى النسبة هذه
خلفة في الحسين، بن طاهر بن الله عبد خراسإان أمير بناها بخراسإان،
أبو منهم: الديب والفضلء؛ المحدثاين من جماعة منها خرج المأمون،
منصور بن الحسن بن إسإحاق بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد المظفر

كوفن، من كان البيوردي، بالديب المعروف الكوفني، الموي معاوية بن
كان لنأه المعاوي؛ في الميم، في ذكرته وقد ومنشأه، رأسإه مسقط وهي

فيه.ّ  فذكرته معاوية، العلى جده إلى ينسب
ًا الكوفني.ّ كان المالكني بن ميمون بن الله عبد محمد أبو والقاضي فقيه

ً ًا، فاضل تفقه بهما، تامة ومعرفة والجدل، المناظرة في طويل باع له مبرز
أبا بنيسابور ومنه.ّ وسإمع معه الحديث الله.ّ وسإمع رحمه والدي الماما على
ًا منه وغيره.ّ سإمعت الشيروبي، الحسين بن محمد بن الغفار عبد بكر حديث

ًا، تسعين سإنة حدود في ولدته وأبيورد.ّ وكانأت وكوفن بمرو ولقيته واحد
.ّ.ّ ووفاته وأربعمائة،

المنقوطة الباء وفتح الفاء وكسر الواو وسإكون الكاف الكوفياذقانأي: بضم
آخرها وفي المفتوحة القاف بعدها المعجمة الذال وسإكون باثانتين تحتها من

النون.ّ 
والمنتسب لها: كوفياذقان؛ يقال طوسا، قرى من قرية إلى النسبة هذه

يوسإف بن محمد بن الملك عبد بن الحسن بن الملك عبد المعالي إليها: أبو
عبد بن عمر الفتيان أبا مناظر.ّ سإمع فاضل، فقيه الكوفياذقانأي، الحسن بن

ًا، بطوسا منه وسإمعت مرة، غير مرو الحافظ.ّ ورد الرواسإي الكريم مجلس
وخمسمائة، وأربعين تسع أو ثامان سإنة الفتيان.ّ وتوفي أبي إملء من

بطوسا.ّ
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الفاء.ّ  آخرها وفي الكاف الكوفي: بضم
زمن في بنيت المسلمين، بلد أمهات من هي بالعراق، بلدة إلى النسبة هذه
ًا والمحدثاين، العلماء من جماعة منها وخرج الخطاب، بن عمر ًا، قديم وحديث

لشهرتهم.ّ ذكرهم عن واسإتغنينا شهرة، وفيهم
ًا أصبهان، أهل من السإم، بهذا عرفوا المحدثاين من جماعة فإن وأيض

عن يروي الصبهانأي، كوفي بن القاسإم بن منهم: محمد الكوفة؛ من وليسوا
الله عبد أبو عنه روى أصبهان، مدينة المديني، الله عبد بن عاصم بن محمد

وغيره.ّ الحافظ، منده بن
بن أحمد بكر لبي شيخ الصبهانأي، كوفي بن محمد بن محمود بن الله وعبد

الحافظ.ّ مردويه بن موسإى
جعفر بن الله عبد عنه شيبة.ّ روى أبي بن عثمان عن روى كوفي، بن وأحمد

الصبهانأي.ّ أحمد بن
إبراهيم عن يحدث الصبهانأي، نأمراذ بن كوفي بن محمد بن أحمد بكر وأبو
نأائلة.ّ بن

الله.ّ عبد بن كوفي بن العزيز عبد بوبة بن وإبراهيم
داود وأبا المقري، الرحمن عبد أبا سإمع كوفي، بن إشكاب بن وسإعيد

وغيرهما.ّ الطيالسي،
الفقيه.ّ كوفي بن القاسإم بن محمد بن العزيز عبد القاسإم وأبو
حرب، ابن سإليمان سإمع الصبهانأي، فروخ بن زاذان بن كوفي سإهل وأبو

وغيره.ّ
الصبهانأي.ّ كوفي بن هارون بن ومحمد

وغيرهما.ّ الصبهانأي، الوزان كوفي بن الحسين بن محمد بكر وأبو
التاجر، المعدل الصبهانأي إبراهيم بن أيوب بن كوفي بن أحمد بكر وأبو

ًا كان نأيسابور، سإكن ًا.ّ سإمع شيخ بن ومحمد رسإته، بن أزهر بأصبهان صالح
منه وأقرانأهم.ّ سإمع قتيبة، بن إسإماعيل وبنيسابور الحسن، بن الله عبد

نأيسابور ورد فقال: كان التاريخ، في وذكره الحافظ، الله عبد أبو الحاكم
الصالحين من وكان بها، توفي أن إلى وسإكنها ومائتين، ثامانأين سإنة

وأربعين أربع سإنة الخرة، جمادى في وتوفي الكافة، عند المقبولين
معمر.ّ باب مقبرة في وثالثامائة.ّ ودفن
الموحدة.ّ  الباء آخرها وفي الساكنة الواو بينهما الكافين الكوكبي: بفتح

القاسإم بن محمد الطيب النسبة: أبو بهذه واشتهر الكوكب، إلى النسبة هذه
علي أبي أخو وهو بالكوكبي، المعروف بشر بن خالد بن محمد بن جعفر بن

عبد بن وإبراهيم قعنب، بن المحرر بن قعنب عن حدث القاسإم، بن الحسين
بن والحسين الوراق، سإعد أبي بن الله وعبد شبة، بن وعمر الجنيد، بن الله

المقري، البواب بن الحسين أبو عنه وغيرهم.ّ روى الكوفي، الحيري الحكم
الدارقطني، الحسن وأبو الزهري، الفضل وأبو الخزاز، حيويه بن عمر وأبو
وثالثامائة.ّ عشرة سإبع سإنة ثاقة.ّ ومات المخلص.ّ وكان طاهر وأبو

وآداب، أخبار صاحب الكاتب، الكوكبي القاسإم بن الحسين علي أبو وأخوه
الله وعبد ولبي، ألد موسإى بن ومحمد خيثمة، بن أحمد بكر أبي عن حدث

بن بكر وأبي الضرير، القاسإم بن محمد العيناء وأبي الوراق، سإعد أبي بن
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الدارقطني، الحسن أبو عنه وغيرهم.ّ روى فهم، بن والحسين الدنأيا، أبي
سإعيد بن وإسإماعيل مكرما، بن العباسا وأبو الجريري، زكريا بن والمعافى

وعشرين سإبع سإنة الول، ربيع شهر في وفاته وجماعة.ّ وكانأت سإويد، بن
وثالثامائة.ّ 

أهل من الكوكبي، سإليمان بن عمر بن الله عبد بن إسإماعيل منصور وأبو
المنكر، عن والناهين بالمعروف، المرين الصالحين، من كان نأيسابور،

في العباسا، أبو أبوه عمره.ّ وكان طول والجامع للمجالس والملزمين
ًا.ّ وتوفي والتقدما، الفضل أبا وسإمع منه، يسمع لم صغير، منصور أبو مشهور
عبدان، بن ومكي الشرقيين، الحسن، بن أحمد حامد وأبا الله، عبد محمد

وتسعين سإبع سإنة الحجة، ذي في توفي أن إلى يسمع يزل وغيرهم.ّ ولم
وثالثامائة.ّ

من النيسابوري، الكوكبي سإليمان بن عمر بن الله عبد العباسا وأبو
بن إسإحاق بخراسإان الثابات.ّ سإمع الصالحين ومن المكثرين، الرحالين
الصباح بن محمد بن الحسن وبالعراق خشرما، بن وعلي منصور،

الرمادي.ّ منصور بن وأحمد حرب، بن وعلي الزعفرانأي،
اللما.ّ  آخره وفي الخرى الكاف وفتح الواو وسإكون الكاف الكوكلي: بضم

بهذه والمشهور إليه؛ المنتسب أجداد بعض لقب وهو كوكل، إلى النسبة هذه
بن جعفر بن أحمد بن الحسين بن المعمر بن السين القاسإم النسبة: أبو

القاسإم أبي عن الكوفة.ّ وحدث أهل الكوكلي.ّ من الكوفي السإدي كوكل
السمرقندي بن القاسإم أبو عنه لنا السإدي.ّ روى سإهل بن علي بن ولد

سإبعين سإنة بعد وأربعمائة.ّ وتوفي سإت سإنة ففي ولدته ببغداد.ّ وكانأت
وأربعمائة.ّ

آخرها وفي المعجمة الفاء وسإكون اللما وفتح الكاف الكولخشي: بضم
المعجمة.ّ  الشين

خالد بن محمد بن خالد محمد لجد: أبي اسإم وهو كولخش؛ إلى النسبة هذه
عن حدث بغداد، أهل من بالختلي، يعرف الكولخشي، الصفار كولخش بن

وعبد معين، بن ويحيى الكندي، الوليد بن وبشر الترجمانأي، إبراهيم أبي
بن عمر بن الله وعبد مردويه، بن يزيد بن الصمد وعبد صالح، بن الرحمن

الوراق، الله عبد بن وطاهر العطار، مخلد بن أحمد بن حمزة عنه أبان.ّ روى
الدارقطني لؤلؤ.ّ وسإئل بن الحسن وأبو السكري، محمد بن عمر بن وعلي
وثالثامائة.ّ عشر سإنة في فقال: صالح.ّ ومات عنه،

اللما.ّ  آخرها وفي الواو وفتح الكاف الكولي: بضم
منها: فارسا؛ بلد إحدى شيراز، من محلة وهي كول، باب إلى النسبة هذه
ينزل الشيرازي.ّ كان الصم الكولي علي بن الحسن بن الله عبد أحمد أبو

عن الرواية.ّ يروي قليل وكان بالجهد، الحديث أصم.ّ قرأ وكان كول، باب
التسعين قبل مات وغيرهما، يزيد، بن عمر بن ومحمد علن، بن محمد

والثلثامائة.ّ
الموحدة والباء ألف اللما ثام الواو بينهما والميم الكاف الكوملباذي: بضم

المعجمة.ّ  الذال آخرها وفي اللف بعدها
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الفضل منها: أبو همذان؛ قرى من قرية وهي كوملباذ، إلى النسبة هذه
سإنن كتاب مصنف الهمذانأي، الكوملباذي محمود بن أحمد بن صالح

والفضل، العلم أهل من همذان.ّ كان لهل العلماء طبقات وكتاب الحديث،
ًا السري بن سإهل بن الفضل العباسا أبا وطرقه.ّ سإمع بالحديث عارف

القزويني.ّ
الحديث.ّ سإمع كان الكوملباذي، محمد بن أحمد الحسن وأبوه: أبو

آخرها وفي الجيم وفتح النون وسإكون الواو وكسر الكاف الكونأجانأي: بفتح
النون.ّ 

إليها: أبو والمنتسب شيراز؛ قرى من قرية وهي كونأجان، إلى النسبة هذه
بشيراز، المؤدب الكونأجانأي، يزيد بن حمويه بن أحمد بن محمد الله عبد

ًا وكان ًا، شيخ وعبدان الرقي، سإعد بن الله عبد عن به.ّ يروي بأسا ل صدوق
فارسا.ّ توفي أهل من جماعة عنه والكلباذي.ّ روى الهمذانأي، صالح أبي بن
وثالثامائة.ّ وسإتين نأيف سإنة بعد

باثانتين تحتها من المنقوطة الياء وفتح الهاء وكسر الكاف الكوهياري: بضم
الراء.ّ  آخرها وفي
فيقال: قوهيار، وتعرب طبرسإتان، قرى من كبيرة قرية إلى النسبة هذه

الكوهياري بن محمود القاسإم إليها: فأبو المنتسب فأما القاف؛ في ذكرتها
ًا كان الشاعر، ًا النفس، سإخي شيخ الحديث حسنة.ّ سإمع بأخلق متخلق

حسن شعر له وكان سإنين، الودنأي بكر أبي صفة في الحديث وأملى الكثير،
الحسن وأبا الحسيني زيد بن محمد بن محمد المعالي أبا بالعجمية.ّ سإمع

الخدامي.ّ خداما بن أحمد بن علي
والهاء الكاف باب

السين آخرها وفي الميم وفتح الهاء وسإكون الكاف الكهمسي: بفتح
المهملة.ّ 

إليه.ّ المنتسب لجد اسإم وهو كهمس، إلى النسبة هذه
بن حبيب بن معمر بن محمد بن إسإحاق بن عمر بن الله عبد جعفر وهو: أبو
وغيره.ّ علثاة، أبي عن يروي مصر.ّ ل أهل من الكهمسي، المنهال بن كهمس

ثالث سإنة الحجة، ذي في ومائتين.ّ وتوفي وسإبعين تسع سإنة بمصر ولد
ألف واللما الكاف وثالثامائة.ّ باب وخمسين

المعجمة.ّ  الذال آخرها وفي الموحدة والباء الكاف الكلباذي: بفتح
يقال بخارى، من البلد بأعلى كبيرة محلة إحداهما محلتين؛ إلى النسبة هذه

فن؛ كل في والئمة، العلماء من كثيرة جماعة منها خرج لها: كلباذ،
بن رسإتم بن علي بن الحسين بن محمد بن أحمد نأصر منها: أبو والمشهور

أبا المتقنين.ّ سإمع الحفاظ أحد الحافظ، الكلباذي جيناما بن مافتم بن جكرة
بن محمد بن الله عبد محمد وأبا الصيرفي، حمدان بن محمد بن بكر أحمد

بن محمد بكر وأبا النسفي، خلف بن المؤمن عبد يعلى وأبا السإتاذ، يعقوب
محتاج بن وعلي الشاشي، كليب بن الهيثم سإعيد وأبا خنب، بن أحمد

الجمال، البغدادي الله عبد بن محمد بن محمد جعفر وأبا الكشانأي،
ًا السجزي أحمد بن الخليل سإعيد أبو عنه روى وطبقتهم، ًا، حديث وأبو واحد

بن محمد الله عبد وأبو الحافظ، المستغفري المعتز محمد بن جعفر العباسا
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فقال: أبو تاريخه، في الحافظ، الله عبد أبو الحاكم الحافظ.ّ وذكره الله عبد
عارف والمعرفة، الفهم حسن الحديث، حفاظ من الكاتب، الكلباذي نأصر

غير بها وأقاما نأيسابور، ورد البخاري، إسإماعيل بن لمحمد الصحيح، بالجامع
الحسن أبا شيخنا وجدت والعراق، والري، ونأيسابور، بمرو، وكتب مرة،

الرواية في ثابت متقن، وهو رضيناه، كما ومعرفته فهمه رضي قد الدارقطني
الكلباذي النصر أبي ولدة المستغفري: كانأت العباسا أبو والمذاكرة.ّ قال

التاريخ، في الحافظ، الله عبد أبو الحاكم وثالثامائة.ّ وذكره سإتين سإنة في
ليلة نأصر، أبي أبه وفاة يذكر يده، بخط القاسإم أبي ابنه كتاب على ورد

وثالثامائة.ّ وتسعين ثامان سإنة الخرة، جمادى من والعشرين الثالث السبت،
مثله.ّ النهر وراء بما يخلف لم فإنأه وجهه، الله نأصر

الكلباذي.ّ نأصر أب بن علي القاسإم وابنه: أبو
وكان الكلباذي، اللؤلؤي يعقوب بن سإعيد بن أحمد بن محمد الله عبد وأبو
بن والفتح الكبير، حفص أبي بن الله عبد أبي عن بخارى.ّ يروي مظالم على
رجاء أبي بن محمد الله عبد وأبي فريناما، بن عمران زيد وأبي علوان، أبي

في الكلباذي.ّ ومات محمد بن الله عبيد القاسإم أبو ابنه عنه البخاريين.ّ روى
وثالثامائة.ّ وعشرين ثالث سإنة الول، ربيع
بن سإليمان بن أحمد بن محمد بن الرحمن عبد بن الكريم عبد سإهل وأبو

بن أحمد بكر أبا بخارى.ّ سإمع كلباذ من البخاري، الكلباذي حازما بن فريناما
الخياما.ّ وصح إسإماعيل بن محمد بن خلف صالح وأبا الزاهد، نأصر بن سإعد

موسإى بن أحمد بن محمد الله عبد أبي عن سإماعه يصح ولم عنهما، سإماعه
محمد أبو والمتأخرين.ّ ذكره القدماء من كثيرة جماعة منه الخازن.ّ سإمع

قال: شيوخه، معجم في الحافظ، النخشبي محمد بن محمد بن العزيز عبد
سإعد، بن بكر أبي من سإماعه أصل يخرج أن سإألناه الكلباذي؛ سإهل أبو

ًا إلينا فأخرج محمد، بن وخلف أكبر كان أخيه خط أنأه ذكر الصبي، بخط جزء
الله عبد أبي عن أخوه كتب مما فكان أبيه، بخط مجالس وفيه مات، قد منه

أخيه بخط وفيها سإماعه فيها يكن ولم وخمسين، تسع سإنة الرازي الخازن
واحد مجلس في سإماعه وخلف.ّ فوجدنأا سإعد بن بكر أبي عن أبيه، وبخط

ًا، سإعد بن بكر أبي عن عبد بن محمد وابني بلغت أخيه بخط ومجالس صحيح
ل بخارى سإنين.ّ وأهل سإبع ابن وهو الكريم، عبد الخر وابني الرحمن

له تخريجه في عليه غلط المخرج أن سإنين.ّ فعلمنا سإبع من لقل يسمعون
ًا، سإمعت فيما حمزة وكان الخازن، عن عنه.ّ قلت: وحمزة الله تجاوز مجازف
الكلباذي.ّ سإهل لبي خرج الذي لعله

سإهل بن السري بن أحمد حامد منها: أبو بنيسابور؛ محلة والثانأية،
بن محمد نأيسابور.ّ سإمع كلباذ سإكن كان الكلباذي، الجلب النيسابوري

الفضل بن محمد عنه وغيرهما.ّ روى عثمان، بن وسإهل السلمي، يزيد
كلباذ، أنأها الحافظ.ّ وظني المقدسإي الفضل أبو ذكره وغيره.ّ هكذا المذكر،

أعلم.ّ  والله معروفة، محلة وهي الكاف، بضم
كان الكلباذي، البخاري القاضي أحمد بن محمد بن الله عبيد القاسإم وأبو
والشاش، وسإمرقند، وهراة، مرو، قضاء ولي بخراسإان، القضاة أعيان من

القضاة.ّ سإمع قاضي فصار بخارى، قضاء ذلك بعد قلد وبلخ.ّ ثام وفرغانأة،
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منه الحافظ.ّ سإمع عقدة بن سإعيد بن محمد بن أحمد العباسا أبا بالكوفة
القاسإم فقال: أبو لنيسابور، تاريخ في الحافظ.ّ وذكره الله عبد أبو الحاكم

وكان بها، القضاء على وهو وخمسين، خمس سإنة بخارى الكلباذي.ّ دخلت
مساجدهم في يقولون أسإمعهم وكنت سإنين، سإبع بخارى قضاء ولي أبوه

أباه.ّ أحمد.ّ يعنون بن محمد الكلباذي للقاضي اغفر ومجالسهم: اللهم
رجل بخارى: هذا لهل فقال بذلك، القاسإم أبا الزعماء بعض فحسد

نأيسابور، قضاء فقلد بخارى، عن عزله فالتمسوا عليه، معتزلي.ّ وحرشهم
ً فالتمس ببخارى، وأنأا نأيسابور قضاء فقلد بولية، إل يعزلوه لم لمحله، إجلل
نأيسابور، وردت أنأي قضي ثام فخرج، فامتنعت، صحبته، في الخروج مني
تسع سإنة في وذلك عليه، وانأتحبت فحدث، فسألته القضاء، على بها وهو

وثالثامائة.ّ وسإتين
والذال واللف ألف اللما بين الموحدة الباء وفتح الكاف الكلباذي: بضم

آخرها.ّ  في المعجمة
وقد بالجيم، جلباذ فيقال يتقرب بنيسابور محلة وهي كلباذ، إلى النسبة هذه

الموفق.ّ تعالى والله ههنا، ذكرها وأعدت فيها، ذكرتها
آخرها وفي المكسورة الموحدة والباء ألف واللما الكاف الكلبزي: بفتح

الزاي.ّ 
النسبة: بهذه واشتهر بها، والصيد وتربيتها، الكلب، حفظ إلى النسبة هذه

بن سإهل حاتم أبي عن يروي البصري، النحوي الكلبزي حميد بن إبراهيم
أيوب بن أحمد بن سإليمان القاسإم أبو عنه السجستانأي.ّ روى محمد

الطبرانأي.ّ
الموحدة.ّ  الباء آخرها وفي المشددة ألف واللما الكاف الكلبي: بضم

كلب بن الله إلى: عبد المنتسبين من جماعة وهم كلب، إلى النسبة هذه
إليه، ينتمون مقالته أهل من وجماعة المثبتة، مذهب على المتكلم البصري،

كثرة.ّ وفيهم
الموحدة.ّ  الباء آخرها وفي ألف اللما بعدها الكاف الكلبي: بكسر

لؤي بن مرة بن إلى: كلب فمنهم العرب؛ قبائل من عدة إلى النسبة هذه
أبو: قصي، وهو وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول أجداد من غالب، بن

مرة.ّ بن كلب ابني وزهرة،
برية في صحبت وقد صعصعة، بن عامر بن هي: كلب المعروفة، والقبيلة

عاصم بن عمرو بن عثمان إليها: أبو والمنتسب منهم، جماعة السماوة
الكلبي، عاصم بن حبان: عمرو بن حاتم أبو البصرة.ّ قال أهل من الكلبي،

بن أحمد عنه القطان.ّ روى وعمران هماما، عن قيس.ّ يروي بني كلب
ومائتين.ّ عشرة ثالث سإنة العراق.ّ مات وأهل خراش، بن الحسن

بن القاسإم أبو عنه حدث النأبار، أهل من الكلبي، مكتوما بن ظالم زكريا وأبو
سإمع أنأه وذكر الطوسإي، مسروق بن محمد بن أحمد العباسا أبي عن الثلج،

ًا.ّ وكان بالنأبار، منه حداد
نأيسابور، أهل من النيسابوري، الكلبي واقد بن زرارة بن عمرو محمد وأبو

الحداد، عبيدة وأبا العنبري، معاذ بن معاذ عمرو.ّ سإمع أبي بن ويقال: عمرو
بنم وهشيم البكائي، الله عبد بن وزياد إسإماعيل، بن وحاتم عيينة، بن وفيان
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على القرآن البجلي.ّ وقرأ إسإماعيل بن والنضر علية، بن وإسإماعيل بشير،
بن ومحمد الذهلي، يحيى بن محمد عنه الكسائي.ّ روى حمزة بن علي

عبد بن ومحمد سإنان، بن وأحمد الحجاج، بن ومسلم البخاري، إسإماعيل
ًا خرج أنأه عنه ثاقة.ّ وحكى العبدي.ّ وهو الوهاب ضحك للتحديث.ّ فسمع يوم

يقول: صحبت وكان بحرف، يحدثانا ولم الدار، المستمعين.ّ فدخل من رجل
سإنة.ّ وسإبعين ثامان عن ومات يتبسم، رأيته ما سإنة عشرة ثالث علية ابن

المهملة.ّ  السين آخرها وفي المشددة ألف واللما الكاف الكلسا: بفتح
بهذه عرف الجصاصا، الجص.ّ والكلسا وهو الكلس، إلى النسبة هذه

المعروف الحرانأي، الحسن بن أحمد بن الحسن بن علي الحسن النسبة: أبو
الحرانأي.ّ عزون بن إبراهيم بن علي عن حران.ّ يروي أهل من بالكلسا،

الدارقطني.ّ عمر بن علي الحسن أبو عنه روى
وكسر ألف اللما بعد المعجمة الشين وسإكون الكاف الكلشكردي: بضم

المهملة.ّ  الدال آخرها وفي الراء وسإكون الكاف
على قرية وهي فيقال: جلشجرد، يعرب، وقد كلشكرد، إلى النسبة هذه

عبد عن يروي الكلشكردي، نأوح بن منها: سإاك وكان مرو؛ من فرسإخين
وغيره.ّ  المبارك، بن الله

أصحاب من وحارثاة الجلشجردي، قدامة بن حارثاة بن سإليمان بن ورئيس
بن الحنف أياما خراسإان رئيس قدما عنه، الله رضي طالب، أبي بن علي

المسبحي.ّ زرعة أبو ذكره جلشجرد.ّ هكذا قرية ونأزل قيس،
المهملة.ّ  العين آخرها وفي الكاف الكلعي: بفتح

حمص؛ نأزل وأكثرهم الشاما، نأزلت لها: كلع، يقال قبيلة، إلى النسبة هذه
أهل من الكلعي، معدان بن خالد بن الله إليها: عبد بالنأتساب والمشهور

مدرك.ّ بن عقيل عنه أبيه.ّ روى عن الشاما.ّ يروي
صفوان عنه الشاما.ّ روى أهل من الكلعي، ثاور بن الرحمن عبد منقذ وأبو
السكسكي.ّ عمرو بن

الشاما.ّ يروي أهل من الحمصي، الكلعي الله عبد بن الله عبيد سإلمة وأبو
الشاميون.ّ عنه مكحول.ّ روى عن

الزبيدي، عن حمص.ّ يروي قاضي الكلعي، الحمصي عبيدة بن والحارث
ويزيد روح، بن الربيع عنه اليحصبي.ّ روى عتبة بن والعلء غزوان، بن وسإعيد

حاتم: أبي ابن عثمان.ّ قال بن وعمرو الجبار، عبد بن الله وعبد ربه، عبد بن
بالقوي.ّ ليس شيخ فقال: هو ، عنه أبي سإألت

أمامة، أبي عن الكلعي.ّ يروي كريب أبي بن معدان بن خالد الله عبد وأبو
ً سإبعين يكرب.ّ ولقي معد بن والمقداما الله صلى النبي أصحاب من رجل

ًا الوليد بن العباسا الصالحين.ّ قدما الله عباد خيار من وكان وسإلم، عليه والي
فلما الصف، في معدان بن وخالد للصلة، الجمعة يوما حمص.ّ فحضر على
الصفوف وشق خالد، إليه فقاما حرير، ثاوب الوليد بن العباسا على إذا رآه

نأهى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول إن أخي، ابن فقال: يا أتاه، حتى
ما هذا.ّ قال: وغمك من أخفى قلت هل عم، هذا.ّ فقال: يا لبس عن الرجال
ًا سإكنت ل والله قلت؟ فكتب طرسإوسا، وسإكن عنه، فيه.ّ فخرج أنأت بلد

ما أين بعطائه ألحقه بني، الوليد: يا إليه فكتب بذلك، يخبره أبيه إلى العباسا



مشكاة مكتبة                    للسمعانأي النأساب كتاب
 السإلمية

ًا بطرسإوسا فنهلك.ّ وأقاما بدعوة علينا يدعوا أن نأأمن ل فإنأا كان، متعبد
ًا، ثالث سإنة ومائة.ّ وقيل وقيل: ثامان ومائة، أربع سإنة مات، أن إلى مرابط

ومائة.ّ
حميد عن واسإط.ّ يروي أهل من الكلعي، العواما بن عباد سإهل وأبو

ومائة.ّ وثالثاين سإت سإنة العراق.ّ مات أهل عنه روى الطويل،
من الكلعي، الحمصي جرير بن عب بن صائد بن الوليد بن بقية محمد وأبو

اللهانأي.ّ روى زياد بن محمد عن حمص.ّ يروي أهل من الميتمي، أنأفسهم،
سإبع سإنة ومائة.ّ ومات عشر سإنة مولده والناسا.ّ وكان المبارك، ابن عنه

البستي: حبان بن حاتم أبو شيوخنا.ّ قال على أمره ومائة.ّ اشتبه وتسعين
الوليد، بن بقية بن عطية حدثاني بدمشق، معاذ بن سإالم بنسبته حدثاني
الميتمي كعب بن فضالة بن جرير بن صائد بن الوليد بن بقية أبي حدثاني

الترمذي الحسن بن أحمد يقول: سإمع خزيمة ابن قال: سإمعت الكلعي،
إل المناكير يحدث ل بقية أن يقول: توهمت حنبل بن أحمد يقول: سإمعت

أتي.ّ أين من فعلمنا المشاهير، عن المناكير يحدث هو فإذا المجاهيل، عن
إلى نأظر وإنأما بقية، شأن الله رحمه الله عبد أبو يسبر حاتم: لم أبو قال

موضع إنأه ولعمري فأنأكرها، ثاقات، أقواما عن رويت موضوعة، أحاديث
دخلت ولقد الحديث، في النأسان عدالة يسقط ما هذا دون وفي النأكار،
الوجه، على النسخ وكتبت حديثه، فتتبعت بقية، شأن همي وأكثر حمص

ًا، ثاقة، فرأيته القدماء، رواية من بعلو أجد لم ما وتتبعت كان ولكنه مأمونأ
ًا.ّ سإمع يسيرة أحاديث ومالك، وشعبة، عمرو، بن الله عبيد من مدلس
بن الله عبيد عن متروكين، ضعفاء كذابين أقواما عن سإمع مستقيمة.ّ ثام

الحميد، عبد بن والسري عمرو، بن مثل: المجاشع ومالك؛ وشعبة، عمرو،
فروى بالكنى، إل يعرفون ل وأقواما وأشباههم، الميتمي، موسإى بن وعمر

وكان الضعفاء، هؤلء من سإمع ما بالتدليس، رآهم، الذين الثقات، أولئك عن
كذا.ّ فجعلوه: نأافع عن مالك نأافع.ّ وقال بن عمر بن الله عبيد يقول: قال

عبيد عن بقية
ببقية، الموضوع فالتزق بينهما، الواهي مالك.ّ وأسإقط عن وبقية الله،

يسقطون كانأوا له بتلميذ بقية امتحن وإنأما الوسإط، من الواضع وتخلص
معين بن يحيى وكان به، كله ذلك فالتزق ويسوونأه، حديثه، من الضعفاء

الوليد، بن حسن.ّ فقال: بقية حديث عن عيينة ابن وسإئل فيه، الرأي حسن
من الكلعي، الوليد بن بقية محمد أبو أخبرنأا.ّ ويروي العجب، أبو أخبرنأا

ًا، الحمصي أنأفسهم، بن ومحمد زياد، بن ومحمد سإعد، بن بجير عن أيض
الليث، كاتب صالح وأبو المبارك، ابن عنه وغيرهم.ّ روى الزبيدي، الوليد

عيينة: ل ابن قال فيه، عمار.ّ وتكلموا بن وهشاما موسإى، بن وإبراهيم
وغيره.ّ ثاواب في كان ما منه واسإمعوا سإنة، في كان ما بقية من تسمعوا

فبقية الحديث، في وبقية عياش بن إسإماعيل اجتمع المبارك: إذا ابن قال
تقية.ّ على منها فكن نأقية، ليست أحاديثه مسهر: بقية أبو إلي.ّ وقال أحب
الثقات عن حدث قال: إذا الوليد، بن بقية عن وسإئل معين؛ بن يحيى وقال
ولم كنى وإذا فل، المجهولين أولئك عن حدث إذا فأما وغيره، صفوان مثل
ًا.ّ فقيل يساوي فليس الرجل يسم إسإماعيل أو بقية أثابت، ليحيى: أيما شيئ
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من إلي أحب الرازي: بقية زرعة أبو صالحان.ّ قال فقال: كلهما عياش؟ بن
فأما المجهولين، عن روايته كثرة إل عيب لبقية ما عياش، بن إسإماعيل
ثاقة.ّ فهو الثقات عن حدث وإذا الصدق، من يؤتى فل الصدق،

عبيد بن الخليل بن الصباح بن الحسين بن محمد بن الله عبد محمد أبو وأما
إلى نأسب عوة، بابن يعرف الكرعي، الحذاء الكلع ذي يزيد بن الحارث بن
شاذان بن إبراهيم بن إسإحاق عن حدث بغداد، أهل الكلع.ّ من ذي

وابن الجراحي، والقاضي الدارقطني، الحسن أبو عنه الفارسإي.ّ روى
وكان أولً، سإقناه كما نأسبه ذكر القواسا.ّ وهو ويوسإف والكتانأي، شاهين،

شاذان.ّ ومات عن واحد جزء إل الحديث، من شيء عنده يكن ولم ثاقة،
وثالثامائة.ّ وعشرين أربع سإنة بالكرخ،

اللما.ّ  آخرها وفي ألف اللما وبعدها الكاف الكللي: بفتح
الصبغ وهو: أبو إليه؛ المنتسب أجداد لبعض اسإم وهو كللة، إلى النسبة هذه

فهر، بني مولى الكللي، المصري كللة بن إسإماعيل بن حفص بن شبيب
ًا وكان الولء، ينكر شبيب وكان قريش، من ً فقيه آخر القضاة، عند مقبول
من معجرود، في النعمان.ّ وتوفي بن موسإى بن محمد بمصر عنه حدث من

سإنة المحرما، من يوما آخر الربعاء، يوما الحج، من راجع وهو القلزما، طريق
بمصر.ّ ودفن وحمل ومائتين، سإتين

المشددة.ّ  ألف واللما الكاف الكلئي: بفتح
عبد بن أحمد الحسن منها: أبو بالبصرة؛ موضع وهو الكل، إلى النسبة هذه
بن محمد الحسن أبي عن الكلئي.ّ يروي البصري بن محمد بن جعفر بن الله
منه الفلكي: سإمعنا الحسين بن علي الفضل أبو السدري.ّ قال الله عبد

بالبصرة.ّ موضع بالكل،
والياء الكاف باب

آخرها وفي باثانتين تحتها من المنقوطة الياء وتشديد الكاف الكيال: بفتح
اللما.ّ 

ظفر القاسإم منهم: أبو جماعة؛ بها واشتهر بالطعاما، يكيل لمن اللفظة هذه
كثير صالح، شيخ مرو، أهل من الصوفي، الكيال محمد أبي بن محمد بن

بن الحسين بن إسإماعيل الحسن أبا السيد عفيف.ّ سإمع والتهجد، العبادة
ًا، عليه وقرأت عنه، العلوي.ّ كتبت القاسإم الحديث منه أحد سإمع وما جزء

وخمسمائة.ّ وثالثاين اثانتين سإنة غيري.ّ وتوفي
شريح بن علي بن أحمد بن إبراهيم بن إسإحاق محمد القدماء: أبو ومن

بكر أبو الكيال.ّ قال إسإحاق أبي بابن ويعرف نأيسابور، نأزيل الجرجانأي،
وأبي الرازي، سإعيد بن أحمد بن محمد عن بها وحدث بغداد، الخطيب: قدما

الصفار الله عبد بن محمد الله عبد وأبي الصم، يعقوب بن محمد العباسا
محمد بن وأحمد الواسإطي، العلء أبو القاضي عنه حدثانا الصبهانأي،

العتيقي.ّ
بغداد.ّ أهل من الكيال، قفرجل بن الفضل بن الله عبيد بن محمد بكر وأبو

محمد بن ومحمد الجرجرائي، الصباح بن محمد بن أحمد بن جعفر أبا سإمع
بن هارون بن ومحمد داود، أبي بن الله عبد بكر وأبا الباغندي، سإليمان بن

وأبو البزاز، الفرج بن ومحمد محمد، بن أحمد بنته ابن عنه المجدر.ّ روى
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ًا.ّ قال وغيرهم.ّ وكان الزهري، القاسإم الخطيب: سإمعت بكر أبو صدوق
بكير بن الله عبد أبو القلب.ّ قال: وحدثاني أعمى فقال: كان ذكره، الزهري

فأخرجها بنزول، عيينة، لبن نأسخة، عنده وكان الثوري، حديث خرج أنأه عنه،
وثالثامائة.ّ  وسإبعين خمس سإنة في الثوري.ّ ومات حديث في كلها
أصبهان.ّ أهل من المؤدب، الكيال أحمد بن إبراهيم بن أحمد الله عبد وأبو

الله عبد الرحمن عبد أبا النهر.ّ سإمع وراء وما وبخراسإان، ببلده، الكثير سإمع
وغيرهما.ّ السمرقندي، شعيب بن موسإى عمران وأبا السغدي، محمود بن

سإنة وغيره.ّ ومات الحافظ، مردويه بن موسإى بن أحمد بكر أبو عنه روى
وثالثامائة.ّ وأربعين أربع

وفتح باثانتين تحتها من المنقوطة الياء وسإكون الكاف الكيخارانأي: بفتح
النون.ّ  آخرها وفي اللفين بين والراء المنقوطة الخاء
بهذا والمشهور اليمن؛ قرى من قرية وهي كيخاران، إلى النسبة هذه

سإباع، بني مولى اليمن، أهل من الكيخارانأي، يعقوب بن النأتساب: عطاء
الدرداء وأبي الدرداء، أما عن إليه.ّ يروي نأسب باليمن، وكيخاران: موضع

ًا.ّ روى معاذ سإمع قد أنأه زعم ومن بزة، أبي بن والقاسإم الزهري، عنه أيض
داره في البسطامي، أحمد بن محمد بكر أبو وهم.ّ أخبرنأا فقد جبل، بن

عبد بن أحمد أخبرنأا الشيرازي، خلف علي بن أحمد بكر أبو أخبرنأا بنيسابور،
جدي سإمعت يوسإف، بن محمد بن الله عبد بن أحمد أخبرنأا الفارسإي، الله

البخاري، حاتم أبي بن محمد يقول: سإمعت الفربري، يوسإف بن محمد
يقوله: كنا عرابة، أبي بن الله عبد زمن بالشاش، المديني، بكر أبا سإمعت

في البخاري إسإماعيل بن محمد الله عبد وأبو راهويه، بن إسإحاق عند
وسإلم، عليه الله صلى النبي أحاديث من بحديث إسإحاق فمر المجلس،

فقال الكيخارانأي، عطاء وسإلم عليه الله صلى النبي صاحب دون وكان
معاوية كان باليمن، قال: قرية كيخاران؟ شيء أي الله، عبد أبا إسإحاق: يا

- فأما المديني - يعني بكر أبا يسميه وكان الرجل، هذا بعث سإفيان أبي بن
له فقال حديثين، عطاء منه فسمع بكيخاران، فمر اليمن، إلى نأسبته

بن جعفر العباسا أبو ذكر القوما.ّ وقد شهدت كأنأك الله، عبد أبا إسإحاق: يا
لقصبتي جمعه الذي التاريخ كتاب في الحافظ، المستغفري المعتز بن محمد
الميزان في يوضع شيء من الدرداء: " ما أبي حديث عقب وكش، نأسف
حديثه فجمع بزة أبي بن القاسإم به قال: تفرد ثام "، حسن خلق من أثاقل
وهم مرو.ّ قلت: وهذا رسإتاق من وكيخاران: قرية الكيخارانأي، عطاء عن
كما باليمن قرية وهي عندهم، وليست القرية، هذه يعرفون ل مرو أهل لن

ذكرنأا.ّ
وسإكون باثانتين تحتها من المنقوطة الياء وسإكون الكاف الكيزداباذي: بكسر

المعجمة والذال اللفين بين الموحدة الباء وفتح المهملة الدال وفتح الزاي
آخرها.ّ  في
منها: أظن؛ فيما طريثيث، قرى من قرية وهي كيزداباذ، إلى النسبة هذه

نأصر أبي عن الطريثيثي.ّ حدث الكيزاداباذي موسإى بن محمد بن عيسى
الكرميني محمد بن يحيى زكريا أبو عنه سإليمان.ّ روى بن مقاتل صاحب
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ًا شيوخ من الزاهد، البشتي الله عبد ترجمة في نأيسابور، تاريخ في حديث
الحافظ.ّ الله عبد أبي الحاكم

وفتح باثانتين تحتها من المنقوطة الياء وسإكون الكاف الكيسانأي: بفتح
النون.ّ  آخرها وفي المهملة السين

والمشهور إليه؛ المنتسب أجداد لبعض اسإم وهو كيسان، إلى النسبة هذه
الكلبي، كيسان بن سإليم بن سإليمان بن شعيب بن سإليمان محمد منهم: أبو

موسإى، بن وأسإد أبيه، عن مصر.ّ يروي أهل من بالكيسانأي، يعرف
مولده المصري.ّ وكان محمد بن علي الحسن أبو عنه وطبقتهما.ّ روى

وسإبعين ثالث سإنة صفر، في ومائة.ّ وتوفي وثامانأين خمس سإنة بمصر،
ثاقة.ّ ومائتين.ّ وكان

بن سإليم بن سإليمان بن شعيب بن سإليمان بن الحسن بن علي نأصر وأبو
وغيره.ّ شعيب، بن سإليمان جده عن مصر.ّ يروي أهل من الكيسانأي، كيسان

ًا، وكان ًا، مؤدب وثالثامائة.ّ ثالثاين سإنة شعبان، في ثاقة.ّ توفي وكان فقير
مصر.ّ قدما صور، أهل من شامي الكيسانأي، الكلبي كيسان بن وسإليمان

أيوب.ّ أبي بن وسإعيد فضالة، بن والمفضل أبيه، عن وروى
عنه روى مصر قدما الكلبي، كيسان بن سإليم بن سإليمان بن سإعيد وأبو

سإنة بمصر، شعيب.ّ وتوفي بن سإليمان والد وغيره.ّ وهو عقبة، بن سإعيد
شوال.ّ من بقيت ليلة عشرة لحدى السبت، يوما ومائتين، أربع

الشين آخرها وفي الحروف آخر الياء وسإكون الكاف الكيشي: بكسر
المعجمة.ّ 

ًا جعلوا البحر، وسإط في قيس، جزيرة وهي كيش، إلى النسبة هذه قيس
ًا؛  منها:  كيش

ولي البصرة، أهل من قيس، قاضي الكيشي، العبدي مسلم بم إسإماعيل
مولى كثير وأبي وعطاء، المتوكل، وأبي الحسن، عن بها.ّ يروي القضاء

بن ووكيع مهدي، بن الرحمن وعبد سإعيد، بن يحيى عنه النأصار.ّ روى
معين، بن ويحيى حنبل:، بن أحمد عليه وغيرهم.ّ أثانى نأعيم، وأبو الجراح،
قاضي كان العبدي، مسلم بن المديني: إسإماعيل بن علي وقال ووثاقاه،
ًا.ّ قال أربعين أو ثالثاين روى وإنأما البحر، جزيرة الرازي: حاتم أبو حديث

بالمكي.ّ هو وليس ثاقة، قيس، قاضي العبدي، إسإماعيل
اللما حرف

والباء اللما باب
المهملة، الدال آخرها وفي بواحدة المنقوطة الباء وتشديد اللما اللباد: بفتح

- وعملها.ّ  لبد جمع - وهي اللبود بيع إلى النسبة هذه
بأسا ل مجهول اللباد: شيخ محمد بن علي بن النسبة: أحمد بهذه والمشهور

بن علي عن موته.ّ روى عنه.ّ تأخر يروي أحد كثير أر ماكول: لم ابن به.ّ قال
ًا يسكن شقيق.ّ كان بن الحسن إسإحاق أبو عنه بمرو.ّ وروى باذ علي

الماسإي.ّ
نأصر: شيخ بن أحمد أخي بن النيسابوري اللباد نأصر بن إسإحاق بن ومحمد

أبو عنه روى وغيره، الحنظلي إبراهيم بن إسإحاق بنيسابور.ّ سإمع الكوفيين
عثمان.ّ أبي بن بكر أبي بن سإعيد وأبو إبراهيم بن الفضل
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المؤذن اللباد بن الله عبد بن مسعود بن الحسين بن الحسن علي وأبو
ومحمد المروزي الحكم بن وعلي نأعيم وأبي الحميدي عن البخاري: يروي

صابر.ّ بن ومحمد السعدانأي أحمد بن محمد عنه المروزي.ّ روى مقاتل بن
ومائتين.ّ وسإبعين إحدى سإنة توفي

ابنه.ّ عنه أحمد: روى نأصر أبي والد النيسابوري اللباد نأصر بن ومحمد
عن شاذان.ّ حدث لقبه الحافظ: نأيسابوري اللباد زكريا بن وإسإماعيل

الحيري.ّ الوزان يحيى بن أحمد بن محمد بكر أبو عنه هشاما.ّ روى بن محمود
أبا سإمع اللباد: نأيسابوري، التاجر علي بن حسنويه بن أحمد الحسين وأبو
بعده.ّ ومن الباغندي بن بكر وأبا عبدان بن ومكي خزيمة بن بكر
أهل اللباد: من الزاهد عمر بن الحسن بن محمد بن زنأجويه محمد وأبو

بن ومحمد رافع بن محمد العبادة.ّ سإمع في المجتهدين أحد كان نأيسابور
بن وحميد بخراسإان البسامي عيسى بن والحسين منصور بن وإسإحاق أسإلم
الحافظ علي أبو عنه روى بالعراق، الرمادي منصور بن وأحمد الخزاز الربيع

الحاكم وثالثامائة.ّ قال عشرة ثامانأي سإنة في إبراهيم.ّ ومات بن الفضل وأبو
زنأجويه على يثنون كلهم مشايخنا من الحافظ الحافظ: عهدت الله عبد أبو
عن عنده كان ما على فقال: زاد عنه فسألته الحجاجي الحسين أبي عن

هذا؟! قال: ل.ّ عليه أنأكرت فقال أسإلم بن محمد
آخرها وفي اللف، بعدهما المشددة، الموحدة والباء اللما اللبادي: بفتح

يقال بسمرقند، محلة اللبادين: وهي سإكة إلى النسبة المهملة.ّ هذه الدال
نأهركدان.ّ منها:  كوي لها

محمد بن الحسن بن الرحمن عبد بن طاهر بن محمد الماما القاضي
أسإتاذه عن يروي اللبادين سإكة يسكن اللبادي: كان السمرقندي السعيدي

من النصف في البزدوي.ّ وتوفي الحسن بن محمد بن محمد اليسر أبي
وخمسمائة.ّ عشرة خمس سإنة صفر

اللبادي: من الكرابيسي يحيى بن القاسإم بن الله عبد بن محمد بن ومحمد
رمضان شهر من السابع الجمعة ليلة السكة.ّ توفي هذه من سإمرقند، أهل
أبي عن أبيه عن بجاكرديزه.ّ حدث ودفن وخمسمائة وعشرين ثالث سإنة
العراقي.ّ نأصر

النون.ّ هذه آخرها وفي بواحدة، المنقوطة الباء وتشديد اللما اللبان: بفتح
إليها:  بالنأتساب اللبن.ّ والمشهور بيع إلى النسبة

بن محمد عن الجرجانأي: يروي اللبان أحمد بن الحسين الرحمن عبد أبو
الوكيل.ّ عمران أبي بن أحمد عنه مسلم.ّ روى أبي عن العمري عبيدة

البصير: انأتهى الغرضي اللبان بن الحسن بن الله عبد بن محمد الحسين وأبو
ًا وصنف وقته في الفرائض علم إليه محمد العباسا أبا سإمع به، اشتهرت كتب
محمد بن والحسن العسكري محموية بن أحمد بن ومحمد الثارما أحمد بن
كتاب منه سإمع التمار، داسإة بن بكر بن محمد بكر وأبا الفسوي عثمان بن

الخلل محمد وأبو الطبري الطيب وأبو التنوخي القاسإم أبو عنه السنن.ّ روى
كتاب سإمع أنأه الطبري الطيب أبو القاضي الزجي.ّ وذكر بنعلي العزيز وعبد

ربيع شهر في وفاته وكانأت ثاقة، وكان داود، أبي عن داسإة ابن عن السنن
مائة.ّ  وأربع اثانتين سإنة الول
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أهل من المصدل، اللبان بن الله عبد بن محمد بن السلما عبد محمد وأبو
القاضي شكروية بن منصور أبا مكثر.ّ سإمع الخط مليح فاضل أصبهان،
بأصبهان.ّ منه وغيرهما.ّ سإمعت البزانأي الواحد عبد بن والمسهر

أهل من اللبان، الخزاعي زكريا بن محمد بن الواحد عبد بن محمد حاتم وأبو
حرارة بابن المعروف البرذعي أحمد بن محمد الحسن أبي عنه الري.ّ حدث

ًا وروى الكابلي، سإاما بن عمرو بن بشر نأسخة الله عبد بن بكر أبي عن أيض
بن الله وعبد القزويني علي بن ومسرة الوارميني محمد بن وعتاب الحبال

أبو عنه وغيرهم.ّ روى الهروي الله عبد بن محمد بن وحامد الجرجانأي علي
وأبو الجوهري علي بن والحسن الخلل محمد بن والحسن الواسإطي العلء
بكر أبو ذكره الصدق.ّ هكذا أهل من وكان الوكيل، الواحد عبد بن أحمد يعلى

الحج.ّ من رجوعه بعد وثالثامائة وتسعين اثانتين سإنة بعد توفي الخطيب
بن محمد بن الله عبد بن أحمد بن الرحمن عبد بن الله عبد محمد وأبو

بن وائل بن جشم بن عقبة بن حطيط بن حبيب بن السلما عبد بن النعمان
وائل بن بكر بن علي بن صعب بن عكابة بن ثاعلبة بن الله تيم بن مهامة

أوعية أحد بغداد، سإكن أصبهان، أهل اللبان: من بابن المعروف الصبهانأي
والفضل.ّ الدين أهل من العلم
بن محمد الله عبد وأبا المقرئ بن إبراهيم بن محمد بكر أبا بأصبهان سإمع

قوله خرشيذ بن الله عبد بن إبراهيم إسإحاق وأبا الحافظ مندة بن إسإحاق
طاهر أبا وببغداد الفقيه، ميله بن أحمد بن محمد بن علي الحسن وأبا التاجر
بن إبراهيم بن أحمد الحسن أبا وبمكة المخلص، الرحمن عبد بن محمد
في الحافظ ثاابت بن علي بن أحمد بكر أبو عنه وغيرهم.ّ روى المكي فراسا
بكر أبا القاضي صحب ثاقة كان الصبهانأي اللبان بن محمد وقال: أبو التاريخ

الشافعي فقه ودرسا الفقه وأصول الديانأات أصول عليه ودرسا الشعري
أزج، قضاء روايات.ّ وولي بعدة القرآن وقرأ السإفرايني حامد أبي على

الناسا أحسن من مصنفة.ّ كان كثيرة كتب منه.ّ وله فسمعنا ببغداد وحدث
وعبادة جميل تدين، مع المناظرة، في عبارة الناسا أوجز للقرآن.ّ ومن تلوة
القرآن يقول: حفظت حسن.ّ وسإمعته وخلق ظاهر وتقشف بين ووع كثيرة
فأرادوا سإنين أربع ولي المقرئ بن بكر أبي عن وأحضرت سإنين خمس ولي
السماع، عن يصغر بعضهم: إنأه فقال قراءته حضرة فيما لي يسمعوا أن

سإورة لي: اقرأ فقال فقرأتها، الكافرين، سإورة المقرئ: اقرأ ابن لي فقال
أغلط فقرأتها.ّ ولم والمرسإلت سإورة غيره: اقرأ لي فقال فقرأتها، التكوير،

جمادى في بأصبهان علي.ّ ومات والعهدة له المقرئ: سإمعوا ابن فقال فيها،
وأربعمائة.ّ وأربعين سإت سإنة من الخرة

الميم وضم المعجمة الشين وسإكون الموحدة والباء اللما اللبشمونأي: بفتح
النأدلس.ّ قرى من قرية لبشمونأة: وهي إلى النسبة النون.ّ هذه آخرها وفي

منها: 
أنأس بن مالك عن النأدلسي: روى اللبشمونأي الله عبيد بن الرحمن عبد

جماعة.ّ عنه روى وحدث، الماما
منهم:  القاف آخرها وفي الموحدة والباء اللما اللبقي: بفتح

سإعير.ّ بن ومالك سإوار بن شبابة عن يروي اللبقي سإلمة بن علي
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النون، آخرها وفي الواو وفتح المنقوطة الباء وسإكون اللما اللبوانأي: بفتح
بن مالك بن لبوان له يقال المعافر من بطن وهو لبوان إلى النسبة هذه

إليه:  الحارث.ّ والمنتسب
لبوان بن مولى إنأه يقال اللبوانأي، المعافري نأافع بن عقبة الرحمن عبد أبو
ًا، وكان السإكندرية، سإكن المعافر، بن الحارث بن مالك بن عن يروي فقيه

وخالد الرحمن عبد أبي بن وربيعة السباي هبير بن الله عبد بن المؤمن عبد
سإنة بالسإكندرية المصري.ّ وتوفي وهب بن الرحمن عبد عنه روى يزيد، بن

ًا لهم عقب له ومئة.ّ وكان وتسعين سإت الفسطاط يسكنون ومنزلة شرف
المصري.ّ يونأس بن سإعيد أبو بمهرة.ّ قاله التي المذهبة الدار هي ودارهم

البائين بين تحتها من باثانتين المنقوطة الياء وسإكون اللما اللبيبي: بفتح
المنتسب أجداد لبعض اسإم وهو لبيب، إلى النسبة بواحدة.ّ هذه المنقوطتين

منهم:  إليه،
الكبر، الكريم وعبد إبراهيم، أخوه اللبيبي، لبيب بن محمد بن الكريم عبد

وثالثامائة.ّ عشرة اثانتي سإنة وتوفي مصر أهل عن حدث
المهملة.ّ الدال آخرها وفي بواحدة المنقوطة الباء وكسر اللما اللبيدي: بفتح

النسبة: بهذه والمشهور

اللبيدي: فقيه الحضرمي الرحمن عبد بن محمد بن الرحمن عبد القاسإم أبو
ًا بالمغرب.ّ توفي القيروان فقهاء من مشهور وأربعمئة، ثالثاين سإنة من قريب

وروى.ّ حدث
باثانتين منقوطة ياء بعدها بواحدة المنقوطة الباء وكسر اللما اللبيري: بفتح

النأدلس، بلد من وهي لبيرة إلى النسبة هذه الراء آخرها وفي تحتها من
النسبة:  بهذه والمشهور

النأدلسي: اللبيري التغلبي العريض أبي بن الخطل بن حامد الخضر أبو
وورع.ّ توفي وزهد بخير وذكر وسإمع المزين.ّ رحل وابن العتبي عن يروي

ومئتين.ّ ثامانأين سإنة بالنأدلس
الموطأ صاحب يحيى بن يحيى عن اللبيري: يروي الموي خالد بن وإبراهيم

ومائتين.ّ وسإتين ثامان سإنة حسان.ّ توفي بن وسإعيد
سإنة بها يحيى.ّ مات بن يحيى اللبيري: سإمع اللخمي خلد بن وإبراهيم

ومائتين.ّ سإبعين
عب بن يونأس عن النأدلسي: يروي اللبيري منصور بن عمرو بن وأحمد
موالي في نأسبه وثالثامئة، عشرة اثانتي سإنة بالنأدلس توفي وغيره، العلى

يونأس.ّ ابن قاله أمية، بني
من أنأدلسي يونأس: هو بن سإعيد أبو اللبيري: قال خالد بن إبراهيم بن ويسر

وجماعة.ّ ذكره أبيه عن يروي أمية، بني موالي في نأسبوه اللبيرة، أهل
ًا وكان وثالثامائة، اثانتين سإنة توفي وقال الخشني ًا.ّ فقيه موفق

والجيم اللما باب
وبيعه، اللجاما عمل إلى النسبة هذه الجيم، وتشديد اللما، اللجاما: بفتح

النسبة:  بهذه والمشهور
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أحمد فيه ماكول: ثابتني ابن الردبيلي: قال اللجاما الحسين بن أحمد بكر أبو
اللجاما.ّ بابن يعرف النأدلسي عثمان بن أردبيل.ّ وخلف شيخ يوسإف، بن

يحيى بكر وأبي المحدث الصيلي إبراهيم بن الله عبد محمد أبي عن يروي
النأدلسي.ّ حزما بن محمد أبو ذكره الشاعر، هذيل بن

هذه النون، آخرها وفي الواو، بعدهما الجيم وضم اللما اللجونأي: بفتح
الله صلوات الخليل إبراهيم مسجد بها بالشاما مدينة وهي لجون، إلى النسبة
المسجد.ّ منها:  تحت من ينبع ماء وعين عليه،

اللحونأي: سإمع السعيدي سإليمان بن أحمد بن جعفر الفضل أبو القاضي
المكي.ّ العبدي يوسإف بن محمد بن الله عبد بن محمد الله عبد أبا بالقلزما

أنأه وذكر الحافظ، النسوي عبدوسا بن محمد بن أحمد بكر أبو عنه روى
لجون.ّ بمدينة منه سإمع
والحاء اللما باب

هذه الفاء، آخرها وفي اللف، وبعدهما الحاء وفتح اللما اللحافي: بكسر
النسبة:  بهذه اللحاف.ّ واشتهر إلى النسبة

المعروف الصوفي الشيرازي إبراهيم بن محمد بن المسهر الله عبد أبو
صلى الرسإول بمدينة جاور وممن الصالحين، الشيوخ أحد باللحافي: كان

عند كان الذي الرباط وسإكن بغداد سإنة.ّ وقدما أربعين نأحو وسإلم عليه الله
النسوي.ّ زكريا بن محمد بن أحمد العباسا أبي عن المدينة.ّ وحدث جامع
ًا.ّ وتوفي سإماعه وكان عنه الخطيب: كتبت بكر أبو قال في بأيذج صحيح

المقدسا.ّ ببيت ونأحن وفاته وأربعمائة.ّ قال: بلغتنا وأربعين خمس سإنة رجب
اللحم.ّ  بيع إلى نأسبة اللفظة هذه المهملة، والحاء اللما اللحاما: بفتح

حفصة.ّ أبي بن سإالم عنه الحنفية.ّ روى ابن عن يروي اللحاما وشيبان
بن النعمان أبي بن أبي بن سإلمة بن عرفجة عن الجاهلية في القدماء ومن
يقتل.ّ كان من لكثرة اللحاما له اللحاما.ّ قيل جناب بن زهير
أبي ابن شعبة.ّ قال عنه قلبة.ّ روى أبي عن اللحاما: يروي الحسن وأبو

يسمى.ّ فقال: ل عنه أبي حاتم: سإألت
اللحجي: بفتح اللما وسإكون الحاء المهملة والجيم في آخرها، هذه النسبة إلى لحج

له: وهي قرية من أبين من بلد اليمن، قال عمر بن أبي ربيعة في شعر 
ًا أن وأيقنت  وطني من ليس لحج

زهير بن عريب بن قطن بن الغوث بن وائل من ولحج حمير، من بكن ولحج
إليهم، فنسبت الموضع بهذا نأزلت سإبأ، بن حمير بن الهميسع بن أيمن بن

أبو اللحجي: ذكره زياد بن علي الحسن الموضع: أبا هذا إلى والمنسوب
سإمع اليمن، أهل زياد: من بن وقال: علي الثقات كتاب في حبان بن حاتم
ًا وكان عيينة، ابن الجندي، محمد بن المفضل عنه حدثانا قرة، لبي راوي

الحديث.ّ مستقيم
يوسإف، أبو كنيته اللحجي، الزبيدي محمد بن يوسإف بن محمد حمة وأبو

سإعيد أبو عنه طارق.ّ يروي بن موسإى قرة أبا حمه.ّ سإمع بأبي وعرف
صالح بن ومحمد القافلنأي الحسن بن وعلي الجندي محمد بن المفضل
وغيرهم.ّ الطبري

والخاء اللما باب
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لخم، إلى النسبة هذه المعجمة، الخاء وسإكون المشددة اللما اللخمي: بفتح
إليها:  بالنسبة والمشهور الشاما، نأزلتا اليمن من قبيلتان وجذاما ولخم

دمشق.ّ سإكن الكوفة، أهل اللخمي: من صالح بن يحيى بن سإعدان يحيى أبو
وهشاما الرحمن عبد بن سإليمان عنه خالد.ّ روى أبي بن إسإماعيل عن يروي

لقب.ّ وسإعدان سإعيد اسإمه إن عمار.ّ وقيل بن
بن الله عايذ بن سإحيم بن مالك بن حميد بن الربيع بن حميد الحسن وأبو
بن جديلة بن إدريس بن أرش بن عتم بن نأزار بن عبيد بن معاوية بن عوذ
بن وسإفيان بشير بن هشيم عن بها وحدث بغداد الكوفي: قدما اللخمي لخم

فضيل بن ومحمد آدما بن ويحيى غياث بن وحفص إدريس بن الله وعبد عيينة
نأاجية بن محمد بن الله وعبد البراء بن حمد بن محمد عنه وغيرهم.ّ روى

وغيرهم.ّ تكلم المحاملي إسإماعيل بن والحسين الباغندي محمد بن ومحمد
أحمد معين.ّ وكان بن يحيى عليه فيه.ّ وطعن وقال: تكلموا الدارقطني فيه
الرحمن عبد أبو سإأل فيما الدارقطني فيه.ّ وقال القول يحسن حنبل بن

الئمة عنه الحديث حمل وقد معين، بن يحيى فيه قال: تكلم عنه السلمي
في وفاته غيره: كانأت بحجة.ّ وقال فيه يتكلم لم فيه تكلم ومن عنه، ورووا
رأى.ّ من بسر ومائتين وخمسين ثامان سإنة
مالك بن الربيع بن حميد بن الحسين بن محمد بن حميد الحسن وأبو

جعفر بن القاسإم بن محمد عن حدث أنأه الثلج بن القاسإم أبو اللخمي: ذكر
الشطوي.ّ

اللخمي مالك بن الربيع بن حميد بن الحسين بن محمد الطيب أبو ووالده
ثاواب بن ومحمد الشج سإعيد أبي عن بها وحدث ببغداد الكوفي: سإكن

أبن بن والخضر الهمذانأي إسإحاق بن وهارون الربيع بن حميد وجده الهباري
بن وأحمد القاضي العنبس أبي بن وإبراهيم الحجاج بن ومحمد الهاشمي

وأبو النأصاري عفير بن محمد بن الحسين عنه وغيرهم.ّ روى الغفاري حازما
شاهين بن حفص وأبو الزيات بن حفص وأبو المقرئ هاشم أبي بن طاهر
أبو الكتانأي.ّ وكان إبراهيم بن عمر حفص وأبو البزاز شاذان بن بكر وأبو

- الحضرمي عند عقدة: كنت بن قال فيه، الرأي سإيئ عقدة بن العباسا
ًا يعني كذاب فقال: هذا الخزاز حميد ابن بن للحسين ابن عليه - فمر مطين
كان هذا حميد الحسين ابن أنأا الحافظ: رأيت عدي ابن كذاب.ّ قال ابن

ًا ًا شيخ هذا، بخلف الطوسإي يعلى أبو الكوفة.ّ وقال جامع باب على وراق
الحسن أبو يفهم.ّ قال ثاقة كان الربيع بن حميد بن الحسين بن فقال: محمد

محمد الطيب أبو مات فيها وثالثامائة عشرة ثامانأي الحافظ: سإنة سإفيان بن
ودفن به وجيء ببغداد، أنأفسهم من اللخمي الربيع بن حميد بن الحسين بن

خمس سإنة الكوفة القرمطي دخول وقت في خرج قد بالكوفة.ّ وكان
حسن مذهب صاحب ثاقة وكان مات، أن إلى يعد ولم وثالثامائة، عشرة

فيأبى للشهادة يطلب ممن وكان منكر، عن ونأهى بمعروف وأمر وجماعة،
ذلك.ّ عن

ثامانأي سإنة القعدة ذي غرة ومات ومئتين، أربعين سإنة يقول: ولدت وسإمعته
وثالثامائة.ّ عشرة
عنه العاصا.ّ روى بن وعمرو ذر أبي عن يروي اللخمي الفيض بن وعمير
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عمير.ّ بن عتبة وابنه يزيد بن الحارث
عكرمة.ّ روى عن مصر.ّ يروي أهل اللخمي: من رزين بن قباث هاشم وأبو
ومئة.ّ وخمسين سإت سإنة مات والمقرئ المبارك ابن عنه

يزيد عن الشاما.ّ يروي أهل معبد: من بن زهرة أخو اللخمي معبد بن ومسرة
من ليس بما الثقات عن يتفرد ممن بلده.ّ كان أهل عنه كبشة.ّ روى أبي بن

انأفرد.ّ به.ّ إذا الحتجاج يجوز ل روايته قلة على الثابات أحاديث
اللخمي: الربيع بن حميد بن الحسين بن محمد بن حميد بن محمد بكر وأبو
بن إسإحاق بن يعقوب بن يوسإف عن تقدما.ّ يروي فيما نأسبه ذكرت قد

يحيى بن محمد بكر وأبي العسكري هارون بن سإهل بن ومحمد البهلول
العتيقي.ّ محمد بن وأحمد الزهري القاسإم أبو عنه وغيرهم.ّ روى الصولي

ًا.ّ ولد وكان ومات مائة وثالث وعشرين إحدى سإنة شعبان من للنصف ضعيف
مائة.ّ وثالث وتسعين إحدى سإنة الولى جمادى في
بغداد.ّ وحدث سإن واسإط، أهل من اللخمي الحجاج بن محمد إبراهيم وأبو
مهران بن داود عنه سإعيد.ّ روى بن ومجالد عمير بن الملك عبد عن بها

بن وسإريج المقابري أيوب بن ويحيى السمتي حسان بن ومحمد الدباغ
".ّ قال هريسة السلما عليه جبريل حديث: " أطعمني صاحب وهو يونأس،
سإمعت الحجاج بن أيوب: محمد بن يحيى كذاب.ّ قال معين: هو بن يحيى

ًا هريسة صاحب أرى وكنت منه ًا.ّ وقال كذاب الحجاج بن داود: محمد أبو خبيث
ومئة.ّ  وثامانأين إحدى سإنة ومات بثقة ليس اللخمي
اللخمي: من السإكندرانأي حديج بن معاوية بن رباح بن علي بن وموسإى

في أجعل ويقول: ل علي، له يقال أن يكره كان إنأه يقال السإكنددرية، أهل
جبلة.ّ روى أبي بن وحبان والزهري أبيه عن علي.ّ روى لي يقول من حل
وأبو والمقري وهب وابن المبارك وابن زيد بن وأسإامة لهيعة وابن الليث عنه
أبي ابن ثاقة.ّ وقال شيخ علي بن حنبل: موسإى بن أحمد الكوفي.ّ قال نأعيم

ً فقال: كان علي بن موسإى عن أبي حاتم: سإألت ًا، رجل ثاقات من كان صالح
ًا وكان المصريين مصر.ّ على والي

أهل من الدمشقي الشامي اللخمي جميل بن صفوان بن يسرة صفوان وأبو
السائفي مسلم بن ومحمد الجمحي عمر بن نأافع عن دمشق: يروي

حاتم وأبو اليتيم بن دحيم عنه روى هشاما، بن وحزاما سإعد بن وإبراهيم
وغيرهم.ّ البخاري إسإماعيل بن ومحمد الرازي إدريس بن محمد

والدال اللما باب
موضع وهو لد إلى النسبة المهملة: هذه الدال وتشديد اللما اللدي: بضم

لد.ّ منها:  بباب الدجال الحديث: يقتل وفي بالشاما،
عمار بن هشاما أحمد عن اللدي: حدث سإيار بن إسإحاق يعقوب أبو

الحافظ، النسوي عبدوسا بن محمد بن أحمد بكر أبو عنه روى الدمشقي،
سإتين سإنة حدود في له مسجد في الجمعة يوما إملء عنه كتب أنأه وذكر

مائة.ّ وثالث
والراء اللما باب

لرقة، إلى النسبة هذه القاف، آخرها وفي الراء، وسإكون اللما، الرقي: بضم
إليها:  بالنسبة والمشهور والمرية، مرسإية بين النأدلس بشرقي حصن وهي
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أحمد بن محمد عن الرقي: يروي الشعري هاشم بن خلف القاسإم أبو
مائة.ّ وثالث أربع سإنة هناك العتبي.ّ ومات

اسإم وهو كرة، إلى النسبة هذه المشددة، الراء وكسر اللما، اللري: بفتح
بن القاسإم بن محمد بن إبراهيم إسإحاق أبو وهو إليه المنتسب أجداد لبعض
وراء ما ودخل الغربة ببلد أصبهان.ّ حدث أهل اللري: من الصبهانأي عروة
لبي التاريخ بكتاب وحدث مائة، وثالث وخمسين ثامان سإنة بها وحدث النهر
وروى عنه، بنفطويه المعروف النحوي عرفة بن محمد بن إبراهيم الله عبد
بن أحمد بكر أبو منه وغيرهما.ّ سإمع أحمد بن العزيز عبد القاسإم أبي عن
وجماعة.ّ  النسفي المكي بن العزيز عبد

ونأاحية قرى إلى النسبة هذه المكسورة، الراء وتشديد اللما، اللري: بضم
جماعة، منها خرج وأشتر، أصفهان جبال من قريبة لرسإتان يقال الجبل في

ًا رأيت متقشفون، زهاد وأكثرهم لم اللري أحمد له يقال ببلدنأا منهم واحد
ًا، منه أسإمع والموضع.ّ  النسبة تعرف حتى للقرينة ذكرته أنأي غير شيئ

والغين اللما باب
إلى النسبة هذه الواو، آخرها وفي المعجمة، الغين وفتح اللما، اللغوي: بضم

النسبة:  بهذه لغوي.ّ واشتهر والدب اللغة يعرف لمن ويقال اللغة،
البصرة، أهل من اللغوي البصري محمد بن الحسين بن السلما عبد أحمد أبو

ًا وكان بغداد سإكن بن محمد سإمع القرآن، وعلوما والدب باللغة عارف
عبد القاسإم أبو عنه البصريين.ّ روى من وجماعة التمار عباد بن إسإحاق
وقال: كان الحافظ، الخطيب بكر أبو وغيره.ّ ذكره الزجي علي بن العزيز
ًا ًا صدوق ًا عالم ًا أديب ًا للقرآن قارئ النظر ببغداد يتولى وكان بالقراءات، عارف

بن الله عبيد القاسإم أبو وقال عليها والشراف حفظها وإليه الكتب دار في
للقرآن تلوة الناسا أحسن من البصري السلما عبد الديب: كان الرقي علي

ًا قال: وكان الشعر، وإنأشاد ًا سإمح شيء معه وليس السائل جاءه ربما سإخي
ولدته وكانأت كبير وخطر كثيرة قيمة لها التي كتبه بعض إليه فيدفع يعطيه

وأربع خمس سإنة المحرما في مائة.ّ ومات وثالث وعشرين تسع سإنة في
مائة.ّ
والفاء اللما باب

فوقها، من باثانتين المنقوطة التاء وضم الفاء، وسإكون اللما، اللفتوانأي: بفتح
أصبهان، قرى إحدى وهي لفتوان، إلى النسبة هذه النون، آخرها وفي

إليها:  والمنتسب

أبي صهر اللفتوانأي: كان إبراهيم بن علي بن بكر أبي بن شجاع نأصر أبو
الكاتب الرحيم عبد بن طاهر أبي عن البزاز.ّ يروي مهلب بن عمر الفتح
أبو عنه القصاصا.ّ روى النعمان بن أحمد بن محمد بن أحمد العباسا وأبي

وروى شيوخه، معجم في الحافظ الشيرازي الوارث عبد بن الله هبة القاسإم
وأربع وتسعين خمس سإنة رمضان شهر في وتوفي بكر، أبو ابنه عنه لي

المحدث اللفتوانأي بكر أبي بن شجاع بن محمد بكر أبو شيخنا وابنه مائة
يترك لم ولعله وكتابته الحديث جمع على والحرصا بالطلب المشهور
ًا بأصبهان ً إسإناد ًا نأازل محمد يقولون وكانأوا بخطه، ونأسخه سإمعه إل وعالي
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أبي بن الوهاب عبد عمرو أبا بأصبهان.ّ سإمع الحديث أصحاب عدة اللفتوانأي
وأبا الذكوانأي الرحمن عبد بن أحمد الحسين وأبا العبدي منده بن الله عبد

ومن الطبقة هؤلء من وجماعة القاضي شكرويه بن أحمد بن محمد منصور
بأصبهان.ّ الكثير منه سإمعت بعدهم

والقاف اللما باب
تحتها من المنقوطة الياء وسإكون القاف، وكسر اللما، اللقيطي: بفتح

أبي لجد اسإم وهو لقيط، إلى النسبة هذه المهملة، الطاء آخرها وفي باثانتين،
وحدث بغداد المروزي: قدما اللقيطي الضبي لقيط بن عنبس بن أحمد بكر
محمد الله عبد أبو عنه روى الطوسإانأي، نأصر بن سإويد الفضل أبي عن بها
الدوري.ّ  مخلد بن

والكاف اللما باب
لمن النسبة هذه الفاء، آخرها وفي المشددة، والكاف اللما اللكاف: بفتح

به:  واشتهر الدواب، وثاياب ويبيعه الكاف يعمل
زكريا أبو مصر.ّ ذكره أهل من المصري، اللكاف يوسإف بن الحسن بن وجيه

عرفة، بن خير عن وقال: يروي مصر، تاريخ زيادات في المصري الحافظ
معجم في الغسانأي جميع بن أحمد بن محمد الحسين أبو وذكره عنه، حدثاونأا

ًا وروى شيوخه، بمصر.ّ منه مرزوق.ّ سإمع بن إبراهيم عن حديث
خيرية وفيه الزج، باب من أولده، ويسمع الحديث معنا يسمع كان وشيخ

ًا منه اللكاف.ّ سإمعت أديب بن أبو.ّ.ّ.ّ مذكور له يقال وديانأة، ًا، شيئ يسير
الهواز.ّ وكور بالعراق سإمع

لكز، إلى النسبة هذه الزاي، آخرها وفي الكاف، وسإكون اللما، اللكزي: بفتح
وبلنجر والخزر الترك وقيل بانأيها، إلى فنسبت خزران بدربند بليدة وهي

نأوح.ّ منها:  بن يافث بنو وصقلب واللكز
السيرة، سإديد صالح الدربندي: فقيه اللكزي حكيم بن إبراهيم بن حكيم
الحديث بمرو.ّ وسإمع الهروي والموفق ببغداد الغزالي حامد أبي على تفقه

أكثر بها وأقاما بخارى إلى القديمة.ّ وخرج الشعار يحفظ بخسه.ّ وكان الكثير
مائة.ّ وخمس وثالثاين ثامان سإنة شوا في بها توفي أن إلى سإنة عشرين من

من بلدة وهي اللك، إلى النسبة هذه المشددة، والكاف اللما اللكي: بضم
منها:  المغرب، واطرابلس السإكندرية بين ولية برقة بلد
الوليد بن محمد بكر أبي على تفقه فاضل، فقيه اللكي، القاسإم أبو

ًا وصار بالسإكندرية، الطرطوشي بعد بالسإكندرية الفتوى في إليه مرجوع
مائة.ّ وخمس عشرين سإنة
والميم اللما باب

آخرها وفي المعجمة، الغين وفتح الميم، وسإكون اللما، اللمغانأي: بفتح
غزنأة، جبال في ونأاحية مواضع وهي لمغان إلى النسبة هذه النون،

إليها:  بالنأتساب والمشهور
أجداده، أحد اللمغانأي، الحسين بن السلما عبد بن الملك عبد بن محمد أبو
حنفي فقيه وهو والتزكية، العدالة بيت من هذا محمد وأبو الناحية، هذه من

الظاهر.ّ جميل المذهب
القاسإم أبو صاحبنا منه الزينبي.ّ سإمع علي بن محمد بن محمد نأصر أبا سإمع



مشكاة مكتبة                    للسمعانأي النأساب كتاب
 السإلمية

سإنة رمضان شهر في الدمشقي.ّ وتوفي الحافظ الله هبة الحسن بن علي
ببغداد.ّ مائة وخمس وعشرين سإبع
والنون اللما باب

وفي بواحدة، المنقوطة الباء وفتح النون، وسإكون اللما، اللنبانأي: بضم
بهذه يعرف باب ولها بأصبهان، كبيرة محلة إلى النسبة هذه النون، آخرها

المحدثاين.ّ من جماعة عن بها لنبان.ّ سإمعت له: باب يقال المحلة،
إليها:  بالنسبة والمشهور

ثاقة مشهور اللنبانأي: محدث العبدي أبان بن عمر بن محمد بن أحمد بكر أبو
أبي بن محمد الله عبد بكر أبي كتب وسإمع العراق إلى مكثر.ّ رحل معروف

عنه.ّ القرشي الدنأيا
ًا.ّ روى كثير أبي بن إسإماعيل وسإمع يوه محمد بن الحسن محمد أبو عنه أيض

إسإحاق بن أحمد بن الله وعبد الحافظ حمزة بن محمد بن وإبراهيم المديني
سإنة الخر ربيع شهر في وفاته وغيرهم.ّ وكانأت نأعيم أبو والد الصبهانأي

مائة.ّ  وثالث وثالثاين اثانتين
اللنبانأي: كان العبدي أبان بن عمر بن محمد بن أحمد بن معمر منصور وأبو
بن محمد بن أحمد الحسين أبي عن الحديث المحلة.ّ روى هذه مشاهير من

بن الله عبد بن محمد بكر وأبي الصفار الرحمن عبد سإعد وأبي فاذمشاه
ًا وطبقتهم.ّ مات الصبني زيدة من عشر الثالث الخميس يوما في مبطونأ
ل خلق جنازته في واجتمع مائة، وأربع وثامانأين تسع سإنة رمضان شهر

الحسن.ّ أبو ابنه عليه صلى كثرة، يحصون
اللنبانأي، أحمد بن معمر ابنا محمد الروح وأبو محمد الحسن أبو وابناه

عن بها.ّ روى والمقدما المحلة شيخ أحدهما وكان المحلة بهذه منهما سإمعت
منهما وغيره.ّ سإمعت التميمي الوهاب عبد بن الله رزق بن محمد أبي

يسيرة.ّ أحاديث
والواو اللما باب

بيع إلى النسبة هذه الزاي، آخرها وفي الواو، وتشديد اللما، اللواز: بفتح
النسبة:  بهذه اللوز.ّ والمشهور

المعافري المصري اللواز الحسن بن محمد بن الرحمن عبد القاسإم أبو
عيسى بن وأحمد العلى عبد بن يونأس عنه مهرة.ّ يروي مولى الدمياطي،

عنه تقبله.ّ روى القضاة وكانأت ثاقة، وكان وغيرهم سإنان بن ويزيد الخشاب
مائة.ّ وثالث عشرة سإبع سإنة ومات المقرئ، بن إبراهيم بن محمد بكر أبو

عن الحسن.ّ يروي أبو الدمياطي، اللواز الحسن بن محمد بن العليم وعبد
مائة.ّ وثالث عشرة ثامانأي سإنة مات سإنان بن ويزيد العلى عبد بن يونأس

يونأس.ّ ابن قال
الياء ثام المكسورة، الموحدة والباء الواو بعدها اللما، اللوبياباذي: بضم

الذال آخرها وفي اللفين، بين الموحدة والباء الحروف، آخر المفتوحة
أنأها وظني قرية:، أو بأصبهان محلة وهي لوبياباذ، إلى النسبة هذه المعجمة،

منها:  محلة،
الحسن بن أحمد بن محمد جعفر أبي بن أحمد بكر أبي بن محمد الفضل أبو
بالفتح المعروف اللوبيانأازي يزدة بن الحسين بن الحسن بن محمد بن
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نأهشل بن إبراهيم بن الحسين الله عبد أبا أصبهان.ّ سإمع أهل من الغرضي،
السمرقندي بن عمر بن أحمد بن الله عبد محمد أبو منه سإمع الحمال،
وأربع عشرة إحدى سإنة من عاشوراء يوما ولدته وغيره.ّ وكانأت الحافظ

مائة.ّ وأربع ثامانأين سإنة بعد مائة.ّ وتوفي
وهي لوبية إلى النسبة هذه الموحدة، الباء آخرها وفي اللما اللوبي: بضم

منها:  مصر، بلد من بلدة
العزيز عبد بن جزي مولى اللوبي، يزيد بن مسلمة بن الملك عبد مروان أبو
لوبية من أصله المصري: يقال: كان يونأس بن سإعيد أبو مروان.ّ قال بن

ًا وكان مالك عن وسإلمة.ّ يروي غفلة فيه وكانأت مالك أصحاب من فقيه
ًا علينا بكير: أبطأ ابن الحديث.ّ قال منكر وهو والليث، لهيعة وابن حبيب يوم
مسلمة: اقرأ، بن الملك لعبد فقلنا بعضكم، مالك: يقرأ فقال مالك كاتب

البن، ويسقط شهاب حدثاك قال شهاب ابن باسإم مر فكلما يقرأ، فجعل
ًا ذلك ففعل ًا مالك ضجر حتى مرار ًا ضجر أل هم عليه يرد ما كثرة من شديد
الملك، عبد معنا يحضر لم فربما مالك عند بكير: كنا ابن بشيء.ّ وقال يحدثانا

يسمعه، لم مما سإمعناه ما بعض فيها فكتبنا ألواحه أخذنأا انأصرفنا فإذا
ضحكنا منها فرغ إذا حتى مالك ويقول: حدثانا فيقرؤها ألواحك اقرأ له فيقول

كتبتها وأنأا ألواحي فيقول: هي لك، له: كتبنا نأقول يحيى: كنا منه.ّ وقال
أبو غفلته.ّ قال شدة من ونأضحك منه قال: فنعجب مالك، من وسإمعتها

وعشرين أربع سإنة الحجة ذي في وتوفي الحديث، منكر يونأس: هو بن سإعيد
ومئة.ّ أربعين سإنة مولده ويقال: كان ومائتين،

النسبة هذه القاف، آخرها وفي الراء، وسإكون والواو، اللما اللورقي: بضم
منها:  المغرب من النأدلس بلد من وهي لورقة، إلى
العتبي.ّ عن يروي اللورقي: أنأدلسي الشعري هشاما بن خلف القاسإم أبو

وثالث أربع سإنة توفي لورقة، أهل من وقال: هو يونأس بن سإعيد أبو قاله
بالنأدلس.ّ مائة

لور، إلى النسبة الراء.ّ هذه آخرها وفي الواو، بعدها اللما، اللوري: بضم
لرسإتان، لها يقال بها جبال أنأها وظني خوزسإتان، رسإتاق من وهي

إليها:  بالنسبة والمشهور
بالتبسم المسلسلة والموزة الجوزة حكاية اللوري.ّ يروي محمد بن عامر

موسإى بن الله عبد الحسن أبو عنه روى الهللي نأصر بن أحمد عن والضحك
الخباري.ّ السلمي

محلة إلى النسبة الزاي.ّ هذه آخرها وفي الواو، وسإكون اللما، اللوزي: بفتح
الزج.ّ  باب نأاحية الشرقي، بالجانأب اللوزية لها يقال ببغداد

 
اللوزي الرموي يوسإف بن عمر بن محمد الفضل أبي لشيخنا أكتب وكنت

تفقه بالمذهب، عارف فاضل الشرقي: إماما بالجانأب اللوزية يسكن كان لنأه
ًا.ّ سإمع أصحابه آخر وهو الشيرازي إسإحاق أبي على من الكثير الحديث موت
بالله المهتدي بن الحسين وأبي الخطيب بكر وأبي المسلمة بن جعفر أبي

وقته في بالرواية وتفرد الحنائي، ياسإين بن وجابر المأمون بن الغنائم وأبي
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ثالث سإنة ولدته ودرجوا.ّ وكانأت أقرانأه توفي حتى عمر فإنأه هؤلء، عن
مائة.ّ وخمس وأربعين سإبع سإنة وتوفي مائة وأربع وخمسين

الراء.ّ هذه آخرها وفي الكاف، وفتح الواو، وسإكون اللما، اللوكري: بضم
مرو، وادي طرف على وبركوز ديه بنج بين قرية وهي لوكر، إلى النسبة
منها:  والمشهور الساعة، خربت

عمرويه بن العباسا أبي بن أحمد بن محمد بن عدنأان بن محمد نأصر أبو
ًا اللوكري: شدا ً وكان الله، رحمه حنيفة أبي مذهب من طرف ًا رجل شهم

ًا ًا جلد ًا كافي التراك من وحظي السلطان عند ومنزلته وجاهة ووجد منطقي
الجبار عبد بن محمد منصور أبي والد جد بمرو سإمع خالطهم وكان

الفضل أبا وبمكة الجارودي أحمد بن محمد الفضل أبا وبسرخس السمعانأي،
بن أسإعد القاسإم أبو عنه لنا وغيرهم.ّ روى الحافظ الحكاك يحيى بن جعفر

سإنة الول ربيع شهر في بمرو بترمذ.ّ وتوفي الخطيب علي بن الحسين
بتنوركران.ّ ودفن مائة، وخمس اثانتين

بهذه اللؤلؤ.ّ والمشهور يبيعون كانأوا جماعة النسبة بهذه اللؤلؤي: نأسب
القدماء:  من النسبة

أهل من اللؤلؤي الرحمن عبد بن حسان بن مهدي بن الرحمن عبد سإعيد أبو
ممن الدين، في الورع وأهل المتقين الحفاظ من الزد.ّ كان مولى البصرة،

عن وروى الثقات، عن إل يروي كان وما وحدث وصنف وتفقه وجمع حفظ
شعبة عن الرواية أكثر أنأه غير عنهم، الله رضي الصحابة أدركوا جماعة
سإنة الئمة.ّ ولد من وغيره المبارك بن الله عبد عنه روى والثوري، ومالك
ومئة.ّ وتسعين ثامان سإنة ومئة.ّ ومات وثالثاين خمس
مولى الله، رحمه حنيفة أبي صاحب اللؤلؤي، زياد بن الحسن علي أبو ومنهم

ًا وكان القضاء، النأصار.ّ ولى جلس إذا وكان حنيفة، أبي لروايات حافظ
قاما فإذا ذلك، في الحكم عن أصحابه يسأل حتى التوفيق عنه ذهب ليحكم

البكائي إليه فبعث الحفظ، من عليه كان ما إلى عاد القضاء مجلس من
الله أرادها الخيرة هذه تكون أن وأرجو للقضاء توفق لم إنأك وقال: ويحك

اثاني جريج ابن عن يقول: كتبت واسإتراح.ّ وكان فاسإتعفى فاسإتعف، لك
الحميد عبد بن أحمد الفقهاء.ّ وكان إليها يحتاج كلها حديث ألف عشر

ًا أحسن رأيت يقول: ما الحارثاي ًا أقرب ول زياد بن الحسن من خلق ول مأخذ
ًا، أسإهل نأفسه، يكسو كما مماليكه يكسو زياد بن الحسن قال: وكان جانأب
أربع سإنة في بشيء.ّ ومات الحديث في وليس فيه، تكلموا الناسا وكان

الكوفة.ّ أهل من ومائتين.ّ وكان
أهل من الدرامي النهشلي اللؤلؤي وابل بن يونأس بن هشاما القاسإم وأبو

مالك وأبي عيينة بن وسإفيان المزنأي مالك بن القاسإم عن يروي الكوفة،
بن ومحمد نأاجية بن محمد بن الله وعبد سإفيان بن يعقوب عنه الجنبي.ّ روى

الشنانأي.ّ الحسين
يعقوب أبو الوضاح بن وابل بن يونأس بن هشاما بن إبراهيم بن وإسإحاق
بن القاسإم أبو عنه هشاما.ّ روى جده عن الكوفي.ّ يروي اللؤلؤي النهشلي
وغيره.ّ المقرئ النخاسا

يعرف النسفي القاسإم أبي بن أحمد بن محمد بكر أبو المتأخرين ومن



مشكاة مكتبة                    للسمعانأي النأساب كتاب
 السإلمية

بكر أبا بنسف بخارى.ّ سإمع سإكن نأسف أهل من اللؤلؤي، له قيل ببرواريد،
هذه عن وسإألته ببخارى أجزاء منه البلدي.ّ سإمعت محمد بن أحمد بن محمد

اللؤلؤ.ّ يبيع من أجدادنأا من فقال: كان النسبة،
بغدادي الصل اللؤلؤي: خراسإانأي مروان بن النعمان بن سإريح الحسين وأبو

وعبد زاذان بن وعمارة سإليمان بن وفليح سإلمة بن حماد الدار.ّ سإمع
ًا عوانأة وأبا الزنأاد أبي بن الرحمن وغيرهم.ّ عيينة بن وسإفيان المري وصالح

بن الوليد هماما وأبو حرب بن زهير خيثمة وأبو حنبل بن أحمد عنه روى
ًا.ّ قال: ثاقة الرازيان.ّ وكان حاتم وأبو زرعة وأبو منيع بن وأحمد شجاع صدوق
جمعة منذ هماما لي: مات فقيل وسإتين، أربع أو خمس سإنة البصرة قدمت

يوما ودفن ومائتين، عشرة سإبع سإنة الحجة ذي في جمعتين.ّ ومات أو
الضحى.ّ 

أهل من مولهم، السهمي اللؤلؤي حرب بن إسإحاق بن محمد الله عبد وأبو
ًا يعقوب.ّ كان أبي بابن ويعرف بلخ ًا والدب، الحديث لعلوما حافظ بأياما عارف

مالك عن وذاكرهم.ّ وحدث أهلها من الحفاظ بها فجالس بغداد الناسا.ّ وقدما
بن وخالد اليمان بن ويحيى السري بن وبشر مصعب بن وخارجة أنأس بن

بن والفضل الدنأيا أبي بن بكر أبو عنه وغيرهم.ّ روى الخزومي الرحمن عبد
يوثاق يكن وجماعة.ّ ولم الثقفي الحوصا أبي بن الله عبد وأبو اليزيدي محمد

محمد قال: سإمعت أنأه الحافظ عقدة بن العباسا أبي عن وروى علمه في به
قبل الكوفي اللؤلؤي البلخي إسإحاق بن محمد قدما يقول الكندي عبيد بن

أبي بن بكر أبي مع يجلس كان الناسا، أحفظ من ومائتين.ّ وكان ثالثاين سإنة
ًا.ّ وحكي يهدر إنأما بكر أبو معه ينبعث فل شيبة سإيار بن أحمد عن هدر

له يقال إنأسان بها فقال: وكان العلم أهل من ببلخ كان من ذكر أنأه المروزي
وكان يخضب، ل وكان الله، عبد أبو إسإحاق بن محمد واسإمه يعقوب أبي ابن
أياما ومعرفة الحديث حفظ في اليات من آية وكان سإنة، ثامانأين قارب قد

عله إل إنأسان يكلمه ول بالدب، ومعرفة بالشعر وبصر لسان وله الناسا،
ومائتين.ّ وعشرين اثانتين سإنة في بغداد فن.ّ وقدما كل في
يروي البصرة، أهل من البصري اللؤلؤي عمرو بن أحمد بن محمد علي وأبو
حافي بن بشر الهيثم وأبي السجستانأي الشعث بن سإليمان داود أبي عن

عمر وأبو الغسانأي جميع بن أحمد بن محمد الحسين أبو عنه وغيرهما.ّ روى
داود.ّ لبي السنن بكتاب عنه حدث من آخر وهو الهاشمي، جعفر بن القاسإم

أحمد بن محمد النصر أبي عن يروي اللؤلؤي، أحمد بن محمد طاهر وأبو
شيوخه.ّ معجم في الغسانأي جميع بن الحسين أبو عنه الفقيه.ّ روى

عمار أبي بن عمار عن روى بصري اللؤلؤ، صاحب اللؤلؤي سإعد بن ومنصور
الرحم عبد عنه ميسرة.ّ روى بن وبديل سإياه بن وميمون هاشم بني مولى

الرازي منصور بن والمعلى الخاركي محمد بن والصلت هماما وأبو مهدي بن
عنه يروي شيخ سإعد بن معين: منصور بن يحيى قال إسإماعيل، بن وموسإى

البصريون.ّ
بن حاتم: موسإى أبي ابن البصرة.ّ قال أهل من اللؤلؤي داود بن وموسإى

طاوسا عن روى داود أبي ابن ويقال حاتم أبو اللؤلؤ صاحب البصري داود
بن وموسإى هلل بن وحبان المبارك ابن عنه البصري.ّ روى والحسن
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معين: بن يحيى إبراهيم.ّ قال بن ومسلم اللحقي عثمان بن وعلي إسإماعيل
ل مجهول الرازي: هو حاتم أبو ثاقة.ّ وقال اللؤلؤ صاحب حاتم أبو موسإى
أعرفه.ّ

الراء.ّ هذه آخرها وفي ثاالثة، واو ثام الواوين، بين والهاء اللما، اللوهري: بفتح
لها ويقال الخير كثيرة الهند بلد من كبيرة مدينة وهي لوهوور، إلى النسبة
العلماء.ّ  من جماعة منها خرج ولهاور لوهور
ًا كان اللووهووري الحكيم بن عمر بن علي الحسن أبو منهم ًا شيخ أديب

ًا بن إلياسا بن المظفر علي أبا المجاورة.ّ سإمع مليح المحفوظ كثير شاعر
نأاصر بن محمد الفضل أبو عنه لنا ألحقه.ّ وروى لم الحافظ، السعيدي سإعيد

الشعثي الرحمن عبد بن الصمد عبد الفتوح وأبو البغدادي الحافظ السلمي
بلوهوور.ّ مائة وخمس وعشرين تسع سإنة وتوفي بسمرقند اللوهووري

جدي على تفقه مناظر اللوهووري: فقيه خلف بن محمود القاسإم وأبو
ًا منه سإمعت غيره ومن منه وسإمع السمعانأي المظفر أبي الماما ًا شيئ يسير

مائة.ّ وخمس أربعين سإنة حدود في وتوفي سإكنها قد وكان بإسإفرايين
والهاء اللما باب

النسبة هذه بواحدة، المنقوطة الباء آخرها وفي والهاء، اللما اللهبي: بفتح
النسبة:  بهذه والمشهور وسإلم عليه الله صلى النبي عم لهب أبي إلى

بن محمد عن لهب.ّ يروي أبي ولد من اللهبي: حجازي علي أبي بن علي
عن يروي المدينة، أهل في عداده المكي، عباد بن محمد عنه المنكور.ّ روى

عنه روى به، الحتجاج يجوز ل المقلوبات، الثابات وعن الموضوعات، الثقات
مصعب.ّ أبو

اللهبي: حرانأي.ّ حميد أبي بن وإبراهيم
ابن عن يروي مكة، أهل اللهبي: من الهاشمي خداش أبي بن وإبراهيم

جريج.ّ ابن عنه عنهما.ّ روى الله رضي عباسا
أهل لهب: من لبي مولى اللهبي، القرشي سإعد بن هشاما سإعيد وأبو

ونأافع.ّ وكان أسإلم بن وزيد المسيب بن سإعيد الزهري، عن المدينة.ّ يروي
فلما يعلم، ل حيث من الموقوفات ويسند يفهم، ل وهو السإانأيد، يقلب ممن

اعتبر وإن به، الحتجاج بطل الثقات عن يرويه فيما الثابات مخالفته كثرت
ضير.ّ  فل حديثه من الثقات وافق بما

بن عباد بن عمرو عم ابن وهو لهب، عدوان حبيب: وفي بن محمد قال
عيلن.ّ بن قيس بن عمرو - بن الحارث - وهو عدوان بن يشكر

لهب إلى النسبة هذه الباء، آخرها وفي الهاء، وسإكون اللما اللهبي: بكسر
عبد بن كعب بن الحارث بن كعب بن أحجن بن لهب وهو الزد، من بسن وهو
الدارقطني: الحسن أبو ماكول.ّ قال ابن قاله الزد، بن نأصر بن مالك بن الله

يقول: أنأا مطعم بن جبير كان والزجر، بالقيافة تعرف التي القبيلة وهي
خلفي: قطع رجل فقال الله، خليفة يا رجل قال إذ بعرفات عمر مع واقف

ًا، العاما هذا بعد المؤمنين أمير يقف ل والله لهجتك، الله جبير: قال أبد
رمي نأحن وبينما الزد، من بطن ولهب لهب، من رجل هو فإذا فالتفت
فشجه، عنه الله رضي عمر رأسا فأصاب إنأسان رمى إذا النحر يوما الجمار



مشكاة مكتبة                    للسمعانأي النأساب كتاب
 السإلمية

جبير قال سإيقتل، إل المؤمنين أمير يده: أرى الله خلفي: قطع رجل فقال
اللهبي.ّ  ذاك هو فإذا مطعم: فالتفت بن

والنعمان بن رازية اللهبي، يعد من الصحابة، رضي الله عنهم أجمعين.ّ
ًا وأوردته في كتاب تحفة المسافر.ّ قلت: وقع إلي مسند

وأما لهب بن قطن بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نأصر بن الزد، وهو أبو ثامالة
القبيلة التي منها محمد بن يزيد المبرد النحوي.ّ

ومنها ابن براق الثمالي الشاعر.ّ
وذكر ابن الكلبي أن ثامالة اسإمه عوف بن أسإلم بن أحجن بن كعب بن الحارث بن

كعب بن عبد الله بن مالك بن نأصر بن الزد، وهذا هو الكثر، والله أعلم.ّ وفي زجر هذه
الشاعر: القبيلة يقول 
 نأاصره عز ل اللهبي أصدق فما
كثير: وفيهم يقول 

ًا تممت العلم أبتغي لهب
فيهـم

إلى العائفين علم رد وقد
 لهب

ًا إن قيل وقد العافة.ّ وهم عدنأان دوسا من بطن لهب
والياء اللما باب

بنطتين، تحتها من المنقوطة الياء وسإكون وتشديدها، اللما الليثي: بفتح
كنانأة، بن ليث إلى النسبة هذه فوقها، من بثلث منقوطة ثااء آخرها وفي

بها:  والمشهور مناف، عبد بن بكر بن ليث وإلى زهرة، بني حليف
قارظ بن سإيبة الليثي.ّ قال أبو حاتم بن حبان: يروي عن جماعة من

أصحاب رسإول الله صلى الله عليه وسإلم.ّ روى عنه أهل المدينة.ّ مات
في ولية سإليمان بن عبد الملك.ّ

وأبو بكر عبد الله بن يزيد بن هرمز المدنأي، من بني ليث: يروي عن
المدنأيين وأبيه.ّ روى عنه مالك بن أنأس مات سإنة ثامان وأربعين ومئة.ّ
وأبوه يزيد بن هرمز هو يزيد الفارسإي الذي روى عنه عوف العرابي.ّ
ومحمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي من أهل مكة، يروي عن

عطاء وعمرو بن دينار.ّ روى عنه داود بن عمرو الضبي والعراقيون.ّ كان
ممن يقلب السإانأيد من حيث ل يفهم من سإوء حفظه، فلما فحش ذلك

منه اسإتحق مجانأبته.ّ
ومن الصحابة أبو الشفع واثالة بن السإقع بن كعب بن عامر بن ليث بن

بكر الليثي، وقيل كنيته أبو قرصافة.ّ سإكن الشاما، وحديثه عند أهلها.ّ مات
سإنة ثالث وثامانأين وهو ابن مائة سإنة وخمس سإنين وقيل مات سإنة خمس

وثامانأين.ّ
وأبو الحسن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاصا الليثي من أهل المدينة

من جلة العلماء ومن قراء المدينة ومتقنيهم ومتقشفيهم.ّ مات بالمدينة
سإنة أربع أو خمس وأربع مائة.ّ وقد روى عن محمد بن عمر وجماعة من

الثقات المتقنين وأهل الفضل في الدين.ّ
وممن ينسب إلى جده الليث ل إلى القبيلة: أبو مسلم عمر بن علي بن

ًا من أهل بخارى، أحد حفاظ أحمد بن ليث الحافظ الليثي.ّ كان حافظ
الحديث، وممن رحل في طلبه، وتعب في جمعه، خرج التخاريج، وجمع

الجموضع.ّ وسإمع بخراسإان والعراق وبلده، وسإكن مدة أصبهان.ّ روى لنا
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عنه أبو عبد الله الخلل وأبو النصر المؤذن وغيرهما.ّ ومات بخوزسإتان في
سإنة سإت وسإتين وأربع مائة.ّ 

وأما أبو علي الحسن بن أحمد بن حمد بن الليث بن الفضل بن الكشي
الحافظ الشيرازي الليثي، من أهل شيراز، فنسب إلى جده، حافظ جليل
القدر، من أهل القرآن والعلم.ّ سإمع أبا العباسا محمد بن يعقوب الصم

وأبا محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلد الرامهرمزي وأبا علي
إسإماعيل بن محمد الصفار وأبا عبد الله محمد بن يعقوب الخرما وعبد

الله بن جعفر بن درسإتويه وغيرهم.ّ حدث ببلده وبنيسابور.ّ سإمع منه
الحاكم أبو عبد الله الحافظ وجماعة.ّ وذكره الحاكم في تاريخ نأيسابور

فقال: أبو علي بن الليث الفارسإي، متقدما في معرفة القراءات، حافظ
للحدث، كثير الرحلة والسماع.ّ قدما نأيسابور أياما أبي العباسا الصم فكتب

عنه، ثام قدما علينا سإنة ثالث وخمسين، وقد زاد في كل نأوع من العلم،
ودخل العراق وكان ما علمته من المشهورين من أهل العلم.ّ قال محمد
بن عبد العزيز الشيرازي: وكان أبو علي بقية السإناد والقراء والشهود،

ًا بالتفسير والمعانأي ومعرفة الرجال وغيرها.ّ رحل إلى خراسإان.ّ عالم
ومات لثمانأي عشرة مضت من شعبان سإنة خمس وأربع مائة.ّ

وابنه أبو بكر محمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن الليث بن كشي
الصفار الليثي: شيخ ثاقة صالح يفهم، وكان خطيب شيراز.ّ بكر به أبوه في

سإماع الحديث إلى هراة، وسإمع بها أبا الفضل محمد بن عبد الله بم
خميرويه الكرأبيسي وأبا منصور العباسا بن الفضل بن زكريا النضروبي
وأبا محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه بن مردويه الهروي وأبا عبد الله
ًا أبا بكر محمد بن عبيد الحسين بن أحمد الشمخي الحافظ.ّ وسإمع نأفس
الله بن شيرويه الفسوي وبأصبهان أبا بكر محمد بن إبراهيم بن المقرئ
وطبقتهم من شيوخ شيراز.ّ وكانأت ولدته سإنة ثالث وسإتين وثالث مائة

هكذا ذكره عبد العزيز النخشبي؟ قلت: وأظنه مات قبل سإنة أربعين وأربع
مائة والله أعلم.ّ

وأبو الحسن علي بن بشرى الحافظ الليثي السجزي: من أهل سإجستان.ّ
كان بشرى مولى عمرو بن الليث وعلي كان من أهل الفضل والعلم،

ًا منه، له رحلة إلى العراق والحجاز، وأكثر ًا بطرق الحديث مكثر وكان عارف
عن الشيوخ.ّ سإمع أبا الحسن محمد بن الحسين بن إبراهيم البري

السجستانأي.ّ
وإبراهيم بن صدقة الليثي، من أهل البصرة.ّ كان ينزل في بني ليث فنسب

إليهم.ّ يروي عن يونأس بن عبيد وسإعيد بن حسين.ّ روى عنه عبد الله بن
محمد بن أبي شيبة.ّ قال ابن أبي حاتم: سإألت أبي عنه فقال: شيخ قال:

وسإمعت علي بن الحسين بن الجنيد يقول: محله الصدق.ّ روى عنه محمد
بن مرزوق ابن بنت مهدي بن ميمون.ّ

?الليفي: بكسر اللما المشددة، وسإكون الياء آخر الحروف، وفي آخرها
الفاء، هذه النسبة لبي عبد الله محمد بن العباسا المؤدب الليفي، مولى

بني هاشم، يعرف بلحية الليف من أهل بغداد.ّ سإمع هوذة بن خليفة
وشريح بن النعمان وعفان بن مسلم وإبراهيم بن أبي الليث.ّ روى عنه أبو
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بكر أحمد بن سإلمان النجاد وأبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي وعبد
ًا الباقي بن قانأع وإسإماعيل بن علي الخطبي وغيرهم.ّ وكان ثاقة صدوق

ًا، وقال ابن الرومي في حقه:  صالح
 الوكيل ونأعم ذا بعض حسبناوطـويل معلـم ألحى أنأت

ومائتين.ّ تسعين سإنة الول ربيع شهر في الليف لحية مات
المضمومة، والميم الحروف، آخر الياء بعدها اللما، الليموسإكي: بكسر

إلى النسبة هذه الكاف، آخرها وفي الساكنة، المهملة السين ثام الواو، بعدها
منها:  ونأصف، فرسإخ على اسإترأباذ قرى من قرية وهي ليموسإك،

أصحاب من السإتراباذي: فقيه الليموسإكي عمران بن أحمد جعفر أبو
ًا السنة أهل اعتقاد على وكان الرأي، الحسن عن البدع.ّ يروي لهل مجانأب

بن ومحمد خالد بن والهيثم فرزة أبي بن حازما بن وأحمد السواق سإلما بن
الدريسي سإعد أبو ذكره وغيرهم.ّ هكذا العواما أبي وابن العوفي سإعيد

اسإترأباذ.ّ تاريخ في الحافظ
آخرها وفي باثانتين، تحتها من المنقوطة الياء وبعدهما الليني: باللمين،

الليثي.ّ قرينتها مع الكمال في ماكول ابن المير النسبة هذه النون.ّ ذكر
بن عثمان بن الحسين بن نأصر بن محمد فهو بالنون الليني قال: وأما

الصالحين.ّ روى الله عباد من اللين.ّ كان قرية من الليني، المروزي المزنأي
وثالثاين ثالث سإنة فضيل.ّ مات بن ومحمد وريعان المبارك وابن وكيع عن

المير.ّ  ذكره مرو.ّ هكذا تاريخ في معدان أبي ابن ومائتين.ّ ذكره
 

الممدودة باللف آلين أنأها وظني اللين، قرية ول أعرفها ل النسبة وهذه
إليها: الليني.ّ والنسبة اللما، وبعدها
المعروف واثالة أبو أنأه ظني المزنأي عثمان بن الحسين بن نأصر بن ومحمد

فيروزأباد.ّ بقرية المدفون بالعم
الميم حرف

واللف الميم باب
وسإكون اللف، بعد بواحدة المنقوطة الباء وكسر الميم، المابرسإامي: بفتح

مابرسإاما، إلى النسبة هذه الميم، آخرها وفي المهملة، السين وفتح الراء،
خرج ميمسيم، الساعة لهم ويقال فراسإخ، أربع على مرو قرى إحدى وهي
منهم:  العلم أهل من جماعة منها

أبو الحسن علي بن خشرما بن عبد الرحمن بن عساء بن هلل بن ماهان بن عبد الله
ًا، عمر العمر ًا رضي ًا عالم المابرسإامي، هو ابن أخت بشر بن الحارث الحافي، كان إمام
ًا.ّ وله ابنان عمار وأبو لبيد محمد، الطويل حتى كان يقول: صمت ثامانأية وثامانأين رمضانأ

وعمار مات في حياته.ّ سإمع عيسى بن يونأس ووكيع بن الجراح وهشيم بن بشير
وجرير بن عبد الحميد وسإفيان بن عيينة والفضل بن موسإى السينانأي وغيرهم.ّ روى
عنه البخاري ومسلم وجماعة سإواهما مثل أبي عبد الله محمد بن يوسإف الفربري،

ًا.ّ ومات في شهر رمضان سإنة سإبع وخمسين سإمع منه بفربر لما قدمها علي مرابط
ومائتين.ّ

وأبو الفضل محمد بن يعلي بن عمرو المابرسإامي: حدث عن أبيه يعلي بن عمرو
المابرسإامي.ّ روى عنه أبو العباسا أحمد بن سإعيد المعدانأي الفقيه.ّ

أخبرنأا وجيه بن طاهر أبا الحسن بن أحمد الحافظ أنأا أبو بشر بن هارون أنأا أبو سإعد
السإتراباذي أنأا أحمد بن سإعيد بن معدان المروزي بها قال أبو الفضل محمد بن يعلي
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بن عمرو، من قرية مابرسإاما أخبرنأي أبي يعلي بن عمرو وقال: لما أراد ابن المبارك
الخروج إلى العراق قال له شاذويه: يا أبا عبد الرحمن حضرتني قافية أودعك بها، فقال

يقول: هات فأنأشأ 
 ممات فراق ل حياة فراقبيننا فرقة أن وجدي وهون

حفظها.ّ أنأه فظننت علي الله: أعد عبد فقال
إلى النسبة هذه الموحدة، الباء آخرها وفي اللف، بعدها الميم، المأبي: بفتح

القاضي مابه بن الوهاب عبد بن أحمد سإعد أبي لجد اسإم وهو مابه،
بن محمد الله عبد أبا فارسا.ّ سإمع بلد إحدى بفسا القضاء ولي الفسوي،

الشيرازي الوارث عبد بن الله هبة القاسإم أبو عنه القفصي.ّ روى الملك عبد
الحافظ.ّ 

الراء، وكسر فوقها، من باثانتين المنقوطة التاء وضم الميم، الماتريني: بفتح
من منقوطة أخرى تاء آخرها وفي تحتها، من باثانتين المنقوطة الياء وسإكون

ويقال ماتريت، لها يقال سإمرقند، حائط من محلة إلى النسبة هذه فوق،
ًا: ماتريد، بالدال العلماء من جماعة منها مرة.ّ خرج غير إليها مضيت أيض

منهم:  والفضلء
عنه غير.ّ روى بن محمد عن الماتريني: يروي حفص أبي بن الفتح نأصر أبو

السمرقندي.ّ الزاهد سإهل بن عبد
محمد عيسى أبي عن الماتريني: يروي حسان بن محمد بن محمد بكر وأبو
كتابه من بالوجادة حدثاني الدريسي سإعد أبو الترمذي.ّ قال عيسى بن

الدهقان.ّ إسإحاق بن محمد بن إبراهيم
بن عفان بن محمد بن علي بن الحسن بن علي الحسن أبو الماما والقاضي

كليب بن زيد بن خالد بن عفان بن عثمان بن زكريا بن الفضل بن علي
أبي الماما الشيخ بنت أمه كانأت النأصاري، أيوب أبو هو وخالد الماتريني،

محمد جعفر أبو القاضي عن روى أبيه.ّ وأبوه عن الماتريني.ّ حدث منصور
النسفي.ّ أحمد بن محمد بن عمر حفص أبو عنه الشعبي.ّ روى بن عمرو بن

مائة، وخمس عشرة إحدى سإنة الول ربيع شهر في علي الحسن أبو وتوفي
سإمرقند.ّ مقابر إحدى بجاكرديزه ودفن

هذه الميم، آخرها وفي الراء، وسإكون والجيم، الميم الماجرمي: بفتح
إليها:  والمنتسب سإمرقند، قرى من قرية وهي ماجرما، إلى النسبة

بن المرزبان بن بكر سإعد أبو عمه الماجرمي: وابن طغريل بن علي بن أسإد
عن وغيره.ّ روى الكسي حميد بن عبد عن يرويان الماجرمي: وهما غريل
الكاغدي.ّ  جعفر بن محمد بن الله عبد بن محمد الحسن أبو أسإد

أبو أنأا هارون بن بشر أبو أنأا السمرقندي محمد أبو أنأا طاهر بن وجيه أخبرنأا
بن الحسن بن محمد بن الله عبد بن محمد قال: أعطانأي الدريسي سإعد
إبراهيم بن يحيى بن الحسن بن محمد جده كتاب الفارسإي إبراهيم بن يحيى

حميد بن عبد تفسير فيه: سإمعنا فقرأت بخطه بسمرقند المقيم الفارسإي
إحدى سإنة صفر في الماجرمي طغريل بن المرزبان بن بكر من الكسي

بن بكر وسإئل الحاكم، التماري علي أبي دار في مائة وثالث وعشرين
مع إليه رحلت فقال كانأت سإنة أي في حميد بن عبد إلى رحلته عن المرزبان

وذلك طغريل بن علي بن والحسن طغريل بن علي بن أسإد وهما عمي ابني
والمسند التفسير حميد بن عبد علينا فقرأ ومائتين، وأربعين تسع سإنة في
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والتفسير المسند سإماع من وفرغنا أشهر، أربعة في آخرهما إلى أولهما من
خمس ابن ذاك إذ أنأا وكنت ومائتين، وأربعين تسع سإنة الخر ربيع شهر في

الوليد بن عمر وراقنا وكان بكس، والمسند التفسير وكتبنا سإنة، عشرة
جناح بن نأوح الرحالة من معنا وكان الخجندي سإعيد وأبو السمرقندي

المتوكل بن وصابر الماجرمي وعمر الداودي سإيار بن ونأصر الماجرمي
الماجرمي.ّ كنجل بن وشعيب الماجرمي

وأبي البغلنأي سإعيد بن قتيبة عن يروي الماجرمي جناح بن نأوح الله عبد وأبو
بن الله وعبد الكسي حميد بن وعبد البغلنأي الله عبد بن إسإماعيل العلى
عنه روى والرواية الحديث حسن وغيرهم.ّ وكان المروزي شبويه بن أحمد
وعبد البزاز الحكم بن أحمد بن محمد النضر وأبو عجيف بن صالح بن أحمد
الله عبد وأبو الشتيخني حمدويه بن وإبراهيم الصكاك سإعد أبي بن الله

القطوانأي.ّ عصاما بن محمد
قرى من وهي الماحوز، إلى النسبة هذه والزاي، المهملة الماحوزي: بالحاء

منها:  الشاما،
رأيت يقول: ما الفرغانأي بكر أبو وكان الجلء، ابن أقران كبار أمية: من أبو
ً إل عمري في أمية أبو قال الرجل؟ له: من فقيل رجل، ونأصف رجل

ً ذلك له: جعلت فقيل الجلء، بن الله عبد أبو رجل ونأصف الماحوزي، رجل
صنيع، فيه للمخلوقين ليس ما يأكل أمية أبو رجل؟! فقال: كان نأصف وهذا
القطان.ّ الله عبد بن علي له يقال رجل مال من يأكل فكان الجلء ابن وأما

عنده.ّ فقال فحممت أمية أبو جاء الماحوز.ّ إذ إلى مرة الدقي: ذهبت وقال
ًا: أنأت لي به يعلم لم سإنة عشرين من العلة هذه به من أعرف خوار، يوم

أحد.ّ
آخرها وفي المعجمة، الشين وضم الجيم، وكسر الميم، الماجشون: بفتح

سإلمة أبي بن الله عبد بن يعقوب بن يوسإف سإلمة أبي لقب هذا النون،
له قيل وإنأما المنكدر، لل مولى دينار الثانأي سإلمة أبي واسإم الماجشون
حبان: بن حاتم أبو المدينة.ّ وقال أهل لغة وهذه خديه، لحمرة الماجشون
المنكدر بن محمد عن الماجشون ابن المورد.ّ يروي بالفارسإية الماجشون

والعراقيون.ّ الصباح بن محمد عنه الماجشون.ّ روى وأبيه المقبري وسإعيد
ومئة.ّ  وثامانأين أربع أو ثالث سإنة مات
أهل من الماجشون سإلمة أبي بن الله عبد بن يعقوب بن العزيز وعبد

عنه المنكدر.ّ روى بن محمد عن يعقوب.ّ يروي بن يوسإف أخو المدينة،
ثالثاة كان عنده شيء وكل الدورقي، إبراهيم بن ويعقوب معين بن يحيى

أحاديث.ّ
ًا أكثر عمه ابن سإلمة أبي بن الله عبد بن العزيز وعبد منه.ّ حديث
سإلمة أبي بن الله عبد بن العزيز - عبد الصبغ أبو - وقيل الله عبد وأبو

أهل من وهو التيمي، الهدير آل مولى دينار سإلمة أبي واسإم الماجشون،
تبن ومحمد شهاب ابن وسإلم.ّ سإمع عليه الله صلى الله رسإول مدينة

ًا دينار، بن سإلمة حازما وأبا دينار بن الله وعبد المنكدر السويل وحميد
ووكيع الفضل بن وبشر سإعد بن الليث عنه وغيرهم.ّ روى عروة بن وهشاما

وأبو الجعد بن وعلي هارون بن ويزيد مهدي بن الرحمن وعبد الجراح بن
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ًا وغيرهم.ّ وكان دكين بن الفضل نأعيم ًا.ّ قدما عالم إلى بها وحدث بغداد، فقيه
قال: الوداع أراد فلما المهدي فشيعه المنصور جعفر أبو وفاته.ّ وحج حين
ً اسإتهديك قال اسإتشهدنأي، ابني بن العزيز عبد له فأهدى عاقلً، رجل

بن بكر أبو المهدي.ّ وقال خلفة في ومئة وسإتين أربع سإنة ومات الماجشون
أبو الماجشون.ّ قال سإكة تنسب وإليهم أصبهان، تاريخ في الحافظ مردويه

الله رسإول مدينة فنزل أصبهان أهل من الماجشون خيثمة: كان أبي بن بكر
قلت: جونأي لهم: جونأي فيقول الناسا يلقى فكان وسإلم عليه الله صلى

الميم البستي.ّ الماجندي: بفتح حبان بن حاتم أبو قاله ما عندي والشبه
إلى النسبة هذه النون، آخرها وفي الدال، وفتح النون، وسإكون والجيم،

منها:  فراسإخ خمسة على سإمرقند قرى من قرية وهي ماجندن،
وكعب إبراهيم بن موسإى عن السمرقندي.ّ يروي الماجندي آدما بن محمود

الصم عنوان بن حاتم عن ويحكي بكعبان المعروف البخاري سإعيد بن
وكتب المعلم صالح بن إسإحاق عنه الزهد.ّ روى في حكايات البلخي الزاهد

الشوخناكي.ّ خلف بن أحمد عنه
الماجشون.ّ  قبل الماحوزي: تقدمت

هذه الكاف، آخرها وفي اللف، بينهما المعجمة، والخاء الميم الماخكي: بفتح
ماخك بن إسإحاق بن إبراهيم إسإحاق أبي لجد اسإم وهو ماخك، إلى النسبة
عبد بن إسإحاق إبراهيم أبي عن يروي بخارى، أهل الماخكي: من الصفار

البخاري.ّ  الخياما إسإماعيل بن محمد بن خلف عنه الجويباري.ّ روى الله
النسبة هذه النون، آخرها وفي المعجمة، الخاء وضم الميم، الماخوانأي: بفتح

إليها والمنتسب منها، فراسإخ ثالثاة على ماخوان لها يقال بمرو قرية إلى
جماعة: 

بهذه الصحراء إلى وبروزه خروجه كان الدعوة صاحب مسلم أبا إن قيل
القرية.ّ

يزيد بن مسعود بن عثمان بن ثاابت بن أحمد بن شبويه بن أحمد الحسن وأبو
بن سإنان بن مازن بن قرط بن الحارث بن كعب بن مالك بن كعب بن الكبر
ابن المروزي.ّ قال الماخونأي خزاعة، وهو عامر، بن عمرو بن حارثاة بن ثاعلبة

سإمع الخزاعي ورقاء بن بديل مولى هو وقيل ماخوان، قرية ماكول: من
ًا بن والفضل بلل بن سإليمان بن أيوب وأبو الكنانأي يحيى بن ومحمد وكيع

الدمشقي زرعة وأبو الله عبد ابنه عنه حدث وغيرهم، الرزاق وعبد موسإى
في بطرسإوسا مات وغيرهم خيثمة أبي بن بكر وأبو السجستانأي داود وأبو
سإتين.ّ ابن وهو ومائتين وعشرين تسع سإنة الول ربيع شهر
عن الماخوانأي: يروي شبويه بن أحمد بن الله عبد الرحمن عبد أبو وابنه

صاعد.ّ بن محمد بن يحيى عنه أبيه.ّ روى
الماخوانأي الملك عبد بن الرزاق عبد بن محمد الفضل أبو المتأخرين ومن

طاهر أبي على تفقه الشافعي، مذهب في متبحر فاضل إماما المروزي
عنه لنا روى السنجي، علي أبي الماما عن الحديث يروي وكان السنجي،

وتسعين نأيف سإنة وغيرهم.ّ توفي العدل القمي علي بن الرحمن وعبد ابناه
مائة.ّ وأربع
وبينه بيننا الماخوانأي: كانأت الرزاق عبد بن محمد بن عتيق بكر وأبو
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الخرة جمادى في ببلخ ومات أحاديث، منه سإمعت أبيه، عن يروي مصاهرة،
مائة.ّ وخمس وأربعين خمس سإنة

سإمعت أبيه، عن الماخوانأي: يروي محمد بن الرزاق عبد الله عبد أبو وأخوه
مائة.ّ وخمس وأربعين نأيف ماخوان.ّ سإنة بقرية في وتوفي منه،

من رجل إلى النسبة هذه معجمة، خاء آخرها وفي الميم، الماخي: بفتح
ًا داره وعمل اسإلم فاخ، اسإمه المجوسا مسجد له يقال ببخارى، ومسجد

إلى ماخ.ّ والمنسوب مسجد باب عرفا قائمة وسإوق كبيرة محلة وعنده ماخ،
البقعة:  تلك

أبو ذكره هكذا الماخي، الحذائي أحمد بن محمد بن أحمد عمرو أبو المقرئ
أحمد بن محمد بكر أبو شيخنا وابنه المضافات كتاب ي البصيري كامل

لم وجماعة، الخياما محمد بن خلف عن يروي الماخي، الحذائي المقرئ
الحديد.ّ درب مسجد في الدور في القرآن عليه وقرأت منه السماع أرزق
سإمعنا الماضي، الحذائي بكر أبي بن أحمد حفص أبو الزاهد المقرئ وابنه
أحمد بن والخليل المروزي العباسا أبي المعدانأي عن يروي الكثير، منه

وصلي مات حفص، أبي بن الله عبد لبي اليمان كتاب عليه قرأت السجزي،
جامع في عليه الصلة رأيت من أول وهو الجمعة، يوما الجامع في عليه

بخارى.ّ
أهل من الماخي، البخاري ماخ بن الرحمن عبد بن خالد بن البرد محمد وأبو

التميمي، غنجار بن موسإى بن عيسى عن يروي البرد، بن مت والد بخارى،
البرد.ّ بن محمد ابنه عنه روى

إلى النسبة هذه الراء، آخرها وفي المهملة، والدال الميم المادري: بفتح
إليه: المنتسب أجداد لبعض اسإم وهو مادرة،

مادرة بن قيس بن جداية بن أحمد بن محمد بن محمد بكر أبو وهو
من أصله سإمرقند:، أهل من السمرقندي، الشافعي المادري البريسمي

الرزنأانأي الرحمن عبد بن محمد جعفر أبي عن حدث سإمرقند، سإكن مرو،
بكر وأبي بالنبيرة المعروف البكري الفضل أبي بن أحمد نأصر وأبي الحافظ

بن محمد الله عبد أبي من وسإمع وغيرهم، الشوذبي الفقيه محمد بن أحمد
عبد سإعد أبو عنه روى منه، بالسماع يظفر لم أنأه غير المروزي، نأصر

من أصله الشافعي، البريسمي بكر وقال: أبو الدريسي محمد بن الرحمن
ًا كان مرو، ً فقيه ًا ثاقة فاضل ًا، الخلق حسن خير أهل عن يروي معاشر

مائة.ّ والثلث الستين قبل قال: ومات عنه، كتبنا سإمرقند،
بن محمد بن القاسإم بن الملك عبد بن الرحمن عبد أبو القاضي أولده ومن

البريسمي.ّ في اللف في ذكرته السمرقندي البريسمي أحمد بن محمد
النسبة هذه الراء، وبعدها اللف، بعد المهملة والدال الميم المادرائي: بفتح

إليها:  بالنأتساب والمشهور البصرة، أعمال من أنأها وظني مادرايا، إلى
أعمال من المادرائي، البختري محمد بن إسإحاق بن علي الحسن أبو

حرب بن علي سإمع وبمكة، ببلده وحدث وجمع، المسند صنف البصرة،
وغيرهم، الجنيد بن أحمد بن ومحمد الدقيقي الملك عبد بن ومحمد السائي

القاسإم بن علي الحسن وأبو الهاشمي جعفر بن القاسإم عمر أبو عنه روى
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جميع بن أحمد بن محمد الحسين أبو منه وسإمع وجماعة، البريان النجاد
معجم في عنه وروى المقرئ، بن إبراهيم بن محمد بكر وأبو الغسانأي
مائة، وثالث سإبع سإنة بمكة المادرائي الحسن أبو وقال: أنأا شيوخه

مائة.ّ وثالث وثالثاين اثانتين سإنة وبالبصرة
أبي وزير الكاتب المادرائي رسإتم بن أحمد بن علي بن محمد بكر أبو وأما

بالعراق، يونأس: ولد بن سإعيد أبو طولون.ّ قال بن أحمد بن خمارويه الجيش
أحمد، بن علي أبيهما مع بمصر فكانأا علي، بن أحمد وأخوه هو مصر وقدما
قد علي بن محمد وكان خمارويه، الجيش لبي مصر خراج يلي أبوهما وكان
سإبع سإنة مولده نأحوه.ّ وكان وطبقة العطاردي عن ببغداد الحديث كتب

وكان شيء له وبقي داره، إحراق في كتبه واحترقت ومائتين، وخمسين
ًا منه سإمع ممن الكتاب بعض عنده فسمع العطاردي، عن جزئين أو جزء
سإنة شوال في بمصر وتوفي الكتاب، من وقوما وأهله ولده بعض منه ذلك

مائة.ّ وثالث وأربعين خمس
أبو ذكره المادرائي، أحمد بن علي بن أحمد بن الحسن أحمد أبو أخيه وابن
في وقال: توفي مصر تاريخ في المصري الطحان علي بن يحيى زكريا

مائة.ّ وثالث وتسعين اثانتين سإنة الخرة جمادى
آخر الياء آخرها وفي والراء المعجمة، والذال الميم الماذرائي: بفتح

بن العزيز عبد بن الرحمن وعبد ماذرا وهو الجد إلى النسبة هذه الحروف،
وعامر تميم بن أغلب عن حدث بغداد، أهل من بسبويه يلقب المديني ماذرا

بن وفضيل منصور بن الحكم وعبد المعمر بن وعون رسإتم بن صالح بن
عنه روى وغيرهم، أخضر بن وسإليم المفضل بن وبشر النميري سإليمان

بن وأحمد الدوري محمد بن وعباسا المخرمي الفلسا هارون بن محمد
الوزان.ّ  صالح بن إسإحاق بن وأحمد المعدل حرب

النون، آخرها وفي اللفين، بين الموحدة والباء والراء الميم الماربانأي: بفتح
فرسإخ نأصف على قرية وهي ماربان، إلى النسبة هذه الماربانأي يقال وربما

وقرأت خورة، بن شبيب المظفر أبي على للقراءة حضرتها أصبهان، من
ًا عليه منها:  ورجعت، جزء

يعرف وكان السلطان، عامل الماربانأي رسإتم بن محمد بن أحمد علي أبو
بنفسه سإمع ثام الكثير، الحديث سإمع قد وكان صالح، نأاجكيه: شيخ بن بأحمد
بأصبهان.ّ ومائتين وتسعين إحدى سإنة توفي أن إلى الكثير

كثير ثاقة كان الماربانأي، العنبري الخطاب بن الفضل بن محمد الله عبد وأبو
عنه روى الدينوري، العزيز عبد بن ومحمد بديل بن أحمد عن يروي الحديث،

الصبهانأيان.ّ جعفر بن ومحمد يزيد بن محمد بن الله عبد
الله صلى النبي اصتقط باليمن، نأاحية وهي مأرب إلى النسبة المأربي: هذه

وقد إياه، فأقطعه بمأرب الذي الملح المأربي حمال بن أبيض وسإلم عليه
الحديث.ّ  في ذكره ورد

عداده جده، عن أبيه عن يروي المأربي، حمال بن أبيض بن سإعيد بن وثاابت
بن أبيض بن سإعيد بن علقمة بن سإعيد بن فرج عنه اليمن.ّ روى أهل في

المأربي.ّ  حمال
بن محمد ابنه عنه روى حمال، بن أبيض عن المأربي: يروي قيس بن ويحيى
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عن يروي المأربي، حمال بن أبيض بن سإعيد بن جبر قيس.ّ وأخوه بن يحيى
صلة في عنهما الله رضي عمر ابن عن حمال بن جزيع بن الله عبد

أبيض بن سإعيد بن علقمة بن سإعيد بن فرج أخيه ابن عنه روى المسافر،
قيس.ّ بن ويحيى
يعد السبئي، المأربي حمال بن أبيض بن سإعيد بن علقمة بن سإعيد بن وفرج

الله عبد بكر أبو عنه روى وغيره، سإعيد بن ثاابت عمه سإمع اليمن، أهل في
عبد وغيرهما.ّ قال العدنأي عمر أبي بن يحيى بن ومحمد الحميدي الزبير بن

وعن سإعيد بن جبر يسمى آخر له عم عن حاتم: روى أبي بن الرحمن
فرج عن تعالى الله رحمه رزعة أبا سإألت مأرب، أهل من شيبة بن منصور

به.ّ بأسا ل فقال علقمة بن سإعيد بن
النسبة هذه المهملة، الدال آخرها وفي الراء، وكسر الميم، الماردي: بفتح

الله عبد بن مكي بن الله عبد محمد أبي أجداد لبعض اسإم وهو ماردة إلى
أبا سإمع بغداد أهل من ماردة، بابن المعروف المقرئ السواق إبراهيم بن

بن الحسين الله عبد وأبا النحوي كيسان بن أحمد بن محمد بن علي الحسن
عنه، كتبنا وقال التاريخ في الخطيب بكر أبو ذكره العسكري عبيد بن محمد
ًا وكان ًا، صدوق ودفن مائة، وأربع وأربعين أربع سإنة القعدة ذي في ومات دين
حرب.ّ  بباب

آخر الياء بعدها المهملة، الدال وبعدها الراء، وكسر الميم، المارديني: بفتح
بلد من بلدة وهي ماردين إلى النسبة هذه النون، آخرها وفي الحروف،
أبو.ّ.ّ  منها الرحبة عند الجزيرة

التاء وفتح المهملة، السين وسإكون الراء، وكسر الميم، المارسإتانأي: بفتح
موضع وهو المارسإتان، إلى النسبة هذه النون، آخرها وفي الحروف، ثاالث

موضع يعني البيمارسإتان وهو والمجانأين المرضى فيه يجتمع ببغداد
إليها:  بالنسبة واشتهر المرضى،

المارسإتانأي سإعد بن مالك بن إبراهيم بن أحمد بن الله عبد العباسا أبو
البهلول بن وإسإحاق موسإى بن الله رزق عن حدث بغداد، أهل من الضرير،

الحسن أبو عنه روى الصريفيني، أيوب بن وشعيب الشامي يحيى بن ومهنا
حفص وأبو القواسا عمر بن ويوسإف شاهين بن حفص وأبو الدارقطني،

سإبع سإنة ومات فيه، تكلموا وقد وغيرهم، المخلص طاهر وأبو الكتانأي
مائة.ّ وثالث عشرة

آخرها وفي المعجمة، الشين وسإكون الراء، وكسر الميم، المارشكي: بفتح
والمشهور طوسا قرى إحدى وهي مارشك، إلى النسبة هذه الكاف،

القرية:  هذه إلى بالنأتساب
أبي الماما على تفقه المارشكي، علي بن الفضل بن محمد الفتح أبو الماما
ًا وكان الفقه، في وبرع الغزالي، محمد بن محمد حامد الفتاوى، في مصيب
ًا وكان المسائل، في الكلما حسن بن عمر الفتيان أبا سإمع بالصول، عارف

الطرازي محمد بن عثمان عمرو وأبا الحافظ الرواسإي الحسن أبي
مرة، غير بمرو ورأيته بطوسا، يسيرة أحاديث منه وسإمعت وغيرهما،
شهر في الخوف من الغز فتنة في وتوفي المسائل، في معه وتكلمت
بطوسا.ّ مائة وخمس وأربعين تسع سإنة رمضان
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وفي مضمومة، أخرى وميم بعدها، المكسورة والراء الميم، المارملي: بفتح
منها:  بلخ، جبال في قرية وهي مارمل، إلى النسبة هذه اللما، آخرها

ظني المارملي، ثام الغروانأي إبراهيم بن محمود بن يعقوب بن محمد بكر أبو
وقال: ذكره الحافظ النخشبي محمد بن العزيز عبد فإن مارمل، سإكن أنأه

ًا بلخ جبل في بمارمل عنه كتبت ًا حديث حفظه.ّ من خطأ واحد
الميم آخرها وفي الراء، وكسر اللف، بعدها الميم، المارمي: بفتح

يحيى زكريا أبي نأسب في اسإم وهي النسبة، تشبه اللفظة هذه المشددة،
بغداد، أهل من البغدادي، - الوراق - ويقال: مارمه مارمي بن موسإى بن

عنه روى مسلم، بن وعفان عقبة بن وقبيصة موسإى بن الله عبيد عن حدث
العطار.ّ مخلد بن محمد الله عبد وأبو المخرمي أيوب بن الله عبد بن إبراهيم

هذه اللما، آخرها وفي اللف، بينهما الزاي، وضم الميم، المازلي: بفتح
بهذه والمشهور نأيسابور، قرى من قرية أنأها وظني مازل، إلى النسبة

النسبة: 
الحسين سإمع المازلي، النيسابوري معاذ بن الحسين بن محمد الحسين أبو
ًا اللباد نأصر بن وأحمد البجلي الفضل بن سإعيد أبو عنه روى وغيرهم، وتمتام
مائة.ّ  وثالث وثالثاين خمس سإنة توفي عثمان، أبي بن بكر أبي بن

بنيسابور سإمع النيسابوري، المازلي رزمة بن جعفر بن محمد الله عبد وأبو
أبا وبالعراق الرازي، حاتم أبا وبالري السلمي يوسإف بن وأحمد الزهر أبا

سإنة صفر في ومات المزكي، إسإحاق أبو عنه روى الترمذي، إسإماعيل
مائة.ّ ثالث و وعشرين إحدى

تميم، من وهي النمل، بيض والمازن مازن، قبيلة إلى النسبة المازنأي: هذه
منهم:  تميم، بن عمرو بن مازن لها يقال

العشى المازنأي، واسإمه عبد الله بن العور، وهو من المخضرمين، أدرك الجاهلية
والسإلما، وقدما على النبي صلى الله عليه وسإلم بسبب امرأته معاذة، وكانأت قد

نأشزت عليه، لن العشى خرج يمير أهله من هجر، فهربت امرأته، فعاذت برجل منهم
يقال له مطرف بن بهصل، فأتاه العشى وقال: يا ابن عم عندك امرأتي معاذة فادفعها

إلي، فقال: ليست عندي، ولو كانأت لم أدفعها إليك، وكان مطرف أعز من العشى،
فخرج العشى إلى النبي صلى الله عليه وسإلم فعاذ به.ّ

أخبرنأا أبو القاسإم علي بن الحسين بن محمد الزينبي وأبو الفوارسا هبة الله بن أحمد
بن سإوار المقرئ ببغداد، قال: أنأا أبو الفوارسا طرد بن محمد النقيب أنأا أبو بكر بن

وصيف الصياد، أنأا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي، أنأا معاذ ابن المثنى ثانا محمد
بن أبي بكر أبو عبد الله ثانا أبو معشر هو البراء حدثاني صدقة بن طيله حدثاني العشى

فأنأشدته: المازنأي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسإلم 
الـذرب من ذربة وجدت إنأيالعـرب وديان الناسا مالك يا

في الطعاما أبغيها غدوت
بالذنأـب ولطت الوعد أخلفترجب

غلـب لمن غالب شر وهن
هكذا في رواية صدقة عن العشى، ورواه أبو حاتم بن حبان في كتاب الثقات عن

المقدمي وهو أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ثانا أبو معشر البراء حدثانني صدقة بن
طيسلة حدثاني معن بن ثاعلبة المازنأي حدثاني العشى المازنأي وذكر البيات، قال في

ويقول: آخره: فجعل النبي صلى الله عليه وسإلم يتمثلها 
 غلب لمن غالب شر وهن
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المذيل: والماما ديباجة في بتمامها امرأته مع العشى قصة ذكرت وقد
عنزة بن كلثوما بن يزيد بن خرشة بن شميل بن النضر الحسن أبو المشهور

المازنأي، تميم بن عمرو بن مازن بن خزاعي بن حجر بن عمرو بن زهير بن
وسإكنها، البصرة من خرج أباه لن الروذ، بمرو ومولده البصرة، من أصله
ًا الفتنة زمن أبوه به وخرج بها، النضر وولد البصرة إلى الروذ مرو من هارب
عون ابن عن بالبصرة فكتب سإنين، سإت ابن وهو ومئة، وعشرين ثامان سإنة

بها وكتب وسإكنها، الروذ مرو إلى رجع ثام والبصريين العرابي وعوف
الناسا، بأياما والمعرفة الدب من الوافر الخط وأخذ الفقه، وتعلم الحديث،

درة من لم يا له يقال وكان شديد، وورع جهيد جهد على الروذ مرو فسكن
الناسا فصحاء من وكان الروذ، ومرو بالمروين: مرو يريد ضائع مروين بين

بن إسإحاق عنه روى مات، وبها مرو، سإكن الناسا، وأياما بالدب وعلمائهم
الحجة، ذي من يوما آخر بمرو مات زنأجويه، بن وحميد الحنظلي إبراهيم

القديم المصلى عند وقبره ومائتين، أربع سإنة المحرما من يوما أول ودفن
المقبرة.ّ إلى واحد انأحدر إذا يساره على بسنجدان

من حبان: أصله بن حاتم أبو قال الروذي، المرو خارجة بن الهيثم أحمد وأبو
بن وحفص أنأس بن مالك عن يروي بغداد، سإكن الروذ، مرو من خراسإان،
الثانين يوما ببغداد ومات الجبار، عبد بن الحسن بن أحمد عنه حدثانا ميسرة،

شعبة يسمى وكان ومائتين، وعشرين سإبع سإنة الحجة ذي من بقين لسبع
لتيقظه.ّ الصغير
بالغين بأصبهان: الغضوبة الحافظ العلء أبو لي وقال الغضوبة، بن ومازن

وغيره.ّ المازنأي عمرو بن سإلمة منهم المعجمة
وأهل بسر، بن عسية وأخوه بسر.ّ، بن الله عبد فمنهم قيس مازن وأما

قيس.ّ بن خصفة بن عكرمة بن منصور بن مازن وهو بيتهم،
مازن، إلى النسبة هذه نأون، آخرها وفي الزاي، وكسر الميم المازنأي: بفتح

بن قيس بن خصفة بن عكرمة بن منصور بن مازن وبطون: فأما قبائل وهم
منها:  والمشهور وهوازن، سإليم أخو وهو عيلن

عبيد الله بن عتبة بن غزوان المازنأي من بني مازن بن منصور، قتل يوما
الحرة سإنة ثالث وسإتين ومن مازن النأصار عبد الله بن زيد بن عاصم

المازنأي.ّ
وأخوه تميم بن زيد.ّ

وابن أخيه عباد بن تميم.ّ
وحبان بن منقذ، جد محمد بن يحيى، من مازن النأصار.ّ

ًا.ّ  وأبو صرمة مالك بن قيس المازنأي منهم أيض
ومن مازن أخي سإليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلن بن

مضر: عتبة بن غزوان وهو الذي بنى البصرة.ّ
وعبد الله بن بسر، وعسية بن بسر.ّ

والصماء بنت بسر، فهؤلء من مازن أخي سإليم.ّ
ومن مازن سإليم: العشى المازنأي الشاعر: بصري له صحبة.ّ وهم مازن
سإليم، كذا قال ابن أبي حاتم الرازي، روى عنه عن بن ثاعلبة وصدقة بن

طيلسة، وذكر أن العشى اسإمه عبد الله بن العور، وهو من مازن سإليم
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ل مازن تميم.ّ
ومن مازن تميم ممن نأزل البصرة صفوان بن محرز المازنأي.ّ

وأبو عثمان بكر بن محمد المازنأي النحوي.ّ
وعبيد الله بن العيزار المازنأي.ّ

ومن مازن عمرو بن تميم العشى.ّ
وأبو بكر محمد بن عبد الرحيم بن أحمد بن إسإحاق بن إبراهيم بن سإعيد

بن مازن بن عمرو الزدي المازنأي الكاتب: ظني أنأه نأسب إلى جده
العلى من أهل بغداد، سإمع أبا القاسإم البغوي وأبا حامد الحضرمي ويحيى

بن محمد بن صاعد وأحمد بن سإليمان السوسإي وإسإماعيل بن العباسا
الوراق وعبيد الله بن أحمد بن بكر التميمي وعبد الله بن محمد بن زياد

النيسابوري.ّ روى عنه ابنه علي وأبو محمد الحسن بن محمد الخلل وعمر
ًا، ومات في شهر بن إبراهيم الفقيه وأبو القاسإم التنوخي، وكان ثاقة مأمونأ

ربيع الخر سإنة اثانتين وثامانأين وثالث مائة.ّ
وأبو عثمان بكر بن محمد بن بقية - وقيل: بكر بن محمد بن عدي بن

حبيب المازنأي النحوي، من أهل البصرة من بني مازن بن شيبان بن ذهل
بن ثاعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل، أسإتاذ أبي العباسا

المبرد أحد أئمة الدب، يروي عن أبي عبيدة والصمعي وأبي زيد النأصاري
ومحبوب بن الحسن القزاز.ّ روى عنه الفضل بن محمد اليزيدي والمبرد
والحارث بن أبي أسإامة ومحمد بن الجهم السمري، ومات بالبرصة سإنة

تسع وأربعين ومائتين.ّ
ًا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرة النأصاري ومن مازن النأصار أيض
المازنأي، يروي عن عمه عن أبي هريرة رضي الله عنه، روى عنه معقل

بن عبد الله وعبد الكريم الجزريانأي.ّ
وأما مازن تميم ففيهم كثرة، ويقال لبني مازن مالك بن عمرو بن تميم،

وبني يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم: النأكدان، قال
القشيري: 
ويربوع مازن النأكدانمجموضع الشر ذا إن ها

بين الحروف آخر المفتوحة والياء المكسورة، والزاي الميم، المازياري: بفتح
فرقة وهم مازيار، له يقال رجل إلى النسبة هذه الراء آخرها وفي اللفين،

عسكره وأكثر المعتصم، عسكر وجوه من كان ومازيار الخرمية، البابكية من
وأولده وقارن أفشين مثل العجم، أولد من والموالي الغلمان من كان

السكر من يعمل الذي الشيء ينسب وإليه ومازيار، وكوهيار الثلثاة: شهريار
أخبثهم من كان المازياري: وهو له ويقال ويخبز، العجين في ويترك واللوز،
ًا ووجدوا عقيدة، الدين على بقي ما أنأه أفشين إلى كتبه مازيار، بخط كتاب
شرهم.ّ  تعالى الله وكفى وبابك، وأنأب أنأا إل لنا الذي القديم

ياء وبعدها فوقها، من باثانتين المنقوطة التاء وكسر الميم، الماسإتيني: بفتح
قرية إلى النسبة هذه النون، آخرها وفي تحتها، من باثانتين منقوطة سإاكنة

الكبار، القرى من وكانأت بخارى، قرى من وهي لها: ماسإتي، ويقال ماسإتين،
ًا مرة، غير بها اجتزت الماء، عنها وانأقطع خربت، أنأها غير ًا، ذاهب وهي وجائي
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العلماء، من كثيرة جماعة بها كان وبخارى، خنبون بين خراسإان جادة على
منهم: 

البخاري الماسإتيني القساما الرحمن عبد بن الله عبد بن محمد الله عبد أبو
بن وعلي حجر بن علي عن يروي ماسإتين، قرية من بخنب، المعروف

حدث السكري، الكريم وعبد مصعب بن وأحمد منصور بن وإسإحاق خشرما
هذه من الماسإتيني داود بن أحمد بن ومحمد شاذويه بن عمر بن محمد عنه

عشرة ثامانأي سإنة ولد الخياما، إسإماعيل بن محمد بن - وخلف القرية
مائة.ّ وثالث إحدى سإنة شوال في ومات ومائتين،

على كان الماسإتيني، الله عبد بن علي بن أحمد بن إبراهيم إسإحاق وأبو
بن علي بن محمد عن وحدث مائة، وثالث سإبع سإنة في مدة نأسف حكومة
العباسا وأبي المروزي المنذر بن الرحمن عبد بن وأحمد المروزي الذهلي
المروزيين حليم محمد بن الحسن محمد وأبي محبوب بن أحمد بن محمد
خلف بن المؤمن عبد يعلي وأبي عنبر بن محمود بن محمد الفضل وأبي

أربع سإنة في بصره، كف بعدما مات بنسف، نأزل داره وفي النسفيين،
مائة.ّ  وثالث وثامانأين

يروي الماسإتيني، مقاتل بن سإليمان بن أحيد بن محمد بن أحمد حامد وأبو
أربع سإنة وتوفي العاصمي، بكر وأبي القاضي يوسإف بن محمد ذر أبي عن

مائة.ّ وثالث وسإتين
الجيم، وكسر الواو، وسإكون المهملة، والسين الميم، الماسإرجسي: بفتح

علي أبي لجد اسإم وهو ماسإرجس، إلى النسبة هذه أخرى، سإين آخرها وفي
أهل من الماسإرجسي، النيسابوري ماسإرجس بن عيسى بن الحسن

الثروة بيت أهل من وكان المبارك، بن الله عبد يدي على أسإلم نأيسابور،
ًا وكان المشايخ، ولقي العلم في ورحل النصرانأية، في والتقدما ًا دين ثاقة، ورع

وأبا المبارك بن الله عبد سإمع ومحدثاون، فقهاء بنيسابور عقبه من يزل ولم
عبد بن وجرير الخمس بن وسإعير عيينة بن وسإفيان سإليم بن سإلما الحوصا
منه سإمع الضرير، معاوية وأبا الجراح بن ووكيع عياش بن بكري وأبا الحميد
الرازيان حاتم وأبو زرعة وأبو ومسلم البخاري عنه روى حنبل، بن أحمد

وكان عيسى سإكة رأسا مرة نأزل الميارك ابن أن وحكى الئمة، من وغيرهم
ًا، الشباب أحسن من والحسن المجلس، في به ويجتاز يركب الحسن وجه
السإلما، ارزقه فقال: اللهم نأصرانأي، فقيل: إنأه المبارك، ابن عنه فسأل

تسع سإنة بالثعلبية مكة ن المنصرف في فيه.ّ ومات دعوته الله فاسإتجاب
البزاز يحيى أبو الصح.ّ وحكى وهو - ومائتين، أربعين سإنة - وقيل وثالثاين

أربعين سإنة بالثعلبية وفاته وقت عيسى بن الحسن مع حج فيمن قال: كنت
جنازته حضور عن وآلتي محملي بحفظ فاشتغلت بها فدفن بها ومائتين
ما علي، أبا له: يا فقلت منامي، في فأريته عني، عديلي لغيبه عليه والصلة

قال: نأعم، ربك!! كالمستخبر، لك لي.ّ قلت: غفر قال: غفر بك؟ الله فعل
لغيبة عليك الصلة فاتتني قلت: فإنأني علي، صلى من ولكل ربي، لي غفر

من ولكل علي صلى من ولكل لي غفر قد تجزع، ل فقال الرحل، عن العديل
علي.ّ  يترحم



مشكاة مكتبة                    للسمعانأي النأساب كتاب
 السإلمية

النيسابوري ماسإرجس بن عيسى بن الحسن بن المؤمل الوفاء أبو وابنه
وسإخاء عقل وكمال وثاروة أبوة عصره في نأيسابور الماسإرجسي: شيخ

ًا منصور بن إسإحاق بخراسإان سإمع ذلك، في المثل به ضرب حتى وكرم
الزعفرانأي محمد بن الحسن وبالعراق هاشم، بن الله وعبد يحيى بن ومحمد
عنه روى الزبيري، حمزة بن الله عبد وبالحجاز الرمادي، منصور بن وأحمد

ألف، ألف منه اقترض طاهر بن الله عبد أن حكي القاسإم وأبو بكر أبو ابنا
إن فقال: سإيرد المال، هذا يحمل أين إلى أبة، فقلت: يا تحمل، البدر ورأيت

ً يديه بين أن القاسإم: اذكر أبو ابنه وقال الله، شاء فغدوت مصبوبة، أموال
ًا فأخذ قلت: نأعم، هذا؟ من فقال: تريد إليه، ًا، درهم بطن به فخدش مكسور

المال حب يدخل ل أن أردت لصحابه قال أنأه بلغني ثام فغدوت فبكيت كفي،
وثالث عشرة تسع سإنة من الخر ربيع شهر في ومات العملة، بهذه قلبه في

مئة.ّ
ماسإرجس بن عيسى بن الحسن بن المؤمل بن علي القاسإم أبو وحفيده

ً نأيسابور.ّ كان أهل الماسإرجسي: من ًا عاقل ًا، لبيب بنيسابور سإمع ورع
البوشنجي، إبراهيم بن محمد الله عبد وأبا الشعرانأي محمد بن الفضل
وبالكوفة الكديمي، يونأس بن محمد وببغداد الرازي، أيوب بن محمد وبالري
ًا، الحضرمي عباسا بن محمد عبد أبو الحاكم منه سإمع سإنين، وحدث مطين

عقله من التمكن من وكان عليه، وأثانى التاريخ، في وذكره الحافظ، الله
ًا، وأحسنهم مشايخنا أورع من وكان المثل، به يضرب بحيث ودينه وكان بيانأ

لسانأه يحفظ بكر أبو وكان يجتمعان، كانأا أنأهما إل منه أسإن بكر أبو الشيخ
إحدى سإنة معه وقال: حججت وورعه سإمعته وحسن لعقله بحضرته
ول الصلة إلى قاما نأزل وإذا العمارية، في يقرأ الليل أكثر وكان وأربعين،

أخلت أنأي أعلم وما تلبيته طول أسإمع كنت أحرما ولما بغيرها، يشتغل
وأربعين تسع سإنة صفر من التاسإع في وتوفي يطوف، وجدته إل الطواف

داره.ّ في ودفن مئة وثالث
بن عيسى بن الحسن بن المؤمل بن علي القاسإم أبي بن الله عبد أبو وابنه

سإمع ونأبلئهم الرجال عقلء من الماسإرجسي: وكان المزكي ماسإرجس
الحسن بن محمد ابني محمد وأبا حامد وأبا الحسن بن المؤمل جده

الحافظ، الله عبد أبا الحاكم منه سإمع وغيرهم، عبدان بن ومكي الشرقي
إحدى ابن وهو مئة وثالث ثامانأين سإنة الولى جمادى في وقال: توفي

سإنة.ّ  وسإبعين
بنت ابن الماسإرجسي مصلح بن سإهل بن علي بن محمد الحسن أبو والفقيه
من وكان بخراسإان، الشافعيين أئمة أحد ماسإرجس، بن عيسى بن الحسن
والعراق بخراسإان تفقه المسائل، وفروع وترتيبه بالمذهب أصحابنا أعرف

ثام دفنه، أن إلى ولزمه مصر إلى المروزي إسإحاق أبا صحب والحجاز،
في القاضي هريرة أبي بن علي أبي خليفة فكان بغداد إلى انأصرف

إلى وانأصرف علي، أبي القاضي قياما بعد له المجلس وكان مجالسه،
الحديث وسإمع والنظر، الدرسا مجلس له وعقد وأربعين، أربع سإنة خراسإان

عبدان بن ومكي الشرقي بن حامد وأبي عيسى بن الحسن بن المؤمل من
المزنأي إبراهيم وأبي العلى عبد بن يونأس أصحاب من وبمصر وأقرانأهم
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سإيف، بن وسإليمان مسلم بن سإعيد بن يوسإف أصحاب وبالشاما وأقرانأهما،
فقال: الحاكم منه شوذب.ّ سإمع ابن من وبواسإط داسإة، ابن من وبالبصرة

وثالث وثامانأين إحدى سإنة رجب في السنة دار في الملء مجلس له عقدت
جمادى من السادسا الخميس عشية ودفن الربعاء، عشية مئة.ّ وتوفي

سإنة.ّ وسإبعين سإت ابن وهو مئة، وثالث وثامانأين أربع سإنة الخرة
ماسإرجس بن عيسى بن الحسن بن المؤمل بن محمد بكر وأبو

ًا، وأحسنهم خراسإان وجوه أحد الماسإرجسي ًا، وأفصحهم بيانأ ولقد لسانأ
أعجمي أنأه يعلم من إل بالفارسإية يكلم رأيته فما والحضر السفر في صحبته

قال: ثام التاريخ في الحافظ الله عبد أبو الحاكم ذكره هكذا العربية، يحسن ل
من الديار تلك أهل فتحير وأربعين، إحدى سإنة والحرمين ببغداد معه وكنت

شيخ إلى يقولون البغداديين المشايخ أن حتى بيانأه، وحسن فصاحته
البجلي الفضل بن الحسين سإمع قط، بالفارسإية يتكلم لم كأنأه خراسإان
الحكم، بن وعبدان سإوار بن محمد بن وجعفر الشعرانأي محمد بن والفضل

سإماعاته.ّ من جملة ضيع قد وكان والمائتين، الثمانأين قبل سإماعه وأكثر
سإنة.ّ وثامانأين تسع ابن وهو مئة، وثالث خمسين سإنة من الفطر ليلة وتوفي

بن محمد بن أحمد بن الحسن بن الله عبد بن محمد بن أحمد العباسا وأبو
- عيسى بن الحسن بنت ابن وهو نأصر، أبي ابن هو الماسإرجسي، الحسين

الفوائد خرجت لما فإنأي العباسا أبو - وأما ومحاسإنهم سإلفه شمائل فذكر
عبدان بن ومكي الشرقي بن حامد أبي عن كثيرة سإماعات له رأيت لبيه

شهر من النصف في وتوفي سإنين، ذلك بعد العباسا أبو وحدث وأقرانأهما،
مئة.ّ وثالث وسإبعين ثامان سإنة الول ربيع
بن عيسى بن الحسن بن المؤمل بن بكر أبي بن الحسن محمد وأبو

ًا الماسإرجسي: كان ماسإرجس ًا، أديب وأربعين، إحدى سإنة أبيه مع حج فصيح
ببغداد العلم أهل فجاء معهما الحافظ: حججت الله عبد الحاكم: أبو قال

ًا أسإتصحب فقال: لم يحدثاهم، أن بكر أبا الشيخ يسألون من شيئ
ًا أنأا حملت فقال: قد الحسن أبا فسألت مسموضعاتي، من سإماعي من شيئ

من ضيع ما على يندما بكر أبو وكان الحسن، عن فكتبنا إسإحاق، بن محمد
سإنة شعبان في وتوفي المجلس، له فعقدنأا نأيسابور وردنأا أن إلى سإماعاته

مئة.ّ وثالث وخمسين ثالث
 

الماسإرجسي، الحافظ الحسين بن أحمد بن محمد بن الحسين علي وأبو
إسإحاق بن محمد بكر وأبا وأباه جده سإمع ذكره، السابق العباسا، أبي أخو
الحاكم منه سإمع وغيرهم، السراج إسإحاق بن محمد العباسا وأبا خزيمة بن
الحافظ علي وقال: أبو التاريخ في وذكره الحافظ الله عبد أبو

وأثابت والرحلة، والسماع الكتابة كثرة في عصره سإفينة الماسإرجسي،
وبيته سإلفه في أعد فإنأي الحديث، بيت ومن والداء، السماع في أصحابنا

ًا، عشر بضعة بن مسلم أصحاب من وكان عصره، أهل أسإند وكان محدثا
مخلد بن الله عبد أبا فسمع وعشرين، إحدى سإنة العراق إلى ورحل الحجاج،
وأقرانأهم، عمار بن هشاما أصحاب عن وكتب الشاما، إلى خرج ثام وطبقته،

المسند وصنف المزنأي، أصحاب وسإمع بها، لمقاما وأكثر مصر دخل ثام
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ًا جزء مئة وثالث ألف في الكبير ًا الزهري حديث وجمع بالعلم، مهذب لم جمع
المغازي وصنف الماء، مثل الزهري حديث يحفظ وكان أحد، إليه يسبقه

ًا، وكان والقبائل، كتاب على وخرج والبواب، المشايخ أكثر وصنف عارف
نأظرت إليه، الحاجة وقت الله رحمه يبلغ ولم الصحيح، في ومسلم البخاري

ًا وخمسين مئة مقدار الفوائد وفي الزهري في له أنأا المسند، من جزء
وسإتين خمس سإنة رجب في وتوفي إسإناده إلى الحاجة قبل المنية وأدركته

ابن الماسإرجسي الحسن أبو الفقيه عليه وصلى جنازته شهدت مئة، وثالث
ثامان سإنة كان مولده فإن وسإتين، ثامان ابن وهو داره، في ودفن أخته،

بدفنه.ّ كثير علم ودفن ومائتين، وتسعين
ابن هو الماسإرجسي، الحسين بن محمد بن أحمد بن محمد أحمد أبو ووالده

السلمي يوسإف بن وأحمد الذهلي، يحيى بن محمد سإمع العباسا، أبي
الحافظ محمد بن الحسين علي أبو عنه روى القشيري، الحجاج بن ومسلم

خمسة في الحجاج بن لمسلم السباع جلود بكتاب وحدث نأصر أبو أخيه وابن
أبو ومات منه، أحسن كتاب الصحيح بعد الحجاج بن لمسلم وليس أجزاء
أخوه، عليه وصلى مئة، وثالث عشرة خمس سإنة الخر ربيع شهر في أحمد
أبيه.ّ بجنب ودفن

آخرها وفي اللف، بينهما والكافي المهملة والسين الميم، الماسإكانأي: بفتح
كرمان، بنواحي بليدة وهي ماسإكان، إلى النسبة هذه اللف، بعد النون
منها.ّ  ليست أنأها وظني

المحدثاين، أولد من الماسإكانأي، الملك عبد بن محمد بن الملك عبد أبو
شجاع أبو عنه لنا روى أباذي، الجعفر الله عبد بن أحمد حامد أبي عن يروي
ببلخ.ّ البسطامي الحسن أبي بن عمر

الماسإكانأي: علي بن الملك عبد بن محمد بكر أبو الخطيب القاضي ووالده
الحسن وأبي البلخي حيون بن حمد بن يونأس نأصر أبي الفقيه عن يروي

بن إبراهيم إسإحاق وأبي المفسر علي العزيز عبد محمد وأبي الدامغانأي
الفضل وأبي البزاز العباسا بن محمد بن أحمد بكر وأبي الصائغ أحمد

وأبي النصري طاهر بن يونأس القاسإم وأبي المبارك بن المفضل بن العباسا
الله عبد بن علي بن وأحمد النيسابوري المقري محمد بن الحسين القاسإم

خمس سإنة الول ربيع شهر من بقيتا لليلتين الجمعة ليلة الفقيه.ّ ومات
مئة.ّ وأربع وسإبعين

الكاف: آخرها وفي اللف، بينهما المهملة والسين الميم الماسإكي: بفتح
بن إسإحاق بن يعقوب بن محمد بكر أبي جد وهو ماسإك، إلى النسبة هذه

بن عيسى يحيى أبي عن يروي واسإط، أهل من الماسإكي، الواسإطي ماسإك
بكر أبو عنه روى القنطري، داود بن وعلي الصفار حرب أبي بن موسإى
الصفهانأي.ّ  المقرئ بن إبراهيم بن محمد

والراء اللف، بينهما المهملة، السين وضم الميم، الماسإورأباذي: بفتح
هذه الذال، آخرها وفي اللفين، بين الموحدة والباء الواو، بعد المفتوحة

منها:  أظن، فيما بجرجان قرية ماسإورأباذ إلى النسبة
الرزاق عبد فيها سإمع اليمن، إلى رحلة له الماسإورأباذي، الله عبيد بن محمد

الجرجانأي.ّ القاضي حليم أبي بن القاسإم عنه روى هماما، بن
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النسبة، شكل لها اللفظة هذه المهملة، السين وكسر الميم، ماسإي: بفتح
عرف:  وبها
حدث بغداد، أهل ثاقات من المتوثاي، ماسإي بن أيوب بن اله عبد محمد أبو
كثيرة، جماعة عنه روى البصري، الكجي الله عبد بن إبراهيم مسلم أبي عن

نأسخة لنا روى البرمكي، عمر بن إبراهيم إسإحاق أبو عنه روى من وآخر
عبد بن محمد بكر أبو ماسإي ابن طريق من النأصاري الله عبد بن محمد
الميم، ماسإي.ّ الماشي: بفتح ابن عن البرمكي عن بروايته النأصاري الباقي
من شيء وهو ماش، إلى النسبة هذه اللف، بينهما المعجمة، الشين وكسر

رأيت فإنأي أكله، من يكثر إليه المنتسب أجداد بعض وكان معروف، الحبوب
معروف بيت وهذا الماشخوار، فلن أبا المعدانأي تصانأيف في نأسبتهم في

ًا أنأا ورأيت بمرو، للمحدثاين أولدهم.ّ  من شاب
الماشي إسإحاق بن محمد بن الحسين القاسإم أبو المعروف المحدث ومنهم

بن الله عبد الرحمن عبد أبي مثل الئمة سإمع مرو، أهل من المروزي،
وأبي السلمي القاضي حماد بن أحمد بن حماد القاسإم وأبي السعدي محمود

السعدي النزال بن والشاه الهرمزفرهي الحافظ علي بن محمد الله عبد
في بمرو ومات الروايات، عنه وانأتشرت وبخارى، بمرو وحدث وغيرهم
مئة.ّ وثالث وخمسين تسع سإنة الولى جمادى

الراء، آخرها وفي اللف، بينهما المكسورة، والصاد الميم، الماصري: بفتح
النسبة:  بهذه والمشهور فيه، السبب وسإأذكر ماصر إلى النسبة هذه
بن قيس بن عمر بن العزيز عبد بن القاهر عبد بن حبيب بن يونأس بشر أبو
ًا بالله المعتز كاتبه عظيم، محل له كان الماصري، العجلي مسلم أبي كتاب

روى الذي الزبير بن حبيب بنت ابن وهو إليه، تظلم متظلم أمر في بالنظر
أهل سإباه الديلم، سإبي من مسلم أبو المدينة.ّ وكان ينزل وكان شعبة، عنه

بن لعلي مولى إنأه ويقال الماصر، قيس له فولد إسإلمه، وحسن الكوفة،
الفرات مصر من أول وكان الماصر، وله ثام عنه، الله رضي طالب أبي

عبد مع خرج ممن وكان ماصري، إليه والنسبة الماصر، قيس فسمي ودجلة
هرب الشعث ابن هزما فلما القراء، مع الحجاج أياما الشعث بن الرحمن

قيس بن عمر وأقاما أصبهان، إلى أهله مع قيس بن عمر بن العزيز عبد
بنت البنين بأما العزيز عبد وتزوج الكوفيون، عنه روى بالكوفة، الماصر
فهذه مشكان، بن الزبير فيهم وتزوج الزبير، في وتزوجوا مشكان بن الزبير
الماصر.ّ قيس قصة
أبا سإمع بأصبهان، المحدثاين مشاهير من فهو حبيب بن يونأس بشر أبو وأما
وبكر مهران بن وقتيبة حفص بن والحسين الطيالسي داود بن سإليمان داود
بمكة منه سإمع الصنعانأي كثير بن ومحمد إبراهيم بن وعامر بكار بن

بن يعقوب عوانأة أبو عنه روى للطيالسي، السنن راوية وهو وغيرهم،
فارسا بن أحمد بن جعفر بن الله عبد محمد وأبو السإفرايني إسإحاق

عنه وقال: كتبت الرازي، حاتم أبي بن الرحمن عبد محمد وأبو الصبهانأي
أبا سإألت عاصم، أبي بن عمرو بن أحمد بكر أبو وقال ثاقة، وهو بأصبهان
أحد عن نأكتب أن يجب لك ببلد كان إذا قلت: مثلك الفرات بن أحمد مسعود
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بين من به بدأ حبيب بن يونأس فقال أكتب أن ترى عنه.ّ فعمن نأسألك حتى
مئة.ّ الثلث قبل محدثايهم.ّ قلت: توفي جماعة

المشددة، لمضمومة والراء اللف بينهما والفاء، الميم المافروخي: بفتح
لبعض اسإم وهو مافروخ، إلى النسبة هذه المعجمة، الخاء آخرها وفي

النسبة:  بهذه والمشهور فخفف، فروخ ماه واسإمه العجم، من الموالي
من الصبهانأي، المافروخي علي بن محمد جعفر أبي بن أحمد العباسا أبو

روى العراقيين، عرفة بن والحسن علي بن عمرو عن يروي أصبهان، أهل
علي بن محمد بن الله عبد أحمد وأبو القباب بكر وأبو الشيخ أبو عنه

الصبهانأيون.ّ
المافروخي، المديني مافروخ بن العباسا بن حمدان بن العباسا الفضل وأبو
نأاصح بن وإبراهيم المؤدب هاشم بن النضر عن يروي أصبهان، أهل من

أبو قال وغيرهم، عامر بن ومحمد الضبي يونأس بن وأحمد مهدي بن وأحمد
أضبط فلم يحدث سإين بقرية الحافظ: رأيته مردويه موسإى بن أحمد بكر

عنه.ّ
أصبهان، أهل من المافروخي، العباسا بن الله عبد بن محمد عيسى وأبو
ًا ثاقة كان وأبي الضبي، يونأس بن أحمد عن يروي البلد، تناء من صدوق

والعراقيين.ّ الصبهانأيين من وغيرهما القاسإم بن محمد العباسا
الصاد وبعد ألف، اللما ثام اللف، بعد والقاف، الميم الماقلصانأي: بفتح

وهي إلى: ماقلصان، النسبة هذه النون، آخرها وفي المفتوحة، المهملة
منها:  جرجان، قرى من قرية

عبد عنه روى يونأس، بن أحمد عن يروي الماقلصانأي، داود سإليمان أبو
جرجان.ّ أهل من وهو القرشي علي بن محمد بن الرحمن

الياء وسإكون المهملة، والسين الكاف، وكسر الميم، الماكسيني: بفتح
ماكسين، إلى النسبة هذه النون، آخرها وفي تحتها، من باثانتين المنقوطة

خرج الرقة، بنواحي طرق بن مالك رحبة من قريبة الجزيرة من مدينة وهي
منهم: المعروفين التجار ومن العلم أهل من جماعة منها

أهل من البورائي الماكسيني الحسين بن جروان بن سإلمان الرحمن عبد أبو
نأاحية ببغداد سإكن بنفسه، يكتسب الخير في راغب صالح شيخ البلدة، هذه
وأبا الكرخي خشيش بن الكريم عبد بن محمد سإعيد أبا سإمع الشاما، باب

ًا عنه كتبت وغيرهما، الذهلي فارسا بن شجاع غالب ًا شيئ وكان ببغداد، يسير
إلى منها وانأصرفت ببغداد وتركته المنصور بجامع ومن بقراءتي يسمع

أربع سإنة الول ربيع شهر في الموصل بلد إلى خرج أنأه بلغني ثام خراسإان،
مئة.ّ وخمس وأربعين

النسبة:  بهذه الماكيانأي: والمشهور
الماكيانأي، البلخي الباهلي رزين بن ميمون بن يوسإف بن إبراهيم إسإحاق أبو

عن المبارك.ّ وروى بن الله وعبد عيينة، بن وسإفيان زيد بن حماد عن يروي
ًا أنأس بن مالك ًا، حديث إحدى سإنة بلخ.ّ مات أهل من جماعة عنه روى واحد

- يعني مذهبه ظاهر حبان: وكان بن حاتم أبو أولها.ّ قال في ومائتين وأربعين
بن محمد السنة.ّ قال الباطن في واعتقاده - الرجاء، الماكيانأي إسإحاق أبا
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وعمل.ّ قول يقول: اليمان عمن إل أكتب أل الفوعي: حلفت داود
المعروف الماكيانأي الزيدي الماكيان بن جعفر بن علي بن ومحمد

ابن بكر أبي عن حدث بغداد، أهل من العلى، جده إلى نأسب بالسرخسي،
منه سإمع أنأه وذكر الساهري، علي بن محمد بن جعفر عنه روى الدنأيا، أبي
مئة.ّ وثالث وعشرين اثانتين سإنة في
حميد بن محمد سإمع النيسابوري، الماكيانأي إبراهيم بن يوسإف يعقوب وأبو

الحيري.ّ يحيى بن أحمد الحسين أبي بن محمد بكر أبو عنه روى الرازي،
آخر الساكنة الياء ثام اللف، بعد المكسورة والكاف الميم، الماكيني: بفتح

إبراهيم لجد اسإم وهو ماكينة، إلى النسبة هذه النون آخرها وفي الحروف،
كان وقال ووثاقه الرازي زرعة أبو عنه روى الماكيني، ماكينة بن محمد بن

ثاقة.ّ 
وهو مالج، إلى النسبة هذه الجيم، آخرها وفي واللما، الميم المالجي: بفتح

لقبه:  أو إليه المنتسب أجداد لبعض اسإم
أهل من مالج بابن يعرف النأماطي يزيد بن معاوية بن محمد جعفر أبو وهو

ًا كان بغداد، ًا، كان وقيل: إنأه به بأسا ل شيخ سإعد ن إبراهيم سإمع واقفي
عيينة بن وسإفيان الزبرقان بن وداود الحراي سإلمة بن ومحمد الزهري
وعبد الفلسطيني مروان بن وكثير عياش بن بكر وأبا خليفة بن وخلف

نأاجية بن محمد بن الله عبد عنه روى وغيرهم مغول بن مالك بن الرحمن
بن ويحيى حية أبي بن عيسى بن الوهاب وعبد الطبري جرير بن ومحمد
المحاملي.ّ إسإماعيل بن والحسين صاعد بن محمد

بين المفتوحة المهملة والحاء المكسورة، واللما الميم، المالحانأي: بفتح
له يقال المالح، السمك يبيع لمن النسبة هذه النون، آخرها وفي اللفين،

بها:  واشتهر المالحانأي،
من الكوفي، المالحانأي راهب بن الله عبد بن إسإحاق بن إسإماعيل محمد أبو

بكر أبو عنه حدث النحاسا، المحاربي عبيد بن محمد عن يروي الكوفة، أهل
الرازي.ّ يزداد بن الله عبد بن محمد

إلى النسبة هذه القاف، آخرها وفي اللما، وكسر الميم، المالقي: بفتح
بن عزيز منها المتقدمين ومن بالمغرب النأدلس بلد من بلدة وهي مالقة،
المالقي.ّ  النأدلسي اللخمي محمد

ذكره مالقة، أهل من النأدلسي، المالقي المعافري سإليمان بن وسإليمان
عارف فاضل ورع زاهد كبير حافظ المالقي المغاربة تاريخ في الخشني

وخرج العراق ورد وبمكة، وبمصر بالمغرب كتب واللغة، والحديث بالفقه
ًا وكان خراسإان إلى منها نأيسابور سإكن الضبط كثير النقل صحيح متقن

عنه وكتب ألقه، لم مئة، وخمس وعشرين خمس سإنة حدود في بها وتوفي
المذاكرة.ّ في أصحابنا

إلى النسبة هذه الكاف، آخرها وفي اللما، وكسر الميم، المالكي: بفتح
وقرية:  رجلين

الهجرة دار إماما الصنجي عامر أبي بن أنأس بن مالك الله عبد أبو أما
المالكي، منهم واحد لكل يقال مذهبه إلى ينسبون يحصون ل كثيرة وجماعة
ما إل مالكية كلهم الشمس مغرب إلى مصر جاوزت إذا المغرب أهل وجميع
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الله.ّ شاء
المدي المالكي علي بن وهب بن الله عبد بن أحمد بن الحسن علي أبو وأما
بن محمد عن حدث بالمدي، ويعرف حبيب، بن مالك بني إلى ينسب فهو
وعبد الشافعي الله عبد بن محمد بكر أبو عنه روى سإهم، بن الرحمن عبد

المعلى.ّ  بن محمد بن وعلي السبسي علي بن الصمد
مالك بن محمد بن أحمد بن إبراهيم بن أميرك إسإحاق أبي بن الفتح وأبو

سإمع مشهور شيخ بغداد، أهل من مالك جده إلى نأسب المالكي، المعافري
ًا عنه كتبت البسري، القاسإم أبي بن الحسين الله عبد أبا ًا شيئ وعن يسير

مالك، جدهم إلى ينسبون ثالثاتهم، من سإمعت محمد، وعمه إبراهيم والده
مئة.ّ وأربع وثامانأين سإت سإنة في الفتح أبي مولد وكان
إبراهيم.ّ إسإحاق وأبو
وأبا الكرخي الحسن بن عاصم الحسن أبا محمد: سإمعنا الفضل وأبو

يوما واحد، يوما في وتوفيا منهما سإمعت الزينبي، محمد بن طراد الفوارسا
وخمس وأربعين إحدى سإنة الولى جمادى من والعشرين الثانأي الخميس

مئة.ّ
المالكي، الخفاف الصأبونأي الحسين بن محمد بن الوهاب عبد الفتح أبو وأما
قرية من أصله لن المالكي له قيل وإنأما المذهب، حنبلي بغداد، أهل من

السيرة، سإديد صالح، صدوق مقرئ، شيخ المالكية، لها يقال الفرات على
الناسا، ويقرئ القراء، على بروايات القرآن قرأ تعالى، الله بكتاب قيم

وأبا البسر بن أحمد بن نأصر الخطاب أبا سإمع بها، ويتعيش الخفاف ويعمل
بن الجبار عبد بن المبارك الحسين وأبا البقال بندار بن ثاابت المعالي

في ولدته وكانأت الدواب، بدرب دكانأه في أجزاء منه سإمعت السيوري،
مئة.ّ وأربع وثامانأين اثانتين سإنة شوال

من الوقاصي، المعروف الزهري المالكي الرحمن عبد بن عثمان عمرو وأبو
سإعد والد اسإم لن المالكي له وقيل عنه، الله رضي وقاصا أبي بن سإعد ولد
وغيرهم، رباح أبي بن عطاء عن وحدث التابعين، أدرك مالك، وقاصا أبي بن

يحيى المقرئ.ّ وقال الدوري عمر وأبو الخوارزمي مالك بن صالح عنه روى
المديني: سإألت علي بن الله عبد قال يكذب كان حديثه، يكتب معين: ل بن

ًا.ّ وقال فضعفه الوقاصي عن أبي النسائي: هو وقال البخاري: تركوه، جد
هارون.ّ خلفة في الحديث.ّ وتوفي متروك

كان المالكي، القطان الفقيه حمزة بن محمود بن إبراهيم إسإحاق وأبو
للمالكية بعده بنيسابور يكن ولم دهينه، ميان مسجد يسكن بنيسابور
على يتفقه مدة بمصر أقاما المدرسإة، بتلك مالك فقه يدرسا وكان مدرسا،

عبد بن أحمد الله عبيد أبي من بها سإمع الحكم، عبد بن اله عبد بن محمد
بن الجبار عبد وبمكة الصدفي، العلى عبد بن ويونأس وهب بن الرحمن

منيع بن أحمد وببغداد الهمذانأي، إسإحاق بن هارون وبالكوفة العطار، العلء
رافع بن محمد وبنيسابور مسلم، بن سإعيد بن يوسإف وبالشاما البغوي،
الله عبد أبو لي المالكي: قال إبراهيم وغيرهم.ّ قال الذهلي يحيى بن ومحمد

ًا - يعني الحكم عبد بن مالك بطرقة أعرف خراسإانأي علينا قدما -: ما محمد
إبراهيم مالك.ّ وكان رأي إلى الناسا فادع راسإان إلى انأصرفت فإذا منك،
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في ومات سإنين، ثالث كل في الجهاد يدع ول الليل، ويقوما النهار يصوما
خزيمة.ّ بن بكر أبو عليه وصلى ومائتين، وتسعين تسع سإنة شعبان

السإلع عن يروي سإعد، بن كعب بن مالك بني من فهو المالكي رزيق وأما
أبيه.ّ عن حكاية حاتم أبي ابن ذكره هكذا شريك، بن

مئة عاش إليه، نأسب سإعد، بن مالك بني من المالكي، رزيق بن والهيثم
بن الفضل عنه روى شريك، بن السإلع عن أبيه عن روى سإنة، عشرة وسإبع

ابنه.ّ عنه حكى فيما الرازي حاتم أبو المقرئ.ّ قاله سإويد أبي
آخرها وفي المكسورة، اللما بعد تحتها، من باثانتين المنقوطة الماليني: بالياء

موضعين:  في وهي مالين، إلى النسبة هذه النون،
وأهل مالين، لجميعها يقال هراة من فرسإخين على مجتمعة قرى أحدهما

يقولون: مالن.ّ هراة
ًا ومالين باخرز.ّ قرى من قرية أيض
ًا هراة بمالين وكتبت قراها.ّ  من كثيرة جماعة عن وكتبت عدة، نأوب

الخليل بن حفص بن الله عبد بن أحمد بن محمد بن أحمد سإعد أبو فأما
طلب في الرحالين أحد هراة.ّ كان مالين فمن الماليني الصوفي النأصاري
الرحلة إلى خرج ثام خراسإان، ببلد الحديث كتب منه، والمكثرين الحديث
الحديث، وسإمع المشايخ وأدرك السإكندرية، إلى الشامش بين ما وطاف
ً وكان منه، وسإمع ًا فاضل ًا عالم ًا صوفي ًا ورع أبا سإمع الخلق، بأحسن متخلف
وأبا الحافظ عدي بن الله عبد أحمد وأبا السلمي نأجيد بن إسإماعيل عمرو

العسكري رشيق بن الحسن محمد وأبا السإماعيلي إبراهيم بن أحمد بكر
عبد بن محمد بن تماما القاسإم وأبا المنقري زحر بن عدي بن محمد بكر وأبا
الحسين بن أحمد بكر أبو عنه كثيرة.ّ روى وجماعة الدمشقي، الحافظ الله

الرحمن عبد القاسإم وأبو الخطيب ثاابت بن علي بن أحمد بكر وأبو البيهقي
وأبو الصبهانأي إبراهيم بن سإليمان مسعود وأبو الحافظ منده بن محمد بن

بن أحمد بن الحسين الله عبد وأبو الذكوانأي الرحمن عبد بن أحمد الحسين
ما الطوال والمصنفات الكبار الكتب من وكتب سإمع النعالي.ّ وكان طلحة

شوال في بمصر الكتب.ّ ومات في مدون مشهور وذكره أحد، عند يكن لم
مئة.ّ وأربع عشرة اثانتي سإنة
بخراسإان الماليني.ّ سإمع شعيب بن موسإى بن محمد بن موسإى معشر وأبو

بكر وأبا القرشي نأجدة بن وأحمد العبدي إبراهيم بن محمد الله عبد أبا
نأاجية بن محمد بن الله عبد محمد أبا وبالعراق خزيمة، بن إسإحاق بن محمد

وغيرهم.ّ الديبلي إبراهيم بن محمد وبالحجاز المطرز، زكريا بن والقاسإم
مئة.ّ وثالث وأربعين ثامان سإنة ومات الحافظ، الله عبد أبو الحاكم منه سإمع

وهو مال إلى النسبة هذه اللف، بعد اللما آخرها وفي الميم، المالي: بفتح
ماه بن مهران بن إبراهيم بن محمد بن الحسين بن محمد بكر أبي لجد اسإم

ًا كان بغداد، أهل من المالي، الحربي ًا، شيخ بن الله عبد جعفر أبا سإمع صالح
بن الحسن بن محمد بحر وأبا أحمد بن ودعلج الهاشمي برية بن إسإماعيل

الزهري القاسإم أبو عنه البردانأي.ّ روى العباسا بن وعلي البربهاري كوثار
لي وقال الحربي، الفتح بن علي بن ومحمد الزجي علي بن العزيز وعبد

ًا الزهري: كان ًا.ّ  شيخ صالح
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الياء بعدها المكسورة، المهملة والطاء الميمين، بعد المامطيري: باللف
بناحية بليدة وهي مامطير، إلى النسبة هذه الراء آخرها وفي الحروف، آخر
منهم:  العلم أهل من جماعة منها خرج طبرسإتان، آمل

أبو إسإحاق إبراهيم بن عبد الله المامطيري، سإمع منه أبو القاسإم الشيرازي الحافظ،
وقرأت في معجم شيوخه: أنأشدنأي إبراهيم بن عبد الله أبو إسإحاق المامطيري

الطويل: بالطائف من 
سإرت يوما همومي أشابت

مفارقـي
غدوت مذ روحي وفارقت
 مفارقي

من قطعت كفي أن فلو
مرافـقـي

أنأت كنت إذ سإاءنأي لما
مرافقـي

آخرها وفي اللفين، بين والميم المفتوحتين، الميمين بين المامايي: باللف
حامد أبي أجداد لبعض اسإم وهو ماما، إلى النسبة هذه الحروف، آخر الياء

الصبهانأي، المامامايي الحافظ ماما، بن الله عبد بن أحيد بن محمد بن أحمد
ًا كان أصبهان، أهل من ًا حافظ ًا متقن ًا الحديث، من مكثر طلبه.ّ على حريص

لتاريخ الزيادات منها التصانأيف وصنف بها.ّ جمع توفي أن إلى بخارى سإكن
بن إسإماعيل علي أبا سإمع السإماء في والمؤتلف والمختلف لغنجار، بخارى
بن موسإى بن محمد بن أحمد بن محمد نأصر وأبا الكشانأي حاجب بن محمد
عبد محمد وأبا المقرئ الحسن بن محمد بن أحمد حامد وأبا الملحمي جعفر

محمد بن عبدة بكر وأبا النأصاري شريح أبي بن محمد بن أحمد بن الرحمن
حامد بن محمد بن ولي بن أسإامة نأصر وأبا الهروي البزاز ملة بن أحمد بن

الحسن أبا والسيد السليمانأي عمرو بن علي بن حمد الفضل وأبا الهروي
وأبا البغدادي عيسى أبي بن محمد بكر وأبا الوصي العامري علي بن محمد

الحسن بن الحسين الله عبد وأبا الرازي بكر أبي بن إبراهيم إسإحاق
البخاري الحسين بن الحسن بكر أبو عنه روى سإواهم وجماعة الحليمي

أحمد حاتم: مات أبي لبن والتعديل الجرح كتاب ظهر على وجماعة.ّ قرأت
أبو قال: ومات ببخارى، مئة وأربع وثالثاين سإت سإنة شعبان خامس ماما بن

بأسإبوع.ّ قبله المسهر
وفي مضمومة، والخرى مفتوحة، أولهما الميمين، بين المأمونأي: باللف

محمد أبو وهو المأمون، المؤمنين أمير إلى النسبة هذه النون، آخرها
عمر أبا سإمع المأمونأي، المأمون بن موسإى بن يعقوب بن أحمد بن الحسن
تاريخ في الحافظ الله عبد أبو الحاكم ذكره الزاهد، الواحد عبد بن محمد

قاضي مجلس في ببغداد رأيته كنت قد المأمونأي محمد فقال: أبو نأيسابور
على وخرج فارقا ثام سإنين، بها وأقاما نأيسابور فورد صالح، بن محمد القضاة
جرجان.ّ  طريق

آخرها وفي الساكنة، والنون اللف، بينهما والقاف الميم المانأقانأي: بفتح
ًا، ونأون ألف السبخ قرية من ككبيرة محلة وهي مانأقان، إلى النسبة هذه أيض
منها:  مرو قرى إحدى وهي
سإمع حمويه بن جعفر السنجي زرعة أبو قال المانأقانأي، حمويه بن جعفر
مانأقان.ّ من السبخ قرية من حجر بن علي
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هذه المهملة، الدال آخرها وفي الراء، وسإكون والواو، الميم الماوردي: بفتح
لن العلماء من جماعة النسبة بهذه واشتهر وعمله، الماورد بيع إلى النسبة
يبيعه.ّ منهم:  أو يعمله كان أجداده بعض

المعروف البصري حبيب بن محمد بن علي الحسن أبو القضاة أقضى
الشافعيين، الفقهاء وجوه من وكان بغداد سإكن البصرة أهل من بالماوردي،

ولية إليه وجعل ذلك، غير وفي وفروعه الفقه أصول في عدة تصانأيف وله
الحسن عن وحدث الزعفرانأي، درب في بغداد وسإكن كثيرة، ببلدان القضاء

زحر عدي بن محمد وعن خليفة أبي صاحب الجبلي محمد بن علي بن
البغدادي، الفضل بن محمد بن وجعفر الزدي المعلى بن ومحمد المنقري

آخرهم وجماعة الحافظ الخطيب ثاابت بن علي بن أحمد بكر أبو منه سإمع
عنه الخطيب: كتب العكبري.ّ وقال كادش بن الله عبيد بن أحمد العز أبو

من ودفن مئة، وأربع خمسين سإنة من الول ربيع شهر في ومات ثاقة وكان
ًا بلغ كان وقد حرب باب مقبرة في الغد سإنة.ّ وثامانأين سإت
أهل من البصري الماوردي الحسن بن علي بن الحسن بن محمد غالب وأبو

الخط، عجيب وكان وفاته، حين إلى وينسخ يورق وكان بغداد، سإكن البصرة
ًَا وكان ًا.ّ سإمع صالح بن أحمد بن محمد بن أحمد الحسين أبا ببغداد مكثر

أبا وبالبصرة الصبهانأي، السلما عبد بن محمد أبا وبواسإط البزاز، النقور
الحسن بن محمد الحسن أبا وبالكوفة التستري، علي بن أحمد بن علي علي

البزانأي الواحد عبد بن المسهر الفضل أبا وبأصبهان الجهني المنشور
الله رحمه لوالدي نأسخ قد وكان أصحابنا، من جماعة منه وغيرهم.ّ سإمع

ًا ًا، شيئ ببغداد وتوفي بالبصرة، مئة وأربع خمسين سإنة في ولدته وكانأت كثير
الدير.ّ باب بمقبرة ودفن مئة وخمس وعشرين خمس سإنة رمضان شهر في

إلى النسبة هذه النون، آخرها وفي اللفين، بين والهاء الميم الماهانأي: بفتح
منهم:  جماعة وهم إليه المنتسب أجداد لبعض اسإم وهو ماهان

بن رسإتم بن علي بن الله عبد بن محمد بن جابر بن الله عبد محمد أبو
من أبوه وكان نأيسابور، أهل من الواعظ الصبهانأي الماهانأي الفقيه ماهان
ويفقه بنيسابور ولد محمد وأبو نأيسابور، نأزل الصبهانأيين، من التجار أعيان

الكلما وتعلم هريرة، أبي بن علي أبي إلى خرج ثام البيهقي الحسن أبي عند
الشرقي بن حامد أبا بنيسابور وسإمع الشيوخ، وأعيان الثقفي علي أبي من

من خرج وأقرانأه، المطيري بكر أبا وبالعراق وأقرانأهما، عبدان بن ومكي
ًا إسإحاق بن محمد بكر أبي الشيخ مع العلم طلب في نأيسابور إلى متوجه

آخر إلينا وانأصرف وثالثاين، أربع سإنة في وذلك بغداد دخل ثام الروما، غزاة
سإنين.ّ ذلك بعد للوعظ جلس ثام الدرسا، مجلس له وعقد وثالثاين، سإبع سإنة

ثالث ابن وهو مئة وثالث وثامانأين تسع سإنة الولى جمادى في وتوفي
في ودفن فورك بن بكر أبو الفقيه عليه واشتهر.ّ وصلى سإنة، وثامانأين
معمر.ّ باب مقبرة

من المنقوطة المفتوحة الياء وبعدها الهاء وكسر الميم الماهيأباذي: بفتح
هذه المعجمة، الذال آخرها وفي اللفين، بين الموحدة والباء باثانتين، تحتها

منفصلة قرية شبه مرو، بلدة بأعلى كبيرة محلة وهي ماهيأباذ إلى لنسبة
الماهيأباذي إبراهيم بن محمد بن هشاما بن محمد بن أحمد الله عبد أبو منها
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الحسن بن وعلي مزاحم بن محمد وهب أبا دارة.ّ سإمع أبي بن الله عبد والد
الحديثة السوق من بالقرب وخطتهم وغيرهما، المروزيين الشقيفي
بماهيأباذ.ّ

باثانتين، تحتها من منقوطة ياء وبعدها الهاء، وكسر الميم، الماهيانأي: بفتح
ثالثاة على مرو قرى من وهي ماهيان، إلى النسبة هذه النون، آخرها وفي

منهم:  المحدثاين من جماعة منها كان منها، فراسإخ
سإكن الغزي، الماهيانأي قريش بن الحسن بن محمد بن أحمد نأصر أبو

معاذ بن والحسن الذهلي الكريم عبد بن محمد عن يروي بها، ومات نأيسابور
محمد أحمد أبو عنه روى وأقرانأهم، سإيار بن وأحمد الجبار عبد بن والفضل

الحجاجي.ّ وهو الحافظ الحسين وأبو الحافظ إسإحاق بن محمد بن
مبرر فاضل إماما الماهيانأي، حفص بن محمد بن أحمد بن محمد الفضل وأبو

وأبي التميمي الفضل أبي مثل عليهم، وتفقه العلماء، أدرك بالمذهب، عارف
الحسن أبي ومن منهم الحديث وسإمع المتولي سإعد وأبي الجويني المعالي

وجماعة المؤذن الملك عبد بن أحمد صالح وأبي الواحدي أحمد بن علي
وتوفي للواحدي، بالوسإيط المعروف التفسير جميع منه سإواهم.ّ سإمعت

مئة.ّ وخمس وعشرين خمس سإنة رجب أواخر في ماهيان بقرية
الله عباد من كان الماهيانأي، الفضل أبي بن الرحمن عبد محمد أبو وابنه

ًا الصالحين ًا ورع وحفظ الروذي المرو إسإحاق أبي شيخنا على وتفقه وزهد
في ماهيان بقرية وتوفي أحاديث، منه وسإمعت ومنا، معنا وسإمع المذهب،

بسمرقند.ّ وأنأا نأعيه إلي ووصل مئة، وخمس خمسين سإنة
هكذا سإليمان، بن سإلمة الماهيانأي: سإمع إسإحاق أبي بن أحمد القدماء ومن
تاريخه.ّ في السنجي زرعة أبو ذكره

بعد باثانتين تحتها من المنقوطة المكسورة والياء الميم، المائقي: بفتح
بناحية قرية وهي الدشت، مائق إلى النسبة هذه القاف، آخرها وفي اللف،
منها:  نأيسابور، نأواحي من أسإتوا

بن أحمد بن سإليمان بن محمد بن الرحمن عبد بن الوهاب عبد عمرو أبو
ابن وهو الدشت مائق من السإتوانأي المائقي السلمي سإليمان بن محمد
علي أبي أسإباط من الكبرى، ابنته على وختنه القشيري القاسإم أبي خال

المتصوفة، ووجوه الطريقة شيوخ من نأبيل ثاقة مشهور كبير شيخ الدقاق،
له الدقاق، إلى والنأتماء الرادة في القشيري القاسإم أبي السإتاذ شريك

الطريقة بيان في بالفارسإية والشعار والكلمات السنية الحوال
بن محمد بن محمد طاهر أبا بنيسابور سإمع والرياضات، والمجاهدات

بشران بن الله عبد بن محمد بن علي الحسن أبا وببغداد الزيادي، محمش
سإعيد أبي بن الرحمن هبة السإعد أبو حفيده عنه لنا روى وغيرهما، السكري

وغيرهم، الشاذياخي أحمد بن الشاه بن الوهاب عبد الفتح وأبو القشيري،
مئة.ّ وأربع سإبعين سإنة حدود في وفاته وكانأت

الرحمن عبد بن الوهاب عبد بن العزيز عبد بن الله عبد محمد أبو وحفيده
السلمي عمرو أبا جده سإمع المنظر، بهي صالح المائقي: شيخ السلمي
وكانأت ذلك وغير الدنأيا أبي بن بكر لبي الذكر كتاب عنه كتبت المائقي،

مئة.ّ وخمس ثالثاين سإنة بعد وفاته
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الميمين بين تحتها، من باثانتين المنقوطة الياء المايمرغي: بسكون
هذه المكسورة، المعجمة الغين آخرها وفي الراء، وسإكون المفتوحتين،

نأواحي من بخارى طريق على حسنة كبيرة قرية وهي مايمرغ، إلى النسبة
ًا بها نأزلت نأخشب نأسف.ّ ومايمرغ: موضع من بخارى إلى خروجي وقت يوم

من قرية ومايمرغ الفضلء من جماعة بها وكان جيحون، طرف على آخر
سإمرقند.ّ  قرى

علي بن أحمد نأصر أبو بنسف التي القرية مايمرغ إلى بالنأتساب والمشهور
ًا المايمرغي: كان الضرير المقرئ عيسى بن الحسن بن ًا ثاقة شيخ صالح

ًا ًا صدوق الخليل سإعيد وأبا صابر بن محمد عمرو أبا سإمع الحديث، من مكثر
وأبا إسإماعيل بن محمد بن أحمد بكر وأبا الفضل بن محمد بكر وأبا أحمد بن

الكلباذي إسإحاق أبي بن بكر أبي عن وروى البخاريين، القاضي الحاكم أحمد
بن أحمد بن محمد بكر منهم: أبو جماعة عنه روى الخبار، معانأي صاحب
روى مئة، وأربع ثالثاين سإنة بعد وفاته وكانأت البلدي، النصر أبي بن محمد

بكر وأبو الحافظ النخشبي محمد بن محمد بن العزيز عبد محمد أبو عنه
النخشبي العزيز عبد وغيرهما.ّ ذكره النسفيان البلدي أحمد بن محمد

ًا وقال: كان عليه وأثانى شيوخه معجم في الرحال يقول: سإمعته ثاقة، زاهد
بمايمرغ.ّ عنه كتبت مئة، وثالث وأربعين اثانتين سإنة ولدت

من الدريسي: هو سإعد أبو قال المايمرغي، نأصر بن الفضل العباسا وأبو
عن يروي مايمرغ، لها يقال ثالثاة أو فرسإخين على سإمرقند قرى من قرية

الفقيه.ّ  أحمد بن محمد بن بكر عنه روى السمرقندي، اله عبد بن العباسا
مات بخارى، شيوخ المذكر: سإمع الفقيه المايمرغي الله عبد أبي بن ومحمد
جمادى من الوائل العشر في بها ودفن مايمرغ، قرته إلى وحمل ببخارى
مئة.ّ وثالث وتسعين سإت سإنة الخرة

أبي عن المايمرغي: يروي الله عبد أبي بن محمد بن محمد الفضل أبو وابنه
الزاهد، الحسين بن إسإماعيل محمد وأبي الرازي محمد بن إبراهيم إسإحاق
ًا.ّ روى ومات المستغفري.ّ محمد بن جعفر العباسا أبو عنه شاب

بن نأصر بن محمد بن محمود بن أحمد بن محمد المؤيد أبو الحجاج والماما
ًا كان الوحد، الماما والد النسفي المايمرغي أحمد بن موسإى فاضلً، إمام
بالمدينة.ّ الماما الشروانأي علكان بن منصور بن محمد المقرئ عن يروي
الول ربيع شهر في بمايمرغ ولد النسفي، أحمد بن محمد بن عمر عنه روى
وثامانأين إحدى سإنة شعبان في أحمد ابنه مئة.ّ ولد وأربع وأربعين اثانتين سإنة

مئة.ّ وأربع
النون، آخرها وفي باثانتين، تحتها المنقوطة الياء وكسر الميم، المايني: بفتح

العلماء من جماعة منها خرج فارسا، بلد من وهي ماين، إلى النسبة هذه
منهم:  والصلحاء

أحمد بن بكر عن المايني: يروي شهريار بن الحسين بن فارسا القاسإم أبو
الحافظ، الشيرازي العزيز عبد بن محمد الله عبد أبو عنه روى الفارسإي

السنة.ّ هذه في توفي فإنأه مئة وثالث وتسعين خمس سإنة بعد ومات
أبي عن يروي المايني، أحمد بن يعقوب بن أحمد بن محمد الله عبد وأبو

جعفر بن أحمد بكر وأبي عطاء بن وأحمد الفارسإي أحمد بن بكر يحيى
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الشيرازي، العزيز عبد بن محمد منه سإمع البيضاوي، موسإى وأبي القطيعي
مئة.ّ وثالث وتسعين خمس سإنة بعد وتوفي

بن أحمد بكر أبي عن بشيراز المايني: حدث محمد بن علي الحسن وأبو
أبو منه سإمع الدينوري، السني بكر أبي صاحب القرشي عمار بن موسإى
الحافظ.ّ الشيرازي الوارث عبد بن الله هبة القاسإم

بماين، القضاء القاضي: ولي المايني أحمد بن الحسين بن محمد بكر وأبو
الله وعبد الطبرانأي أيوب بن أحمد بن سإليمان عنه روى أصبهان، إلى رحل

أحمد بن بكر يحيى وأبو جعفر بن محمد بن الله عبد الشيخ وأبو القباب بن
ًا الشيرازي: وكان ً ورع ًا، فاضل عبد بن محمد الله عبد أبو عنه يروي دين

مئة.ّ أربع سإنة حدود في بماين ومات الحافظ، الشيرازي الفارسإي العزيز
حلب: كان نأزيل المقرئ الصوفي محمد بن نأصر أبي بن محمد الله عبد وأبو

ًا ً مقرئ ًا فاضل كثير وكان مثله، الصوفية في يتفق قلما السيرة، سإديد صالح
ً السإفار سإمع والحجاز، والشاما والجبال العراق بلد في طاف جوالً، رحال
بن أحمد بكر أبا وببغداد المقاريضي، سإعدان بن محمد شجاع أبا بشيراز

الحسين بن أحمد بن جعفر محمد وأبا الطريثيثي زكريا بن الحسين بن علي
السلما عبد بن محمد الفضل وأبا البقال بندار بن ثاابت المعالي وأبا السراج

الحافظ، مردويه بن أحمد بن محمد بن أحمد بكر أبا وبأصبهان النأصاري
لقيته وغيرهم، الدونأي الحسين بن أحمد بن الرحمن عبد محمد أبا وبهمذان

برية في ضاعت قد أصوله وكانأت وكتبت، النأس غاية به وأنأست بحلب
بحلب.ّ مئة وخمس أربعين سإنة بعد لي.ّ ومات ذكر هكذا الرقة،

بعدها والواو اللف بعد الحروف آخر الياء وضم الميم، المايوسإي: بفتح
النسبة:  بهذه واشتهر آخرها، في المهملة السين

من بالمايوسإي، المعروف الصفار علي بن الحسن بن السم عبد القاسإم أبو
وأبي القطيعي مالك بن جعفر بن أحمد بكر أبي عن حدث بغداد أهل

عنه وقال: كتبت الخطيب، بكر أبو ذكره الحافظ، المظفر بن محمد الحسين
سإنة من القعدة ذي في ومات الجسر، طرف سإليمان درب يسكن ثاقة وكان
مئة.ّ وأربع وثالثاين ثالث
والباء الميم باب

هذه المهملة، والدال الراء، وكسر الموحدة، والباء الميم، المباردي: بفتح
النسبة:  بهذه والمشهور المبرد جمع وهو المبارد إلى النسبة

المبارد.ّ نأقاش كان المباردي، العراقي سإلمة بن خذاداذ أبو
ًا، المبارد ينقش كان المباردي، خذاداذ بن محمد بكر أبو وابنه وكان أيض
ًا ًا فقيه بن محفوظ الخطاب أبي على الفقه درسا أحمد أصحاب من صالح
البطير بن أحمد بن نأصر الخطاب أبي من الحديث وسإمع الكلواذانأي، أحمد

وغيرهما.ّ النعالي طلحة بن أحمد بن الحسين الله عبد وأبي القارئ الغربي
المنقوطة والباء الميم ببغداد.ّ المباركي: بضم يسيرة أحاديث منه سإمعت

النسبة هذه الكاف:، آخرها وفي اللف بعد المهملة الراء وفتح تحتها، من
ولم رأيتها الدجلة، طرف على وواسإط بغداد بين بليدة وهي مبارك، إلى

بن خالد احتفره بالبصرة نأهر اسإم الغسانأي: المبارك علي وقال: أبو أدخلها،
أهلها:  من والمشهور القسري، الله عبد
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أبو داود سإليمان بن محمد المباركي، وقيل سإليمان بن داود المباركي، يروي عن أبي
شهاب الحناط وعامر بن صالح ويحيى بن أبي زائدة وأبي حفص البار وعبد الرحمن بن

محمد المحاربي.ّ قال أبو حاتم بن حبان: روى عنه أحمد بن الحسن ببغداد.ّ ومبارك
التي نأسب إليها على الدجلة فوق واسإط، دخلتها.ّ ومات سإنة إحدى وثالثاين ومائتين،

وقال غيره: في ذي القعدة قلت: روى عنه مسلم بن الحجاج القشيري وأبو زرعة
الرازي وأسإيد بن عاصم الصبهانأي.ّ

ومن القدماء الذين كانأوا ينزلونأها منصور بن زاذان الواسإطي مولى عبد الرحمن بن
أبي عقيل الثقفي، يروي عن الحسن وابن سإيرين وقتادة وأبي قحذما، روى عنه عبيد

الله بن عمر وشعبة والضحاك بن حمزة ومسلم بن سإعيد وهشيم، وهو الذي يروي عنه
هشيم ويقول: حدثانا منصور بن أبي المغيرة: كان كنية زاذان أبو المغيرة، قال أبو حاتم

بن حبان: كان منصور بن زاذان من المتقشفة المتجردين للدين، وكان ينزل المبارك
قرية من قرى واسإط على الدجلة، دخلتها.ّ ومات سإنة تسع وعشرين ومئة، وقيل إنأه

مات في الساعون سإنة إحدى وثالثاين مئة، وخرج في جنازته المسلمون واليهود
والنصارى والمجوسا يبكون عليه.ّ قال ابن أبي حاتم: منصور بن زاذان الواسإطي كان

ينزل بالمبارك، وهو مولى عبد الله بن أبي عقيل"، أثانى عليه أحمد بن حنبل ويحيى بن
معين ووثاقاه.ّ

وأبو الهذيل حصين بن عبد الرحمن السلمي المباركي، من أهل الكوفة، يروي عن يد
بن وهب والشعبي، وكان أكبر من العمش بسنة، يقال سإنه سإن النخعي، روى عنه

الثوري وشعبة وأهل العراق، مات سإنة ثالث وسإتين ومئة.ّ قال أبو حاتم بن حبان: أبو
الهذيل حصين كان ينزل المبارك قرية على الدجلة دخلتها، أسإفل من نأهر سإائس، وقد

قيل إنأه سإمع من عمارة بن رويبة ولعمارة صحبة، فإن صح ذلك فهو من التابعين.ّ
وأبو زكريا يحيى بن يعقوب بن مرداسا بن عبد الله البقال المعروف بالمباركي، حدث
عن سإليمان المباركي المتقدما ذكره، وسإويد بن سإعيد وغيرهما، روى عنه عبد الصمد

بن علي الطستي وأبو بكر الشافعي وأبو القاسإم الطبرانأي وقال فيه أبو الفضل محمد
بن طاهر بن علي المقدسإي الحافظ: والمبارك هذا نأهر حفره هشاما بن عبد الملك

بقوله: وإياه عنى الشاعر 
 المبارك غير المشؤوما نأهرك على

انأتسب: لنأه المباركي له قيل إنأما النيسابوري، المباركي الطيب أبو وأما
سإمع المبارك، بن الله عبد بن محمد بن محمد الطيب أبو وهو جده إلى

صاحب الحافظ الله عبد أبو الحاكم عنه روى السمسار، يعقوب بن إسإحاق
التاريخ.ّ كتاب

سإمعت أصبهان، بجامع الحافظ الفضل بن محمد بن أحمد العلء أبا سإمعت
الله عبيد - هو نأعيم أبا سإمعت الحافظ، علي بن طاهر بن محمد الفضل أبا
هذه عن إسإحاق أبا القاضي يعني يقول: سإألته الحافظ الحداد الحسن بن

شيء له قيل كلما وكان العلم، أهل من الله عبد أبو جدي فقال: كان النسبة
هذه الحافظ: سإمعت العلء أبو لي قال ثام به، فقلت مبارك، يقول: ميمون

ميمون.ّ قوله أحفظ لم أنأي إل المباركي إسإحاق أبي القاضي من الحكاية
والميم الراء آخرها وفي اللف، بعدها الموحدة والباء الميم المبارمي: بفتح

إسإحاق أبو وهو المبضع وهو المبرما جمع وهو المبارما إلى النسبة هذه
كان اسإترأباذ أهل من السإتراباذي، المبارمي الصفار محمد بن إبراهيم

ًا وكان المبارما، يستعمل أحمد بن إسإحاق محمد أبي عن يروي ثاقة لله عفيف
باسإترأباذ.ّ  وتوفي وغيره، المكي المقرئ الخزاعي إسإحاق بن نأافع بن

الذال وضم بواحدة، المنقوطة الباء وسإكون الميم، المبذولي: بفتح
بهم: والمشهور ضبة، من بطن وهو مبذول بني إلى النسبة هذه المعجمة،
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مبذول بني من حبان: هو بن حاتم أبو الضبي.ّ قال المبذولي ذهل بن تميم
حبان.ّ بن مجاهد بن خالد عمه ابن عنه روى الجمل، أدرك

الحروف، آخر المكسورة والياء الموحدة، الباء وفتح الميم، المبيضي: بضم
من طائفة وهم البياضية إلى النسبة هذه المعجمة، الضاد آخرها وفي

لهم يقال أسإود، لواءهم فإن العباسا بني لواء خلف لواء ولهم الشيعة
جامكان سإبيد لهم يقال الساعة إلى بخارى بنواحي منهم وجماعة المبيضة

عمير.ّ  قصر يسكنون إنأهم قيل
والتاء الميم باب

وكسر والطاء، باثانتين فوقها من المنقوطة التاء وفتح الميم، المتطبب: بضم
ويتطبب، ويعلمه الطب يعرف لمن هذا أخرى، باء بعدها الموحدة الباء

جماعة.ّ  به واشتهر
بن عثمان بن نأصر بن حمدويه بن نأصر بن محمد بن الحسن محمد أبو منهم
ممد بن عصاما عن حدث الري، أهل من المتطبب، الرازي مدرك بن الوليد

القهستانأي محمد بن وعيسى الكديمي يونأس بن محمد العباسا وأبي الرازي
فقال: أبو التاريخ في وذكره الحافظ، الله عبد أبو الحاكم عنه روى وغيرهم،

مئة.ّ وكان وثالث وثالثاين سإبع سإنة نأيسابور قدما الرازي المتطبب محمد
الخشأبين.ّ ينزل وكان بالعجائب، وأقرانأه الكديمي عن يحدث

هذه المهملة، العين آخرها وفي الحروف، ثاالث والتاء الميم، المتعي: بضم
أظن.ّ  فيما فهم من بطن وهو متع، إلى النسبة

له كتب الذي حبيب بن عبس بني من المتعي هلل بن عامر سإيارة أبو منها
ًا، وسإلم عليه الله صلى النبي أبو المتعيين.ّ قال عمه بني عند والكتاب كتاب
عامر واسإمه عمي، ابن المتعي سإيارة الفهمي: أبو محمد بن حسان يعلي

عبس.ّ بني من هلل بن
والكاف، بنقطتين فوقها من المنقوطة التاء وفتح الميم، المتكلم: بضم

الكلما علم يعرف لمن اللفظة هذه الميم، آخرها وفي المشددة، اللما وكسر
في وقع إنأما وقع خلف أول لن الكلما العلم من النوع لهذا وقيل والصول،

من النوع هذا فسمي الناسا، فيه فتكلم مخلوق، غير أو هو مخلوقه الله كلما
به:  والمشهور بالكلما، نأشرها العلوما جميع كان وإن الكلما العلم

شيخ نأيسابور، أهل من الشقر، المتكلم يحيى بن محمد بن أحمد بكر أبو
سإمع الحديث، رواية في الصدق أهل من بنيسابور عصره في الكلما أهل

المرو موسإى بن ويوسإف طالب أبي بن وإبراهيم سإوار بن محمد بن جعفر
الله عبد أبو الحاكم منه سإمع وأقرانأهم، السكني محمد بن وإبراهيم الروذي
علي بن أحمد من الصحيح المسند سإمع وكان الحافظ، الله عبد بن محمد

ذي في وتوفي ثاقاة، وأنأهم الكتاب، لذلك راوية أحسن وهو ورواه، القلنأسي
مئة.ّ وثالث وخمسين تسع سإنة الحجة

الطائي مجاهد بن يعقوب بن محمد بن أحمد بن محمد الله عبد وأبو
ودرسا بغداد، قدما البصرة، أهل من الشعري، الحسن أبي صاحب المتكلم،

محمد بكر أبو القاضي درسا وعليه الصول في حسان كتب وله الكلما، بها
فقال: ذكر التاريخ، في الحافظ الخطيب بكر أبو الباقلنأي.ّ ذكره الطيب بن
جميل التدين، حسن الستر ثاخين كان أنأه شيوخنا من واحد غير عنه لنا
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ًا، ثاناء عليه يثني البرقانأي بكر أبو وكان الطريقة، فيما ببغداد أدركته وقد حسن
الهمذانأي.ّ الشافعي الحسين بن الحسن عنه روى أعلم، والله أحسب

الموحدة.ّ الباء باب في ذكرته الباقلنأي، المتكلم الطيب بن محمد بكر وأبو
سإكن البصرة، أهل من المتكلم، الطيب بن علي بن محمد الحسين وأبو

حين إلى الكلما ودرسا المعتزلة، مذاهب على التصانأيف، صاحب وهو بغداد،
ًا يروي وكان وفاته، ًا حديث أخي بن محمد بن هلل عن حفظه من عنه واحد
بن أحمد بكر أبو عنه روى لبؤة، بن طاهر من سإمع أنأه وذكر الرأي، هلل
صاحبه الوليد بن أحمد بن محمد علي وأبو الحافظ الخطيب ثاابت بن علي

مئة وأربع وثالثاين سإت سإنة الخر ربيع شهر في ببغداد ومات المعتزلي،
الشونأيزي.ّ مقبرة في ودفن الصيمري، الله عبد أبو القاضي عليه وصلى

آخرها وفي بنقطتين فوقها من المنقوطة التاء وسإكون الميم، المتكي: بفتح
متك بن حم بن محمد الله عبد أبي جد وهو متك، إلى النسبة هذه الكاف

يحج وكان مدة، بنيسابور أقاما الصالحين، من وكان الجمال، المتكي الساوي
بن الله وعبد الفريأبي محمد بن جعفر سإمع الجمال، ويكري موسإم كل في

أبو الحاكم منه سإمع وغيرهم، الجوهري الليث بن ومحمد نأاجية بن محمد
نأيسابور.ّ من وقال: أظنه الحافظ الله عبد

وفي والنون بنقطتين فوقها من المنقوطة التاء وفتح الميم، المتنبي: بضم
الحسن بن الحسين بن أحمد الطيب لبي النسبة هذه الموحدة، الباء آخرها

ونأشأ بالكوفة، بالمتنبي.ّ ولد المعروف الشاعر الجعفي الصمد عبد بن
علوي أنأه ادعى فيهم وأقاما كلب إلى خرج لما بالبادية المقاما وأكثر بالشاما
عليه شهد أن إلى علوي أنأه يدعي عاد ثام النبوة ذلك بعد ادعى ثام حسني

ًا الدعوتين.ّ وحبس في بالكذب الشاما أهل ً دهر القتل على وأشرف طويل
ونأواحيها السماوة بادية في تنبأ ولما وأطلق، بالتوبة عليه وأشهد اسإتتيب ثام

كان من وشرد وأسإره فقاتله الخشيدية قبل من حمص أمير لؤلؤ إليه خرج
السجن في وحبسه العرب قبائل من وغيرهما وكلب كلب من إليه اجتمع
ًا عليه وكتب فاسإتتابه أمره في سإئل حتى يتلف وكاد فاعتل طويلً، دهر
منه تائب وأنأه السإلما إلى ورجوعه ادعاه ما بطلن فيها عليه وأشهد وثايقة

أطلقه.ّ  مثله يعاود ول
ًا ذكر أنأه قرآن أنأزل عليه، وكانأوا يحكون عنه قال: وكان قد تلى على البوادي كلم
ًا منها: " والنجم السيار، والفلك الدوار، والليل والنهار، إن الكافر لفي أخطار، سإور

امض على سإنتك، واقف أثار من كان قبلك، من المرسإلين، فإن الله قامع بك زيغ من
ألحد في دينه وضل عن سإبيله ".ّ قال: وهي طويلة.ّ

وقال أبو علي بن أبي حامد: قال لي أبي: لول جهله أين قوله : " امض على سإنتك "
إلى آخر الكلما من قول الله تعالى: " فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنأا

كفيناك المستهزئين " إلى آخرها وهل تتقارب الفصاحة فيهما أو يشبه الكلمان.ّ
وهو: وقيل: إنأما قيل له المتنبي لبيت من الشعر قاله، 

 ثامود في كصالح غريب هالـل تداركهـا أمة في أنأا
قول وتعاطى الناسا، أياما في ونأظر العربية وعلم الدب طلب قد وكان

شعراء وعل عصره، أهل فيها فاق التي الغاية فيه بلغ حتى حداثاته من الشعر
وانأقطع الدولة بسيف المعروف حمدان بن الحسن أبي بالمير واتصل وقته،
ًا بها فمدح مصر إلى مضى ثام مديحه، في القول وأكثر إليه، الخادما، كافور
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بها وجالس بغداد ودخل العراق، وورد مصر من خرج ثام مدة هنالك وأقاما
شعره.ّ ديوان عليه وقرئ الدب، أهل

المتنبي، يقول: كان الزيدي العلوي يحيى بن محمد الحسن أبو السيد وكان
السقاء، بعبدان يعرف أبوه وكان بالكوفة، جواري في ينزل صبي، وهو

ًا هو ونأشأ المحلة، ولهل لنا يسقي وصحب فطلبه والدب للعلم محب
ًا سإنين بعد فجاءنأا البادية، في العراب ًا، بدوي الكتابة تعلم قد وكان قح

علمه فكان الوراقين ملزمة من وأكثر والدب، العلم أهل فلزما والقراءة،
واحدة.ّ بنظرة حفظها ورقة ثالثاين في نأظر إذا وكان دفاترهم، من

ًا المتنبي والد وكان صلحاء من كانأت النسب، صحيحة همدانأية وأمه جعفي
الكوفيات.ّ النساء
البوادي وأطوي القبائل أحفظ رجل فقال: أنأا نأسبه عن المتنبي وسإئل

وبين بينها بمطالبة العرب بعض يأخذنأي أن آمن لم انأتسب ومتى وحدي،
على أسإلم فأنأا أحد إلى منتسب غير دمت وما إليها، أنأتسب التي القبيلة

لسانأي.ّ ويخافون جميعهم
مديدة عنه وأقاما الدولة عضد بها فمدح فارسا إلى بغداد من المتنبي وخرج

رمضان شهر في النعمانأية من بالقرب الطريق في فقتل بغداد يريد رجع ثام
مئة.ّ وثالث وخمسين أربع سإنة

المحاملي القاسإم بن أحمد بن محمد الحسين أبو القاضي عنه وروى
البغدادي.ّ

آخرها وفي الحروف، ثاالث المشددة المثلثة التاء وضم الميم، المتوثاي: بفتح
الهواز، وكور قرقوب بين بليدة وهي متوث إلى النسبة هذه المثلثة، الثاء
منهم:  العلماء، من جماعة منها خرج

أصله سإهل، أبي والد المتوثاي، القطان عماد بن زياد بن الله عبد بن محمد
السلمي الجارود بن الله وعبد الحجاج بن إبراهيم عن حدث متوث، من

يسيرة.ّ أحاديث سإهل أبو ابنه عنه روى البصريين، من وغيرهما
المتوثاي.ّ القطان زياد بن الله عبد بن محمد بن أحمد سإهل أبو وابنه
عبد عن يروي متوث، أهل من المتوثاي، إبراهيم بن إسإماعيل علي وأبو

أبو عنه روى وغيرهما، طالب أبي بن ويحيى عاقولي، الدير الهيثم بن الكريم
بمتوث.ّ منه سإمع أنأه وذكر المقرئ، بن إبراهيم بن محمد بكر

وكسر والواو، فوقها، من باثانتين المنقوطة التاء وفتح الميم، المتوكلي: بضم
جعفر، واسإمه الله، على المتوكل إلى النسبة هذه اللما، أخرها وفي الكاف،

إليه: بالنأتساب والمشهور

- وهو الله عبيد بن أحمد بن الواحد عبد بن أحمد بن أحمد السعادات أبو
بن المعتصم محمد بن المتوكل جعفر بن عيسى بن محمد - بن الفينين
بن علي بن محمد بن المنصور الله عبد بن المهدي محمد بن هارون الرشيد
حافظ السيرة، سإديد المتوكلي: شريف الهاشمي المطلب عبد بن العباسا
وغيرهما، الخطيب بكر وأبو المسلمة بن جعفر أبا سإمع تعالى، الله لكتاب

من والعشرين السابع ليلة القرآن وختم أصدقائنا، من جماعة عنه لي روى
شهر في وتوفي عنقه، وانأدقت منه فوقع السطح وصعد رمضان شهر



مشكاة مكتبة                    للسمعانأي النأساب كتاب
 السإلمية

مئة.ّ وخمس وعشرين إحدى سإنة رمضان
أهل من الهاشمي، المتوكلي الصمد عبد بن جعفر بن الحسن علي وأبو

ًا كان بغداد، ًا شريف ًا صالح بن علي الحسن أبا سإمع بالدب، معرفة له عالم
ًا منه فسمعت وغيره، العلف بن محمد ًا، شيئ سإنة في ولدته وكانأت يسير
مئة.ّ وأربع وسإبعين سإبع
الهاشمي الله على المتوكل بن محمد أبي بن موسإى بن عيسى الفضل وأبو

عبد بكر وأبا المرزبان بن خلف بن محمد سإمع بغداد، أهل من المتوكلي،
بن علي أبو عنه روى طبقتهما، في ومن السجستانأي داود أبي بن الله

ًا ثاقة وكان البزاز، شاذان أبا لزما إنأه وقيل المذهب، جميل الخلق حسن ثابت
ًا منه الحديث سإماع في داود أبي بن بكر طول ومكث سإنة، وعشرين نأيف
لبكوره ذلك من يتمكن فل النهار أول في الهريسة أكل يشتهي المدة تلك
سإماعه وأول ومائتين ثامانأين سإنة في ولدته وكانأت السماع، مجالس إلى
ثالث سإنة الول ربيع شهر في سإماعه وكان ومائتين، تسعين سإنة في

مئة.ّ وثالث وسإتين
آخرها وفي فوقها، من باثانتين المنقوطة التاء وضم الميم، المتويي: بفتح

لجد اسإم وهو متويه، إلى النسبة هذه تحتها، من باثانتين المنقوطة الياء
من الروذي المرو متويه بن محمد بن أحمد جعفر وهو: أبو إليه المنتسب

ًا، كان الروذ، مرو أهل ًا السيرة، سإديد صوفي ًا عالم طلب على حريص
مصر، وديار والحجاز والعراق الشاما إلى سإافر قد وكان وسإماعه الحديث
أبا بمصر سإمع بها، وحدث بلده، إلى وانأصرف منهم، وسإمع الشيوخ وأدرك

بن الله عبد محمد أبا وبتنيس الفراء، نأظيف بن الفضل بن محمد الله عبد
بن الحسين بن محمد الحسين أبا وبالرملة البغدادي، الله عبد بن يوسإف

وبصيدا السراج، العزيز عبد بن الرحمن عبد القاسإم أبا وبدمشق الترجمان،
سإلمة الطيب أبا وبميافارقين القاضي القاسإم بن أحمد بن صالح مسعود أبا
سإلمة بن أحمد بن الحسين الله عبد أبا وبآمد الشاهد، محمد بن إسإحاق بن

ابنا وجيه بكر وأبو زاهر القاسإم أبو الخوان عنه لنا روى وغيرهم، المالكي
الحسن بن الرحمن عبد الفضل وأبو بنيسابور، الشحامي محمد بن طاهر

حدث فإنأه مئة وأربع وسإتين أربع سإنة بعد وفاته وكانأت ديه، ببنج السيرافي
السنة.ّ  هذه في

سإعد أبا سإمع صالح، ثاقة المتويي أحمد بن الفضل عمرو أبو وولده
الله، رحمه والدي منه سإمع وغيرهما، مسرور بن حفص وأبا الكنجروذي

عيد ليلة بها وتوفي لكملن، لها يقال بقرية مرو وسإكن إجازة، عنه ولي
مئة.ّ وخمس سإت سإنة من الفطر

بن محمد منصور وأبا أباه سإمع المتويي، الفضل بن المطهر الطيب وأبو
لكملن بأخرة وسإكن أحاديث عليه قرأت المشهوري حومكين بن محمد
ًا، ووفاته مئة، وأربع وتسعين اثانتين سإنة شعبان في بها ولدته وكانأت أيض
ًا مئة وخمس وخمسين أربع سإنة الول ربيع شهر في لكملن بقرية أيض

بسنجدان.ّ ودفن البلد، وحمل
المعروف الصبهانأي المتويي الحسن أبي بن الحسن بن محمد بن وإبراهيم

الدهر، يصوما فاضلً، ثاقة كان الجامع، إماما أصبهان، أهل من متويه، بابن
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نأضلة بن سإليمان بن يحيى مثل والبصريين، والشاميين المصريين عن حدث
بن محمد بن أحمد علي أبو عنه روى المقرئ، صالح بن الله عبد بن وصالح
في ومات المديني، الوراق محمد بن الله عبد بن والقاسإم الصبهانأي عاصم

مئة.ّ وثالث اثانتين سإنة
فوقها، من باثانتين المنقوطة المكسورة التاء وتشديد الميم، المتي: بفتح

منهم:  إليه، المنتسب أجداد بعض اسإم إلى النسبة هذه
هماما أبي أولد من المتي مت بن جبريل بن الله عبد بن محمد إسإحاق أبو

سإهل وأبا الزاهد مبشر بن عمر بن إسإحاق سإمع نأسف، أهل من الخزرجي،
الوهاب عبد بن محمد بن الله عبد سإعيد وأبا السإتراباذي أحمد بن هارون
وثالث وثامانأين اثانتين سإنة الولى جمادى في ببخارى مات وغيرهم، الرازي

بها.ّ  ودفن نأسف إلى فحمل مئة،
العباسا أبي حريف كان المتي محمد بن الله عبد الظفر أبو وابنه

وأبي السإتراباذي أحمد بن هارون أبيه عن حدث المكتب، في المستغفري
بن محمد بن عمار ذر وأبي الرازي الوهاب عبد بن محمد بن الله عبد سإعيد
سإنة ولدته وكانأت الحافظ، المستغفري العباسا أبو عنه روى البغدادي مخلد
مئة.ّ وأربع عشرة اثانتي سإنة شوال في ووفاته مئة، وثالث وخمسين إحدى
المتي: مت بن جبريل بن الله عبد بن محمد بن أحمد سإهل أبو الخر وابنه
إبراهيم بن محمد بكر وأبا راهب بن جعفر بن محمد بن بكر عمرو أبا سإمع

العباسا لبي يستملي وكان مكحول، بن محمد المعين وأبا القلنأسي
مئة.ّ وأربع وعشرين اثانتين سإنة الخرة جمادى في مات المستغفري،

بن مت بن أحيد بن الحسن بن علي الحسين أبي بن الرحمن عبد محمد وأبو
العلى، جده إلى نأسب بخارى، أهل من المتي، البخاري السإكاف جبريل
بن العباسا بن الفضيل شجاع وأبا صابر بن محمد بن محمد عمرو أبا سإمع

بن محمد بن العزيز عبد محمد أبو منه سإمع وغيرهما، الهروي الخصيب
يوما ومات صحيح، وسإماعه صالح به بأسا ل شيخ أنأه وذكر النخشبي، محمد

مئة.ّ وأربع وثالثاين إحدى سإنة رجب من عشر الثالث السبت
والثاء الميم باب

وفي المكسورة، والميم اللف، بعدهما المثلثة، والثاء الميم المثامني: بفتح
يكون حمير ملوك من الملك وكان المثامنة، إلى النسبة هذه النون، آخرها

ً سإبعون مثلهم، حمير في ليس ثامانأية أصحابه من مات فإذا دونأهم، رجل
ًا، فصيروه الثمانأية في رجل أفضل أخذوا الملك ً وأخذوا ملك من رجل

ً حمير سإائر من وأخذوا الثمانأية، في فجعلوه السبعين أفاضلهم من رجل
السبعين.ّ  في فصيروه

والجيم الميم باب
السين وبعدها اللف، بعدهما المفتوحة، والجيم الميم، المحاسإري: بضم

من بطن وهو مجاسإر، إلى النسبة هذه الراء، آخرها وفي المكسورة:،
نأبهان.ّ  بن سإعد نأبن مالك بن غنم بن الصامت بن مجاسإر وهو طيء،

آخرها وفي المعجمة، الشين وكسر الجيم، وفتح الميم، المجاشعي: بضم
وهو دارما، بن تميم من قبيلة وهي مجاشع إلى النسبة هذه المعملة، العين
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تميم، بن مناة زيد بن مالك بن حنظلة بن مالك بن دارما بن مجاشع
إليها:  بالنسبة والمشهور

أبو قبيصة سإكين بن يزيد المجاشعي، يروي عن ميمون بن مهران وعبيد الله بن عبيد
بن عمير، روى عنه العراقيون.ّ

والحتات بن يزيد بن علقمة بن حوى بن سإفيان بن مجاشع بن دارما المجاشعي، كان
القائل: ممن هرب من علي بن أبي طالب، وهو 

ً إل الخير ذهب لقدتـجـزعـي فل أبيك لعمر قـلـيل
ًا عفان ابن وخلىدينـهـم في الناسا فتن وقد ً شر  طويل

البيات: وأول 
ًا أمـاة نأأتك ًا الشوق وأعقبكمـخـيل نأـأي  دخيل حزنأ

سإـبـيل إليه نأستطيع فمادونأـهـا حسـن أبو وحال
في جرير فعيره جواره في الزبير وقتل العواما، بن الزبير أجاز الذي وهو

المجاشعي الحتات فرجع والحنف، قوامة بن وحارثاة الحتات وغزا شعره،
ًا علي لمعاوية: فضلت وقال ً محرق دينهما، منهما اشتريت قال: إنأي ومخذل

ديني.ّ مني فاشتر قال: وأنأت
دار حرق لنأه قدامة، بن بالمحرق: حارثاة الجهضمي: يعني علي بن نأصر قال

عنهما.ّ الله رضي والزبير عائشة عن خذل والحنف المارة،
أبيه، عن يروي التميمي، المجاشعي مجاشع بن نأاجية بن صعصعة بن عقال
صلى النبي على قدما الفرزدق عم وأبوه وسإلم، عليه الله صلى النبي سإمع
وقد "، أدنأاك أدنأاك أخاك أختك أباك يقول: " أمك فسمعه وسإلم عليه الله

لحييك بين ما وسإلم: " احفظ عليه الله صلى النبي عن وروى البصرة، سإكن
".ّ ورجليك

أهل من الصبهانأي، المجاشعي مجاشع بن محمد بن الرحيم عبد علي وأبو
الصبهانأيين عن حدث الشاما بفلسطين بلدة الرمل سإكن أصبهان،

أبو عنه روى الرمانأي، علي بن الله عبيد عن بدمشق وحدث والشاميين،
المديني.ّ إبراهيم بن أحمد بن محمد عمرو

من جده، إلى المجاشعي: ينسب مجاشع بن محمد بن العباسا الفضل وأبو
روى مسنده، بعض الكرمانأي يعقوب أبي بن محمد عن يروي أصبهان، أهل
المديني.ّ حكيم بن عمرو أبو عنه

المعجمة، الشين آخرها وفي اللف، بعدهما والجيم، الميم المجاشي: بفتح
إلى.ّ.ّ النسبة هذه

أهل من بالمجاشي، المعروف الرزاز سإمعان بن أحمد بن عثمان عمرو وأبو
بن والحسن المقرئ فرج بن وأحمد القطان علوية بن الحسن سإمع بغداد،

زاطيا بن إسإحاق بن وعلي الدوري خلف بن وهشيم الشجاعي الطيب
القاضي، سإميكو الفرج أبو البهلول، بن إسإحاق بن يعقوب بن ويوسإف
ًا ثاقة وكان النجار، بكير وابن النعالي طلحة بن ومحمد الكتب، كثير سإتير
مئة.ّ وثالث وسإتين سإبع سإنة المحرما في مات والمر، المذهب جميل

حدث بالمجاشي، المعروف الرزاز حميد بن موسإى بن عثمان عمرو وأبو
بن أحمد بن محمد الحسن أبو عنه روى الصيدلنأي، أحمد بن رضوان عن

البزاز.ّ رزقويه
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وفي المشددة، الموحدة الباء وكسر الجيم:، وفتح الميم، المجبر: بضم
اللقب:  بهذا واشتهر الكسير، يجبر إلى النسبة هذه الراء، آخرها

بن الحارث بن الصلت بن القاسإم بن موسإى بن محمد بن أحمد الحسن أبو
عبد بن مناف عبد بن هاشم بن شرحبيل عبد بن قيس بن سإعد بن مالك
الصمد عبد بن إبراهيم سإمع بغداد، أهل من المجبر، كلب بن قصي بن الدار

بن القاسإم بن محمد بكر وأبا المحاملي إسإماعيل بن والحسين الهاشمي
الصفار محمد بن إسإماعيل علي وأبا الصولي يحيى بن ومحمد النأباري

أبو وكان وجماعة، الزهري أحمد بن الله عبد القاسإم أبو عنه روى وغيرهم،
عليه فأثانى الدقاق محمد بن حمزة وأما الضعف، إلى ينسبه البرقانأي بكر

ًا وقال: كان ًا شيخ ًا، صالح لسإماعيل القرآن أحكاما كتاب منه سإمعنا دين
يحدث ابتدأ قد أنأه بلغنا ثام الصفار، إسإماعيل عن يرويه وكان القاضي،

أبي عن العزيز عبد بن علي عن أحمد بن دعلج عن عبيد لبي المثال بكتاب
أصحاب من قوما وكان الكتاب، روايته عليه وأنأكت إليه فمضيت عبيد،

ًا أما له وذكروا لقنوه الحديث العزيز عبد بن علي من الكتاب سإمع دعلج
سإبع سإنة في ولدته وكانأت روايته، من فامتنع باطل، القول ذلك أن فأعلمته
ببغداد.ّ مئة وأربع خمس سإنة رجب في ووفاته مئة، وثالث عشرة

عبد هو وقيل إسإماعيل بن الله عبد بن سإيما بن الرحمن عبد الحسين وأبو
يسكن كان هاشم، بني مولى المجبر، سإيما بن الله عبد بن سإيما بن الرحمن
يونأس بن محمد البرتي العباسا أبي عن حدث بغداد، من غالب بسويقة

قماش أبي بن عيسى بن ومحمد الفسوي محمد بن وإسإماعيل الكديمي
الخراز، علي بن وأحمد التماما غالب بن ومحمد السإفذنأي علي بن وأحمد

رزق، بن أحمد بن محمد الحسين وأبو الوراق إسإماعيل بن محمد عنه روى
سإنة الولى جمادى في ومات ثاقة، وكان البزاز، شاذان بن الحسن علي وأبو

مئة.ّ وثالث خمسين
وفي بواحدة، المنقوطة المشددة الباء الجيم، وفتح الميم، المجبر: بضم

الصفة:  بهذه عرف الراء، آخرها
انأكسر قد كان لنأه المجبر له قيل إنأما المجبر محمد بن الرحمن عبد أبو

عنه.ّ الله رضي الخطاب بن عمر أولد من وكان فجبر،
وفي بواحدة المنقوطة الباء وتشديد الجيم، وفتح الميم المجبري: بضم

الخطاب بن عمر بن الرحمن عبد بن المجبر إلى النسبة هذه الراء آخرها
يروي العمري، المجبري المديني العزيز عبد بن محمد وهو عنه، الله رضي

كتاب في بكار بن الزبير عنه روى المساحقي، سإليمان بن سإعيد عن
النسب.ّ 

وفتح بواحدة، المنقوطة الباء وجزما الجيم، وضم الميم، المجبستي: بفتح
النسبة هذه فوقها، من باثانتين المنقوطة التاء آخرها وفي المهملة، السين

بن إليها: طاهر والمنتسب بخارى، قرى من وهي مجبست، قرية إلى
المجبستي.ّ  الواعظ الحسين

البصري.ّ كامل أبو طاره من منها.ّ سإمع علي أبو وأبوه
آخرها وفي الموحدة، الباء وسإكون الجيم، وضم الميم، المجبسي: بفتح

ول بخارى، قرى من قرية وهي مجبس إلى النسبة هذه المهملة، السين
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كامل أبو هذا قبل الذي أعلم.ّ ذكر والله غيرها، أما ذكرها السابق هي أدري
عبد وقال: أبو تاريخه في غنجار التاء غير من هذا وذكر كتابه، في البصيري

عن يروي مجبس، قرية أهل من المجبسي هاشم بن الله عبد بن محمد الله
روى حفص، أبي بن الله عبد وأبي الجويباري إبراهيم أبي بن أيوب بن سإعيد

الخياما.ّ  إسإماعيل بن محمد بن خلف عنه
المنقوطة والباء المهملة، والدال الجيم، وسإكون الميم، المجداباذي: بفتح

وهي مجداباذ، قرية إلى النسبة هذه المعجمة، والذال اللفين، بين بواحدة
ًا بها نأزلت معروفة، مشهورة همذان، باب على إلى انأصرافي وقت يوم

بن لمحمد الربعين من أحاديث خطيبها عن وكتبت همذان، من خراسإان
الطوسإي.ّ أسإلم

وفي المهملة، المفتوحة الدال وتشديد الجيم، وفتح الميم، المجدر: بضم
الثار، وبقي فذهب الجدري، به كان لمن تقال إنأما اللفظة هذه الراء، آخرها

النسبة:  بهذه والمشهور
وغيرهما.ّ الله عبد بن وشريك أنأس بن مالك عن يروي المجدر، زيد بن نأصر
بن محمد عن يروي بغدادي المجدر، بن حميد بمن هارون بن محمد بكر وأبو
الله عبد الفضل أبو عنه روى وغيرهما، الزهري مصعب وأبي الرازي جبير

الزهري.ّ الرحمن عبد بن
آخرها وفي المهملة، الدال وضم الجيم، وسإكون الميم، المجدوانأي: بضم

عامرة كانأت نأسف، قرى من قرية وهي مجدوان، إلى النسبة هذه النون،
منها:  فخربت،

ًا كان المجدوانأي، الزاهد المؤدب، رمضان بن النضر بن محمد جعفر أبو عبد
ًا ًا صالح ًا زاهد ًا متعبد ًا مبارك ًا مخرج ًا شاعر ًا، أبي غريب كتاب سإمع بارع

وغيره، النسفي علي بن طالب بن محمد الحسين أبي بن عبيد لبي الحديث
محمد، بن جعفر بن محمد ذر أبو المستغفري: وابنه العباسا أبو منه سإمع

مئة.ّ وثالث وثامانأين سإبع سإنة شوال في وتوفي
أبا سإمع بسمرقند، سإكن النسفي، المجدوانأي عمرو بن أحمد الهيثم وأبو

ربيع شهر أوائل في بسمرقند ومات العصفري، إسإحاق بن محمد عمرو
مئة.ّ وأربع عشرة تسع سإنة الخر

النسبة هذه المهملة، الدال وبعدها الجيم، وسإكون الميم، المجدونأي: بكسر
ومن ثاردون، العواما، لها ويقول بخارى، قرى من وهي مجدون، قرية إلى
القرية:  هذه
كلباذ يسكن كان المؤذن، الزدي المجدونأي محمد بن الله عبد محمد أبو

ًا كان ثاردون، بمؤذن ويعرف بخارى، محمد أبي عن الكثير سإمع فاضلً، شيخ
حبيب بن أحمد بن محمد بكر وأبي السبذمونأي يعقوب بن محمد بن الله عبد

الغنجار الحافظ أحمد بن الله عبد أبو عنه وروى سإواهما، وجماعة البغدادي
كامل أبو وذكر وغيرهما الزبيري الرحمن عبد بن الواحد عبد محمد وأبو

المجدونأي وقال: المؤذن والمضافات المضاهاة كتاب في الحافظ البصري
الحمانأي، الحميد عبد بن يحيى مسند إسإماعيل بن حاتم عن يروي الزدي،
ًا كان أنأه عنه، لنا وحكوا عنه، حدثاونأا ًا كبير الجواري إلى يميل مسن

ًا والسريات عضو فقال: إن، ذلك، في له فقيل ويبيعهن، تشتريهن كثير
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حدثاني الجنبي، إلى ويهر المعارف إلى يهر ل والجرو الكلب مثل النأسان
المجدونأي.ّ ولد الله رحمه الحافظ أحمد بن حمزة عنه بالحكاية

آخرها وفي المشددة، المعجمة والذال الجيم، وفتح الميم، المجذعي: بضم
وهو مالك، وهو قضاعة، من وهو المجذع إلى النسبة هذه المهملة، العين

وبرة بن كلب بن ثاور بن رفيدة بن اللت وهب بن غنم بن عمرو بن المجذع
الكلبي ابن ذلك قضاعة.ّ قال بن الحاف بن عمران بن حلوان بن تغلب بن
قضاعة.ّ  نأسب في

الموحدة الباء آخرها وفي الراء، وفتح الجيم، وسإكون الميم، المجربي: بفتح
بني من الغطريف، بن سإويد بنت هالة أمه خزيمة بن كنانأة بن مجربة وهو

عبادة بن سإعد رهط سإاعدة بنو هم عمه: مجربة عن الزبير وقال البنيت،
بن الحارث بن شقرة بني من ربيعة بن مجربة بن شريك بن منهم: المسيب

الكلبي.ّ  ابن قاله الفقيه، مر بن تميم
أخرى، ميم آخرها وفي الزاي، وفتح الجيم، وسإكون الميم، المجزمي: بكسر

بن أحمد الله عبد أبو وهو لؤي بن سإامة بني من وهو مجزما إلى النسبة هذه
عوف بن جديد بن خولى بن شعيب بن عطاء بن محمد بن فراسا بن الهيثم

بن لؤي بن عباد بن عوف بن عمرو بن بكر بن المجزما بن عوف بن ذهل بن
عن وحكايات أخبار صاحب السامي، المجزمي لؤي بن سإامة بن الحارث

حماد بن موسإى بن ومحمد العتري عليل بن الحسن عنه روى وغيره، أبيه
ومحمد الكوكبي القاسإم بن والحسين المرزبان بن خلف بن ومحمد البربري

الحكيمي.ّ  أحمد بن
خولى بن شعيب بن عطاء بن محمد بن فراسا بن محمد فراسا أبو وعمه

لؤي.ّ بن سإامة نأسب كتاب له المجزمي،
بني من المجزما، بن عوف بن ذهل بن زياد بن الكلبي: العقم ابن وذكر
عنهما.ّ الله رضي عائشة مع الجمل يوما قتل لؤي، بن سإامة

الراء، آخرها وفي المشددة، الفاء وكسر الجيم، وفتح الميم، المجفري: بضم
بن الخشخاش ولده من مر، بن تميم من بطن وهو مجفر إلى النسبة هذه

صلى النبي عن يروي صحبة، له المجفري، هو مجفر بن الحارث بن جناب
عنه روى "، عليك تجني ول عليه، تجني ل قال: " ابنك أنأه وسإلم عليه الله

العنبري.ّ الحر أبي بن حصين
راء، آخرها وفي الخرى، الميم وكسر الجيم، وسإكون الميم المجمر: بضم

به:  واشتهر
الله رضي الخطاب، بن عمر مولى المجمر، الله عبد بن نأعيم بن الله عبد أبو

المجمر له قيل حبان: إنأما بن حاتم أبو قال محمد، أبيه اسإم قيل وقد عنه،
إلى خرج إذا عنه الله رضي الخطاب بن عمر فداما المجمر يأخذ كان لنأه

عن يروي المسجد، يجمر ماكول: كان ابن رمضان.ّ وقال شهر في الصلة
بن مالك قال والناسا، أنأس بن مالك عنه روى عنه، الله رضي هريرة أبي

سإنة.ّ عشرين هريرة أبا المجمر نأعيم أنأس: لزما
والراء الدال، وكسر النون، وسإكون الجيم، وفتح الميم، المجندر: بضم

ًا عليها يضع أن وهو الثياب، يجندر لمن اللفظة هذه المهملتين، ً شيئ ثاقيل
به:  والمشهور الصقال، له يحصل
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مستور، صالح شيخ البغدادي، المجندر بدر بن أحمد بن يحيى القاسإم أبو
ًا عنه كتبت البزاز، أيوب بن الحسين بن علي الحسن أبا سإمع ًا، شيئ يسير

مئة.ّ وخمس وثالثاين سإبع سإنة بعد وتوفي الزوزنأي، بن الفتوح أبو عرفنيه
أبو المجندر.ّ ذكر البغدادي الله عبد سإعد بن سإعيد عثمان أبو القدماء ومن

أبي عن مئة وثالث وعشرين إحدى سإنة في حدثاه أنأه الثلج، بن القاسإم
الكديمي.ّ يونأس بن محمد العباسا

المجنون: بفتح الميم، والجيم الساكنة، والواو بين النونأين، هذا لقب قيس بن الملوح
أحد بني جعدة بن كعب بن سإعد بن عامر بن صعصعة، ويعرف بالكبر، قيل إنأه لقب

ًا، وأنأسه بالوحش في بالمجنون لحبه ليلى وهيمانأه بها وكثرة هذيانأه، وذهاب عقله أحيانأ
البراري، وله وقائع وحالت عجيبة، وقال الجنيد: مجنون ليلى من أولياء الله تعالى،

لقوله: سإتر حاله بجنونأه، وقيل إنأما لقب بالمجنون 
 نأريدها ل مجنونأة بنا وأخرىبغيرنأا جنت وهي بليلى جننا

وهو مجوجا، إلى النسبة هذه الجيمين، بين والواو الميم، المجوجي: بفتح
بيان بن الحسن بن محمد بن الحسين الله عبد أبي أجداد لبعض لقب

الصدق أهل من كان مجوجا، بابن يعرف بغداد، أهل من المؤذن، المجوجي
موسإى بن الله عبد العباسا وأبي الحريري عمرو بن علي عن حدث

وكان عنه الخطيب: كتبت ثاابت بن علي بن أحمد بكر أبو الهاشمي.ّ قال
ًا، بن بكر وأبي القزاز الحسن بن حبيب عن كتب كان أنأه لي وذكر صدوق

رجب فقال: في مولده عن وسإألته ضاعت، كتبه وأن أمالي، القطيعي مالك
وثالثاين سإبع سإنة الخرة جمادى في ومات مئة، وثالث وأربعين سإبع سإنة من

الكناسا.ّ  باب مقبرة في الغد من ودفن مئة، وأربع
آخرها وفي المكسورة، الواو وتشديد الجيم، وفتح الميم، المجوز: بضم

إليه:  بالنسبة والمشهور الزاي
أظنه ماكول ابن قال بكار، بن سإهل عن يروي المجوز، سإهل بن الحسن
ًا، النأيسي.ّ الله عبيد بن محمد القاضي عنه روى كوفي

هذه المهملة، السين آخرها وفي الجيم، وضم الميم، المجوسإي: بفتح
درب لها يقال بغداد، من الغربي بالجانأب قطفتا نأاحية من سإكة إلى النسبة

الدرب:  هذه أهل ومن المجوسا،
نأسبة المجوسإي له يقال أن ويمكن المغاولي، هارون بن علي الحسن أبو

ًا كان الحسن وأبو الدرب، هذا إلى ًا، شيخ بن عمر طالب أبا سإمع صالح
بن والمبارك المغازلي ظفر بن عمر عنه روى الجوهري، سإعيد بن إبراهيم

النأصاري.ّ أحمد
درب يسكن كان المجوسإي، السقطي محمد بن علي بن المبارك سإعد وأبو

عنه لنا روى الزهري، إبراهيم بن عمر طالب أبا سإمع صالح، شيخ المجوسا،
ثالث سإنة ولدته وكانأت المغازلي، ظفر بن وعمر النأصاري، المعمر أبو

ببغداد.ّ مئة وأربع تسعين سإنة حدود في وتوفي مئة، وأربع وعشرين
بن محمد بن أحمد بن محمد بن نأصر بن محمد بن الصمد عبد الخطاب وأبو

ابن جوار في المجوسا درب يسكن بغداد، أهل من المجوسإي، مكرما
الله عبد بن محمد بكر وأبا الزيات بن أحمد بن عمر حفص أبا سإمع شاذان،

سإمع وغيرهم، سإويد بن سإعد بن إسإماعيل القاسإم وأبا البهري صالح بن
وكان عنه كتبت وقال الحافظ، الخطيب ثاابت بن علي بن أحمد بكر أبو منه
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ًا، شوال شهر في مئة.ّ ومات وثالث وسإتين سإت سإنة ولدته وكانأت صدوق
مئة.ّ وأربع أربعين سإنة

آخرها وفي المكسورة، الهاء وتشديد الجيم، وفتح الميم، المجهز: بضم
ويرد شريكه، إلى ويسلمه بلد، إلى بلد من التجار مال يحمل لمن هذا الزاي،

مثل:  بهذا اشتهروا المحدثاين من جماعة كان إليه، مثله

الرويانأي، العتيقي المجهز منصور بن أحمد بن محمد بن أحمد الحسن أبي
الحسن أبي من الحديث سإماع في به وبكر ببغداد، ولد الصل، رويانأي وهو
بن الحسن بن سإعد بن وإسإحاق النحوي كيسان بن أحمد بن محمد بن علي

بن محمد بن وعلي الحافظ المظفر بن محمد الحسن وأبي النسوي سإفيان
الزيات بن حفص وأبي الخرقي جعفر بن أحمد بن وإبراهيم الرزاز سإعيد
عمر وأبي شاهين بن حفص وأبي البهري بكر وأبي الداركي القاسإم وأبي

الخطيب ثاابت بن علي بن أحمد بكر أبو عنه روى وغيرهم، الخزاز حيويه بن
عبد بن المبارك بن الحسين وأبو بالخيرية ووصفه ووثاقه، عليه وأثانى الحافظ

مئة.ّ وثالث وسإتين سإبع سإنة المحرما ي ولدته وكانأت الطيوري، بن الجبار
الشونأيزي.ّ مقبرة في ودفن مئة، وأربع وأربعين إحدى سإنة صفر في ومات

ًا كان المجهز، الشيرويي الحسين بن محمد بن الغفار عبد بكر وأبو مجهز
الشين.ّ حرف في ذكرته وقد

آخرها وفي الواو، بعدها الهاء، وضم الجيم، وسإكون الميم، المجهولي: بفتح
ضد وهم المجهولية، لهم يقال الخوارج، من طائفة إلى النسبة هذه اللما،

وقالوا: المعرفة في المعلومية فارقوا أنأهم إل الخازمية من وهم المعلومية،
ًا: إن وقالوا عرفه، فقد أسإمائه ببعض الله عرف من إن العباد أعمال أيض

الخر.ّ  الفريق الفريقين من واحد كل وأكفر لله مخلوقة
والحاء الميم باب

الراء آخرها وفي اللف بعدها المهملة، الحاء وفتح الميم، المحاربي: بضم
محارب.ّ  قبيلة وإلى الجد إلى النسبة هذه الموحدة، والباء المكسورة،

السدوسإي، المحاربي الشافعي القاضي محمد بن محارب العلء أبو وأما
بن محمد بن جعفر عن حدث بغداد، أهل من دثاار، بن محارب ولد من

بن الحسن بن وأحمد المخرمي زاطيا بن إسإحاق بن وعي الفريابي الحسن
أبي بن إسإحاق بن محمد بن الله عبد عنه روى وغيرهم، الصوفي الجبار عبد

ًا وكان الجواربي سإعد المخالفين على الرد في مصنف وله بالصول، عالم
تسع سإنة الخرة جمادى في فجأة وتوفي والرافضة، والجهمية القدرية من

مئة.ّ وثالث وخمسين
الباء آخرها وفي المهملة، السين وكسر الحاء، وفتح الميم، المحاسإبي: بضم

هذه له وقيل المحاسإبي، أسإد بن الحارث الله عبد أبي نأسبة هذه الموحدة،
حالة ويحسبها يعدها حصى له كانأت وقيل نأفسه، يحاسإب كان لنأه النسبة

والباطن، الظاهر بعلم والمعرفة الزهد له اجتمع من أحد الذكر.ّ والحارث
أبو عنه روى وغيرهما، الكوفي كثير بن ومحمد هارون بن يزيد عن وحدث

في كثيرة كتب وله وغيره، الطوسإي مسروق بن محمد بن أحمد العباسا
والرافضة المعتزلة من المخالفين على والرد الديانأات أصول وفي الزهد
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ًا شاذان بن علي أبو المنافع.ّ ذكر جمة الفوائد كثيرة وكتبه الحارث كتاب يوم
جرت التي الدماء أمر غي أصحابنا عول الكتاب هذا فقال: على الدماء، في
وإن مات يوما المحاسإبي الحارث أبو الجنيد: مات الصحابة.ّ وقال بين

ً وخلف فضة دانأق إلى لمحتاج الحارث ًا مال واحدة حبة منه أخذ وما كثير
ًا.ّ وقال أبوه وكان يتوارثاان، ل ملتين وقال: أهل خيران بن علي أبو واقي

ًا الطرق وسإط في الطاق باب في المحاسإبي الحارث رأيت الفقيه متعلق
على وهي دين على فإنأك أمي له: طلق يقول عليه اجتمعوا قد والناسا بأبيه

الكتب وتصانأيفه الكلما في نأظره للحارث يكره حنبل بن أحمد غيره.ّ وكان
الحارث أن النصراباذي: بلغني القاسإم أبو عنه.ّ وقال الناسا ويصد فيه

داره في فاختفى حنبل بن أحمد فهره الكلما من شيء في تكلم المحاسإبي
ومائتين.ّ  وأربعين ثالث سإنة نأفر أربعة إل عليه يصل ولم فيها ومات ببغداد

المهملة، السين ثام اللف، بعدهما المهملة، والحاء الميم، المحاسإني: بفتح
ابن كلب.ّ قال من بطن وهو المحاسإن، إلى النسبة هذه النون، آخرها وفي

بن كنانأة بن عوف بن عبدود بن مناة زيد وهو محاسإن، كلب حبيب: في
بن قضاعة: وبرة نأسب في الكلبي ابن رفيدة.ّ وقال بن اللت زيد بن عذرة

النعمان أخو وهو الكلبي، عبدود بن عمرو بن محاسإن بن معقل بن رومانأس
مناة زيد سإمي الكلبي: إنأما ابن وائل.ّ وقال بنت سإلمة وهي لمه، المنذر بن
ًا عبدود بن عمرو بن ًا.ّ  كان لنأه محاسإن وسإيم

اللما، آخرها وفي اللف، بعد والميم المهملة، والحاء الميم، المحاملي: بفتح
مكة.ّ إلى الجمال على الناسا فيها يحمل التي المحامل إلى النسبة هذه
والفقه.ّ منهم:  الحديث أهل من لجماعة ببغداد كبير بيت وهذا

  القاسإم عبيد أبو
أبان بن سإعيد بن إسإماعيل بن محمد بن إسإماعيل ابنا الحسين الله عبد أبو

المحاملي.ّ بابن المعروف الضبي
القاضي أخو المحاملي، أبان بن محمد بن إسإماعيل بن القاسإم عبيد أبو فأما
يعقوب بن والفضل المثنى بن ومحمد علي بن عمرو الله.ّ سإمع عبد أبي

الشعث وأبا الدورقي ويعقوب الواسإطي شاذان بن والحسن الرخامي
الحسن وأبو شاذان بن بكر وأبو المظفر بن محمد عنه العجلي.ّ روى

القاسإم وأبو المقرئ بن بكر وأبو شاهين بن حفص وأبو الدارقطني
ًا.ّ وكانأت ثاقة حبان.ّ وكان بن حاتم وأبو الطبرانأي ثامان سإنة في ولدته صدوق

ببغداد.ّ مئة وثالث وعشرين ثالث سإنة رجب سإلخ ومائتين.ّ ومات وثالثاين
بسنتين.ّ أخيه من أصغر وكان

ً المحاملي.ّ كان إسإماعيل بن الحسين الله عبد أبو وأخوه ًا فاضل ًا صادق دين
ًا، ثاقة عشر وله ومائتين، وأربعين أربع سإنة في الحديث سإماعه وأول صدوق

سإنة، سإتين الكوفة قضاء وولى سإنة، عشرون وله القضاة عند وشهد سإنين
أحمد بن ويعقوب الرفاعي هاشم وأبا القطان موسإى بن يوسإف سإمع

بن ومحمد الفلسا علي بن وعمرو البزار الصباح بن والحسن الدورقي
إسإماعيل بن ومحمد العجلي المقداما بن أحمد الشعث وأبا العنبري المثنى

ًا البخاري أحمد بن دعلج عنه بعدهم.ّ روى ون الطبقة هذه من وخلق
الطبرانأي القاسإم وأبو المظفر بن ومحمد الجعابي بن بكر وأبو السجزي
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وآخر شاهين، بن حفص وأبو الدارقطني الحسن وأبو المقرئ بن بكر وأبو
البيع، بن الله عبيد بن الله عبد محمد وأبو مهدي بن عمر أبو عنه روى من

خمس سإنة في ولدته وكانأت رجل، آلف عشرة إملئه مجلس يحضر وكان
مئة.ّ وثالث ثالثاين سإنة الخر ربيع شهر في ومائتين.ّ ومات وثالثاين سإت أو

الضبي إسإماعيل بن القاسإم بن أحمد بن محمد بن أحمد الحسن وأبو
درسا قد الشافعي.ّ وكان مذهب على المجودين الفقهاء أحد المحاملي.ّ،

الفهم وحسن الذكاء من ورزق الفقه، في فبرع السإفرايني، حامد أبي على
الحسين أبا سإمع وبعده حامد أبي حياة في ودرسا أقرانأه على به أربى ما

أبا فسمع الكوفة، إلى أبوه به ورحل ببغداد، الحافظ المظفر بن محمد
القاسإم وأبو الخطيب بكر أبو عنه وغيره.ّ روى السري أبي ابن الحسن

مني.ّ ذكره للفقه أحفظ الحسن يقول: أبو حامد أبو أسإتاذه وكان التنوخي،
علقت من أول وهو الفقه درسا في إليه فقال: اختلفت الخطيب بكر أبو

بذلك يعدنأي فكان سإماعاته من بشيء يحدثاني أن مرة غير وسإألته عنه،
الطبري جرير بن محمد خبر إل منه أسإمع مات.ّ ولم أن إلى المر ويرجئ

ثامان سإنة ولدته بمكة.ّ وكانأت هيمانأه ضاع الذي الخراسإانأي قصة عن
مئة.ّ وأربع عشرة خمس سإنة الخر ربيع شهر في ومات مئة، وثالث وسإتين

بن محمد بن إسإماعيل بن الحسين بن الله عبد بن أحمد الله عبد وأبو
كتب في سإماعاته وكانأت السماع، صحيح المحاملي.ّ كان الضبي إسإماعيل

الخطيب.ّ بكر أبو قاله المحاملي، القاسإم بن أحمد بن محمد الحسين أبي
سإلمان بن أحمد بكر أبا سإمع عنه، كتبنا كتاب، له يكن فلم هو قال: فأما

بكر وأبا الرفاء الله عبد بن محمد بن وحامد القطان زياد بن سإهل وأبا النجاد
السجزي أحمد بن ودعلج الصواف علي وأبا الشافعي الله عبد بن محمد

ثالث سإنة رمضان شهر في ولدته وغيرهم.ّ وكانأت سإلم بن جعفر بن وعمرو
مئة، وأربع وعشرين ثامان سإنة أول في حدث ما وآخر مئة، وثالث وأربعين

ًا ذلك بعد يرو ولم شهر في عليه.ّ ومات يقرأ ما يسمع ل أصم صار لنأه شيئ
حرب.ّ باب مقبرة في ودفن مئة، وأربع وعشرين تسع سإنة الخر ربيع
بن محمد بن إسإماعيل بن القاسإم بن أحمد بن محمد الحسين وأبو

ثاقة المحاملي.ّ كان بابن المعروف الضبي أبان بن سإعيد بن إسإماعيل
ًا ًا صادق عمرو وأبا الصفار محمد بن إسإماعيل علي أبا فاضل.ًّ سإمع خير
محمد عمر وأبا النجاد سإلمان بن أحمد بكر وأبا السماك بن أحمد بن عثمان

أبو النقاش.ّ ذكره زياد بن الحسن بن محمد بكر وأبا الزاهد الواحد عبد بن
مجلسه عليه: حضرت أثانى أن بعد التاريخ.ّ وقال في الحافظ الخطيب بكر
الحسن أبو شيء.ّ وقال عنه عندي يحصل ولم منه، وسإمعت مرة، غير

حفظ الشاهد، الشافعي الفقيه المحاملي بن الحسين الدارقطني: أبو
الشافعي، مذهب على الفقه ودرسا والدور، وحسابها والفرائض القرآن
ًا يزداد ممن عندي وهو فيه، ونأشأ العلم ولزما الحديث، وكتب يوما.ّ كل خير
سإنة رجب في الخطيب: ومات مئة.ّ قال وثالث وثالثاين اثانتين سإنة مولده

مئة.ّ وأربع سإبع
 

نأوح بن سإالم بن سإليمان بن سإهل بن محمد بن علي بن محمد بكر وأبو
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بن محمد عن بغداد.ّ حدث أهل من الماما، بابن يعرف المحاملي الضبي
وأحمد البار علي بن وأحمد العمري علي بن والحسن شيبة أبي بن عثمان

الخرمي الضحاك بن يوسإف بن وأحمد الفريابي وجعفر محمود بن النضر بن
بن والمعافى الدارقطني الحسن أبو عنه عمار.ّ روى بن الله عبيد بن وأحمد
إحدى سإنة الحافظ.ّ ولد الصبهانأي نأعيم وأبو رزقويه بن الحسن وأبو زكريا

قاله مئة، وثالث وخمسين سإبع سإنة شعبان في ومائتين.ّ ومات وسإبعين
بذلك.ّ يكن لم تسهل فيه قال: وكان ثام الفوارسا، أبي بن محمد

المحاملي إسإماعيل بن القاسإم بن أحمد بن محمد بن الكريم عبد الفتح وأبو
السابق الفقيه الحسين أبي أخو وهو صالح، مكثر ثاقة بغداد.ّ شيخ أهل من

عمر بن علي الحسن وأبا شاذان بن إبراهيم بن أحمد بكر أبا سإمع ذكره،
بن أحمد بن عمر جعفر وأبا الدارقطني عمر بن علي الحسن وأبا السكري
وأبو الخطيب ثاابت بن علي بن أحمد بكر أبو منه وطبقتهم.ّ سإمع شاهين
ووثاقاه.ّ وكانأت عليه وأثانيا الحافظ النخشبي محمد بن العزيز عبد محمد

قرأت صحيحة، إجازة عنه النأصاري الباقي عبد بن محمد بكر أبي لشيخنا
وأربعين ثامان سإنة المحرما في الكريم عبد عنه.ّ ومات بإجازته أشياء عليه
ببغداد.ّ مئة وأربع

الموحدة الباء آخرها وفي المهملة، الحاء وكسر الميم، المحب: بضم
اللقب:  بهذا المشددة.ّ عرف

أبو القاسإم سإمنون بن حمزة المحب الصوفي، وقيل أبو الحسن، وقيل أبو بكر، لكثرة
كلمه في المحبة.ّ كان أحد مشايخ القوما من العباد القواما المجتهدين.ّ ذكره أبو عبد

الرحمن السلمي فقال: سإمنون بن حمزة، ويقال سإمنون بن عبد الله، كنيته أبو
ًا السقطي ومحمد بن عي القصاب وأبا أحمد القلنأسي.ّ ووسإوسا.ّ القاسإم.ّ صحب سإري

وكان يتكلم في المحبة بأحسن كلما.ّ وهو من كبار المشايخ بالعراق.ّ مات بعد الجنيد.ّ
": وسإمي نأفسه: سإمنون الكذاب بسبب أبياته التي قال فيها: " من مخلع البسيط 

 فامتحني شئت ما فكيفحظ سإواك في لي فليس
فحصر بوله من سإاعته، فسمي نأفسه سإمنون الكذاب، وقيل كان ورده في كل يوما

ًا بساط المجد دخل ذنأوب وليلة خمس مئة ركعة.ّ وكان يقول: إذا بسط الجليل غد
الولين والخرين في حواشيه.ّ وإذا بدت عين من عيون الجود ألحقت المسيئين

الطويل: بالمحسنين.ّ وأنأشد سإمنون: من 
ًا كأن يرعى منك رقيب

خواطـري
نأاظري يرعى وآخر

ولـسـانأـيا
غيرك ذكر من خطرت فما

خطرة
ًا إل القلب على عرج

بفـنـانأـيا
أهل من المحب، الوشاء يزيد بن أحمد بن العباسا الفضل أبو القدماء ومن

الطائي.ّ روى ربه عبد بن الملك وعبد الترجمانأي إبراهيم عن بغداد.ّ حدث
الصالحين الشيوخ أحد وكان الصواف، علي وأبو الخطبي علي أبو عنه

ومائتين.ّ وتسعين ثامان سإنة الخرة جمادى في للقرآن.ّ ومات الدارسإين
نأيسابور.ّ أهل من المحب بن الله عبد بن الفضل القاسإم وأبو

وفي الموحدة، المشددة والباء المهملة، الحاء وفتح الميم، المحبري: بضم
جمعه.ّ  كتاب إلى النسبة هذه الراء، آخرها
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بن هشاما عن المحبر.ّ حدث كتاب صاحب المحبري حبيب بن محمد وهو
السكري.ّ سإعيد وأبو عوانأة أبي بن أحمد بن محمد عنه الكلبي.ّ روى محمد

ًا وان ًا العرب، وأخبار بالنسبة عالم ًا إن ويقال روايته، في موثاق اسإم حبيب
بن القاضي: محمد الطاهر أبو أعلم.ّ وقال والله أبيه، اسإم بل وقيل أمه،

ثاعلب: ملعنة.ّ وقال ولد وهو أمه، حبيب المحبر، كتاب صاحب حبيب
يفعل فلم مالك؟ أمل فقلت: ويحك يمل، فلم حبيب ابن مجلس حضرت

ًا والله قمت.ّ وكان حتى ًا حافظ وكان منه، أعلم يعقوب وكان الحق، صدوق
خمس سإنة الحجة ذي في رأى من بسر وتوفي والخبار للنأساب أحفظ هو

ومائتين.ّ وأربعين
وفي الموحدة"، المشددة والباء المهملة، والحاء الميم، المحبقي: بضم

غلى:  النسبة هذه القاف آخرها
الهذلي المحبق بن سإلمة بن سإنان بن الحكم هو المحبق بن سإلمة

عاصم.ّ أبو ابنه عنه وروى المحبقي.ّ حدث
يروي المحبقي الهذلي المحبق بن سإلمة بن سإنان بن الحكم بن حفص وابنه
النبيل عاصم أبو عنه روى البصري الحسن ورأى المليح وأبي أبيه عن

الحاء وسإكون الميم، وغيرهما.ّ المحبوبي: بفتح إسإماعيل بن وموسإى
النسبة الواو.ّ هذه بعد أخرى، باء آخرها وفي الموحدة، الباء وضم المهملة،

النسبة:  بهذه واشتهر إليه، المنتسب لجد اسإم وهو محبوب إلى
راوية مرو، أهل من التاجر، المحبوبي محبوب بن أحمد بن محمد العباسا أبو

الجامع.ّ كتاب
شيخ ه أبو المروزي.ّ وكان المحبوبي العباسا أبي بن الله عبد محمد أبو وابنه
عبد أبو الحاكم الرحلة.ّ ذكره كانأت وإليه بخراسإان، التجار من الثروة أهل
وهو أبيه، يدي بين يقف محمد أبا فرأيت مرو وقال: دخلت الحافظ، اله

نأيسابور، علينا فقدما وبزة، صورة وأحسنهم الحداث من رأيت من أظرف
ًا وخرجنا عندنأا، وحدث شاخ، وقد ًا، وحججنا الموسإم في مع أبو بها وجاور مع

فأقاما وسإين تسع سإنة إلينا انأصرف ثام خراسإان، إلى وانأصرفت محمد،
إحدى سإنة في مرو.ّ وتوفي إلى وانأصرف وحدث الموسإم، بعد عندنأا

الحافظ.ّ الله عبد أبو الحاكم عنه أبيه.ّ روى عن مئة.ّ حدث وثالث وسإبعين
من باثانتين المنقوطة الباء وفتح الحاء، وسإكون الميم، المحتسب: بضم

الحتساب، عمل إلى النسبة هذه بواحدة، المنقوطة الباء آخرها وفي فوقها،
النسبة:  بهذه والمشهور المنكر، عن وينهى بالمعروف الناسا يأمر أن هو
الحاكم أبو وهو البخاري الشعث بن يحيى بن الحسن بن محمد الله عبد أبو
البخراي.ّ ثاابت أبي الرئيس جد الوردانأي أحمد أبي

من المحتسب، البرحيني حمدان بن أحيد بن أحمد حفص أبو الفقيه ومنهم
ًا.ّ بخارى أهل أيض

صنف المحتسب حرب بن أحمد بن محمد بن منصور نأصر أبو والحاكم
بالشاما طويلة.ّ كتب مدة بخارى محتسب ومر.ّ وكان ببخارى وكتب وجمع،

ًا، وكان الحديث، بطلب وعني مشايخها، عن والعراق أبي عن يروي متقن
محمد بكر وأبي المحاملي إسإماعيل بن والحسين الكوفي عقدة بن العباسا

بن محمد بن محمد بن الله عبد محمد وأبي شيبة بن يعقوب بن أحمد بن
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وأبي الجوهري علي بن أحمد بن عمر حفص وأبي الشرقي بن الحسن
أهل من عددهم يكثر وجماعة الطوسإي جميل بن عمر بن محمد الحرز
وأبو الدريسي سإعد أبو عنه النهر.ّ روى وراء وما وخراسإان والعراق الشاما

الصدفي إبراهيم بن محمد بن أحمد بكر وأبو الحافظان الغنجار الله عبد
مئة.ّ وثالث وثامانأين إحدى سإنة بخارى وغيرهم.ّ ومات

بن محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين بن علي بن أحمد الحسين وأبو
أهل من وهو التاء في ذكرنأاه وقد التوزي، بابن المعروف المحتسب موسإى
والسماع.ّ سإمع الحديث مجالس حضور قديم الكتابة كثير صدوق، ثاقة بغداد،

الفضل وأبا شاذان بن بكر وأبا المظفر بن ومحمد الوراق لؤلؤ بن الحسن أبا
عمر بن ويوسإف شاهين بن حفص وأبا عرفة بن جعفر بن وموسإى الزهري
بن أحمد بكر أبو عنه وغيرهم.ّ روى الجريري زكريا بن والمعافى القواسا

وثالث وسإتين أربع سإنة الحرما في ولدته الخطيب.ّ وكانأت ثاابت بن علي
مئة.ّ وأربع وأربعين اثانتين سإنة الول ربيع ظهر في مئة.ّ ومات

آخرها وفي المثلثة، الثاء وفتح المهملة، الحاء وسإكون الميم، المحثلي: بضم
ابن عن حبيب ابن قضاعة.ّ قال من وهو المحثل، إلى النسبة هذه اللما،

ثاعلبة بن عمرو بن عروة بن الجوسإاء بن قضاعة: المحتل نأسب في الكلبي
بن الله عبد بن هبل بن جناب بن عدي بن ضمضم بن حصن بن الحارث بن

بن كلب بن ثاور بن رفيدة بن اللت زيد بن عذرة بن عوف بن بكر بن كنانأة
ًا.ّ  قضاعة.ّ كان بن الحاف بن جلوان بن تغلب بن وبرة شاعر

آخرها وفي الراء، وكسر المهملة، الحاء وسإكون الميم، المحرمي: بضم
النسبة: بهذه وعرف المحرما، إلى النسبة هذه الميم،

المحرمي الجوهري أبان بن مخلد بن علي بن أحمد بن محمد الله عبد أبو
بن محمد غلمان أحد كان بغداد، أهل من المحرما، بابن المعروف المحتسب

الهيثم بن وإبراهيم الطباع بن يوسإف بن محمد عن الطبري.ّ حدث جرير
الدورقي إبراهيم بن أحمد بن الله وعبد الترمذي إسإماعيل وأبي البلدي
يونأس بن ومحمد أسإامة أبي بن والحارث الشطوي موسإى بن وأحمد

أحمد بن ومحمد رزقويه بن أحمد بن محمد الحسن أبو عنه الكديمي.ّ روى
نأعيم وأبو شاذان بن علي وأبو الرزاز بن أحمد بن وعلي الصياد يوسإف بن

الفوارسا: كان أبي بن محمد وغيرهم.ّ وقال الصبهانأي الله عبد بن أحمد
البرقانأي: بكر أبو بذلك.ّ وقال عندهم يكن ولم مناكير أحاديث كتبه في يقال

جلس إليه حملت فلما امرأة، تزوج هذا المحرما ابن أن به.ّ وحكى بأسا ل هو
ًا يكتب العادة على الياما بعض في أما فجاءت يديه، بين والمحبرة شيئ

على شر وقالت: هذه وكسرتها الرض بها فضربت المحبرة وأخذت الزوجة
سإبع سإنة الخر ربيع شهر في المحرما ابن ضرة.ّ توفي مئة ثالث من بنتي

ومائتين.ّ وسإتين أربع سإنة في ولدته وكانأت مئة، وثالث وخمسين
آخرها وفي الفاء، وضم المهملة، الحاء وسإكون الميم، المحفوظي: بفتح

إليه، المنتسب لجد اسإم وهو محفوظ إلى النسبة هذه المعجمة، الظاء
النسبة:  بهذه والمشهور
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من المحفوظي، محفوظ بن محمد بن أحمد يعلى أبي بن نأصر الهيثم أبو
أبا سإمع الله، عباد صالحي ومن ببلدنأا، التجار أمناء من وكان نأسف، أهل

خمس سإنة الحجة ذي في النسفي.ّ ومات خلف بن المؤمن عبد يعلى
مئة.ّ وثالث وثامانأين

المحفوظي، معقل بن محفوظ بن محمد بن محمد بن إبراهيم إسإحاق وأبو
بن إسإحاق بن محمد بكر أبا نأيسابور.ّ سإمع أهل من العلى، جده إلى نأسب

الماسإرجسي لعباسا وأبا السراج إسإحاق بن محمد العباسا وأبا خزيمة
فقال: أبو التاريخ في وذكره الحافظ الله عبد أبو الحاكم منه وأقرانأهم.ّ سإمع

وتناء، وعدول علماء بيته في البيوتات أهل من شيخ المحفوظي إسإحاق
أكثرها أصوله عمره آخر في علي وعرض العبادة، في المجتهدين أحد وكان
إحدى سإنة الول ربيع شهر في منه.ّ وتوفي فسمعنا صحاح، وكلها بخطه

سإنة.ّ وثامانأين تسع ابن وهو مئة، وثالث وثامانأين
أهل من المحفوظي، معقل بن محفوظ بن أحمد بن علي الحسن وأبو

بن أحمد سإمع عصره، في عشيرته شيخ وهو جدهم، إلى وينسب نأيسابور،
المروذي منصور بن وأحمد حيان بن هاشم بن الله وعبد الدارمي سإعيد

بن الله عبد محمد وأبو الحافظ علي بن الحسين علي أبو عنه وغيرهم.ّ روى
والمشايخ.ّ سإعد

وفي المكسورة الكاف وتشديد المهملة، الحاء وفتح الميم، المحكمي: بضم
الخوارج من طائفة وهم الولى، المحكمة إلى النسبة الميم.ّ هذه آخرها
بن الله عبد مع الكوفة نأاحية من بحروراء عنه الله رضي علي على خرجوا
البجلي زهير بن وحرقوصا الراسإبي وهب بن الله وعبد العور وغياث الكواء

على وكانأوا رجل، ألف عشر اثاني في يومئذ وكانأوا الثدية، بذي المعروف
ًا يحدثاوا ولم الذنأوب أهل تكفير في إل الدين جملة غير الخوارج بدع من شيئ
ذلك.ّ 

الميم آخرها وفي المشددة، والكاف المهملة، والحاء الميم المحكمي: بفتح
النسبة.ّ  هذه
السإتراباذي عيسى بن بكر بن علي بن الحسن بن علي الحسن أبو وهو

ًا اسإتراباذ.ّ كان أهل من المحكمي، ً فقيه معرفة الظاهر.ّ له جميل فاضل
ببلده عنه.ّ سإمع وحمل حدث حتى وعمر منه، وأكثر الحديث، سإمع بالدب،

بن علي الحسين أبا وببغداد الجبلي، شادي بن محمد الله عبد أبا اسإتراباذ
الحمامي بن عمر بن أحمد بن علي الحسن وأبا السكري بشران بن محمد

بن أحمد بكر أبا وبنيسابور البزاز، شاذان بن أحمد بن الحسن علي وأبا
أبا وبأصبهان الصيرفي، موسإى بن محمد سإعد وأبا الحيري أحمد بن الحسن

لنا الغرباء.ّ روى من كبيرة وجماعة الضبي ريذة بن الله عبد بن محمد بكر
سإواه.ّ وكانأت عنه يحدثانا ولم المظفراباذي السراج بن الله هبة بكر أبو عنه

حدود في مئة.ّ وتوفي وثالث وتسعين ثالث سإنة رجب من يوما أول ولدته
مئة.ّ وأرع سإبعين سإنة

هذه وكسرها، اللما وتشديد المهملة، الحاء وفتح الميم، المحلمي: بضم
إليه:  بالنأتساب والمشهور تميم، بن محلم إلى النسبة
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ربيعة.ّ قاله بن محمد عنه عكرمة.ّ روى عن المحلمي.ّ يروي الصلت بن جعد
حبان.ّ  بن حاتم أبو

في عداده عنه الله رضي أرقم بن زيد عن المحلمي.ّ يروي عقبة بن وثامامة
سإعد.ّ بن وهارون العمش عنه الكوفة.ّ روى أهل
في يسكن الكوفة.ّ كان أهل من المحلمي، الله عبد بن نأاصح الله عبد وأبو
بن علي عنه حرب.ّ روى بن سإماك عن إليهم.ّ يروي فنسب محلم بني

ًا وكان والكوفيون، هاشم ًا، شيخ حديث يشبه ل ما الثقات عن يروي صالح
يأتي فكان الصلح، عليه غلب مشاهير، ثاقات عن بالمناكير وينفرد الثابات،
حديثه.ّ ترك اسإتحق منه ذلك فحش فلما التوهم، على بالشيء
علي أبو قال عوذ، بني مولى الزدي العوذي دينار بن يحيى بن وهماما

قال الزد في نأسبه من الشيبانأي، المحلمي فيه المغربي: ويقال الغسانأي
بن محلم وهو الشيبانأي، المحلمي قال نأزار بن ربيعة في نأسبه ومن العوذي،

ًا - يعني بكر أبا يكنى صعب، بن عكابة بن ثاعلبة بن شيبان بن ذهل -.ّ همام
العوذي.ّ في ذكرنأاه وقتادة.ّ وقد وثاابت نأافع عن يروي

إلى النسبة هذه المشددة، واللما المهملة، والحاء الميم، المحلي: بفتح
النيل، على والسإكندرية الفسطاط بين مصر ديار من بلدة وهي المحلة،

منها: 
ًا كان المحلي، الثريا أبو أبي الفقيه على تفقه السيرة، حسن فاضلً، فقيه
يفتى وكان الفقه، في وبرع بالسإكندرية، الطرطوشي الوليد بن محمد بكر
مئة.ّ وخمس عشرين سإنة بعد بها

الدال وبعدها المهملة، الحاء بينهما الثانأية، وفتح الميم، المحمداباذي: بضم
المعجمة، الذال آخرها وفي اللفين، بين بواحدة المنقوطة الباء ثام المهملة،

الظاهرية، آثاار وبها نأيسابور، خارج محلة وهي محمداباذ إلى النسبة هذه
منهم:  والعلماء، المعروفين من جماعة بها وكان البلد، من ميلين على وهي

المحمداباذي.ّ الحسن بن محمد بن أحمد عمر أبو
المحمداباذي.ّ الحسن بن محمد طاهر أبو وهو بنيسابور عصره محدث وأبو
الزيادي.ّ محمش بن محمد بن محمد طاهر أبو عنه روى
بن محمد بكر أبي قبل طبقة في شيرويه بن الله عبد سإمع هذا عمرو وأبو

وأبي السرخسي لبيد أبي إلى مئة وثالث تسع سإنة أبوه به وبعث إسإحاق،
بربع يحكم عمرو أبو وكان وأكبرهما، البيوردي مهدي بن محمد لبابة

حسن وكان صديق، لنا الحافظ: هو الله عبد أبو الحاكم الريونأد.ّ قال
مئة.ّ وشهدت وثالث وخمسين خمس سإنة من المحرما في العشرة.ّ وتوفي

في الظاهرية مقبرة في ودفن سإهل، أبو السإتاذ عليه وصلى جنازته،
محمداباذ.ّ

عبد أبو الحاكم المحمداباذي.ّ ذكره محمد بن الحسن بن محمد طاهر وأبو
ًا وكان الثقات المشايخ أكابر من وقال: كان التاريخ في الحافظ الله مقدم
السلمي يوسإف بن أحمد بنيسابور القرآن.ّ سإمع ومعانأي الدب معرفة في

سإنة سإماعه أول وكان المقرئ، محمود بن وحامد الهللي الحسن بن وعلي
والعباسا الصغانأي إسإحاق بن محمد بالعراق ومائتين.ّ وسإمع وسإتين ثالث

سإبعين سإنة بها سإماعهم وأقرانأهم، طالب أبي بن ويحيى الدورنأي محمد بن
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بن بكر أبو الشيخ عنه الصول.ّ روى صحيح الحديث كثير ومائتين.ّ وكان
إليه اختلفت وقد ومشايخنا، سإعد بن الله وعبد الحافظ علي وأبو إسإحاق

عنه، سإماعاتي من حرف إلى أصل ولم الكثير، منه وسإمعت سإنة من أكثر
اختلفي لكثرة شيوخي في خرجته لكني حديثه من بشيء عنه أحدث ولم

اللغة من شيء في شك إذا خزيمة بن إسإحاق بن محمد بكر أبو إليه.ّ وكان
سإنة الولى جمادى في المحمداباذي.ّ وتوفي طاهر أبي إلى إل فيها يرجع ل

مئة.ّ وثالث وثالثاين سإت
سإمع النيسابوري المحمداباذي الحسن بن الفضل بن العباسا الفضل وأبو

بكر أبا وببغداد الهللي، الحسن بن وعلي السلمي يوسإف بن أحمد بنيسابور
الكثير وغيرهم.ّ وكتب لدوري محمد بن والعباسا الصغانأي إسإحاق بن محمد

وثالث عشرة اثانتي سإنة المحرما في بالري.ّ وتوفي الرازي حاتم أبي عن
مئة.ّ
المحمداباذي يزيد بن عمر واسإمه حفص أبي بن أحمد علي وأبو

عبد وبالري زرارة بن وعمرو إبراهيم بن إسإحاق بنيسابور النيسابوري.ّ سإمع
منيع بن أحمد وببغداد حميد، بن ومحمد الهسنجانأي عاصم بن السلما

بن ونأصر القاضي الله عبد بن سإوار وبالبصرة الجوهري، سإعيد بن وإبراهيم
بن سإلمة وبالحجاز العلء، بن محمد كريب أبا وبالكوفة الجهضمي، علي

الحافظ علي أبو عنه وأقرانأهم.ّ روى عمر أبي بن يحيى بن ومحمد شبيب
يقول: مات الفضل.ّ وكان بن إبراهيم بن ومحمد هانأي بن صالح بن ومحمد
ابن وأنأا ومائتين وثالثاين ثامان سإنة زرارة بن وعمرو إبراهيم بن إسإحاق

سإنة.ّ  وعشرين إحدى
ًا كان النيسابوري، المحمداباذي الفضل بن محمد الحسن وأبو بندار

الله عبد عن مات.ّ يروي وبها سإجستان إلى وخرج العلماء ترك ثام بجرجان،
عدي بن أحمد وأبو السإماعيلي بكر أبو عنه الدمشقي.ّ روى مسلم بن

ومائتين.ّ وتسعين ثامان سإنة في بسجستان الحافظ.ّ ومات
وفي المشددة، الميم وفتح المهملة، الحاء وفتح الميم، المحمدي: بضم

المؤمنين أمير بن الحنفية بن محمد إلى النسبة المهملة.ّ هذه الدال آخرها
إليه:  والمنتسب عنه، الله رضي طالب أبي بن علي

محمد بن القاسإم بن أحمد بن الحسن بن محمد بن نأاصر بن علي الفضل أبو
بن علي بن الحنفية بن محمد بن جعفر بن الله عبد بن جعفر بن الله عبد بن

يسكن وكان التبن، باب مشهد نأقيب بغداد، أهل من المحمدي، طالب أبي
الجوهري علي بن الحسن محمد أبا بالنأساب.ّ سإمع معرفة الكرخ.ّ له

بن طالب وأبو النأصاري أحمد بن المبارك المعمر أبو عنه لي وغيره.ّ روى
بعد مئة.ّ وتوفي وأربع وأربعين إحدى سإنة ولدته الصيرفي.ّ وكانأت خضير

هذه في منه سإمع الطيوري فولذ بن بكر أبا فإن مئة، وخمس سإت سإنة
السنة.ّ
قيل وإنأما المحمدية، لهم يقال الشيعة غلة من وهم المامية، من وطائفة

بن الحسن بن الله عبد بن محمد خروج ينتظرون لنأهم المحمدية لهم
جعفر أبي عهد من انأتظاره على فهم طالب، أبي بن علي بن الحسن

بقتله.ّ الخبر تواتر مع هذا، يومنا إلى المنصور
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المحمري: بالحاء المهملة المفتوحة بين الميمين أولهما مضمومة والخرى مشددة
مكسورة، وفي آخرها الراء، هذه النسبة إلى طائفة من الباكية الخرمدينية يقال لهم

المحمرة لنأهم لبسوا الحمر من الثياب في أياما بابك، فقيل لهم المحمرة.ّ والمحمرة
هم البابكية في العقيدة، وقيل سإموا بذلك لنأهم يزعمون أن مخالفيهم من المسلمين

حمر.ّ والتأويل الول أصح، وقيل إنأهم في عقائدهم وإباحة نأكاح المحارما كالحمر.ّ وقال
ًا ولوا كانأوا من الدواب الشعبي: لعن الله الروافض لو كانأوا من الطير لكانأوا رخم

ًا من المجوسا يقال لهم الجهار ًا.ّ والسبب في ابتداء دعوتهم أن نأفر لكانأوا حمر
بختيارية جمعهم فتذاكروا ما كان عليه أسإلفهم من الملك الذي غلب عليه المسلمون

فقالوا ل سإبيل لنا إلى دفعهم عنه بالسيف لكثرتهم وقوتهم، ولكن نأحتال بتأويل
شرائعهم على وجوه يعود أمرها إلى موافقة أديان السإلف من المجوسا، وقالوا في

فيهم: هذه الحيلة: بايدار.ّ وقال أبو عبادة البحتري 
ومغرب غيه في فمشرقتهافتـوا الذين المحمرة تلك

تتلهـب أيديهم على شعلكأنأهـا والبارقات نأاهضتهم
الدماء وأشرفت سإلبوا
يسلبـوا لم فكأنأهم محمرةعليهم

وفي الخرى، الميم وضم المهملة، الحاء وسإكون الميم المحمودي: بفتح
أجداد لبعض اسإم وهو محمود إلى النسبة هذه المهملة، الدال آخرها

وبيت بالعلم، معروف مشهور بمرو المحمودية وبين إليه المنتسب
والبلد.ّ  بغزنأة معروف والملك بالسلطنة المحمودية

المحمودي مغلس بن محمود بن محمد بن محمد بن أحمد محمد أبو وأما
بن محمد منصور أبي عن بخارى.ّ يروي أهل من كان البخاري، المعدل
وسإبعين أربع سإنة في السغدي.ّ وتوفي المقرئ قديد بن محمد بن الحسن
مئة.ّ وثالث

خلف بن مجاهد بن محمود بن إبراهيم بن الرحمن عبد بن علي الحسن وأبو
في جيحون.ّ ذكرته آمل حكومة على كان المحمودي، كلب بن يانأة بن

اليانأي.ّ
بخارى.ّ أهل من البخاري، محمود بن الله عبد بن يحيى بن يحيى زكريا وأبو

محمد بن الله وعبد الجوزجانأي بن جعفر وأبا محتاج بن علي بخراسإان سإمع
الله عبد أبو منه الصفار.ّ سإمع محمد بن إسإماعيل وبالعراق يعقوب، بن

أهل إماما المحمودي زكريا فقال: أبو التاريخ في وذكره الحافظ الحاكم
ًا نأيسابور إمامها.ّ ورد وابن ببخارى عصره في الحديث تسع سإنة متفقه

ً ذلك بعد وردها ثام مدة وأقاما العراق من انأصرف وثالثاين.ّ ثام من رسإول
وأغلقت مئة وثالث وثامانأين أربع سإنة صفر في ببخارى السلطان.ّ ومات

بوفاته.ّ  الحوانأيت
المحمودي ذر أبي بن محمد بن أحمد بن الحسين بن علي بن عمر سإعد وأبو

ً كان هذا سإعد بلخ.ّ وأبو جدة الطالقانأي.ّ سإكن حسن الطبع لطيف فاضل
وأبا الحافظ الوخشي علي بن الحسن علي أبا العبادة.ّ سإمع كثير السيرة
ببلخ منه وغيرهما.ّ سإمعت البسطامي أحمد بن محمد بن منصور المظفر

وخمسين سإبع سإنة رمضان شهر في ببلخ.ّ ولد مدة القضاء ولي قد وكان
مئة.ّ وخمس وأربعين سإت سإنة رمضان شهر في مئة.ّ وتوفي وأربع



مشكاة مكتبة                    للسمعانأي النأساب كتاب
 السإلمية

آخر الياء آخرها وفي الميمين بين الساكنة المهملة المحمويي: بالحاء
بهذه محمويه.ّ والمشهور وهو الجد إلى النسبة الواو.ّ هذه بعد الحروف
النسبة: 

جابر عم المحمويي محمويه بن أحمد بن محمد بن الحسن بن محمد بكر أبو
بن الله عبد القاسإم أبي عن البصرة.ّ حدث سإكن بغداد، أهل من ياسإين، بن

بن أحمد بكر وأبي السجستانأي داود أبي بن الله عبد بكر وأبي البغوي محمد
علي بن الحسين الله عبد أبو القاضي عنه المقرئ.ّ روى مجاهد بن موسإى

الصيمري.ّ
ذكرته الحيانأي المحمويي محمويه بن الحسن بن جابر الحسن أبو أخيه وابن
المهملة.ّ الحاء في

النسبة هذه مفتوحة، أولهما الميمين بين الساكنة المهملة المحمي: بالحاء
الحسن علي أبو منهم المحمية لهم يقال بنيسابور كبير بيت وهو محمد، إلى
من المحمي محمد بن محمد بن النضر بن الله عبيد بن محمد بن أحمد بن

بن محمد بن علي عن بها وحدث بغداد عدل.ًّ قدما ثاقة كان نأيسابور، أهل
علي وأبي الصم العباسا وأبي المروزيين مالك بن محمد صخر وأبي حبيب

أبو عنه وغيرهم.ّ روى الفقيه البخاري سإهل بن وأحمد النيسابوري الحافظ
النعالي.ّ  طلحة بن ومحمد الزهري القاسإم

الله عبيد بن محمد بن أحمد بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخيه وابن
الشيخ جده وكان والثروة، الزعامة بيت من نأيسابور أهل من المحمي،
أبو الحافظ: كان الله عبد أبو الحاكم المحمي.ّ قال الحسن أبو الرئيس

رأيته ولقد أهله، إلى والختلف بالعلم إل يشتغل ل شبابه عنفوان في محمد
ثام يده، بخط الوليد أبي السإتاذ مجلس في ويعلق حسنة، مناظرة يناظر

وأقرانأه الشرقي محمد بن الله عبد سإمع ذلك بعد والثروة بالضياع اشتغل
داره في مئة.ّ ودفن وثالث وثامانأين إحدى سإنة رجب في يحدث.ّ توفي ولم

بملقباذ.ّ
عبيد بن محمد بن أحمد بن الله عبيد منصور أبو ذكره السابق أخو وهو وعمه

ابن الرئيس نأيسابور أهل من الحسن، أبي بن المحمي النصر بن الله
ًا وأكثرهم للمسلمين، ونأصيحة يانأة الناسا أحسن من وكان الرئيس، احتياط
ًا أكثرهم ومن والرعية للراعي بن محمد بكر أبا يعنيه.ّ سإمع ل ما لكل ترك
بن الحسن علي وأبا الثقفي إسإحاق بن محمد العباسا وأبا خزيمة بن إسإحاق

الوفاء وأبا الجرشي محمد بن أحمد عمرو وأبا الطوسإي نأصر بن علي
أبو الحاكم عليه وقرأ يسير، بشيء حدث الماسإرجسي، الحسن بن المؤمل

ومات سإواه أحد منه يسمع لم أنأه تاريخه في قصة وذكر الحافظ الله عبد
أحمد بكر أبو القاضي عليه وصلى مئة، وثالث وخمسين سإبع سإنة رجب في
خاله.ّ منصور أبو الرئيس وكان الجرشي، الحسن بن

بن الله عبيد بن محمد بن أحمد بن محمد العباسا أبي بن النضر القاسإم وأبو
عبد بن علي أبا نأيسابور.ّ سإمع أهل من الحفيد، المحمي محمد بن النضر

مروية بن القاسإم وأبا القطان الحسين بن محمد بكر وأبا الثقفي الوهاب
عبد أبو الحاكم منه سإمع وحدث وأملى الفوائد له وخرج وأقرانأهم، المزكي

مئة.ّ وثالث وتسعين خمس سإنة شعبان في وقال: توفي الحافظ الله
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هذه المفتوحة، الواو وتشديد المهملة، الحاء وفتح الميم، المحولي: بضم
إحدى وهي بغداد، من فرسإخين على قرية وهي المحول، إلى النسبة

إليها:  بالنسبة والمشهور منتزهاتها،
أبو عنه الله.ّ روى إلى المنقطعين الزهاد أحد العابد المحولي جعفر أبو

كلمه.ّ الترجمانأي إبراهيم
المحولي له قيل إنأما المحولي، الجري بساما بن خلف بن محمد بكر وأبو
ًا يسكن لنأه منه يخرج الباب هذا لعل المحول، باب له يقال ببغداد موضع

المليحة.ّ حدث الكثيرة التصانأيف صاحب بكر المحول.ّ وأبو إلى المقاصد
الدنأيا أبي بن بكر وأبي بكار بم والزبير الزدي السري أبي بن محمد عن

عدي بن أحمد أبو عنه الرمادي.ّ روى منصور بن وأحمد خيثمة أبي بن وأحمد
بريه بن جعفر وأبو النأباري بن بكر وأبو الخزاز حيويه بن عمر وأبو الحافظ

ومئة.ّ  وثالثاين تسع سإنة في الهاشمي.ّ وتوفي
بن محمد أخو المحولي، بساما بن المرزبان بن خلف بن أحمد الله عبد وأبو

عن وروايات تصانأيف وله وأشعار، وملح أخبار صاحب الصغر، وكان خلف،
الدنأيا أبي بن بكر وأبي طاهر أبي بن وأحمد الوراق سإعد أبي بن الله عبد

بن العباسا بن محمد عمر أبو عنه وغيرهم.ّ حدث السكري سإعيد وأبي
مئة.ّ وثالث عشر سإنة ومات حيويه،

وكان المحول، أهل من المحولي، سإالم بن سإلمان بن الضحاك الزهر وأبو
ًا ً شاعر ًا فاضل المعمر أبي مشيخة في اسإمه رأيت والدب، باللغة عارف

عنه وكتبت إليه فخرجت بالمحول يعيش هو لي فقال عنه فسألته النأصاري
ًا شعره.ّ من أقطاع

والخاء الميم باب
المنقوطة الباء وفتح المنقوطة الخاء وسإكون الميم، المخبزي: بفتح

الرغفان فيه يخبز موضع وهو المخبز، إلى النسبة زاي.ّ هذه وبعدها بواحدة،
والمشهور المخبز له يقال الخليفة دار داخل ببغداد، موضع الساعة وإلى
النسبة:  بهذه

جعفر بن الفضل بن عثمان ابنا الوهاب عبد الفتح وأبو أحمد الفرج أبو
المخبزي، بابني يعرفان الخطيب: كانأا بكر أبو قال بغداد، أهل من المخبزي،

عنهما كتبت حبابة، بن إسإحاق بن محمد بن الله عبيد القاسإم أبي عن وحدثاا
ًا.ّ قلت بن علي بن يحيى محمد أبو المخبزي بن الفرج أبي عن لي روى جميع

في ولدته كانأت الوهاب عبد الفتح أبو ببغداد.ّ وأما المدير الطراح بن محمد
مئة.ّ وأربع خمسين سإنة من رجب في ومات مئة، وثالث وسإبعين تسع سإنة

بعدها المهملة، الدال وضم المعجمة، الخاء وسإكون الميم المخدوجي: بفتح
وهو قضاعة، من بطن وهو مخدوج إلى لنسبة هذه الجيم، آخرها وفي الواو،

بن حلوان بن تغلب بن وبرة بن أسإد بن الله تيم بن فهم بن الحر بن مخدوج
قضاعة.ّ  بن الحاف بن عمران

آخرها وفي اللف، بعدها الساكنة، المعجمة والخاء الميم، المخراقي: بكسر
عبد بن داود بن إسإماعيل لجد اسإم وهو مخراق، إلى النسبة هذه القاف،

بن وسإليمان أنأس بن مالك عن المخراقي.ّ يروي المديني مخراق بن الله
ميمون بن محمد عنه أويس.ّ روى أبي بن وإسإماعيل والدراوردي بلل
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عبد البصري.ّ قال موسإى بن الله ورزق خلف بن وبكر المكي الخياط
الحديث.ّ  ضعيف يقول: هو أبي الماما: سإمعت حاتم أبي بن الرحمن

المهملة الراء وفتح المنقوطة، الخاء وسإكون الميم، المخرمي: بفتح
مناف عبد بن نأوفل بن مخرمة بن المسور إلى النسبة هذه المخففة،
النسبة:  بهذه والمنتسب القرشي،

من المخرمي مخرمة بن المسور بن الرحمن عبد بن جعفر بن الله عبد أبو
عنه روى المقبري وسإعيد صالح أبي بن سإهيل عن يروي المدينة، أهل

الثقات عن يروي حتى الخبار في الوهم كثير المدينة.ّ وكان وأهل العراقيون
مقلوبة، أنأه شهد صناعته الحديث من فإذا الثابات، حديث يشبه ل ما

ومائة.ّ سإبعين سإنة الترك.ّ مات فاسإتحق
مخرمة ولد من ماكول: لعله ابن قال المكي، المخرمي الله عبد بن ومحمد

محمد بن العزيز عبد عنه روى الشافعي، إدريس محمد عن يروي نأوفل بن
زبالة.ّ بابن المعروف الحسن بن

السيرة، صاحب المحرمي، القرشي بسار بن إسإحاق بن محمد بكر أبو وأما
التابعين، من جماعة أدرك مناف عبد بن المطلب بن مخرمة بن قيس مولى

المدينة.ّ أهل من وهو
هذه المكسورة، الراء وتشديد المعجمة، الخاء وفتح الميم، المخرمي: بضم

لن المخرما له قيل وإنأما مشهورة، ببغداد محلة وهي المخرما، إلى النسبة
الكلبي.ّ  ابن به.ّ قال فسميت نأزلها المخرما بن يزيد ولد بعض

ببغداد، الكرخي محمد بن وإبراهيم الحافظ بن أحمد بن إسإماعيل أخبرنأا
أنأا الحافظ يوسإف بن حمزة أنأا الجرجانأي مسعدة بن إسإماعيل قال: أخبرنأا

الصوفي إسإحاق ابن بن الحسين بن أحمد أنأا الحافظ، عدي بن الله عبد أبو
ًا سإمعت ًا يقول: دارنأا معين بن يحيى يقول: سإمعت الدوري عباسإ بوق
بهذه والمشهور السفل، ومفيض الكذابين معدن والمخرما قطوطا، وسإويقة

سإعيد بن يحيى عن يروي المخرمي، سإالم بن خلف محمد النسبة: أبو
كان سإالم بن حبان: خلف بن حاتم أبو مهدي.ّ قال بن الرحمن وعبد القطان

الصوفي، الجبار عبد بن الحسن بن أحمد عنه حدثانا المتقنين، الحفاظ من
ومائتين.ّ وثالثاين إحدى سإنة رمضان آخر في مات
ابن عن يروي بغداد، أهل من المخرمي، يزيد بن نأصر بن سإعدان عثمان وأبو

وأبو العرابي زياد بن محمد بن أحمد سإعيد وأبو العراقيون عنه روى عيينة،
ببغداد.ّ  عمر.ّ مات ممن وكان الرزاز، البحتري بن عمرو بن محمد جعفر

عن يروي جعفر، أبو القاضي المخرمي المبارك بن الله عبد بن ومحمد
وأزهر مهدي بن الرحمن وعبد القطان سإعيد بن ويحيى عليه بن إسإماعيل

ًا وكان وغيرهم، الجراح بن ووكيع هارون بن ويزيد السمان سإعد بن ثابت
ًا، سإفيان بن ويعقوب الرازي حاتم وأبو صحيحه، في البخاري عنه أخرج عالم

عنه حدث من وآخر صاعد، وابن النسائي الرحمن عبد وأبو الحربي وإبراهيم
المحاملي.ّ إسإماعيل بن الحسين

عن حدث المخرمي، أيوب بن محمد بن الله عبد بن إبراهيم إسإحاق وأبو
القواريري عمر بن الله وعبيد غانأم بن والفضل الجرمي محمد بن سإعيد

العسكري الله عبد وأبو الصواف بن علي أبو عنه السفطي.ّ روى وسإري



مشكاة مكتبة                    للسمعانأي النأساب كتاب
 السإلمية

رمضان شهر في وغيرهم.ّ ومات الزهري الفضل وأبو الزيات بن حفص وأبو
مئة.ّ وثالث أربع سإنة
عن خرتك.ّ حدث يلقب النحوي، المخرمي العطار جعفر بن محمد بكر وأبو

وأبو المظفر بن محمد عنه الدوري.ّ روى محمد بن وعباسا عرفة بن الحسن
الدارقطني.ّ عمر بن علي الحسن

أهل من المخرمي، شداد بن إسإماعيل بن سإهل بن حميد بن محمد بكر وأبو
والهيثم الفريابي محمد بن وجعفر الحباب بن الفضل خليفة أبا سإمع بغداد،

بن وأحمد البراثاي العباسا وأبا المطرز زكريا بن وقاسإم الدوري خلف بن
الدارقطني عمر بن علي الحسن أبو عن الصوفي.ّ روى البار عبد بن الحسن

بن وبشرى الصبهانأي المظفر بن وعلي الحفار محمد بن هلل الفتح وأبو
محمد قال الفرات بن الحسن أبو الحافظ.ّ قال نأعيم وأبو الرومي الله عبد
إل القدماء الحفاظ مع كتب غرائب، أحاديث عنده كان المخرمي حميد بن
كان لنأه ذلك تعمد أحسبه ول يموت أن قبل أشياء في تخليط منه كان أنأه

الفوارسا أبي بن محمد الغفلة.ّ وقال تلحقه النأسان أن إل المر جميل
ًا سإمع وكان شديد، تساهل فيه كان المخرمي حميد بن الحافظ: محمد حديث

ًا وسإتين إحدى سإنة الول ربيع شهر في ومات شره، منه كان أنأه إل كثير
مئة.ّ وثالث

حلوان.ّ سإمع قاضي المخرمي المبارك بن الله عبد بن محمد جعفر وأبو
عبد وعب الجراح بن ووكيع مهدي بن الرحمن وعبد القطان سإعيد بن يحيى
من وكان سإعد، بن وأزهر عيسى بن وصفوان أسإامة وأبا نأمير، بن الله

إسإماعيل بن محمد عنه بالحديث.ّ روى وأعلمهم للثار، الناسا أحفظ
الحربي وإبراهيم سإفيان بن ويعقوب الرازي حاتم وأبو صحيحه في البخاري

بن محمد بن ويحيى الباغندي بن محمد بن ومحمد النسائي الرحمن عبد وأبو
حنبل: قال بن أحمد بن الله عبد المحاملي.ّ قال إسإماعيل بن والحين صاعد

الميت، نأغسل " كنا عمر ابن عن نأافع عن الله عبد حديث أبي: كتبت لي
الجانأب ذلك قال: وفي " قال: قلت: ل، يغتسل ل من ومنا يغتسل من فمنا

هشاما أبي عن به يحدث الله عبد بن محمد له يقال شاب المخرمي
فقال: كان نأصر بن أحمد بن نأصر عن.ّ وذكره فاكتبه وهيب عن المخزومي

ومائتين.ّ وخمسين أربع سإنة في ومات المأمونأين المتقنين الحفاظ من
بن سإفيان سإمع المخرمي، صبيح بن أيوب بن محمد بن الله عبد محمد وأبو

بن وعلي رواد أبي بن العزيز عبد بن المجيد وعبد سإليمان بن ويحيى عيينة
عبادة.ّ بن وروح بكار بن وبكر محمد بي وأسإباط نأمير بن الله وعبد عاصم

بن ومحمد صاعد بن محمد بن ويحيى القطان حسنويه بن علي عنه روى
عبد الصفار.ّ وقال محمد بن وإسإماعيل عاش بن يحيى بن والحسين مخلد

بن محمد صدوق.ّ قال وهو أبي، مع منه حاتم: سإمعت أبي بن الرحمن
أيوب بن الله عبد وكان رأى من بسر قال الباغندي، سإليمان بن محمد

في فانأحدرت القضاء، بتقليده الخليفة توقيع فخرج إلي يقرب المخرمي
بابه أيوب بن الله عبد على دققت حتى بغداد إلى رأى من سإر من الحال
هي؟! قال: وما بخير، الله فقلت: له: البشرى! فقال: بشرك إلي، فخرج

أو رأى من سإر إما البلدية لحد القضاء بتقليدك السلطان توقيع قلت: خرج
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السلطان أصحاب بالنار.ّ وجاء الله وقال: بشرك الباب بغداد.ّ قال: فأطبق
وسإتين خمس سإنة الولى جمادى في ومات فانأصرفوا إليهم يظهر فلم إليه

التسعين.ّ جاز وفد ومائتين
بن مخرما ابنا وحيدة وردان فهو مخرما الدارقطني: وأما القبائل: قال ومن

عليه الله صلى النبي إلى وفدا العنبر بني من جناب بن قرط بن مخرمة
الحارثاي أبو الحارث مخرما بن دريد: يزيد ابن لهما.ّ وقال ودعا فأسإلما وسإلم

ببغداد.ّ المخرما صاحب ولد من
آخرها وفي الزاي، وضم المعجمة، الخاء وسإكون الميم، المخزومي: بفتح 

عمرو.ّ بن مخزوما بني إلى تنسب قبيلتين: إحداهم إلى النسبة هذه الميم،
غالب.ّ بن لؤي بن كعب بن مرة بن يقظة بن مخزوما هو قريش مخزوما

إليهم:  بالنسبة والمشهور
المخزومي.ّ الرحمن عبد بن عكرمة بن الله عبد
سإلمة أبي بن حنظلة بن محمد بن يزيد بن الرحمن عبد بن محمد عمر وأبو
يقظة بن مخزوما بن عمر بن الله عبد بن هلل بن السإد عبد بن سإفيان بن
عمر بن محمد بعد ببغداد القضاء ولي مكة، أهل من المخزومي، مرة بن

الحسن بن محمد عنه جريج.ّ روى ابن من الحديث سإمع قد وكان الواقدي،
الرشيد مكة.ّ وأقره على الهادي موسإى واسإتقضاه المخزومي، زبالة بن

ًا بغداد قضاء فوله المأمون صرفه حتى بن الله عبد صرفه.ّ قال ثام أشهر
محمد في جلسائه بعض له فقال الرشيد، المؤمنين أمير عند مصعب: كنت

تضيع فقلت: ل القضاء، بليل مثله وليس السن حدث الرحمن: هو عبد بن
ًا الله عاب وقلت: هل عليهم فأقبلت فيه، أنأا مجلس في قريش من فتي أحد

تعالى: " الله قال أفتعيبونأه؟! وقد السن حدث المؤمنين أمير بالحداثاة،
أنأا المؤمنين: صدق، أمير لهم " فقال إبراهيم له يقال يذكرهم فتى سإمعنا
القضاء.ّ على بالحداثاة.ّ وأقره أتعيبونأني السن أحدث

بن حليس بن يحيى بن محمد بن محمد بن الله عبيد بن محمد الحسن وأبو
المغيرة بن الوليد بن الله عبد بن الحارث بن الله عبد بن يحيى بن الله عبد
في السلمي.ّ وذكرته المخزومي يقظة بن مخزوما بن عمر بن الله عبد بن

السنن.ّ
بن الرحمن عبد منهم: أبو جماعة إليه فالمنتسب المغيرة بن مخزوما وأما

المخزومي.ّ الحارث
واللما الساكنة، الخاء بينهما المعجمة، والشين الميم المخشلبي: بفتح

خرز وهو المخشلب، إلى النسبة هذه الموحدة، الباء آخرها وفي المفتوحة،
النسبة:  بهذه والمشهور

أهل من المخشلبي، القرقسانأي محمد بن الصبغ بن محمد بكر أبو
بن إبراهيم بن محمد بكر أبو عنه إهاب.ّ روى بن مؤمل عن قرقيسيا.ّ يروي

بقرقيسياء.ّ منه وسإمع الصبهانأي الحافظ المقرئ
النسبة، صورة لها اللفظة هذه المعجمة، الخاء وسإكون الميم، مخشي: بفتح

بها:  والمشهور اسإم، وهي
مع وسإار المنافقين، من كان سإلمة، بني حليف الشجعي، حمير بن مخشي

نأزلت: " فيه وقيل تاب، ثام به وأرجفوا تبوك إلى وسإلم عليه الله صلى النبي
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ًا.ّ اليمامة يوما " وقتل طائفة تعذب منكم طائفة عن تعف إن شهيد
وغيره.ّ عروة بن هشاما عن البصرة.ّ يروي أهل من شيخ معاوية بن ومخشي

النبي عن ورواية صحبة له مخشي بن وغيره.ّ وأمية شبة بن عمر عنه روى
بن أمية بن الرحمن عبد بن المثنى ابنه عنه وسإلم.ّ روى عليه الله صلى

سإوادة، بن بكر عنه روى الفراسإي ابن عن يروي مخشي بن ومسلم مخشي
البصريين.ّ عند حديثه

هي قيس، بن مخشي أبي بن الله عبيد بن الله عبد بن سإفيان بنت حجير أما
شبل.ّ المخزومي.ّ قاله هشاما بن العاصا بن خالد بن المغيرة بنت فاطمة أما

مصري.ّ المصري، طخشي أخي بن الفرغانأي مخشي بن إبراهيم بن وأحمد
بن سإليمان القاسإم أبو عنه عفير.ّ روى بن سإعيد بن الله عبيد عن يروي
الطبرانأي.ّ أيوب بن أحمد

بن وحماد زياد بن الواحد عبد عن البصري.ّ يروي مخشي بن حاتم بن وأحمد
الرازي.ّ الكريم عبد بن الله عبيد زرعة أبو عنه زيد.ّ روى

المهملة، الدال آخرها وفي المعجمة، الخاء وسإكون الميم، المخلدي: بفتح
بهذه والمشهور إليه، المنتسب بعض لجد اسإم وهو مخلد، إلى النسبة هذه

النسبة: 
المخلدي الهروي مخلد بن محمد بن الله عبد بن محمد الحسن أبو

إسإحاق بن محمد العباسا أبي عن نأيسابور.ّ يروي أهل من النيسابوري،
الحسن بن المؤمل الوفاء وأبي الذهبي الحسن بن أحمد بكر وأبي السراج

الله عبد أبو الحاكم عنه وغيرهم.ّ روى العمش حامد وأبي الماسإرجسي
وأبي الصيرفي أحمد بن يعقوب بكر أبي مثل سإواه وجماعة ووثاقه الحافظ

التاريخ في الحافظ الله عبد أبو الحاك الزهري.ّ ذكره الحسن بن أحمد حامد
وهو عصره، في البيوتات أهل وبقية العدالة شيخ المخلدي محمد فقال: أبو

السنة.ّ دار في الملء صاحب الرواية، في متقن والسماع، الكتب صحيح
مئة.ّ  وثالث وثالثاين تسع سإنة رجب من الخامس في وتوفي

أحمد حامد أبا المخلدي.ّ سإمع أحمد بن محمد بن يحيى عمرو أبو أخوه وأما
التميمي.ّ عبدان بن ومكي الله عبد محمد أبا وأخاه الشرقي بن محمد بن

عمرو فقال: أبو التاريخ في وذكره الحافظ الله عبد أبو الحاكم عنه روى
القرآن، وقرأ المجتهدين، العباد ومن البيوتات أهل مشايخ من كان المخلدي

الحسين بن أحمد بكر أبي ورفيق ابنته، على القاضي منصور بن يحيى وختن
ًا والشاما بالعراق وسإماعه أسإفاره في المقرئ مهران بن الثلثاين، بعد مع

عنه.ّ الواسإطي الشيخ ذاك عن خيثمة أبي بن بكر لبي التاريخ بكتاب وحدث
مئة، وثالث وثامانأين ثالث سإنة الخر ربيع من والعشرين الثالث في وتوفي
سإنة.ّ وسإبعين ثامان ابن وهو معمر باب مقبرة في ودفن

المخلدي المطوعي شيبان بن مخلد بن علي بن الحسن محمد أبو وجدهم
بن ومحمد زرارة بن وعمرو الحنظلي إبراهيم بن إسإحاق بنيسابور سإمع
هارون وبالحجاز الدورقي، إبراهيم بن ويعقوب منيع بن أحمد وبالعراق رافع،

الله عبد أبو عنه وغيرهم.ّ روى العلء بن الجبار وعبد الفردي موسإى بن
وتسعين تسع سإنة مات أنأه حفيده وذكر وجماعة الحافظ يعقوب بن محمد

ومائتين.ّ
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هذا الصاد، آخرها وفي اللما، وكسر الخاء، وفتح الميم، المخلص: بضم
طاهر أبو به واشتهر بينهما، ويفصل الغش من الذهب يخلص لمن السإم
من المخلص، زكريا بن الرحمن عبد بن العباسا بن الرحمن عبد بن محمد

ًا ثاقة كان بغداد، أهل ًا صدوق ًا صالح أبي بن بكر أبا الحديث.ّ سإمع من مكثر
بن يحيى محمد وأبا البغوي محمد بن الله عبد القاسإم وأبا السجستانأي داود

الرحمن عبد بن الله وعبيد السوسإي سإليمان بن وأحمد صاعد بن محمد
أبو عنه أمثالهم.ّ روى من وجماعة الصيدلنأي أحمد بن ورضوان السكري

الحسن بن الله وهبة الخلل محمد وأبو الزهري القاسإم وأبو الرقانأي بكر
من كثيرة جماعة في البقور بن الحسين وأبو التنوخي القاسإم وأبو الللكائي

علي بن محمد بن محمد نأصر أبو الشريف آخرهم والمتأخرين المتقدمين
وأول مئة، وثالث خمس سإنة شوال في ولدته الصوفي.ّ وكانأت الزينبي
منيع بنت ابن من مئة وثالث عشرة اثانتي سإنة القعدة ذي في سإماعه

ثامان وله مئة، وثالث وتسعين ثالث سإنة من رمضان شهر في البغوي.ّ ومات
سإنة.ّ  وثامانأون

وفي المشددة، اللما وفتح المعجمة، الخاء وفتح الميم، المخلطي: بضم
جنس كل من اليابسة الفاكهة وهو المخلط بيع إلى النسبة هذه الطاء، آخرها

بهذه والمشهور المخلطي، هذا يبيع لمن فيقال ببعض، ببعضها خلط إذا
النسبة: 

بغداد، أهل من المخلطي، الدباسا أحمد بن الحسن بن أحمد الله عبد أبو
ًا شدا قد كان الفراء بن الحسين بن محمد يعلي أبي على الفقه من طرف

المبارك بن غالب بن الحسن علي أبي ومن منه، الحديث وسإمع القاضي،
العزيز عبد بن أحمد بن المبارك المعمر أبو عنه لنا وغيرهما.ّ روى المقرئ
ودفن مئة وخمس ثامان سإنة الولى جمادى في النأصاري.ّ وتوفي الزجي

حرب.ّ بباب
بهذه والمشهور اللما، آخرها وفي الواو، وتشديد المعجمة، المخولي: بالخاء

النسبة: 
السبيعي.ّ روى إسإحاق أبي عن يروي الكوفي، المخولي الله عبد بن إسإحاق

جحادة.ّ بن محمد بن إسإماعيل عنه
وهي مخة إلى النسبة هذه المشددة، المعجمة والخاء الميم، المخي: بفتح

الحافي.ّ  الحارث بن بشر أخت اسإم
أخت مخة بنت ابن هو المخي الكاتب نأصر بن منصور بن عمر حفص وأبو

بن أحمد بن الله عبد عنه حدث حكايات، الحارث بن بشر عن روى بشر،
الصندلي.ّ محمد بن وجعفر السمسار المثنى بن ومحمد حنبل

وهو مخ إلى النسبة هذه المشددة، المعجمة الخاء ثام الميم، المخي: بضم
المعدل المخ بن الله عبد بن علي بن الله عبد الحسين أبي لجد اسإم

جميع بن أحمد بن محمد الحسين أبا صيدا.ّ سإمع أهل من المخي، الصيداوي
المير ماكول الدين هبة بن علي الحسن أبو عنه الصيداوي.ّ روى الغسانأي
وأربع سإتين سإنة الحجة ذي في البيع حجرة في بصيدا كتب أنأه وذكر الحافظ

جميع، ابن شيوخ معجم في الثانأي يعني غيره، عنده وجدت وقال: ما مئة
بصور.ّ  الدريسي سإعيد أفادنأيه
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والدال الميم باب
من بنقطتين المنقوطة الياء وكسر المهملة، والدال الميم، المدائني: بفتح

مبنية قديمة بلدة وهي المدائن، إلى النسبة هذه نأون، آخرها وفي تحتها،
بغداد.ّ من فراسإخ سإبعة على الكاسإرة مملكة دار وكانأت الدجلة، على

النسبة:  بهذه والمشهور

هرما.ّ بن عمرو عنه روى خراش، بن ربعي عن يروي المدائني، الله عبد أبو
المراسإيل ويرفع المقطوع يوصل كان المدائني، القاسإم بن خالد الهيثم وأبو

حديثه.ّ كتبة يحل ل سإعد، بن بالليث ذلك فعل ما وأكثر الموقوف، ويسند
الصفار.ّ حرب أبي بن عيسى عنه روى
طالب أبي بن جعفر أبي بن عون بن المسور بن الله عبد جعفر وأبو

بن خالد عنه روى المدائنيين عن يروي المدائن، سإكن المدائني، الهاشمي
ما الخبار من ويرسإل الثابات، عن الموضوعات يروي ممن كان كريمة، أبي

يحيى الثابات.ّ كان وافق وإن بخبره يحتج ل روايته قلة على أصول لها ليس
يكذبه.ّ معين بن

عنه روى الحول، عاصم عن روى المدائني، لحق بن هشاما عثمان وأبو
ل الثابات، حديث يشبه ل ما الثقات عن يروي الحديث، منكر العراقيون،

ثاقات.ّ أقواما عن المعلومات من أكثر لما به الحتجاج يجوز
الحارث بن نأوفل بن سإعيد بن ب سإليمان بن سإعيد بن الزبير القاسإم وأبو
من المدائني، المديني الهاشمي مناف عبد بن هاشم بن المطلب عبد بن

لي وعب المنكدر بن محمد عن بها حدث وسإكنها، المدائن نأزل المدينة، أهل
وعبد المدائني زكريا بن وسإعد حازما بن جرير عنه ركانأه.ّ روى بن يزيد بن

ًا وكان وغيرهم، النبيل عاصم وأبو المبارك بن الله الرواية.ّ وقال في صعب
سإعيد بن الزبير - عن حنبل بن أحمد - يعني الروذي: سإألت المرو بكر أبو

أو حديثين بالبصرة.ّ روى كان سإعيد بن جزرة: الزبير صالح أمره.ّ وقال فلين
مجهول.ّ ثالثاة،

معاوية أبو عنه زاذان.ّ روى بن منصور عن حدث المدائني، صبيح بن وسإلما
الضرير.ّ خازما بن محمد

ابن وهو العباسا، أبو وقيل الضرير، المدائني سإليمان بن سإلما المنذر وأبو
مسلم بن مغيرة عن وحدث بأخرة، دمشق سإكن سإوار، بن شبابة أخي

الحجاج بن وشعبة المسعودي الرحمن وعبد الصلت بن ومسلمة السراج
بن سإليمان عنه روى خنيس، بن وبكر عمر بن وورقاء العلء بن عمر وأبي
المدائنيان روح بن الله وعبد حيان بن عيسى بن ومحمد النهروانأي توبة

الدمشقيان.ّ الصمد عبد بن محمد بن ويزيد الخفش موسإى بن وهارون
فقال: عنه وسإئل بدمشق، منه أبي حاتم: سإمع أبي بن الرحمن عبد وقال
الثقفي الجرجانأي: سإلما عدي بن الله عبد أحمد أبو بالقوي.ّ وقال ليس

الحديث.ّ منكر وهو بدمشق، لمقامه الدمشقي له يقال الضرير المدائني
شعبة منه خراسإان.ّ سإمع أبناء من وهو المدائني، حر بن شعيب صالح وأبو

عنه الطائفي.ّ روى مسلم بن ومحمد معاوية بن وزهير الثوري وسإفيان
بن ومحمد حنبل بن وأحمد المقابري أيوب بن ويحيى الضبي داود بن موسإى
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والمر والصلح بالعبادة المذكورين أحد وكان المدائني، حيان بن عيسى
شيء لها: إنأه فيل امرأة يتزوج أن المنكر.ّ وأراد عن والنهي بالمعروف

ًا فقالت: أسإوأ الخلق، ًا الخلق شيء تكون أن أحوجك من منك خلق فقال: إذ
شعيب إلى المدائن إلى يقول: ذهبنا المقرئ حمدون أبو امرأتي.ّ وذكر أنأت
ًا وكان حرب، بن ًا، بنى قد وكان الدجلة، شط على قاعد ًا وطها كوخ خبز

ًا ًا ليلة كل يأخذ ومطهرة، شريط، في معلق ويأكله، المطهرة في يبله رغيف
ًا كان - وإنأما - هكذا بيده فقال ًا، جلد ًا بعد هنا أرى فقال قال وعظم لحم
السمن أريد تقعقع، عظاما وأنأا القبر إلى أدخل حتى ذوبانأه في لعملن والله
على حمل حرب بن فقال: شعيب قوله حنبل بن أحمد فبلغ والحيات، للدود
وقيل وتسعين سإت سإنة بها ومات مكة، إلى خرج إنأه الورع.ّ وقيل في نأفسه
ومئة.ّ وتسعين تسع سإنة وقيل سإبع سإنة
عيينة بن سإفيان عن المدائني.ّ يروي حيان بن عيسى بن محمد الله عبد وأبو

بن والحسن هارون بن ويزيد حرب بن وشعيب عطية بن الفضل بن ومحمد
بن الحسن عنه لنا فارسا.ّ روى بن عمر بن وعثمان عاصم بن وعلي قتيبة
والحسين المقرئ مجاهد بن بكر وأبو داود أبي بن بكر وأبو المعمري علي

ضعفه وغيرهم، الدقاق السماك بن عمرو وأبو المحاملي إسإماعيل بن
المدائني عيسى بن الحافظ: محمد أحمد أبو الحاكم الدارقطني.ّ وقال

ً كان أنأه يحكي من عليه.ّ قال: سإمعت يتابع لم بما مشايخه عن حدث مغفل
بن لله هبة القاسإم أبا الخطيب بكر أبو وسإأل الحديث، ما يدري يكن لم

الغالب كان ولكن السماع، عن يرفع ليس فقال: صالح عنه الطبري الحسن
القرآن.ّ إقراء عليه

 
عبد مولى المدائني شعيب أبي بن الله عبد بن محمد بن علي الحسن وأبو

إلى عنها انأتقل ثام المدائن، سإكن بصري وهو القرشي، سإمرة بن الرحمن
عنه المصنفة.ّ روى الكتب صاحب وهو وفاته، حين إلى بها يزل فلم بغداد
بن يحيى أسإامة.ّ قال أبي بن والحارث خيثمة أبي بن وأحمد بكار بن الزبير
يقول: من ثاعلب العباسا أبو كتبه.ّ وكان المدائني عن مرة: اكتب غير معين
فعليه السإلما أخبار أراد ومن عبيدة، أبي بكتب فعليه الجاهلية أخبار أراد

سإرد المدائني الحسن أبا أن أسإامة أبي بن الحارث المدائني.ّ ذكر بكتب
في له فقيل سإنة، مئة قارب قد كان وأنأه سإنة، بثلثاين موته قبل الصوما

بالبصرة، ومنشأه مولده وكان أعيش، أن قال: أشتهي تشتهي؟ مرضه: ما
بها توفي حتى بها يزل فلم بغداد، إلى صار ثام حين بعد المدائن إلى صار ثام

ًا وكان ومائتين، وعشرين أربع سإنة القعدة ذي في وأخبار الناسا بأياما عالم
ًا وأنأسابهم العرب ًا للشعر وراوية المغازي بالفتوح عالم ذلك.ّ ذكر في صدوق

سإنة.ّ وتسعون ثالث وله ومائتين وعشرين خمس سإنة في مات أنأه غيره
المدائني هلوات الربيع أبو وهو السإماء في له نأظير ل اسإم القدماء ومن
الثوري.ّ عنه روى ومجاهد جبر بن ومجاهد جبير بن سإعيد عن روى

آخرها وفي الراء، وبعدها المهملة، الدال وسإكون الميم المدركي: بضم
بهذه والمشهور مدرك، وهو المنتسب، أجداد إلى النسبة هذه الكاف،

النسبة: 
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عن الباشانأي.ّ يروي الزاهد المدركي مدرك بن أحمد بن سإعيد عاصم أبو
إسإماعيل أبو عنه الهروي.ّ روى الرافاء الله عبد بن محمد بن حامد علي أبي
أماليه.ّ في النأصاري علي بن محمد الله عبد

جيم، آخرها وفي اللما وكسر المهملة، الدال وسإكون الميم، المدلجي: بضم
بالباء، الولد يلحقون الذين القافة من وهم مدلج، بني إلى النسبة هذه

منهم: 
- المدلجي: وأخوة جعشم بن مالك بن سإراقة - وقيل جعشم بن سإراقة

بن الرحمن عبد ابنه عنه روى سإراقة، عن المدلجي.ّ يروي جعشم بن مالك
جعشم.ّ بن مالك

عبد بن وعامر سإلمة أبي عن المدلجي.ّ يروي حرملة بن الله عبد بن وصخر
مضر.ّ بن بكر عنه الزبير.ّ روى بن الله
ابن عنه عنه.ّ روى الله رضي الزبير أبي عن المدلجي.ّ يروي العباسا وأبو
يحنس.ّ بن عطاء بن محمد أخته
بن معاذ بن كعب بن وهب بن معاذ بن الله عبد بن خالد بن حبان نأضلة وأبو

الملك.ّ وكان عبد بن لهشاما مصر قاضي المدلجي مدلج بن عمرو بن عتوان
ً ًا رجل ومئة.ّ عشرة خمس سإنة توفي صالح
ابن عن المصريين.ّ روى في يعد المدلجي، مخشي بن مسلم معاوية وأبو

الرازي حاتم أبي ابن قال الحزامي.ّ هكذا سإوادة بن بكر عنه روى الفراسإي،
أبيه.ّ عن

بن الليث عنه روى وعلة، بن الرحمن عبد عن روى المدلجي، خالد بن يعمر
سإعد.ّ

إلى النسبة الراء.ّ هذه آخرها وفي الدال، وفتح الميم، المدوري: بضم
به:  والمشهور إليه المنتسب أجداد لبعض اسإم وهو المدور

بن يزيد بن موسإى بن إبراهيم بن سإليمان بن محمد بن الله عبيد القاسإم أبو
الزد، موالي في نأسبوه المدور أبي ابن يعرف المدوري، الزدي المدور أبي

ثالث سإنة رمضان شهر في وغيره.ّ توفي يحيى بن شعيب عن يروي
ومائتين.ّ وسإبعين

آخر الياء آخرها وفي الواو، بعدها المهملة، الدال وضم الميم، المدويي: بفتح
لها: يقال التي الخمس القرى إحدى وهي مدوة، إلى النسبة هذه الحروف،

بها وكتب المحدثاين، من جماعة منها خرج بخراسإان، معروفة بلدة ديه، بنج
منها:  جماعة، عن
الرحمن عبد بن يوسإف بن محمد بن أحمد بن محمد بن الله عبيد القاسإم أبو

الشيرنأخشيري أحمد بن الله عبد محمد أبي عن يروي العاملي، المدويي
الحافظ، الشيرازي الوارث عبد بن الله هبة القاسإم أبو عنه روى المروزي،

بمدوه.ّ منه سإمع أنأه وذكر
المنقوطة الياء وفتح المهملة، الدال وسإكون الميم، المديانأكثي: بضم

الثاء آخرها وفي الكاف، فتح اللف، بعد الساكنة النون تحتها، من باثانتين
منها:  بخارى، قرى من وهي مديانأكث، إلى النسبة هذه المثلثة،

أبا سإمع العراق، إلى رحل المديانأكثي، البخاري حفص بن إلياسا الخضر أبو
إسإماعيل بن محمد إسإماعيل وأبا التميمي أسإامة أبي بن الحارث محمد



مشكاة مكتبة                    للسمعانأي النأساب كتاب
 السإلمية

وغيرهم، حرب بن غالب بن ومحمد القاضي إسإحاق بن وإسإماعيل الترمذي
الميم، وجماعة.ّ المدير: بضم البخاري الخليل بن خالد بن أحمد عنه روى

آخرها وفي تحتها، من باثانتين المنقوطة الياء وسإكون المهملة، الدال وكسر
الشهود على القاضي بها حكم التي السجلت يدير لمن السإم هذا الراء،
الحكم ديوان في الرجل لهذا ببغداد ويقال عليها، شهاداتهم يكتبوا حتى

السإم:  بهذا واشتهر المدير
ًا كان بغداد، أهل من المدير، الطراح بن محمد بن علي الحسن أبو شيخ

ًا ًا، خير وغيره، العبدي بشران بن محمد بن الملك عبد القاسإم أبا سإمع صالح
أنأه وذكر الحافظ السلمي محمد بن نأاصر بن محمد الفضل أبو عنه لنا روى

مئة.ّ وأربع وثامانأين ثالث سإنة الحجة ذي من الول العشر في توفي
وكان سإاكن الخير كثير صالح شيخ المدير، علي بن يحيى محمد أبو وابنه

من وكان الزينبي القاضي مجلس في الدارة، يعني الشغل، هذا إليه فوض
ًا الحدثاين، أولد محمد الحسين أبا سإمع أصول، صاحب الحديث، من مكثر

المأمون بن محمد بن الصمد عبد الغنائم وأبا بالله المهتدي بن علي بن
أحمد الفرج وأبا المعدل المسلمة بن أحمد بن محمد جعفر وأبا الهاشميين

الحافظ الخطيب ثاابت بن علي بن أحمد بكر وأبا المخبزي عثمان بن
في ولدته وكانأت أجزائه، من عليه وانأتخبت الكثير منه وطبقتهم.ّ سإمعت

رمضان شهر من الرابع الجمعة يوما وتوفي مئة، وأربع وخمسين تسع سإنة
الشونأيزية.ّ ودفن مئة وخمس وثالثاين سإت سإنة
بسيط المعروف الساوي عقيل بن الحسن بن محمد بن علي الحسن وأبو

ً كان بغداد، أهل من المدير، باسإطة يد وله والجدل الكلما علم في فاضل
منه البانأياسإي.ّ سإمعت علي بن أحمد بن مالك الله عبد أبا سإمع فيه،

مئة.ّ وأربع وسإتين تسع سإنة في ولدته يسيرة.ّ وكانأت أحاديث
وفي الحروف، آخر الياء وفتح المهملة، الدال وسإكون الميم، المديني: بفتح

النسب:  وهذا المفعلي، وزن على النون، آخرها
إلى نأسب المديني، الصبهانأي مدين بن محمد بن الرحمن عبد مسلم لبي
بن أحمد بكر وأبي عاصم، أبي بن بكر أبي عن يروي أصبهان، أهل من جده

بن موسإى بن أحمد بكر أبو عنه وغيرهما.ّ روى البزاز الخالق عبد بن عمرو
الحافظ.ّ مردويه

الحروف، آخر الياء بعدها المكسورة، المهملة والدال الميم، المديني: بفتح
الله رسإول مدينة منها المدن، من عدة إلى النسبة هذه النون، آخرها وفي
وإلى والمديني، المدنأي يقال إليها ينسب ما أكثر وسإلم عليه الله صلى
الداخلة المدينة وإلى نأيسابور، مدينة وإلى أصبهان، مدينة وإلى بغداد، مدينة
وغيرها نأسف، مدينة وإلى سإمرقند، مدينة وإلى بخارى، مدينة وإلى بمرو،

المدن.ّ  من
أن من فأكثر وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مدينة إلى النسبة فأما

بن جعفر بن الله عبد بن علي الحسن النسبة: أبو بهذه والمعروف تحصى،
علي ونأزل المدينة، من أصله كان المديني، بابن المعروف السعدي نأجيح

المديني وقال: ابن الثقات، كتاب في حبان بن حاتم أبو ذكره هكذا بالبصرة
ذي من بقيا ليومين وشيوخنا.ّ مات خليفة أبو عنه زيد، بن حماد عن يروي
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سإنة مولده بالعسكر، ودفن ومائتين، وثالثاين أربع سإنة الثانين يوما القعدة
بعلل زمانأه أهل أعلم من وكان الول، ربيع شهر في ومئة وسإتين اثانتين
وصنف وكتب وجمع رحل محمد وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول حديث
وذاكر.ّ وحفظ

ًا هذا في البخاري إسإماعيل بن محمد الماما قال وقد بكر أبو اسإابه حرف
أبو أنأا هارون بن بشر أبو أنأا السمرقندي محمد أبو أنأا بنيسابور الشحامي

الطوسإي الفقيه منصور بن مظفر حدثاني الحافظ، الدريسي سإعد
الهروي القراب بشر بن يحيى بن محمد بن محمد سإمعت بسمرقند،
محمد سإمعت يقول فارسا بن سإليمان بن محمد يقول: سإمعت بسمرقند

يفارقها ولم بالمدينة أقاما الذي هو يقول: المديني البخاري إسإماعيل بن
منها.ّ وكان عنها تحول الذي والمدنأي
المديني يوسإف بن حاتم روح منهم: أبو مرو مدينة إلى المنسوب هو والثانأي

عن يروي الداخلة، المدينة من مرو أهل حبان: من بن حاتم أبو العابد.ّ قال
" روى زمان الناسا على " ليأتي حديث فضالة بن مبارك عن المبارك ابن
حكيم.ّ بن أحمد بن محمد عنه

من المديني، متى بن يزيد بن خالد بن يحيى بن محمد يزيد أبو ومنهم
بن أحمد عنه الرباطي.ّ روى سإعيد بن أحمد عن حدث بمرو، الداخلة المدينة

كثرة.ّ وفيهم وغيرهما، الحداد الفضل أبو والحاكم المعدانأي سإعيد
عليها الغز يستول لم التي المدينة وهي نأيسابور، مدينة إلى منسوب والثالث

منها:  نأهبها، على يقدروا ولم
راهويه بن إسإحاق المديني.ّ سإمع عماره بن الحسين بن محمد الله عبد أبو

وغيرهما.ّ رافع ين ومحمد
بن قتيبة المديني.ّ سإمع النيسابوري الله عبد بن نأعيم بن محمد بكر وأبو

محمد القران من عنه روى الشوارب، أبي بن الملك عبد بن ومحمد سإعيد
الشرقي بن حامد أبو وبعدهما السراج العباسا وأبو البخاري إسإماعيل بن

والطبقة.ّ عبدان بن ومكي
بن أحمد عن يروي نأيسابور من نأاجية.ّ المديني بن محمد بن وسإليمان

سإلمة.ّ
بن بكر أبا سإمع المديني، أيوب بن سإعد بن محمد بن محمد الحسن وأبو

الحافظ.ّ الله عبد أبو الحاكم عنه روى السراج، العباسا وأبا خزيمة
المديني الخرما بن محمد بن أحمد بن علي الحسن أبو المتأخرين ومن

المزكي زكريا وأبا السلمي، الرحمن عبد أبا سإمع ورع، فاضل إماما المؤذن،
كثرة جماعة عنه لنا وروى والدي، منه سإمع وغيرهم، السراج القاسإم وأبا

بعد ولدته وكانأت مئة وأربع وتسعين أربع سإنة وتوفي والعراق بخراسإان
مئة.ّ أربع سإنة

من جماعة عن بها سإمعت جي، وهي أصبهان، مدينة إلى منسوب والرابع
ذكرهم عن اسإتغنينا كثرة إليها المنتسبين المحدثاين وفي الحديث، أهلها

المدينة.ّ من فهو المديني له يقال الصبهانأيين من كان من فإن بشهرتهم
عن بالشاما المديني.ّ كتب رسإتم بن مهدي بن أحمد جعفر أبو القدماء ومن
أبي عن وبالعراق الليث، كاتب صالح وأبي مريم أبي عن وبمصر اليمان، أبي
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ًا.ّ ثاقة وكان وقبيصة، نأعيم ثابت
بن سإلم بن محمد بن الفضل بن محمد بن الفضل بن الخصيب الفضل وأبو
سإلم، بن الخصيب أخو هو سإلم بن ومحمد المديني، الحنفي سإلمة بن عوذ

بكار، بن بكر من يسمع وكان ومائتين، وعشرين ثامان سإنة الخصيب ومات
أصبهان.ّ خراج على وكان
مدينة من المديني، الثقفي الله عبد بن عاصم بن أسإيد الحسين وأبو

والنعمان وعلي محمد إخوة وهم عاصم بن محمد أخو ثاقة.ّ هو أصبهان،
الوارث عبد بن ومحمد عامر بن سإعيد عن أسإيد عاصم.ّ روى بنو وأسإيد

العباسا.ّ وتوفي أبو عنه الصبهانأي.ّ روى حفص بن الحصين وعن والبصريين
أحمد.ّ بن إسإماعيل عليه وصلى ومائتين سإبعين سإنة
السلما عبد بن النعمان بن محمد بن الله عبد بكر أبو أصبهان مدينة ومن

ًا، ثاقة التيمي.ّ كان المديني رأى ثام التحديث من يمتنع كان أنأه ذكر مأمونأ
الكسائي، الله عبد أبي عن وذكر الصالحين، الله عباد من وكان فحدث رؤيا

بن محمد بن الله عبد إلى فذهب أصبهان، المعيرة بن الله عبد قال: قدما
فقال: ذلك في له فقيل يقبله، عليه أكب رآه فلما عليه فاسإتأذن النعمان

فقلت: من رجلن، ومعه المناما في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول رأيت
بن محمد بن الله عبد وهذا الصديق بكر أبو فقال: هذا الله؟ رسإول يا هذان

رسإول مع رأيته الذي وهو الشيخ هذا رؤية أصبهان أقدمني فالذي النعمان،
وأبي عوف بن زيد ربيعة أبي عن يروي وسإلم.ّ وكان عليه الله صلى الله

وغيرهم.ّ روى دكين بن الفضل نأعيم وأبي النهدي إسإماعيل بن مالك غسان
علي بن أحمد بن الله وعبيد المعدل غياث بن محمد بن غياث محمد أبو عنه
يوما الصبهانأيون.ّ وتوفي عاصم بن محمد بن أحمد علي وأبي الجارود بن

ومائتين.ّ وثامانأين إحدى سإنة من الحد
في تحول أصبهان، أهل من المديني، اشكاب بن أحمد بن الله عبد بكر وأبو
ًا وكان وسإكنها، خانأكجان إلى عمره آخر والشيوخ، المسند صنف حافظ

غياث عنه وغيرهما.ّ روى سإلمان بن ويوسإف زيد أبي بن الحسين عن حدث
ثالث سإنة ومات وجماعة، يزيد بن إبراهيم بن وإسإحاق غياث بن محمد بن

مئة.ّ وثالث وثامانأين
حمدان بن يوسإف يعقوب منها: أبو بقزوين المبارك مدينة إلى والخامس

حجر أبا قزوين.ّ سإمع من المبارك مدينة يسكن كان القزويني، المديني
مهرويه بن محمد بن علي عنه روى وغيرهما، الرازي حميد بن ومحمد

مئة.ّ وثالث ثالث سإنة القزويني.ّ ومات
من منهم والئمة العلماء من جماعة منها خرج بخارى، مدينة إلى والسادسا

شيخ البزدوي، المديني عثمان بن بكر أبي بن محمد الله عبد المتأخرين: أبو
والزاهد الهمذانأي يوسإف بالليل.ّ صحب ويتهجد الصوما يديم ورع سإديد صالح

بكر وأبي البزدوي اليسر وأبي الزبيري محمد أبي من الحديث وسإمع الصفار
وغيرهم.ّ النسفي

الحساء له سإديد الصابونأي.ّ شيخ المديني بكر أبي بن عمر حفص أبو وأخوه
بخارى.ّ بمدينة منهما وسإمعت أخيه مشايخ الفقراء.ّ سإمع إلى
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يوسإف بن علي بن محمد بن بكر أبي بن محمود أحمد أبو وقرابتهما
الثيابي عمر بن محمد بكر أبا سإمع الخير، كثير صالح شيخ المديني الصابونأي

بمدينة داره في منه سإمعت بعدهما، ومن القارئ عمر بن علي القاسإم وأبا
مئة.ّ وأربع وثامانأين خمس سإنة ولدته وكانأت بخارى

معمورة مسكونأة باقية الساعة وهي سإمرقند، مدينة إلى منسوب والسابع
عمر أبي عن يروي السمرقندي، المديني أحمد بن إسإماعيل بكر منها: أبو

الغزال.ّ عيسى بن محمد عنه روى الحوضي،
أبو عنه السمرقندي.ّ روى المديني محمد بن الله عبيد بن محمد محمد وأبو
الدريسي.ّ سإعد
المديني الزار مساور بن صالح بن محمد بن الله عبد محمد وأبو

وطبقته.ّ السمرقندي الرحمن عبد بن الله عبد عن يروي السمرقندي،
السمرقندي.ّ يروي الغزال المديني فرقد بن قريش بن عيسى بن ومحمد

سإواهم.ّ كثيرة وجماعة الدارمي الرحمن عبد بن الله عبد عن
بن يعلي بن محمد بن محمد بن علي بن نأصر بن محمد المعالي أبو وشيخنا
خالد بن أحوصا بن عوف بن علثاة بن علقمة بن سإلمة بن طاهر بن الفضل

المديني الخطيب العامري العوفي عامر بن صعصعة بن كلب بن
العلوي، شجاع أبي والسيد البرجدي محمد بن علي على السمرقندي.ّ تفقه

ًا وكان ًا شيخ ًا مسن محمد بن محمد المعالي أبا السيد سإمع القدر، جليل كبير
علي الحسن وأبا النسفي الملك عبد بن الحسن علي وأبا الحسيني زيد بن
داره في الكثير منه وغيرهم.ّ سإمعت البزدوي الحسين بن محمد بن

أربع سإنة مولده أن غيره سإنة.ّ وذكر المئة نأاطح قد وكان بسمرقند،
وصلى مئة، وخمس خمسين سإنة شعبان في وتوفي مئة، وأربع وخمسين

وكان عليه، الصلة وحضرت بجاكرديزه، ودفن البغدادي السيد بمصلى عليه
ًا الجمع ًا كثير والحصاء.ّ العد عن خار جد

الصديقي بن جعفر الفضل وهو: أبو نأسف مدينة إلى منسوب والثامن
عبد عن روى نأسف، يعني الداخلة، المدينة المستغفري: من المديني.ّ قال

بن ومحمد صاعد بن محمد بن ويحيى البغوي العزيز عبد بن محمد بن الله
يحفظ وكان وخراسإان، العراق أهل من وجماعة الباغندي سإليمان بن محمد

يحصى ل ما وغيرهم العراق أهل من والملح والنتف والشاعر الحكايات من
بن وأحمد يوسإف بن يعقوب بن وأحمد الحسين بن زكريا بن محمد عنه روى
أبيه.ّ قبل وغيرهم.ّ مات المكي العزيز عبد
النسفي، المديني الوراق ونأوسإان بن سإورة بن شاكر بن حماد محمد وأبو
عن جليل.ّ روى ثاقة الداخلة، المدينة المستغفري: من العباسا أبو قال

وعيسى الترمذي عيسى أبي عن وروى الجامع البخاري إسإماعيل بن محمد
الشاما إلى البلخيين.ّ ارتحل العابد الفضل بن ومحمد العسقلنأي أحمد بن

بن المؤمن عبد يعلى أبو منه سإمع والغرباء، بلده أهل عن والعراق.ّ روى
بلده وأهل الحسين بن زكريا بن محمد عنه وروى الجامع، النسفي خلف

عشرة إحدى سإنة القعدة ذي من بقين لسبع الثانين يوما والغرباء.ّ مات
مئة.ّ وثالث

والذال الميم باب
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إلى النسبة هذه الراء، آخرها وفي المعجمة، والذال الميم، المذاري: بفتح
بن محمد الفضل أبو ذكره البصرة.ّ هكذا أرض بأسإفل قرية وهي مذار،
النسبة:  بهذه والمشهور الحافظ، السلمي نأاصر

هذا من المذاري، بن الحسين بن محمد بن علي الحسن الثلثاة: أبو الخوة
هذا المذاري الحسن وأبو الولد، بها له وولد بغداد والده سإكن الموضع،

يعلي وأبا المكي طالب أبي بن علي الحسن أبا سإمع ونأعمة، ثاروة له كانأت
البنوسإي بن أحمد بن محمد الحسين وأبا الفراء بن الحسين بن محمد

الصوفي المكرما بن نأصر وأبو النأصاري المعمر أبو عنه روى وغيرهم،
حرب.ّ بباب ودفن مئة، وخمس عشرة سإت سإنة الحجة ذي في وتوفي
مستور شيخ المذاري، بن الحسين بن محمد بن أحمد المعالي أبو وأخوه
الحسن علي وأبا البندار البسري بن أحمد بن علي القاسإم أبا سإمع سإديد،

عاش من كتاب عنه وغيرهما.ّ كتبت الحافظ البناء بن الله عبد بن أحمد بن
وغيره.ّ الدنأيا أبي بن بكر لبي الموت بعد

سإمع المذاري، بن الحسين بن محمد بن الرحمن عبد السعود أبو وأخوهما
أحاديث منه وغيره.ّ سإمعت الدقاق عثمان أبي بن علي بن محمد الغنائم أبا

ببغداد.ّ يسيرة
البصرة، أهل من المذاري، زيد بن أحمد بن محمد جعفر أبو القدماء ومن
بن الله عبد عنه روى والبصريين، النأصاري الله عبد بن محمد عن يروي

قحطبة.ّ 
والمذار، بميسان القضاء ولي المذاري، الخشخاش بن جناب القدماء ومن

الله.ّ شاء إن الياء مع الميم في وسإأذكره
المهملة الحاء وكسر المعجمة، الذال وسإكون الميم، المذحجي: بفتح

أبو عمي اليمن.ّ أخبرنأي من قبيلة وهي مذحج، إلى النسبة هذه والجيم،
بكر أبي بن محمد طاهر وأبو بمرو السمعانأي المظفر أبي بن الحسن محمد

بنيسابور البحيراباذي الوهاب عبد بن الكريم عبد المظفر وأبو ببلخ السنجي
الرحمن عبد القاسإم أبو أنأا التاجر الواحد عبد بن الفضل العباسا أبو أنأا قالوا

سإعيد بن عثمان ثانا الطراثافي عبدوسا الحسن أبو أنأا السراج محمد بن
عمر بن صفوان عن واقد بن الله عبد ثانا الشاذكونأي بن سإليمان ثانا الدارمي

بن عمرو عن عايذ بن الرحمن عبد عن عبيد بن شريح عن السكسكي
وسإلم:  عليه الله صلى الله رسإول قال قال عنه الله رضي عنبسة

مذحج.ّ الجنة في القبائل أكثر
الصنابحي.ّ عن يروي الحمصي المذحجي الحارث بن قيس إليها والمنتسب

الملك.ّ عبد بن سإليمان بن حاجب عبيد أبو عنه روى
الله أسإد ولد من المذحجي، مالك بن عاصم بن شهاب بن كثير الحسن وأبو
وعبد سإابق بن سإعيد بن محمد عن روى قزويني، وهو العشيرة، سإعد بن

حاتم أبي الطنافسي.ّ قال محمد بن والحسن القوهستانأي الجراح بن الله
صاعد بن محمد بن يحيى عنه صدوق.ّ روى وهو بقزوين عنه الرازي: كتبت

عمرو بن ومحمد الصفار محمد بن وإسإماعيل الدوري مخلد بن ومحمد
ومائتين.ّ وسإبعين اثانتين سإنة في وغيرهم.ّ ومات الرزاز

الرملي.ّ قدما المذحجي الله عبد بن إسإماعيل بن إسإحاق يعقوب وأبو
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فيها.ّ وكان وأخطأ حفظه من بأحاديث القصارين.ّ وحدث سإكة ونأزل أصبهان
بن أحمد عنه المصري.ّ روى رمح بن ومحمد إياسا أبي بن آدما عن يروي

ومائتين.ّ وثامانأين ثامان سإنة بأصبهان وتوفي الصبهانأي إسإحاق
العابد.ّ روى وسإيم بن الحر عن المذحجي.ّ روى وديع بن معاوية بن وأحمد

الدمشقي.ّ عطية بن وهب بن محمد عنه
وفي المهملة، العين وضم المعجمة، الذال وسإكون الميم، المذعوري: بفتح

مذعور.ّ وهو:  إلى النسبة هذه الواو، بعد الراء آخرها
المذعوري، البغدادي مذعور أبي بن سإليمان بن عمرو بن محمد الله عبد أبو
أبي بن العزيز وعبد الدراوردي محمد بن العزيز عبد سإمع بغداد أهل من

مسلم بن والوليد العنبري معاذ بن ومعاذ العبدي خليفة بن وعمر حازما
صاعد بن محمد بن يحيى عنه ونأحوهم.ّ روى زريع بن ويزيد الدمشقي

وثاقه ثاقة المحاملي.ّ وكان إسإماعيل بن الحسين آخرهم وجماعة
الدارقطني.ّ

الراء، آخرها وفي الكاف، وكسر المعجمة، الذال وفتح الميم، المذكر: بضم
بها:  واشتهر ويعظ، يذكر لمن اللفظة هذه
الزهري الرحمن عبد بن محمد بن القاسإم بن أحمد بن الواحد عبد محمد أبو

المتكلم الفضل أبي ابن وهو عوف، بن الرحمن عبد ولد من المذكر،
بكر - وأبا بلل بن محمد بن أحمد - هو بلل بم حامد أبا سإمع الشعري،

الحافظ الله عبد أبو الحاكم عنه وأقرانأهما.ّ روى لقطان الحسين بن محمد
بمرو والسياري المحبوبي وعند بطوسا النصر أبي عمد قال: وصحبني ثام

يومين.ّ وتوفي كل في القرآن ويختم الدهر يصوما وكان الكثير، معنا وسإمع
وفاته يوما عليه مئة.ّ دخلت وثالث وثامانأين اثانتين سإنة الول ربيع شهر في

ًا ًا فبكى باكر راحل.ّ  فإنأي الحاكم أيها الله وقال: اسإتودعك كثير
من الرازي، المذكر شاذان بن العزيز عبد بن الله عبد بن محمد بكر وأبو
ًا كان الري، أهل ًا، مليح ذكره الرازي الحسين بن يوسإف صحب ظريف

من جمع قد وكان المذكر الرازي بكر وقال: أبو الحافظ الله عبد أبو الحاكم
والمشايخ مئة، وثالث أربعين سإنة نأيسابور ورد وأكثر، التصوف كلما

الفقراء وصحبة التصوف، في جماعتهم عند محمود وهو متوافرون،
اجتمعنا ثام المتصوفة، حكايات عنه الوقت ذلك في علقت ومجالستهم،

الحكايات تلك من أجزاء خمسة بخطي وكتبت وخمسين خمس سإنة ببخارى
سإبع سإنة الري دخلت إنأي ثام بحضرته، عليه وقرأتها بها، الصدور لبعض

العزيز عبد فأخبرنأي أيوب، بن محمد إلى ينتسب وهو بها فصادفته وسإتين
بن يحيى بن أيوب بن محمد بن الله عبد بن محمد عليهم أملى أنأه أبان بن

به، ألتقي حتى لحد هذا تذكر العزيز: ل لعبد فقلت البجلي، الضريسي
الري أهل سإمع ولو النسب، ذلك وترك فانأزجر عنه، وذكرته به، فخلوت

ًا يعقب لم أيوب بن محمد فإن يكرهه، ما منه لتولد بذلك ًا ولد ثام قط ذكر
يحدث ذلك قبل رأيته كنت وما مئة، وثالث سإبعين سإنة بنيسابور التقينا

وإياه يرحمنا تعالى والله وأقرانأه العزيز عبد بن علي عن فحدث بالمسانأيد،
سإت سإنة الخرة جمادى من والعشرين الثالث الحد يوما بنيسابور وتوفي

مئة.ّ وثالث وسإبعين
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ذكره نأيسابور، أهل من المؤدب، المذكر الحسن بن علي بن محمد بكر وأبو
لحيانأي شيخ المذكر بكر وقال: أبو التاريخ في الحافظ الله عبد أبو الحاكم
وغير المسجد في ويذكر ماسإرجس، بن عيسى سإكة في يؤدب كان صالح،

وغيرهم.ّ الهوازي وعبدان خالد ابن وبأبوية القاضي خليفة أبا سإمع موضع،
ًا، عنه كتبنا وقبل مئة، والثلث الربعين بعد وتوفي ذلك، بعد عمر ثام قديم

شك.ّ بل الخمسين
نأيسابور.ّ أهل من المذكر، عمر بن علي بن محمد بن أحمد العباسا وأبو

البرنأوذي.ّ وفي الموحدة الباء في ذكرنأاه قد أظن المذكر، علي أبو وأبوه
الله عبد أبو الحاكم عنه روى الهلي، علي بن إبراهيم سإمع هذا العباسا وأبو

يعني علي، أبي ابن هو المذكر العباسا فقال: أبو التاريخ في وذكره الحافظ،
خمس سإنة الخر ربيع شهر وتوفي أبيه من وأوثاق عنه كتبنا الذي البونأوذي

مئة.ّ وثالث وسإتين
من المذكر الهيثم بن الله عبد بن عمر القاسإم أبي بن الله عبد محمد وأبو
ًا كان أصبهان، أهل ً دين ًا فاضل ًا خير بن الوليد عن يروي الحديث، من مكثر
بن والحسن الداركي محمد بن والحسن الصباح بن سإهل بن ومحمد أبن

بن بكر أبو عنه روى وغيرهم، زرعة أبي أخي بن القاسإم وأبي دكة بن محمد
وغيرهما.ّ الوركانأية إبراهيم بن الحسن بنت وعائشة الحافظ، مردويه

آخرها وفي الهاء، وكسر المعجمة، الذال وسإكون الميم، المذهبي: بفتح
أجداد:  بعض به وعرف المذهب، إلى النسبة هذه الموحدة، الباء
بن شبيل وهب بن أحمد بن علي بن محمد بن علي بن الحسن علي أبي

أهل من المذهبي بابن المعروف الواعظ التميم المذهبي واقد بن فروة
بن الله عبد محمد وأبا القطيعي مالك بن جعفر بن أحمد بكر أبا سإمع بغداد،

بكر وأبا الحافظ المظفر بن محمد الحسين وأبا البزاز ماسإي بن إبراهيم
أبو قال الدارقطني، عمر بن علي الحسن وأبا شاذان بن إبراهيم بن أحمد
أحمد مسند مالك ابن عن يروي وكان عنه الخطيب: كتبنا علي بن أحمد بكر
ًا سإماعه وكان بأسإره حنبل بن فيها اسإمه ألحق فإنأه منه أجزاء في إل صحيح

ًا مالك ابن عن يروي وكان مالك، ابن فوائد من أجزاء في فعل وكذلك أيض
النسخة كانأت وإنأما عتيق، أصل له يكن ولم حنبل بن لحمد الزهد كتاب
سإنة فقال: في مولده عن سإألته للحجة بمحل وليس بآخره، كتبها بخط

من الخر ربيع شهر سإلخ الجمعة ليلة في ومات مئة وثالث وخمسين خمس
حرب.ّ بباب ودفن مئة وأربع وأربعين أربع سإنة

المنقوطة الياء وفتح المعجمة، الذال وسإكون الميم، المذيامجكثي: بكسر
الثاء آخرها وفي الكاف، وفتح الجيم، وسإكون الميم، وفتح تحتها، من باثانتين

مذيانأجكث، لها يقال كرمينية رسإاتيق من قرية إلى النسبة هذه المثلثة،
منها: 

السماعات، صحيح كان المذيامجكثي، حاجب بن محمد بن جعفر محمد أبو
إسإماعيل بن محمد صاحب الخرعانأكثي منصور بن الله عبد عن يروي

أظنه بها عنه وكتبنا مئة وثالث وخمسين سإبع سإنة دبوسإية قدما كان البخاري
الذال وسإكون الميم، مئة.ّ المذيانأكني: بضم والثلث الستين قبل مات

والكاف النون، ثام اللف، بعدها الحروف، آخر المفتوحة والياء المعجمة،
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قرى من قرية وهي مذيانأكن، إلى النسبة هذه النون آخرها في المفتوحة،
منها:  بخارى

أبي بن الحارث عن يروي البخاري، المديانأكثي حفص بن الياسا الخضر أبو
بن الله عبد بن ويحيى الترمذي إسإماعيل بن محمد إسإماعيل وأبي أسإامة
البخاري.ّ الخليل خالد بن أحمد عنه روى ماهان

فأخذها السليحي الهبولة ابن عليه أغار لما الكريمن معاوية بن الحارث
ًا؟ الن ترين لها: كيف فقال شديد الطلب حثيث والله، فقالت: أراه، حجر

منه فيقلص البعير يأكله حار نأبت مرار.ّ والمرار آكل بعير كأنأه الكلب،
بذلك، المرار آكل فسمي به، فشبهته السإنان خارج أفوه حجر وكان مشغره

لهذا.ّ المراري له يقال ولده من يكون من وكل
إلى النسبة هذه المعجمة، الغين آخرها وفي والراء الميم المراغي: بفتح

والبلد.ّ  القبيلة
تقييد كتاب في الغسانأي علي أبو ذكره الزد، من حي المراغ هو القبيلة أما

بن الله عبد عن روى المراغي، الزدي مالك بن يحيى أيوب أبو وهو المهمل
حديثه قتادة عنه روى عنهم، الله رضي جندب بن وسإمة العاصا بن عمرو

والدب.ّ الصلة كتاب في الحجاج بن لمسلم الصحيح في
داود: أبي بن بكر أبو بالفتح.ّ قال والمشهور بالكسر، المراغ وقيل: إنأه

الزد.ّ من بطن المراغة
والمحدثاين، الئمة من جماعة منها خرج أذربيجان بلد من والمراغة: بلدة
عبد بن صالح بن علي بن يوسإف بن الباقي عبد تراب أبو منهم: والماما

السيرة حسن زاهد فاضل إماما نأيسابور، نأزيل المراغي، هارون بن الملك
الطبري الطيب أبي القاضي على ببغداد تفقه المراغة، من الخلق، حسن

علي أبا ببغداد بها.ّ سإمع المفتي وصار نأيسابور، ورد ثام به واشتهر به وتخرج
بشران بن القاسإم وأبا المحاملي بن الله عبد وأبا البزاز شاذان بن

وأبو بنيسابور الدامغانأي علي بن عمر سإعد أبو عنه لنا البغداديين.ّ روى
عمر حفص وأبو بالدامغان الرمانأي منصور بن محمد بن الكريم عبد القاسإم

بنوقان الخليلي العباسا أبي بن محمد سإعد وأبو بمرو الفرغولي محمد بن
محمد بن إسإماعيل القاسإم وأبو بمهنة الخطيب أحمد بن محمد بكر وأبو

إحدى سإنة المراغي تراب أبو سإواهم.ّ ولد كثيرة وجماعة بأصبهان الحافظ
مئة.ّ وأربع وتسعين اثانتين سإنة وتوفي مئة وأربع
فقيه عالم فاضل المراغي: أديب إبراهيم بن حسكوية بن علي الحسن وأبو

وسإكن الشيرازي، إسإحاق أبي الماما على ببغداد تفقه السيرة حسن صوفي
بن الله عبد محمد وأبا إسإحاق أبا أسإتاذه ببغداد وسإمع توفي، أن إلى مرو

لي وظهر منه، سإمعت وغيرهما، الخطيب الصريفيني هزارمرد بن محمد
فجأة وتوفي الشيرازي إسإحاق أبي الماما عن بروايته جزء في عنه السماع

في يمشي كان مئة، وخمس عشرة سإت سإنة المحرما سإلخ الثانين يوما
ًا.ّ فوقع الطريق ميت

سإاحل أمير الطرسإوسإي، المراغي حبشون بن موسإى بن محمد بكر وأبو
عنه روى الطرسإوسإي، أملج بن فتح نأصر أبي عن يروي صيدا، سإكن الشاما،

جميع.ّ بن الحسين أبو
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بن محمد بن الله عبد بن الحسن بن محمد بن أحمد بن علي القاسإم أبو وأما
الذئب مكلم أوسا بن أهبان بن الحارث بن الجراح بن ذهل بن الليث

وأبو المراغة، من أجداده بعض المراغي.ّ كان بابن المعروف الخزاعي
ًا ثاقة بلخ أهل من مكان هذا القاسإم وأبي أبيه عن الحديث.ّ حدث من مكثر

وأبي السلمي أحمد بن محمد الفضل وأبي الشاشي، كليب بن الهيثم سإعيد
يعقوب بن محمد بن اله عبد محمد وأبي حبيب بن أحمد بن محمد بكر

وغيرهم.ّ البغدادي جميل بن الله عبد بن محمد بن محمد جعفر وأبي السإتاذ
وغريب كليب، بن الهيثم بمسند وسإمرقند ونأسف وبخارى ببلخ حدث

الترمذي عيسى لبي وسإلم عليه الله صلى النبي وشمائل للقتبي الحديث
ًا له والجامع في ببلخ ولدته المنشورة.ّ وكانأت الجزاء من ذلك وغير أيض

الثامن الخميس يوما ببخارى ووفاته مئة، وثالث وعشرين سإت سإنة رجب
مئة.ّ  وأربع عشرة إحدى سإنة صفر من والعشرين

الرحالة شيخ نأيسابور نأزيل المراغي، الحارث بن محمد بن جعفر محمد وأبو
ًا.ّ كتب له وأكثرهم الحديث طلب في ًا بأصابعه الحديث جميع وسإتين نأيف

فيه الناسا أصدق من وكان تعالى، الله توفاه أن إلى يكتب يزل ولم سإنة،
بن الله عبد محمد وأبا الفريابي محمد بن جعفر بكر أبا ببغداد وأثابتهم.ّ سإمع

أبا وبالبصرة المروزي، سإليم بن يحيى بن محمد بكر وأبا نأاجية بن محمد
بن محمد بن الله عبد وبالكوفة الساجي، يحيى بن وزكريا القاضي خليفة
بن أحمد وبتستر الجواليقي أحمد بن الله عبد وبالهواز الهاشمي، سإواد
الرحمن عبد أبا وبمصر الجندي، محمد بن المفضل وبمكة زهير، بن يحيى
وبالموصل قتيبة، بن الحسن بن محمد وبعسقلن النسائي، شعيب بن أحمد

الله عبد أبو الحاكم منه وغيرهم.ّ سإمع المثنى بن علي بن أحمد يعلي أبا
 ورد المراغي، محمد فقال: أبو نأيسابور تاريخ في وذكره الحافظ،

والراء الميم باب
الموحدة الباء ثام اللف، بعدهما المفتوحة، والراء الميم، المرابطي: بضم

من يرابط من إلى النسبة هذه المهملة، الطاء آخرها وفي المكسورة،
قدموا مكة المرابطية لهم يقال المتلثمة من جماعة ولقب الثغور في الغزاة

ًا، المغرب من النسبة:  بهذه والمشهور حجاج
يروي بخارى، أهل من البخاري، المرابطي بكر أبي بن إبراهيم إسإحاق أبو
بن الله عبد الرحمن عبد أبو عنه روى حكيم، بن وشداد إبراهيم بن مكي عن

بخارى.ّ أهل من البخاري، الله عبيد
وحدث بمصر، كان المرابطي، الرحمن عبد بن حفص بن محمد الله عبد وأبو
الثوري، عن الجزري إبراهيم بن الملك عبد عن الفريابي تميم بن محمد عن

وجماعة.ّ نأصر بن محمد بن سإعيد عمرو أبو عنه حدث
اللما، آخرها وفي اللف، بعد الجيم وكسر والراء، الميم، المراجلي: بفتح

والمشهور مرجل، جمع وهي أظن، فيما وعملها المراجل إلى النسبة هذه
النسبة:  بهذه

ويعرف البزاز العجلي إبراهيم بن إسإحاق بن محمد بن أحمد الحسن أبو
منصور بن محمد بن الرحمن عبد عن حدث بغداد، أهل من بالمراجلي،

يونأس بن ومحمد الرقاشي محمد بن الملك عبد قلبة وأبي الحارثاي
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بن المعافى والقاضي الوزير خنزابة بن جعفر الفضل أبو عنه الكديمي.ّ روى
رأى.ّ من بسر منه سإمعا أنأهما وذكر الجريري، زكريا
بخارى.ّ أهل من المراجلي، الحسن بن الحسين بن أحمد وأبو

إلى النسبة هذه مشددة، الولى الرائين، بين واللف الميم، المراري: بفتح
منهم:  رجل، اسإم وهو مرار،

بن يحيى عنه روى ثاقة، المراري، بكر أبي بن الرحمن عبد بن مرار بن بحر
سإعيد بن ويحيى شيبان بن السإود أبو عنه روى البصرة أهل من معين،

القطان.ّ
عنه اللغوي.ّ روى النحوي المراري الشيبانأي مرار بن إسإحاق عمرو وأبو

يقول: حدثاني اللغة، الحربي إسإحاق بن إبراهيم عنه روى حنبل، بن أحمد
يوما ومائتين عشر سإنة ومات أبيه، عن الشيبانأي عمرو أبي بن عمرو

الشعانأين.ّ
إلى النسبة هذه المهملتين، الرائين بين واللف الميم، المراري: بفتح

بيعه إلى الكتان، جلد وهو القنب من المتخذة الحبال من نأوع وهو المرار،
النسبة:  بهذه والمشهور وعمله،

عن اللؤلؤي.ّ يروي المراري إسإحاق بن المهتدي بن عقيل بن حاتم سإعيد أبو
عنه روى إسإماعيل بن وحيى علوان أبي بن والفتح الملي حماد بن الله عبد

ثالث سإنة القعدة ذي في توفي الخليل، بن القاسإم بن محمد بن القاسإم
مئة.ّ وثالث وثالثاين

النيسابوري.ّ المعدل المراري حمدان بن محمد بن أحمد بن محمد أحمد وأبو
بهلول بن يعقوب بن ويوسإف المحاملي إسإماعيل بن الحسين عن يروي
مخلد بن ومحمد الصولي يحيى بن ومحمد الحافظ عقدة العباسا وأبي

النأباري.ّ هشاما بن هارون بن الله عبد عيسى وأبي عبدان بن ومكي الدوري
محمد بن سإعيد عثمان وأبو عليك بن الرحمن عبد سإعد أبو عنه روى

لم حتى سإنين الجنزروذي.ّ حدث الرحمن عبد بن محمد سإعد وأبو البحيري
وتسعين خمس سإنة من الخرة جمادى في أحد.ّ وتوفي أقرانأه من يبق

ابن وهو وتوفي الهيثم، أبو القاضي عليه وصلى معمر بباب ودفن مئة وثالث
سإنة.ّ وثامانأين ثالث
العباسا أبا المراري.ّ سإمع المعدل حمدان بن محمد بن أحمد حامد وأبو

عقدة بن محمد بن أحمد العباسا وأبا بنيسابور السراج إسإحاق بن محمد
وغيرهم.ّ سإمع ببغداد العطار مخلد بن محمد الله عبد وأبا بالكوفة الحافظ

الرائين، بين واللف الميم، الحافظ.ّ المراري: بضم الله عبد أبو الحاكم منه
القيس امرئ والد اللقب بهذا نأبت.ّ عرف وهو المرار، آكل إلى النسبة هذه
والد الكرمين معاوية بن عمرو بن حجر سإمي الكلبي: إنأما ابن قال حجر بن

بن وهب بن ظالم بنت هند امرأته لن المرار آكل الشاعر القيس امرئ
ومكي الشرقي عن فكتب مئة، وثالث وعشرين إحدى سإنة نأيسابور

الكثير كتب حتى عليه وأقاما الدغولي، العباسا أبي إلى خرج ثام وأقرانأهما،
يتأهب سإنة كل به وعهدي إلينا، وانأصرف هراة، إلى خرج ثام حديثه، من

بالعراق كتبي على خشيت فقد الموسإم هذا في خارج أنأا ويقول للخروج
العميس أبي حديث الحافظ علي أبو عنه يخرج.ّ روى ل ثام تذهب أن والشاما
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وهو مئة وثالث وخمسين سإت سإنة رجب في بنيسابور الشعبي.ّ وتوفي عن
سإنة.ّ  وثامانأين نأيف ابن

بلدة إلى النسبة هذه القاف، آخرها وفي الراء، وفتح الميم، المراقي: بضم
إليها:  والمنتسب المراقية، لها يقال المغرب بلد من
السإكندرانأي هلل بن يحيى بن الملك عبد رومان أبي بن الله عبد محمد أبو

كان يقال السإكندرية، سإريح.ّ فسكن لبني ثام المعافر، مولى المراقي،
وعمه رومان أبي أبيه وعن وهب ابن يعن مراقية.ّ يرو من المغرب من أصله

بن سإعيد أبو قاله المناكير، الحديث.ّ روى ضعيف وهو يحيى، بن موسإى
وخمسين سإت سإنة شوال في توفي المصريين.ّ وقال تاريخ في يونأس

ومائتين.ّ
هذه النون، آخرها وفي اللف، بعدها المشدد، والراء الميم، المرانأي: بفتح

ولده:  من جعفي، من بطن وهو مران، إلى النسبة
بن مران بن ذهل بن عمرو بن سإلمة بن الله عبد بن مالك بن يزيد سإبرة أبو

عزيز ابناه ومعه وسإلم عليه الله صلى النبي إلى وفد المرانأي، جعفي
يروي الذي الجعفي سإبرة أبي بن الرحمن عبد بن خيثمة جد وهو وسإبرة،

والعمش.ّ منصور عنه
ًا ولده ومن صلى الله رسإول صاحبي مليكة ابني أحد سإلمة بن قيس أيض
وسإلم.ّ عليه الله

آخرها وفي اللف، بعدهما المشددة، المفتوحة والراء الميم، المرانأي: بضم
إليه:  بالنسبة والمشهور مران ذو اسإمه رجل إلى النسبة هذه النون،

مجالد بن سإعيد بن عمير ذي مران الكوفي المرانأي الهمدانأي، من أهل الكوفة.ّ يروي
عن قيس بن أبي حازما وغيره.ّ روى عنه وجرير بن حازما وعباد بن عباد المهلبي

وسإفيان بن عيينة ويحيى بن سإعيد وحفص بن غياث وإبراهيم بن سإليمان المؤدب وابنه
إسإماعيل.ّ قال علي بن المديني: قلت ليحيى بن سإعيد: مجالد؟ قال: في نأفسي منه

شيء.ّ وقال يحيى بن سإعيد: مجالد ل يحتج بحديثه.ّ وقال مرة أخرى: هو واهي
الحديث.ّ

وير مران بقعة على باب دمشق نأزهة بين الرياض والمياه، لما وصلت إليها قال لي
رفيقي: أبو القاسإم علي بن الحسن الدمشقي الحافظ: هذا دير مران، وفيه يقول أبو

الوافر: بكر الصنوبري: من 
 لهيا بيت لهوي بيت وأجعلفـأحـيا مـران بدير أمر
ًا الهوى أعاطيهاظباء جيرون باب في ولي فظبيا ظبي

ًا.ّ مرانأي إليها والنسبة أيض
الحاء آخرها وفي اللف، بعد الواو وكسر والراء، الميم، المراوحي: بفتح

بالنسبة والمشهور المروحة، جمع وهو المراوح، إلى النسبة هذه المهملة،
إليها: 

أبو المراوحي.ّ ذكره الربعي هلل بن خالد بن الفضل بن الصمد عبد نأصر أبو
وكان المعافر، في بمصر ينزل وقال: كان مصر تاريخ في يونأس بن سإعيد
ً ًا، رجل ابن عن يحدث وكان بمصر، المراوح عمل أخرج ن أول وكان صالح
الجمعة ليلة بمصر عنه.ّ توفي يحدث من لقيت وقد ووكيع عيينة وابن وهب

أبو ومائتين.ّ وقال وأربعين ثالث سإنة الخرة جمادى من خلت ليلة لعشرين
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مصر قدما بصري المراوحي عروة الغرباء: أبو كتاب آخر في يونأس بن سإعيد
بمصر.ّ المراوح عمل من أول وكان فضالة، بن المفضل عنه قديما.ّ روى

إلى النسبة هذه المهموزة، واللف المهملة، والراء الميم، المرئي: بفتح
مضر.ّ منهم: بن القيس امرئ

موسإى أبيه عن مضر.ّ روى بن القيس امرئ بن المرئي موسإى بن ميمون
أتى أنأه جده عن أبيه عن يروي المئي قدامة بن صفوان بن الرحمن عبد بن

بن حاتم أبو قال ميمون، ابنه عه فبايعه.ّ روى وسإلم عليه الله صلى النبي
أهل في عداده ضر بن القيس امرئ بن المرئي موسإى بن حبان: ميمون

عن يروي الحديث، منكر البصرة، أهل عنه روى الحسن، عن يروي البصرة،
الدار وقال انأفرد، إذا به الحتجاج يجوز ل الثابات، حديث يشبه ل ما الثقات

الحسن عن يروي المرئي ميمون بن موسإى فهو المرئي قطني: وأما
ميمون بن موسإى بن ميمون وابنه هارون بن يزيد عنه وغيره.ّ روى البصري

القيس.ّ امرئ إلى ينسبون وهم وغيرهما،
بن الحسن عن يروي البصرة، أهل من المرئي، عامر نأبن عبيد بن وتميم
إسإماعيل.ّ بن موسإى عنه روى
مالك بن القيس امرئ بن المرئي مسلم بن سإلمان بن الضحاك الزهر وأبو
بقرية الدب الصبيان يعلم والدب، باللغة فاضل عارف أوسا.ّ شيخ بن

النأصاري المعمر أبي مشيخة في اسإمه بغداد.ّ رأيت قرى من المحول
من الكثير عنه فكتبت إليه، فخرجت بالمحول، يعيش إنأه فقال عنه فسألته
شعره.ّ

شعبة عن الشنان.ّ يروي صاحب المرئي، يحيى بن ربيع الفضل وأبو
أبو عنه فضالة.ّ روى بن والمبارك وزائدة ووهب سإلمة بن وحماد والثوري

ثابت.ّ ثاقة هو حاتم أبو وقال الرازيان، حاتم وأبو زرعة
أبي ابن المرئي.ّ قال البصري العتكي الزدي مالك بن يحيى أيوب وأبو

عمرو بن الله عبد عن - روى العرب من - قبيلة المرئي أيوب حاتم: أبو
الحجاج، ولية في وجويرية.ّ مات جندب بن وسإمرة عباسا وابن هريرة وأبي
واصل.ّ بن الحميد عبد واصل وأبو الجونأي عمران وأبو قتادة عنه روى

وكسر بواحدة المنقوطة الباء وفتح الراء، وسإكون لميم، المربدي: بكسر
محلة به وبنيت بالبصرة موضع وهو المربد، إلى النسبة هذه المهملة، الدال

الله رضي والزبير وطلحة وعائشة علي بين الجمل حرب أن وأظن كبيرة،
النأصاري محمد بن جابر شيخي مع إلها بها.ّ ومضت كان أجمعين عنهم

إليها:  بالنسبة الشهداء.ّ والمشهور لزيارة
روى وأيوب، الحسن عن يروي البصرة، أهل من المربدي عطية بن سإماك

زيد.ّ بن حماد عن
عثمان وأبي مالك بن أنأس عن يروي المربدي، صالح أبي بن يزيد حبيب وأبو

وغيره.ّ قتيبة أبو عنه روى الهندي،
سإلمة بن حماد عن الصيرفي.ّ يروي المربدي غياث بن الواحد عبد بحر وأبو

عنه وغيرهم.ّ روى ميمون بن والفضل القسملي مسلم بن العزيز وعبد
البغوي.ّ القاسإم أبو آخرهم جماعة
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صاعد.ّ ابن عنه روى مهدي، ابن عن يروي المربدي حسان بن وعلي
يحيى عن يروي المربدي، التميم إبراهيم بن إسإماعيل بن يحيى بن ومحمد

شاهين.ّ بن حفص أبو عنه حدث عربي، بن حبيب بن
مربد بن هاشم بني مولى المريدي، راشد بن الربيع بن اله عبد الفضل وأبو

بن محمد بكر أبو عنه الدوري.ّ روى محمد بن عباسا عن يروي البصرة
البصرة.ّ بمربد سإمع أنأه وذكر المقرئ بن إبراهيم

وفي المفتوحة، الموحدة الباء وتشديد الراء، وفتح الميم، المربعي: بضم
وهذا بسمرقند، المربعة رباط إلى النسبة هذه المهملة، العين آخرها

ًا ينزل المنتسب وهو:  إليها، فنسب المربعة من قريب
بالفامي المعروف العتكي سإالم بن يزيد بن الفتح بن نأصر منصور أبو

السمرقندي الرحمن عبد بن الله عبد عن سإمرقند.ّ يروي أهل من المرتعي،
بن ومحمد الترمذي صالح بن ومحمد المروزي الحافظ المرجى بن ورجاء

بن معاذ بن ومحمد الطرسإوسإي يزيد بن عيسى بن ومحمد الصغانأي إسإحاق
عبد بن محمد نأصر أبو عنه سإواهم.ّ روى كثيرة وجماعة المروزي يوسإف

الكاغذي.ّ ومات جعفر بن محمد بن الله عبد بن ومحمد الشافعي الرحمن
مئة.ّ وثالث عشرة سإت سإنة
المربع بابن يعف النأماطي المربعي عتاب بن الله عبد بن محمد بكر أبو وأما
ويحيى داود بن وسإعيد يونأس بن وأحمد علي بن عاصم بغداد.ّ سإمع أهل من
عبد بن محمد بكر وأبو كامل بن وأحمد مخلد بن محمد عنه معين.ّ روى بن

ومائتين.ّ وثامانأين سإت سإنة الخرة جمادى في مات ثاقة وكان الشافعي الله
أهل من الزد، مربعة المربعي وقيل الربعي الله عبد بن أوسا الجوزاء وأبو

وعبد عباسا وابن عائشة عن وعلمائهم.ّ يروي التابعين ثاقات من البصرة،
أبو النكري.ّ وذكره مالك بن وعمرو ميسرة بن بديل عنه عمر.ّ روى بن الله

فقال: المربعي الجوزاء أبي عن زرعة أبو وسإئل ثاقة وقال: هو الرازي حاتم
باثانتين المنقوطة التاء وكسر الراء، وفتح الميم، ثاقة.ّ المرتب: بضم بصري

يرتب لمن اللفظة بواحدة.ّ هذه المنقوطة الباء آخرها وفي فوقها، من
الفقهاء.ّ  وصفوف للمسلمين الصلة في الصفوف

مرتب كان المرتب، الدهان علي بن محمد بن أحمد بن علي الحسن أبو فأما
والشهود القضاة بأحوال معرفة له المنصور.ّ كانأت بجامع الصفوف

ًا وجمع والخطباء، بن محمد بن أحمد بكر أبا الشيوخ.ّ سإمع وفاة في جزء
سإبع سإنة في وتوفي أصحابنا منه المقرئ.ّ سإمع الرزاز حمدويه بن أحمد

مئة.ّ وخمس عشرة
أهل من المرتب النفيلي شيبان بن محمد بن شيبان بن إبراهيم طاهر وأبو

على الجراية ويأخذ المدرسإة في الفقهاء مرتب وكان بغداد، سإكن دمشق،
وببغداد الطالقانأي، نأصر أبي بن محمد بدمشق أمه قبل من جده ذلك.ّ سإمع

أحاديث.ّ منه وغيرهما.ّ سإمعت الزينبي علي بن محمد بن محمد نأصر أبا
رابع في ببغداد بدمشق.ّ وتوفي مئة وأربع خمسين سإنة قبل ولدته وكانأت
مئة.ّ وخمس وثالثاين تسع سإنة من الولى جمادى

فوقها من المنقوطة التاء وفتح الراء، وسإكون الميم، المرتعش: بضم
شيخ لقب هذا المعجمة، الشين آخرها وفي المهملة، العين وكسر باثانتين،
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وهو الصوفية، مشايخ كبار من المرتعش، بن جعفر محمد أبي عصره
وصحب منها فتخلي الموال، وأرباب الحوال ذوي من كان نأيسابوري،

ًا، وسإافر الفقراء بها.ّ  مات أن إلى بغداد اسإتوطن ثام كثير
ًا، خرقة صاحب فسأله دهقان، ابن أمره ابتداء في وكان في فقال شيئ

وجهي في هذا؟! قال: فزعق من يأنأف ل البدن صحيح جلد نأفسه: شاب
علي قال: فغشي سإرك، في خامر مما بالله قال: أعوذ ثام أفزعتني، زعقة

ًا، أر لم أفقت فلما وجهي، على وسإقطت مني، كان ما على فندمت أحد
الشاب، ذلك ومعه منامي، في طالب أبي بن علي فرأيت بغم، ليلة فبت

يجيب ل تعالى الله ويقول: إن ويؤنأبني، إلي يشير عنه الله رضي وعلي
السفر، في وخرجت لي، كان ما جميع وفوقت فانأتبهت سإائليه، مانأع سإؤال

العون الله وسإألت فرجعت سإنة، عشرة خمس بعد والدي بوفاة فسمعت
تعالى.ّ الله فأعان ورثات مما خلصي على
مسجد في المرتعش محمد أبي وفاة الرزاي: حضرت الله عبد أبو قال

ديون!! فنظروا فقال: انأظروا مئة وثالث وعشرين ثامان سإنة الشونأيزية
قال: منه قربت فلما خريقاتي فقال: انأظروا درهما، عشر فقالوا: بضعة

قال: سإألت ثام الكفن، يعطيني تعالى الله أن وأرجو ديونأي، في اجعلوها
ًا ًا الفقر على يميتني أن سإألته فأعطانأيها، موتي عند ثالثا وسإألته برأسا، رأسإ
ًا، فيه صحبت فقد المسجد هذا في موتي يجعل أن يكون أن وسإألته أقوام

الله.ّ رحمه سإاعة بعد ومات عينيه وغمض وأحبه، به آنأس من حولي
التاء بعد المهملة، العين آخرها وفي الراء، وسإكون الميم، المرتعي: بضم

التاء - وقيل كندة وهو مرتع، إلى النسبة هذه الحروف، ثاالث المكسورة
ومنهم:  بالتشديد: مرتع،

وهب بن الله عبد بن كرب معدي بن يزيد بن عمر ين كرب معي بن المقداد
كندة.ّ وهو ثاور بن معاوية بن الحارث بن ربيعة بن

ثاور بن معاوية بن عمرو سإمي الكلبي: إنأما ابن الصحابة.ّ وقال من وغيره
ًا كذا مكان في أرتعتك فيقول: قد أرضك في ارتعنا له يقال كان لنأه مرتع

ًا.ّ وكذا.ّ فسمي مرتع
الدال وكسر المثلثة، الثاء وفتح الراء، وسإكون الميم، المرثادي: بفتح

إليه، المنتسب أجداد من رجل وهو مرثاد، إلى النسبة هذه المهملة،
النسبة:  بهذه والمشهور

بن سإليمان داود أبي عن المرثادي.ّ يروي سإعد بن بشر بن أحمد علي أبو
أبو عنه الرازي.ّ روى يزداد بن إسإحاق أبي القزويني.ّ شيخ سإليمان بن يزيد
الشافعي.ّ الله عبد بن محمد بكر

إلى النسبة هذه آخرها، في والجيم الراء، وسإكون الميم، المرجي: بفتح
وبين بينها وبغداد، همذان بين بليدة شبه حسنة كبيرة قرية وهي المرج،
قصة المهدي بنت ولعلية يومين، بها أقمت جامع ولها فراسإخ، ثامانأية حلوان

بالمرج.ّ  الرشيد أخيها مع
الحسين، بن أحمد بن محمد بن محمد أنأا ببغداد الباقي عبد بن محمد أخبرنأا

بالنأتساب والمشهور الصبهانأي الحسين بن علي أنأا آدما بن محمد بن آدما أنأا
وحدث الموصل سإكن المرجي، أحمد بن الله عبد بن أحمد نأصر إليها: أبو
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الحاد.ّ  عنه روى وغيره، صالح أبي بن أحمد بن السليل عن يروي بها،
آبائه بعض سإكن المرجي، الخليل بن محمد بن أحمد بن نأصر القاسإم وأبو

بن علي بن أحمد يعلي أبي عن حدث من أول وهو بها، هو وولد الموصل،
طوق.ّ بن الباقي عبد بن أحمد آخرهم جماعة عنه الموصلي.ّ روى المثنى
مئة.ّ وثالث تسعين سإنة حدود في ومات

رباط بمكة له وكان عصره، في الحرما المرجي: شيخ بن وإبراهيم
وقد بمرو، السنجي طاهر أبو عنه لي روى والدي، منه سإمع وأصحاب،

ًا بالمرج شيخ عن سإمعت له.ّ يقال الشعر من شيئ
إلى النسبة هذه الجيم، آخرها وفي الراء، وسإكون الميم، المرجئ: بضم

التأخير، وهو الرجاء من اللفظ أخذ القدرية، من طائفة وهم المرجئة،
وهم المرجئة وجمعه اليمان، في التوحيد عن العمل يؤخر من والمرجئ

شبيب، بن محمد أتباع كالشبيبي القدرية وافق من منهم فرق عدة
دون بالرجاء قال والذي القدرية، جملة في داخل وهو والخالدي، والصالحي

ًا بعضها أكفر فرق خمس القدر ترجمتهم.ّ  في وسإنذكرهم بعض
الباء آخرها وفي المهملة، الحاء وفتح الراء، وسإكون الميم، المرحبي: بفتح

إليه:  والمنتسب مرحب، إلى النسبة هذه الموحدة،
يعرف هاشم، بني مولى المرحبي، الله عبد بن نأظيف بن المظفر نأصر أبو

ًا كان مرحب، بغلما المحاملي الله عبد أبي القاضي عن وحدث يقص، قاص
عبد عنه روى الحمصي، سإلمة بن الغافر وعبد الدوري مخلد بن ومحمد
في وتوفي الشروطي، علي بن محمد بن ومحمد الزجي علي بن العزيز
مئة.ّ وثالث وتسعين ثامان سإنة شعبان

بعدها، واللف المهملة، الدال وفتح الراء، وسإكون الميم، المرداري: بضم
لهم يقال المعتزلية من طائفة وهم مردار، إلى النسبة هذه أخرى، راء ثام

المردار، موسإى بأبي الملقب صبيح بن عيسى إلى ينتمون وهم المردارية،
على قادرون الناسا قوله: إن فضائحه ومن المعتمر، بن بشر صاحب وهو
ًا منه وأحسن القرآن مثل اعتقد ومن القرآن، إعجاز إبطال هذا وفي نأظم
يكفر.ّ  هذا

المهملتين، والسين الدال وفتح الراء، وسإكون الميم، المرداسإنجي: بضم
مردا إلى النسبة هذه الجيم، آخرها وفي النون، وسإكون اللف، بينهما

إليه.ّ  المنتسب جد لقب وهو سإنجة،
السلمي مرداسإنجة بن محمد بن المبارك بن محمد بكر أبو وهو

أحمد بن نأصر الخطاب أبا بغداد.ّ سإمع أهل من مستور، المرداسإنجي: شيخ
ًا وتركته يسيرة أحاديث منه وغيره.ّ سإمعت القارئ البطر سإبع سإنة في حي

ببغداد.ّ مئة وخمس وثالثاين
المنقوطة الباء وفتح الزاي وضم الراء، وسإكون الميم، المرزبانأي: بفتح

لجد اسإم وهو المرزبان إلى النسبة هذه النون، آخرها وفي بواحدة،
كثرة.ّ منهم:  وفيهم إليه، المنتسب

تقي تركش بن المرزبان بن محمد بن العزيز عبد بن أحمد صالح أبو
على بكتاش المير خليفة وكان بسمرقند، العالمين المراء المرزبانأي: أحد

أبيه عن وخمسين.ّ يروي إحدى أو مئة وثالث وخمسين اثانتين سإنة سإمرقند
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منصرفه في السماع.ّ مات صحيح وكان المرزبان بن محمد بن العزيز عبد
الخرة جمادى في بها ودفن سإمرقند، إلى تابوته وحمل ببخارى، الحج ممن
مئة.ّ  وثالث وثامانأين سإت سإنة
المرزبانأي: من الكاتب عبيد بن موسإى بن عمران بن محمد الله عبد وأبو
ًا للداب.ّ وصنف ورواية أخبار صاحب بغداد.ّ كان أهل أخبار في كثيرة كتب

ًا طبقاتهم، على والمحدثاين المتقدمين الشعراء والنوادر الغزل في وكتب
ًا يكثر لم كتبه أكثر أن غير يجمعه، لما الترتيب حسن ذلك.ّ وكان وغير سإماع

أبي عن يبنيها.ّ حدث ول الجازة: أخبرنأا في ويقال إجازة، يروينها وكان له،
سإليمان بن وأحمد الحضرمي هارون بن محمد حامد وأبي البغوي القاسإم

بن إبراهيم الله عبد وأبي دريد بن الحسن بن محمد بكر وأبي السوسإي
النأباري.ّ روى بشار بن القاسإم بن محمد بكر وأبي النحوي عرفة بن محمد

وأبو القمي أيوب بن وعلي التنوخي القاسإم وأبو الصيمري الله عبد أبو عنه
أبو بعدهم.ّ وكان ومن طبقتهم في ومن الجوهري علي بن الحسن محمد
وكان الدنأيا، محاسإن المرزبانأي: من الله عبيد يقول: أبو الفارسإي علي
عليه ليسلم الله عبيد أبو إليه يخرج حتى فيقف داره بباب يجتاز الدولة عضد

فصح ورقة آلف عشرة يقول: سإودت المرزبانأي حاله.ّ وكان عن ويسأله
ًا منها لي خمسون داري يقول: في المرزبانأي ورقة.ّ وكان آلف ثالثاة مبيض
الدب أهل عندي.ّ وكان يبيتون الذين العلم للهل معدة ودواج لحاف بين ما

ًا، ويكتب النبيذ يشرب وكان داره، في منهم سإمع عنهم روى الذين كثير
يعني: قارورتين، بين هو من حال فقال: كيف حاله عن الدولة عضد فسأله

ًا، كان ولكنه النبيذ، وقدح المحبرة ًا وصنف معتزلي أخبار فيه جمع كتاب
ًا.ّ ولد تشيع فيه واكن المعتزلة في ومائتين.ّ ومات وتسعين سإت سإنة أيض

مئة.ّ وثالث وثامانأين أربع سإنة شوال
آخر الباء بعدها المكسورة والزاي الراء وسإكون الميم، المرزبني: بضم

قرى من قرية وهي مرزبن إلى النسبة هذه النون، آخرها وفي الحروف
بخارى.ّ منها: 

رحلة مرزبن.ّ له أهل من حباب، لقبه المرزبني، الفضل بن أحمد حفص أبو
بن وعيسى عيينة بن وسإفيان عياض بن الفضيل عن روى الحجاز إلى

محمد بن يعقوب بن محبوب سإفيان أبو عنه وغيرهم.ّ روى غنجار موسإى
ومائتين.ّ وأربعين ثالث سإنة وتوفي البخاري

هذه المهملة، السين آخرها وفي الراء، وسإكون الميم، المرسإي: بفتح
منها:  المدينة، نأحو قرية وهي المرسا، إلى النسبة

بن إبراهيم بن إسإماعيل بن القاسإم بن إسإماعيل بن محمد الله عبد أبو
يونأس بن سإعيد أبو قال المديني المرسإي طالب أبي بن علي بن الحسن

المدينة.ّ قدما نأحو قرية المرسا، يسكن كان المديني، الله عبد المصري: أبو
ًا.ّ روى مصر ًا جده عن أبيه عن قديم رسإول آل موائد حضور فضل في حديث
عنه.ّ بالحديث حدثاني وسإلم، عليه الله صلى الله

غالب بن تماما غالب منها: أبو النأدلس بلد مشاهير من مدينة والمرسإية
اللغة.ّ في مصنف كتاب التيانأي.ّ وله بابن يعرف النأدلسي المرسإي اللغوي
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هذه المهملة، السين آخرها وفي الراء، وسإكون الميم، المرسإي: بضم
ًا بالضم رأيت هكذا المغرب، بلد من بلدة وهي مرسإية، إلى النسبة مقيد

ًا بفتح يذكرونأها المغاربة من أسإمع وكنت ماكول، ابن كتاب في مضبوط
والمحدثاين.ّ  العلماء من جماعة بها أعلم.ّ وكان والله الميم،

أهل من اللغوي، المرسإي التيانأي بن غالب بن تماما غالب أبو المشاهير ومن
ًا مرسإية.ّ ألف فيه.ّ أحسن اللغة في كتاب

آخرها وفي المهملة، العين وفتح الراء، وسإكون الميم، المرعشي: بفتح
وظني الشاما، بلد من بلدة وهي مرعش، إلى النسبة هذه المعجمة، الشين

منهم:  العلم، أهل من جماعة منها خرج الساحل، بلد من أنأها
مصر، قدما مرعش، أهل من المرعشي، الذهلي يزيد بن الله عبد عمر أبو

عفير.ّ أبو عنه روى
عنه أبيه.ّ روى عن المرعشي.ّ روى محمد بن الحجاج بن محمد بن وأحمد

شيوخه.ّ  معجم في الغسانأي جميع بن محمد بن أحمد بن محمد الحسين أبو
إبراهيم بن إسإماعيل بن المهدي جعفر أبو إليه انأتسب علوي اسإم ومرعش

بن بأميرك يعرف وهو الحسين بن إبراهيم حرب أبي بن بناصر يعرف وهو
علي بن الحسين بن الحسن بن الله عبد بن المرعش وهو علي بن إبراهيم

أحمد هذا نأسبه له ذكر الدين بناصر يعرف المرعش العلوي طالب أبي بن
الحجاز إلى سإافر متميز قاطن علوي، السقا النسابة العلوي علي بن

الئمة ورأى وخوزسإتان، والبصرة النهر وراء وما وخراسإان والعراق
بدهستان، متأكدة.ّ ولد صداقة الله رحمه والدي وبين بينه وصحبهم.ّ وكان

سإمع أنأه لي مازنأدران.ّ حدث سإارية عمره آخر في وسإكن بجرجان، ونأشأ
أبا وبالكوفة القزويني، يوسإف بن محمد بن السلما عبد يوسإف أبا ببغداد

القاسإم أبا وبجرجان الثقفي جعفر بن أحمد بن محمد بن أحمد الحسين
بن علي بن الحسن بن علي أبا وبأصبهان السإماعيلي مسعدة بن إسإماعيل

القاضي مرهف بن نأصر بن الحسين الله عبد أبا وبنهاونأد الوزير، إسإحاق
وطبقتهم.ّ وكان النهاونأدي بن عمر بن أحمد بن محمد عمر أبا وبالبصرة

ًا وكان وتمييز، فضل إلى يرجع ًا التشيع في غالي ً بمرو به.ّ لقيته معروف أول
ًا عنه وكتبت بسارية لقبته تصغير.ّ ثام وأنأا ًا شيئ في ولدته - وكانأت يسير

سإنة رمضان شهر في بدهستان.ّ وتوفي مئة وأربع وسإتين اثانتين سإنة صفر
مئة.ّ وخمس وثالثاين تسع

والباء المعجمة، الغين وفتح الراء، وسإكون الميم، المرغبانأي: بفتح
قرى من قرية وهي مرغبان إلى النسبة هذه النون، آخرها وفي الموحدة،

كس.ّ 
المروزي الحسن بن أحمد بن الحسن البختري أبي بن أحمد عمرو وأبو

أبا بمرو إليها.ّ سإمع فنسب مرغبان قرية سإكن مرو، أهل من المرغبانأي،
وأبا الحدادي الحسين بن محمد الفضل وأبا المعدانأي سإعيد بن أحمد العباسا

بن زاهر علي وأبا السإماعيلي البخاري إسإماعيل بن محمد بن أحمد بكر
ثالثاين سإنة بعد وفاته جماعة.ّ وكانأت منه وغيرهم.ّ سإمع السرخسي أحمد
مئة.ّ وأربع
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الباء ثام الساكنة، الراء بينهما المعجمة، والغين الميم، المرغبونأي: بفتح
مرغبون، إلى النسبة هذه آخرها، في النون ثام الواو، الموحدة، المضمومة

منها:  بخارى، قرى من قرية وهي
إسإحاق بن المسيب عن المرغبونأي: يروي المغيرة بن عمرو حفص أبو

أبو عنه ومائتين.ّ روى وسإبعين ثالث سإنة ببمجلث النضر.ّ وحدث بن وبحير
البخاري.ّ طريف بن نأوح بن إبراهيم إسإحاق

يروي البخاري، المرغبونأي حموك بن حريث بن أحمد بن محمد الله عبد وأبو
يوسإف بن محمد بن أحمد عنه الطرسإوسإي.ّ روى عيسى بن محمد عن

وغيره.ّ الزدي
الياء وسإكون الغين، وكسر الراء، وسإكون الميم، المرغينانأي: بفتح

النسبة هذه أخرى، نأون آخرها وفي النون، وفتح تحتها، من باثانتين المنقوطة
منها بها.ّ خرج البلد مشاهير ومن فرغانأة، بلد من بلدة وهي مرغينان، إلى

منهم:  العلم، أهل من جماعة
أبو يعقوب يوسإف بن أحمد بن حمزة بن مأمون بن يونأس بن نأاج

المرغينانأي، من أهل فرغينان فرغانأة، سإمع بمكة أبا علي الحسن بن عبد
الرحمن الشافعي، وحدث عنه باليمن ونأجد.ّ سإمع مه أبو الفتيان عمر بن

أبي الحسن الرواسإي الحافظ.ّ
وأبو المظفر بهراما بن حمزة بن المبارك المرغينانأي.ّ ذكره عمر بن محمد

بن أحمد النسفي وقال: الماما الحجاج بسرخس وتوفي بها سإنة سإت
ًا باطلً عن يعقوب بن محمد عشرة وخمس مئة أو بعدها.ّ وذكر عنه حديث

الحامدي عن أسإد بن القامش التركي عن النبي صلى الله عليه وسإلم ول
أدري الحمل فيه على من؟ على هذا المرغينانأي أو الحامدي؟ فإنأهما

مجهولن ل يعرفان.ّ
والماما عبد العزيز بن عبد الرزاق بن أبي نأصر بن جعد بن سإليمان بن

متكان المرغينانأي.ّ كان له سإتة بنين كلهم يصلح للتدريس والفتوى منهم
محمود وعلي والمعلى فإذا خرج مع أولد قالوا: سإبعة من المفتين خرجوا

منن دار واحدة.ّ سإمع الماما أبا الحسن نأصر بن الحسن المرغينانأي وغيره.ّ
روى عنه أولده.ّ دخل سإمرقند وحدث بها، ورجع إلى بلده، مات بمرغينان

سإنة سإبع وسإبعين وأربع مئة وهو ابن ثامان وسإتين سإنة.ّ 
والمير الماما أبو المعلي قيس بن إسإحاق بن محمد بن أميرك

ًا فاضلً، أقاما بسمرقند مدة، ودرسا بها.ّ سإمع محمود المرغينانأي.ّ كان إمام
بن عبد الله الجرجانأي، روى عنه أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد

النسفي.ّ وتوفي يوما الجمعة في جامع سإمرقند بعدما تكلم في المناظرة
ًا، وهو اليوما التاسإع عشر من شوال سإنة سإت وعشرين وفرغ وكان صائم
وخمس مئة وحمل إلى داره ودفن يوما السبت في مقبرة جاكرديزة قبالة

مشهد الئمة.ّ
والماما أبو الحسن نأصر بن الحسن المرغينانأي: من مشاهير الئمة

والعلماء، وكان له شعر مليح لطيف في الزهد والحكمة سإار في الفاق
وتداولته الرواة.ّ يروي عن أحمد بن محمد بن أحيد صاحب محمد بن
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يوسإف الفربري.ّ روى عنه عبد الرزاق بن مسعود الماما وجماعة كثيرة.ّ
ومن جملة أشعاره: 

ًًا أأنأعم حل بعدما عيش
عارضـي

يغني ليس شيب طلئع
 خضابها

بها فيها.ّ واشتهر التي والركب السروج يعمل لمن اللفظة المركب: هذه
منهم:  جماعة،

يوسإف بن العباسا عن البغدادي: حدث المركب علي بن الله عبيد أحمد أبو
الحافظ.ّ الخلل محمد بن الحسن محمد أبو عنه الشكلي.ّ روى
المهملة، الدال آخرها وفي النون، وسإكون والراء، الميم، المرنأدي: بفتح

معروفة مشهورة أذربيجان بلد من بلدة وهي مرنأد، إلى النسبة هذه
بناها، هو بيوراسإف، الضحاك بن الصغر روانأد بن الكبر بمرنأد مرنأد وسإميت

ًا فن كل في العلماء من جماعة منها خرج ًا.ّ ومن قديم المتأخرين:  وحديث
المرنأدي سإويد بن العزيز عبد بن نأصر بن الله عبد محمد أبو الفاضل الديب

النظم وسإرعة اللغة في باسإطة يد له وكانأت مدة، بمرو الخطيب: أقاما
في مدة ببغداد المليح.ّ أقاما الحسن الخط وله فيها، الجودة مع والنثر

ًا مرو سإكن ثام المهيني، نأصر أبي بن أسإعد زمن المدرسإة خمس من قريب
ًا بها وأقاما الروذ، مرو إلى وخرج سإنة، عشرة ًا.ّ ومات شيئ يوما بها يسير

مئة.ّ وخمس وأربعون إحدى سإنة من عاشوراء
عن الحافظ.ّ حدث المرنأدي الزهر بن إبراهيم إسإحاق أبو المتقدمين ومن
أبو عنه النصيبي.ّ روى سإيار بن وإسإحاق الموصلي الزدي جابر بن علي

نأظاما باب على رأيته شيخ ماكول: المرنأدي ابن الشيبانأي.ّ قال الفضل
ًا.ّ منه أسإمع ولم العرابي بن سإعيد أبي عن أبيه عن يحدث الملك، شيئ

سإديد صالح، المرنأدي: فقيه محمد بن المحسن بن الخليل الوفاء وأبو
الحسين أبا بها الشيرازي.ّ وسإمع إسإحاق أبي على ببغداد يفقه السيرة،

محمد بن محمد بن محمد نأصر وأبا البزاز النقور بن أحمد بن محمد بن أحمد
أصحابنا من جماعة عنه وحدثاني أدركته ما وغيرهما، الزينبي علي بن

مئة وخمس عشرة اثانتي سإنة الخرة جمادى في ببغداد وأقرانأنا.ّ وتوفي
بالشونأيزية.ّ ودفن
قيل: محمد - وقد الذربيجانأي المرنأدي صالح بن موسإى بن محمد بكر وأبو
القومسي.ّ دينار بن حاتم بن محمد بن علي عن بسمرقند صالح: روى بن

خمس سإنة بعد الفارسإي.ّ وتوفي سإهل بن محمد بن الحسن عنه روى
مئة.ّ وثالث وعشرين

بها، وتعلم بغداد، المرنأدي: ورد أحمد بن نأصر بن الله هبة الفرج أبو ومنها
أبو منه الفارسإي.ّ سإمع مهدي بن محمد بن الواحد عبد عمرو أبا وسإمع
في عنه وحدث الحافظ، الرواسإي سإعدويه بن الكريم عبد بن عمر الفتيان
مئة.ّ وأربع سإتين سإنة بعد شيوخه.ّ وتوفي معجم

المرنأدي البلوي العواما بن الله عبد بن الخطاب بن عثمان عمرو وأبو
لها يقال بالمغرب مدينة من الدنأيا: هو بأبي المعروف الشج المغربي
الشج.ّ في ذكرته وقد مرنأدة،
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واللما، اللف بعدها الساكنة، الراء بينهما والواو، الميم، المروالروذي: بفتح
النسبة هذه المعجمة، الذال آخرها في الواو، بعدها مضمومة، أخرى وراء
ًا، المروذي فيقال إليها النسبة في يخفف وقد الروذ، مرو إلى بلدة هذه أيض

ًا، أربعون بينهما مرو، وادي على مبنية حسنة يقال بالعجمية والوادي فرسإخ
ًا والبلد الوادي هذا في ماؤه الذي البلد اسإم على فركبوا الرود، له اسإم

مروالروذ.ّ  وقالوا
وأقمت مرة، غير عامر.ّ دخلتها بن الله عبد جهة من قيس بن الحنف فتحها

ًا والعلماء الفضلء من جماعة بها وكان مدة، بها ًا.ّ قديم وحديث
أبي رفيق كان المروالروذي، إسإحاق بن محمد زهير أبو المتقدمين فمن
أبو عنه والشجعي.ّ روى الجراح بن وكيع العراق.ّ وسإمع يكن الرازي، حاتم
في المروالروذي.ّ ذكرته شميل بن العراق.ّ النضر وأهل العين بكر

المازنأي.ّ 
المروالروذي العامري الفقيه عامر بن بشر بن أحمد حامد أبو والقاضي

البصرة.ّ مصنفات.ّ سإكن الشافعي: له أصحاب فقيه
المرةالروذي.ّ جنادة بن يحيى بن إبراهيم بن ومحمد

المروالروذي.ّ الشاه بن علي بن محمد الحسين وأبو
والموائد.ّ الفوائد كتاب صاحب الشاه، بن علي بن محمد بن أحمد نأصر وأبو

بن محمد بن الحسين محمد أبو الماما القاضي النسبة بهذه اشتهر وممن
وتخرج المروزي، القفال بكر أبي على عصره: يفقه إماما المروالروذي أحمد
الفقهاء ومقصد العلماء محط الروذ مرو وصار العلماء، من جماعة عليه

وسإتين اثانتين سإنة في الساعة.ّ وتوفي إلى ذلك على وبقي وبعده بسببه
مئة.ّ وأربع

الماما: يفقه الروذي المرو محمد بن أحمد بن إبراهيم إسإحاق أبو وشيخنا
إليه وصارت السمعانأي، المظفر أبي الماما جدي وعلى التيهي الحسن على

في مئة.ّ وقتل وأربع وخمسين ثالث سإنة المذهب.ّ ولد لتعلم بمرو الرحلة
وخمس وثالثاين سإت سإنة الول ربيع شهر في بمرو مشاهية الخوارز وقعة
مئة.ّ
بن شميل بن النضر الحسن أبو البلدة هذه من المشهورين القدماء ومن

المازنأي.ّ في ذكرنأاه المروروذي.ّ وقد المازنأي كلثوما بن يزيد بن خرشة
مرو من أصله التميمي، البغدادي المؤدب محمد الحسين علي أبو ومنهم

بن إبراهيم عنه روى مظرف بن ومحمد حازما بن جرير عن الروذ.ّ يروي
الجوهري.ّ سإعيد
بالمروروذي المعروف البغدادي الحجاج بن محمد بن أحمد بكر أبو وأما

ًا، وأبوه مروذية أمه حنبل.ّ كانأت بن أحمد صاحب من المقدما وهو خوارزمي
إليه.ّ وينبسط به يأنأس أحمد وفضله.ّ وكان لورعه حنبل بن أحمد أصحاب

كثيرة، مسائل عنه روى وغسله.ّ وقد مات، لما إغماضه، تولى الذي وهو
الدوري.ّ مخلد بن محمد الله عبد أبو عنه صالحة.ّ روى أحاديث عنه وأسإند
إلى الناسا وشيعه الغزو إلى الروذي المرو بكر أبو خرج لما إنأه وقيل

من سإوى بسامراء هم فإذا قال: فحزروا يرجعون، فل يردهم فجعل سإامراء
قد علم فهذا الله احمد بكر أبا له: يا فقيل إنأسان ألف خمسين من نأحو رجع
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بن أحمد علم هذا وإنأما لي، العلم هذا قال: ليس ثام لك.ّ قال: فبكى نأشر
ودفن ومائتين، وسإبعين خمس سإنة الولى جمادى في ببغداد حنبل.ّ ومات

ًا حنبل.ّ بن أحمد قبر من قريب
بغداد.ّ كان سإكن المروالروذي إبراهيم بن يونأس بن سإريج الحارث وأبو

ًا ًا عالم ًا زاهد ًا صالح وهشيم عيينة، بن سإفيان كرامات.ّ سإمع صاحب ورع
بن وسإلم عبيد بن وعمر شجاع بن ومروان علية بن وإسإماعيل بشير بن

بن وموسإى المنادي الله عبيد بن ومحمد صاعقة يحيى أبو عنه روى سإالم
القشيري الحجاج بن مسلم الحسين وأبو حنبل بن أحمد بن الله وعبد هارون

الرازيان.ّ حاتم وأبو زرعة وأبو البغوي القاسإم وأبو
دخلت فلما الجامع مسجد أريد الجمعة يوما قال: خرجت أنأه عنه وحكى

لقلبي فاشتهيتهما شعراء دكان في سإفود في سإمكتين رأيت القنطرة
أخرجهما وقد رأيتهما ورعت الجمعة، قضيت فلما به أتكلم ولم للصبيان
ًا اسإتقررت ما البيت دخلت بقلبي.ّ فلما فتمنيتهما الشواء يدق داق فإذا حين
وبقل السمكتان عليه طبق معه رجل فإذا وخرجت هذا؟ فقلت: من الباب،
منه.ّ فأخذته الصبيان، مع هذا كل الحارث أبا لي: يا فقال كثير ورطب وخل

سإلني، سإريج لي: يا فقال المناما، في العزة رب قال: رأيت عنه وحكي
بسر.ّ سإر رب فقلت: يا

ً سإريج قال: جاءنأي سإريج بقال عن وحكى فأعطانأي مولود له ولد وقد ليل
ًا وبدرهم عسلً، بدرهم وقال: أعطني دراهم ثالثاة ًا، وبدرهم سإمن ولم سإويق
عندي ما فقلت فأشتري لبكر الظروف عزلت قد وكنت شيء، عندي يكن

ً فقال: أنأظر فأشتري لبكر الظروف عزلت قد شيء كان ما أيش قليل
ًا فأعطيته ملى، والجرات البرانأي فوجدت فجئت البرانأي، أمسح ًا.ّ شيئ كثير
فقال: واسإكت خذ قلت قال شيء؟ عندي ما قلت أليس هذا لي: ما فقال

ًا بها تحدث لي: ل فقال بالقصة، تصدقني.ّ فخبرته أو آخذ ما دمت ما أحد
ًا.ّ حي

ومائتين.ّ وثالثاين خمس سإنة الول ربيع في ومات
 

بن الله عبد بن موسإى بن يوسإف يعقوب أبو منها المحدثاين مشاهير ومن
والمشهورين خراسإان محدثاي أعيان من الروذي المرو حموك بن خالد

بن وعلي الحنظلي إبراهيم بن إسإحاق بخراسإان والرحلة.ّ سإمع بالطلب
علي بن نأصر وبالبصرة البغوي، منيع بن أحمد وببغداد السعدي، حجر

مصعب أبا وبالحجاز العلء، بن محمد كريب أبا وبالكوفة الجهضمي،
بن المسيب وبالشاما حماد، بن وعيسى صالح بن أحمد وبمصر الزهري،

أبو والحجاز.ّ وأكثر والعراق بخراسإان وغيرهم.ّ حدث عبيد بن وكثير واضح
بن الله عبد وأبو الشرقي بن حامد أبو عنه عنه.ّ وروى عقدة بن العباسا
بعد الروذ بمرو الحفاظ.ّ ومات علي بن الحسين علي وأبو الخرما بن يعقوب

ومائتين.ّ وتسعين سإت سإنة الثانأية الحجة من انأصرافه
أبي.ّ حاتم: رفيق أبي ابن الروذي.ّ قال المرو إسإحاق بن محمد زهير وأبو
وعبد القطان سإعيد بن ويحيى عيسى بن ومعن فديك أبي ابن عن روى
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قلت: ولبي فقال: ثاقة عنه وسإئل أبي، منه ووكيع.ّ سإمع مهدي بن الرحمن
البرية.ّ في وانأقطاعهما الرازي حاتم أبي مع قصة زهير

إلى النسبة هذه النون، آخرها وفي الراء، وسإكون الميم، المروانأي: بفتح
رجلين: 
جميع وكذلك ينسبون، وإليه المروانأية، والد وهو الحكم، بن مروان أحدهما
إليه.ّ تنسب المروانأية الخلفاء

مروان بن يحيى بن الحسين بن الله عبيد بن الحسين بن أحمد نأصر أبو وأما
الضبي: سإمع خرشة بن غيلن بن مروان إلى ينسب فهو المروانأي الضبي
الحافظ الله عبد أبو الحاكم عنه السراج.ّ روى العباسا وأبا خزيم بن السري
في وفاته وكانأت الجنزروذي الرحمن عبد بن محمد سإعد أبو آخرهم وجماعة
مئة.ّ وثالث ثامانأين سإنة شعبان

ثاالث التاء آخرها وفي لساكنة، الراء بينهما والواو، الميم، المروتي: بفتح
المدينة.ّ أو بمكة أظن فيما قرية وهي المروة، دي إلى النسبة هذه الحروف،

حاتم: أبي ابن الجهني.ّ قال سإبرة بن الربيع بن العزيز عبد بن حرملة منها
موسإى بن والحكم الربيع بن الملك عبد عمه عن روى المروة، ذي أهل من

عن حميد.ّ يروي بن ويعقوب والحميدي السرح بن عمرو بن وأحمد ودحيم
أبيهما عن الجهنيين عثمان بن مضرسا ابني وعمر عثمان عن جده عن أبيه
وسإلم، عليه الله صلى النبي عن عمه، ابنا وهما الجهني، مرة بن عمرو عن

عن المروة ذي أهل من الموتي هو شعيب بن الحكيم عبد عن قال: يروي
أبو عنه وسإلم.ّ روى عليه الله صلى النبي عن أبيه عن سإلما بن الله لعبد ابن

الفراديسي.ّ الدمشقي إبراهيم بن إسإحاق النضر
هذه الواو، بينهما المهملتين، الدال وكسر الراء، وضم الميم، المرودي: بفتح

إليه:  المنتسب أجداد لبعض اسإم وهو مرودة، إلى النسبة
الفضل بن شعيب بن إسإحاق بن عثمان سإعيد أبي بن محمد الفضل أبو منهم

ًا نأسف.ّ كان أهل من النسفي، المرودي مرودة بن عاصم بن وهو ثاقة، شيخ
سإماعه، عنه وذهب النسفي، نأعيم بن عنبر بن محمود عن روى من آخر

ًا.ّ سإمع تسعين نأحو محمود عن عنده وكان المستغفري العباسا أبو منه حديث
وتسعين سإبع سإنة في ولدته جعفر.ّ وكانأت بن محمد ذر أبو وابنه الخطيب

منه مئة.ّ سإمع وثالث وثامانأين سإت سإنة القعدة ذي في ومائتين.ّ ومات
المستغفري.ّ عليه والكبار.ّ وأثانى الصغار

هذه الزاي، آخرها وفي الساكنة، الراء بينهما الواو، الميم المروزي: بفتح
في جاء شاه يعني الشاهجان لها قيل وإنأما الشاهجان، مرو إلى النسبة
ًا كثيرة جماعة منها ومستقرهم.ّ خرج الملوك موضع ًا قديم أهل من وحديث
والحديث.ّ  العلم
الباهلي النعمان بن حاتم يدي على الهجرة من ثالثاين سإنة مرو فتح وكان
كان وهو فتحها، حتى مرو إلى نأيسابور من كريز بن عامر بن الله عبد نأفذه
عنه.ّ الله رضي عثمان زمن بها الجيوش وصاحب خراسإان أمير

المروي إلى النسبة بين للفرق أظن فيما النسبة هذه في الزاي إلحاق وكان
بالكوفة.ّ قرية إلى منسوبة بالعراق المشهورة الثياب وهي

لشهرتهم.ّ ذكرهم عن فاسإتغنينا كثرة، فيهم والمراوزة



مشكاة مكتبة                    للسمعانأي النأساب كتاب
 السإلمية

من أنأها وظني المراوزة، محلة أو المروزي درب له يقال در ببغداد فأما
المحلة.ّ هذه ومن الكرخ

يسكن كان لنأه المروزي العور السلما عبد بن خلف بن محمد الله عبد أبو
بن وعلي علي بن وعاصم السمسار هاشم بن يحيى عن المحلة.ّ روى هذه

علي بن الصمد وعبد السماك بن أحمد بن عثمان عمرو أبو عنه الجعد.ّ روى
ًا.ّ مات الشافعي.ّ وكان الله عبد بن محمد بكر وأبو الطبسي سإنة في صدوق

هذه الواو، آخرها وفي والراء، الميم ومائتين.ّ المرودي: بفتح وثامانأين إحدى
منها:  القرى وداي بناحية بالحجاز مدينة وهي مروة، إلى النسبة

خليفة أبا بالبصرة سإمع المروي محمد بن الله عبد بن محمد غسان أبو
بن محمد بن أحمد بكر أبو عنه البصري.ّ روى الجمحي الحباب بن الفضل

بالحجاز.ّ مدينة وهي بالمروة، منه سإمع أنأه النسوي.ّ وذكر عبدوسا
الباء آخرها وفي الهاء، وكسر الراء، وسإكون الميم، المرهبي: بضم

من بطن وهم الكوفة، نأزلوا وهم مرهبة، بني إلى النسبة هذه الموحدة،
بن دومان بن صعب بن معاوية بن مالك بن دعاما بن مرهبة وهو همدان،

همدان.ّ  بن نأوف بن خيران بن جشم بن بكيل
الهمدانأي زرارة بن الله عبد بن ذر عمر أبو إليه بالنأتساب والمشهور
جبير بن سإعيد عن يقص.ّ يروي وكان عبادها، من الكوفة، أهل من المرهبي،

المعتمر.ّ بن منصور عنه الهاد.ّ روى بن شداد بن الله وعبد
المرهبي.ّ الكوفي ذر بن عمر وابنه

الكوفة، البصرة.ّ سإكن أهل من المرهبي، الهمدانأي ثاور ذر أبي بن والوليد
سإنة بعد العراق.ّ مات أهل عنه روى والكوفيين علقة بن زياد عن يحدث
ًا، الحديث ومئة.ّ منكر وسإبعين اثانتين أحاديث تشبه ل أشياء أحاديثه في جد

مقلوبة.ّ أو معمولة أنأها علم صناعته الحديث من سإمعها إذا حتى الثابات
بشيء.ّ ليس ثاور بن يقول: الوليد معين بن يحيى وكان

باثانتين، تحتها من المنقوطة الياء وسإكون الراء، وفتح الميم، المريدي: بضم
النسبة.ّ  هذه المهملة، الذال آخرها وفي

البحرانأي.ّ روى العلء أبي عن حدث المريدي، النسبة: عرفة بهذه والمشهور
البصري.ّ عمارة بن عوذ عنه

تحتها، من باثانتين المنقوطة الياء وبعدها الراء، وكسر الميم، المريسي: بفتح
هكذا بمصر، قرية وهي مريس إلى النسبة هذه المهملة، السين آخرها وفي
ينسب:  قال: وإليها ثام والطرف، النتف كتاب في البي سإعد أبو ذكره
كريمة أبي بن غياث بن بشر الرحمن عبد أبو وهو المريسي: قلن بشر

أبي عن الفقه أخذ الرأي، أصحاب من الخطاب، بن زيد مولى المريسي،
عنه وحكي القرآن، بخلق القول وجرد بالكلما، اشتغل أنأه إل القاضي يوسإف
وأكفره بسببها، فيه قولهم العلم أهل أسإاء مسنتكرة، ومذاهب شنيعة أقوال

لجلها.ّ أكثرهم
ًا الحديث من أسإند وقد ًا شيئ وأبي عيينة بن وسإفيان سإلة بن حماد عن يسير

عبد بن ومحمد الجرجانأي عمر بن محمد عنه وغيرهم.ّ روى القاضي يوسإف
الوهاب.ّ

هذا يفلح بعده: ل يقول الشافعي وكان مناظرات، الشافعي وبين بينه وكانأت
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الرجل.ّ
يقول؟ فقال: ما المريسي، فذكروا هارون بن يزيد عند بعضهم: كنا وقال

كافر.ّ مخلوق.ّ فقال: هذا القرآن قلنا: يقول: إن
والجهل الجهل، هو بالكلما العلم المريسي: طلب لبشر يوسإف وقال: أبو

ًا صار وإذا العلم، هو بالكلما يا بالزنأدقة، رمي أو زنأديق قيل الكلما في رأسإ
ًا الله أن أقررت إن القرآن، في تتكلم أنأك بلغني بشر وإن خصمت، علم

كفرت.ّ العلم جحدت
تسع ويقال: سإنة ومائتين، عشرة ثامانأي سإنة الحجة ذي في بشر ومت

عشرة.ّ
وقد الليل في فرأيته شاب جيرانأنا من رجل الدورقي: مات بن أحمد قال

زفرة جهنم فزفرت مقبرتنا في بشر قال: دفن قصتك؟ فقلت: ما شاب،
المقبرة.ّ في من كل شاب
المريسية.ّ وكان لهم يقال الذين المرجئة الفرقة من الكائفة تنسب وإليه
ليس وما التصديق، اللغة في معناه لن التصديق هو اليمان أن يزعم

ًا، واللسان بالقلب يكون والتصديق بإيمان، فليس بتصديق هذا وإلى جميع
ًا والنأكار.ّ وزعم الجحد هو الكفر أن وزعم الريونأدي، ابن ذهب القول أيض

الكفر.ّ علمة لكنه بكفر ليس والقمر للشمس السجود أن
آخرها وفي الحروف، آخر الياء وسإكون الراء، وكسر الميم، المريضي: بفتح

المنتسب أجداد بعض به وعرف المريض، إلى النسبة هذه المعجمة، الضاد
وهو: 

بابن يعرف العطار، المريضي الصباح بن علي بن محمد بن علي الحسن أبو
وأبا البغوي القاسإم أبا سإمع الصدق أهل من بغداد.ّ كان أهل من المريض،

والقاضيان العتيقي الحسن وأبو الخلل محمد أبو عنه داود.ّ روى أبي بن بكر
ومات العشاري بن طالب وأبو التنوخي القاسإم وأبو الصيمري الله عبد أبو
مئة.ّ وثالث وثامانأين خمس سإنة رجب في

وفي الحروف، آخر الساكنة الياء بعدها الراء، وكسر الميم، المريني: بضم
منها فرسإخين على بمرو قرية وهي مرين، إلى النسبة هذه النون، آخرها
منها:  دشت مرين لها يقال

منيع بن أحمد عن يروي المروزي، المريني سإلم بن عباد بن تميم بن أحمد
اثانتين ابن وهو مئة ثالث سإنة صفر في الثانين يوما حجر.ّ مات بن وعلي

سإنة.ّ وتسعين
عمرو بن مر إلى النسبة هذه المكسورة، الراء وتشديد الميم، المري: بفتح

طيئ.ّ  بن الغوث بن
واشتغل تزهد ثام العابد: تفقه المري الطائي نأصير بن داود ولده من

الكتب.ّ في مذكور مشهور وهو بالعبادة،
شرقيها، في النأدلس بحر سإواحل من سإاحل على عظيمة مدينة والمرية

أبو المري.ّ ذكره إليها والمنتسب والمحدثاين، العلماء من جماعة منها خرج
ماكول.ّ بن نأصر
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صالح أبو عنه روى الديلمي، فيروز بن عمرو المؤذن.ّ سإمع مر السإماء وفي
البخاري.ّ ذلك الحمسي.ّ قال

جماعة إلى النسبة هذه المشددة، المكسورة والراء الميم المري: بضم
منهم:  شتى، قبائل من بطون

مر بن أد بن طابخة بن إلياسا بن مضر أبو تميم.ّ
ومر بن حسين بن عمرو بن الغوث بن طيئ.ّ

وفي جهينة: مر بن كاهل بن نأصر بن مالك بن غطفان بن قيس بن جهينة.ّ
وفي همدان: مر بن الجبار بن عبد الله بن قادما بن زيد بن عريب بن

جشم.ّ
وفي قضاعة: مر بن خيشن بن النمر بن وبرة.ّ

ًا: مر بن الحارث بن سإعد نأبن عبد الله بن وداعة.ّ قال وفي همدان أيض
ذلك ابن حبيب.ّ

وقال أبو علي الغسانأي: مرة غطفان هو مرة بن عوف بن سإعد بن ذبيان
بن بغيض بن ريث بن غطفان.ّ

ًا: مرة بن عبيد بن مقاعس رهط الحنف بن قيس.ّ وفي تميم أيض
وأبو غطفان بن كريف وهو سإعد بن طريف.ّ قيل اسإمه يزيد المري.ّ يروي

عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.ّ
وأبو ثافال المري ثامامة بن الحصين ويقال ابن وائل الشار.ّ حدث عنه

الدراوردي.ّ
وأحمد بن سإليمان بن نأصر المري: أنأدلسي مات بها سإنة عشر وثالث مئة

وحدث.ّ قاله ابن يونأس.ّ
وأيوب بن سإليمان بن نأصر بن منصور بن كامل المري مرة غطفان.ّ يروي

عن أبيه عن بقي بن مخلد.ّ أنأدلسي توفي بها سإنة عشرين وثالث مئة.ّ
وعبد الرحمن بن أوسا المري: مصري يروي عن أبي هريرة.ّ روى عنه بكر

بن سإوادة.ّ
وعثمان بن سإعيد المري، كوفي، يروي عن مسعر بن كداما وعلي والحسن

ابني صالح بن حي وشريك.ّ
وجنادة بن محمد المري له غرائب عن ابن أبي العشرين.ّ
وأحمد بن محمد بن واليد المري: حدث عنه ابن المسفر.ّ

وبمشق موضع يقال له مرة.ّ هكذا قال أبو الفضل المقدسإي الحافظ فيما
حدثاني به عنه أبو العلء أحمد بن محمد بن الفضل الحافظ بجامع أصبهان.ّ
وأبو نأصر عبد الوهاب بن عبد الله بن عمر بن أيوب المري الدمشقي من

أهل دمشق، يروي عن أبي عمر محمد بن موسإى بن فضالة.ّ روى عنه أبو
القاسإم سإعيد بن علي الزنأجانأي وأبو محمد عبد العزيز بن أحمد الكتانأي

وأبو القاسإم علي بن محمد بن علي المصيصي.ّ وتوفي بعد سإنة عشر
وأربع مئة.ّ

وأقدما منه خالد بن ويزيد بن صبيح المري، يروي عن يونأس بن ميسرة،
روى عنه أبو خليل عتبة بن حماء.ّ

وأبو عامر موسإى بن عامر المري يروي عن سإفيان بن عيينة.ّ روى عنه
أبو الدحداح أحمد بن محمد بن إسإماعيل الدمشقي.ّ
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وجماعة نأسبوا إلى مرة بن الحارث بن عبد القيس.ّ
ًا لمرأة من بني مرة بن الحارث.ّ منهم صالح بن بشير المري، كان مملوك
وأبو زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطاما - بن عبد الرحمن،
وقيل يحيى بن معبن بن غياث بن زكريا بن عون بن بسطاما - المري مرة

ًا ًا مرجوع ًا متقن ًا ثابت ًا حافظ ًا عالم غطفان، من أهل بغداد، كان إمامًا ربانأي
إليه في الجرح والتعديل.ّ

ووالده معين كمان على خراج الري فمات وخلف لبنه يحيى ألف ألف
درهم وخمسين ألف درهم فأنأفقها كلها على الحديث حتى لم يبق له نأعل

يلبسه.ّ
سإمع عبد الله بن المبارك وهشيم بن بشير وعيسى بن يونأس وسإفيان بن
عيينة وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع بن الجراح وأبا معاوية الضرير.ّ روى

عنه من رفقائه أحمد بن حنبل وأبو خيثمة ومحمد بن إسإحاق الصغانأي
ومحمد بن إسإماعيل البخاري وأبو داود السجستانأي وعبد الله بن أحمد بن

حنبل وغيرهم.ّ
وانأتهى علم العلماء إليه حتى قال أحمد بن حنبل: هاهنا رجل خلف الله

لهذا الشأن يظهر كذب الكذابين - يعني يحيى بن معين -.ّ وقال علي بن
ًا من لدن آدما كتب من الحديث ما كتب يحيى بن المديني: ل نأعلم أحد

معين.ّ قال أبو حاتم الرازي: إذا رأيت البغدادي يحب أحمد بن حنبل فاعلم
أنأه صاحب سإنة، وإذا رأيته يبغض يحيى بن معين فاعلم أنأه كذاب.ّ 

وكانأت ولدته في خلفة أبي جعفر سإنة ثامان وخمسين ومئة في آخرها.ّ
وكان يحيى بن معين يحج فيذهب إلى مكة على المدينة ويرجع على

المدينة فلما كان آخر حجة حجها خرج على المدينة ورجع على المدينة
فأقاما بها يومين أو ثالثاة ثام خرج حتى نأزل المنزل مع رفقائه فباتوا فرأى

ًا يهتف: يا أبا زكريا أترغب عن جواري، فلما أصبح قال في النوما هاتف
ًا ثام لرفقائه: امضوا فإنأي راجع إلى المدينة فمضوا ورجع فأقاما بها ثالثا
مات.ّ قال فحمل على أعواد النبي صلى الله عليه وسإلم، وصلى عليه

الناسا وجعلوا يقولون: هذا الذاب عن رسإول الله صلى الله عليه وسإلم
الكذب.ّ

ومات لسبع ليال بقين من ذي الحجة سإنة ثالث وثالثاين ومائتين.ّ
وقال بعض المحدثاين في مرثايته: من الكامل: 

كل يعيب العليم ذهب
محـدث

السإـنـاد من مختلف ولكل

الحديث في وهم وبكل
ومشكل

بـلد كـل علمـاء به يعيى

عبد أبو كنيته التميم، السعدي عبيد بن مرة بني من سإريع بن السإود ومنهم
الله.ّ

في عداده مرة، بن النزال بن حصين بن عباد بن حمير ابن هو وسإريع
ًا، البصريين.ّ وكان بالبصرة.ّ الجامع مسجد في قص من أول وهو شاعر

عمه.ّ ابن قيس بن والحنف
بقي إنأه قيل وقد وثالثاين سإت سإنة الجمل يوما بعد سإريع بن السإود ومات
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وكان الجمل، يوما قتل أنأه المديني بن علي به حكم والذي الربعين بعد إلى
حبان.ّ بن حاتم أبو ذكره هكذا منه، سإمع الحسن يكون أن ينفي
والحسن ثاابت عن يروي البصرة، أهل من المري بشير بن صالح بشر وأبو
بغداد إلى المهدي حمله العراقيون عنه جريج.ّ روى وابن سإيرين وابن

قيل وقد ومئة وسإبعين سإت سإنة البغداديون.ّ مات منه فسمع بهم ليصلي
الذي وهو وقرائهم البصرة أهل عباد من ومئة.ّ وكان وسإبعين اثانتين سإنة
ًا البصرة أهل أحزن من وكان الناجي صالح له يقال قراءة.ّ وأرقهم صوت
يروي وكان الحفظ، في التقان عن غفل حتى والصلح الخير عليه غلب

أنأس عن فيجعله التوهم على وهؤلء والحسن ثاابت من سإمعه الذي الشيء
وسإلم.ّ عليه الله صلى الله رسإول عن عنه الله رضي
عند الترك فاسإتحق الثابات عن يرويها التي الموضوعات روايته في وظهر

ً الدين في كان وإن الحتجاج معين بن يحيى العوجاج.ّ وكان طريق عن مائل
ًا ماكول: كان ابن عليه.ّ وقال الحمل شديد الثوري.ّ سإفيان إليه جلس قاص

آخر الساكنة الياء بعدها المشددة، الراء وكسر الميم، المريقي: بضم
ًا رأيت هكذا القاف، آخرها وفي الحروف، ًا مقيد بن شجاع بخط مضبوط

النسبة:  بهذه الخطيب.ّ والمشهور بكر أبي تاريخ في الذهلي فارسا
بغداد.ّ أهل من المريقي، الحميد عبد بن علي بن أحمد بن علي الحسن أبو

المخرمي أيوب بن الله وعبد الجارود بن ورجاء النميري شبة بن عمر سإمع
النخاسا بن القاسإم وأبو الخرقي جعفر بن العزيز عبد عنه - روى وغيرهم

بن علي الحسن الحافظ: أبو الكنانأي علي بن محمد بن حمزة المقرئ.ّ قال
حافظ.ّ ومات كبير شيخ مأمون ثاقة البغدادي الحميد عبد بن علي بن أحمد

مئة.ّ وثالث خمس سإنة في
والزاي الميم باب

الميم، آخرها وفي المهملة، الحاء وكسر الزاي، وفتح الميم المزاحمي: بضم
بلد من طوق بن مالك رحبة قرى من قرية وهي المزاحمة، إلى النسبة هذه

إليها:  الجزيرة.ّ والمنتسب
الرحمن عبد القاسإم أبي بن محمد بن مالك بن محمد بن محمود محمد أبو
السلما عبد يوسإف أبا القاضي بها وسإمع بغداد، ورد المزاحمي بسطاما بن
منه سإمع بها، وحدث دياره، إلى ورجع القزويني، يوسإف بن محمد بن

الحافظ، الدمشقي الله هبة بن الحسن بن علي القاسإم أبو ورفيقنا صاحبنا
وخمس وعشرين خمس سإنة حدود في وفاته وكانأت بدمشق، عنه وحدثاني

مئة.ّ
عبد بن سإعيد بن محمود بن محمد بن محمد بن أحمد بن محمد الحسن وأبو

من وهو إليه، فنسب مزاحم اسإمه جده أن ظني المزاحمي، الفقيه الرحمن
العباسا أبا وسإمع القرشي القاسإم أبي السإتاذ عند نأيسابور.ّ تفقه أهل

شعبان في الحافظ الله عبد أبو الحاكم منه سإمع وأقرانأه يعقوب بن محمد
الزاي، وسإكون الميم، مئة.ّ المزدكي: بفتح وثالث وخمسين خمس سإنة من

اسإم وهو مزدك إلى النسبة هذه الكاف، آخرها وفي المهملة، الدال وفتح
بن قباذ أياما في خرج نأسا، من أصله كان وقيل كرمان، حبيص أهل من رجل

وجوز والموال، النساء وأباح العجم، ملك جور بهراما بن يزدجرد بن فيروز
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الموال بسبب الدنأيا في يقول: الخصومة النأسان.ّ وكان يشتهيه ما فعل
إلى أصحاب له وظهر أيامه وامتد الرجال لينتفع خلقهما تعالى والله والنساء

إليه الملك انأتهى أبيه.ّ فلما زمان في عليه يقيم وكان أنأوشروان قباذ أياما
ً وأعد بستان باب على السرير على معه أقعده في المجذبة بالسيوف رجال

أصحاب ويقتلهم البستان يدخلون مزدك أتباع من الرجال وكان البستان
ودخل مزدك بيد أخذ ثام يحصون، ل عالم منهم قتل أن إلى أنأوشروان،

إليه.ّ  ينسبون جمع اعتقاده على شره.ّ وبقي الله وكفى بقتله وأمر البستان
المزرد: بضم الميم وفتح الزاي والراء المكسورة وفي آخرها الدال المهملة هذه

اللفظة لقب يزيد بن ضرار بن مرحلة بن صيغي بن إياسا بن عبد غنم بن جحاش بن
ًا بقوله من  الطويل: بجالة بن مازن بن ثاعلبة بن سإعد الشاعر سإمي مزرد

فـإنأـنـي عبيد تزردها فقلت
السنين في الموالي لزرد
 مزرد

ضرار.ّ بن الشماخ أخو وهو
هذه الفاء آخرها وفي الراء وفتح الزاي وسإكون الميم المزرفي: بفتح

فراسإخ خمسة على بغداد بغربي كبيرة قرية وهي المرزفة، إلى النسبة
والمشهور وصريفين أوانأا إلى توجهي في صحرائها وفي بها منها.ّ اجتزت

إليها.ّ  بالنأتساب
ًا المزرفي.ّ وقرن القرنأي يزيد ويقال أبي بن خالد الهيثم أبو قرية، أيض

بن وجعفر علي بن ومندل زيد بن وحماد شعبة عن يروي قرية مزرفة
عنه الحناط.ّ روى نأافع بن ربه عبد شهاب وأبي الطويل وسإلما سإليمان

تمتاما غالب بن ومحمد الدوري محمد بن وعباسا الصغانأي إسإحاق بن محمد
الجمال سإعيد بن وأحمد موسإى بن وبشر شاكر بن محمد بن وجعفر

الله عبد بن ومحمد المرادي خلف بن ومحمد المتوكل بن علي بن والحسن
الثلج.ّ أبي بن

أبا سإمع المزرفي رزقويه بن الله عبد بن أحمد بن أحمد المعالي وأبو
الفتح بن علي بن محمد طالب وأبا الزاهد القزويني عمر بن علي الحسن

جد وهو تفقه، وغيرهم الباقلنأي إبراهيم بن علي الحسن وأبا العشاري
سإبع سإنة الحجة ذي في توفي منه سإمعنا الذي الشحاما مسعود بن سإليمان
حرب.ّ بباب ودفن مئة وأربع وتسعين

الفرضي الله عبد بن إبراهيم بن علي بن الحسين بن محمد بكر وأبو
سإمع بما ومتع بنفسه الكثير عالم.ّ سإمع صالح ثاقة شيخ الشيبانأي، المزرفي

بن الصمد عبد الغنائم وأبا بالله المهتدي بن علي بن محمد الحسين أبا سإمع
سإلخ في أصدقائنا.ّ وولد من جماعة منه وطبقتهما.ّ سإمع المأمون بن علي
وخمس وعشرين سإبع سإنة المحرما في وتوفي مئة، وأربع وثالثاين تسع سإنة
مئة.ّ
المزرفة أهل من المزرفي القاضي أحمد بن الله عبيد بن محمد الحسن وأبو

الحسن علي أبو عنه روى القارئ الدمي جعفر بن محمد بكر أبي عن حدث
بن وحمزة السوسإنجردي الحسين أبي مع المقرئ.ّ وقال: خرجت غالب بن

بالمزرفة.ّ منه سإمعنا حتى إليه طاهر بن محمد
وفي الكاف وفتح الساكنة والنون الزاي بينهما والراء الميم المزرنأكني: بفتح

منها.ّ  بخارى قرى من قرية وهي مزرنأكن إلى النسبة هذه النون آخرها
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العابد المرادي سإليمان بن طلحة بن الحسن بن محمد الله عبد أبو
ذي بن وحماد الفضل بن الصمد عبد عن يروي بخارى أهل من المزرنأكني،
تسع سإنة البخاري.ّ توفي أسإلم بن حفص بن محمد بكر أبو عنه النون.ّ روى

مئة.ّ وثالث وعشرين
اسإم هذا المشددة، الكاف آخرها وفي الزاي، وفتح الميم، المزكي: بضم

بهذا واشتهر حالهم القاضي ويبلغ حالهم عن ويبحث الشهود يزكي لمن
منهم:  الكبار المحدثاين من جماعة فيهم كبير بيت بنيسابور

عصره، في نأيسابور شيخ المزكي يحيى بن محمد بن إبراهيم إسإحاق أبو
العلماء على المنفقين الحجاجين من المجتهدين العباد من وكان

العباسا وأبا خزيمة بن إسإحاق بن محمد بكر أبا بنيسابور والمستورين.ّ سإمع
أبا وبالري الزهري العباسا وأبا الماسإرجسي العباسا وأبا الثقفي السراج

أبا وببغداد المروزي، خالد بن وأحمد الرازي حاتم أبي بن الرحمن عبد محمد
يونأس، بن هشاما بنت ابن وبالكوفة الحضرمي، هارون بن محمد حامد

محمد العباسا أبا وبسرخس الجيزي، الربيع بن محمد الله عبيد أبا وبالحجاز
زكريا وأبو الحافظ الله عبد أبو عنه وغيرهم.ّ روى الدغولي الرحمن عبد بن

الحافظ.ّ الله عبد بن أحمد نأعيم وأبو ابنه المزكي إبراهيم بن يحيى
المزكي، إسإحاق وقال: أبو التاريخ في الحافظ الله عبد أبو الحاكم وذكره

وهو مئة، وثالث وثالثاين سإت سإنة بنيسابور الملء له عقد نأيسابور، شيخ
حامد أبي عن يحدث السنة، تلك في كذلك وهو وزكى واللحية، الرأسا أسإود

أربعة مجلسه في نأعد وكنا سإنين، بعشر الشرقي وفاة بعد الشرقي بن
ًا عشر الله عبد وأبو الخرما بن الله عبد وأبو الصم العباسا أبو منهم محدثا

اثانتين سإنة شعبان غزة الربعاء ليلة بسوسإنقين وأقرانأهم.ّ وتوفي الصفار
فتح بيت في داره في ودفن عليه، فصلينا تابوته، مئة.ّ وحمل وثالث وسإتين

سإنة.ّ وسإتين سإبع ابن مات يوما وهو باغك مقبرة إلى باب منه
أهل من المزكي، بن المزكي يحيى بن محمد بن إبراهيم بن أحمد حامد وأبو

ًا كان نأيسابور، ًا صالح ًا ورع ًا.ّ سإمع متهجد بن محمد بكر أبا بنيسابور نأاسإك
حاتم أبا وبالري البصري، الله عبيد بن عمرو عثمان وأبا القطان الحسين

سإعيد أبا وبمكة الرزاز، جعفر وأبا الصفار علي أبا وببغداد الوسإقندي،
وطبقتهم.ّ العرابي

من الجازة له أخذ شيخه قال: وكان الحافظ الله عبد أبو الحاكم منه سإمع
الحسين وأبو المزكي إسإحاق أبو عنه يده.ّ روى بخط الدغولي العباسا أبي

واسإتملى إملء، مرة غير السلما بمدينة الحافظ.ّ حدث مظفر بن محمد
مئة، وثالث اثانتين سإنة بنيسابور الملء له وعقدنأا إسإماعيل، بن بكر أبو عليه

له وخرجت الفريقين، من والفضلء والفقهاء العلوية السادة مجالسه وحضر
ثالث سإنة في مولده مئة.ّ وكان وثالث وسإتين اثانتين سإنة أصوله من الفوائد

سإنة من الكرخي العباسا أبي مكتب إلى معي واختلف مئة، وثالث وعشرين
مكة، طريق وفي ببغداد اصطحبنا ثام وثالثاين، سإت سإنة إلى وثالثاين ثالث

الدهر وصاما أبيه مسجد وجاور خطيئة، عليه تكتب لم الملئكة أن وعندي
ًا ًا والمروة الصفا بين يسعى وهو اسإتقبلني ولقد سإنة، وعشرين نأيف حافي
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ًا عليه، غشي قعد فلما الصفا، صعد حتى بيده فأخذت محموما، وهو حاسإر
بنفسك رفقت فقلت: لو أفاق حتى وجهه على أرشه وكنت الماء، فطلبنا
في ل.ّ وتوفي أما إليها نأرجع نأدري ول نأحن؟ أين تدري فقال: أل عليل، وأنأت

مئة.ّ وثالث وثامانأين سإت سإنة شعبان
في المناما في حامد أبا أخاه رأى أنأه إسإحاق أبي بن الله عبد أبو وحدثاني

أردت وأن علي الله أنأعم فقال: لقد حاله؟ عن فسأله وصفها، وراحة نأعمة
عليه.ّ كنت لما فالزما اللحوق

الهاشمي إسإحاق بن الفضل بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم إسإحاق وأبو
محدث الفضل أبو وكان المزكي، فضلويه بن الفضل أبي ابن وهو المعدل

أبيه، ولد وأكبر الشهود أعيان من إسإحاق وأبو عصره، في والمزكي وقته
من وأقرانأهما عبدان بن ومكي الشرقي بن أحمد أبا سإمع عشرتنا وطالت

الشيوخ.ّ
الفضل أبي بن إسإحاق وقال: أبو الحافظ لله عبد أبو الحاكم منه سإمع

أحاديث عنه علقنا وإنأما يحدث فلم مرة غير وسإئل كثير، سإماع له المزكي،
أخوه عليه وصلى مئة، وثالث وسإتين سإت سإنة رجب في القديم.ّ توفي في

داره.ّ في الجمعة عشية ودفن الفضل،
القاف.ّ آخرها وفي المشددة، واللما المفتوحة، والزاي الميم، المزلق: بضم

من البصري، صاحب اليربوعي التميمي المزلق الحكم بن بكر بشر أبو وهو
عنه عطاء.ّ روى بن الله وعبد الرقاشي ويزيد ثاابت عن البصرة.ّ يروي أهل
الثقات من إسإماعيل.ّ وكان بن وموسإى عمارة بن وحرمي الحداد عبيدة أبو

ليس شيخ المزلق بشر زرعة: أبو أبو واصل.ّ وقال بن الواحد عبد عند
بالقوي.ّ

والياء الواو، آخرها وفي النون، وضم الزاي، وسإكون الميم، المزنأويي: بضم
يقال سإمرقند قرى من قرية إلى النسبة تحتها.ّ هذه من باثانتين المنقوطة

منها.ّ فراسإخ أربع على مزنأوي لها

الرحمن عبد بن إسإماعيل بن أحمد بن الفضل العباسا أبو منها خرج
بن وقعنب المكي إدريس بن محمد بكر أبي عن الدهقان.ّ يروي المزنأويي

وغيرهم.ّ روى سإعيد بن وسإليمان خشرما بن وعلي الشج سإعيد وأبي محرز
الكبوذنأجكثي.ّ جعفر بن ومحمد الخزاعي علباء بن محمد بن أحمد عنه

إلى النسبة هذه النون، آخرها وفي الزاي، وسإكون الميم، المزنأي: بضم
بن منها.ّ أحمد ثالثاة.ّ فراسإخ على سإمرقند قرى من قرية وهي مزن،

بن وجعفر البيكندي الحسين بن علي عن يروي المزنأي العيزار بن إبراهيم
بن جعفر بن محمد عنه وغيرهما.ّ روى السمرقندي مسعدة بن محمد

النيسابوري.ّ  الله عبد بن الفضل بن ومحمد الكبوذنأجكثي، الشعث
مزينة إلى النسبة هذه النون، آخرها وفي الزاي، وفتح الميم، المزنأي: بضم

مزينة واسإم عدنأان، بن معد بن نأزار بن مضر بن الياسا بن طابخة بن أد بن
عثمان هي وبرة.ّ وولدت بن كلب بنت مزينة أمه باسإم سإمي وإنأما عمرو،
ًا مزينة.ّ  فهم مضر، بن إلياسا بن طابخة بن أد بن عمرو ابني وأوسإ
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كثرة.ّ وفيهم النأصار، أحلف وهم تميم، مزينة إلى نأسبوا وجماعة
المزنأي.ّ مغفل بن الله عبد فهو الول إلى المنتسب فأما

المزنأي.ّ يسار بن ومعقل
المزنأي.ّ عمرو بن الله وعبد
صحبة.ّ له المزنأي، حاتم وأبو

المزنأي.ّ الياسا بن وقرة
نأهاونأد حرب أمير كان المزنأي.ّ والنعمان مقرن بن وسإويد والنعمان ومعقل

اليمان بن حذيفة المر وولي بها، واسإتشهد عنه، الله رضي عمر قبل من
كثرة.ّ وفيهم عنهما، الله رضي

تلميذ المختصر، صاحب المزنأي يحيى بن إسإماعيل إبراهيم أبو والفقيه
أبو عنه وغيره.ّ روى البصري معبد بن علي عن الله.ّ يروي رحمهما الشافعي

زياد بن الله عبد بكر وأبو الرازي حاتم أبي بن الرحمن عبد محمد
وغيرهم.ّ السإتراباذي علي بن محمد بن الملك نأعيم وأبو النيسابوري

من ببخارى، الجليل الشيخ له قال الذي المزنأي الله عبد بن أحمد محمد وأبو
المزنأي.ّ المغفل بن الله عبد أولد من وهو ببخارى هراة.ّ مات أهل
يقول: العاصمي نأصر بن الصمد عبد البصيري: سإمعت كامل أبو قال

الشاشي القفال علي لن محمد بكر أبو يقول: احتاج الودنأي بكر أبا سإمعت
فاسإتأذن عليه، يقرأ أن فأراد المزنأي، حديث من واحد حديث سإماع إلى

الشيخ الله القفال: أيد فقال بكر، أبا يا المجلس يوما له: إلى فقال عليه،
عيه.ّ قال: بالقراءة لي أذن فإن اليوما، تخرج وهي القافلة، مع إنأي الجليل

منه يسمع يدعه ولم يقرأه، ولم له يقدر فلم المجلس، يوما إلى نأقلت قد
القفال.ّ حاجة فيه الذي الحديث ذلك
يقول: سإمعت الخفاف الحسين بن أحمد الحسين أبا البصيري: سإمعت قال

به واليمان صح، قد النزول يقول: حديث المزنأي محمد أبا الجليل الشيخ
لصفاته.ّ كيف ل لذاته كيف ل كما أنأه يعرف أن ينبغي ولكن واجب،

محمد فقال: أبو نأيسابور تاريخ في الحافظ الله عبد أبو الحاكم ذكره
عصره في بخراسإان السلطان وأولياء والوجوه العلم أهل إماما كان المزنأي،

وبنيسابور الجكانأي، عيسى بن محمد بن علي بهراة مدافعة.ّ سإمع بل
بن الحسن وبنسا موسإى، بن يوسإف الروذ وبمر طالب، أبي بن إبراهيم
موسإى بن عمران وبجرجان الهسنجانأي، يوسإف بن إبراهيم وبالري سإفيان،

وبالبصرة غناما، بن الله عبد وبالكوفة القاضي، يوسإف وببغداد السجستانأي،
محمد بن المفضل وبمكة أحمد، بن عبدان وبالهواز القاضي خليفة أبا

والنفيلي.ّ أقاما المعافى أصحاب وبالشاما أحمد، بن علن وبمصر الجندي،
إسإحاق بن بكر أبو عنه بمكة.ّ روى وخطب بالناسا، وحج سإنين، ثالث بمصر

بكر وأبو الحافظ عقدة بن العباسا وأبو سإليمان بن الربيع بن وعمر الضبعي،
كان أنأه عصره.ّ قيل مفاخر من بخراسإان.ّ وكان عصره ومشايخ القفال

ًا الوطن.ّ أملى حب قتيل عقيبه.ّ ومات ومرض وبكى المعنى، هذا في مجلس
أبو الوزير وحمل ببخارى، مئة وثالث وخمسين سإت سإنة رمضان شهر في

بها.ّ  فدفن هراة إلى وحمل عليه، للصلة ابنه وقم تابوته، البلعمي يعلى
بن محمد بن الله عبد بن محمد بن الله عبد بن محمد الله عبد أبو وأخوه
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بينهما كان الهروي، المزنأي مغفل نأبن الله عبد بن حسان بن مفضل بن بشر
بنيسابور اشترى قد كان الله عبد وأبو منه، أكبر محمد أبو والشيخ سإنتان،

عيسى بن محمد بن علي سإمع بها، المقاما يكثر وكان الماما، يحيى دار
ونأيسابور بالعراق القرشي.ّ وحدث العريان بن نأجدة بن وأحمد الكانأي

في بنيسابور وقال: توفي الحافظ الله عبد أبو الحاكم منه وهراة.ّ سإمع
الثمانأين.ّ قارب وقد مئة، وثالث وخمسين اثانتين سإنة الولى جمادى

الهروي.ّ ذكره المزنأي بشر بن محمد بن الله عبد بن محمد الحسين وأبو
الكتب فسمع مئة، وثالث أربعين سإنة نأيسابور وقال: ورد التاريخ في الحاكم

سإنة علينا هراة.ّ وقدما إلى انأصرف ثام الشيوخ، عن وأكثر العباسا، أبي من
ًا وخمسين إحدى فخرج يحدث، وكان عمره، أواخر في علينا قدما ثام حاج

مئة.ّ وثالث ثامانأين سإنة في بهراة اسإتشهد ثام وخلط بها، وسإمع بغداد إلى
المحلة تلك نأزلت القبيلة هذه من جماعة ولعل بالبصرة، محلة ومزينة
إليهم.ّ فنسبت

ومعنا منا سإمع المزنأي، البصري أحمد بن الوهاب عبد أحمد أبو رفيقنا منها
الله.ّ رحمه البصرة إلى واحدة سإفينة في وانأحدرنأا ببغداد،

وكان البصرة، أهل من المزنأي، إياسا بن قرة بن معاوية بن إياسا وائلة وأبو
وابن شعبة عنه وأبيه.ّ روى المسيب بن سإعيد عن بها.ّ يروي القضاء على

ومئة.ّ وعشرين اثانتين سإنة الناسا.ّ مات دهاة من وكان عجلن،
المزنأي.ّ مغفل بن الله عبد ذكرنأا وقد
أمه قبل من وجده مغفل، بن الله عبد بن الوليد بن الله عبد أولده ومن
بن إسإماعيل عنه يزيد.ّ روى بن الله عبد بن موسإى عن يروي عبد بن إياسا
الكوفي.ّ زكريا
قرية وهي مزنأة، إلى ينسب فإنأه المزنأي العيزار بن إبراهيم بن أحمد وأما
إليها.ّ النسبة وتحرك مزن لها يقال منها فراسإخ ثالثاة على سإمرقند قرى من

الشعث.ّ بن جعفر بن محمد عنه البيكندي.ّ روى الحسين بن علي عن يروي
القاف، آخرها وفي المشددة، الواو وكسر الزاي، وفتح الميم، المزوق: بضم

والسقوف.ّ  الخشبية الشياء وتدهين التزويق حرفة إلى النسبة هذه
بغداد.ّ أهل من المزوق، حاتم بن الحسين علي أبو النسبة بهذه والمشهور

وثاابت البجلي سإلم بن بشر بن والحسن الحنفي عمرو بن العلء عن حدث
القعدة ذي في الحكيمي.ّ ومات أحمد بن محمد عنه الضبي.ّ روى موسإى بن

هذا.ّ على يزد ولم وسإبعين، أربع سإنة
وأبا ماهان بن يعقوب المزوق.ّ سإمع الحكم بن علي بن هارون موسإى وأبو
وزياد الصدائي علي بن والحسين الجوهري سإعيد بن وإبراهيم الدوري عمر

حميد بن ومحمد المنادي بن الحسين أبو عنه السوسإي.ّ روى أيوب بن
ثاقة.ّ الوكيل.ّ وكان يوسإف بن أحمد بن وعمر المخرمي

محمد عن حدث بغداد، أهل من المزوق، هارون بن أحمد بن يحيى بكر وأبو
السإماعيلي إبراهيم بن أحمد بكر أبو عنه الكوفي.ّ روى المحاربي عبيد بن

الجرجانأي.ّ
الزائين بين تحتها، من باثانتين المنقوطة والياء الميم، المزيزي: بفتح

رجل.ّ  اسإم وهو مزيز إلى النسبة هذه الخفيفتين، المعجمتين
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عن يروي السرخسي، مزيز بن إبراهيم بن إسإحاق إليه بالنسبة والمشهور
ذلك.ّ وغير خارجة تصنيف القراءات بكتاب خارجة عن بديل بن مغيث
أبو عنه أبيه.ّ روى عن المزيزي.ّ يروي إسإحاق بن أحمد الحسن أبو وابنه

ومحمد المروزي إسإحاق بن الله عبد بن وهاشم النيسابوري المزكي إسإحاق
بن الله وعبد الحسن بن عبيد عن أصول.ّ يروي صاحب الرملي العباسا بن

أبي.ّ بن وأحمد زكريا بن محمد
بن ومحمد أبيه عن المزيزي.ّ يروي إسإحاق بن أحمد بن محمد علي أبو وابنه
المنذر ومحمد مخلد بن محمد بن الله عبد بن ومحمد الشامي الرحمن عبد

أحمد بن محمد الحسن أبو عنه النسائي.ّ روى سإفيان بن والحسن الهرويين
ًا بسرخس له ورأي البزاز رزقويه بن ًا جزء محمد نأصر أبي من سإمعته منفرد
الشجاعي.ّ مرد السره محمود بن

وفي الحروف، آخر المشددة الياء وكسر الزاي، وفتح الميم، المزين: بضم
الشعر.ّ  يحلق لمن السإم هذا النون، آخرها

بالمزين، المعروف الصوفي محمد بن علي الحسن أبو السإم بهذا واشتهر
وبنان محمد بن والجند التستري الله عبد بن سإهل صحب بغداد، أهل من

وتعبد.ّ وكان اجتهاد صاحب وكان الكبير، له: المزين يقال وكان الحمال،
ًا مدة بمكة للعبد.ّ أقاما الله من مقت ضرورة غير من يقول: الكلما مجاور

مائة.ّ  وثالث وعشرين ثامان سإنة في بها مات أن إلى
ثاقة الصبهانأي المزين إبراهيم بنت إسإحاق بن شاذة بن يعقوب يوسإف وأبو

بن محمد بن الله وعبد الحسن بن عبيد عن أصول.ّ يروي صاحب صدوق،
بن موسإى بن أحمد بكر أبو عنه وغيرهم.ّ روى عاصم أبي بن وأحمد زكريا

الحافظ.ّ مردويه
آخرها وفي الحروف، آخر الياء وسإكون الزاي، وفتح الميم المزيني: بضم

وقد المزنأي في ذكرنأاها فقد مزينة ومزين.ّ أما مزينة إلى النسبة هذه النون،
كذلك.ّ  فيها النسبة جاءت

عن المزيني.ّ يروي مزين بن إبراهيم بن يحيى فهو مزين إلى لمنسوب وأما
بن عثمان آل مولى وهو ومائتين سإتين سإنة في توفي القعنبي، مطرف

عنه.ّ الله رضي عفان
تحتها من المنقوطة الياء وسإكون الزاي، وكسر الميم، المزينانأي: بفتح

حد آخر من بليدة وهي مزينان إلى النسبة هذه النونأين، بين واللف باثانتين،
سإاعة.ّ  بها العراق.ّ نأزلت إلى خرجت إذا خراسإان،

السرخسي الكاتب معقل بن أحمد عمرو أبو إليها بالنسبة والمشهور
أبا بسرخس إليها.ّ سإمع فنسب مزينان نأزل سإرخس، أهل من المزينانأي،

داود أبي بن الله عبد بكر أبا وببغداد الشامي، إدريس بن محمد لبيد
وغيرهم.ّ الصوفي الجبار عبد بن الحسن بن أحمد الله عبد وأبا السجستانأي

إذا وقال: كان البيع، الله عبد بن محمد الحافظ الله عبد أبو الحاكم عنه روى
بمزينان وفاته وكانأت التميمي علي بن الحسين أحمد أبي على نأزل قدما
مئة.ّ وثالث وخمسين اثانتين سإنة
أحمد أبي وكيل المزينانأي.ّ كان بالويه بن محمد بن بالويه العباسا وأبو

خزيمة بن إسإحاق بن محمد بكر أبا بنيسابور.ّ سإمع التميم علي بن الحسين



مشكاة مكتبة                    للسمعانأي النأساب كتاب
 السإلمية

علي بن محمد الله عبد وأبا السراج إسإحاق بن محمد العباسا وأبا
الحافظ.ّ الله عبد أبو الحاكم منه وأقرانأهم.ّ سإمع المروزي المستملي

المزة، إلى النسبة هذه النسبة، ياء آخرها وفي والزاي، الميم المزي: بكسر
ًا إليها دمشق.ّ خرجت باب على حسنة ضيعة وهي القاسإم أبي رفيقنا مع يوم
وغيرهما الزيف بن سإليمان بن وهب القاسإم وأبي الحافظ الحسن بن علي
ًا وكتبت الفقهاء من ًا: أنأشدنأي شيئ أنأشدنأي لفظه، من بالمزة المزي يسير

لنفسه.ّ  الشافعي الحسن بن علي
والسين الميم باب

بن سإعيد بن الجبار عبد بها والمشهور الجد، إلى النسبة المساحقي: هذه
من المدينة.ّ ونأوفل أهل من المساحقي، مساحق بن نأوفل بن سإليمان

وأهل الزنأاد أبي عن الجبار عبد الصدقات.ّ روى عمل على وان المشهورين،
حبان بن حاتم أبو وغيره.ّ ذكره الماما الرازي زرعة أبو عنه المدينة.ّ روى

الثقات.ّ  كتاب في
آخرها وفي الفاء، وكسر المهملة، السين وفتح الميم، المسافري: بضم

وهو تراب، أبي بن بكر لبي العلى الجد وهو مسافر، إلى النسبة هذه الراء،
الطوسإي مسافر بن مهدي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن محمد

المحدثاين.ّ أولد من طوسا بلدتي إحدى نأوقان أهل من المسافر، النوقانأي
إسإحاق بن محمد العباسا وأبا خزيمة بن إسإحاق بن محمد بكر أبا سإمع

قال: طالت وذكره الحافظ الله عبد أبو الحاكم منه وغيرهما.ّ سإمع السراج
سإكن ثام العلوي، يعلى أبي أصحاب من وكان ونأيسابور، ببخارى معه صحبتنا
ببخارى منزلي في توفي أن إلى معنا يسمع وكان بها، دفنته أن إلى بخارى

عليه صلى مئة، وثالث وخمسين سإبع سإنة صفر من النصف الجمعة ليلة
بكلباذ.ّ  ودفناه الودنأي بكر أبو الفقيه
الحاكم الواعظ.ّ ذكره الطوسإي الحسين بن محمد بن أحمد تراب أبو ووالده

النوقانأي.ّ المسافري بكر أبي والد وقال: هو التاريخ في الحافظ الله عبد أبو
بخراسإان بالنوقان.ّ سإمع حدثايه في نأظرت أن بعد مرة غير بنيسابور حدث

المنذر بن ومحمد الطوسإيين محمد بن وتميم العنبري إسإماعيل بن لبراهيم
شعيب بن وحامد الصوفي الجبار عبد بن الحسن بن أحمد وببغداد تشكر،

وأربعين تسع سإنة النوقان في توفي أنأه بكر أبو ابنه البلخي.ّ قال: حدثاني
مئة.ّ وثالث

اللما، آخرها وفي الحروف، آخر الياء وكسر والسين، الميم المسائلي: بفتح
النسبة.ّ  هذه
أهل من السإتراباذي، المسائلي سإهل بن حمويه بن محمد الحسين وأبو

بندار بن والحسين نأوكرد بن ومحمد جبريل بن محمد عن يروي اسإتراباذ
الطلقي.ّ الله عبد أبو عنه وغيرهم.ّ روى

بواحدة، المنقوطة الباء بعدها المهملة، السين وفتح الميم، المسبحي: بضم
إليه.ّ المنتسب أجداد لبعض اسإم هو الجد إلى النسبة هذه الحاء، آخرها وفي

صاحب المسبحي، إدريس بن أحمد بن الله عبيد بن محمد بها والمشهور
نأقيب الدولة فخر عند التاريخ ماكول: رأيت ابن ومصر.ّ قال المغاربة تاريخ
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ًا.ّ كبير كتاب وهو بها، الطالبين جد
البغدادي مسبح بن سإليمان بن داود بن يحيى بن زكريا بن محمد علي وأبو

بغداد تاريخ في ثاابت بن علي بن أحمد بكر أبو ذكره هكذا المسبحي، العرج
الكوفي ومطين الجمحي خليفة وأبي الحرانأي شعيب أبي عن وقال: يروي

الخليل سإعيد وأبو الحافظ الصبهانأي مندة بن الله عبد أبو عنه وغيرهم.ّ روى
مئة.ّ وثالث خمسين سإنة في بجوزجانأان وغيرهما.ّ وتوفي السجزي أحمد بن

عمل على كان المسبحي، العرج علي المستغفري: أبو العباسا أبو وقال
في خليفته سإليمان بن محمد بن محمد عبيد أبو بنسف.ّ وكان المظالم

نأسف، قضاء على المسبحي عبيد: كان أبو شبابه.ّ قال حال في الحكم
إذا فكنت وحشة، القلنأسي بكر أبي شيخنا وبين بينه فوقعت خليفته وكنت
بالصوف تفزعني يعني بالشط، البط لصاحبك: تفزع قال: قل عليه دخلت
الحشيش.ّ إلى يعلوك ول سإنة وكذا كذا منذ بالمسجد وأنأت

الموحدة الباء وتشديد المهملة، السين وفتح الميم، المسبعي: بضم
السبعية لهم ويقال المسبعة إلى السبة هذه العين، آخرها وفي المكسورة،

أن غير من الزمان، من دور لك في أئمة قولهم: سإبعة لمرين: أحدهما
منوطة العالم تدابير بأن فناء.ّ والثانأي: لقولهم أو قيامة إلى ذلك ينتهي

سإبع السموات كثيرة: فإن السبعة وقالوا: الشياء السبعة، بالكواكب
تكون أن القضية بهذه وقالوا: يجب سإبع والياما سإبع والبحار سإبع، والرضين
قالوا الذين المنجمين وكفرة الثنوية قول كواكب.ّ وهذا سإبعة العالم مدبرات

العالم.ّ  تدبير إليها وأضافوا السبعة والكواكب الفلك بقدما
ثاالث التاء وفتح المهملة، السين وسإكون الميم، المستدركي: بضم

السائفة إلى النسبة هذه الراء، وكسر المهملة، الدال وسإكون الحروف،
ثام الزعفرانأية، قول على وكانأوا النجارية، الفرق من بالمستدركة المعروفة
الله، غير إنأه قلنا قد لنأا القرآن بخلق القول إطلق فقالوا: يجب اسإتدركوا

ًا، الباب هذا في ازدادوا إنأهم ثام مخلوق، فهو غيره كان وما فزعموا غلو
مخلوق لصحابه: القرآن قال قد وسإلم عليه الله صلى الله رسإول إن وقالوا
رسإول إن يقل لم الحروف.ّ وقالوا: من من النظم هذا على العبارة بهذه
كافر.ّ فاسإتدركت فهو العبارة بهذه ذلك قال وسإلم عليه الله صلى الله

أشار قد وسإلم عليه الله صلى النبي إن وقالوا: نأقول منهم طائفة عليهم
هذه على مخلوق قال: القرآن إنأه نأقول ول عليه يدل بما القرآن خلق إلى

تكفر النجارية إلى المنتسبة الثلث الفرق هذه من واحدة وكل العبارة،
ًا، يكفرونأهم ومخالفوهم صاحبتها، أنأها في منها واحدة دعوى تصح فل جميع

الطائفة هذه أمور يجتمعان.ّ وأعجب ل والنجاة الكفر لن الناجية الفرقة
قالوا: أنأهم حتى وكفر ضلل كلها مخالفيهم أقوال أن زعمت أنأها المستدركة

الله رسإول قال: محمد أو الله إل إله قال: ل إذا مخالفيهم من الواحد إن
وكفر.ّ  وبدعة منه ضلل فقوله

ثاالث التاء وفتح المهملة، السين وسإكون الميم، المستعطف: بضم
الفاء.ّ  آخرها وفي المهملتين، الطاء وكسر العين، وسإكون الحروف،

حدث بغداد، أهل من المستعطف، مهران بن عيسى موسإى أبي لقب هذا
أبو عنه روى ونأحوهما، العرنأي حسين بن وحسن البجلي جرير بن عمرو عن
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الدارقطني: عيسى الحسن أبو وغيره.ّ وقال الطبري جرير بن محمد جعفر
جرير ابن عنه يروي سإوء ومذهب سإوء رجل بغدادي المستعطف مهران بن

تاريخ في الخطيب ثاابت بن علي بن أحمد بكر أبو وهو غيره الطبري.ّ وقال
إلي رفع ومردتهم، الرافضة شياطين من المستعطف بن عيسى كان بغداد
وتفسيقهم، وإكفارهم وتضليلهم الصحابة على الطعن في تصنيفه من كتاب

الكتاب ذلك أودع مما تعجبي وعظم فيه نأظري عند شعري قف لقد فوالله
بالسإانأيد المفتعلة والنأباء المختلفة والقاصيص الموضوعة الحاديث من

المجهولين، ومن بالكذب المعروفين من الكوفيين سإقاط عن المظلمة
سإعي وخيبة جامعه سإريرة وخبث واضعه بصيرة عمي على ذلك ودلني
يكسبون مما لهم وويل أيديهم كتبت مما لهم فويل كاتبه وزر واحتقاب طالبه

الميم، ".ّالمستعيني: بضم ينقلبون منقلب أي ظلموا الذين " وسإيعلم
المهملة، العين وكسر الحروف، ثاالث التاء وفتح المهملة، السين وسإكون
الخلفاء.ّ  أحد المستعين إلى النسبة وهذه النون آخره وفي الياء، وسإكون

العلف الحسين بن الله عبد بن محمد بكر أبو النسبة بهذه والمشهور
النضر وأبي حرب بن علي عن وحدث بغداد، أهل من بالمستعيني، ويعرف

الحسن بن وحماد عرفة بن والحسن الفقيه ميمون بن الله عبد بن إسإماعيل
الطباع.ّ روى بن يوسإف بن ومحمد المديني بن علي بن الله وعبد عنبسة بن

عمر بن ويوسإف الدارقطني الحسن وأبو القطيعي إسإحاق بن محمد عنه
سإنة من شعبان في ومات ثاقة، الصفار.ّ وكان عثمان بن اله وعبد القواسا

مئة.ّ وثالث وعشرين خمس
المنقوطة التاء وفتح المهملة، السين وسإكون الميم، المستغفري: بضم

الراء آخرها وفي الفاء، وكسر المعجمة، الغين وسإكون فوقها، من باثانتين
إليه.ّ  المنتسب أجداد لبعض اسإم وهو المستغفر إلى النسبة هذه لمهملة،

إدريس بن الفتح بن المستغفر بن محمد بن المعتز بن محمد علي أبو وهو
بن أحمد حفص أبا سإمع نأسف، أهل من - المستغفري، الجلب المطوعي

ًا منه سإمع العجلي، محمد ًا.ّ روى جزء في ولدته وكانأت ابنه، عنه واحد
أربع سإنة الخر ربيع شهر في مئة.ّ ووفاته وثالث عشرة ثامانأي سإنة شهور

مئة.ّ وثالث وسإبعين
النسفي المستغفر بن محمد بن المعتز بن محمد بن جعفر العباسا أبو وابنه

ًا نأسف.ّ كان خطيب المستغفري، ً فقيه ًا فاضل ًا ومحدثا ًا مكثر يرجع صدوق
فيها، وأحسن التصانأيف وصنف الجموع، جمع وإتقان، ومعرفة فهم إلى

علي أبي عن وأكثر مدة وسإرخس بمرو وأقاما خراسإان إلى رحل قد وكان
أحمد بن هارون سإهل أبا بنسف جاوزه.ّ سإمع وما السرخسي أحمد بن زاهر

عبد أبا وببخارى الرازي، زر بن محمد بن الله عبد محمد وأبا السإتراباذي
المكي بن محمد لهيثم أبا وبمرو الحافظ، غنجار أحمد بن محمد بن الله

أبو القاضي العلى جدي عنه سإواهم.ّ روى كثيرة وجماعة الكشمهيني
الملك عبد بن الحسن علي وأبو السمعانأي الجبار عبد بن محمد منصور

ل كثير وجمع الحافظ، السمرقندي أحمد بن الحسن محمد وأبو القاضي
الجمع في مجراه يجري من عصره في النهر وراء بما يكن ولم يحصون

سإلخ مئة.ّ ووفاته وثالث خمسين سإنة ولدته وكانأت الحديث وفهم والتصنيف
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طرف على بنسف قبره وزرت مئة وأربع وثالثاين اثانتين سإنة الولى جمادى
الوادي.ّ

عن أبوه نأسف.ّ سإمعه خطيب كان المستغفري جعفر بن محمد ذر أبو وابنه
من وكان أبيه، بعد مدة الخطابة وولي فيهم أباه شارك الشيوخ من جماعة

الحافظ المخسبي محمد بن العزيز عبد محمد أبو والخير.ّ ذكره العلم أهل
العباسا.ّ أبي الماما شيخنا ابن المستغفري ذر وقال: أبو شيوخه معجم في

مروان بن الملك عبد محمد وأبا السلمي إسإحاق بن يعقوب الفضل أبا سإمع
فسمعه الحاجبي علي أبي إلى أبوه به ورحل الميدانأي، رافع بن إبراهيم بن

حياة في يملي ربما المتفرقات.ّ كان من صالحة وقطعة للبخاري الصحيح
السماع.ّ صحيح والد،

من المنقوطة التاء وفتح المهملة، السين وسإكون الميم، المستملي: بضم
جماعة النسبة بهذه اختص اللما، آخرها وفي الميم، وسإكون باثانتين، فوقها
منهم:  والعلماء للكابر يستملون كانأوا كثيرة

الحديث حفاظ أحد وكان البلخي، المستملي وزير بن أبان بن محمد بكر أبو
بن وكيع على يستملي كان لنأه المستملي له قيل وإنأما بخراسإان، ومتقنيهم
وعبد الطائفي سإليم بن ويحيى الفزاري معاوية بن مروان عن يروي الجراح،
والكوفة، بغداد أهل من جماعة عنه عيينة.ّ روى بن وسإفيان هماما بن الرزاق

ً وكان بن محمد عنه روى وصنف، جمع ممن المذاكرة حسن فاضل
بن وإبراهيم القاضي إسإحاق بن وإسإماعيل صحيحه في البخاري إسإماعيل

بن الله وعبد هارون بن وموسإى المعمري علي بن والحسن الحربي إسإحاق
ومائتين.ّ وأربعين خمس أو أربع سإنة وغيرهم.ّ مات البغوي محمد
أبي ابن داود عن النبيل.ّ يروي عاصم أبي مستملي البصري راشد بن ويحيى

سإنة مات والشاما، العراق أهل عند فحدثاه بها، وحدثاهم الشاما دخل هند،
بسنة.ّ بعده راشد ه أبو ومات بسنة، عاصم أبي قبل ومائتين عشرة إحدى

وكان مكة، سإكن المستملي النيسابوري شبيب بن سإلمة الرحمن عبد وأبو
هماما.ّ روى بن الرزاق وعبد هارون بن يزيد عن المقبري.ّ يروي مستملي

ومائتين.ّ  وأربعين سإبع سإنة بمكة مات لناسا، عنه
داود بن إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم هو البلخي المستملي إسإحاق وأبو

علي بن محمد بن الله عبد بكر أبي على يستملي كان بلخ، أهل من الحافظ
ًا وكان الحافظ الطرخانأي والتواريخ ومشايخهم بلخ أهل بأحاديث عارفأ عالم

محمد الله عبد أبي عن للبخاري الجامع الصحيح يروي وكان علومهم وجمع
ًا وكان الفربري يوسإف بن أحمد بن عبد ذر أبو عنه الحديث.ّ روى في بندر

الحافظ الغنجار محمد بن أحمد بن محمد الله عبد وأبو بمكة الهروي
مئة.ّ وثالث وسإبعين سإت سإنة شهور في ببلخ ومات ببخارى،
اليشكري المستملي النأصاري أحمد بن الحسن بن الملك عبد بن والحسن

زمانأه، في قاطبة بخارى شيوخ مستملي كان بخارى، أهل من يشكر بني من
لخياما محمد بن خلف صالح وأبا المزنأي الله عبد بن أحمد محمد أبا سإمع

مالك أحمد بكر وأبا النصيبي خلد بن يوسإف بن أحمد بكر أبا وببغداد ببخارى
منه وسإمع عنه الله رضي الصواف أحمد بن محمد علي وأبا القطيعي

وتسعين ثالث سإنة الخر ربيع شهر في الصلة قبل ببخارى ومات جماعة
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مئة.ّ وثالث
بن مهران بن عمر بن محمد بن العباسا بن إسإماعيل بن محمد بكر وأبو

أهل من علي، أبي بن بكر بأبي المعروف الوراق المستملي سإعيد بن فيروز
غيلن بن وعمر الشجاعي الطيب بن الحسن علي أبا أباه بغداد.ّ سإمع

شعيب بن محمد بن وحامد الصوفي الجبار عبد بن للحين بن وأحمد الثقفي
سإليمان بن محمد بن ومحمد العمي الحسين بن يحيى بن ومحمد البلخي

الحسن أبو عنه بعدهم.ّ روى ومن البغوي محمد بن الله وعبد الباغندي
محمد بن والحسن الزهري القاسإم وأبو البرقانأي بكر وأبو الدارقطني

ذكرهم.ّ وحكي يطول وجماعة الجوهري علي بن الحسن محمد الخلل.ّ وأبو
فقلت: أبا ذا؟ فقال: من بابه صاعد بن محمد أبي على قال: دققت أنأه عنه
حتى النعل للجارية: هاتي يقول فسمعته هاهنا؟ يحيى علي، أبي بن بكر أبو

أبو فأصفعه.ّ وسإئل ويسميني وأباه نأفسه يكني الذي الجاهل هذا إلى أخرج
أبي بن محمد ثاقة.ّ وقال فقال: ثاقة علي أبي بن بكر أبي عن البرقانأي بكر

ضاعت كتبه وكانأت المعرفة، حسن متيقظ إسإماعيل بن بكر الفوارسا: أبو
مئة.ّ وثالثاة وسإبعين ثامان سإنة الخر ربيع شهر في
أبي مولى المستملي، الرومي هاشم بن يونأس ب الرحمن عبد مسلم وأبو

وحدث هارون بن ويزيد عيينة بن سإفيان على يستملي كان المنصور جعفر
إدريس بن الله وعبد عيسى بن ومعن إسإماعيل بن وحاتم عيينة ابن عن

بن وحاتم صحيحه في البخاري إسإماعيل بن ممد عنه روى فضيل بن ومحمد
بن وإبراهيم إسإحاق بن وحنبل الدوري محمد بن وعباسا الجوهري الليث

الرازي حاتم أبو عنه القرشي.ّ وسإئل الدنأيا أبي بن بكر وأبي الحربي إسإحاق
نأحوها.ّ أو وعشرين خمس سإنة فقال: صدوق.ّ ومات

بمكحلة.ّ حدث المعروف المستملي راشد بن سإفيان بن هارون سإفيان وأبو
بن ويحيى الشدق بن ويعلى الوليد بن وبقية الخولنأي حرب بن محمد عن

إسإحاق بن الله وعبد الجوزي موسإى بن إبراهيم عنه الطائفي.ّ روى سإليم
أظن، فيما الملئي، نأعيم أبي مستملي البغوي.ّ وكان القاسإم وأبو المدائني

غير صناعة لنفسك اطلب هارون نأعيم: يا أبو لي قال: قال روى فإنأه
في ببغداد مكحلة مزبلة.ّ ومات على صار قد بالحديث فكأنأك الحديث
ومائتين.ّ وأربعين سإبع سإنة شعبان

بن يزيد مستملي المستملي.ّ كان بشير بن سإفيان بن هارون سإفيان وأبو
زيد وأبي فضالة بن ومعاذ هارون بن يزيد عن بالديك.ّ حدث يعرف هارون،
الفضل نأعيم وأبي الواقدي عمر بن ومحمد الحارثاي سإهل بن وزياد النحوي

بكر وأبو العجل وعبيد كزال بن محمد بن جعفر عنه وغيرهم.ّ روى دكين بن
إحدى أو خمسين سإنة في ومات المدائني إسإحاق بن الله وعبد الدنأيا أبي بن

ببغداد.ّ ومائتين وخمسين
المستملي إسإحاق بن محمد بن سإعيد بن أحمد بن إبراهيم طاهر وأبو

عمرو أبا سإمع بخارى.ّ والده شيوخ على يستملي كان الطبيب، البخاري
عنه البخاريين.ّ روى الحسن بن محمد أحمد وأبا صابر بن محمد بن محمد

الحافظ.ّ النخشبي محمد بن محمد بن العزيز عبد محمد أبو
 



مشكاة مكتبة                    للسمعانأي النأساب كتاب
 السإلمية

بن سإهيل بن سإهل بن أحمد بن الله عبد بن محمد بن إسإماعيل إبراهيم وأبو
العباسا أبا بخارى.ّ سإمع أهل من المفسر المذكر المستملي الملي أرزح
سإعيد أبا والقاضي النقبونأي حجر بن المسيب بن المكي بن محمد بن جعفر

الصائغ، الله عبد بن محمد بن محمد حامد وأبا السجزي أحمد بن الخليل
بن محمد أبو عنه ببخارى.ّ روى قرئ الذي القدر السراج مسند منه وسإمع

بن علي بن محمد بكر أبو والسيد النخشبي محمد بن محمد بن العزيز عبد
فقال: إسإماعيل شيوخه معجم في العزيز عبد الجعفري.ّ وذكره حيدرة

التعرف كتاب فسر الصول في المتكلمين مذهب إلى يميل المستملي
ذكر.ّ وسإمع ما البدع من فيه فذكر إسإحاق أبي بن بكر لبي التصوف لمذهب

ًا جيحون آمل شيوخ من الظهر بعد الثانين يوما السبعين.ّ مات بعد أيض
مئة.ّ وأربع وثالثاين أربع سإنة القعدة ذي من عشر السادسا

شيوخ على يستملي وكان المستملي، الطيب أبي بن وجيه سإعد وأبو
عبد منه وغيره.ّ سإمع المخلدي أحمد بن الحسن محمد أبا نأيسابور.ّ سإمع

النخشبي.ّ العزيز
التاء بين الساكنة والياء المهملة السين وسإكون الميم، المستينانأي: بفتح

مستينان، إلى النسبة هذه النونأين، بين واللف المفتوحة، والنون المكسورة
بلخ.ّ  قرى من قرية أنأها وظني
المستينانأي.ّ يروي موسإى بن الخضر بن عبيد بن النسبة: عمر بهذه اشتهر

أبو عنه الخليلي.ّ روى الله عبد بن محمد بن محمد بن أحمد القاسإم أبي عن
بها وحدث بسمرقند أقاما النسفي، الحافظ أحمد بن محمد بن عمر حفص

التاريخ.ّ هذا بعد وفاته فتكون مئة وخمس عشرين سإنة في
المهملة، الدال وكسر المهملة، السين وفتح الميم، المسدي: بضم

للثياب ببغداد السدا يعمل لمن تقال إنأما النسبة هذه المشددة،
السقلطونأية.ّ 

بن محمد بن الوهاب عبد بن المبارك غالب أبو النسبة بهذه والمشهور
يحفظ الجانأب، سإليم صالح، شيخ بغداد، أهل من المسدي، القزاز منصور

ًا.ّ سإمع به آنأس وكنت الشعار، ًا التميمي محمد أبا كثير وأبا الزينبي وطراد
يحضر وغيرهم.ّ وكان الجيانأي ياسإين بن جابر بن الله وعبد الباقلنأي طاهر
زريق بن منصور وأبي النأصاري بكر أبي عند الحديث.ّ وسإمع مجالس معنا

وبأوانأا بها عنه وكتبت عكبرا، إلى معي وخرج ببغداد، منه وغيرهما.ّ سإمعت
ودفن مئة، وخمس وأربعين أربع سإنة شعبان في طريقها.ّ توفي وفي

النحوي.ّ ثاعلب عند الشاما باب بمقبرة
بعدها، والواو المضمومة، والراء الساكنة، والسين الميم المسروقي: بفتح

عيسى أبي لجد اسإم وهو مسروق إلى النسبة هذه القاف، آخرها وفي
عن المسروقي.ّ روى الكندي مسروق بن سإعيد بن الرحمن عبد بن موسإى

بن وزيد سإويد بن إبراهيم بن زكريا بن ويحيى بشر بن ومحمد سإامة أبي
حوشب بن وطلب الخزاز الصباح بن وعبيد إسإماعيل بن والمؤمل الحباب

عنه.ّ أبي الرازي: كتب حاتم أبي ابن قبيصة.ّ قال أخي عقبة بن وسإفيان
ًا ًا معه عنه وكتبت قديم ثاقة.ّ  صدوق وهو أخير
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وفي المهملة، العين وفتح المهملة، السين وسإكون الميم، المسعري: بكسر
بن الرحمن عبد أحمد أبي جد وهو مسعر، إلى النسبة هذه الراء، آخرها
بن عمرو بن محمد عن حدث بغداد، أهل من المسعري، مسعر بن عثمان

أحمد أبو عنه الجرجانأي.ّ روى الربيع أبي بن والحسن الباهلي العباسا
النيسابوري.ّ  بحسين المعروف التميمي علي بن الحسين

عباسا عن بغداد.ّ حدث أهل من المسعري، مسعر بن محمد بن الله وعبيد
الكوفي.ّ عامر بن الحسن بن الحسين زيد أبو عنه الدوري.ّ روى محمد بن

وفي المهملة، العين وضم المهملة، السين وسإكون الميم، المسعودي: بفتح
مسعود بن الله عبد والد مسعود إلى النسبة هذه المهملة، الدال آخرها
القدماء:  من النأتساب بهذا عنه.ّ والمشهور الله رضي

الذي الهذلي المسعودي مسعود بن عتبة بن الله عبد بن عتبة العميس أبو
عنه الرحمن.ّ روى عبد بن والقاسإم الحصين عن المسعودي: يروي له يقال
والكوفيون.ّ وكيع
ًا، المسعودي ومئة.ّ وكان سإتين سإنة مات عمره آخر في اختلط أنأه إل صدوق

ًا ًا اختلط فاختلط عليه فحمل يحبه بما يحدث وكان عقله، ذهب حتى شديد
علي: بن عمرو الترك.ّ قال فاسإتحق يتميز ولم الخير بحديثه القديم حديثه

وخمسين ثالث سإنة المسعودي يقول: رأيت قتيبة بن مسلم قتيبة أبا سإمعت
أذنأه في يدخل والذر وخمسين سإبع سإنة رأيته ثام صحيح، وهو عنه، فكتبت

حي!؟!  وأنأا عنه تحدث أن فقلت: أتطمع عنه، يكتب داود وأبو
الهذلي مسعود بن الله عبد بن عتبة بن الله عبد بن الرحمن وعبد

- حصين وأبا الرحمن عبد بن القاسإم الكوفة.ّ سإمع أهل من المسعودي،
السكسكي وإبراهيم بهدلة بن وعاصم كهيل بن وسإلمة عاصم - بن عثمان
سإفيان عنه السإود.ّ روى بن الرحمن وعبد الجهني وموسإى شداد بن وجامع
عبادة بن وروح هارون بن ويزيد نأعيم وأبو ووكيع وشعبة عيينة وابن الثوري

بن وعلي علي بن وعاصم القاسإم بن هاشم النصر وأبو الطيالسي داود وأبو
بن يحيى ووثاقه وسإلمة، بهدلة بن عاصم عن الرواية في يغلط وكان الجعد،

ومئة.ّ سإتين سإنة ببغداد عمره.ّ ومات آخر في اختلط إنأه معين.ّ وقيل
- بن محمد - بن أحمد بن مسعود بن الله عبد بن محمد الله عبد وأبو

أهل من السيرة حسن ورع زاهد عالم مبرز فاضل المسعودي: إماما مسعود
أسإتاذه من القليل الحديث فيه.ّ سإمع وأحسن المزنأي، مختصر مرو.ّ شرح

القفال.ّ أحمد بن الله عبد بكر أبي
بمرو.ّ مئة وأربع وعشرين نأيف سإنة وتوفي

بن مسعود بن الله عبد بن مسعود بن سإعيد نأصر أبي بن محمد الفضل وأبو
كثير السيرة حسن ورع زاهد المسعودي: إماما مسعود ين محمد بن أحمد

الكشميهني علي بن يحيى القاسإم أبا الناسا.ّ سإمع يكرما متواضع، المحفوظ
الحسن بن محمد الله عبد وأبا الموسإوي موسإى بن علي القاسإم وأبا

سإنة حدود في ولدته الكثير.ّ وكانأت منه وغيرهم.ّ سإمعت المهربندقشائي
وعشرين ثامان سإنة الولى جمادى غرة في مئة.ّ وتوفي وأربع خمسين
بسنجذان.ّ ودفن مئة وخمس

المبرزين الفضلء أحد المسعودي: كان محمد بن منصور المظفر أبو وابنه
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ًا يعظ فيه.ّ وكان وبرع الدب قرأ ًا وعظ ًا.ّ قرأ حسن والدي، على الفقه مسجع
أبا الماما جدي سإمع بمالصحه يقوما الله.ّ وكان رحمهما بعمي واختص
عبد بكر وأبا الناقدي الجبار عبد بن إسإماعيل إبراهيم وأبا السمعانأي المظفر

وبنواحي بمرو منه وطبقتهم.ّ سإمعت الشيروي الحسين بن محمد بن الغفار
مئة.ّ وأربع وثامانأين إحدى سإنة رجب منتصف في ولدته طوسا.ّ وكانأت

جميل السيرة حسن المسعودي: فاضل محمد بن مسعود الفتح أبو وأخوه
والدي الماما على التواضع.ّ تفقه شديد الخلق مليح المحفوظ كثير المر
الحديث، منه وسإمع السمعانأي المظفر أبا الماما جدي ورأى الله، رحمه
بن سإليمان المظفر وأبي الخزاعي الفقيه الحسين بن أحمد جعفر أبي ومن

بن أحمد بكر أبي عن إجازة له وغيرهم.ّ وكانأت الصيدلنأي داود بن محمد
وأبي الواحدي أحمد بن الرحمن عبد القاسإم وأبي الشيرازي خلف بن علي

تاريخ مثل الكثير منه وغيرهم.ّ سإمعت السمرقندي أحمد بن الحسن محمد
ًا للمستغفري والشعراء الشعر وكتاب المستغفري العباسا لبي نأسف أيض

ًا، به آنأس وكنت إلي، الميل كثير وكان عنه السمرقندي عن بروايته كثير
ثالث سإنة الول ربيع شهر من عشر الثانأي في ومحاورته.ّ ولد بلقياه وأفرح

بمرو.ّ مئة وأربع وثامانأين
إلى ينسب المسعودي، عمرو بن مسعود بن أحمد بن العباسا بن ومحمد

الشاما إلى رحل شيء كل من يتحفظ أسإترأباذ.ّ كان أهل من العلى جده
يعلى وأبي الجمحي الحباب بن الفضل خليفة أبي عن يروي ومصر والعراق

وأبي بعلن يعرف المصري علي بن أحمد بن وعلي المثنى بن علي بن أحمد
مئة.ّ والثلث الخمسين بعد مات وغيرهم الدولبي بشر

أبي أخو المسعودي، مسعود بن أحمد بن العباسا بن محمد بكر أبو وأخوه
ًا.ّ رحل وكان الحسن، وأبي عمرو يعلى أبي عن العراق.ّ وروى إلى فقيه

أخيه تصانأيف من حدث إنأه - قيل وغيرهما البغوي القاسإم وأبي الموصلي
مئة.ّ والثلث السبعين بعد - ومات سإماع قيها له يكون أن غير من

بعدها ثام المكسورة، والكاف الساكنة، والسين الميم، المسكيني: بكسر
وهو: مسكين إلى النسبة هذه النون، آخرها وفي الحروف، آخر الساكنة الياء

وتلميذه.ّ  الشافعي صاحب المصري، الحارث بن مسكين
ابن بن الله عبد محمد أبي الفقيه بن الملك عبد الحسن أبو أولده ومن
المسكيني، المصري مسكين بن الحارث بن القادر عبد بن محمد بن حميد

ًا كان مصر، أهل من ً فقيه أبو عنه أباه.ّ روى الحديث.ّ سإمع في ثاقة فاضل
شيوخه معجم في وذكره الحافظ، - النخشبي محمد - بن العزيز عبد محمد

في الشافعي مذهب على المصري.ّ فقيه محمد أبي بن الحسن فقال: أبو
النجوما بتعلم أشتغل يقول: كنت الصالحين.ّ سإمعته الله عباد من الحديث،

ًا أسإتاذي عند وكنت المأمونأي، الزيج حللت حتى فتعلمته شبابي، في يوم
له فسجد المشتري فطلع موضع في فاختفيت بالرجوع، فأمرنأي النهار آخر
جماعة، في يدعو كذا وافعل كذا افعل مولنأا وقال: يا سإعده في طلع لما

ًا معه فسجدت قلت: كفرت كنت؟ لي: أين فقال والدي إلى وجئت منه خوف
القصة، عليه أجننت؟! فقصصت والدي: ويحك، لي فقال الله، لغير وسإجدت
هذه إلى الساعة تلك من ذلك وتركت النجوما في أنأظر أعود ل أن وحلفت
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ًا السنة في النخشبي: وكان قال ذلك على وأموت الساعة معاشه وكان قوي
وسإبعين إحدى سإنة صفر في خلون لثلث يقول: مولدي سإمعته التجارة من

مئة.ّ وأربع أربعين سإنة بعد مئة.ّ ومات وثالث
المسك إلى النسبة هذه المهملة، السين وسإكون الميم، المسكي: بكسر

بها:  فيه.ّ والمشهور والتجار وبيعه
أعيان من النيسابوري، المسكي منصور بن هارون بن محمد سإعيد أبو

الصغانأي يوسإف بن وأحمد الزهر وأبا يحيى بن محمد الحديث.ّ سإمع صحاب
وغيرهم.ّ مسرة أبي وابن والدبري سإالم بن إسإماعيل بن ومحمد والدوري

إسإحاق وأبو والمزكي أحمد وأبو الحسين وأبو علي أبو الحفاظ عنه روى
مئة.ّ وثالث عشرة سإبع سإنة المحرما في وغيرهم.ّ توفي

أهل من بالمسكي، يعرف السمرقندي، العطار إسإماعيل بن حامد يزيد وأبو
النجار بن أيوب إسإماعيل وأبي الهللي عيينة بن سإفيان عن يروي سإمرقند،

العربي الحكم بن والقاسإم الدمشقي مسلم بن والوليد اليمامي الحنفي
الكشانأي.ّ مجاع بن وجبريل الشتيخني قطن بن حمدويه عنه وغيرهم.ّ روى

ومائتين.ّ وثالثاين أربع سإنة صفر من بقين لست الخميس يوما ومات
بن جعفر بنت ابن المسكي، السكري الله عبد بن أحمد بن محمد أحمد وأبو

شيرويه.ّ بن محمد بن الله وعبد الحافظ جده الحافظ.ّ سإمع نأصر بن أحمد
خمس سإنة من رجب في الحافظ.ّ توفي الله عبد أبو الحاكم عنه روى

مئة.ّ وثالث وسإبعين
بشار بن السلما عبد بن محمد بن عبدان بن محمد بن محمد سإهل وأبو

في الحافظ الله عبد أبو الحاكم نأيسابور.ّ ذكره أهل من المسكي، الوراق
يعلي أب إلى اختلفه وطال نأشأ فإنأه سإهل أبو أخونأا وقال: فأما التاريخ
وجاور والحجاز والعراق بخراسإان وخدمهم التصوف مشايخ وعاشر الثقفي

بن سإعيد أبي من بالحجاز وسإمع الثلثاين بعد بنيسابور مرتين.ّ سإمع بمكة
الثانأية، الكرة بمكة أقاما قد وكان الصفار، علي أبي من وبالعراق العرابي،
فدخل بغداد إلى يجيئني أن على الله وعاهد وأربعين خمس سإنة فخرجت

وخمسين خمس سإنة رجب في اسإتشهد ثام وعد بما لي ووفى وحده البادية
ًا.ّ فراوة طريق في مئة وثالث غرق

آخرها وفي اللما، وكسر المهملة، السين وسإكون الميم، المسلمي: بضم
رئيس أقرباء أولد من بغداد، وجماعة المسلمة إلى النسبة هذه أخرى، ميم

منهم: المسلمة، بابن عرفوا الحسن بن علي الرؤسإاء

بن عمرو بن عبيد بن الحسن بن عمر بن محمد بن أحمد بن محمد جعفر أبو
يدي على الرفيل المسلمة.ّ أسإلم بابن المعروف المسلمي الرفيل بن خالد
المسلمة بن جعفر أبو عنه.ّ وكان الله رضي الخطاب بن عمر المؤمنين أمير

ً الطريقة حسن ًا.ّ سإمع ثاقة السماع كثير نأبيل بن الله عبيد الفضل أبا صدوق
القاضي.ّ وأبو معروف بن أحمد بن الله عبيد محمد وأبا الزهري الرحمن عبد

ًا وسإمع عنهما، روى من آخر جعفر الوزير علي بن عيسى القاسإم أبا أيض
بن إسإماعيل القاسإم وأبا المخلص بن الرحمن عبد بن محمد طاهر وأبا

ميمي أخي بن الحسين بن محمد الحسين وأبا الشاهد سإويد بن سإعيد
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ثاابت بن علي بن أحمد بكر أبي مثل القدماء منه وطبقتهم.ّ سإمع الدقاق
يعقوب أبو عنه لنا عليه.ّ روى واسإتملى المالي، له وخرج الحافظ، الخطيب

أحمد تماما وأبو الحلوانأي علي بن يحيى سإعد وأبو الهمدانأي أيوب بن يوسإف
بن أحمد بن الله عبد القاسإم وأبو بمرو الهاشمي المختار بن محمد بن

بن محمد غالب وأبو الشيخي الله عبد بن بدر النجم وأبو الحربي يوسإف
ًا، عشر سإبعة نأحو سإواهم وجماعة المبكر الداية بن علي ولدته وكانأت نأفس
مئة.ّ وثالث وسإبعين خمس سإنة الول ربيه شهر في

بمقبرة ودفن مئة وأربع وسإتين خمس سإنة الولى جمادى في وتوفي
الخيزران.ّ

أبا المعروفين.ّ سإمع الثقب أحد المسلمي بن محمد بن محمد علي أبو وابنه
أبو عنه لنا وغيرهما.ّ روى بشران بن القاسإم وأبا الحمامي بن الحسن
وغيرهما.ّ الكاتب السلما عبد بن الحسن وأبو السمرقندي بن القاسإم
حرب.ّ بباب ودفن مئة وأربع وسإبعين تسع سإنة رمضان شهر في وتوفي
مئة.ّ أربع سإنة ولدته وكانأت

المسلمي المسلمة بن الحسن بن علي بن المظفر بن علي القاسإم وأبو
سإنة شعبان في توفي المسلمي المظفر بن محمد شيخنا أخو البغدادي

مئة.ّ وأربع وتسعين ثالث
أر لم الرجال، خير من المسلمي المظفر بن محمد الحسن أبو الجل وأخوه
ًا ًا أحسن شيخ واشتغل اختيار عن الدنأيا ترك منه، أنأشف ول منه وجه

ًا داره وجعل بالعبادة، بن علي الخطاب أبا والصوفية.ّ سإمع للصلحاء رباط
العلف بن محمد بن علي الحسن وأبا المقرئ الجراح بن الرحمن عبد

سإنة حدود في ولدته وكانأت وكلمه برؤيته وانأتفعت منه سإمعت وغيرهما
وتوفي.ّ ثامانأين

الرفيل بن خالد بن عمرو بن عبيد بن الحسن بن عمر بن محمد جعفر وأبو
محمد ذكره.ّ سإمع السابق جعفر أبي جد المسلمة، بابن المعروف المسلمي

محمد الله عبد وأبا يوسإف بن محمد عمر أبا والقاضي الطبري جرير بن
جمادى في وتوفي ثاقة، وكان أحمد، الفرج أبو ابنه عنه الحكيمي.ّ روى

يسير.ّ بشيء وحدث مئة، وثالث وخمسين اثانتين سإنة الخرة
أبي وابن جعفر أبي والد المسلمي، عمر بن محمد بن أحمد الفرج أبو وابنه
ًا.ّ جعفر أيض

بني إلى النسبة هذه وتخفيفها، السين، وسإكون الميم، المسلي: بضم
الحارث.ّ  بني من قبيلة وهي مسلية،

وهو مسلية بن العامر بن عمرو بن عكة بن جلد بن مالك بن أدد بن حبابة.ّ قال أبو
علي الغسانأي المغربي في كتاب تقييد المهمل: بنو مسلية هو مسلية بن عامر بن

عمرو بن علة بن جلد بن مذحج، وهم بنو عم بني الحارث بن كعب بن عمرو بن علة.ّ
قال: وقال أبو بكر بن دريد: مسلية مفعلة من أسإليته عن كذا، وهو السلو والسلوان،

وهذه القبيلة نأزلت الكوفة وصارت محلة معروفة لنزولها بها.ّ
فالمشهور بالنسبة إليها أبو خزيمة وبرة بن عبد الرحمن المسلي الحارثاي من أهل
الكوفة، من التابعين.ّ يروي عن ابن عمر رضي الله عنهما، روى عنه بيان بن بشر

ومسعود المسعودي.ّ مات في ولية خالد بن عبد الله على العراق.ّ
وابن جباية الشاعر المسلي، اسإمه: الحارث بن ثاعلبة بن نأاشرة بن البيض بن كنانأة بن
مسلية بن عامر، وحبابة هي أما ثاعلبة وأخيه صبح ابني نأاشرة، وهي حبابة بنت العمى
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بن منبه بن كنانأة بن مسلية، وبنو الحارث بن ثاعلبة بها يعرفون، ولهم يقول عبد الله بن
المدان: عبد 

 أنأعاما حولهم تغرب بقضيبقبابهم ضاربون حبابة وبنو
حاتم بن عدي عن الكوفة.ّ يروي أهل من المسلي، الطائي طرفة بن وتميم
بن والمسيب حرب بن سإماك عنه روى عنهما الله رضي سإمرة بن وجابر

وتسعين.ّ  أربع أو ثالث سإنة الثقات.ّ مات من رافع.ّ وكان
بني في يسكن كان المسلي الناقة بن يحيى بن أحمد العباسا أبو وشيخنا
ًا وكان بالكوفة، مسلية ً شيخ ًا، فاضل الكثير بالحديث.ّ سإمع أنأس له شاعر
ًا وجمع بن المعمر البقاء أبا بالكوفة المثال.ّ سإمع سإماه الحديث في كتاب
وببغداد النرسإي، ميمون بن علي بن محمد الغنائم وأبا الحبال علي بن محمد

بن أحمد بن الله وهبة التككي العزيز عبد بن علي بن الحسن محمد أبا
ً عنه وغيرهم.ّ كتبت الموصلي أقرأ وكنت بالكوفة، ثام قدمها، لما ببغداد أول

مسلية.ّ بني في داره باب على بالكوفة عليه
بما وحدث بغداد الكوفة.ّ قدما أهل من المسلي، عمر بن شبيب بن وعمر

بن الله وعبد مرثاد بن وعلقمة ثاوبان بن وعثمان عمير بن الملك عبد عن
موسإى بن إسإحاق عنه السبيعي.ّ روى إسإحاق أبا رأى أنأه وذكر عيسى،

يزيد بن إسإحاق بن والحسن نأصر بن سإعدان الدورقي ويعقوب النأصاري
ًا وغيرهم.ّ وكان العطار ًا شيخ ًا صالح ًا يخطئ كان ولكنه صدوق حتى كثير

به.ّ الحتجاج حد عن خرج
شبيب أبيه عن وسإئل بشيء، ليس شبيب بن معين: عمر بن يحيى وقال

الحديث.ّ واهي شبيب بن الرازي: عمر زرعة أبو فقال: ثاقة.ّ وقال
عنهم: كتب الرواية عن يرغب من باب تصنيفه في سإفيان بن يعقوب وقال
يعقوب الكوفي.ّ وقال شبيب بن عمر منهم يضعفونأهم، أصحابنا أسإمع وكنت

بشيء.ّ ليس حديثه كوفي، شبيب بن عمر آخر موضع في
بالقوي.ّ ليس المسلي شبيب بن النسائي: عمر الرحمن عبد أبو وقال

أبي بن إسإماعيل عنه الزبير.ّ روى بن الله عبد عن يروي سإليمان بن وجارية
مسلم.ّ بن وإسإماعيل عطاء بن ويعقوب خالد

نأزلها بالبصرة، محلة وهي المسامعة، إلى النسبة المسمعي: هذه
الثانأية، وكسر الولى، الميم بفتح وهب إليهم، المحلة فنسبت المسمعيون

سإمعنا هكذا الثانأية، وفتح الولى، الميم بكسر مسمعي إليها والنسبة
يقولون.ّ  مشايخنا

عيسى بن شداد بن محمد يعلى بها: أبو المعروفين المحدثاين ومن
المعتزلة.ّ مذاهب على المتكلمين أحد كان بزرقان، يعرف المسمعي،

صهيب بن وعباد المدائني زكير وأبي القطان سإعيد بن يحيى عن وحدث
عمارة بن وروح العقدي عامر وأبي عمارة بن وعون النبيل عاصم وأبي

صفوان بن الحسين عنه موسإى.ّ روى بن الله وعبيد عون بن وجعفر
الشافعي.ّ الله عبد بن محمد بكر وأبو القاضي أحمد بن ومكرما البرذعي

المسمعي شداد بت محمد عن البرقانأي بكر أبا الخطيب: سإألت بكر أبو قال
ًا.ّ وقال فقال: ضعيف لي به.ّ وقال يحتج ل أخرى: المسمعي مرة لي جد

ل المسمعي شداد بن يقول: محمد الدارقطني الحسن أبو أخرى: كان مرة
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وتسعين تسع أو ثامان سإنة في ببغداد المسمعي يعلى أبو حديثه.ّ مات يكتب
ومائتين.ّ

أهل من المسمعي، سإنان بن الله عبد بن النور عبد محمد أبو ومنهم
البصرة.ّ أهل من المسامعة، مولى حبان: هو بن حاتم أبو البصرة.ّ قال

البصريون.ّ عنه سإليمان.ّ روى أبي بن الملك عبد عن يروي
أبي عن البصرة.ّ يروي أهل من المسمعي، مالك بن غسان بن ووهيب
إبراهيم.ّ بن ومسلم هلل بن حبان عنه قتادة.ّ روى النبيل عاصم

عن يروي البصرة، أهل من البصري، المسمعي محمد بن شيبان محمد وأبو
أيوب بن أحمد بن سإليمان القاسإم أبو عنه الجهضمي.ّ روى علي بن نأصر

الطبرانأي.ّ
النسبة هذه النونأين، بين واللف السين، وسإكون الميم، المسنانأي: بكسر

نأسف.ّ  قرى من قرية وهي مسنان، إلى
من القدماء، من الفقيه.ّ كان المسنانأي موسإى بن العباسا بن عمران منها
بن فضيل بن الرازي.ّ ومحمد حميد بن محمد عن مسنان.ّ يروي قرية

فضلويه بن وإبراهيم النسفي الفضل بن مكحول عنه وغيرهما.ّ روى غزوان
ومائتين.ّ وثامانأين إحدى سإنة رمضان شهر في الكسبوي.ّ مات
آخرها وفي النون، وفتح المهملة، السين وسإكون الميم، المسندي: بضم

المهملة:  الدال
أخنس بن اليمان بن جعفر بن الله عبد بن محمد بن الله عبد جعفر أبو وهو
له قيل إنأما بخارى، أهل من العالم، الماما الجعفي المسندي خنيس بن

في والمراسإيل المقاطيع دون المسندة الحاديث يطلب كان أنأه المسندي
عيينة ابن عن يروي المسندي له وقيل إليه، نأسب ذلك طلبه فلكثرة حداثاته،
النبيل عاصم وأبي هماما بن الرزاق وعبد عمارة بن محمد وأبي وشبل

يوما القاسإم.ّ مات بن هاشم النضر وأبي الزرق وإسإحاق يوسإف بن وهشاما
ومائتين.ّ وكان وعشرين تسع سإنة القعدة ذي من بقين ليال لست الخميس

ًا.ّ  متقن
كان لنأه بهذا عرف إنأما المسندي، جعفر الحافظ: أبو الغسانأي علي أبو قال
المقاطيع في يرغب ول المسندة، الحاديث يتتبع الطلب وقت في

فوق.ّ من موله وهو البخاري عنه والمراسإيل.ّ حدث
النسبة هذه الواو، بعد المهملتين والحاء والسين، الميم، المسوحي: بضم

البادية يدخل كان لنأه الضد، على لقب ولعله مسح، جمع وهي المسوح، إلى
ورداء.ّ  بازار
مشايخ كبار من المسوحي، أيوب بن إبراهيم بن أحمد علي أبو وهو

ًا صحب الصوفية، عن وحدث المصري، النون ذا وصحب السقطي، سإري
الخلدي.ّ جعفر عنه الزدي.ّ روى الكريم عبد بن يحيى بن محمد
علي، أبا فقلت: يا المسوحي حسن على المسوحي: دخلت علي أبو وقال

الراحات.ّ وجب المال قال: طول العزما؟ ينقض الذي ما
مشايخ جلة من المسوحي، إبراهيم بن السلمي: أحمد الرحمن عبد أبو وقال
ومتوكليهم.ّ وظرافهم بغداد
ول طاق، ونأعل ورداء بقميص يحج المسوحي الخواصا: كان جعفر وقال
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ًا معه يحمل ًا ل شيئ من يشمه شامي تفاح في بلور كوز إل ركوة ول كوز
الناسا.ّ أفاضل من وكان مكة، إلى بغداد جوف
الصوفية.ّ يحكي شيوخ من الكبراء أحد المسوحي علي بن الحسن علي وأبو
مسروق بن العباسا وأبو محمد بن الجنيد عنه الحارث.ّ روى بن نأشر عن

برية بن هارون بن محمد عنه المحاملي.ّ وأسإند الله عبد أبو والقاضي
ًا الهاشمي إليه، يأوي منزل له يكن ولم الحافي، الحارث بن بشر عن حديث

والبرد.ّ الحر من يكنه مسجد في الكناسا بباب يأوي وكان
ًا قال: كلمت أنأه الجنيد عن وحكي ًا يوم من شيء في المسوحي حسن
اسإتوحشت.ّ ما السماء تحت من مات لو النأس، ما لي: ويحك فقال النأس،

إلى النسبة هذه المهملتين، السنيين بين والوا الميم، المسوسإي: بفتح
البلد.ّ  أعالي من منها، فراسإخ سإبعة على مرو قرى من قرية وهي مسوسا،

هذه من المسوسإي، حازما بن محمد بن سإعيد بن الرحمن عبد سإعيد أبو منها
ًا كان القرية مصر.ّ إلى رحل محدثا
بمسوسا محمد بن سإعيد بن الرحمن عبد المعدانأي: مات العباسا أبو وقال
ومائتين.ّ وتسعين ثالث سإن
وحمل مصر إلى وقال: رحل وزاد، كتابه، في السنجي زرعة أبو ذكره هكذا
سإليمان.ّ بن الربيع عن الشافعي كتب

من ملك خان، بارسإلن المعروف المسوسإي سإليمان بن محمد والخاقان
ًا وكان الخصوما، وقهر الصين، بلد إلى جيحون ماء ًا ملك ًا.ّ ولد مطاع شجاع

وبين بينه بها.ّ وكانأت وملعبه أيامه ويذكر إليها، ينسب وكان القرية، بهذه
من بينهما كان ما مع ومواقعات، محاربات شاه ملك بن سإنجر السلطان
ملك بن سإنجر السلطان وحاصره وبطل، بسمرقند فلج أن إلى المصاهرة

ًا، مدينتها من وأنأزله شاه اثانتين سإنة بها بلخ.ّ ومات إلى وحمله صلح
بها.ّ مدرسإته في ودفن مرو إلى وحمل مئة، وخمس وعشرين

الحروف، آخر المشددة والياء المهملة، السين وفتح الميم، المسيبي: بضم
وهو:  العلى الجد إلى النسبة هذه الموحدة، الباء آخرها وفي

عبد بن محمد بن الرحمن عبد بن محمد بن إسإحاق بن محمد الله عبد أبو
من المسيبي السائب أبي بن المسيب بن الله عبد بن محمد بن الرحمن

الحديث القراءات.ّ ويروي نأافع عن أبيه عن روى بغداد، سإكن المدينة، أهل
ومحمد رافع أبي بن علي بن حسن بن علي بن وإبراهيم هارون بن يزيد عن
بن وموسإى الرازي زرعة أبو عنه وجماعة.ّ روى عيينة بن وسإفيان فليج بن

بن محمد بن الله وعبد الصوفي الجبار عبد بن الحسن بن وأحمد إسإحاق
عليه الله صلى الله رسإول بمدينة القراء أحد أبوه وكان البغوي العزيز عبد

ضمرة وأبي فليح بن ومحمد أبيه عن يروي هذا القدر.ّ ومحمد جليل وسإلم،
الزبيري.ّ روى نأافع بن الله وعبد الشجعي عيسى بن ومعن عياض بن أنأس
بن وإبراهيم القشيري الحجاج بن ومسلم الضغانأي إسإحاق بن محمد عنه

ربيع شهر في وغيرهم.ّ توفي حنبل بن أحمد بن الله وعبد الحربي إسإحاق
ببغداد.ّ ومائتين وثالثاين سإت سإنة الول
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باثانتين المنقوطة الياء بعدها المهملة، السين وكسر الميم، المسيحي: بفتح
عليه عيسى المسيح إلى النسبة هذه المهملة، الحاء آخرها وفي تحتها، من

والسلما.ّ  الصلة
ًا وسإمي لنأفسهم: المسيحي، يقولون والنصارى ممسوح كان لنأه مسيح

والسياحة.ّ  السفر كثير كان يعني الرض، وجه مسح لنأه وقيل القدما،
العرج بن مسيح بن سإليمان بن داود بن يحيى بن زكريا علي أبو وأما

يتولى كان المسيح اسإمه كان العلى جده لن بالمسيحي يعرف البغدادي،
شعيب وأبي القاضي يعقوب بن يوسإف عن يروي بخراسإان المظالم عمل

أحمد بن وإسإحاق السإدي شريك بن وإبراهيم الجمحي خليفة أبي الحرانأي
مئة.ّ وثالث خمسين سإنة بحوزجانأان الخزاعي.ّ توفي

وظني البغدادي الخطيب بكر أبي تاريخ في المشددة الموحدة بالباء ورأيته
الصواب.ّ أنأه

والشين الميم باب
آخرها وفي اللف، بعدها المشددة، المعجمة والشين الميم، المشاط: بفتح

النسبة:  بهذه المشط.ّ واشتهر يعمل لمن السإم هذا المهملة، الطاء
حدث اسإتراباذ أهل من السإتراباذي المشاط طالب أبي بن علي الحسن أبو

إبراهيم بن أحمد بكر أبو عنه العباسا.ّ روى بن الفضل عن بجرجان
السإماعيلي.ّ

وفي اللف، بعدهما المشددة، المعجمة والشين الميم، المشاطي: بفتح
بها.ّ  واشتهر مشاط ابن إلى النسبة هذه المهملة، الطاء آخرها

علي عن روى مشاط، ابن مولى مكة، أهل مؤذن المشاطي، يزيد خالد أبو
الرازي.ّ حاتم أبو قاله حبيب، بن سإفيان عنه الزدي.ّ روى

النون، آخرها وفي اللف، بعدهما المعجمة، والشين الميم، المشانأي: بفتح
الكثير، التمر وبها البصرة، من بليدة شبه كبيرة قرية إلى النسبة هذه

المشان رطب يأكل الورشان قائلهم: بعلة قال حتى المثل، برطبها ويضرب
الهواء، بعفونأة موصوفة القرية وهذه العامة، ألسنة على سإائر مثل وهذا
لملك يقول: قيل البغداديين بعض للغرباء.ّ وسإمعت موافقة غير وهي

فقال: نأجدك؟ لم فقيل: إن حلوان، قنطرة قال: تحت نأطلبك؟ الموت: أين
ًا.ّ وصلت يموتون بها الناسا يعني المشان، مشرعة من أبرح ما ًا كثير قريب

دخولها.ّ  لي اتفق وما الناحية، هذه من
أهل من المشانأي، المالكي محمد بن الحسن بن أحمد الحسن أبو منها

البصري.ّ غسان بن محمد بن أحمد بن علي الحسين أبي عن المشان.ّ يروي
منه سإمع أنأه وذكر الشيرازي، الوارث عبد بن الله هبة القاسإم أبو عنه روى

بالمشان.ّ
المشانأي.ّ ريهان بن الرحمن عبد بن علي بن محمد بن أحمد الحسين وأبو

أبو عنه الذهبي.ّ روى إبراهيم بن عمر بن محمد الحسن أبي عن حدث
بمشان.ّ منه سإمع أنأه وذكر الحافظ الشيرازي القاسإم

الحروف، ثاالث التاء وفتح المعجمة، الشين وسإكون الميم، المشتلي: بفتح
أصبهان.ّ منها:  قرى من وهي مشتلة إلى النسبة هذه اللما، آخرها وفي
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ً المشتلي.ّ كان الزاهد حمدويه بن عامر ًا فاضل سإفيان عن يحدث زاهد
بن إبراهيم عنه وغيرهم.ّ روى يساف بن عامر الحجاج بن وشعبة الثوري

بن قال: عامر أصبهان الطيالسي داود أبو قدما يحيى.ّ ولما بن وعقيل أيوب
ًا شعبة: أنأا قال شعبة، داود؟! عن أبو يحدث عمن حمدويه عنه كتبت أيض

البصرة.ّ من وذلك مشتلة من وإنأي
الحروف، ثاالث التاء المعجمة.ّ وضم الشين وسإكون الميم، المشتولي: بضم

مشتول.ّ  لها يقال مصر قرى من قرية إلى النسبة هذه
مشايخ من موسإى، بن علي بن واسإمه: الحسن المشتولي، علي أبو منها

ًا، وكان علي، أبي على قال: دخلت جعفر بن الحسين فحكى الصوفية موسإد
ًا إلي فدفع أعطيك لست فإنأي فقال: خذه لهذا أجئك فقلت: لم وسإقة دينار
الحكاية هذه الحسين: فذكرت قال حقوقكم، إليكم أوصل واسإطة أنأا إنأما

ًا الدنأيا في أ، أعلم كنت فقال: ما الكاتب، علي على يقول أن يحسن أحد
هذا.ّ

ثاالث المضمومة والتاء المعجمة، الشين وسإكون الميم، المشتولي: بضم
النسبة:  بهذه واشتهر الحروف،

وهو السختيانأي، موسإى بن عمران عن المشتولي.ّ يروي محمد بن حمدان
جرجان.ّ أهل من

آخرها وفي الراء، وفتح المعجمة، الشين وسإكون الميم، المشرفي: بفتح
به:  اسإم.ّ والمشهور وهو النسبة، تشبه اللفظة هذه الفاء،

عنه والحسن.ّ روى كليب بتن زياد معشر أبي عن يروي ليث، المشرفي أبو
البخاري.ّ الواسإطي.ّ قاله وكيع: هو وشريك.ّ قال وهشيم الثوري

ولد من أول هو قيل الحميري، أزهر بن جابر بن عمرو المشرفي، وأبو
بواسإط.ّ

آخرها وفي الراء، وفتح المعجمة، الشين وسإكون الميم، المشرفي: بكسر
منها: همدان من بطن وهو مشرف، إلى النسبة هذه الفاء،

الله رضي الخدري سإعيد أبي عن المشرفي.ّ يروي شراحيل بن الضحاك
ًا والزهري ثاابت أبي بن حبيب عنه عنه.ّ روى عبد بن سإلمة بأبي مقرونأ

ًا والعمش الرحمن عبد بن الحسن أحمد أبو النخعي.ّ وقال بإبراهيم مقرونأ
صحف.ّ فقد المشرفي يعني هذا في الميم فتح العسكري.ّ ومن الله

وفي المهملة، الراء وكسر المعجمة، الشين وسإكون الميم، المشرقي: بفتح
نأزل همدان من بطن أنأه وظني مشرق، إلى النسبة هذه القاف آخرها

من همدان من حي حاتم: المشرق أبي بن الرحمن عبد الكوفة.ّ وقال
إليه:  بالنسبة والمشهور اليمن،
الشعبي.ّ نأعن الكوفة.ّ يروي أهل من الهمدانأي المشرقي منصور بن عمرو
الجراح.ّ بن ووكيع يونأس بن عيسى عنه روى

الجبار عبد عنه المقاطيع.ّ روى الهمدانأي: روى المشرقي يزيد بن وعريب
الشبامي.ّ العباسا بن

عنه الخدري.ّ روى سإعيد أبي عن المشرقي: يروي شراحيل بن والضحاك
ثاابت.ّ أبي بن وحبيب الزهري



مشكاة مكتبة                    للسمعانأي النأساب كتاب
 السإلمية

عبد بن الحارث إلى يرسإلن والحسين الحسن كان المشرقي: كوفي ويزيد
المشرقي: كوفي منصور بن عنه: وعمرو الشعبي برسإالته.ّ قال العور الله

وكيع.ّ عنه العبي.ّ روى عن يروي
منكر.ّ روى بحديث المديني بن علي عن المشرقي: يروي الوليد بن وعباسا

الحواري.ّ أبي بن أحمد عنه
ومشرق المشرقي، الرازي: حبان حاتم أبي بن الرحمن عبد محمد أبو قال

ًا، وأبوالها البل، يعني بأرواثاها، يرى ل كان إنأه همدان، من قبيلة روى بأسإ
ذلك.ّ يقول أبي سإمعت والشعبي، مسروق عنه

آخرها وفي الراء، وكسر المعجمة، الشين وسإكون الميم، المشرقي: بضم
بعضهم سإمعت هكذا للسامانأية غلما وهو مشرق، إلى النسبة هذه القاف،

من جماعة منهم كان كوفن ببلدة بيت أهل النسبة بهذه يقول: والمنتسب
منهم:  والخواجكية العلم أهل
الكوفني، المشرقي محمد بن الله عبد بن بدر بن الكريم عبد المكارما أبو
أياما أواخر وأدرك مرو بدر بن حسان أخيه مع ورد كان كوفن، أهل من

كوفن، إلى وعاد بمرو وتفقه والحديث، العلم بيت من كان الله، رحمه جددي
القاسإم وأبا السمعانأي الظفر أبا الماما جدي بمرو سإمع القضاء، بها وولي

الديب الرزاق عبد بن كامكار محمد وأبا الزاهري محمد بن إسإماعيل
بما أصول معه تكن ولم مرو إلى نأسا من انأصرافي في بكوفن لقيته وغيرهم

لبن الرقاق كتاب في سإماعه ووجدت بمرو، أصولي في سإماعه مكان سإمع
لنأي عنه الرواية أحب ول بمرو الكتاب منه الزاهري.ّ سإمعت عن مبارك

ًا ولدته عنه.ّ وكانأت يعفو والله بالصلوات يخل كان بأنأه سإمعت في تقدير
مئة.ّ وخمس خمسين سإنة حدود في ومات مئة وأربع سإبعين سإنة
سإعيد أبي عن الميم.ّ يروي بفتح فقيل المشرقي شرحيل بن الضحاك وأما

مسلم بن محمد عنه شراحيل.ّ روى ابن ويقال عنه الله رضي الخدري
جبل إلى أظن فيما نأسبته إن وغيرهما.ّ قيل ثاابت أبي بن وحبيب الزهري
المشرق.ّ له يقال باليمن

الواو، بعدها الراء، وضم الساكنة، المعجمة والشين الميم المشروقي: بفتح
باليمن.ّ منها:  موضع وهو مشروق، إلى النسبة القاف.ّ هذه آخرها وفي

حاتم: ويقال: أبي بن الرحمن عبد وقال المشروقي الهمدانأي كرب معدي
علي عن يروي التابعين من باليمن موضع ومشروق مشروقي، وهو العبدي

إسإحاق أبو عنه وخباب.ّ روى عنهما الله رضي مسعود بن الله وعبد
يقوله.ّ أبي حاتم: سإمعت أبي ابن الهمدانأي.ّ قال

- المهملة، الطاء وفتح المعجمة، الشين وسإكون الميم، المشطاحي: بكسر
إلى.ّ  النسبة - هذه المهملة الحاء آخرها وفي
حسين بن علي بن الحسن بن عمر بن علي بن أحمد الحسين أبو وهو

الله عبد القاسإم أبا سإمع بغداد، أهل من بالمشطاحي، المعروف الجريري
بن محمد بن وأحمد السجزي داود أبي بن الله عبد بكر وأبا البغوي محمد بن

وأبو بكير بن الله عبد أبو منه سإمع الرواسا بن موسإى بن وإبراهيم المغلس
الموصلي.ّ سإعدون بن الحسين بن محمد طاهر وأبو البيضاوي بن الحسن

مئة.ّ وثالث وثامانأين اثانتين سإنة رمضان شهر في وتوفي ثاقة وكان
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المعجمة، الظاء آخرها وفي المعجمة، الشين وفتح الميم، المشظي: بكسر
عبد بن قيس بن البياع لجد اسإم وهو المشظ إلى النسبة هذه المشددة،

بن المذمم عامر بن عوف واسإمه المشظ بن سإفيان بن مخزوما بن مالك
بن اللت زيد بن عذرة بن عوف بن بكر بن عوف بن الكبر عامر بن عوف
بن الحاف عمران بن حلوان بن تغلب بن وبرة بن كلب بن ثاور بن رفيدة

ًا البياع المشظي.ّ كان هو قضاعة، آخر وكان وائل، بن بكر على يغير فارسإ
عنه.ّ  الله رضي طالب أبي بن علي ومن في أغارها إغارة

المعجمة، الغين وفتح المعجمة، الشين وسإكون الميم المشغرائي: بفتح
إلى النسبة هذه تحتها، من باثانتين المنقوطة الياء آخرها وفي والراء،

إليها:  بالنأتساب دمشق.ّ والمشهور قرى من قرية وهي مشغرى،
المشغرانأي القرشي طلب بن أحمد بن حسين بن أحمد الجهم أبو

بدمشق.ّ سإمع أخرى لهيا.ّ قرية بها.ّ وبيت وحدث مشغرى الدمشقي: سإكن
أبي بن علي بن أحمد الحسن وأبا السلمي نأصير بن عمار بن هشاما الوليد أبا

كتاب في الحافظ أحمد أبو الحاكم قاله هكذا الدمشقي، الزاهد الحواري
وأبو الطبرانأي أيوب بن أحمد بن سإليمان القاسإم أبو عنه قلت: روى الكنى
المقرئ إبراهيم بن محمد بكر وأبو البستي أحمد بن حبان بن محمد حاتم

مئة.ّ الثلث بعد وفاته وغيره.ّ وكانأت الصبهانأي
آخرها وفي الكاف، وفتح المعجمة، الشين وسإكون الميم، المشكانأي: بضم

منها قريبة روذراور أعمال من قرية وهي مشكان، إلى النسبة هذه النون،
همذان.ّ منها:  نأواحي من
خطيب المشكانأي، الخطيب الله عبد بن أحمد بن محمد بن علي الحسن أبو

ًا وكان القرية، هذه ًا شيخ ًا، عالم مطبوع الشيبة، مليح المنظر، حسن بهي
ًا.ّ قدما الخلق رئيس صحبة في وثالثاين اثانتين سإنة في بغداد علينا متودد

الهمذانأي، علي بن الملك عبد الزج.ّ وأخبرنأي باب بنواحي ونأزل روذراور،
ًا وكان التاريخ وعنده قدما، المشكان خطيب الحديث: أن معنا يسمع شيخ

ًا، البخاري إسإماعيل بن لمحمد الصغير من ثالثاة اثانين وأخبرت فقصدته عالي
ًا فصادفنا إليه، ومضينا وطلبه، الحديث أصحاب ًا متأخر باب دار في مريض

يقرأ ولم القراءة، عقيب بغداد من الكتاب.ّ وخرج جميع عليه فقرأت الزج،
ًا عليه يونأس بن الحسن بن محمد منصور أبي عن يرويه وكان ببغداد، ثاانأي

عن النهاونأدي زنأبيل بن الحسين بن أحمد العباسا أبي القاضي عن النهاونأدي
الشقر بن الخليل بن الرحمن عبد بن محمد بن الله عبد القاسإم أبي

الله.ّ رحمه البخاري إسإماعيل بن محمد الله عبد أبي الماما عن القاضي
مئة.ّ وأربع وسإتين سإت سإنة رمضان شهر أوائل في بمشكان ولدته وكانأت
بروذراور.ّ مئة وخمس أربعين سإنة حدود في وتوفي
المشكانأي، طالب أبو جنيد بن الخطيب: أحمد بكر أبي تاريخ في ورأيت
وكان بها، تفرد مسائل أحمد عن روى حنبل، بن أحمد الله عبد أبي صاحب

ً وكان ويقدمه، يكرمه أحمد ًا رجل ًا صالح ًا فقير أبو الفقر.ّ فعلمه على صبور
ًا والحتراف.ّ ومات القنوع مذهب الله عبد عبد أبي موت من بالقرب قديم
ومائتين.ّ وأربعين أربع سإنة في الحداث.ّ مات إلى مسائله يقع فلم الله
بن غالب بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الله عبد بن محمد سإعيد أبو
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بها وحدث بغداد، العلى.ّ قدما جده إلى ينسب المشكانأي، المروزي مشكان
بن عمير بن ومحمد سإاسإوية بن ويحيى السعدي محمود بن الله عبد عن

وأبو الزدي الحسين بن محمد الفتح أبو عنه وغيرهم.ّ روى الرازي هشاما
البزاز رزق بن أحمد بن محمد الحسن وأبو الدارقطني عمر بن علي الحسن

مشكان بن أسإد بن أحمد بن محمد الله عبد ثاقة.ّ وأبو وكان وغيرهم،
أصحاب من العلى.ّ فقيه جده إلى المشكانأي: نأسب الزوزنأي النيسابوري

وغيره.ّ زاج المروزي منصور بن أحمد الرأي.ّ سإمع
الهللي مشكان بن الزبير بن حبيب بن أحمد بن النضر بن ومحمد

يروي بممشاذ يلقب العلى، جده إلى نأسب أصبهان أهل المشكانأي: من
بن محمد عنه إبراهيم.ّ روى بن وعامر بكار بن وبكر جعفر من الحسين عن
الصبهانأي.ّ أحمد بن الله عبد
والصاد الميم باب

آخرها وفي المهملة، الحاء وكسر المهملة، والصاد الميم المصاحفي: بفتح
بهذه والمشهور مصحف، جمع وهي المصاحف، إلى النسبة هذه الفاء،

:  النسبة
 

ًا إن وقيل المصاحفي، سإليم بن سإليمان داود أبو بلخ، أهل من كان سإليم
كتابة تولى ولعله وإمامهم، مسجده ومؤذن ظهير بن الفرامضة مولى وكان

عن والفضل.ّ حدث والعلم الخير أهل من وكان إليها، فنسب المصاحف
بن جعفر بن محمد الله عبد أبو عليه وغيره.ّ أثانى المازنأي شميل بن النضر
بن محمد عيسى أبو عنه وروى بلخ علماء طبقات كتابه في الوراق غالب

الترمذيان السلمي سإهل بن صالح بن محمد الله عبد وأبو الحافظ عيسى
وغيرهما.ّ

في ذكرته الجامعي.ّ وقد المصاحفي موسإى بن أحمد بن محمد حبيب وأبو
يكتب وكان وغيره، العتكي عمار بن سإهل يحيى أبا الجامعي.ّ سإمع

وخمسين إحدى سإنة صفر في وفاته ويوفقها.ّ وكانأت حسنة المصاحف
سإنة.ّ وتسعين ثالث ابن مئة.ّ وهو وثالث
خلف بن محمد عن المصاحفي.ّ يروي إبراهيم بن محمد بن وأحمد

الطبرانأي.ّ أيوب بن أحمد بن سإليمان القاسإم أبو عنه المروزي.ّ روى
صاحب سإعد مولى حاتم: زياد أبي ابن المصاحفي.ّ قال سإعد مولى وزياد

أبي مسمار.ّ سإمعت بن بكير عنه عباسا.ّ روى ابن عن المصاحف.ّ روى
ذلك.ّ يقول

ألف، قبلها مكسورة أخرى وميم المهملة، والصاد الميم المصايدي: بفتح
بأقصى رجال وهم المصامدة، إلى النسبة هذه مهملة، دال آخرها وفي

طوال سإود قوما وهم المصامدة، بلد لها يقال كثيرة، بلد لهم المغرب،
منهم مكة إلى القاصد فيخرج منهم بمكة رأيت تعالى، الله لكتاب حافظون

إلى ومنها القيروان أو إفريقية إلى ومنها فارسا، إلى ومنها سإجلماسإة، نأحو
ومن فرسإخ، ألف مصر إلى الغرب اطرابلس وممن الغرب اطرابلس
في كلها أشهر مسيرة المصامدة بلد بجنب وهي السوسا بلد إلى اطرابلس

فيكون هناك من الحاج فيخرج يحج، لم ما منهم واحد يتزوج ول السإلما، بلد
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إلى ومنها عظيمة مدينة مثلها.ّ والسوسا في ويرجع كبيرة مدة الطريق في
بلد أهل فمن بالدنأيا، المحيط البحر سإاحل على وهي القصى، السوسا

العلم.ّ  أهل من كثيرة جماعة المصامدة
المثلثة، والثاء الراء وفتح المهملة الصاد وسإكون الميم، المصراثاائي: بكسر

إلى النسبة هذه تحتها من باثانتين المنقوطة الياء آخرها وفي اللف، بينهما
بغداد.ّ منها:  سإواد من كلواذى بجنب قرية وهي مصراثاة،

المعروف المصراثاائي إسإحاق بن الله عبد بن موسإى بن أحمد بكر أبو
بن جعفر بن أحمد بكر أبا القرية.ّ سإمع هذه أهل من الزاهد، بالروشنائي

بن محمد بكر وأبا ماسإي بن إبراهيم بن اله عبد محمد وأبي القطيعي مالك
العبد ونأعم قريته، في عنه الحافظ: كتبت الخطيب بكر أبو المفيد.ّ قال أحمد
ً كان ًا وديانأة فضل يدخله مسجده جنب إلى بيت له وكان وعبادة وصلح

الجمعة، لصلة إل منه يخرج ول بالعبادة فيه ويشتغل نأفسه، على ويغلقه
العدد عنده ويقيم الحيان، في يزوره بشران بن الحسين أبو شيخنا وكان

ًا الياما من ًا برؤيته، متبرك رجب في بمصراثاة مشاهدته.ّ ومات إلى مستروح
الصلة حضروا حتى بغداد من الناسا مئة.ّ وخرج وأربع عشرة إحدى سإنة
ًا كثير الجمع وكان عليه قريته.ّ في ودفن جد

النسبة هذه المهملتين، الراء وكسر الصاد، وسإكون الميم، المصري: بكسر
وهذه مصر ملك لي كتابه: " أليس في تعالى الله وديارها.ّ قال مصر إلى

وقيل نأوح، بن حاما بن بمصر مصر سإميت " وإنأما تحتي من تجري النأهار
قصر وهو بابلون، الدهر أول في مصر واسإم التوراة في كذلك مصراييم

ًا يسمى بموضع والجس بالحجارة مبني عتيق يقال اليوما إلى قائم هو محصب
وأشمون وصا أتريب وقيل وبالجزيرة، ثامانأين بناء بعد الطوفان بعد بني إنأه

الماكن تلك أولده أقتسم أبوهم مات لما نأوح بن حاما بن مصر ولد وقفط
بأسإمائهم.ّ  وسإموها آباؤهم منها كان التي
الجسر رأسا من مصر وأول كورة، ثامانأون وهي أشهر، ثالثاة مسيرة مصر

وهي الصعيد من فهو الجسر فوق كان فما النيل على بالفسطاط المعقود
فهو ذلك دون كان وما النوبة، بلد يلي مما وذلك وطحا وأشمون ثامانأون
الرض.ّ أسإفل
الدهر، أول في كانأت عجوز بنته النيل شاطئ على بمصر العجوز وحائط
أن السباع فقالت: لمنعن السبع أكله ابن لها وكان المال، كثيرة وكانأت
ًا الحائط ذلك الحائط.ّ كان فبنت النيل، من تشرب تماثايل فيه وكانأت طلمس

أمة وكل وزيهم، هيئتهم على والسلح والدواب إقليم: الناسا كل أهل
مصورة.ّ
سإعيد أبو صنف وقد العاد، يحصيهم أن من وأكثر أشهر منها والعلماء والئمة

إلى الصحابة من رجالها وذكر المصريين، تاريخ العلى عبد بن يونأس بن
زمانأه.ّ 

المصري: صاحب الباهلي العلء أبي بن موسإى بن يحيى موسإى أبو وأما
مهدي.ّ بن الرحمن وعبد القطان سإعيد بن يحيى عنه روى رافع، عن يروي
المصرية الثياب يبيع كان لنأه المصري له قيل حبان: إنأما بن حاتم أبو قال

الواعظ الحسن بن أحمد بن محمد بن علي الحسن أبو إليها.ّ وأما فنسب
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بغداد إلى رجع ثام طويلة مدة بمصر أقاما بغدادي بالمصري، المعروف
بن محمد عنه وغيره.ّ روى نأاصح بن عبيد بن أحمد بالمصري.ّ سإمع وعرف

ووثاقه.ّ الخطيب بكر أبو ذلك قال الحافظ المظفر
المصري النحاسا بن الجراح بن عيسى بن محمد بن أحمد العباسا وأبو

المشرق.ّ إلى المغرب من الرحالين المكثرين الحفاظ أحد كان الحافظ،
أبو وقال: الحافظ نأيسابور، تاريخ في الحافظ الله عبد أبو الحاكم ذكره

والعراقين والشاما وبالحجاز بلده في كتب المصري، النحاسا بن العباسا
تسع سإنة جرجان نأعيم أبي على ورد ثام والجبال، وأصبهان وخوزسإتان

وأدرك عمران، أبي عن وكتب جوين إلى منها وانأحدر مئة، وثالث عشرة
ًا الشرقيين بنيسابور أبي عن وكتب سإرخس إلى وخرج وأقرانأهم، ومكي
حدثاني كما مئة، وثالث خمس سإنة بلده في سإماعه وأول الدغولي، العباسا

ً وبالشاما وأقرانأه، علن عن القاسإم أبا وببغداد عمير بن وأحمد مكحول
حاتم أبي بن الرحمن عبد على وأقاما الحرانأي، عروبة أبا وبحران البغوي

والشاما والحجاز بالعراق سإماعاته أن إل كثيرة منه سإماعاته وكانأت مدة
وقراءة، إملء سإنين عندنأا سإائرها.ّ وحدث وحصل آخرها عن ذهبت

سإلخ السبت يوما بها توفي أن إلى وعشرين إحدى سإنة نأيسابور واسإتوطن
خمس كان أنأه مئة.ّ وأخبرنأي وثالث وسإبعين سإت سإنة من القعدة ذي

عليه.ّ وصليت سإنة وثامانأين
كان الحافظ المصري محمد بن نأصر بن أحمد هو الليث أبي بن الحسن وأبو

ًا ً حافظ ًا.ّ رحل فاضل الشيوخ وأدرك المشرق، إلى المغرب من فهم
الحفاظ.ّ وذامر والسإانأيد،

بن أحمد الله عبيد وأبا الصدفي العلى عبد بن يونأس أصحاب ببلده سإمع
النأصاري، هارون بن محمد علي أبا بدمشق وهب.ّ وسإمع بن الرحمن عبد

عبد بن محمد وبالجزيرة القيسرانأي الرحيم عبد بن أحمد وبقيسارية
الحكيمي الله عبد وأبا النحوي الصفار علي أبا وبالعراق الماما، الرحمن
أبا وبنيسابور النحوي، جعفر بن محمد وبطبرسإتان أحمد، بن محمد الخباري
وغيرهم.ّ الصفار بن الله عبد وأبا الصم العباسا

أبي بن وقال: أحمد التاريخ في وذكره الحافظ الله عبد أبو الحاكم منه سإمع
ولقد الحفظ، في باقعة وهو نأيسابور، علينا قدما الحافظ، المصري الليث
ًا رأيته أنأس عن التيمي سإليمان ترجمة الحافظ علي أبي بحضرة يذكر يوم
وثالث وثالثاين تسع سإنة هذا المذاكرة في بالسحر فشبهته عنه الله رضي
هذا مع وكان الخشاب بن العباسا وأبي العطار الفضل أبي مع ورد مئة،

له بلدي آذاه ثام سإنين عندنأا وكتب الصوفية من الصالحين ويجالس يتقشف
في للسلطان تصرف إنأه ثام والشعر بالدب اشتغل النهر وراء ما إلى فخرج
والبريد.ّ البندرة كثيرة أعمال
وغلمان سإرية بآلت وهو وخمسين خمس سإنة الحضرة تلك وردت

وحفظه معي، الجتماع كثير وكان نأقص، وقد ذلك بعد وردتها ثام ومراكب،
سإت سإنة من رمضان شهر في نأعيه وجاءنأا منه، أتعجب وكنت كان، كما

مئة.ّ وثالث وثامانأين
القاضي المصري.ّ سإمع الرحمن عبد بن محمد بن أحمد بن محمد الفتح وأبو
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بن الحسين وأبا بمصر بعده ومن الحلبي يزيد بن محمد بن علي الحسن أبا
بكر أبو ذكره مئة.ّ هكذا أربع سإنة قبل بغداد بصيداء.ّ وقدما الغسانأي جميع

عامة عن وكتب بها، وأقاما بغداد التاريخ.ّ وقال: قدما في الحافظ الخطيب
ًا شيوخها ًا، حديث ًا دفعات.ّ وروى كتبه واحترقت كثير ًا شيئ عنه فكتبت يسير

من يشتري كان المصري أن يذكرون التذكرة.ّ قال: وكانأوا سإبيل على
بن الحسن لنفسه.ّ وذكر فيها ويسمع سإمعها، يكن لم التي الكتب الوراقين

عليه رزقويه بن الحسن لبي بأصل المصري قال: جاءنأي الباقلنأي أحمد
سإماعي هذا كان لي: لو سإماعه.ّ وقال عليه يكن ولم منه لشتريه سإماعي

حمل كثيرة سإنين بعد كان فلما عليه، رددته ثام مدة عندي فمكث أبعه، لم
إلى حمله قد كان أنأه ونأسي لنفسه عليه سإمع وقد بعينه الصل ذلك إلي
مئة.ّ وثالث وسإبعين أربع سإنة ولدته عليه.ّ وكانأت فرددته التسميع قبل

ببغداد.ّ مئة وأربع أربعين سإنة من المحرما في ومات
والذي المصطلق، هو وسإعد عمرو، بن سإعد إلى النسبة المصطلقي: هذه

هو: إليه ينسب

سإعد بن خزيمة بن مالك بن الحارث بن ضرار أبي بن الحارث بنت جويرية
صلى الله رسإول زوجة وهي المصطلق، هو وسإعد المصطلقية، عمرو بن

وهو المريسيع، سإبي من وكانأت المؤمنين، أمهات من وسإلم، عليه الله
واسإتنكحها، وسإلم عليه الله صلى النبي أعتقها خزاعة أرض من موضع
ولية في وخمسين خمس سإنة قومها.ّ ماتت من سإبي كل صداقها وجعل
حبان.ّ بن حاتم أبو ذكره مروان.ّ هكذا عليها وصلى معاوية

الباء آخرها وفي المهملة، العين وفتح الصاد، وسإكون الميم، المصعبي: بضم
إليه:  المنتسب أجداد من رجلين إلى النسبة هذه بواحدة، المنقوطة

إليه.ّ انأتسبوا جماعة العراقين، أمير العواما، بن الزبير بن أولهما: مصعب
بن محمد بن أحمد بشر فضالة.ّ منهم: أبو بن بشر بن مصعب والثانأي: إلى

المصعبي راشد بن الله عبد بن فضالة بن بشير بن مصعب بن عمرو
في إليه ومرجوع بلده مقدما كان معروف، مشهور الكندي: محدث المروزي
النسخ من وله الحديث، في ثاقة يكن لم ولكنه والنوازل، الحادثاات

إلى طلبه في ورحل ويعرفه، الحديث يفهم وكان كثير، شيء الموضوعة
عبد وأبي آدما بن محمود عن يروي وكان أشياء، في وخلط والعراق اليمن

الدبري إبراهيم بن وإسإحاق الغريانأانأي حكيم بن الله عبد بن أحمد الرحمن
على وأجمعوا الئمة، من كثيرة جماعة منه سإمع الضغانأيين الكشوري وعبيد
بن أحمد وأبي الدريسي سإعد أبي مثل مطعون ضعيف هو وقال حديثه، ترك
سإنة في وغيرهم.ّ وتوفي الغنجار الله عبد وأبي حبان بن حاتم وأبي عدي
مئة.ّ وثالث وعشرين ثالث
مصعب بشر أبو فهو وأولده هو إليه ينسب الذي مصعب العلى جده وأما
بن محمد بن الرحمن عبد إلى ولؤه عبيد.ّ كان بن فضالة بن بشر بن

منه المبارك.ّ سإمع ابن صاحب وكان الحجاج، على الخارج الكندي الشعث
والمنذر مصعب بن خارجة والدب.ّ سإمع واللغة النحو يعرف وكان الكتب،

عبدك.ّ بن محمد عنه ثاعلبة.ّ روى بن
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عمرو بن محمد بن أحمد بن بشر بن مصعب بن الرزاق عبد الحسن أبو وأما
ًا المصعبي.ّ كان فضالة بن ًا.ّ سإمع شيخ بن وأحمد القفال بكر أبا فقيه

وأبو مصعب ابنه عنه لنا الطبقة.ّ روى هذه من وجماعة البرونأجردي الفضل
سإنة حدود في وفاته الفاشانأي.ّ وكانأت يوسإف بن محمد بن محمد نأصر

مئة.ّ وأربع سإبعين
أحمد بن بشر بن مصعب بن الرزاق عبد بن مصعب بشر أبو ابنه وأما

أباه سإمع العلم، بيت من المعاشرة حسن الجملة ظريف شيخ المصعبي
محمد بن محمد الحسن وأبا الموسإوي موسإى بن علي القاسإم أبا والسيدين

المهربندقشائي الحسن بن محمد الله عبد أبا والمامين الحسيني زيد بن
بن علي بن الحسن علي أبا والوزير التميمي أحمد بن محمد الفضل وأبا

سإتين سإنة قبل ولدته وكانأت أجزاء، عليه وغيرهم.ّ قرأت الطوسإي إسإحاق
ودفن مئة، وخمس وعشرين تسع سإنة المحرما في وتوفي مئة، وأربع

بسنجدان.ّ
وفي المكسورة، الفاء وتشديد المهملة، الصاد وفتح الميم، المصفر: بضم

مولى الحجاج، بن محمد جعفر أبو وقيل الله، عبد أبي لقب هذا الراء، آخرها
إنأه وقيل بالمصفر، ويعرف مخزومي، إنأه ويقال الهاشمي، محمد بن العباسا

وخوات الدراوردي العزيز وعبد شعبة عن بها بغداد.ّ وحدث سإكن واسإطي،
بن عمرو عنه سإفينة.ّ روى بن عمر بن وبريه جبير بن خوات بن صالح بن

بن وجعفر الدمي راشد بن وإبراهيم العرج سإهل بن والفضل الناقد محمد
المصفر الحجاج بن حنبل: محمد بن أحمد الصانأع.ّ قال شاكر بن محمد
بثقة.ّ وقال ليس معين: هو بن يحيى حديثه.ّ وقال تركنا أو حديثه تركت
بأحاديث يحدث كان المصفر، المخزومي الحجاج بن معين: محمد بن يحيى

بشيء.ّ وقال هو وليس كتابه في كان ما عنه وكتبت كتابه رأيت منكرة.ّ أنأا
حديثه.ّ مات ترك يتشيع، كان المصفر الحجاج بن الليث: محمد بن حاتم

ومائتين.ّ  عشر سإت سإنة ببغداد
النسبة هذه القاف، وفتح المهملة، الصاد وسإكون الميم، المصقلي: بفتح

النسبة:  بهذه والمشهور هبيرة، بن مصقلة وهو الجد، إلى
بن العزيز عبد بن مسهر بن علي بن محمد بن شجاع بن علي الحسن أبو

بن بشر بن هبيرة بن مصقلة - بن زكريا - وقيل زكير بن الله عبد بن سإليل
الشيبانأي شيبان بن ثاعلبة بن مالك بن ربيعة بن القيس امرئ بن يثربي

ومكة بغداد إلى رحل المحدثاين، مشاهير من الصوفي.ّ كان المصقلي
أو ثالث سإنة الول ربيع شهر من خلون لعشر وشيراز.ّ وتوفي وخراسإان

مئة.ّ  وأربع وأربعين اثانتين
من كان المصقلي شجاع بن علي بن أحمد زيد أبو أحمدهما ابنان وله

عبد أبي عن الصحابة معرفة بأصبهان.ّ سإمع محله سإلم، باغ يسكن الثقات،
ًا.ّ روى الطاهر الحافظ.ّ وسإمع مندة بن إسإحاق بن محمد الله أبو عنه لنا أيض
بمرو.ّ الحافظ الدقاق الواحد عبد بن محمد الله عبد
في وجماعة.ّ وتوفي بأصبهان البيع شهريار بن علي بن طالب النجم وأبو

مئة.ّ وأربع وسإتين أربع سإنة شوال
أهل من المصقلي، الصوفي شجاع بن علي بن شجاع منصور أبو وأما
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بالطلب.ّ معروف الرواية واسإع السماع، كثير عيسى، باغ يسكن أصبهان
النأهري جعفر وأبا الخشاب يوسإف بن وأحمد مندة بن الله عبد أبا سإمع

طاهر وأبو بمكة الحافظ محمد بن أحمد سإعد أبو عنه لنا وغيرهم.ّ روى
في كثيرة.ّ وتوفي جماعة في بأصبهان الطرازي مكي بن إبراهيم بن محمد

بأصبهان.ّ مئة وأربع وسإتين سإت سإنة من المحرما
آخرها وفي الميم وضم المهملة الصاد وسإكون الميم، المصمودي: بفتح

أهل من البربر من قبيلة وهي مصمودة، إلى النسبة هذه المهملة، الدال
إليها:  بالنأتساب والمشهور المغرب،

ابن المصمودي.ّ قال القرطبي الليثي كثير بن يحيى بن يحيى محمد أبو
قبيلة من البربر من أصله وقيل: وسإلسا، رسإلسا بن كثير بن ماكول: يحيى

أنأس بن لم ما وكان إليهم، فنسب ليث، بني مولى مصمودة، لها يقال
بالنأدلس.ّ يروي أنأس بن مالك مذهب انأتشر ومنه النأدلس، عاقل يسميه
وعبد سإعد بن والليث عيينة بن سإفيان وعن أنأس بن مالك عن الموطأ

ومائتين.ّ وثالثاين أربع سإنة رجب في وهب.ّ وتوفي وابن القاسإم بن الرحمن
أبيه.ّ توفي عن يعقوب.ّ يروي أبا إسإحاق الله.ّ يكنى وعبيد إسإحاق وولداه

ًا.ّ مصمودي قرطبي وهو ومائتين وسإتين إحدى سإنة بالنأدلس أيض
بها.ّ روى العراق.ّ وسإمع إلى ورحل أباه مروان.ّ سإمع أبا يكنى الله وعبيد

يحيى عيسى وأبو الصدفي حزما بن سإعيد بن وأحمد مطرف بن أحمد عنه
سإبع سإنة النأدلسيين.ّ ومات من عيسى.ّ وغيرهم أبي بن الله عبد بن

ومائتين.ّ وتسعين
الصادين بين تحتها من باثانتين المنقوطة والياء الميم المصيصي: بكسر

بحر سإاحل على كبيرة بلدة إلى النسبة مشددة: هذه الولى المهملتين،
إلى أيديهم في وهي عليها، الفرنأج اسإتولت وقد المصيصة، لها يقال الشاما،

الميم.ّ  بكسر المشددة الصواب والصحيح اسإمها، في واختلف الساعة،
العلء أبي بن محمد بن علي القاسإم أبي عن ببخارى: حدثانا أمليت ولما

بن علي تراب أبو الفاضل الديب المجالس حضر الدمشقي ثام المصيصي
بفتح لي: المصيصي قال الملء من فرغت فلما التميمي، الكرميني طاهر
بن محمد بن إسإماعيل وأسإتاذنأا شيخنا فقلت: كان تشديد، غير من الميم

أحد وافقه ما ولكن النسبة، هذه في تقول كما كذا لنا يروي الحافظ الفضل
سإمعت وكذلك والكسر، بالتشديد القدماء كتب في هذا.ّ ورأيت على

ًا بالشاما، شيوخي بن محمد بن الله نأصر الفتح أبا الشاما أهل فقيه خصوص
وفيه: للفارابي الدب ديوان الكرميني الديب المصيصي.ّ فأخرج القوي عبد

والمصيصة بلدكم أهل من الفارابي منه: فإن أقبل فقلت: ل بلد، المصيصة
وكسر بالتشديد إل يذكرونأها ل البلد تلك غلط.ّ وأهل ولعله الشاما بساحل

العيد الطبسي محمد بن الرزاق عبد المحاسإن أبا سإمعت قد الميم.ّ وكنت
تقي بن محمد بن الحسن علي أبا الماما يقول: سإمعت مذاكرة بنيسابور
البلدة هذه دخلت النسبة: إنأي هذه في يقول الحافظ النأدلسي المالقي
ذلك سإمع ولما والتشديد، والكسر والتخفيف بالفتح يقولون أهلها وسإمعت

وقال: هذه النأكار غاية أنأكر مني ببغداد الحافظ نأاصر بن محمد الفضل أبو
بخط موضع فيغير رأيناه الميم.ّ وهكذا وكسر بالتشديد إل تعرف ل البلدة
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اسإتولى قد كان دخلها لما المالقي علي وأبو الحافظ الخطيب بكر أبي
هذا له ذكر ومن سإأل من فعن المسلمين من أحد فيها يبق ولم عليها الفرنأج

والتشديد.ّ الكسر على فالكثرون
إلى رحل المصيصي، مسلم بن سإعيد بن يوسإف يعقوب أبو منها والمشهور
بن الله وعبيد الكوفي نأعيم وأبي النبيل عاصم أبي عن ويروي العراقين،

بكر أبو عنه المنذر.ّ يروي بن وبشر محمد بن وحجاج بكار بن وعلي موسإى
إسإحاق بن يعقوب عوانأة النيسابوري.ّ وأبو زياد بن محمد بن الله عبد

المنذر بن ومحمد النسائي شعيب بن أحمد الرحمن عبد وأبو الحافظ
شكر.ّ  الهروي

المصيصية أدخل ولم بالمصيصة كان حاتم.ّ هو أبي بن الرحمن عبد وقال
صدوق وهو حديثه، ببعض وإلي زرعة وأبي أبي إلى كتب ثام عنه أكتب ولم
ثاقة.ّ
عبد بن محمد بن اله نأصر الفتح أبو الشاما أهل فقيه شيخنا المتأخرين ومن

باللذقية، الصاد.ّ ولد وتشديد الميم بكسر يكتب كان وكذا المصيصي القوي
الفقيه ولدة وكانأت صور إلى كبر لما عنها انأتقل ثام بالمصيصة، وتربى ونأشأ
سإنة حدود في مئة.ّ وتوفي وأربع وخمسين نأيف سإنة في باللذقية الله نأصر

بدمشق.ّ مئة وخمس أربعين
فسكنها، المصيصة إلى انأتقل بغدادي فهو المصيصي مهدي بن إبراهيم وأما

حنبل بن أحمد عنه وغيرهما.ّ روى زيد بن وحماد سإعد بن إبراهيم عن وحدث
ًا.ّ الطرسإوسإي له وغيرهم.ّ ويقال الدوري وعباسا الزعفرانأي وحسن أيض

بلوين: محدث الملقب المصيصي حبيب بن سإليمان بن محمد جعفر وأبو
إليها.ّ فنسب المصيصة وسإكن عيينة ابن مشهور.ّ سإمع بغدادي

بن يوسإف عن المصيصي.ّ يروي صفوة بن أحمد بن محمد الحسن وأبو
جميع بن محمد بن أحمد الحسن أبو عنه المصيصي.ّ روى مسلم بن سإعيد

شيوخه.ّ معجم في الغسانأي
جامع المصيصي.ّ إماما مهزول أبي بن محمد بن أحمد بن محمد الحسن وأبو

ًا.ّ روى مسلم بن سإعيد بن يوسإف عن المصيصة.ّ يروي جميع ابن عنه أيض
شيوخه.ّ معجم في
بغداد المصيصة.ّ قدما أهل المصيصي: من الله عبد بن شاكر الحسن وأبو

ًا.ّ وحدث سإنان بن سإعيد بن وعمر النهرتيري موسإى بن محمد عن مستنفر
الحسن سإعيد وأبي النأطاكي فيل بن إبراهيم بن أحمد بن والحسن المنبجي

سإليمان بن وأيوب الجراح أبي بن الصمد عبد بن ومحمد الفقيه علي بن
أبو عنه اليمانأي.ّ روى البطال بن إبراهيم بن وأحمد المصيصيين العطار
عبد بن يحيى بن الله عبد محمد وأبو البزاز رزق بن أحمد بن محمد الحسن
وغيرهم.ّ الرزاز أحمد بن وعلي النعالي طلحة بن ومحمد السكري الجبار
ًا.ّ ومات إل حله من علمت فقال: ما الخطيب بكر أبو وذكره صفر في خير

ببغداد.ّ مئة وثالث وخمسين أربع سإنة
التيمي عمر بن محمد بن الله عبد بن موسإى بن محمد عمرو وأبو

قدامة.ّ بن محمد عن المصيصي.ّ يروي
عن المصيصي.ّ يروي الدقاق الزدي سإنان بن القاسإم بن محمد عمرو وأبو
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الحمصي.ّ المعلم خالد بن عيسى شرحبيل أبي
آدما بن محمد عن المصيصي.ّ يروي الصفار موسإى بن سإفيان بن محمد وأبو

بن إبراهيم بن محمد بكر أبو عنه المقسمي.ّ روى الحسن بن وإبراهيم
بن ومحمد مئة وثالث عشر سإنة حدود في وكتب شيوخه معجم في المقرئ
الحافظ.ّ الله عبد أبو الحاكم عنه روى سإفيان

محمد أمية أبي عن المصيصي.ّ يروي عبيد بن القادر عبد بن عبيد أحمد وأبو
الغسانأي.ّ جميع بن الحسين أبو عنه الطرسإوسإي.ّ روى إبراهيم بن

بن وعلي الرقي المليح أبي عن المصيصي: روى سإليمان بن آدما بن ومحمد
أبي عنه حاتم: كتب أبي ابن المبارك.ّ قال بن الله وعبد المحياة وأبي عابس

فقال: صدوق.ّ عنه وسإئل عنه وروى الثانأية، الرحلة في
والضاد الميم باب

آخرها وفي الراء، وضم المعجمة، الضاد وسإكون الميم، المضروب: بفتح
الباء: هو: 

يسكن كان المروزي، العجلي الرجال أبي بن الحميد عبد بن ميمون بن نأوح
ظاهر، أثار لها وجهه في لضربة المضروب له ببغداد.ّ يقال الربيع قطيعة في

محمد عنه أنأس.ّ روى بن ومالك الثوري سإفيان عن اللصوصا.ّ يروي ضربته
وغيرهما.ّ  البخاري السلمي سإهيل بن ويحيى الهمذانأي السإدي عبيد بن

المشهورين الثقات أحد المضروب.ّ كان ميمون بن نأوح بن محمد وابنه
بكر أبو عنه الزرق.ّ روى يوسإف بن إسإحاق عن يسير بشيء بالسنة.ّ حدث

عنه سإئل حنبل، بن أحمد جار المروزي.ّ وكان حجاج بن محمد بن أحمد
كتب بالرقة، وهو المأمون، وكان ثاقة فإنأه عنه فقال: اكتبوا حنبل بن أحمد
ومحمد حنبل بن أحمد يحمل ببغداد الشرطة صاحب إبراهيم بن إسإحاق إلى
إن ثام متزاملين، بعير على بغداد من فأخرجا المحنة، بسبب إليه نأوح بن

حنبل: ما بن أحمد وقال ومات طريقه في المرض أدركه نأوح بن محمد
ًا رأيت نأوح بن محمد من الله بأمر أقوما علمه وقلة سإنه حداثاة على أحد
معه وأنأا يوما ذات لي بخير.ّ قال له ختم قد الله يكون أن لرجو وإنأي

إليك مد وقد بك، يقتدى رجل أنأت مثلي، لست إنأك الله عبد أبا خلويين: يا
من هذا نأحو أو الله، لمر واثابت الله فاتق منك، يكون لما أعناقهم الخلق هذا

أبو قال ثام إياي وموعظته لي تقويته من الله: فعجبت عبد أبو قال الكلما
إلى صار حتى ومرض كذلك، نأوح ابن يزل فلم له، ختم بما الله: انأظر عبد

ثامانأي سإنة في وفاته وكانأت بعانأة ودفنته عليه فصليت مات الطريق بعض
ومائتين.ّ عشرة

النسبة هذه الراء آخرها وفي المعجمة، الضاد وفتح الميم، المضري: بضم
نأزار بن مضر وهو قريش، إليها ينسب التي المعروفة القبيلة وهي مضر، إلى
واللتان العظيمتان القبيلتان وهما نأزار، بن ربيعة أخو عدنأان، بن معد بن

من والمحدثاين العلماء من وجماعة وضر ربيعة من فيهما: أكثر يقال
منهم:  والمتأخرين، المتقدمين

بن الصمد وعبد عاصم أبي عن حدث البصري المضري الحسن بن أحمد
بن وأحمد الطبرانأي أحمد بن وسإليمان قانأع بن الباقي عبد عنه حسان.ّ روى

ضعفوه.ّ الهوازي، دارا بن إسإحاق بن ومحمد السينيزي خرزاذ بن محمود
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بما يوثاق ول بالكذب المضري: يتهم الملطي يحيى بن أحمد بن وسإليمان
الثلج.ّ بن القاسإم أبو عنه يرويه.ّ يروي

والطاء الميم باب
آخرها وفي اللف، بعدهما المفتوحة، المهملة والطاء الميم المطاعي: بضم

الله صلى النبي سإماه رجل اسإم وهو مطاع إلى النسبة هذه المهملة، العين
ًا، وسإلم عليه له: يا وقال الراية، وأعطاه أبلق، فرسا على وحمله مطاع

العذاب.ّ  من أمن فقد هذه رايتي تحت دخل فمن أصحابك إلى امض مطاع
مطاع بن عيسى بن مطاع بن المثنى بن الرحمن عبد مسعود أبو ولده ومن

بن إراش بن عبدي بن جابر بن الضحاك مسعود بن مسلم بن زيادة بن
أبو عنه المثنى.ّ روى أبيه عن المطاعي.ّ يروي اللخمي لخم بن جديلة

الطبرانأي.ّ أيوب بن أحمد بن سإليمان القاسإم
الياء وسإكون الثانأية، الميم وكسر المهملة، والطاء الميم المطاميري: بفتح

المطامير، إلى النسبة هذه المهملة، الراء آخرها وفي باثانتين، المنقوطة
منهم:  جماعة إليها انأتسب العراق بحلوان ضيعة وهي

صالح بن محمد بن إبراهيم بن أحمد بن الله عبد بن الحسن محمد أبو
أحمد بن الله عبيد القاسإم أبي عن بمكة المكي.ّ حدث المطاميري التيمي

الرواسإي سإعدويه بن الكريم عبد بن عمر الفتيان أبو منه السقطي.ّ سإمع
العراق.ّ قال بحلوان فقال: ضيعة المطامير عن قال: وسإألته الحافظ،

وأربع وسإتين ثالث سإنة الخرة جمادى في المطاميري محمد أبا يعني وتوفي
مئة.ّ

الباء وفتح المهملة، الطاء وسإكون بالضم يقال وقد الميم المطبخي: بفتح
أو الطبخ موضع إلى النسبة هذه المعجمة، الخاء آخرها وفي الموحدة،

النسبة:  بهذه المطبوخ.ّ والمشهور الشيء
بغداد.ّ أهل من المطبخي، ميسرة بن إبراهيم بن نأصر بن سإهل محمد أبو

بن وجعفر زيد بن حماد معين.ّ وسإمع بن يحيى وثاقه الصدق، أهل من كان
عنه وغيرهم.ّ روى السماك بن صبيح بن ومحمد عياض بن وفضيل سإليمان

بن ومحمد المطرز صالح بن ومقاتل خيثمة أبي بن وأحمد الدوري عباسا
وغيرهم.ّ الوصيفي الفضل

عن بها وحدث بغداد الصبهانأي.ّ نأزل المطبخي أحمد بن محمد سإعيد وأبو
ًا الصبهانأي حفص بن عمر بن محمد ًا.ّ روى حديث أحمد الحسن أبو عنه واحد

الجندي.ّ بن
سإر أهل من السامري المطبخي عبيد بن الحسين بن محمد الله عبد وأبو
العرج.ّ روى سإهل بن وفضل حرب بن وعلي علي بن عمرو رأى.ّ سإمع من
أنأه عدي ابن اليقطيني.ّ وذكر جعفر وأبو الجرجانأي عدي بن الله عبد عنه

ًا وقال: كان رأى من بسر منه سإمع ًا.ّ المطرز: بضم شيخ وفتح الميم، صالح
لمن الكلمة هذه الزاي، آخرها وفي المشددة، الراء وكسر المهملة، الطاء
منهم:  العلم أهل من جماعة بها واشتهر الثياب، يطرز

أبو الحسن محمد بن إبراهيم بن محمد موسإى المطرز: أصبهانأي الصل، سإكن بغداد،
وكان وكيلً على باب دار القضاة.ّ سإمع أبا الحسن علي بن محمد بن كيسان الحربي

وأحمد بن جعفر بن محمد بن الفرج الخلل ومحمد بن عبد الله بن بخيت الدقاق.ّ سإمع
ًا صحيح الصول.ّ منه أبو بكر الخطيب، وذكره في التاريخ فقال: كتبت عنه وكان صدوق
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وجده من أهل أصبهان.ّ وأبوه ولد ببغداد.ّ وكانأت ولدة محمد بن إبراهيم هذا في شوال
سإنة ثامان وخمسين وثالث مئة وتوفي في شوال من سإنة ثامان وثالثاين وأربع مئة.ّ

وأبو يعلى محمد بن الحسن بن العباسا المطرز، يعرف بابن الكرخي.ّ ذكره أبو بكر
ًا بنا، ًا لنا مختص أحمد بن علي الخطيب في التاريخ وقال: أبو يعلى المطرز كان صاحب

سإمع معنا الكثير من أبي عمر بن مهدي وأبي الحسين المتيم وأبي الحسن بن الصلت
الهوازي وكان قد سإمع قبلنا من أبي الصلت المجبر وأبي أحمد الفرضي وغيرهما.ّ

ًا للقرآن.ّ وتوفي وهو شاب في ًا حافظ ًا مستور علقت عنه أحاديث يسيرة وكان صدوق
شهر رمضان سإنة سإبع وعشرين وأربع مئة وأحسبه لم يبلغ سإنة الربعين.ّ وكان

ًا في لحيته.ّ ثام قال: رأيته في المناما بعد موته بسنة على صورة حسنة المسيب كثير
ًا بيضاء، فسلم علي ثام قال ابتداء: إن الله غفر لي ذنأوبي كلها.ّ ًا ثاياب وهيئة جميلة لبس
وأبو القاسإم عبد الواحد بن محمد بن يحيى بن أيوب المطرز الشاعر، من أهل بغداد.ّ

كان كثير الشعر سإائر القول في المديح والهجاء والغزل وغير ذلك.ّ
ذكره أبو بكر الخطيب الحافظ، وقال: قرأت عليه أكثر شعره، ومن مليح شعره: من

الطويل: 
سإـلما ورد لتـوديع حيارىعـشـية بالصراة وقفنا ولما

الحسود رغم على وقفنا
وكلنا

ختاما كل الشواق عن يعض

 وغرامي به وجدي رأى فلماعنـاقـه الختاما عند وشوقني
ًا تلثم تـمـاما بدر بعد هلل فقلتردائه بـفـضـل مرتاب

بـغـداما أنأها إل الخمر هيلـي فقـال اللثاما فوق وقبلته
جمادى مستهل ومات مئة وثالثامئة وخمسين خمس سإنة في ولدته كانأت

مئة.ّ وأربع وثالثاين تسع سإنة من الخرة
بغداد.ّ سإمع أهل من المطرز، المقرئ يحيى بن زكريا بن القاسإم بكر وأبو

بن وإسإحاق خالد بن وبشر سإعيد بن وسإويد القزاز موسإى بن عمران
بن وجعفر المنادي بن الحسين أبو عنه الكوفي.ّ روى كريب وأبا موسإى
ًا ثاقة الجعابي.ّ وكان بن بكر وأبو الخلدي محمد ً ثابت ًا نأبيل فاضل.ًّ صنف مقرئ

وثالث خمس سإنة صفر في المكثرين.ّ مات من والرجال، والبواب المسند
مئة.ّ
الكبير المطرز.ّ والمسجد النيسابوري سإهل بن يحيى بن محمد بكر وأبو

ًا المشايخ جلة من كان بناه وهو إليه منسوب بنيسابور المليح ًا إتقانأ واجتهاد
وأبا النيسابوري رافع بن ومحمد الحنظلي إبراهيم بن إسإحاق وعبادة.ّ سإمع

الذهلي يحيى بن محمد صاحب وهو منصور بن وإسإحاق السرخسي قدامة
ًا الناسا أكثر ومن به، والمختص بن أحمد بكر أبو عنه منه.ّ روى سإماع

أحمد بن محمد عمرو وأبو إبراهيم بن الفضل وأبو الصبغي أيوب بن إسإحاق
وطبقتهم.ّ سإعد بن أحمد بن الله وعبد رجاء بن أحمد بن وإبراهيم حمدان بن

مئة.ّ ثالث سإنة بعد توفي
في المثل به يضرب كان المطرز، بكر أبي بن الله عبد محمد أبو وابنه

قط.ّ يحدث وطبقتهما.ّ ولم قتيبة بن وإسإماعيل أباه والبذل.ّ سإمع السخاء
التاريخ.ّ في الحافظ الله عبد أبو الحاكم ذكره هكذا

الفاء، آخرها وفي الراء وتشديد المهملة، الطاء وفتح الميم، المطرفي: بضم
جماعة وهم إليه، المنتسب أجداد لبعض اسإم وهو مطرف، إلى النسبة هذه

منهم: 
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هو ومطرف مطرف، بن محمد بن أحمد بن الله عبد بن محمد الميمون أبو
المطفي سإارية بن الله عبد بن مطرف داود ابن المديني غسان أبو

أهل من عنه، الله رضي الخطاب بن عمر مولى وسإارية العسقلنأي،
الشاما.ّ عسقلن

مئة.ّ وخرج وثالث وأربعين سإت سإنة في مصر يونأس: قدما بن سإعيد أبو قال
نأعيم بن ثاابت عن بمصر حدث مئة، وثالث أربعين سإنة شهور في مصر عن
سإهل.ّ وكان بن وبكر المعمري الله وعبيد الغازي بن عبيد ذهل وأبي معن بن

ًا قليل.ّ  ثاقل سإمعه في وكان الدب، حسن إخباري
النيسابوري المطرفي إسإحاق بن مطرف بن هارون بن محمد جعفر وأبو

كان بنيسابور، ولد الجرجانأيين أولد من وكان جعفر، أبي بابن المعروف
السلمي.ّ يوسإف بن وأحمد العبدي الزهر أبا سإمع القنطرة رأسا مسكنه

مئة.ّ وثالث عشرة تسع سإنة القرشي.ّ ومات الوليد أبو السإتاذ عنه روى
بن علي بن محمد بن مطرف بن إبراهيم بن محمد بن أحمد الحسين وأبو

من السإتراباذي: كان أحمد أبي بن الحسين بأبي المعروف المطرفي حميد
حكاية القرآن.ّ روى وتلوة والصدقة العبادة كثير زمانأه، في الناسا أفاضل

بن يزداد بن ومحمد الزدي الحسين بن الضحاك ومن رجاء بن عمار عن
الحسن بن الله وعبد السلمي موسإى بن الله عبد عنه وغيرهم.ّ روى سإالم

مئة.ّ وثالث وأربعين أربع سإنة الفقيه.ّ ومات الحسين بن ومطرز الهمدانأي
أبي أخو المطرفي أحمد بن الحسين أبي نأبن إبراهيم إسإحاق أبو وابنه

ًا المطرفي.ّ كان الحسن ً فقيه ًا فاضل العراق إلى الرواية.ّ رحل في ثابت
الموصلي.ّ يعلى وأبي الجمحي خليفة أبي عن الكثير الحديث وكتب وتفقه
الحسن.ّ أبو أخوه عنه روى
أهل من المطرفي مطرف بن إبراهيم بن محمد بن أحمد الله عبد وأبو

السإتراباذي نأعيم أبي بن ونأعيم الحسين أبي أبيه عم عن يروي جرجان،
عشرة إحدى سإنة وغيرهم.ّ مات السإماعيلي إبراهيم بن أحمد بكر وأبي
مئة.ّ وأربع
المطرفي حميد بن علي بن محمد بن مطرف إبراهيم بن محمد أحمد وأبو

بن إسإحاق عن يروي وأجلئها.ّ كان اسإتراباذ رؤسإاء من السإتراباذي.ّ كان
الله عبد بن ومحمد الشج سإعيد بن الله عبد سإعيد وأبي الطلقي إبراهيم

مئة.ّ ثالث سإنة ومات السإتراباذي المهلب بن أحمد عنه المقرئ.ّ روى
مطرف بن إبراهيم بن محمد بن أحمد بن الله عبد بن محمد سإعيد وأبو

ًا.ّ روى اسإتراباذ أهل المطرفي: من الملك عبد نأعيم وأبي ماجة ابن عن أيض
ثامان سإنة في توفي إنأه وغيرهما.ّ قيل السإتراباذي علي بن محمد بن

باسإتراباذ.ّ مئة وثالث وتسعين
بن مطرف بن إبراهيم بن محمد بن أحمد بن الحسين الحسن أبو وأخوه
رؤسإاء من وكان السإتراباذي الفقيه المطرفي حميد بن علي بن محمد

بن الله عبد القاسإم أبي عن وفارسا.ّ يروي العراقين إلى اسإتراباذ.ّ رحل
بن علي بن الحسن سإعيد وأبي داود أبي بن الله عبد بكر وأبي البغوي محمد
الفقيه.ّ الحسين بن مطرف علي أبو ابنه عنه وغيرهم.ّ روى العدوي زكريا
مئة.ّ وثالث وخمسين تسع سإنة رجب في ومات
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بن مطرف بن إبراهيم بن محمد بن أحمد بن إبراهيم بن محمد وحفيده
من اسإتراباذ، فتيا إليه الزاهد.ّ كان الفقيه المطرفي حميد بن علي بن محمد

أبا سإمع والمشايخ، البواب ودون الكثير، كتب عصره، في الشافعي أصحاب
سإنة وغيرهما.ّ مات نأوكرد بن أحمد بن وعلي الحازمي جعفر بم محمد جعفر
مئة.ّ وثالث وخمسين تسع

آخرها وفي الراء، وفتح المهملة، الطاء وسإكون الميم، المطرفي: بكسر
لقب:  وهو مطرف إلى النسبة هذه الفاء،

كان الدارقطني عنه: قال الله رضي عفان بن عثمان بن عمرو بن الله عبد
لهم يقال حدثاوا جماعة أولده المطرف.ّ قلت: ومن يسمى حسنه من

المطرفي.ّ
آخرها وفي الراء، وفتح المهملة، الطاء وسإكون الميم، المطرقي: بكسر

الغسانأي: المطرقي علي لبي المهمل تقييد كتاب في القاف: رأيت
بن الزبير آل مولى المطرقي، عقبة بن إبراهيم بن بالقاف: إسإماعيل

العواما.ّ 
عقبة.ّ بن إبراهيم وأبوه

ًا المطرقيون.ّ سإمع المدينون عقبة بنو ومحمد وعماه: موسإى بن مولى نأافع
مريم.ّ أبي بن وسإعيد أويس أبي بن إسإماعيل عنه موسإى.ّ روى وعمه عمر
بالقاف.ّ وذكر كتابه في رأيت البخاري.ّ هكذا به تفرد
مولى عقبة، ابني ومحمد إبراهيم أخو عقبة، بن حاتم: موسإى أبي ابن وقال
بن سإهل ورأى عمر ابن أدرك المطقي محمد بأبي ويكنى العواما، بن الزبير

بن سإعيد بن خالد بنت خالد أما عن معدان بن خالد ابنة أمه عن سإعد.ّ وروى
والدراوردي عيينة وابن ووهيب وشعبة ومالك الثوري عنه العاصا.ّ روى

بن مالك المختار.ّ وكان بن العزيز وعبد المبارك وابن الزنأاد أبي وابن وحاتم
عقبة بن موسإى بمغازي قال: عليكم نأكتب؟ من له: مغازي قيل إذا أنأس
ثاقة.ّ وهو معين بن يحيى ثاقة.ّ وقال فإنأه

الواو، وسإكون الراء، وضم المهملة، الطاء وسإكون الميم، المطرودي: بفتح
سإليم، من فخذ وهو مطرود إلى النسبة هذه المهملة، الدال وكسر

إليه.ّ والمنتسب

بن وحذيفة الغفاري ذر أبي عن يروي فإنأه المطرودي سإيدان بن الله عبد
عنه البصرة.ّ روى أهل في عداده عنهم الله رضي وعمر بكر أبا ورأى اليمان
البخاري.ّ مرزوق.ّ قاله أبي بن وحبيب مهران بن ميمون

إلى النسبة هذه آخرها، في والراء المهملة، والطاء الميم المطري: بفتح
النعدل مطر بن محمد بن جعفر بن محمد عمرو أبي لجد اسإم وهو مطر،

ًا كان المطري، ًا شيخ ً عالم ًا فاضل ًا.ّ سإمع زاهد وأفاد الكثير، الحديث ورع
إلى رحلة له به اشتهرت الصم العباسا أبي على أجزاء وانأتقى الناسا،

طالب أبي بن إبراهيم بنيسابور الهواز.ّ سإمع وكور والحجاز العراقين
بن جعفر وببغداد الرازي، أيوب بن محمد وبالري الذهلي، علي بن وإبراهيم

وبالكوفة المروزي، سإليمان بن يحيى بن ومحمد الفريابي الحسن بن محمد
الجمحي، حباب بن الفضل خليفة أبا وبالبصرة سإوار، بن محمد بن الله عبد



مشكاة مكتبة                    للسمعانأي النأساب كتاب
 السإلمية

العسكري أحمد بن عبدان والهواز القزاز، المنذر بن هارون بن أحمد وبمكة
الله عبد محمد وأبو علي بن الحسين علي أبو الحفاظ منه وأقرانأهم.ّ سإمع

الله عبد أبو والحاكم يعقوب بن محمد الحسن وأبو سإعد بن أحمد بن
عقدة بن العباسا أبو عنه حدث وأئمتها.ّ وقد نأيسابور حفاظ وهؤلء الحافظ،
وغيره.ّ  حنيفة لبي بأحاديث الكوفي
العدالة شيخ الزاهد، مطر بن عمرو فقال: أبو التاريخ في الحاكم وذكره
والضبط الصدق على والطلب والرحلة بالسماع والمعروف الورع ومعدن

شيء عنه له يصح ولم مجالسه وحضر البوشنجي الله عبد أبا والتقان.ّ رأى
عنه.ّ يحدث ولم فتركه

ًا أن أصحابنا من الثقة حدثاني قال: ولقد بنيسابور العلم أهل ثادور من صدر
لم إذا من الرجل فقال البوشنجي الله عبد أبو فاتك عمرو أبا له: يا قال

وأعجب نأيسابور، حفاظ عنه روى أسإمع لم يقول أن يمكنه الشيء يسمع
عن الشافعي الحسن أبي عن هانأئ بن صالح بن محمد عن كتبنا أنأا ذلك من
في عمر أبو وتوفي سإنة، عشر ببضعة قبله ماتا وقد مطر، بن عمرو أبي

سإنة، وتسعين خمس ابن وهو مئة، وثالث سإتين سإنة من الخرة جمادى
بنسا.ّ وأنأا نأعيه جاءنأا الحيرة مقبرة في ودفن
أبو المطري: فأما جعفر بن محمد ابنا أحمد وأبو بكر أبو المحمدان وابناه

عبد عن وإفادته أبيه بتصحيح المطري: سإمع جعفر بن محمد بن محمد بكر
عبد بن إبراهيم بن وأحمد النأماطي إسإحاق بن وإبراهيم شيرويه بن الله
الله عبد أبو الحاكم منه وأقرانأهم.ّ سإمع الوليد بن جعفر بن وإبراهيم الله

عليه وصلى مئة، وثالث سإبعين سإنة رمضان شهر في وقال: توفي الحافظ
أبيه.ّ بجنب ودفن أحمد، أبو أخوه
أبيه مع يشهد كان المطري جعفر بن محمد بن محمد أحمد أبو أخوه وأما

بكر أبا ببغداد.ّ سإمع بها وحدث الفوائد، له أبوه وخرج وأكثر أقل سإنة ثالثاين
وغيرهما.ّ الثقفي إسإحاق بن محمد العباسا وأبا خزيمة بن إسإحاق بن محمد
وسإبعين سإت سإنة رجب في وتوفي الحافظ، الله عبد أبو الحاكم منه سإمع

سإنة.ّ ثامانأين ابن وهو مئة وثالث
وتشديد الميم، بضم وهو مناف، عبد بن المطلب إلى النسبة المطلبي: هذه

أولده.ّ  من جماعة إليه والمنتسب اللما، وكسر وفتحها، المهملة الطاء
بن شافع بن عثمان بن العباسا بن إدريس بن محمد الله عبد أبو الماما منهم

الشافعي مناف عبد بن المطلب بن هاشم بن يزيد عبد لن عبيد بن السائب
بني أعطى وسإلم عليه الله صلى النبي أن الله.ّ وروى رحمه المطلبي
الصدقة.ّ من هاشم بني حرما ما وحرمهم هاشم بني أعطى ما المطلب

فارقنا ما المطلب وبنو فقال: نأحن ذلك في نأوفل وبنو شمس عبد بنو فقال
إسإلما.ّ ول جاهلية في

المطلب بن هاشم بن يزيد عبد بن ركانأة بن يزيد بن طلحة بن محمد ومنهم
عنه روى وعكرمة، الخولنأي الله عبيد عن المطلبي: يروي مناف عبد بن

يسار.ّ بن إسإحاق بن محمد
وفي الواو، وفتحها.ّ وكسر المهملة الطاء وتشديد الميم، المطوعي: بضم

أنأفسهم فرغوا جماعة وهم المطوعة، إلى النسبة هذه المهملة، العين آخرها
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بلد في الغزو فقصدوا بالغزو وتطوعوا الثغور في ورابطوا والجهاد للغزو
النسبة:  بهذه والمشهور بلده، وحضر عليهم وجب إذا ل الكفر

أهل من المروزي، المطوعي يزيد بن سإهل بن حمديوه بن محمد نأصر أبو
الفزاري عمرو بن محمد الموجه وأبي السنجي داود أبي عن ويروي مرو

بن عمر وأبو الدارقطني الحسن أبو عنه المروزي.ّ روى آدما بن ومحمود
وغيرهم.ّ المزكي إسإحاق وأبو النيسابوري الحافظ علي وأبو الخزاز حيويه

مئة.ّ وثالث وعشرين تسع سإنة وتوفي
ًا، مرو أل من الزاهد، السلمي المطوعي الغازي توبة بن وأحمد أحد وهو أيض
إنأه يقال وكان للحديث، يتهدف لم أنأه إل المبارك ابن عن ويروي الزهاد

ً أربعين في اسإتيجاب فتح الدعوة مستجاب بأولد يعرفون أولدهم وبها رجل
إليهم.ّ يشار الربعين

ابن عن يروي بها ومات بيكند، بخارى: سإكن تاريخ صاحب غنجار وقال
سإبرة.ّ بن العزيز عبد بن وحرملة عيينة وابن المغيرة بن وإبراهيم المبارك

المثنى.ّ بن ويحيى شبويه بن أحمد بن الله وعبد منصور بن إسإحاق عنه روى
ماكول.ّ ابن ذكره
المعروف البخاري المطوعي خالد بن الحسن بن خالد بن محمد بكر وأبو
الحديث، حسن وكان المشايخ، وأولد بخارى، مشايخ من الهيثم، أبي ابن

عبد وبمرو الليث، أبي بن الرحمن عبد وأبا محمد بن مسيح ببخارى سإمع
وأبا خزيمة بن إسإحاق بن محمد بكر أبا وبنيسابور السعدي، محمود بن الله

بن بكر أبا وببغداد الجمال، العباسا أبا وبالري السراج، الثقفي العباسا
الله عبد أبو الحاكم منه وبخراسإان.ّ سإمع ببلده وطبقتهم.ّ حدث الباغندي

ًا نأيسابور علينا وقال: قدما الحافظ، الله عبد بن محمد تسع سإنة حاج
اثانتين سإنة نأعيه وجاءنأا سإنين، ببخارى عليه انأتقيت ثام عنه، وكتبنا وأربعين
مئة.ّ وثالث وسإتين

المطوعي سإليمان بن الهياج بن القاسإم بن أحمد تماما أبي بن جعفر وأبو
يزيد بن عيسى بن ومحمد الملي حماد بن الله عبد عن السمرقندي: يروي

مئة.ّ وثالث وثالثاين اثانتين سإنة في ببخارى وغيرهما.ّ حدث الطرسإوسإي
وفي المشددة، الهاء وفتح المهملة، الطاء وفتح الميم، المطهري: بضم

مازنأدران، سإارية قرى من قرية وهي مطهر، إلى النسبة هذه الراء، آخرها
إليها:  بالنأتساب والمشهور

بن هارون بن الفضل بن هارون بن موسإى بن محمد بن إبراهيم إسإحاق أبو
ًا المطهري: كان السروي يزيد ً إمام ًا فاضل ًا، زاهد كثيرة تصانأيف وله ورع
بن محمد أبي على ببلده والفرائض.ّ تفقه والصول والخلف المذهب في
الحسين أبي على والفرائض السإفرايني حامد أبي على وببغداد يحيى، أبي

الكتني، حفص وأبي المخلص طاهر أبي من الحديث ببغداد اللبان.ّ وسإمع
القضاء بها وولي والفتوى، التدريس إليه وفوض النسوي، العباسا أبا وبمكة

سإنة صفر في سإنة مئة عن لسبيله.ّ ومات مضى أن إلى سإنة عشرة سإبع
مئة.ّ وأربع وخمسين ثامان
بن علي بن محمد الفضل أبو القاضي مطهر اسإمه له جد إلى نأسب ومن
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بن جابر بن علي بن محمد بن العزيز عبد بن المطهر بن محمد بن سإعيد
ًا كان بخارى، أهل من البخاري، المطهري الربيع بن إبراهيم بن سإعيد شيخ

في سإمعه بالمور.ّ والده ومعرفة وشهامة كفاية إلى رجع العلم، أهل من
خنب بن منصور بن عمر حفص وأبا أباه له.ّ سإمع واسإتجاز جماعة عن صغره

عبد بن محمد بكر وأبا الجعفري حيدرة بن علي بن محمد بكر وأبا الحافظ
الرباطي إبراهيم بن محمد بن الصمد وعبد الكرابيسي القاسإم أبي بن الله

عبد محمد وأبا البرقي محمد بن أحمد بن محمد بن الله عبد أبا والرئيس
مسموعاته بجميع الجازة لي وغيرهم.ّ كتب السبيري الرحمن عبد بن الملك

الحسين بن محمد باسإتدعاء مدرسإتنا ودخل مرو، علينا قدما ثام بلخ من
بخط وحصل بخطه، وكتب مسموعاته، بجميع مشافهة لي وأجاز الزدي،
ًا.ّ وتوفي الجازة لي الصفار الزاهد وثالثاين سإبع سإنة في ببخارى أيض

قبره.ّ وزرت مئة، وخمس
المطهري المطهر بن محمد بن سإعيد بن علي الحسن أبو القاضي وأبوه
ًا كان البجلي الله عبد بن محمد بن أحمد مسعود أبا فاضل.ًّ سإمع فقيه

ابنه.ّ عنه المذكورين.ّ روى ولده وشيوخ الحافظ،
المشددة الياء وفتح المشددة، المهملة الطاء وفتح الميم، المطيبي: بضم

وهو المطيب إلى النسبة هذه الباء، آخرها وفي تحتها، من باثانتين المنقوطة
وهو:  المنتسب أجداد لبعض اسإم

أبو منصور حامد بن محمد بن أبي جعفر بن المطيب بن الفضل بن
إبراهيم المليني المطيبي، من أهل هراة يروي عن محمد بن علي بن

الحسين الجباخانأي البلخي.ّ روى عنه القاضي أبو عاصم محمد بن أحمد
بن محمد العبادي.ّ المطيري: بفتح الميم، وكسر الطاء المهملة، وسإكون

الياء آخر الحروف، وفي آخرها الراء، هذه النسبة إلى المطيرة، وهي قرية
من واحي سإر من رأى، قال الوليد بن عبادة البحتري: من الوافر: 

 قطار وابله غب سإماءأمطرينا بالمطيرة ويوما
بن أحمد بن جعفر بن محمد بكر منهم: أبو المحدثاين، من جماعة منها خرج
كان بغداد، سإكن رأى من سإر مطيرة أهل من المطيري، الصيرفي يزيد

ًا ًا شيخ ًا عالم ًا حافظ ًا ثاقة صالح ًا.ّ حدث صدوق عرفة بن الحسن عن مأمونأ
الترقفي الله عبد بن وعباسا القطان عياش بن ويحيى حرب بن وعلي

بن والحسن الدوري محمد بن وعباسا التيمي حبان بن سإليمان بن وإبراهيم
العنبري شاكر بن محمد بن الله عبد البحتري وأبي الكوفي عفان بن علي

الدارقطني الحسن وأبو البواب بن الحسين أبو عنه نأحوهم.ّ روى وجماعة
المتقدمين.ّ من وغيرهم جميع بن الحسين وأبو شاهين بن حفص وأبو
وقال الهوازي الصلت بن محمد بن أحمد الحسن أبو المتأخرين ومن

ًا وكان خزاعة، درب بغداد ينزل وكان مأمون، ثاقة الدارقطني: هو حافظ
وثالثاين خمس سإنة صفر في ومات والثقة دينه في به بأسا ل وكان للحديث،

مئة.ّ وثالث
المطيرة.ّ أهل من المطيري، الشحاما صدقة بن داود بن محمد جعفر وأبو

بن محمد عنه الشج.ّ روى سإعيد وأبي دكين، بن والفضل نأعيم أبي عن حدث
المطيري.ّ جعفر
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آخر المفتوحة الياء وتشديد المهملة، الطاء وفتح الميم، المطين: بضم
النون.ّ  آخرها وفي الحروف،

لقب الكوفي، الحضرمي سإليمان بن الله عبد بن محمد جعفر أبي لقب هذا
الصبيان مع يلعب وهو عله مر الملئي دكين بن الفضل نأعيم أبا لن المطين
فلقب الحديث تسمع أن لك آن مطين يا له فقال طينوه وقد بالطين

بن وأحمد سإلما بن عمرو عن الكوفيين.ّ يروي ثاقات من وكان بالمطين،
عقدة بن محمد بن أحمد العباسا أبو الحفاظ عنه وغيرهم.ّ روى حنبل

أحمد بكر وأبو الشرقي بن الحسن بن محمد بن أحمد حامد وأبو الهمدانأي
وجماعة الخلدي نأصير بن محمد بن جعفر محمد وأبو السإماعيلي إبراهيم بن

ذلك.ّ وغير التاريخ في تصنيف سإواهم.ّ وله كثيرة
المعجمة والظاء الميم باب

وفي اللف، بعد المكسورة واللما المعجمة، والظاء الميم المطالمي: بفتح
الظلمات إليه ترفع وهو المطالم، عمل إلى النسبة هذه الميم، آخرها

فيدفعها.ّ 
عن المظالم.ّ يروي صاحب كان المظالمي المدائني سإلمة بن وأحمد
المعروف المدائني خشناما بن عيسى موسإى أبو عنه عمار.ّ روى بن منصور
بترجه.ّ

أصبهان.ّ أهل من القاضي، المظالمي علي بن الحسن بن علي الحسن وأبو
ًا.ّ يروي ثاقة كان بن ومحمد الرازي إدريس بن محمد حاتم أبي عن مأمونأ

روى الصبهانأيين وعن وغيرهم أسإامة أبي بن والحارث تمتاما حرب بن غالب
مئة.ّ وثالث وثالثاين سإت سإنة النعمان.ّ وتوفي بن محمد بن الله عبد عنه

المشددة، المفتوحة والهاء المعجمة، الظاء وفتح الميم، المظهري: بضم
مظهر.ّ  إلى النسبة هذه آخرها، في والراء

بن بكر بن سإبيع بن فتيان بن عركي بن مظهر بن سإنان بن معقل جد وهو
النبي عن الحرة.ّ وروى يوما إلى وبقي مكة، فتح شهد المظهري، هو أشجع،
وسإلم.ّ عليه الله صلى

بن معاوية بن أمية بن قيس بن مظهر بن عبده بن مسعود بن والحارث
الله صلى النبي صحب المظهري، هو عوف، بن عمرو بن عوف بن مالك
الطبري.ّ الجسر.ّ قاله يوما وقتل وسإلم، عليه
وهما رافع بن ظهير أخو النأصاري، عبد بن رافع بن المظهر السإماء وفي
شهد خديج، بن رافع أخيهما ابن عنهما روى صحبة، لهما خديج، بن رافع عما

ًا مظهر عنه.ّ الله رضي عمر خلفة في يهود وقتلته أحد
علي بن الحسين مع قتل السإدي، الشتر بن رئاب بن مظهر بن وحبيب
عنهما.ّ الله رضي

المهملة والعين الميم باب
هذه المعجمة، الذال آخرها وفي المهملة، العين وفتح الميم، المعاذي: بضم

بمرو.ّ  كبير بيت وهو معاذ، آل إلى النسبة
المروزي، المعاذي سإليمان بن سإهيل زهير أبي بن أحمد وهب أبو منهم
رزمة.ّ أبي بن العزيز عبد عن معاذ.ّ حدث آل من وهو الرزيق، أعلى سإكن
بن داود الوفاء وأبو البسطامي عمر بن محمد بن أحمد بكر أبو عنه روى
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الشابرنأجي.ّ  علي
الديب المعاذي الذهلي مسلم بن سإلمة بن أحمد بن سإلمة النضر وأبو

له فقيل مسلم بن معاذ أخو مسلم بن سإلمة جده جد وكان الشاعر، الكاتب
حداثاة في الكثير بنيسابور.ّ وكتب مسلم سإكة إليهم والمنسوب المعاذي

من القراءة تعجبهم مشايخنا وكان عجيبة، وبلغة حسن خط له وكان سإنه،
شراسإة على الخرما بن الله عبد أبا رأيت بقلمه، الكتاب وتصحيح خطه،
حامد أبا سإمع المعاذي سإلمة ابن مجالسته في ويقول إليه، يميل أخلقه
العباسا وأبا القطان الحسين بن محمد بكر وأبا بلل بن محمد بن أحمد
ًا وجمع الصم يعقوب بن محمد عنها الحجاج.ّ روى بن مسلم كتاب من شيئ

ثامان سإنة رمضان شهر في وقال: توفي الحافظ الله عبد أبو الحاكم
مئة.ّ وثالث وسإبعين

عبد أبو الحاكم المعاذي.ّ قال سإلمة بن أحمد بن الله عبد القاسإم أبو وأخوه
بن الله عبد سإمع البيوتات، أهل من كاتب أديب عرزة، بباب جارنأا الله: هو

من المسند معنا يسمع وكان وأقرانأهما، دلويه بن بكر وأبا المشرقي محمد
مئة.ّ وثالث وسإبعين ثالث سإنة رجب في ومات حمشاذ، بن علي
شيخ المعاذي الديب الحسين بن محمد بن أحمد بن محمد الحسين وأبو

عصره.ّ في البيوتات أهل أدب من وكان الخوة، وأكبر وقته في المعادلة
الذهلي علي بن وإبراهيم البوشنجي إبراهيم بن محمد الله عبد أبا سإمع

الحافظ، الله عبد أبو الحاكم وقرانأهم.ّ ذكره طالب أبي بن وإبراهيم
اثانتين سإنة من جب في وتوفي بسنة، وفاته قبل وحدث الفوائد، له وخرجت

سإنة.ّ وثامانأين ثالث ابن وهو مئة، وثالث وخمسين
النأماطي المعدل معاذ بن الحسين بن محمد بن معاذ الحسين وأبو

الصالحين، من وكان مسلم، بن معاذ ولد من وليس بالمعاذي، المعروف
بن وجعفر شيرويه بن محمد بن الله عبد الخزاعي.ّ سإمع عقيل مسجد إماما
ثامان سإنة الخرة جمادى في وأقرانأهما.ّ وتوفي الحافظ نأصر بن أحمد

سإنة.ّ وتسعين إحدى ابن وهو مئة، وثالث وسإتين
من المعاذي محمد بن الحسن بن أحمد الحسن أبي بن الحسن منصور وأبو
بن موسإى عمران أبا والعدل.ّ سإمع الخير أهل من نأيسابور.ّ كان أهل

الله عبد أبو الحاكم منه خراسإان.ّ سإمع مشايخ من وغيره الجويني العباسا
المعاذي الحسن أبي ابن منصور فقال: أبو التاريخ في وذكره الحافظ
اشتغل المروءات، أهل ووجوه البيوتات أهل أعيان من وكان المزكي
القرآن قراءة على فأقبل التزكية تقلد أن إلى المروءة وأسإباب بالدهقنة

في العاقبة.ّ وتوفي حسن ورزق والنأابة والتقشف القراء مجلس وعقد
أبو الحاكم عليه وصلى مئة وثالث وخمسين إحدى سإنة رجب من السابع
ياسإين.ّ بن القاسإم

آخرها وفي الراء، وكسر المهملة، العين وفتح الميم، المعاركي: بضم
إليه:  المنتسب لجد اسإم وهو معارك، إلى النسبة هذه الكاف،

أبو البغدادي.ّ قال المعاركي المعارك بن نأصر بن الحسين علي أبو وهو
يوما في وتوفي بها وحدث مصر إلى قدما بغدادي، يونأس: هو بن سإعيد
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ًا وعشرين لربع الجمعة ومائتين، وسإتين إحدى سإنة شعبان من خلون يوم
ًا.ّ ثاقة وكان ثابت

هذه الزاي، آخرها وفي المشددة، المهملة والعين الميم، المعاز: بفتح
المعزى:  رعاية إلى النسبة

بغداد، أهل من المعاز، هارون بن علي الحسن إليها: أبو بالنسبة والمشهور
الزهري.ّ روى سإعيد بن إبراهيم بن عمر طالب أبا مستور.ّ سإمع صالح شيخ

أحمد بن المبارك المعمر وأبو المغازلي ظفر بن عمر حفص أبو عنه لنا
النأصاري.ّ

إلى النسبة هذه والراء، الفاء وكسر المهملة، والعين الميم، المعافري: بفتح
المعافر.ّ 

المعافري: مصري أسإعد بن خديج بن بجيل بن يومن بن حيي عشانأة وأبو
الحارث بن عمرو عنه عامر.ّ روى بن وعطية عمر بن الله عبد عن يروي

وغيرهم.ّ قبيل وأبو عياش بن الله وعبد لهيعة وابن والليث سإويد بن وعروف
ثاقة.ّ ومئة.ّ وكان عشرة ثامانأي سإنة توفي
إسإماعيل، أبو قيل المعافري.ّ وقد مالك بن إسإماعيل بن صماما شريح وأبو
بن يحيى عنه روى وردان بن وموسإى قبيل أبي عن يروي مصر، أهل من

سإنة وتوفي وتسعين سإبع سإنة مولده مصر.ّ كان وأهل سإعيد بن وسإويد بكير
يخطئ.ّ حبان: وكان بن حاتم أبو ومئة.ّ قال وثامانأين خمس
الرحمن عبد أبي عن مصر.ّ يروي أهل المعافري: من جنادة بن الله وعبد

أيوب.ّ أبي بن سإعيد عنه الحبلي.ّ روى
ثاعلبة بن عمر بن نأزار بن سإعد بن محمد بن صالح بن محمد الله عبد وأبو

في القاف، في المالكي.ّ ذكرته النأدلسي الفقيه المعافري القحطانأي
القحطانأي.ّ 

من أصله المعافري، نأاشرة بن حيويل بن الرحمن عبد بن قرة محمد وأبو
سإعيد بن وسإعد ويحيى وربيعة الزهري عن مصر.ّ يروي سإكن المدينة،

السمط بن يزيد وكان سإعد بن ورشد وهب وابن الوزاعي عنه المدنأي.ّ روى
حاتم أبو حيويل.ّ قال بن الرحمن عبد بن قرة بالزهري الناسا يقول: أعلم

الطلق على به يحكم شيء ليس السمط بن يزيد قال الذي هو حبان بن
عنه روى شيء وكل بالزهري الناسا أعلم الرحمن عبد بن قرة يكون وكيف

ًا سإتين يكون ل والزبيدي معمر مالك الزهري في الناسا أتقن بل حديث
والضبط والتقان الحفظ أهل الستة هؤلء عيينة وابن وعقيل ويونأس

ًا الزهير أصحاب بعض خالف إذا الزهري حديث يعتبر وبهم والمذاكرة بعض
الرحمن عبد بن قرة يقول: إن عياش بن إسإماعيل يرويه.ّ وكان شيء في

بن والليث الوزاعي عنه روى أعلم.ّ قلت: قرة والله لقب وقرة يحيى اسإمه
ومئة.ّ وأربعين سإبع سإنة وهب.ّ وتوفي بن الله وعبد سإعد
عقل سإريع، بني من المعافري يمنع بن نأاضر بن هانأئ بن حيي قبيل وأبو

وغزا معاوية، أياما في مصر وقدما باليمن، وهو عنه الله رضي عثمان مقتل
عنه النعمان.ّ روى بن حسان مع والمغرب أمية، أبي بن جنادة مع رودسا

أيوب بن ويحيى سإعيد بن ومعاوية حبيب أبي بن ويزيد الحارث وابن عمر
وغيرهم.ّ توفي إسإماعيل بن وضماما سإعد بن والليث لهيعة بن الله وعبد
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السإامي في وليس يونأس، ابن بالبرلس.ّ قاله ومئة وعشرين ثامانأي سإنة
هذا.ّ قبيل أبي نأسب في إل المعجمة بالضاد نأاضر

النسبة هذه ولما، وواو ألف بعدها المهملة، والعين الميم، المعاولي: بضم
بها:  والمشهور الزد، من بطن وهو المعاول، إلى
مولى حبان: هو بن حاتم أبو البصري.ّ قال ميمون بن مهدي يحيى أبو

البصرة.ّ مات وأهل وكيع عنه سإيرين.ّ روى ابن عن يروي الزد من المعاول
ومئة.ّ وسإبعين اثانتين أو إحدى سإنة

وهم معاوية، إلى النسبة هذه المهملة، العين وفتح الميم المعاوي: بضم
منهم:  جماعة

بن عوف بن مالك بن معاوية إلى ينسب وهو المعاوي، الرحمن عبد بن علي
الوسا.ّ من بطن عوف، بن عمرو
ًا عتيك: شهد بن جابر منهم وسإلم.ّ عليه الله صلى الله رسإول مع بدر
عنهما.ّ الله رضي عمر ابن عن هذا المعاوي الرحمن عبد بن علي وروى
عن الموطأ وفي عيينة وابن مالك عند حديثه مريم، أبي بن مسلم عنه روى
بني في عمر بن الله عبد عتيك: قال: أتانأا بن جابر بن الله عبد بن الله عبد

الله رسإول صلى أين تدرون هل فقال النأصار قرى من قرية وهي معاوية،
له: نأعم.ّ.ّ.ّ الحديث.ّ قلت هذا؟ مسجدكم من وسإلم عليه الله صلى

وسإلم.ّ عليه الله صلى النبي عن المعاوي: حدث وبشير
عبد عن روى الويسي المعاوي النأصاري سإليمان بشير.ّ وأبو بن أيوب وابنه
المدينة.ّ أهل من وهو الزهري عنه الزبير.ّ روى بن الله

المعاوي.ّ النأصاري عتيك بن وجبر
عتيك.ّ بن جابر وأخوه

ًا.ّ المعاوي: شهد الحارث بن غصن بن والنعمان بدر
كثرة.ّ وفيهم سإفيان، أبي بن معاوية إلى نأسبوا وجماعة

بن أحمد بن محمد المظفر أبو فهو الصغر معاوية إلى انأتسب من وأما
بن عثمان بن محمد بن معاوية بن منصور بن الحسين بن إسإحاق بن محمد
البيوردي الديب الموي حرب بن صخر بن سإفيان أبي بن عنبسة بن عتبة

ابن وهو الصغر، معاوية إلى ينسب المعاوي لنفسه يكتب الكوفني.ّ وكان
الديب سإفيان.ّ وكتب أبي بن معاوية ل نأسبه في المذكور عثمان بن محمد

رأسإها على وكتب بالله، المستظهر المؤمنين أمير إلى قصة اليبوردي
الخادما فصار القصة ورد المعاوي من الميم الخليفة فحك المعاوي، الخادما

معرفة في دهره وفريد عصره أوحد كان هذا البيوردي العاوي.ّ والديب
العراقيات وله الناسا، ألسنة على سإائر مدون وشعره والنأساب، اللغة

الفضل وأبا السإماعيلي مسعدة بن إسإماعيل القاسإم أبا سإمع والنجديات
أبو منهم جماعة عن لنا وغيرهم.ّ روى المين خيرون بن الحسن بن أحمد
الديب الفضل وأبو بأصبهان الدمي علي وأبو بالموصل الشهرزوري بن بكر

الول ربيع شهر في وجماعة.ّ وتوفي بمرو الحيري عثمان بن وعمر بهمذان
بأصبهان.ّ مئة وخمس سإبع سإنة

في الموحدة، الباء وفتح المهملة، العين وسإكون الميم، المعبدي: بفتح
الخزاعية.ّ معبد أما إلى النسبة هذه المهملة، الدال آخرها
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صبيح بن محمد بن الرحمن عبد بن حمدان بن فارسا بن محمد بكر أبو وهو
العطشي معبد بن الرزاق عبد بن الرحمن عبد بن محمد بن محمد بن

أما ولد من أنأه يذكر الحافظ: كان الخطيب بكر أبو المعبدي.ّ قال ويعرف
بن والحسن الرملي القلنأسي محمد بن جعفر عن الخزاعية.ّ حدث معبد
نأاهض بن محمد بن وسإلمة الماخوري محمد بن ومخلد المعمري علي

الحسن أبو عنه وغيرهم.ّ روى الرسإوفي الدائم عبد بن وخطاب المقدسإي
نأعيم وأبو البرقانأي محمد بن أحمد بكر وأبو الدارقطني عمر بن علي

ًا فقال: كان عنه نأعيم أبا الحافظ.ّ قال: وسإألت ًا رافضي الرفض في غالي
ًا وكان ًا أيض وسإتين إحدى سإنة الحجة ذي في الحديث.ّ وتوفي في ضعيف
محمود ول ثاقة غير قال: وكان الفرات بن علي الحسن أبو مئة.ّ قال وثالث

المذهب.ّ
بن محمد بن موسإى بن أحمد بن عيسى موسإى أبي بن محمد الله عبد وأبو

العباسإي الهاشمي المطلب عبد بن العباسا بن معبد بن الله عبد بن إبراهيم
ًا كان بغداد أهل من العباسا بن معبد العلى جده إلى نأسب المعبدي، رئيس

ًا بن جعفر ثاقة.ّ سإمع وكان وقته، في العباسإيين رئاسإة انأتهت وإليه مقدم
ثالثاة الطبري: رأيت إسإحاق أبو أحمد.ّ وقال ابنه عنه الفريابي.ّ روى محمد

بن الله عبد أبو أحد، يزاحمهم فل جنسهم أبناء من أصناف ثالثاة يتقدمون
الله عبد وأبو أحد، يزاحمه فل الطالبيين مقدما الموسإوي أحمد بن الحسين

الكفانأي بكر وأبو أحد، يزاحمه فل العباسإيين يتقدما الهاشمي أبي موسإى بن
أحد.ّ يزاحمه فل الشهود يتقدما
الثعالبة، من وهم معبد إلى انأتسبوا الخوارج من فرقة فهم المعبدية وأما
إذا منها ويعطونأهم اسإتغنوا إذا عبيدهم من الزكوات أخذ يرون كانأوا وهم

به.ّ قال ممن يتبرأوا ولم خطأ إنأه وقالوا القول هذا على نأدموا ثام افتقروا،
بواحدة المنقوطة الباء وتشديد المهملة، العين وفتح الميم، المعبر: بضم
من وجماعة الرؤيا تعبير إلى النسبة هذه الراء، آخرها وفي المكسورة،

الصفة:  بهذه والمشهور ذلك، يتعاطون كانأوا العلماء
بن هارون بن محمد عنه يحيى.ّ روى بن هماما عن المعبر: حدث سإعنة أبو
ماكول.ّ ابن قاله المقرئ الرؤوسا أبي
عن عمرو: حدث أبو ويقال الفراء، المعبر الله عبد بن عثمان الله عبد وأبو

الساجي.ّ يحيى بن زكريا عنه أبيه.ّ روى
حرب بن حنش عن البخاري.ّ حدث المعبر السري بن محمد الله عبيد وأبو

بن سإليمان بن أحمد عنه العجلي.ّ روى جعفر بن ومحمد النضر بن وهانأئ
كثرة.ّ وفيهم وغيره فرنأياما

أبي ابن فضاء.ّ قال بن محمد أخو المعبر الزدي فضاء بن خالد محمد وأبو
زيد.ّ بن حماد عنه معاوية.ّ روى بن إياسا عن للرؤيا.ّ روى حاتم: المعبر

يوسإف أبي كاتب الخطاب أبي عن المعبر.ّ حدث موسإى بن ومحمد
بخبر.ّ الوراق هارون أبي بن محمد عنه حدث القاضي،
محمد بن نأصر عن حدث المعبر البخاري المهلب بن هارون بن وإبراهيم

القلنأسي.ّ
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الخياما.ّ محمد بن خلف عنه روى
تميم.ّ بن عمرو عن المعبر.ّ يروي موسإى بن محمد بن الحسم بن ومحمد

الشروطي.ّ الطيب أبو عنه روى
المعبر.ّ المالكي النأطاكي إبراهيم بن محمد بن علي بن حيدرة المنجا وأبو
نأصر.ّ أبي بن الرحمن عبد عن حدث بدمشق عنه كتبت ماكول: شيخ ابن قال
المعبر.ّ الكسي خسرو بن عيسى بن نأصر بن جناح بن ربعي الله عبد وأبو
ًا كان الكسيين.ّ حميد بن وعبد أبيه عن وتعبيرها.ّ يروي الرؤيا بتأويل عالم
القهستانأي.ّ الجنابذي إبراهيم بن الله عبد عنه روى
المنجم البلخي كثير أبي بن محمد بن جعفر بن خلف بن محمد الخطاب وأبو

وقال: التاريخ في الحافظ الله عبد أبو الحاكم ببخارى.ّ ذكره المقيم المعبر
ً تفقه الزمان عجائب من كان المعبر الخطاب أبو بكر أبي عند ببلخ أول

والتعبير، النجوما تعلم على وأقبل الفقه وترك العراق إلى خرج ثام الفارسإي
ًا وكتب المراء أياما مدة بها فأقاما نأيسابور إلى انأصرف ثان الحديث، من شيئ

في كان ذلك وآخر سإنين فاسإتوطنها بخارى إلى خرج ثام عمران أبي آل من
وكثرت صحبتهما فطالت الحليميين الفضل وأبي الله عبد أبي منزل

منه.ّ الكتاب بهذا تليق ل التي المسموعات
المشددة الموحدة والباء المهملة، العين وفتح الميم، المعبري: بضم

بن معقل نأسب في وهو معبر إلى النسبة هذه الراء، آخرها وفي المكسورة،
صاحب المعبري المزين كعب بن لي بن حران بن معبر الله عبد بن يسار

بالبصرة.ّ  معقل نأهر
 

هارون بن محمد عنه هماما.ّ روى عن المعبر.ّ روى سإعنة أبو السإماء وفي
المقرئ.ّ

الحروف، ثاالث التاء وفتح المهملة، العين وسإكون الميم، المعتري: بكسر
بن معتر وهو طيء من بطن وهو معتر إلى النسبة هذه الراء، آخرها وفي
الغوث.ّ  بن عمرو بن بولن

باثانتين المنقوطة التاء وفتح المهملة، العين وسإكون الميم، المعتزلي: بضم
وهو العتزال إلى النسب هذه اللما، آخرها وفي الزاي، وكسر فوقها من

أبا لن السإم بهذا سإموا إنأما القصيدة بهذه المعروفة والجماعة الجتناب،
تميم.ّ وكان بني مولى البصري باب بن كيسان بن عبيد بن عمرو عثمان
وأربعين أربع سإنة مكة طريق في ومات البصرة سإكن فارسا من أصله

الحسن جالس ممن الدقيق الورع وأهل الخشن، العباد من ومئة.ّ كان
الحسن مجلس واعتزل البدع من أحدث ما أحدث ثام كثيرة، سإنين البصري
إلى داعية عبيد بن عمرو المعتزلة.ّ وكان فسموا معه وجماعة البصري
ذلك مع ويكذب وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أصحاب ويشتم العتزال

ًا الحديث في ًا، ل توهم البستي.ّ  حبان بن حاتم قال هكذا تعمد
البصري الحسن مجلس مشائي من كان عطاء بن واصل أن المعتزلة وأصل

من الكبائر مرتكبي وبين الجماعة بين الخلف ظهر فلما بالبصرة،
وإن مؤمنون بأنأهم الجماعة وقالت بتكفيرهم الخوارج فقالت المسلمين

هذه من الفاسإق أن فزعم الفريقين قول عن واصل خرج بالكبائر فسقوا
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فطرده والكفر اليمان المنزلتين بين منزلة وفسقه كافر ول مؤمن ل المة
إليه وانأضم البصرة مسجد في سإارية عند فاعتزل مجلسه عن الحسن

في المة قول اعتزلوا لما معتزلي ولتباعهما لهما فقيل عبيد بن عمرو
المنزلتين.ّ بين المنزلة

باثانتين المنقوطة التاء وفتح المهملة، العين وسإكون الميم، المعتلي: بضم
المشددة.ّ  اللما آخرها وفي فوقها، من

بن أحمد بن ميمون بن محمود بن علي بن يحيى النسبة بهذه والمشهور
الحسن بن الحسين بن الله عبد بن إدريس بن عمرو بن الله عبيد بن علي

سإنة بالمعتلي ويلقب بالنأدلس، بالخلفة تسمى طالب، أبي بن علي بن
ًا مئة.ّ وكان وأربع عشرة ثالث ًا فارسإ بعض في وقتل بالشجاعة مشهور

المحرما.ّ في مئة وأربع وعشرين سإب سإنة في حروبه
وفي المهملة الدال وفتح المهملة، العين وسإكون الميم، المعدانأي: بفتح

إليه، المنتسب أجداد لبعض اسإم وهو معدان، إلى النسبة هذه النون، آخرها
منهم: 

المعدانأي الفقيه معدان بن محمد بن أحمد بن سإعيد بن أحمد العباسا أبو
ًا الزدي: كان ً فقيه ًا فاضل ًا حافظ العراق إلى الحديث.ّ رحل من مكثر

بالجمع واشتغل وطنه، إلى وانأصرف العالية، السإانأيد وأدرك والحجاز،
والعظم، واللحم والسمين الغث بين فيها جمع تصانأيفه أن غير والتصنيف،

الحسين علي وأبا السعدي محمود بن الله عبد الرحمن عبد أبا بمرو سإمع
السامي، إدريس بن محمد لبيد أبا وبسرخس السنجي مصعب بن محمد بن

بن محمد العباسا وأبا الماما خزيمة بن إسإحاق بن محمد بكر أبا وبنيسابور
حماد بن الله عبد بن الرحمن عبد العباسا أبا وبالري السراج، إسإحاق

بن محمد بكر وأبا البغوي محمد بن الله عبد القاسإم أبا وببغداد الطهرانأي،
الشنانأي الحسين بن محمد جعفر أبا وبالكوفة الباغندي، سإليمان بن محمد

بن محمد الله عبد أبي مثل الحفاظ من جماعة عنه وطبقتهم.ّ روى الخثعمي
عبد وأبي البخاري الغنجار أحمد بن محمد الله عبد وأبي البيع الله عبد

منجويه بن علي بن أحمد بكر وأبي السلمي الحسين بن محمد الرحمن
سإواهم.ّ ولد كثيرة وجماعة الكراعي علي بن أحمد غانأم وأبي الصبهانأي

سإنة رمضان شهر من الثامن في ومائتين.ّ وتوفي وتسعين إحدى سإنة
مئة.ّ وثالث وسإبعين خمس

الصبهانأي الوراق الديب معدان بن علي بن محمد بن عمر طاهر وأبو
ًا المعدانأي.ّ كان العرج ً أديب ًا.ّ سإمع فاضل إسإحاق بن محمد الله عبد أبا عالم

عبد بن عمر وأبا المذكر الهيثم بن عمر بن الله وعبد الحافظ منده بن
طبقتهم.ّ في ومن الصبهانأيين الوهاب

قبل من فيه وقال: تكلموا منده، بن عمرو أبي بن يحيى زكريا أبو ذكره
توفي أنأه وظني قلت، جماعة، منه بالوراقة.ّ سإمع الدب كتب يكتب مذهبه

مئة.ّ وأربع خمسين سإنة حدود في
يروي ثاقة الصبهانأي.ّ كان معدان بن حفص بن عمر بن إبراهيم إسإحاق وأبو
العنبري.ّ روى أبان بن ومحمد المعني الحميد عبد بن وعلي بكار بن بكر عن
وخمسين إحدى سإنة الجارود.ّ وتوفي علي بن وأحمد سإليمان بن هارون عنه
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ومائتين.ّ 
الرحيم عبد بن معدان بن راشد بن أحمد بن محمد بن الله عبيد زرعة وأبو
حدث أصبهان أهل من العلى جده إلى نأسب المعدانأي المديني راشد بن

بن بكر أبو عنه النعمان.ّ روى بن محمد بن الله عبد بكر وأبي أبيه عن
مئة.ّ وثالث وأربعين اثانتين سإنة بعد الحافظ.ّ وتوفي مردويه

الصبهانأي الرحمن عبد بن يزيد بن معدان بن يوسإف بن يعقوب محمد وأبو
أنأه يعلم ل أصبهان أهل من الصوفي البناء يوسإف بن محمد أخو المعدانأي،

ًا.ّ روى كتبه في روى ما إل حدث بن محمد بن سإعيد عثمان أبي عن وجود
الصبهانأي.ّ إسإحاق بن أحمد بن الله عبد عنه الراسإبي.ّ روى زريق

ظني المعدانأي، الزدي معدان بن عمر بن محمد بن الجبار عبد بن ومعدان
معدان بن عمر بن محمد بن عمر عمه عن الري.ّ يروي أهل من أنأه

حاتم: سإألت أبي ابن الرازيان.ّ قال حاتم وأبو زرعة أبو عنه المعدانأي.ّ روى
في مرة عشرين من أكثر إليه صدوق.ّ قال: واختلفت هو فقال عنه أبي

سإمعته.ّ حتى غيره عنده يكن ولم واحد حديث سإبب
آخرها وفي المهملتين، المشددة والدال العين، وفتح الميم، المعدل: بضم

كثرة، وفيهم القضاة عند شهادته وقبلت وزكي عدل لمن اسإم هذا اللما،
منهم: 

بن بشر بن محمد بن بشران بن الله عبد بن محمد بن علي الحسين أبو
من الملك، عبد القاسإم أبي أخو السكري المعدل الموي الله عبد بن مهران

بن علي الحسن وأبا الصفار محمد بن إسإماعيل علي أبا بغداد.ّ سإمع أهل
عمرو وأبا الرزاز البختري بن عمرو بن محمد جعفر وأبا المصري محمد
وأبا البرذعي صفوان بن الحسين علي وأبا السماك بن أحمد بن عثمان

عنه سإواهم.ّ روى كثيرة وجماعة الجوزي جعفر بن محمد بن أحمد الحسين
هوازن بن الكريم عبد القاسإم وأبو البيهقي الحسين بن أحمد بكر أبو

بن علي بن أحمد بكر وأبو الجويني يوسإف بن الله عبد محمد وأبو القشيري
ًا وكان عنه، وقال: كتبنا الحافظ الخطيب ثاابت ًا ثاقة صدوق الخلق حسن ثابت

ثامان سإنة رمضان شهر في ولدته الديانأة.ّ وكانأت طاهر المروءة تاما
ودفن مئة، وأربع عشرة خمس سإنة شعبان في مئة.ّ ومات وثالث وعشرين

حرب.ّ بباب
بن طوق بن الله عبيد بن محمد الحسن بن الباقي عبد بن أحمد نأصر وأبو

ًا كان الموصل، أهل من المعدل، الربعي سإليم بن مختار بن سإلما شيخ
ًا ًا فقيه ًا.ّ سإمع مسن الخليل بن محمد بن أحمد بن نأصر القاسإم أبا معمر

عبد بن الله هبة القاسإم أبو منه سإمع يعلى أبي صاحب الموصلي المرجى
بعدها.ّ أو مئة وأربع سإتين سإنة حدود في الحافظ.ّ وتوفي الشيرازي الوارث

المفتوحة، المهملة والدال الساكنة، المهملة والعين الميم، المعدنأي: بفتح
نأاحية زوزن من قرية وهو معدن، إلى النسبة هذه النون، آخرها وفي

منها:  نأيسابور
ًا: أبو جعفر محمد بن إبراهيم المعدنأي معدن زوزن، قيل إنأه رأى على جدار  مكتوب

 عوض من الحبيب لفقد وماعـوض فقدتـه شيء لكل
بقوله: فأجازه 
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مرض على فاقة من أشدشدائده من الدهر في وليس
بعدها المضمومة، والراء المهملة، العين وسإكون الميم، المعروفي: بفتح

أجداد لبعض اسإم وهو معروف، إلى النسبة هذه الفاء، آخرها وفي الواو،
وهو:  إليه المنتسب

سإمع البخاري، المعروفي معروف بن محمد بن أحمد بن محمد الفضل أبو
أبا وبالبصرة سإهل، بن الله عبد بن محمد سإهل وأبا سإهل، بن حامد ببخارى
الساجي يحيى بن زكريا يحيى وأبا الجمحي الحباب بن الفضل الخليفة

وغيرهم.ّ
الوقاف.ّ صاحب المعروفي، معروف بن أحمد بن محمد بن أحمد محمد وأبو

بن الحسين علي وأبي الشاشي كليب بن الهيثم سإعيد أبي عن يروي
مئة.ّ وثالث وثامانأين أربع سإنة رجب في وغيرهما.ّ وتوفي الفارسإي إسإماعيل

النسبة هذه المشددة، الراء وكسر المهملة، والعين الميم، المعري: بفتح
ًا عشر اثاني على الشاما بلد من بلدة وهي النعمان، معرة إلى من فرسإخ

معرنأمي إليها الصحيحة النسبة أن الرامشي هميماه بن نأصر أبو حلب.ّ وذكر
الول: إلى فالنسبة نأسرين، ومعرة النعمان معرتين: معرة ثامة لن

ذلك.ّ يعرف ل العلم أهل أكثر أن غير الثانأي: معرنأسي، وإلى معرنأمي،
من جماعة منها النعمان.ّ وخرج معرة إلى منسوب المطلق والمعري
سإوادها في عنه الله رضي العزيز عبد بن عمر فن.ّ وقبر كل في الفضلء
سإمعان.ّ دير له يقال بموضع

والمشهور بهذه النسبة من المحدثاين: أبو البهي ميمون بن أحمد بن روح
المعري.ّ يروي عن يوسإف بن سإعيد بن مسلم المصيصي وغيره حدث

وروى الناسا عنه.ّ
والشاعر المعروف البحر الذي ل سإاحل له في اللغة ومعرفتها أبو العلء

أحمد بن عبد الله بن سإليمان المعري البصير أعجوبة الزمان غير أنأه تكلم
في عقيدته أدركت بحمص من كان يذكر وفاته بالمعرة وهو أبو المعالي

عشائر بن ميمون بن مرتد التنوخي، وتوفي أبو العلء في شهر ربيه الول
سإنة تسع وأربعين وأربع مئة بالمعرة.ّ

وبيت أبو حصين التنوخي كلهم فضلء شعراء من أهل المعرة، أدركت
القاضي الماما أبا البيان محمد بن أبي غانأم عبد الرزاق بن أبي حصين

المعري التنوخي بحمص وكان يتولى القضاء بها، وكتبت من شعر والده
ًا، وكان من الفصاحة والجودة ل ًا كثير وعميه وجده وعم والده وأبيهما شيئ

إلى غاية فهؤلء كلهم من أهل معرة النعمان.ّ
سإمعت القاضي أبا البيان المعري بحمص يقول: لما مات الجد أبو حصين

ما دخل الب والعم والقرباء سإنة الحماما حتى طالت شعورهم، وأنأشد
الواحد منهم: 

مصرع بعد يغني كان لو
هالـك

والشـعـارا الشعار تطويلنا

القوافي سإيل في لوقفت
خاطري

علي شعري من وجعلت
شعارا
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في عارفين كانأا سإليمان ابنا أحمد العلء وأبو المجد ماكول: وأبو ابن قال
ًا، ومات الشعر قول المجد أبو شعر.ّ وترك ولهما اللغة، العلء أبو وبقي قديم
أبي بن طاهر أبو منه وسإمع وحدث ملح، وتصانأيف كثير شعر وله طويلً،
ترجمة في التاء حرف في العلء أبا النأباري.ّ وذكرت الخطيب الصقر

ًا كان المعري التنوخي وترك نأسك وقد أدركته الشعر وقول الدب في إمام
عن.ّ قلت: يروي وحدث ومسجده منزله ولزما ديوانأه وحرق الشعر قول
ابن وأبو الحافظ الرواسإي الحسن أبي بن عمر الفتيان أبو عنه روى

وغيرهما.ّ الطرسإوسإي
أهل من المعري التنوخي مراد بن ميمون بن محمد بن عشائر المعالي وأبو

أهل من المعري غانأم أبي عن وروى حمص وسإكن عنها وانأتقل معرة
أبي جنازة حضر أنأه لي وذكر عن وروى حمص وسإكن عنها وانأتقل المعرة
وقال بكى عليه دخلت ولما بالمعرة والده مع المعرة أهل من المعري العلء

قلت جئت شيء ولي قال خراسإان من قلت أنأت أين من والدي يا لي
سإمعت أنأي الياما هذه في أتعجب كنت لله الحمد فقال الحديث لسإمع

لك تعالى الله فسهل مني أحد يسمع ولم الموت وقرب سإني وكبر الحديث
وخمس وثالثاين سإبع أو سإت سإنة أظن وتوفي مني وسإمعت دخلت حتى
مئة.ّ

المعجمة، الشين وفتح المهملة، العين وسإكون الميم، المعشاري: بكسر
أظن فيما همدان من بطن وهو المعشار، إلى النسبة هذه اللف، بعد والراء
منها: 

أهل من المعشاري، بن الهمدانأي يزيد أبي بن الحسن بن محمد الحسن أبو
عروة بن وهشاما الملئي قيس بن عمرو عن بها وحدث بغداد، قدما الكوفة،
بن سإريج عنه روى الثمالي حمزة وأبي المكتب وعائذ محمد بن وجعفر
عبد بن وحسين عباد بن وشهاب الروذي المرو هشاما بن ومحمد يونأس
ًا وغيرهم.ّ وكان زرارة بن وعمرو الول ًا ضعيف الحديث.ّ في لين
الحسن أبو الحسن بن محمد ثانا زرارة بن عمرو لي البخاري: قال قال

ًا، نأزل الهمدانأي عبد بن وسإعيد المنقري عباد عن ببغداد رأيته واسإط
ًا يسوي أراه آخر: ما موضع في الرحمن.ّ وقال مقابر عند ينزل كان شيئ

معاوية.ّ وأبو زائدة أبي ابن بها يحدث كما بها يجيء يحدثانا جعل الخيزران
ضعيف.ّ حنبل: هو بن أحمد وقال
بثقة.ّ ليس معين: هو بن يحيى وقال
أبيه.ّ كتب على وثاب كذاب السجستانأي: هو داود أبو وقال
الحديث.ّ متروك النسائي: هو الرحمن عبد أبو وقال

وفي المعجمة، الشين وفتح المهملة، العين وسإكون الميم، المعشري: بفتح
المعشري، الفقيه العباسا بن القاسإم محمد لبي النسبة هذه الراء، آخرها

ًا وكان المدنأي نأجيح معشر أبي بنت ابن لنأه المعشري له قيل إنأما فقيه
ًا ًا زاهد ومسدد بكار بن وسإهل الطيالسي الوليد أبا السيرة.ّ سإمع حسن ورع

السماك بن عمرو أبو عنه العجلي.ّ روى عمرو بن الواحد وعبد مسرهد بن
الشافعي.ّ وذكره الله عبد بن محمد بكر وأبو القاضي كامل بن وأحمد

ومائتين.ّ  وسإبعين ثامان سإنة شوال في ومات به بأسا فقال: ل الدارقطني
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ومائتين.ّ المعقري: وسإبعين ثامان سإنة شوال في ومات به بأسا فقال: ل
هذه الراء، آخرها وفي القاف، وكسر المهملة، العين وسإكون الميم، بفتح

وقال: الغسانأي علي أبو ذكره هكذا باليمن، بلدة وهي معقر، إلى النسبة
إليها:  بالنسبة والمشهور بخطه، الحذاء ابن ضبطه هكذا
مسلم شيوخ من وهو محمد، بن النضر عن المعقري.ّ روى جعفر بن أحمد

الفضل بن محمد بن أحمد العلء أبا سإمعت الحجاج.ّ قلت: وهكذا بن
ضبطته علي: هكذا أبو مسلم.ّ وقال شيوخ من إنأه بأصبهان يقول الحافظ

مشتبه كتاب في الفرضي الوليد أبو لمسلم.ّ وقيده والمسند شيوخي عن
مشددة.ّ وذكر والقاف المفتوحة والعين المضمومة بالميم النسبة: المعقري

محمد أبو عنه باليمن.ّ قلت: روى بلد إلى نأسب أنأه المهري الفضل أبي عن
بن بكر أبي شيوخ معجم في وحديثه المكي محبوب بن أحمد بن جعفر

الجيم.ّ في المقرئ
المكسورة، القاف وبعدها المهملة، العين وسإكون الميم، المعقلي: بفتح

الراوي.ّ  أجداد لبعض اسإم وهو مقعل، إلى النسبة هذه
المعقلي: إدريس بن محمد بن إبراهيم إسإحاق أبو النسبة بهذه والمشهور

المزكي إسإحاق أبو عنه المروزي.ّ روى مرزوق بن إسإحاق عن حدث
النيسابوري.ّ

الله عبد بن سإنان بن معقل بن يوسإف بن يعقوب بن محمد العباسا وأبو
سإليمان بن الربيع المكثرين.ّ سإمع الثقات أحد النيسابوري، المعقلي الصم

وأبا فلسا بن هشاما بن ومحمد المصريين الحكم عبد بن الله عبد بن ومحمد
ًا الشاميين إبراهيم بن محمد أمية ًا.ّ سإمع وخلق وماتوا بطون أربعة منه كثير

أحمد بكر وأبو الحافظ الله عبد أبو الحاكم عنه بالجداد.ّ روى الحفاد والحق
يحصون.ّ ل وعالم الصبهانأي منده بن الله عبد وأبو السإماعيلي إبراهيم بن

صاحب المعقلي الميدانأي معقل بن محمد بن أحمد بن محمد علي وأبو
الميدانأي.ّ في وسإأذكره الذهلي يحيى بن محمد

الواو، بعدها اللما، وضم المهملة، العين وسإكون الميم، المعلومي: بفتح
الصل في كانأوا وهم المعلومية للطائفة النسبة هذه الميم، آخرها وفي

وقالوا به جاهل فهو أسإمائه بجميع الله يعلم لم قالوا: من أنأهم غير خازمية
ًا فيبرئ الفعل مع السإتطاعة بأن قولهم مع مخلوقة غير العباد أفعال إن أيض
الخارجية.ّ  أكثر منهم

آخرها وفي الراء، وفتح الميمين، بين المهملة العين المعمرانأي: بسكون
منها:  مرو، قرى من قرية وهي معمران، إلى النسبة هذه النون،

ًا المعمرانأي: كان محمد بن الله عبد بن علي الحسن أبو ًا شيخ ًا فقيه زاهد
ًا عن حدث باسإناباد، قرية سإكن الله، رحمه حنيفة أبي أصحاب من صالح

علي أبي بن محمد أحمد وأبي الهشامي محمد بن أردشير العباسا أبي
واختلف وغيرهم، البزاز الرحمن عبد بن الصمد عبد سإهل وأبي الهرمزفرهي

كثير وكان الخالدي، أحمد بن الحسن نأصر أبي القاضي إلى الفقه في
وفاته ويتعبد.ّ وأدركته الليالي فيحيي رمضان شهر كل البلد يدخل العبادة

الصحابة.ّ عند حصين بمقبرة ودفن البلد، في
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النسبة هذه راء، آخرها وفي بينهما، العين وسإكون الميمين، المعمري: بفتح
آخر:  بسبب النسبة بهذه ينسب واحد كل ولكن معمر، إلى
النسبة بهذه اشتهر إنأما المعمري اليشكري حميد بن محمد سإفيان أبو فأما

ًا وسإمع وحديثه كتبه وتحصيله بصنعاء راشد بن معمر إلى لرحلته هشاما أيض
الثوري.ّ وسإفيان حسان بن

جعفر وأبو الخراز عون بن الله وعبد الطباع بن عيسى بن محمد عنه روى
سإعيد وأبو نأمير بن الله عبد بن ومحمد الناقد محمد بن وعمرو النفيلي
ًا وكان الشج فاضل.ًّ والعبادة بالصلح مذكور
يكون وكان قال: بصري، أين؟ من حميد بن يحيى: محمد بن ليحيى وقيل

ببغداد.ّ
يقول: معين بن يحيى وكان قال: باليمن، معمر؟ عن كتبت قلت: أين
اثانتين سإنة في يوثاقه.ّ مات الرزاق.ّ وكان عبد من إلي أحب المعمري
مئة.ّ وثامانأين

بن الرحمن عبد عن يروي المعمري سإفيان أبي بن القاسإم محمد أبو وابنه
العين عتاب أبي بن ومحمد سإعيد بن قتيبة عنه حبيب.ّ روى أبي بن حبيب

وغيرهم.ّ  الصباح بن والحسن
بهذه اشتهر الحافظ.ّ إنأما المعمري شبيب بن علي بن الحسن علي وأبو

سإفيان أبي بن سإفيان بنت أمه إن وقيل مهمل حديث بجمع عني لنأه النسبة
ًا إليها.ّ وكان فنسب رائد بن معمر صاحب السماع كثير القدر جليل حافظ
ًا وسإمعت عنه الرواية كثرت والليلة اليوما كتاب صاحب الكتاب هذا من جزء
بن محمد كله الكتاب الجلبي.ّ وروى الله عبد أبي قاضيها عن بواسإط
سإمع عنه المفيد أحمد بن محمد بكر أبي عن الحافظ الجرجرائي إدريس

معين بن ويحيى المديني بن وعلي العنبري معاذ بن الله وعبيد خالد بن هدبة
ًا السرح بن عمرو بن وأحمد اليتيم بن ودحيم الضبي عمر بن وداود وخلق
المجاد بن بكر وأبو مخلد بن ومحمد صاعد بن يحيى عنه ذكرهم.ّ روى يطول

ومائتين.ّ وتسعين خمس سإنة المحرما في زياد.ّ ومات بن سإهل وأبو
إلى منسوب الزهري صاحب التيمي المعمري عمر بن عثمان عمرو وأبو
معمر.ّ بن الله عبيد
بن سإعيد عن المعمري: يروي الرحمن عبد بن الله عبد القدماء ومن

جريج.ّ ابن عنه المسيب.ّ روى
سإفيان أبي بن سإفيان بن الله عبد بن محمد بكر أبو تقدما من أولد ومن

بن والحارث الزرق الفرح بن محمد عن المعمري: يروي حميد بن محمد
القاضي.ّ إسإحاق بن وإسإماعيل الباغندي سإليمان بن ومحمد أسإامة أبي

محمد العلء وأبو الهاشمي الواحد عبد بن القاسإم عمر أبو القاضي عنه روى
إلى وسإكنها عمره آخر في البصرة إلى البغدادي.ّ انأتقل الوراق الحسن بن

بالبصرة.ّ مئة وثالث وثالثاين سإبع سإنة بعد وفاته.ّ ومات حين
أبي بن الطفيل بن الحارث بن عوف بن يحيى بن علي بن أحمد بكر أبو وأما

ابن قصر أهل من بالمعمري المعروف الزدي سإخبرة بن الله عبد معمر
أبي عن علي.ّ روى بن يحيى أخو وهو معمر أبي جده إلى نأسب وإنأما هبيرة،

عنه صاعد.ّ روى بن محمد بن ويحيى البغوي محمد بن الله عبد القاسإم
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وثامانأين أربع سإنة في وتوفي ثاقة وكان محمد أبو الخلل محمد بن الحسن
مئة.ّ وثالث

عمر ولد من المعمري، التيمي عائشة بن حفص بن محمد بن الله عبيد وأما
في ذكرنأاه وقد عائشة إلى بالنسبة والمشهور معمر بن الله عبيد بن

والعائشي.ّ العيشي
الهمدانأي معمر بن إبراهيم بن إسإحاق بن محمد بن علي القاسإم وأبو

الحافظ عدي بن الله عبد أحمد أبي عن جده.ّ يروي إلى نأسب المعمري
السإماعيلي.ّ إبراهيم بن أحمد بكر وأبي
أعظمهم من وهو القدرية، من رجل معمر، إلى المنتمون فهم المعمرية وأما
ًا، الدقائق في يخلق لم وجل عز الله قولهم: إن منها كثيرة وفضائحه كفر

ًا أو بالطبع إما الجساما اختراعات فهي العراض فأما الجساما غير شيئ
الجساما.ّ فعل من كلها والعراض بالختيار

هذه.ّ من أشنع هذه سإوى مقالت ولهم
وفي مشددة، الخرى والميم المهملة، العين وفتح الميم، المعمري: بضم

بالنأتساب والمشهور الرقي، سإليمان بن معمر إلى النسبة هذه الراء، آخرها
إليه: 

وتلميذه.ّ سإليمان بن معمر صاحب وهو المعمري، الحصين بن إسإحاق
بنت ابن هو المعمري، الحصين بن إسإحاق بن إسإماعيل العباسا أبو وابنه
بن وحكيم الجمحي معاوية بن الله وعبد أبيه عن سإليمان: يروي بن معمر
بن عمر بن ومحمد الباهلي خلد بن ومحمد حنبل بن وأحمد الحرانأي سإيف

نأجيح بن العباسا بن ومحمد شاذان بن جعفر بن الله عبد عنه الواقدي.ّ حدث
يوسإف بن أحمد بن وعمر الميتم بن جعفر وأبو الحافظ المظفر بن ومحمد
الوكيل.ّ

النسبة هذه النون، آخرها وفي المهملة، العين وسإكون الميم، المعني: بفتح
الزد، من زهران بن دوسا بن غنم بن قهم بن مالك بن معن وهو معن، إلى

إليه:  والمنتسب
زائدة عن يروي المعني الزدي المهلي بن عمرو بن معاوية عمرو أبو

الجمعة.ّ كتاب في الصحيح في البخاري عنه روى الفزازي وإبراهيم
واسإتشهد عمرو بن معاوية عم ابن المعني الحميد عبد بن علي الحسين وأبو

ثاعلبة.ّ بن صماما حديث إثار العلم كتاب في البخاري به
بن مسلم شيوخ من زائدة، بن معن ولد من هو المعني حماد بن يوسإف وأما

الصحيح.ّ  صاحب الحجاج
بنت ابن المعني مصعب بن الله عبد بن النضر بن أحمد بن محمد بكر وأبو

غسان وأبا عمرو بن معاوية جده المعني: سإمع الزدي عمرو بن معاوية
محمد بن يحيى عنه القعنبي.ّ روى مسلمة بن الله وعبد إسإماعيل بن مالك

بكر وأبو السماك أحمد بن عثمان عمرو وأبو مخلد بن ومحمد صاعد بن
بكر وأبو القطان زياد بن محمد بن أحمد سإهل وأبو النجاد سإلمان بن أحمد
بن وإسإماعيل القاضي كامل بن أحمد بكر وأبو الشافعي الله عبد بن محمد
صفر في ومئة.ّ ومات وتسعين سإت سإنة في ولدته الخطبي.ّ وكانأت علي
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أبو أخوه عليه وصلى الشاما، مقابر في ودفن ومائتين وتسعين إحدى سإنة
غالب.ّ

اللما، آخرها وفي الواو، وفتح المهملة، العين وسإكون الميم، المعولي: بفتح
ًا.ّ قال المعاول له ويقال الزد من بطن وهو معولة، إلى النسبة هذه أبو أيض
ومعولة الميم بفتح معولي إليهم والنسبة الزد من الغسانأي: المعاول علي

زهران، بن نأصر بن عثمان بن غالب بن غنم بن عمرو بن شمس ابنا وحدان
بن غيلن أن واحد.ّ غير والمعاول والمعولة معولي، معاول إلى والنسبة

البصرة.ّ أهل من وهو النسبة بهذه اشتهر الضبي الزدي المعاولي جرير
بن مهدي عنه عنهما.ّ روى الله رضي بردة وأبي مالك بن أنأس عن يروي

ميمون.ّ 
ومئة.ّ وعشرين تسع سإنة مات

الحسن.ّ عن البصرة.ّ يروي أهل من التباع من المعولي طريف بن والصلت
إسإماعيل.ّ بن موسإى عنه روى
يروي البصرة، أهل من الزدي المعولي الحجاب بن شعيب بن السلما وعبد
الوارث زيد بن وحماد الكبير عبد بن القدوسا عبد عنه روى أبيه، عن

ومئة.ّ وثامانأين أربع سإنة والبصريون.ّ مات
عن البصرة.ّ يروي أهل من العابد المعولي مهران بن عمارة سإعيد وأبو

محمد بن القدوسا وعبد سإليمان بن المعتمر عنه نأضرة.ّ روى وأبي الحسن
عن يروي المعولي العطار بكر أبو الحجاب بن شعيب بن الكبير عبد بن

الغسانأي: علي أبو الردة.ّ قال كتاب في البخاري عنه عاصم.ّ روى بن عمرو
المهملة والعين الميم بفتح المعولي الحديث: فلن الصمعي: وفي قال

الزد.ّ من حي وهم مسكنة وهي
المعاول.ّ مولى البصرة أهل من المعولي محمود بن الحميد عبد بن وسإيف

بن الله عبد بن ومحمد جرير بن وغيلن سإيرين وابن الحسن عن روى
يعقوب.ّ

الجراح بن ووكيع مهدي بن الرحمن عبد عنه المهدي.ّ روى زمن توفي
بن وهدبة خداش بن وخالد إسإماعيل بن وموسإى إبراهيم بن ومسلم وعفان

معين.ّ بن ويحيى حنبل بن أحمد وثاقه خالد
النسبة هذه الواو، آخرها وفي المهملة، العين وسإكون الميم، المعوي: بفتح

حبيب:  ابن قضاعة.ّ قال من بطن وهو معوية إلى
بن مالك بن ثاعلبة بن القيس امرئ بن معوية إل معاوية العرب في شيء كل

قضاعة.ّ بن جسر بن القين بن كنانأة
من باثانتين المنقوطة الياء وتشديد المهملة، العين وفتح الميم، المعير: بضم

ل حتى الذهب عيار يحفظ لمن الصفة هذه الراء، آخرها وفي وكسرها، تحتها
الوجه.ّ  هذا على اشتهر ولكن المعير له ويقال الغش به يخالطوا

غالب.ّ أبي بن أحمد أبو به والمشهور
هراة.ّ سإكن أهل من الصيرفي، المعير حبة أمير بن الفتاح عبد النجيب وأبو

ًا وكان مرو، ًا.ّ سإمع خير النأصاري محمد بن الله عبد إسإماعيل أبا مليح
ًا منه بهراة.ّ سإمعت قبلي.ّ الحديث أحد عليه يقرأ ولم بمرو إملئه من مجلس

بسنجدان.ّ ودفن مئة، وخمس وأربعين نأيف سإنة في بمرو ومات
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الحروف، آخر الياء وفتح المهملة، العين وسإكون الميم، المعيري: بكسر
معير وهو أسإد بني من بطن وهو معير، إلى النسبة هذه الراء، آخرها وفي

قعين.ّ  بن نأصر بن مالك بن أسإامة بن حبيب بن
بن لوذان بن معير بن أوسا وقيل معير بن سإمرة محذورة أبو السإماء وفي
حجح.ّ بن سإعد بن عريج بن ربيعة

وسإكون المهملة العين وفتح الميم، بضم معيط، إلى النسبة المعيطي: هذه
بهذه والمشهور المهملة، الطاء آخرها وفي تحتها، من باثانتين المنقوطة الياء

النسبة: 
أبي بن عقبة موالي أولد من وهو المعيطي، إسإماعيل بن عمران النجم أبو

مرو.ّ حائط من وكان بمرو، الهاشمية للدولة عشر الثاني النقباء من معيط،
ولد من المعيطي، الرقي عثمان بن عمرو بن وهب بن أحمد العباسا وأبو

سإيف بن حكيم عن وحدث بغداد قدما الجزيرة، أهل من معيط، أبي بن عقبة
سإنة في وحدث ببغداد ومات الباقرحي، جعفر بن مخلد عنه روى الرقي،

ومائتين.ّ  وتسعين تسع
عن الحرانأي.ّ يروي المعيطي الزبير بن محمد بشر أبو ولء إليه والمنتسب

النفيلي.ّ قال جعفر أبو عنه روى الزهري شهاب بن مسلم بن محمد بكر أبي
ًا وكان حران، مسجد إماما المعيطيين، مولى الزبير بن حاتم: محمد أبو معلم

بالرصافة.ّ هاشم لبني
الحوصا وأبا الله عبد بن شريك المعيطي.ّ سإمع عمر بن محمد الله عبد وأبو

وعبد فضيل بن ومحمد عيينة بن وسإفيان بشير بن وهشيم سإليم بن سإلما
البرجلنأي الحسين بن محمد عنه الوليد.ّ روى بن وبقين المبارك بن الله

يونأس بن ومحمد الناقدي يحيى بن وزكريا الصائغ شاكر بن محمد بن وجعفر
في سإعد بن محمد وغيرهم.ّ وذكره الحربي الحسن بن وإسإحاق الكديمي
عبد أبا ويكنى لهم، مولى المعيطي، حفص أبي بن فقال: محمد الطبقات

بغداد من أهل وكان حديث، صاحب ثاقة، عمر.ّ وكان حفص أبي واسإم الله
فطرقه السبت ليلة فراشه إلى وأوى منزله إلى وانأصرف الجمعة وصلى
مقابر في فدفن توفي ثام العصر إلى السبت ويوما ليلته بقية فعاش الفالج،

وعشرين اثانتين سإنة شعبان من خلون ليال لست الحد يوما الخيزران
كثير.ّ قوما وشهده الثلث، الطاقات خارج عليه وصلي ومائتين

باثانتين المنقوطة الياء وضم المهملة، العين وسإكون الميم، المعيوفي: بفتح
بالنسبة والمشهور معيوف إلى النسبة هذه الفاء، آخرها وفي تحتها، من

إليه: 
أهل من المعيوفي، عمرو بن محمد بن الواحد عبد بن المسلم البركات أبو

دمشق.ّ
عنه التميمي.ّ روى نأصر أبي بن عثمان بن الرحمن عبد محمد أبي عن يروي

شيوخنا.ّ طبقة في هو ممن المتأخرون
والغين الميم باب

آخرها وفي اللف، بعد الزاي وكسر المعجمة، والغين الميم، المغازلي: بفتح
منهم:  جماعة، النسبة بهذه وعملها.ّ واشتهر المغازل إلى النسبة هذه اللما،
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ًا بغداد.ّ كان أهل من المغازلي، الفروي منصور بن محمد جعفر أبو عبد
ًا ً صالح عبد أبو عنه الحارث.ّ روى بن بشر عن سإؤال له المغازل، يبيع متقلل

الحارث: كم بن بشر لي جعفر: قال أبو العطار.ّ وقال مخلد بن محمد الله
أبا لي: اعمل.ّ قلت: يا والليلة.ّ قال اليوما في قلت: مائتين مغازل؟ تعمل
حول فقل: ل جلسن قال: إذا حولي يجلسن والنساء عزب وأنأا شاب أنأا نأصر

".ّ يتولونأه الذين على سإلطانأه " إنأما بالله إل قوة ول
المغازلي.ّ بابن المعروف البزاز صالح بن العزيز عبد بن محمد منصور وأبو
بن محمد مسلم أبا بمصر بغداد.ّ سإمع أهل من المياسإير، التجار أحد كان

عنه وقال: كتبت التاريخ في الخطيب بكر أبو الكاتب.ّ ذكره علي بن أحمد
ًا، وكان مئة.ّ وأربع وثالثاين أربع سإنة الحجة ذي في ومات صدوق

منهم:  امرأة وهي مغالة، إلى النسبة المغالي: هذه
عدي بن مناة زيد بن عمرو بن حراما بن المنذر بن ثاابت بن حسان الوليد أبو
بن حارثاة بن الخزرج بن عمرو بن ثاعلبة بن النجار بن مالك بن عمرو بن

امرئ بن الغطريف بن حارثاة بن السماء ماء بن عامر بن عمرو بن ثاعلبة
بن زيد بن مالك بن نأبت بن الغوث بن الزد بن مازن بن ثاعلبة بن القيس
يقال الذين القوما من وهو قحطان، بن يعرب بن يشجب بن سإبأ بن كهلن

ابن وهو أمهم.ّ مات النجار.ّ ومقالة بن مالك بن عدي بنو وهم مقالة، بنو لهم
وهو أبوه ومات عنه الله رضي طالب أبي بن علي قتل أياما سإنين وأربع مئة
منهم واحد لكل كان قيل كذلك.ّ وقد جده ومات سإنين وأربع مئة ابن

سإنة.ّ ومئة عشرون
أوسا صحبة.ّ وأما لبي ثاابت، بن أوسا والخر ثاابت بن أبي شيخ أبو وأخوه
ًا شهدا بني من وثالثاتهم ، وثالثاين خمس سإنة أوسا والعقبة.ّ ومات بدر

ًا حبان بن حاتم أبو أكثره مغالة.ّ ذكر مواضع.ّ في مفرق
بعد أخرى ميم آخرها وفي المعجمة، الغين وفتح الميم، المغامي: بضم

منها:  المغرب بلد من بالنأدلس مدينة وهي مغامة، إلى النسبة هذه اللف،
وغيره.ّ حبيب بن الملك عبد عن المغامي.ّ يروي الزدي يحيى بن يوسإف
ومائتين.ّ وثامانأين ثالث سإنة نأحو توفي

آخرها وفي بواحدة، المنقوطة الباء وتشديد الغين، وفتح الميم، المغبر: بضم
النسبة:  بهذه والمشهور الراء،

عن بمكة.ّ يروي المغبر.ّ حدث بن خالد بن الحسين بن علي الحسن أبو
اليمانأي.ّ سإلمة بن عمران بن وأحمد العدنأي عمر أبي بن يحيى بن محمد
المزنأي.ّ السقاء بن محمد وأبو الجرجانأي عدي بن أحمد أبو عنه روى

باثانتين المنقوطة التاء وفتح المعجمة، الغين وسإكون الميم، المغترفي: بضم
إلى النسبة هذه الفاء، آخرها وفي المكسورة، الراء وبعدها فوقها، من

النسبة.ّ  بهذه إليه.ّ فالمشهور المنتسب أجداد لبعض اسإم وهو المغترف،
المغترفي.ّ الفهري المغترف بن رباح بن الله عبيد بن الله عبد بن الزبير
الزبير.ّ بن إسإحاق عنه أبيه.ّ روى عن يروي

عن المغترفي.ّ يروي الله عبيد بن الله عبد بن الزبير بن إسإحاق بن والزبير
يونأس.ّ بن قاله مسلم بن صالح بن علي بن أحمد نأصر أبو عنه أبيه.ّ روى
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آخرها الراء.ّ وفي وكسر المعجمة، الغين وسإكون الميم، المغربي: بفتح
فنون في كثرة وفيهم المغرب، بلد إلى النسبة هذه بواحدة، المنقوطة الباء

ًا العلم ًا قديم فن.ّ  كل في الفضلء من منهم كثيرة جماعة ورأينا وحديث
تر لم من المغرب من الوارد زمانأنا المضافاة: وفي كتاب في البصيري قال

الشاعر المالك العالم الجليل السيد المغربي الحسن أبو مثله عيناي
سإعيد أبو عنه روى عمران.ّ قلت بن محمد البصير الحافظ المقرئ المناظر

وطبقته.ّ القشيري
خراسإان قدما الموي: شيخ المغربي الله عبد بن عثمان عمرو أبو منه وأقدما

سإلمة بن وحماد لهيعة وابن ومالك سإعد بن الليث عن بها.ّ يروي فحدثاهم
على إل حديثه كتبة يحل ل الرأي أصحاب عنه كتب الحديث عليهم ويضع
السلمي.ّ سإلمة بن أحمد بن جعفر عنه العتبار.ّ روى سإبيل

بن الله وعبد اليلي يزيد بن يونأس عن المغربي: يروي راشد بن وبهلول
وغيرهما.ّ غانأم بن عمر
مروان عنه وردان.ّ روى بن موسإى عن المغربي.ّ يروي الوهاب وعبد

وهو الفزاري دلسه السإلمي يحيى أبي بن محمد بن إبراهيم وهو الفزاري
الذئب.ّ أبو

منها.ّ هم التي بلدهم إلى نأسبتهم جماعة من عنهم وكتبت كثيرة وجماعة
هذه المفتوحة، الفاء وتشديد المعجمة، الغين وفتح الميم، المغفلي: بضم

والمشهور صحبة، له عنه، الله رضي مغفل بن الله عبد إلى النسبة
إليه:  بالنأساب

عبد بن حسان بن الله عبد بن عباد بن خزيمة بن أصرما بن أحمد العباسا أبو
بن العلى عبد عنه بغداد.ّ حدث أهل من المزنأي المغفلي مغفل بن الله

بكر أبو عنه وغيرهم.ّ روى معين بن ويحيى حنبل بن وأحمد النرسإي حماد
وغيرهما.ّ البهلول بن طالب وأبو النجاد سإلمان بن أحمد

آخرها وفي الكاف، وفتح المعجمة، الغين وسإكون الميم، المغكانأي: بضم
منها خرج بخارى، قرى من قرية وهي مغكان، إلى النسبة هذه النون،
ًا العلم أهل من جماعة ًا، قديم ًا إليها خرجت وحديث أبي من لسإمع قاصد
وسإمعت.ّ ومنها:  ليلة بها فبت الجويني محمد بن علي الحسن

مغكان.ّ قرية من المغكانأي، السغدي الخصيب بن الله عبد بن زاهر غالب أبو
وسإمع الكسي حميد بن عبد إلى رحل الرواية مستقيم الحديث حسن كان
بن الله وعبد البجيري خازما بن بجير بن محمد عن كله.ّ ويروي التفسير منه
وغيرهم، بسمرقند القاضي أسإلم بن ومحمد السمرقندي الرحمن عبد

الفراء صاحب السمري الجهم بن محمد من بها وسإمع العراق إلى ورحل
ومن الكوفي شيبة أبي بن محمد بن والقاسإم المازنأي إسإحاق بن ومحمد

جماعة عنه النهر.ّ روى وراء وما والعراق خراسإان أهل من زمانأهم في كان
نأصر بن الحسن بن وعلي السرخسي الحافظ سإعيد أبي بن محمد مثل

مئة.ّ وثالث وعشرين إحدى سإنة وغيرهما.ّ ومات السمرقندي الفقيه
السغدي: المغكانأي بسطاما بن موسإى بن عمران بن إسإماعيل علي وأبو
ًا كان ً فقيه ًا فاضل ًا عالم وخرج خراسإان ورد سإمرقند، أهل من باللغة عارف
وغيرهما.ّ النأباري بشار بن بكر وأبي مجاهد بن بكر لبي وتلمذ العراق إلى
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قبل ومات الحافظ، الدريسي محمد بن الرحمن عبد سإعد أبو عنه روى
مئة.ّ والثلث الثمانأين

المغكانأي.ّ يروي أحمد بن المنذر بن محمد بن عيسى بن علي الحسن وأبو
المستغفري، العباسا أبو عنه الكاجري.ّ روى نأصر بن الليث خضر أبي عن

مئة.ّ وأربع عشرة اثانتي سإنة شهور في ومات
هذه النونأين، بين واللف المعجمة، الغين وسإكون الميم، المغنانأي: بضم

منها:  مرو، قرى من قرية وهي مغنان، إلى النسبة
تاريخه.ّ وقال في السنجي زرعة أبو ذكره هكذا المغنانأي، حماد بن علي
مناكير.ّ عنده مغنان، قرى من حماد بن علي

هذه المشددة، النون وكسر المنقوطة، الغين وفتح الميم، المغني: بضم
بها:  والمشهور الغناء، إلى النسبة

الحداء.ّ  من نأوع وهو النصب، غناء يغني كان المغي، المغترف بن رباح
المدينة.ّ أهل من أنأس بن مالك عن يروي المغني وبربر
المغني.ّ سإريج وابن

المغني.ّ ومعبد
المغني.ّ والغريض

المغني.ّ السمح أبي بن ومالك
المغني.ّ عائشة وابن

روايات.ّ المغني.ّ له الموصلي وإبراهيم
روايات.ّ له فاضل متأدب شاعر المغني الموصلي إبراهيم بن وإسإحاق

مغنون.ّ هؤلء غير كثير وخلق
روايات.ّ وله الشعر مليح المغني.ّ شاعر البرمكي جحظة الحسن وأبو

هذه الواو، بعد النون آخرها وفي المعجمة، والغين الميم، المغونأي: بضم
منها:  مغلون، لها يقال نأيسابور نأواحي من بشت، برسإتاق قرية إلى النسبة

بن إسإحاق بن محمد قال: رأيت أنأه عنه المغونأي.ّ حكى أحمد بن عبدوسا
ًا الله له: جزاك فقلت المناما في خزيمة قال فقال: هكذا السإلما عن خير

محمد بن إبراهيم إسإحاق أبو عنه السماء.ّ روى في السلما عليه جبريل لي
المقرئ.ّ الجرجانأي أحمد بن

النسبة هذه الواو، آخرها وفي المعجمة، الغين وسإكون الميم، المغوي: بفتح
حلف بن عفرسا بن نأاهس بن أجرما وهو العرب، من بطن وهو مغوية إلى
أنأمار.ّ  بن أقيل بن

وسإلم عليه الله صلى النبي على وفد مغوية، أبو وهو الميم ومغوية: بضم
راشد.ّ أبا فكناه

الحروف، آخر الياء وسإكون المعجمة، الغين وكسر الميم، المغيري: بضم
وصف الذي وهو سإعيد، بن المغيرة إلى النسبة هذه الراء، آخرها وفي

المغيرية، لهم يقال وأصحابه الهجاء، حروف مثال على بالعضاء معبوده
بن الرازي: مغيرة حاتم أبي بن الرحمن عبد قال الشيعة غلة من وهم

المغيرية.ّ إلى شعبة وينسبه والتخشب، الترفض إلى ينسب الذي سإعيد،
إبراهيم ذلك.ّ وقال يقول أبي سإمعت الرحمن عبد بن منصور عنه روى
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سإعيد: المغيرة بن يحيى كذاب.ّ وقال فإنأه سإعيد بن والمغيرة النخعي: إياكم
سإوء.ّ  رجل سإعيد بن

باثانتين المنقوطة الياء وسإكون المعجمة، الغين وكسر الميم، المغيلي: بفتح
من قبيلة وهي مغيلة إلى النسبة هذه آخرها، في المخففة واللما تحتها، من

نأاصر ابن عنه ذكر فيما النأدلسي حبيب أبي بن محمد أبو قاله البربر،
الحافظ.ّ 

الحكم أياما في كان أنأدلسي، شاعر المغيلي بكر أبو النسبة بهذه والمشهور
الحميدي.ّ لنا قاله ماكول ابن اسإمه.ّ قال يعرف ل مشهور المستنصر

والفاء الميم باب
آخرها وفي الواو، بعدها الحروف، ثاالث التاء وضم الميم، المفتولي: بفتح

على بعضها المفتول الحلفاء من نأوع وهو المفتول، إلى النسبة هذه اللما،
النسبة:  بهذه المسجد.ّ والمشهور فرش منها وتخاط تضم بعض،

أصبهان، أهل من المفتولي، مندة بن محمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو
بن بكر أبو عنه وغيره.ّ روى الدمشقي الغرفانأي أركين بن حاجب عن يروي

الحافظ.ّ مردويه
المعجمة، الضاد آخرها وفي الراء وكسر الفاء وسإكون الميم المفرض: بضم

المفرض له يقولون مصر وأهل الفرائض، يعمل لمن اسإم اللفظة هذه
بهذه والمشهور والفرضي له: الفرائضي بقولون العراق وأهل والفارض،
النسبة: 

أبو مراد.ّ قال بن جنب مولى الجنبي، المفرض نأصير بن الملك عبد طيبة أبو
كان مراد، بن جنب مولى صير، بن الملك المصري: عبد يونأس بن سإعيد

بالفرائض.ّ معرفة أهل ولده وولد ولده وكان زمانأه، في مصر أهل مفرض
وغيرهم.ّ توفي عطية بن وعمران أنأس بن ومالك سإعد بن الليث عن يروي

ومائتين.ّ عشرة إحدى سإنة القعدة ذي في
الضاد آخرها وفي الراء، وتشديد الفاء، وفتح الميم، المفرض: بضم

السإم:  بهذا عرف المعجمة،
وهدما بن معبد بن عبد الحارث بن هلل بن ربيعة بن مالك بن ربيعة بن عجل لجيم

الكامل: الشاعر المفرض، إنأما سإمي المفرض بقوله: مجزوء 
 جار بكل الغادرين بجنو في المفرض أنأا

 بنار يورى ما كل فيقـادح زنأـد تفريض
آخرها وفي المشددة، المهملة والصاد الفاء، وفتح الميم، المفصلي: بضم

إحدى بروجرد أهل من لجماعة النسبة وهذه المفصل إلى النسبة هذه اللما
ببغداد والتسميعات الكتب في ذكرهم وأثابت ألحقه لم من منهم الجبل بلد

أدركتهم:  وممن وبروجرد،
 

البروجردي المفصلي الله عبيد بن المظفر بن الحسين بن المظفر غانأم أبو
ًا كان ًا شيخ ً عالم ًا فاضل ً السيرة سإديد صالح ًا يعنيه بما مشتغل منزله لزم
الحديث وسإمع الدبوسإي، يعلى أبي بن القاسإم أبي السيد على ببغداد تفقه

بن محمد بكر وأبي الزينبي علي بن محمد بن محمد نأصر أبي من ببغداد
المشهدي المنصوري الواحد عبد بن وعلي الشامي بكران بن المظفر
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التعاري، الجبلي تعاره بن إسإماعيل بن الواحد عبد الفتح أبي من وببروجرد
جمادى من العاشر في ولدته عليه.ّ وكانأت وقرأتها ببروجرد أجزاء عنه كتبت

بروجرد من خروجي بعد مئة.ّ وتوفي وأربع وخمسين خمس سإنة الولى
مئة.ّ وخمس وثالثاين اثانتين سإنة صفر في منها خروجي وكان بقليل

الحاء آخرها وفي اللما، وكسر الفاء، وسإكون الميم، المفلحي: بضم
إليه، المنتسب أجداد لبعض اسإم وهو مفلح، إلى النسبة هذه المهملة،

النسبة:  بهذه والمشهور
المفلحي.ّ الفارسإي مفلح بن إبراهيم بن محمد بن الله عبد بن أحمد بكر أبو

البجيري محمد بن عمر جعفر أبي عن عدل.ًّ يروي ثاقة كان سإمرقند، سإكن
الفارسإيين.ّ روى القطان يزيد بن ومحمد حمزة بن محمد بن الرزاق وعبد
وقال: مات الحافظ، الدريسي محمد بن الرحمن عبد سإعد أبو عنه

مئة.ّ وثالث وسإتين أربع سإنة الحجة ذي في بسمرقند
آخرها وفي المشددة، الواو وكسر الفاء، وفتح الميم، المفوضي: بضم

يزعمون وهم المفوضة لهم يقال الشيعة غلة من لقوما النسبة هذه الضاد،
ًا خلق تعالى الله أن ً محمد بما لها الخالق فهو الدنأيا خلق إليه فوض ثام أول

في القول هذا مثل قال من المفوضة والعراض.ّ وفي الجساما من فيها
ًا لدعواهم مشركون فهؤلء عنه الله رضي علي وفي العالم، خلق في شريك

من هؤلء كون على القط " فوض به يشرك أن يغفر ل الله التنزيل: " إن
النار.ّ  أهل

تحتها من المنقوطة الياء وسإكون الفاء، وكسر الميم، المفيد: بضم
الحديث الناسا يفيد لمن اللفظة هذه المهملة، الدال آخرها وفي بنقطتين،

منهم:  جماعة بها واشتهر المشايخ، عن
بغندر، الملقب البغدادي المفيد محمد بن الحسن بن جعفر بن محمد بكر أبو

ًا كان ًا حافظ ًا فهم القطار في البلد.ّ فطاف إلى الحديث.ّ رحل بطرق عارف
أبا ببغداد مرو.ّ سإمع الدورة هذه بعد وسإكن الكثير حصل أن إلى والكناف

عروبة أبا وبحران الموصلي سإفيان أبي بن الله عبد وبالموصل الباغندي بكر
عمير بن أحمد الحسن أبا وبدمشق السلمي الحرانأي معشر أبي بن الحسين

ً وببيروت جوصا بن بن وأسإامة الطحاوي جعفر أبا وبمصر البيروتي، مكحول
بن الله عبد محمد وأبو الحافظ الله عبد أبو الحاكم عنه وغيرهم.ّ روى علي
وغيرهما.ّ الشرنأخشيري أحمد

سإؤالت يحفظ كان البغدادي المفيد بكر فقال: أبو التاريخ في الحاكم وذكره
له، وولد بها وتزوج سإنين، بنيسابور العلم.ّ أقاما هذا رسإوما ويعرف شيوخه،

الخراسإانأيين أفراق إلى خرج أن إلى وثالثاين وسإبع سإت سإنة يفيدنأا وكان
ببغداد سإمع بها وبقي مرو إلى خرج إنأه ثام وسإتين، سإت سإنة حدثاني من

وأصبهان وخوزسإتان والهواز البصرة دخل ثام وبمصر وبالشاما وبالجزيرة
إلى بلخ طريق وعلى الترك إلى النهر وراء وما خراسإان ودخل والجبال،

إلى اسإتدعى ثام كثرة أحد فيه يتقدمه لم ما الحديث من وكتب سإجستان
سإنة المفازة في الله رحمه توفي مرو من بها ليحدث ببخارى الحضرة
مئة.ّ وثالث سإبعين

الجرجرائي الله عبد بن يعقوب بن محمد بن أحمد بن محمد بكر وأبو
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ًا كان جرجرايا، أهل من المفيد، ً الحديث من مكثر وإنأما طلبه في رحال
المشاهير من جماعة عن الحافظ.ّ وحدث هارون بن موسإى المفيد سإماه

شعيب وأبي القاضي الشوارب أبي بن محمد بن علي عن والمجاهيل.ّ وروى
المروزي سإليمان بن يحيى بن ومحمد الحلوانأي يحيى بن وأحمد الحرانأي
ل خلق وعن الموصلي علي بن أحمد يعلى وأبي الحافظ هارون بن وموسإى

يعرف ل مجهول وهو السقطي الرحمن عبد بن أحمد عن يحصون.ّ وروى
عبد بن أحمد بن محمد بن أحمد سإعد أبو عنه روى المفيد إل عنه روى وما
بن محمد منصور وأبو الصبهانأي الله عبد بن أحمد نأعيم وأبو الماليني الله

وأبو النصرويي حمدان بن الرحمن عبد سإعد وأبو الرويانأي سإعيد بن أحمد
غالب بن محمد بن أحمد بكر وأبو الزجي علي بن العزيز عبد القاسإم

وغيرهم.ّ البرقانأي
 

في أخرج قد البرقانأي بكر أبو شيخنا الحافظ: كان الخطيب بكر أبو قال
ًا المفيد عن الصحيح مسنده ًا حديث من اعتذر عليه روي كلما فكان واحد
عنه فأخرجه جهته من إل عليه يقع لم الحديث ذلك أن وذكر عنه روايته

فكتبت المفيد إلى البرقانأي: رحلت لنا قال بحجة ليس فقال عنه وسإألته
الله أخلف سإعيد أبي بن بكر أبو لي قال بغداد إلى رجعت فلما الموطأ عنه

ًا.ّ قال بدله وأخذت الناسا بعض إلى فدفعته نأفقتك عليك الخطيب: بياض
سإعد أبي ابن فأشار القعنبي عن العبدي الله عبد عن الموطأ المفيد روى
يعرف.ّ ل مجهول العبدي أن وذلك رحلته في ضاعت البرقانأي نأفقة أن إلى

شهر في بجرجرايا ووفاته ومائتين وثامانأين أربع سإنة ببغداد ولدته وكانأت
مئة.ّ وثالث وسإبعين ثامان سإنة من الخر ربيع
من وكان الشيوخ، من يفيد كان المفيد الطبري سإأبور بن الحسين علي وأبو
ًا والقرآن العلم أهل محمد بن الملك عبد نأعيم أبا سإمع السيرة سإديد صالح
علي وقال: أبو الحافظ الله عبد أبو الحاكم منه السإتراباذي.ّ سإمع عدي بن

النهار صياما في المجتهدين العباد القراء من كان بنيسابور المفيد الطبري
وفاة بعد خرج ثام سإنين، يفيد وكان الشرقي، أياما نأيسابور ورد الليل، وقياما

ثالث سإنة فدخلتها وسإكنها مرو إلى وثالثاين تسع سإنة الصفار الله عبد أبي
بها أقمت السني الحسن وأبي المحبوبي العباسا أبي عن يفيد وهو وأربعين

من رجب في بها ومات مرو، من نأعيه جاءنأا ثام يفارقنا لم ولعله أشهر سإبعة
مئة.ّ وثالث وأربعين تسع سإنة
نأيسابور أهل من الحافظ، المفيد موسإى بن محمد بن جعفر محمد وأبو

سإكن وكان النيسابوري، بجعفر وبالشاما المفيد بجعفرك ببغداد يعرف
الحسن بن وعلي حفص بن وأحمد يحيى بن محمد بنيسابور الشاما.ّ سإمع

وبالعراق الزهر وأبا السلمي يوسإف بن وأحمد هاشم بن الله وعبد الذهلي
ويوسإف الحمصي عوف بن محمد وبالشاما عرفة بن والحسن حرب بن علي

حرملة.ّ روى بن طاهر بن وأحمد قتيبة بن بكار وبمصر مسلم بن سإعيد بن
دارما أبي بن بكر وأبو الحفاظ عقدة بن سإعيد بن أحمد العباسا أبو عنه

وأبو الحافظ يزيد بن علي بن الحسين علي وأبو بالكوفة منه وسإمعا الكوفي
وأبو بحلب منه سإمعا السبيعي الحافظ صالح بن أحمد بن الحسن محمد
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بن أحمد الحسن وأبو بحران منه سإمع الجرجانأي محمد بن الله عبد القاسإم
أبو الحاكم المقدسا.ّ قال ببيت منه وسإمع بمكة عنه الرملي.ّ حدث محبوب

الحفاظ ومشايخنا حمزة بن محمد بن إبراهيم عنه الحافظ: روى الله عبد
سإبع سإنة بحلب توفي حجة مأمون ثاقة الحوال جميع على وهو المجودون

مئة.ّ وثالث
مبارك ابن عن يروي بحبي المعروف المفيد الجرجرائي حاتم بن ومحمد
أبي ابن الرقي.ّ قال القطان الحجاج بن محمد بن جعفر عنه روى وغيره

وهو معي إسإماعيل خالي وكان جرجرايا فقال: قدمنا عنه أبي حاتم: سإألت
وكان منه أسإمع ولم خالي بعلة فاشتغلت حاتم بن محمد بها وكان مريض

ًا.ّ صدوق
والقاف الميم باب

وفي الموحدة الباء بعدها ثام اللف بعدها والقاف الميم المقابري: بفتح
وإنأما المقابري، الزاهد أيوب بن يحيى زكريا أبي إلى نأسبة هذه الراء، آخرها

عن بغداد.ّ يروي أهل من وهو المقابر، زيارته وكثرة لزهده المقابري له قيل
بن الحسن بن علي بن محمد عنه جعفر.ّ روى بن وإسإماعيل بشير بن هشيم
علي بن محمد ومائتين.ّ ذكر وثالثاين أربع سإنة وغيره.ّ مات المروزي شفيق

عين قرة فقال: يا المقابر في المقابري أيوب بن يحيى قال: مر الشقيقي
وأنأت بك، المطيعين عين تقر ل وكيف المذنأبين، عين قرة ويا المطيعين،

عليهم منت وأنأت بك، المذنأبين عين تقر ل بالطاعة؟! وكيف عليهم مننت
 بالتوبة؟

يعرف البغدادي مروان بن إبراهيم بن محمد بن أحمد بن علي الحسن وأبو
المتوكل بن علي بن الحسن عن وبمصر بدمشق المقابري.ّ حدث بابن

عنه روى الصبهانأي أسإد بن محمد بن الله وعبد الكديمي يونأس بن ومحمد
النحاسا بن محمد وأبو دمشق الرازي.ّ سإكن الله عبد بن محمد بن تماما

مستقيمة، أحاديث الدمشقي نأصر أبي بن عثمان بن الرحمن وعبد المصري
اللين.ّ بعض عنه يذكر وقال: كان منه سإمع أنأه مسرور بن الفتح أبو وذكر
نأيسابور، أهل من المقابري، إسإحاق بن الحسين بن محمد الله عبد وأبو

رزن بن الله عبد بن وإسإحاق يزيد بن محمد سإمع الصالحين، من وكان
في المذكر.ّ وتوفي الطيب أبو عنه العتكي.ّ روى عمار بن وسإهل السلميين

القاف، وفتح الميم، مئة.ّ المقاتلي: بضم وثالث عشرة سإبع سإنة شوال
إلى النسبة هذه واللما، اللف بعد باثانتين فوقها من المنقوطة التاء وكسر
بهذه والمشهور إليه، المنتسب جد وهو مقاتل له يقال رجل اسإم وهو الجد،

النسبة: 
المروزي المقاتلي محمد بن مقاتل بن محمد بن الله عبد الرحمن عبد أبو
ًا مرو.ّ كان أهل من ًا كان أنأه غير محدثا الرواية.ّ في مجازف
القاضي الحسين بن محمد بن نأصر بن أحمد بن الجبار عبد محمد أبو وأما

أبا سإمع فاضل إماما وهو بسمرقند مقاتل سإكة يسكن كان المقاتلي المديني
أحمد بن محمد بن عمر حفص أبو عنه شاهين.ّ روى بن أحمد بن عمر حفص

مئة وخمس عشرة أربع سإنة رجب من العاشر ليلة النسفي.ّ وتوفي
بسمرقند.ّ
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العين آخرها وفي النون، وكسر اللف بعدهما والقاف الميم المقانأعي: بفتح
النساء، بها تختمر التي مقنعة جمع وهو المقانأع، إلى النسبة هذه المهملة،

النسبة:  بهذه والمشهور الخمار، يعني
الخمر يبيع المقانأعي.ّ كان البجلي الوليد بن العباسا بن علي الحسن أبو

بن بكر أبو عنه وغيره.ّ روى الكوفي مروان بن محمد عن بالكوفة.ّ يروي
هذا في حدث فإنأه وثالثامائة وسإتين سإت سإنة شوال بعد المقرئ.ّ ومات

الشهر.ّ
بعدها المفتوحة، الموحدة والباء القاف، وسإكون الميم، المقباسإي: بكسر

سإلول، من بطن وهو مقباسا، إلى النسبة هذه السين، آخرها وفي اللف،
ولده:  من الخزاعي، كعب بن سإلول بن عدي بن حبتر بن مقباسا وهو
بن الجب بن عمرو بن خلف بن سإلمة بن بديل وهو أصرما، أما بن بديل

إلى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول بعثه بأمه، يعرف مقباسإي هو مقباسا،
سإفيان.ّ بن وبشر هو مكة لغزو يستنفرهم كعب بني

وفي بنقطة المعجمة الباء وضم القاف، وسإكون الميم، المقبري: بفتح
سإعيد أبي بن سإعيد وهو الولى من قريبة النسبة هذه مهملة، راء آخرها

كان مقبرة إلى حبان: نأسب بن حاتم أبو سإعيد.ّ قال أبو وكنيته المقبري،
ًا وكان كيسان، أبيه واسإم منها، بالقرب يسكن ليث، بني من لمرأة مكاتب
وابن هريرة أبي عن أبيه وعن هريرة أبي عن المدينة.ّ يروي أهل في عداده

وعبد ذئب أبي وابن أنأس بن مالك مثل الناسا عنهم.ّ روى الله رضي عمر
ومئة.ّ  وعشرين ثالث سإنة مات إسإحاق بن الرحمن

قد وكان الرازي، زرعة أبي مثل جماعة وثاقه ومئة وعشرين سإت سإنة وقيل
سإعيد المغربي: أبو الغسانأي علي أبو سإنين.ّ وقال بأربع الموت قبل اختلط
وحديثهما عنه، الله رضي هريرة أبي عن يرويان المقبري سإعيد وابنه كيسان

سإعيد أبا أن المدائني الحسن أبو الصحيحين.ّ وكذر يعني الكتابين، في
ًا سإتون بها يبعث أنأه بلغه قد وكان دينار، بن مقبرة يحفظ كان المقبري ألف
من المقبري ينسب فكان سإلمة بني مقبرة في فدفن فمات الجنة يدخلون

الباء بضم الغسانأي: مقبرة قال ليث، لبني مولى وكان المقبرة، هذه أجل
وفتحها.ّ

وأبيه أخيه عن ليث.ّ يروي بني مولى المقبري، سإعيد أبي بن سإعيد بن وسإعد
إلى يتخايل عنه، الله رضي هريرة أبي حديث تشبه ل بصحيفة جده عن

بخبره.ّ الحتجاج يحل ل موهوبة، أو مقلوبة أو موضوعة أنأها لها المستمع
عمار.ّ بن هشاما عنه روى

أبيه عن المقبري.ّ يروي سإعيد أبي بن سإعيد بن الله عبد عباد أبو وأخوه
ويهم الخبار يقلب ممن كان والكوفيون الثوري عنه المقبري.ّ روى سإعيد

لها.ّ المعتمد كان أنأه يطمعها من قلب إلى يسبق حتى الثاار في
وكسر الحروف، ثاالث التاء وفتح القاف، وكسون الميم، المقتدري: بضم

العباسإية الخلفاء أحد بالله المقتدر إلى النسبة هذه والراء المهملة الدال
ًا:  إليه فانأتسب نأسب

بالله المعتضد أحمد بن بالله المقتدر جعفر بن عيسى بن الحسن محمد أبو
أهل من الهاشمي: كان المقتدري المتوكل جعفر بن الموفق أحمد أبي بن
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ًا والشرف والفضل العلم وأبا اليشكري منصور بن أحمد مؤدبه سإمع بغدادي
علي بن أحمد بكر أبو عنه الكاتب.ّ روى الرحمن عبد بن الوهاب عبد الزهر

وأبو الحسيني زيد بن محمد بن محمد المعالي وأبو الخطيب ثاابت بن
عنه.ّ حدث من آخر وهو الشيبانأي الحسين بن محمد بن الله هبة القاسإم
ً كان عنه وقال: كتبنا التاريخ في الخطيب بكر أبو وذكره ًا فاضل ًا دين حافظ
ًا الخلفاء لخبار سإنة المحرما في يقول: ولدت الناسا.ّ وسإمعته بأياما عرف
مئة وأربع وأربعين أربع سإنة شعبان في مئة.ّ ومات وثالث وأربعين ثالث

حرب.ّ  باب بمقبرة يدفن أن وأوصى
مولى الخادما، المقتدري الله عبد بن نأسيم الهواء أبو ولء إليه والمنتسب

المسجد مصالح في النظر يتولى وكان المقدسا، بيت بالله.ّ سإكن المقتدر
بن وأحمد النيسابوري يعقوب بن يوسإف عمرو أبي عن القصى.ّ وحدث

بن الله وعبد الحضرمي هارون بن ومحمد الفرائضي الليث أبي أخي القاسإم
المحاملي إسإماعيل ابني والقاسإم والحسين النيسابوري زياد بن محمد

بن أحمد بن وعمر البرونأي علي بن الله عبد عنه سإواهم.ّ روى وجماعة
سإبع سإنة في منه سإمع أنأه عمر المقدسا.ّ وذكر بيت سإاكن الواسإطي محمد

صدقه.ّ على تدل مستقيمة مئة.ّ وأحاديثه وثالث وسإتين
وفي المهملة، المشددة الدال وكسر القاف، وفتح الميم، المقدر: بضم

واشتهر والحساب، والمقدرات الفرائض يعلم لمن النسبة هذه الراء، آخرها
بهذا: 

الهتم بن عمرو بن صفوان بن خالد بحر بن الله عبد بن محمد بكر أبو
أبي عن بها وحدث بغداد المقتدر.ّ سإكن بابن المعروف الصبهانأي التميمي

بن أحمد بن محمد الحسين أبو عنه السماك.ّ روى بن أحمد بن عثمان عمرو
وثالث تسعين سإنة في أبيه مع سإماعه وكان البنوسإي بن علي بن محمد
مئة.ّ
ًا كان المقتدر بن محمد بن منصور الفتح أبو وابنه المذهب خبث معتزلي

عبد بكر أبي عن بالثاار.ّ وحدث ويستهزئ الحديث أصحاب على يزري داعية،
ومات الخطيب ثاابت بن بكر أبو منه الصبهانأي.ّ سإمع القباب محمد بن الله

مئة.ّ وأربع وأربعين اثانتين سإنة الخرة جمادى في ببغداد
المقدسإي: بفتح الميم، وسإكون القاف، وكسر الدال، والسين المهملتين، هذه النسبة
إلى بيت المقدسا، وهي البلدة المشهورة التي ذكرها الله تعالى في القرآن في غير

موضع، وفيها المسجد القصى وقبة الصخرة والمواضع الشريفة.ّ وكان إليها قبلة
ًا أول ما قدما رسإول الله صلى الله عليه وسإلم المدينة.ّ المسلمين سإبعة عشر شهر
ًا.ّ واسإتولى ًا وحديث ًا وليلة.ّ كثر بها الئمة والمحدثاون قديم ًا وأقمت بها يوم دخلتها زائر
عليها الفرنأج سإنة اثانتين وتسعين وأربع مئة، وهي في يدهم إلى الساعة، ردها الله

تعالى إلى المسلمين.ّ قيل بناها كورش بن حاما بن نأوح.ّ وقيل بناها بهمن بن اسإفنديار
بعد إسإلمه وذلك أنأه أمر بخت نأصر بن سإبى بن نأبت بن حودرز بخراب بيت المقدسا

فخربها بأمره ثام هو أسإلم وبناه ورد إليه النأية التي أخذها بختنصر.ّ وفي بعض كتب
الوافر: النأبياء من التوراة وغيره أن اسإم بهمن كورش، وفي ذلك يقول الفارسإي: من 

المقـتـدينـا عن ورثاناهبيت المعمور المقدسا وبيت
المـرينـا خير الله بأمرالمعالي البانأي كورش بناه

ًا المحدثاين من جماعة منها خرج ًا، قديم بن الله عبد محمد منهم: أبو وحديث
ًا المقدسإي.ّ كان سإلم بن محمد الشاما بلد إلى رحلة الحديث.ّ له من مكثر
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بن والمسيب الخياط ميمون بن ومحمد عمار بن هشاما والحجاز.ّ سإمع
وطبقتهم.ّ الحمصي مصلى بن ومحمد المروزي الحسن بن والحسين واضح
بن الله عبد أحمد وأبو البستي التميمي حبان بن محمد حاتم أبو عنه روى
بكر وأبو الطبرانأي أيوب بن أحمد بن سإليمان القاسإم وأبو الجرجانأي عدي

عشر سإنة بعد وطبقتهم.ّ وتوفي الصبهانأي المقرئ بن إبراهيم بن محمد
مئة.ّ وثالث
يحب الضعفاء روايته وأكثر الخبار يقلب شيخ المقدسإي سإفيان بن وأبين

عثمان عنه سإلما.ّ روى بن خليفة عن يروي الحوال على أخباره عن التنكب
ًا وهو الرحمن عبد بن ضعيف.ّ أيض

ًا المقدسإي.ّ كان عطاء بن محمد بن موسإى طاهر وأبو ًا.ّ روى كذاب مهجور
بن والهيثم الموقري محمد بن والوليد المليح وأبي الحارث بن حجر عن

الرملي سإهل بن وموسإى الخلل صبيح بن الوليد بن عباسا عنه حميد.ّ روى
ولم عمار بن هشاما عند فقال: رأيته عنه أبي حاتم: سإألت أبي ابن قال

عليه سإهل: أشهد بن موسإى بالباطيل.ّ وقال ويأتي يكذب عنه.ّ وكان أكتب
عن فحدث أتيته فقال المقدسإي طاهر أبي عن زرعة أبز يكذب.ّ وسإئل أنأه

يكذب.ّ وكان وفلن وفلن حميد بن الهيثم
أهل من المقدسإي، الله عبد بن الحسن بن الحسين الله عبد أبو وشيخنا

رحمهما حنيفة أبي مشهد في الناسا يؤما بغداد.ّ وكان المقدسا.ّ سإكن بيت
الدامغانأي.ّ الله عبد أبي القاضي على تفقه قد الطاق.ّ وكان بباب الله

العاصمي.ّ وكان الحسن بن عاصم الحسين أبي ومن الحديث منه وسإمع
وغيرها.ّ المقدمي: المحاملي فوائد من أجزاء منه سإمعت ثاقة السيرة سإديد
هذه الميم، آخرها وفي المهملة، الدال وتشديد القاف، وفتح الميم، بضم

بها:  والمشهور الجد، إلى النسبة
مولى المقدمي، مقدما بن عطاء بن علي بن بكر أبي بن محمد الله عبد أبو

والبصريين.ّ زيد بن حماد عن يروي المقدمي، علي بن محمد أخي ابن ثاقيف
وغيرهما.ّ الموصلي علي بن أحمد يعلي وأبو سإفيان بن الحسن عنه روى
ومائتين.ّ وثالثاين أربع سإنة أول في مات
البصرة، أهل من بكر، أبي بن محمد أخو المقدمي، بكر أبي بن الله وعبد
سإفيان.ّ بن الحسن عنه زيد.ّ روى بن حماد عن يروي
بن عطاء بن علي بن عمر بن محمد ذكره السابق الله عبد أبي عم وابن

ًا البصرة أهل من المقدمي، مقدما عنه والبصريين.ّ روى أبيه عن يروي أيض
خزيمة.ّ بن إسإحاق بن محمد بكر أبو الماما

سإكن البصرة، أهل من المقدمي بكر أبي بن محمد بن أحمد عثمان وأبو
هماما وأبي الطيالسي الوليد وأبي المديني بن علي عن بغداد.ّ يروي

البصريين.ّ من وغيرهم منهال بن وحجاج وأبيه إبراهيم بن ومسلمة الخاركي
بكر وأبو الدنأيا أبي بن بكر وأبو الهروي سإعيد بن المنذر بن محمد عنه روى

حاتم: أبي ابن صاعد.ّ وقال بن ويحيى الدوري مخلد بن ومحمد الباغندي بن
وسإتين أربع سإنة الخرة جمادى في ومات صدوق، وهو بمكة، منه سإمعت

ومائتين.ّ
ًا.ّ يروي البصرة أهل من المقدمي، مقدما بن علي بن عمر حفص وأبو أيض
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المقدمي بكر أبي بن محمد أخيه ابن عنه خالد.ّ روى أبي بن إسإماعيل عن
ومئة.ّ وتسعين اثانتين سإنة قيل وقد ومئة، تسعين سإنة العراق.ّ مات وأهل
سإكن البصري، المقدمي مقدما بن علي بن عمر بن عاصم بشر أبو وابنه

بن أحمد بن الله وعبد الدوري عباسا عنه أبيه.ّ روى عن بها وحدث بغداد،
الصوفي الله عبد الحسن بن وأحمد القرشي الدنأيا أبي بن بكر وأبو حنبل

ومائتين.ّ وثالثاين إحدى سإنة مات وغيرهم
مقدما بن علي بن بكر أبي بن محمد بن أحمد بن محمد الله عبد وأبو

ًا.ّ سإمع ثاقة وكان بغداد، أهل من ثاقيف، مولى القاضي، المقدمي صدوق
القطيعي يحيى بن ومحمد خداش بن خالد بن ومحمد الفلسا علي بن عمرو

بشار بن ومحمد الدروقي إبراهيم بن ويعقوب المقدمي محمد بن ومقدما
بن محمد بكر أبو عنه وغيرهم.ّ روى أخرما بن وزيد المثنى بن ومحمد بندار
عمر حفص وأبو الجعابي مسلم بن عمر بن محمد بكر وأبو الصولي يحيى

مئة.ّ وثالث إحدى سإنة شوال غرة في الزيات.ّ وتوفي أحمد بن
إلى النسبة هذه المشددة، المهملة والدال والقاف، الميم المقدي: بفتح

أبو ذكره دمشق.ّ هكذا أعمال من أذرعات عمل من وهي مقدية، حصن
النسبة:  بهذه والمشهور الطبرانأي، أحمد بن سإليمان القاسإم
بنت بن الرحمن عبد بن سإليمان عن المقدي.ّ يروي مروان بن السإود

وروى أيوب بن أحمد بن سإليمان الطبرانأي عليه أثانى الدمشقي، شرحبيل
ووثاقه.ّ شيوخه معجم في عنه

وفي اللف، بعدها الراء، وفتح القاف، وسإكون الميم، المقراضي: بكسر
أجداد لبعض اسإم وهو المقراض، إلى النسبة هذه المعجمة، الضاد آخرها

المقراض.ّ  عمل وإلى إليه المنتسب
المقراضي زياد بن هارون بن يوسإف بن هارون أحمد أبو به جده عرف فمن

بن يحيى بن محمد سإمع بغداد، أهل مقراض.ّ من بابن المعروف الشطوي
الرفاعي.ّ هشاما وأبا ماسإرجس بن عيسى بن والحسن العدنأي عمر أبي

بن العزيز وعبد الجعابي بن بكر وأبو مقسم بن الحسن بن محمد عنه روى
ًا.ّ مات ثاقة الزيات.ّ وكان حفص وأبو الخرقي جعفر سإنة الحجة ذي في ثابت
مئة.ّ وثالث ثالث

محمد وذكره الحميدي الزبير بن الله عبد المقراضي.ّ سإمع يوسإف ووالده
ومائتين.ّ سإبعين سإنة رجب في فقال: مات شيوخه وفاة تاريخ في مخلد بن

بعدها الراء، وفتح القاف، وسإكون بفتحها، وقيل الميم، المقرائي: بضم
بدمشق.ّ  قرية مقرى إلى النسبة هذه همزة،
في عداده الباهلي، أمامة أبي عنه المقرائي.ّ يروي معشر بن غيلن ومنها
ترجمة في حبان بن حاتم أبو قال صالح بن معاوية عنه الشاما.ّ روى أهل

هو إنأما وهم فقد المقري أنأه زعم الثقات.ّ ومن كتاب في معشر بن غيلن
بدمشق.ّ قرية ومقرى المقرائي

عن المقرائي: يروي الشامي الحضرمي عبيد بن شريح الصلت أبو ومنها
عمرو بن صفوان عنه عبيد.ّ روى بن وفضالة سإفيان أبي بن معاوية

الشاما.ّ وأهل السكسكي
العزيز.ّ عبد بن عمر مثل الشاما أهل عن يروي المقرائي عبيد بن وجميع



مشكاة مكتبة                    للسمعانأي النأساب كتاب
 السإلمية

المبارك.ّ  بن الله عبد عنه روى
البكالي.ّ روى عمر عن يروي بدمشق قرية ومقرى المقرائي، آزاذ بن وجابر

هذه أن الكلبي ابن حاتم: وذكر أبو عنه.ّ قال أبيه عن عمرو بن صفوان
الحافظ: نأاصر ابن مقرائي.ّ قال إليه والنسبة الميم، بفتح النسبة: مقرى

ًا، وكان ثاعلب، صاحب الكوفي نأبن عبيد بن علي بخط رأيته كذا ضابط
خطأ.ّ وهو الميم، بضم مقرائي يقولون الحديث وأصحاب
بن بقية عنه مسلم.ّ روى بن عمرو عن روى المقرائي سإليم بن وحسان
الوليد.ّ
ًا كان كذا المقرائي، سإعد بن وراشد أبي لبن والتعديل الجرح في مفتوح

ومعاوية.ّ الزرق بن وجبلة مرة بن ويعلي أمامة وأبي ثاوبان عن حاتم.ّ يروي
سإليمان بن ومحمد صالح بن ومعاوية عثمان بن وحريز يزيد بن ثاور عنه روى

به.ّ بأسا ل سإعد بن حنبل: راشد بن أحمد قال حمزة أبو
من جماعة بها اختص وإقرائه، القرآن قراءة إلى النسبة المقرئ: هذه

مشهوريهم:  فمن المحدثاين،
الثقات، من مكة، أهل من المقرئ، يزيد بن الله عبد بن محمد يحيى أبو

المكيين من جماعة عنه سإليم.ّ حدث بن ويحيى عيينة بن سإفيان عن يروي
الترمذي.ّ عيسى وأبو البيروتي ومكحول حفيده منهم والغرباء

من أصله الخطاب، بن عمر آل مولى المقرئ، يزيد بن الله عبد أبو وأبوه
إبراهيم بن إسإحاق عنه وشعبة.ّ روى الثوري عن يروي مكة، سإكن البصرة،

ومائتين.ّ عشرة ثالث وأو اثانتين سإنة بها بمكة.ّ مات والناسا الحنظلي
المقرئ الفقيه محمد بن إبراهيم بن إسإماعيل محمد أبو المتأخرين ومن

العلم أهل من وكان والعراق، خراسإان إلى رحلة له هراة، من الهروي،
عدي بن الله عبد أحمد أبي من الحديث التصانأيف.ّ وسإمع والقرآن.ّ صنف

جعفر بن أحمد الحسن وأبي السإماعيلي إبراهيم بن أحمد بكر وأبي الحافظ
عبد أبو الحاكم منهم كثيرة جماعة منه البغدادي.ّ سإمع الفرج بن محمد بن

الواحد عبد بن العلى عبد عطاء أبو عنه حدث من وآخر الحافظ، الله
العلم أهل صالحي من الهروي المقرئ فقال الحاكم المليحي.ّ وذكره

من وهو والعراق، بخراسإان العلم طلب القراءات معرفة في والمقدمين
بهراة.ّ الحديث لهل بيت أجل
المقرئ بن زاذان بن عاصم بن علي بن إبراهيم بن محمد بكر وأبو

الكثير كتب الحديث من مكثر أصول صاحب مأمون ثاقة حافظ الصبهانأي،
بن وأحمد الدمشقي أركين بن حاجب والثغور.ّ سإمع ومصر والعراق بالشاما

وجماعة البغوي محمد بن الله عبد القاسإم وأبا المصري العسال الوارث عبد
إبراهيم إسإحاق أبو عنه روى الزاذانأي في الزاي، حرف ترجمة في ذكرتهم

مئة.ّ وثالث وثامانأين إحدى سإنة شوال في وذلك الحافظ حمزة بن محمد بن
المهملتين، الدال وضم العين، وفتح القاف، وسإكون الميم، المقعد: بضم

به:  واشتهر الخروج، عن وعجز أقعد لمن هذا
المنقري ميسرة واسإمه الحجاج، أبي بن عمرو بن الله عبد معمر أبو

ملزما ومن منه سإمع سإعيد بن الوارث عبد صاحب البصرة، أهل من البصري
بن الصمد عبد عنه روى الدراوردي محمد بن العزيز وعبد الحنفي عمرو بن
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وأبو البخاري إسإماعيل بن ومحمد الجوهري سإعيد بن وإبراهيم الوارث عبد
الحربي الحسن بن وإسإحاق الصغانأي إسإحاق بن ومحمد الرازي حاتم

كتبنا يقول أبي سإمعت معمر حاتم: أبو أبي بن الرحمن عبد وجماعة.ّ وقال
فتكلموا البصري عبيد بن عمرو محاسإن يذكر غيره: كان وقال ببغداد عنه
أربع سإنة بالقدر.ّ وتوفي بقول ولكنه الكتاب صحيح ثاقة وكان لذلك فيه

ومائتين.ّ وعشرين
العين آخرها وفي وتشديدها، والنون القاف وفتح الميم، المقنعي: بضم

بن محمد بن علي بن الحسن محمد أبي بغداد لمحدث النسبة هذه المهملة،
ًا ثاقة المقنعي.ّ كان الجوهري الله عبد بن الحسن وهو السماع، كثير أمين

والمنشأ.ّ  المولد بغدادي الصل شيرازي
يقول أصبهان بجامع الحافظ الفضل بن محمد بن أحمد لعلء أبا سإمعت
محمد يقول: أبو الحافظ المقدسإي طاهر بن محمد الفضل أبا سإمعت

تحت تقنع من ألو إنأه يقولون ببغداد سإمعتهم المقنعي، له يقال الجوهري
ببغداد.ّ  اليوما العدول يفعله كما العمامة

بن محمد بن والحسين القطيعي حمدان بن جعفر بن أحمد بكر أبا سإمع
وغيرهم.ّ روى النحوي كيسان بن أحمد بن محمد بن وعلي العسكري عبيد
عنه لنا الكبير.ّ وروى الحافظ الخطيب ثاابت بن علي بن أحمد بكر أبو عنه
سإواه بالسماع.ّ وجماعة الكثير النأصاري الباقي عبد بن محمد بكر أبو

في مئة.ّ وتوفي وثالث وسإتين ثالث سإنة شعبان في عنه.ّ ولد بالجازة
باب بمقبرة ودفن مائة، وأربع وخمسين أربع سإنة القعدة ذي من السابع

الشرقي.ّ بالجانأب أبرز
ينتسب لنأه شك فل المقنعي المروزي محمد بن الفضل العباسا أبو وأما
عن بذلك.ّ روى أعلم والله الجوهري محمد أبو إليه انأتسب الذي غير إلى

وغيرهما العسقلنأي عطية بن والحسن العادي عفان بن علي بن الحسن
أصبهان.ّ تاريخ في ذكر

الله عبد بن الحسن بن محمد بن علي الحسن أبو كره السابق ووالد
عن بها وحدث بغداد، سإكن شيراز، أهل من بالمقنعي، المعروف الجوهري

وشهد ثاقة، وكان الحسن محمد أبو ابنه عنه الهجيمي.ّ روى علي بن إبراهيم
على وببغداد خشناما ابن على بالبصرة قرأ وكان القرآن، يقرئ وكان ببغداد،

عنه ابنه منه.ّ وحكى الله لكتاب أقرأ رأيت وما هاشم، أبي بن طاهر أبي
سإنة المحرما في القرآن.ّ ومات يدرسا وهو إل عليه الفجر طلع قال: ما
مئة.ّ وثالث وتسعين خمس

العين، آخرها وفي المفتوحة، والنون القاف، وسإكون الميم، المقنعي: بكسر
وبيعها.ّ  المقنعة عمل إلى النسبة هذه

في اسإمه رأيت المروزي.ّ هكذا المقنعي محمد بن للفضل النسبة وهذه
عن يقص.ّ يروي الحافظ.ّ قال: وكان مردويه بن بكر لبي أصبهان تاريخ
الشيخ.ّ أبو لعله محمد، بن الله عبد عنه الماما.ّ روى المروزي سإيار بن أحمد

اللفظة هذه المشددة، النون آخرها وفي القاف، وفتح الميم، المقني: بضم
النسبة:  بهذه واشتهر القنى، يحفر لمن
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القاسإم بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن علي الحسن أبو
الحسن أبا الزهاد.ّ سإمع أحد كان الموصل، أهل من الزاهد، المقرئ المقني

أبو عنه العبدي.ّ روى سإليمان بن إدريس بن محمد بن إدريس بن حامد
معجم في عنه وحدث الحافظ، الشيرازي الوارث عبد بن الله هبة القاسإم
عليه بقراءتي الزاهد المقرئ المقني الحسن أبو فقال: أخبرنأا شيوخه
فيه.ّ السلما عليه يونأس قوما على الله تاب الذي التوبة تل على بنينوى

هذه والميم، المكسورة الواو وتشديد القاف، وفتح الميم، المقومي: بضم
النسبة.ّ 

عنه المسند.ّ روى صاحب المقومي حكيم بن يحيى النسبة بهذه والمشهور
وحدث السنجي رزيق بن مصعب بن محمد بن الحسين صنفه الذي المسند

بعد.ّ الخلق عنه
بها قزوين.ّ حدث أهل من المقومي، بن الحسين بن محمد منصور وأبو

القزويني ماجه بن يزيد بن محمد الله عبد لبي السنن بكتاب وبالري
عبد سإعد أبو عنه لنا الحفاظ.ّ وروى منه سإمع أبي الخطيب عن الحافظ
بالري الطالقانأي بن محمود القاسإم وأبو الحصيري الله عبد بن الرحمن
مئة.ّ وأربع ثامانأين سإنة حدود في المقومي وفاة سإواهما.ّ وكانأت وجماعة

آخرها وفي ألف، اللما بعدهما القاف، وسإكون الميم، المقلصي: بكسر
ول جرجان، قرى من قرية وهي مقلصا، إلى النسبة هذه المهملة، الصاد
غيرها.ّ  أما ذكرها تقدما التي ماقلصان قرية هي أدري
من هو يوسإف بن حمزة المقلصي.ّ قال إدريس بن شبيب الله عبد أبو منها
بن طاهر عنه المقلثاي.ّ روى مقلصا بن محمد عمه عن روى مقلصا قرية

الجرجانأي.ّ الحاسإب محمد
يونأس.ّ بن أحمد عن حدث المقلصي مقلصا بن محمد الله عبد أبو وعمه
المقلصي.ّ إدريس بن شبيب أخيه ابن عنه روى

بعدها الحروف، آخر لياء وفتح القاف، وسإكون الميم، المقياسإي: بكسر
مقياسا.ّ  إلى النسبة هذه المهملة، السين آخرها وفي اللف،
صاحب المقياسإي السلما عبد بن الله عبد الرداد أبو النسبة بهذه وعرف

بن الله وهبة المؤذن زرعة أبي عن مصر.ّ يروي أهل من بمصر، المقياسا
محمد بن الله عبد بكر وأبو صاعد بن محمد بن يحيى عنه وغيره.ّ روى راشد

الدقاق.ّ الملك وعبد النيسابوري زياد بن
الكاف مع الميم باب

وفي باثانتين، فوقها من المنقوطة والتاء الكاف، وفتح الميم، المكاتب: بضم
يكاتبه والسواد، القرى في الحكم لنائب السإم هذا الموحدة، الباء آخرها

في يقال ما أكثر وهذا وفصلها، الخصومات قطع في إليه البلد من القاضي
نأيسابور.ّ  نأواحي

 
نأوشان بن الحصين بن موسإى بن عمران موسإى أبو الفقيه بهذا والمشهور
تعالى.ّ الله شاء إن النون حرف في وسإأذكره النوشانأي المكاتب الخبوشانأي

بها المكاتب السإفرايني العمان بن محمد بن الله عبد بن محمد العباسا وأبو
بن محمد بن محمد بكر أبا بخراسإان الرواية.ّ سإمع في الصادقين من كان
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حنبل بن أحمد بن الله عبد وبالعراق مالك بن سإهل بن وأحمد السندي رجاء
يونأس بن ومحمد الزدي النضر بن أحمد بن ومحمد موسإى بن وبشر

مئة.ّ وثالث وأربعين إحدى سإنة من الحجة ذي في وتوفي الكديمي
نأشب بربع المكاتب النيسابوري يوسإف بن يعقوب بن يوسإف يعقوب وأبو

عمار بن وسإهل السلمي يزيد بن محمد الصالحين.ّ سإمع من وكان فروش
وثالث عشرة سإبع سإنة ومات الشيبانأي محمد عنه وغيرهما.ّ روى العتكي

مئة.ّ
بتلك المكاتب الكارزي الحارث بن الحسن بن محمد بن محمد الحسن وأبو

بين يحكم الحسن أبو البلد.ّ وكان من فرسإخ نأصف على قرية وكارز الناحية
ً السماع صحيح وكان القرى تلك أهل صمم به وكان الرواية، في مقبول

بن الحسين بنيسابور عليه.ّ سإمع القراءة في صوته يرفع أن الرجل يحتاج
به وحج بالعراق يكتب لم ثام وأقرانأهما البوشنجي الله عبد وأبا القبانأي محمد

كتاب البغوي العزيز عبد بن علي من الكتب سإمع حتى بمكة وجاور أبوه
منه يسمع لم فإنأه المسند غير المتفرقة والحاديث الموال وكتاب الغريب

ًا المسند.ّ وسإمع بن ومسعدة الصايغ زيد بن علي بن محمد عن بمكة أيض
الحافظ علي أبو عنه وغيرهم.ّ روى الخزاعي أحمد بن وإسإحاق العطار سإعد
التاريخ في الحاكم ذكره مشايخنا.ّ هكذا من وجماعة الحجاجي الحسن وأبو

وثالث وأربعين سإت سإنة شوال من عشر السادسا الحد يوما وقال: توفي
مئة.ّ
الريونأدي منصور بن الله عبد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم إسإحاق وأبو

خليفة أبا وبالعراق البوشنجي الله عبد أبا بخراسإان سإمع بها المكاتب
منه الهوازي.ّ سإمع عبدان وبالهواز الموصلي يعلي أبا وبالجزيرة القاضي
أبي الشيخ مجلس من عنه وقال: كتبنا وذكره الحافظ الله عبد أبو الحاكم

إحدى سإنة توفي أنأه مئة.ّ وبلغني وثالث وثالثاين ثامان سإنة إسإحاق بن بكر
مئة.ّ وثالث وأربعين

هذه الراء، آخرها وفي اللف، بعدهما الكاف، وفتح الميم، المكاري: بضم
النسبة:  بهذه واشتهر الدواب، إكراء إلى النسبة

له وكان بغداد، أل من المكاري، برطق بن هارون بن موسإى عمران أبو
عنه الريان.ّ روى بن بكار بن محمد خراسإان.ّ سإمع إلى يكريها بغال ببغداد
المنادي: موسإى بن الحسين أبو البغدادي.ّ وقال الفضل بن الله عبد بن علي

ربضنا في وقال: كان ومائتين وتسعين تسع سإنة المكاري.ّ مات هارون بن
قبل عنه وكتب سإعيد بن قتيبة عن ذكر فيما خراسإان.ّ كتب إلى البغال يكري
السن.ّ كثير وكان وفاته

بواحدة، المنقوطة المشددة الباء وكسر الكاف، وفتح الميم، المكبر: بضم
الماما تكبير ويبلغ الجوامع في يكبر قيل: لمن اللفظة هذه الراء، آخرها وفي
ًا ووقفوا كثروا إذا الناسا إلى الماما.ّ  عن بعيد
أبا صالح.ّ سإمع شيخ البغدادي المكبر الداية بن علي بن محمد غالب وأبو

ًا وغيره.ّ وكان المسلمة بن أحمد بن محمد جعفر أحد.ّ كثير يعرفه ل مستور
بالقوية توبة بن الحسن أبي مسجد في ببغداد النفاق صفة جزء منه سإمعت
مئة.ّ وخمس وأربعين ثالث سإنة المحرما في وتوفي
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وفي باثانتين، المنقوطة التاء وكسر القاف، وسإكون الميم، المكتب: بضم
ذلك يحسن ومن الخط تعليم إلى النسبة هذه بواحدة، المنقوطة الباء آخرها
به:  والمشهور والدب الخط الصبيان ويعلم

النخع.ّ مكتب الكوفي.ّ كان المكتب سإالم أبو ويقال سإالم، بن توبة سإالم أبو
معاوية بن مروان عنه وقاصا.ّ روى أبي بن وإبراهيم حبيش بن زر عن يروي

الطنافسي.ّ عبيد بن ومحمد الفزاري
عبد عن البصرة.ّ يروي أهل من العوذي، المكتب المعلم ذكوان بن وحسين

حسين له يقال الذي وهو والناسا المبارك وابن شعبة عنه بريد.ّ روى بن الله
المكتب.ّ

روى وعكرمة الشعبي عن يروي الكوفة، أهل من المكتب عمرو بن وعتبة
المكتب.ّ عمرو بن بعبيد هذا وليس والكوفيون، صيفي أبو عنه
أبي عن حدث بغداد، أهل من المكتب، زيد بن جعفر بن محمد الطيب وأبو

الغفار، عبد طاهر أبو ابنه عنه البغوي.ّ روى محمد بن الله عبد القاسإم
وسإبعين سإبع سإنة شعبان في مئة.ّ ومات وثالث إحدى سإنة ولدته وكانأت
مئة.ّ  وثالث

معاوية بن مالك بن سإويد بن إبراهيم بن الحسن بن علي بن محمد بكر وأبو
محمد ابن محمد عن بغداد.ّ يروي أهل من المكتب، العنبري الخشخاش بن
محمد بن الله عبد القاسإم وأبي الشنانأي سإهل بن وأحمد الباغندي بن

جابر وأبي الحرانأي عروبة وأبي السجستانأي داود أبي بن الله وعبد البغوي
بن ومحمد النصيبي سإراج بن يعقوب بن وأحمد الموصلي العزيز عبد بن زيد

سإفيان أبي بن الله وعبد الرسإعني أحمد بن ومحمد اللوسإي حصن
بكر أبو عنه الغرباء.ّ روى عن وكتب الكثير سإافر وغيرهم.ّ وكان الموصلي

عن روايته بسبب فيه تكلموا وقد صدوق الزهري: هو البرقانأي.ّ وقال
وثامانأين إحدى سإنة رمضان شهر في عاصم.ّ وتوفي قراءة كتاب الشنانأي

ً العقيقي: وكان مئة.ّ وقال وثالث الحديث.ّ في متساهل
فوقها من المنقوطة التاء ضم الكاف، وسإكون الميم، المكتومي: بفتح

إسإحاق لبي الجد إلى النسبة هذه الميم، آخرها وفي الواو، وبعدها باثانتين،
سإكن نأيسابور، أهل من المكتومي، المستملي مكتوما بن محمد بن إبراهيم
بن محمد بن الله وعبد الحافظ نأصر بن أحمد بن محمد سإمع طوسا،
التاريخ في وذكره الحافظ الله عبد أبو الحاكم منه وأقرانأهما.ّ سإمع شيرويه

وغيره الصم العباسا أبي على باسإتملئه كتبت المكتومي إسإحاق فقال: أبو
ثام سإنين بطوسا الطابران وسإكن عنا غاب ثام مئة، وثالث وثالثاين ثالث سإنة

وخمسين نأيف سإنة بطوسا وتوفي يحدث وكان الربعين بعد إلينا انأصرف
مئة.ّ  وثالث

النسبة هذه المهملة، الحاء وضم الكاف، وسإكون الميم، المكحولي: بفتح
المنتسب لجد اسإم وهو الزهد في اللؤلؤيات كتاب صاحب وهو مكحول، إلى

جماعة.ّ  وهم إليه،
المكحولي النسفي الفضل بن مكحول بن محمد بن أحمد البديع أبو منهم

أحمد بن هارون سإهل وأبا المكحولي المعين أبا أباه سإمع نأسف، أهل من
ًا وكان المقرئ، حمدان بن وأحمد السإفرايني العلم الفقه.ّ درسا في بارع
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وحمل ببخارى عيسى.ّ مات به رمي بما يرمي وكان اليغنوي عيسى على
سإنة في ولدته وكانأت مئة وثالث وسإبعين تسع سإنة صفر في نأسف إلى

مئة.ّ وثالث وثالثاين إحدى
النسفي الفضل بن مكحول بن محمد بن محمد بن معتد المعالي أبو وأخوه

سإهل أبا وسإمه اللؤلؤيات كتاب المعين أبي جده عن المكحولي.ّ يروي
ولدته وكانأت وغيره مكة أخبار كتاب عنه السإفرايني.ّ روى أحمد بن هارون

وأربع وثالثاين نأيف سإنة ووفاته مئة وثالث وأربعين سإت سإنة الحجة ذي في
مئة.ّ
أهل من الشامي، الخزاعي المكحولي راشد بن محمد يحيى أبو وأما

أهل من الهذلي، مكحول الله عبد أبي صاحب لنأه بالمكحولي عرف دمشق،
موسإى بن وسإليمان مكحول عن وحدث وسإكنها البصرة إلى انأتقل الشاما،

بن ويحيى وشعبة الثوري سإفيان عنه لبابة.ّ روى أبي بن وعبده الدمشقي
هماما بن الرزاق وعبد نأعيم وأبو مهدي بن الرحمن وعبد القطان سإعيد

وغيرهم.ّ الجهد بن وعلي القاسإم بن هاشم النضر وأبو حجيل بن والهيثم
ًا رأيت الرزاق: ما عبد فقال: ثاقة.ّ وقال عنه حنبل بن أحمد وسإئل في أحد

محمد فمر بالرصافة شعبة أوصي كنت النضر أبو منه.ّ وقال أروع الحديث
قدري أو شيعي ولكنه صدوق أنأه أما هذا عن كتبت شعبة: ما فقال راشد بن

ابن عنه حدث أحمد قال ثام حنبل بن أحمد بن الله عبد أبي.ّ قال شك
شامي هو معين: المكحولي بن يحيى مهدي.ّ قال وابن ووكيع المبارك
حتى بها فأقاما العراق ونأزل مروان من هرب ممن وهو خزاعي دمشقي

أهل أن وذلك يزيد بن الوليد بدما مروان طلبه ممن وكان المهدي أياما هلك
صاحب راشد بن آخر: محمد موضع في يحيى الوليد.ّ وقال قتلوا دمشق

لم الغسانأي: كيف مسهر لبي ثاقة.ّ وقيل البصرة، نأزل شامي مكحول،
بعد الئمة.ّ ومات على الخروج يرى قال: كان راشد بن محمد عن تكتب
ومئة.ّ سإتين سإنة

هذه النون، آخرها وفي الراء، وفتح الكاف، وسإكون الميم، المكرانأي: بضم
محمد بن عمر حفص أبو منها كرمان بلد من بلدة وهي مكران إلى النسبة

الناحية، تلك وسإكن الحجاز، إلى وخرج العراق، المكرانأي.ّ ورد سإليمان بن
البزاز.ّ روى النقور بن أحمد بن محمد بن أحمد الحسين أبي عن بها وحدث

بوادي منه سإمع أنأه وذكر الشيرازي الوارث عبد بن الله هبة القاسإم أبو عنه
ليه.ّ

هذه الميم، آخرها وفي الراء، وفتح الكاف، وسإكون الميم، المكرمي: بضم
مكرما أبي أصحاب وهم المكرمية، لهم يقال الخوارج من لطائفة النسبة

تركها إذا فإنأها كافر الصلة تارك أن يعتقدون بأنأهم الطائفة هذه وتغربت
تعالى بالله جاهل فهو كبيرة ارتكب من أن وزعموا وجل عز بالله بجهله كفر

ًا وأكفروهم القول هذا خلف في النعالية وأكفروا الطفال إن قولهم في أيض
النار.ّ  في آبائهم أركان من ركن

آخرها وفي المعجمة، الشين وضم الكاف، وسإكون الميم، المكشوفي: بفتح
كان ما لنأه الرأسا بمكشوف يلقب رجل إلى النسبة هذه الواو، بعد الفاء

ًا رأسإه يغطي وقد إليه نأسبوا جماعة أولده من بذلك وعرف شتاء، ول صيف
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تعرف وكرمان ببغداد الحسناباذي ترجمة في الحاء في منهم جماعة ذكرت
إليه.ّ  منسوبة بالمكشوفي

بن الرحمن عبد بن محمد بن الواحد عبد بن الكريم عبد طاهر أبو منهم
وهو أصبهان، أهل من المكشوفي، الصوفي الحسناباذي سإليمان بن محمد
عن وأكثر ومصر والشاما العراق إلى رحلة الرأسا.ّ له بمكشوف عرف الذي

جعفر بن الله عبد الشيخ أبا بأصبهان سإمع بالكثير حدث حتى وعمر الشيوخ
عبد الحسين أبا وبدمشق المقرئ بن إبراهيم بن محمد بكر وأبا حيان بن

الحسين بن علي الحسن أبا وبأذنأه الكلبي الوليد بن الحسن بن الوهاب
أبو منه سإواهم.ّ سإمع كثيرة وجماعة المهندسا بن بكر أبا وبمصر القاضي

معجم في وذكره الحافظ النخشبي محمد بن محمد بن العزيز عبد محمد
السماع صحيح بالمكشوف، المعروف الحسناباذي طاهر فقال: أبو شيوخه

ًا، ول شتاء رأسإه يغطي ل كان متقن ثاقة الرأسا.ّ بمكشوف يلقب وكان صيف
وجه على بقعة أشرف إلى النسبة هذه الكاف، وتشديد الميم، المكي: بفتح

كل في العلم أهل من جماعة منها الوحي.ّ خرج ومهبط النأبياء منزل الرض
فن.ّ 
يكن التاريخ: لم في معين بن يحيى المكي: قال مسلم بن إسإماعيل وأما
ًا ًا.ّ فسمي مكة إلى والتجارة الحج يكثر كان لكنه مكي مكي
القلوب.ّ قوت كتاب صاحب المكي عطية بن علي بن محمد طالب أبو وأما

الزجي.ّ العزيز عبد عنه وغيره.ّ روى الجرجرائي المفيد بكر أبي عن حدث
ودخل بمكة ونأشأ الجبل أهل من طالب أبو العلف: كان بن طاهر أبو وقال

بغداد وقدما مقالته إلى فانأتمى سإالم بن الحسن أبي وفاة بعد البصرة
ًا الخطيب: صنف بكر أبو ذلك.ّ قال بعد عليه الناسا فاجتمع قوت سإماه كتاب
مجلس في مستشبهة منكرة أشياء فيه ذكر الصوفية، لسان على القلوب
أضر المخلوقين على تقال: ليس أنأه عنه وحفظ كلمه، في فخلط الوعظ

في الناسا على الكلما من وامتنع وهجروه، الناسا الخالق.ّ فبدعه من
مئة.ّ وثالث وثامانأين سإت سإنة من الخرة جمادى في الصفات.ّ وتوفي

المحدثاين، مشاهير من المكي، الزبرقان بن عباد بن محمد الله عبد وأبو
بن العزيز وعبد إسإماعيل بن وحاتم عيينة بن سإفيان عن وحدث بغداد سإكن
عياض.ّ بن وأنأس الدراوردي محمد
إسإحاق بن ومحمد الصحيحين في الحجاج بن ومسلم البخاري عنه روى

محمد بن الله وعبد البار علي بن وأحمد هارون بن وموسإى الصاغانأي
ومائتين.ّ وثالثاين خمسة سإنة المحرما غرة ومات البغوي

واللما الميم باب
والمنسب بلخ، قرى من قرية وهي ملبران، إلى النسبة الملبرانأي: هذه

إليها: 
ومن ثاقة، شيخ الملبرانأي، الهياج بن محمد بن يحيى زكريا بن يحيى زكريا أبو

ابن حوشب بن خراش بن الله عبد عن يرويها نأسخة عنده وكانأت بلخ، أهل
حوشب.ّ بن العواما بن حوشب بن العواما أخي
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آخرها وفي المهملة، الحاء وفتح اللما، وسإكون الميم، الملحمي: بضم
ًا، البرسإيم بمرو تنسج ثاياب وهي الملحم، إلى النسبة هذه الميم، قديم

النسبة.ّ  بهذه اشتهروا القدماء من وجماعة
الصوفي، الملحمي محمد بن علي بن محمد الله عبد أبو المتأخرين ومن
السمعانأي المظفر أبي الماما جدي بقراءة الكجي مسلم أبي مسند سإمع

بن الفاروق عن الدهان الحسين أبي عن القصاب موسإى بن العزيز عبد من
وتوفي.ّ  موته مرض في أحاديث عليه قرأت عنه الخطابي الكبير عبد
بن إبراهيم بن إسإحاق بن محمد بن الحسين بن علي الوهاب عبد تغلب وأبو

ًا كان الفارسإي، حنيفة بأبي ويعرف الملحمي الفارسإي المؤدب داوريد فقيه
ًا ًا، مقرئ الجريري.ّ زكريا بن المعافى الفرج أبي القاضي عن حدث فرضي
بن ثاابت المعالي وأبو الخطيب بن ثاابت بن علي بن أحمد بكر أبو عنه روى
ًا وكان عنه وقال: كتبنا الخطيب بكر أبو البقال.ّ ذكره إبراهيم بن بندار صدوق
ًا القرآن حفاظ أحد وكان ًا بالقراءات عارف المواريث وقسمة بالفرائض عالم

ًا وثالث وسإتين ثالث سإنة آخر في ولدته الشافعي.ّ وكانأت فقه لظاهر حافظ
مئة.ّ وأربع وثالثاين تسع سإنة من الحجة ذي في ومات مئة،
أهل من الملحمي، البلدي عطاء بن علي بن محمد بن علي سإعيد أبو وأما

محمد بن جعفر عن حدث إليها فنسب الملحم قطيعة في بغداد نأزل البلد،
بن يعقوب بن يوسإف وعن الموصليين ثاواب بن يزيد بن وثاواب الحجاج بن

من علمت وما الحافظ الخلل محمد أبو عنه وغيرهم.ّ روى الرموي محمد
ًا.ّ إل حاله خير
مولى الملحمي عمرو بن سإعيد بن حرب بن محمد بن أحمد الحسن وأبو

بن علي عن جرجان.ّ روى أهل من الجرجانأي الهاشمي علي بن سإليمان
أحمد أبو عنه وجماعة.ّ روى سإوار بن وعمران المدنأي مصعب وأبي الجعد

ًا وكان عمران أبي بن وأحمد عدي بن الله عبد يلقن وكان الكذب يتعمد كذاب
فيتلقن.ّ

الملح إلى النسبة هذه الحاء، آخرها وفي اللما، وفتح الميم، الملحي: بضم
النسبة:  بهذه والمشهور والطرف، النوادر يعني

نأوادره.ّ لكثرة الملح إلى نأسب الملحي الطامع أشعب
بغداد، أهل من الملحي، الصفار إسإماعيل بن محمد بن إسإماعيل علي وأبو

عرفة بن الحسن عن الملح.ّ يروي من يرويه ما لكثرة النسبة بهذه عرف
المروزي يحيى بن وزكريا المخرمي أيوب بن الله وعبد نأصر بن وسإعدان

ًا الرمادي منصور بن وأحمد ًا وخلق ًا وكان سإواهم، كثر ً أديب شعر.ّ له فاضل
ذكرهم يطول وخلق شاهين بن جعفر وأبو الدارقطني الحسن أبو عنه روى

حدثانا فقال شاهين ابن عنه البزاز.ّ روى مخلد بن الحسن أبو آخرهم
ًا يعرف شاهين بن وكان الملحي محمد بن إسإماعيل الملحي.ّ بابن أيض

إلى النسبة هذه المهملة، الحاء وكسر اللما، وسإكون الميم، الملحي: بكسر
بها:  والمشهور وبيعه، الملح

من الشاعر، الملحي العصب أبي بن الفتح بن محمد بن علي الحسن أبو
أبي بن الرحمن عبد بن أحمد عن الله.ّ حدث على المتوكل مولى بغداد، أهل

الجوهري.ّ علي بن الحسن محمد أبو عنه البزوري.ّ روى عوف
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إلى النسبة هذه المهملة، الطاء آخرها وفي واللما، الميم الملطي: بفتح
خرج من أكثر أن أذربيجان.ّ وسإمعت يلي مما الروما ثاغور من وهي الملطية،

إليها:  والمنتسب السإكندر المدينة هذه بني ضعفاء كانأوا المحدثاين من عنها
يضع كان الدجاجلة، من دجال بغداد، سإكن الملطي، نأجيح بن إسإحاق
ًا.ّ روى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول على الحديث جريج ابن عن صراح
بن وعلي الواسإطي النسائي حرب بن محمد عنه كثير.ّ روى أبي بن ويحيى

المروزي.ّ السعدي حجر
عن يروي حلب، سإكن بملطية، مولده السإدي، الملطي نأجيح بن وتماما

ًا.ّ الحديث منكر إسإماعيل، بن بشر عنه الله.ّ روى عبد بن وعون الحسن جد
لها.ّ المتعمد كأنأه الثقات عن موضوعة أشياء يروي

عنه روى البصرة، وأهل الرقاشي يزيد عن يروي الملطي، عمرو بن وضرار
ًا، الحديث منكر الناسا، في المناكير بالشياء المشاهير عن الرواية كثير جد
بآثااره.ّ الحتجاج بطل أخباره،

الحسين عروبة أبا الملطي.ّ سإمع الجراح بن محمود بن إسإحاق يعقوب وأبو
تاريخ في الحافظ الله عبد أبو الحاكم الحرانأي.ّ ذكره معشر أبي بن

وكان مقيم، كهل وهو نأيسابور علينا قدما الملطي يعقوب وقال: أبو نأيسابور،
عروبة أبا وسإمع حديثه سإمع حتى الصم العباسا لبي الملزمين من

وأقرانأه.ّ الحرانأي
إماما حمير مولى الملطي، مسلم بن محمد بن الله عبد بن محمد بكر وأبو

وكان وغيرهما وبكار قتيبة بن مرزوق بن إبراهيم عن حدث العتيق، الجامع
ًا.ّ قال المصري.ّ يونأس بن سإعيد أبو ذلك نأحوي

عن بعكبرا الملطي.ّ حدث الطائي العباسا بن إبراهيم بن محمد هشاما وأبو
بن الله عبد بن محمد عنه الفارسإي.ّ روى فروخ زاد بن الله عبد بن إبراهيم

الدقاق.ّ  نأجيب
بن محمد عن بها وحدث بغداد، قدما الملطي، أحمد بن إبراهيم بن والقاسإم
عمر بن وعلي الوراق لؤلؤ بن محمد بن علي عنه لوين.ّ روى سإليمان

ًا وكان السكري، ًا كذاب أمية أبي عن الغرباء عنه الحديث.ّ روى يضع أفاك
بعد ومات الباطيل، من عجائب مالك عن وعدلوين الله عبد بن المبارك

الحافظ سإعيد بن الغني عبد سإنين.ّ وكان وثالث وعشرين ثالث سإنة
ثاقة.ّ الملطيين في ليس يقول المصري

الملطي.ّ يروي سإفيان بن الرحمن عبد بن الحميد عبد بن محمد سإعيد وأبو
الملطي.ّ سإفيان بن الرحمن عبد جده عن
عن يروي الملطي الفقيه الشيخ أبي بن إبراهيم بن محمد الحسين وأبو

بن محمد بكر أبو عنهما روى سإفيان بن والحسن الله عبد بن إبراهيم
الصبهانأي.ّ المقرئ بن إبراهيم

من الملطي صلبة أبي بن عثمان بن يحيى بن أحمد بن سإليمان أيوب وأبو
إبراهيم بن وأحمد التستري زكريا بن موسإى عن يروي ملطية، أهل

أبو عنه روى وغيرهما، الحضرمي سإليمان بن الله عبد بن ومحمد العسكري
الغسانأي جميع بن أحمد بن محمد الحسين وأبو الحافظ المقرئ بن بكر

أنأه وذكر عهدته، من قال: براءتي شيوخه معجم في عنه روى ولما الحافظ
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بحلب.ّ منه سإمع
ملطية، جامع مسجد إماما التميمي عقبة بن أحمد بن غياث العطاف وأبو

بن إبراهيم بن محمد بكر أبو عنه روى الملطي، محمد بن فضيل عن يروي
الصبهانأي.ّ المقرئ

أبي بن الله عبد بن محمد بن طاهر بن محمد بن المجيد عبد العلء وأبو
خالد بن مالك بن الحم بن حيان بن بشر بن علي بن يحيى بن أحمد الخطاب

حمص إلى جده انأتقل الملطي، الشريد بن الحارث بن عمرو بن صخر بن
جوانأمرد بن الفرح سإمع بحمص، شاب وهو ملطية، الروما أخذت حين

هل فسألته الحافظ: رأيته النخشبي بن محمد بن العزيز عبد قال الزنأجانأي
أباه رأيت عليه.ّ ثام يدلني فلم حديث فقال: عندي حديث؟ عنده من ثام

البعلبكي، سإعيد بن الله عبد بن علي الحسن أبي من سإمع أنأه فذكر بدمشق
ًا منه أكتب أن أقدر فلم الجزء، معه يستصحب ولم ولم يحفظ، كان إذ شيئ
نأسخة.ّ معه يكن

وفي الكاف، وفتح الجيم، وضم اللما، وسإكون الميم، الملجكانأي: بضم
قديمة مرو قرى من قرية وهي ملجكان، إلى النسبة هذه النون، آخرها

منها.ّ  فرسإخين على معروفة
جرير عن يروي الملجكانأي، المروزي النأصاري الحكم بن علي الحسن أبو
سإلمة بن وحماد زيد بن وحماد المغيرة بن وسإليمان عوانأه وأبي حازما بن

بن الله عبد عنه روى وغيرهم الزنأاد أبي بن الرحمن وعبد الفضل بن وعدي
حارما بن بجير بن ومحمد البخاري إسإماعيل بن ومحمد الشاشي عوانأة أبي

سإت سإنة ومات البامشانأي، موسإى بن ومحمد عمر حفص أبي والد البجيري
ومائتين.ّ وعشرين

زرعة أبو ذكره هكذا بحر بن موسإى سإمع الملجكانأي، المجيد عبد بن وحمزة
السنجي.ّ

به عرف اسإم هذا القاف، آخرها وفي اللما، وسإكون الميم، الملقي: بضم
أبي ملقي وكان الجرجانأي الملقي إسإحاق بن يوسإف الحسن أبو الفقيه

كالمعيد.ّ سإمع أصحابه على الدروسا عليه يلقي يعني هريرة، أبي بن علي
بن الله عبد بكر وأبا السإتراباذي عدي بن محمد بن الملك عبد نأعيم أبا

أبو الحاكم منه سإمع وغيرهما، المكي المقرئ يزيد بن الله عبد بن محمد
بعد نأيسابور سإكن الجرجانأي، المقلي الحسن وقال: أبو الحافظ الله عبد

هريرة أبي بن علي أبي ملقي ورأيته بها توفي حتى العراق من منصرفه
في بنيسابور وتوفي جماعة عنه وتفقه سإنين، عندنأا يدرسا وكان القاضي،

بن الحسين مقبرة في ودفن مئة وثالث وسإبعين أربع سإنة رمضان شهر
معاذ.ّ 

شريح بن العباسا أبي خواصا من كان بغداد، أهل من الملقي، الطيب وأبو
يعرف الخلف مسائل في كتاب وله مجلسه، في والعادة لللقاء والمتولي
الموضوع.ّ حسن المجالس بعرائس

هذه النون، آخرها وفي اللف، بعدها والكاف، واللما الميم الملكانأي: بفتح
من شيء حبيب: كل ابن قضاعة.ّ قال من بطن وهو ملكان، إلى النسبة
بن جرما بن ملكان قضاعة في إل اللما سإاكنة الميم، مكسور ملكان العرب
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ًا السكون وفي قضاعة بن الحاف بن عمران بن حلوان بن ربان ملكان أيض
السكون.ّ  بن عقبة بن عياض بن عباد بن

هذه الجيم، آخرها وفي النون، وسإكون اللما، وفتح الميم، الملنجي: بكسر
بأصبهان، محلة إنأها قيل قد ملنجة لها يقال بأصبهان، قرية إلى النسبة

إليها: بالنسبة والمشهور

أهل من الملنجي، المقرئ يزدة بن الحسين بن محمد بن أحمد الله عبد أبو
الله عبد الشيخ وأبي القباب محمد بن الله عبد بكر أبي عن حدث أصبهان،

الخطيب علي بن أحمد بكر أبو عنه روى حيان، بن جعفر بن محمد بن
مئة.ّ وأربع وثالثاين سإبع سإنة الخرة جمادى في ومات البغدادي،

الحافظ، الملنجي سإليمان بن محمد بن إبراهيم بن سإليمان مسعود وبأبو
بن إبراهيم بن محمد بكر أبا سإمع والدب، الحديث في الفضلء من كان أبوه

محمد بن غانأم سإهل وأبو البغدادي الخطيب بكر أبو لي عنه روى المقرئ،
فارسا إلى رحل فكان مسعود أبو وأما الصبهانأي، الحافظ الواحد عبد بن

بأصبهان سإمع التخاريج، وخرج الشيوخ، عن وأكثر وبغداد، والجبال والبصرة
أحمد بن الحسن علي أبا وببغداد الحافظ مردويه بن موسإى بن احمد بكر أبا
عبد بن أحمد نأعيم لبي يستملي وكان سإواهما، كثيرة وجماعة شاذان بن

ًا ثالثاين من أكثر عنه لنا روى الحافظ، الله وخراسإان، والعراق بالشاما نأفس
مئة.ّ وأربع وثامانأين نأيف سإنة وتوفي

بن بكر أبو قال الملبخي، القرشي سإالم بن إبراهيم بن محمد الله عبد وأبو
القطان موسإى بن يوسإف عن يروي أصبهان: كان تاريخ في مردويه

إسإحاق بن أحمد بن الله عبد عنه روى وغيرهما، عرفة بن والحسن
الصبهانأي.ّ

تحتها، من باثانتين المنقوطة الياء وسإكون اللما، وكسر الميم، المليجي: بفتح
مصر.ّ أرض أسإفل من قرية وهي مليج، إلى النسبة هذه الجيم، آخرها وفي
أبو لي وقال شاهدتها، بمليج، تعرف مصر، ريف من ماكول: قرية ابن وقال

خليج، ولها مصر ريف من بلدة السإكندرانأي: مليج تفلينا بن الحسين
إليها:  بالنسبة والمشهور

من الطبيب بابن المعروف المليجي حميد بن موسإى بن عمران القاسإم أبو
بن ومهدي خالد بن وعمرو بكير بن الله عبد بن يحيى عن حدث مصر، أهل

الصدفي يونأس بن الرحمن عبد بن محمد سإعيد أبو عنه روى جعفر،
البغدادي.ّ وذكر المقرئ النقاش زياد بن الحسن بن محمد بكر وأبو المصري

ومائتين.ّ وتسعين خمس سإنة بمصر توفي أنأه يونأس ابن
ًا وكان بمصر، القضاة قاضي كان المليجي، وهب بن الحاكم وعبد عارف

ًا.ّ الفقهاء باختلف متكلم
وفي اللما بعد الساكنة تحتها من باثانتين المنقوطة والياء الميم، المليح: بفتح

النسبة:  بهذه والمشهور المهملة الحاء آخرها
أهلها، من الهروي، المليحي القاسإم أبي بن أحمد بن الواحد عبد عمر أبو

بن أحمد عن النيسابوري سإمعان بن محمد بن محمد منصور أبي عن يروي
الحسين أبي عن وحدث بالزهد، زنأجويه بن حميد عن الرذانأي الجبار عبد
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زكريا وأبي الفراتي أبي بن أحمد عمرو وأبي المخلدي محمد وأبي الخفاف
وحدث النأصاري، شريح أبي بن الرحمن وعبد الحيري إسإماعيل بن يحيى

الحسين عنه روى وجماعة، للبخاري الصحيح بكتاب التميمي حامد أبي عن
وغيرهما.ّ ولم الجبلي الربيع بن محمد سإعد وأبو الماما الفراء مسعود بن

الملك عبد بن الحسين الله عبد أبو عنه لي فروى بالسماع، عنه أحد يحدثاني
عن عليهما قرأت بأصبهان، الشحامي طاهر بن زاهر القاسإم وأبو الخلل

إجازة.ّ المليجي عمر أبي
يروي صدوق تفقه المليحي.ّ شيخ عمر أبي بن العلى عبد عطاء أبو وابنه
بن إسإماعيل محمد وأبي البسطامي الحسين بن محمد عمر أبي الفضي عن

ًا أربعين من أكثر عنه لي روى وغيرهما، المقرئ إبراهيم ونأيسابور بمرو نأفس
مئة.ّ وأربع وثامانأين نأيف سإنة وتوفي وهراة وأصبهان

تحتها، من باثانتين المنقوطة الياء وسإكون اللما، وفتح الميم، المليكي: بضم
والمشهور مليكة، أبي بن الله عبد وهو مليكة إلى النسبة هذه القاف، وكسر

إليها.ّ  بالنأتساب
الله عبد بن مليكة أب بن الله عبد بن الله عبيد بن بكر أبي بن الرحمن عبد
الجدعانأي، المليكي مرة بن تيم بن سإعد بن كعب بن عمرو ابن عابد جد بن

ابنه عنه روى والقاسإم، والزهري وطاوسا مليكة أبي ابن عمه عن يروي
ًا، الحديث منكر الرحمن، عبد بن محمد يشبه ل بما الثقات عن يتفرد جد
أكثر أن على أبيه من أو منه أخباره في الوهم كثرة أدري فل الثابات حديث
إملؤه اشتبه هنا فمن الخطأ فاحش وأبوه أبيه على يدور حديثه ومدار روايته
حديث عنها الله رضي عائشة عن عمه عن يروي الذي وهو تركه ووجب

صدق.ّ  وزير
القرشي المليكي مليكة أبي بن الله عبد بن زيد بن علي الحسن وأبو

عثمان.ّ روى وأبي عنه الله رضي أنأس عن البصرة.ّ يروي أهل من العمى،
ًا كان والبصريون، زيد بن وحماد عيينة وابن الثوري عنه ً شيخ يهم وكان جليل
المناكير فيها وتبين أخباره في ذلك كثر حتى الثاار في ويخطئ الخبار في

سإبع سإنة بعد مات به، الحتجاج ترك فاسإتحق المشاهير عن يرويها التي
ومئة.ّ وثالثاين إحدى سإنة قيل وقد ومئة، وعشرين

والميم الميم باب
الممزق: بضم الميم الولى، وفتح الميم الخرى، وتشديد الزاي، وفي آخرها القاف،

قال: هذا لقب شأسا بن نأها بن أسإود بن جزنأك الممزق، وإنأما سإمي بهذا السإم لبيت 
ً كنت فإن خير فكن مأكول
أمـزق ولمـا فأدركني وإلآكل

السين آخرها وفي الخرى، الميم وسإكون الولى، الميم الممسي: بضم
يقال بالمغرب قرية إلى النسبة هذه المهملة، السين آخرها وفي المهملة،

إليها:  والمنتسب ممسة، لها
المعروف الفقيه الفريقي التميمي محمد بن عيسى بن عباسا الفضل أبو

ممسة، لها يقال بالمغرب قرية يونأس: وهي بن سإعيد أبو قال الممسي بابن
مئة.ّ وثالث وأربعين ثالث سإنة في اليزيدي يزيد أبي مع الغز فتنة في قيل
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آخر المشددة الياء وكسر الخرى، الميم وفتح الولى، الميم المميز: بضم
الحرفة بهذه واشتهر يميز لمن اللفظة هذه الزاي، آخرها وفي الحروف

منهم:  بأصبهان جماعة
أصبهان، أصل من المميز، أحمد بن الله عبد بن محمد بن محمد منصور أبو

أبو منه سإمع التاجر، قوله خرشيد بن الله عبد بن إبراهيم إسإحاق أبا سإمع
معجم في عنه وروى الحافظ الشيرازي الوارث عبد بن الله هبة القاسإم
شيوخه.ّ

والنون الميم باب
الحاء آخرها وفي اللف، بعدهما المشددة، والنون الميم المناحي: بفتح

المناحي مناح بن عمران بن موسإى جد وهو مناح إلى النسبة هذه المهملة،
القاسإم وعن عفان بن عثمان بن أبان عن يروي المدينة، أهل من المديني،

بن الواحد وعبد أمية بن إسإماعيل عنه الصديق.ّ روى بكر أبي بن محمد بن
عون.ّ  أبي

وبعدها اللف بعد المكسورة المهملة والدال والنون الميم المناديلي: بفتح
إلى السبة هذه آخرها في واللما باثانتين، تحتها من المنقوطة الساكنة الياء
النسبة:  بهذه والمشهور ونأسجها، المناديل بيع
المؤذن، الحيري الحسن بن أحمد بن محمد واسإمه المناديلي الطيب أبو

عبد بن محمد أحمد أبي عن نأيسابور أهل عن حدث الصالحين، من وكان
معاذ بن وأحمد القهندزي مسعود بن الرحيم عبد بن ومحمد العبدي الوهاب

ومن القاضي، إسإحاق بن إسإماعيل عن العراق أهل ومن وأقرانأهم السلمي
وذكر الله عبد أبو الحاكم عنه مسرة.ّ روى أبي بن يحيى أبي عن الحجاز أهل
وثالث وأربعين إحدى سإنة رمضان شهر في قال: توفي إملء عنه كتب أنأه

مئة.ّ
النسبة هذه المهملة، الدال آخرها وفي النون، وفتح الميم، المنادي: بضم

أربابها، يطلبها التي المفقودة والشياء تباع التي الشياء على ينادي من إلى
النسبة:  بهذه والمشهور

أبا سإمع نأيسابور، أهل من المنادي، العابد محمد بن موسإى بن أحمد بكر أبو
الله عبد أبو الحاكم منه وغيره.ّ سإمع الماما خزيمة بن إسإحاق بن محمد بكر

سإمع الصالح الرجل العابد المنادي بكر أبو فقال التاريخ في وذكره الحافظ
مئة.ّ وثالث سإتين سإنة الخرة جمادى في وتوفي وأقرانأه خزيمة ابن
بغداد، أهل من المنادي، يزيد بن الله عبيد داود أبي بن محمد جعفر وأبو

هارون بن ويزيد أسإامة وأبا غياث بن وحفص الوليد بن شجاع بدر أبا سإمع
إبراهيم بن ومكي السمي بكر بن الله وعبد القاسإم بن هاشم النضر وأبا

إسإماعيل بن محمد عنه روى وغيرهم مسلم بن وعفان عبادة بن وروح
مخلد بن ومحمد البغوي محمد بن الله وعبد السجستانأي داود وأبو البخاري
الصفار محمد بن وإسإماعيل المنادي بن الحسين أبو ابنه وابن الدوري
بن سإهل وأبو السماك بن عمرو وأبو الرزاز البختري بن عمرو بن ومحمد

ًا، ثاقة القطان.ّ وكان زياد جمادى في أحمد.ّ ولد الناسا بعض وسإماه صدوق
اثانتين سإنة رمضان شهر في ومات ومئة، وسإبعين إحدى سإنة الولى

اثانين يقول: صمت واحدة.ّ وكان وسإنة سإنة مئة عن ومائتين وسإبعين
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ًا وتسعين وكان سإنين بسبع مني أكبر حنبل بن أحمد وقال: وكان رمضانأ
سإنين.ّ  بسبع حنبل بن أحمد من أكبر معين بن يحيى
أحمد بن إبراهيم القاضي منادي الزدي حماد بن بشر بن الهيثم النصر وأبو

منادي وكان مات، أن إلى وسإكنها أصبهان قدما البصرة، أهل من الخطابي،
وليد أبي عن يروي وكيله، وكان الخطابي، أحمد بن إبراهيم القاضي

بن والربيع الثارما زياد بن سإعيد بن ومحمد الحوضي عمر وأبي الطيالسي
عاصم بن وأحمد المديني نأصر بن محمد بن أحمد عنه وغيرهم.ّ روى يحيى

الصبهانأيان.ّ
وهي منارة، إلى النسبة هذه الراء، آخرها وفي والنون، الميم المناري: بفتح

إليها:  بالنسبة والمشهور غافق، من بطن
رضي طالب أبي بن علي شيعة من كان المناري، ثام الغافقي عامر بن إياسا

ًا، مشاهده.ّ سإمع معه وشهد مصر من إليه والوافدين عنه الله عنه حدث علي
وهب.ّ بن الله عبد عنه روى المناري، عامر بن أيوب بن موسإى أخيه ابن

الراء، آخرها وفي المعجمة، الشين وكسر النون، وفتح الميم، المناشر: بضم
بها:  واشتهر الجذوع، في به يعمل أو المنشار يعمل لمن اللفظة هذه
أبا سإمع بغداد، أهل من المناشر بهته بن حميد بن محمد بن عمر حفص أبو

بن ومحمد الفريابي محمد بن وجعفر الكجي الله عبد بن إبراهيم مسلم
ل ثاقة وكان بكير، بن عمير بن محمد عنه الصائغ.ّ روى العواما أبي بن صالح
سإبع سإنة في ومائتين.ّ وتوفي وسإتين خمس سإنة في ولدته وكانأت به بأسا

آخر، جزء آخر شيخ وعن جزء الفريابي عن عنده وكان مئة، وثالث وسإتين
ًا يحفظ وكان ًا حديث الكجي.ّ مسلم أبي عن واحد

الكاف، آخرها وفي المعجمة، الشين وكسر والنون، الميم المناشكي: بفتح
ينسب باب ومنها نأيسابور محال من محلة وهي مناشك، إلى النسبة هذه
منشك.ّ  دروازة لها يقال المحلة، هذه إلى
المناشكي أيوب بن علي بن الحسن بن محمد بن سإليمان القاسإم أبو منها

الفقيه.ّ
ًا كان تاريخ في الحافظ الله عبد أبو الحاكم الرأي.ّ ذكر أصحاب من فقيه

الرأي أصحاب فقهاء من رأيت قلما المناشكي القاسإم وقال: أبو نأيسابور
وتوفي الخمسين دون وسإنه المنية وأدركته جمعه، ما الحديث من جمع من
مئة.ّ وثالث ثامان سإنة الولى جمادى في
مهران ين يزيد بن موسإى بن الحسن بن إبراهيم بن محمد العباسا وأبو

باب على جلوسإه أكثر وكان بنيسابور، معروف شيخ المحاملي، المناشكي
بن والمسيب العبدي إبراهيم بن محمد سإمع هناك، له لشركة مكي خان
وقال: الحافظ الله عبد أبو الحاكم عنه وغيرهم.ّ روى سإوار بن وجعفر زهير
مئة، وثالث وسإتين النيف إلى وعمر والمئتين التسعين قبل الحديث كتب

وثالث وسإتين خمس سإنة رمضان شهر في وتوفي عمره، آواخر في وحدث
سإنة.ّ وتسعين أربع ابن وهو مئة
أحمد عن يروي المناشكي، حماد بن إسإحاق بن الفضل بن علي الحسن وأبو
بن محمد بن الحسين بن محمد الحسين أبو عنه روى زكير، بن يحيى بن

السلمي.ّ إسإماعيل
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المناكشي.ّ الفامي يوسإف بن إبراهيم بن جعفر بن محمد بكر أبو والقاضي
وبهراة القبانأي محمد بن والحسين البوشنجي الله عبد أبا بنيسابور سإمع

الدارمي.ّ سإعيد بن عثمان
يثني العنبري زكريا أبا وقال: سإمعت الحافظ الله عبد أبو الحاكم منه سإمع

سإنة.ّ تسعين ابن وهو مئة وثالث أربعين سإنة عليه.ّ وتوفي
بكر أبا المناشكي: سإمع يحيى بن علي بن محمد بن أحمد الحسن وأبو

وأقرانأهما الحسين بن الرحمن عبد سإعيد وأبا يوسإف بن الله عبد بن محمد
وسإبعين سإبع سإنة صفر في وتوفي الحافظ، الله عبد أبو الحاكم منه سإمع

مئة.ّ وثالث
مناشك.ّ محلة الحاكم: من المناشكي: قال الله عبد بن أحمد حامد وأبو

ًا.ّ روى بالحجاز وكتي زرارة بن وعمرو راهويه بن إسإحاق سإمع أبو عنه أيض
الحافظ.ّ الخرما يعقوب بن الله عبد

المكسورة، المهملة والطاء اللف، بعدهما والنون الميم المناطقي: بفتح
منطقة.ّ  جمع وهي المناطق إلى النسبة هذه القاف، آخرها وفي

من الرملي، المناطقي الوهاب عبد بن محمد بن أحمد النسبة بهذه اشتهر
القاسإم أبو عنه الصايغ.ّ روى إسإماعيل بن محمد عن الرملة.ّ يروي أهل

الطبرانأي.ّ أيوب بن أحمد بن سإليمان
المنبجي: بفتح الميم، وسإكون النون، وكسر الباء المنقوطة بواحدة وفي آخرها الجيم،

فراسا: منبج إحدى بلد الشاما وإياها عنى المير أبو 
المنية أسإباب خفت مابمنـبـج لعجوز لول

الروما أيدي في كان مما الشاما من نأاحية على غلب حين كسرى بناها ومنبج
وهو نأائب، بن أزدشير ولد من يزداينار سإمى نأار سإت بها وبنى منبه وسإماها

سإمي إنأما ويقال منبج، منبه العرب الفقيه.ّ فأعرب مجالد بن سإليمان جد
العلماء من جماعة بها.ّ ومنها كان المدينة اسإم على فغلب منبه، نأار ببيت

يونأس، بن عيسى عن يروي المنبجي، سإلما بن ومنهم: محمد والمحدثاين،
الباهلي.ّ محمد بن الفضل عنه روى

بن الفضل عنه روى يونأس، ابن عن يروي المنبجي، حجوة بن والضحاك
الباهلي.ّ محمد

القرشي عمرو بن وخالد وكيع عن يروي المنبجي، حجوة بن والضحاك
الموصلي.ّ وأحمد زياد بن الله عبد عنه الفرقسانأي.ّ روى مصعب بن ومحمد

المنبجي.ّ يوسإف بن
شعيب أبي بن أحمد عن يروي الحافظ المنبجي سإنان بن سإعيد بن وعمر

بن وسإعيد الحرانأي يحيى بن العزيز وعبد الزهري مصعب وأبي الحرانأي
بن سإليمان عنه محمد.ّ روى نأبن وبركة عمار بن وهشاما النفيلي حفص
اليقطيني الحسن بن ومحمد الجرجانأي عدي بن الله وعبد الطبرانأي أحمد

وغيرهم.ّ
الطبرانأي.ّ عنه روى إهاب، بن مؤمل عن يروي المنبجي زيد بن وعلي
كان الفقيه المنبجي سإاعد بن سإلمة بن الحسن علي أبو المتأخرين ومن
الزينبي نأصر أبي عن روى الدامغانأي الله عبد أبي القاضي على تفقه منها،
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ببغداد.ّ منه سإمعت الكرخي الحسن بن وعاصم
الرحمن عبد بن أحمد عن حدث المنبجي، هزهاز بن حاتم بن ومحمد

الشيبانأي.ّ الفضل أبو عنه روى الكزبرانأي،
وسإهل خبيق بن الله عبد عن حدث المنبجي، إسإحاق بن يوسإف بن وأحمد

الشافعي.ّ حجاج بن محمد بن عثمان شاكر أبو عنه روى صالح، بن
بن موسإى عن حدث المنبجي، الصبغ أبي بن أحمد بن صالح الفضل وأبو

بن محمد سإليمان أبو عنه روى الحمصيين، عوف بن ومحمد سإليمان
الحافظ.ّ المظهر بن ومحمد الحرانأي الحسين
عنه حجوة.ّ حدث بن الضحاك عن حدث المنبجي، إسإحاق بن ويعقوب

جعفر.ّ بن عثمان
واسإمه.ّ أشياء بمنبج منها شاهدت مصنفات له المنبجي الحافظ الزبير وابن

أبو.ّ وشيخنا
ماكول: رأيت ابن قال منبجي الشاعر البحتري عبيد بن الوليد عبادة وأبو

الجسر.ّ باب يقارب وقبره بها ودوره خطته
يعن يرو المنبجي وهب بن الصبغ بن الملك عبد بن الله عبد العباسا وأبو
أنأه وذكر جميع بن الحسين أبو عنه الحافظ.ّ روى المنبجي سإنان بن عمر
بمنبج.ّ منه سإمع

آخرها وفي الموحدة، الباء وضم النون، وسإكون الميم، المنبوزي: بفتح
إليه.ّ  المنتسب أجداد لبعض اسإم وهو المنبوز، إلى النسبة هذه الزاي،

عبد بن الواحد عبد بن علي بن الحسين بن محمد بن المؤمل البقاء أبو وهو
وكان بغداد، نأزل واسإط، أهل من الهاشمي، المنبوزي بن إسإحاق بن الله
ًا وكان النظامية، المدرسإة في الناسا يؤما ًا خير ًا صالح عز الله بكتاب قيم

سإمع عنه، وحدث البزاز، النقور بن محمد بن أحمد الحسين أبا وجل.ّ سإمع
سإنة ولدته وكانأت الدمشقي، المين الحسن بن الله هبة الحسين أبو منه

وخمس عشرة ثالث سإنة القعدة ذي في وتوفي مئة، وأربع وخمسين إحدى
بواسإط.ّ مئة

آخرها وفي الحروف ثاالث التاء وضم النون، وسإكون الميم، المنتوف: بفتح
الفاء.ّ 

مولى العسم، حبان بن يزيد بن الله عبد بن محمد الله عبد أبي لقب هذا
رضي عاصم بن وعلي سإوار بن شبابة سإمع بالمنتوف، ويعرف هاشم، بني
في اللف في وذكرته المحاملي القاضي عنه عبادة.ّ روى بن روح عنه الله

العسم.ّ
الراء، آخرها وفي المثلثة، الثاء وضم النون، وسإكون الميم، المنثوري: بفتح

إليه.ّ  المنتسب أجداد لبعض اسإم وهو المنثور، إلى النسبة هذه
الجمني المنثور بن القاسإم بن محمد بن الحسن بن محمد الحسن أبو وهو

ومن بها المتقدمين الشيوخ من كان الكوفة، أهل من المنثوري، الكوفي
ًا المعتقد سإيئ كان أنأه غير المذكورين رؤسإائها الرواية.ّ سإمع في عسر
القاضي الهروانأي الجعفي حسين بن الله عبد بن محمد الله عبد أبا بالكوفة

بن إسإماعيل القاسإم أبو عنه لنا الدنأيا.ّ روى في عنه حدث من آخر وهو
حمزة بن إبراهيم بن عمر البركات وأبو ببغداد السمرقندي بن أحمد
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وثالث وتسعين أربع سإنة رمضان شهر في ولدته وكانأت بالكوفة، الحسيني
بالكوفة.ّ مئة وأربع وسإبعين سإت سإنة شعبان في وتوفي مئة،

هذه النون، آخرها وفي الساكنة، النون بينهما والجيم، الميم المنجانأي: بفتح
أصبهان.ّ قرى من وهي منجان إلى النسبة

بن محمد عن يروي المنجانأي، أعصر بن البجة بن إبراهيم إسإحاق أبو منها
السريجانأي.ّ إسإحاق أبو عنه حدث الصبهانأي، عاصم

لمن هذا الميم، آخرها وفي الجيم، وكسر النون، وفتح الميم، المنجم: بضم
كثرة.ّ  وفيهم به ويقول النجوما علم يعرف
منصور أبي بن يحيى بن هارون بن علي بن أحمد الفتح أبو المحدثاين ومن

عنه روى المنجم هارون بن علي أبيه عن حدث بغداد، أهل من المنجم،
منجم منصور أبو وكان التنوخي المحسن بن علي القاسإم أبو القاضي
ًا.ّ وأما وكان المؤمنين، أمير المنصور المأمون منجم فكان يحيى ابنه مجوسإي

ًا هارون بن علي وكان موله، بذلك فصار يده على وأسإلم ونأديمه أبا مشهور
جماعة ثاقة.ّ وهم كان الفتح أبو وابنه الخلفاء، وخدمة والدب والعلم لفضل

وأبو الحسن، محمد وأبو المحسن، القاسإم وأبو أحمد، الفتح إخوة: أبو
المنجم.ّ بن هارون بن علي بنو الفضل منصور
كان بغداد، أهل من المنجم منصور أبي بن يحيى بن هارون بن علي وأبوهم
ًا ًا إخباري ًا أديب ًا، شاعر بن ومحمد السإدي موسإى بن بشر عن روى متكلم

أحمد ابنه عنه وطبقتهم.ّ روى المقدمي أحمد بن ومحمد اليزيدي العباسا
فتكلف ألثغ وكان المرزبانأي، الله عبد وأبو النوبختي الحسين بن والحسن

ومات ومائتين، وسإبعين سإت سإنة صفر في ولدته وكانأت ذلك أزال حتى
ببغداد.ّ مئة وثالث وخمسين اثانتين سإنة الخرة جمادى في

والشعار، للخبار راوية كان المنجم، منصور أبي بن يحيى بن علي وعمهم
ًا ًا، شاعر الغناء.ّ وصنعته الدب الموصلي إبراهيم بن إسإحاق عن أخذ محسن
بعده من وعند عنده وتقدما نأدمائه، خاصة من وكان المتوكل، جعفر ونأادما

رأى.ّ من بسر ودفن المعتمد أياما آخر وتوفي المعتمد، أياما إلى الخلفاء من
بغداد، أهل من المنجم منصور أبي بن يحيى بن علي بن يحيى أحمد وأبو

إبراهيم بن وإسإحاق الخزاز الحارث بن وأحمد بكار بن والزبير أبيه عن حدث
بن علي أخيه وابن يوسإف ابنه عنه روى العبدي، هفان وأبي الموصلي

الصولي، يحيى بن محمد بكر وأبو الحكيمي أحمد بن ومحمد علي بن هارون
ًا وكان ًا أديب المرزبانأي الله عبيد أبو الخلفاء.ّ ذكر من واحد غير ونأادما شاعر

ًا وأحسنهم زمانأه أهل أشعر مطبوع، شاعر فقال: أديب المنجم أحمد أبا أدب
ًا وأكثرهم وخص والمعتضد الموفق وجالس والعجم، العرب علوما في افتتانأ

الزاهرة وأنأجمه النضرة الدب شجرة من وهو بعده، من وبالمكتفي به
إحدى سإنة ولدته وكانأت والولد، الهل ومنجب والجداد، الباء فاضل

ثامان وسإنه مئة، ثالث سإنة الخر ربيع شهر في ومات ومائتين، وأربعين
سإنة.ّ وخمسون

أخرى، نأون وكسر الجيم وفتح النون، وسإكون الميم، المنجنيقي: بفتح
إلى النسبة هذه القاف آخرها وفي باثانتين، تحتها من المنقوطة الياء وسإكون
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بهذه وعرف والحصون القلع إلى الحجارة لرمي يعمل شيء وهو منجنيق،
جماعة.ّ  النسبة

المنجنيقي الطبري القاضي الله عبد بن علي بن الله عبد محمد أبو منهم
قضاء ولي قد وكان بالمنجنيقي، يعرفونأه جرجان وأهل بالعراقي، ويعرف
ًا.ّ قال جرجان الفقهاء في رأيت الحافظ: وقلما الله عبد أبو الحاكم قديم
ًا أفصح مذهب وعلى الفقه في الشافعي مذهب على يناظر منه، لسانأ

تسع سإنة صحبته أنأي وآخرها مرة غير نأيسابور ورد الكلما، في الشعري
سإمع ببخارى، ذلك بقرب توفي ثام بخارى إلى نأيسابور من وخمسين
صاعد بن محمد بن يحيى محمد أبا وبالعراق موسإى، بن عمران خراسإان
عليه فقاما السلطان وزير البستي جعفر وأبو بخارى معنا ودخل وأقرانأه،

ًا رضينا قد جعفر أبو الشيخ فقال عطاءه، في واسإتزاده الناسا بحضرة يوم
نأقلدك، ثام حالك نأستبرئ أن من بد ل أنأا غير فصاحتك رأيناه ما وأعجبنا

هؤلء بين من الحال باسإتبراء تخصني كيف الجليل الشيخ الله فقال: أيد
لي: فقال اليوما، ذلك بعد معه فاجتمعت مثلي حال يستبرئ ومن العمال،

 شهمرد؟ حال اسإتبرأت بمتن النصر؟ أبي حال اسإتبرأت بمن أقول أن أردت
بعد المفتوحة، والراء الجيم وضم النون، وسإكون الميم، المنجورانأي: بفتح

فرسإخين على بلخ قرى من قرية إلى النسبة هذه النون، آخرها وفي الواو
ومن منجوران، سإكة له يقال درب سإبذباقان سإكة في البلد وفي منها،

القرية.ّ 
 

عنه روى الرازي، جعفر وأبي شعبة عن يروي المنجورانأي محمد بن علي
بن حبان: علي بن حاتم أبو بلده.ّ قال وأهل البلخي الفضل بن الصمد عبد

الحسن أبي بن عمر شجاع أبو شيخنا وذكر بلخ، أهل من المنجورانأي، محمد
ماكول: منجوران لبن الكمال كتاب حاشية على قرأت فيما البسطامي

بن محمد الفضل أبو عنه ذكر غزنأة، طريق على بلخ من فرسإخين على قرية
المنجوري.ّ يقال محمد بن علي أن وذكر الحافظ نأاصر

الياء آخرها وفي الجيم، وضم النون، وسإكون الميم، المنجويي: بفتح
بكر أبي لجد اسإم وهو منجويه، إلى النسبة هذه باثانتين، تحتها من المنقوطة

المعروف الصبهانأي الحافظ أهرويه بن إبراهيم بن محمد بن علي بن أحمد
المتقنين، الحفاظ من كان نأيسابور سإكن أصبهان، أهل من منجويه، بابن

ًا وكان ً إمام ًا فاضل إبراهيم بن أحمد بكر أبا سإمع الحديث، من مكثر
محمد وأبا الحافظ أحمد بن محمد بن محمد أحمد أبا والحاكم السإماعيلي

الحسين بن أحمد بكر أبو عنه وغيرهم.ّ روى الصبهانأي جعفر بن الله عبد
بن الله عبد إسإماعيل وأبو المؤذن الملك عبد بن أحمد صالح وأبو البيهقي

منده بن إسإحاق بن محمد بن الرحمن عبد القاسإم وأبو النأصاري محمد
التاريخ في الحافظ الله عبد أبو الحاكم سإواهم.ّ ذكره كثرة وجماعة الحافظ

من نأيسابور نأزيل الصبهانأي علي بن أحمد بكر فقال: أبو لنيسابور
والتراجم الصحيح وجمع الحديث طلب في رحل العلم، طلب في المقبولين
إلى ورحل مئة، والثلث الستين بعد الحديث طلب ودراية بفهم والبواب
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في سإمعه أن بعد بخراسإان أقرانأه عن وأكثر السإماعيلي بكر أبي الشيخ
وقته.ّ  إسإناد وأدركك بلده

هذه اللما، آخرها وفي المعجمة، والخاء النون وفتح الميم المنخلي: بضم
بن عطاء منخل بني ومن لؤي بن سإامة من بطن وهو المنخل إلى النسبة
منخل بن كعب بن الله عبيد بن وسإيف المنخلي منخل بن عمرو بن يعقوب

بخراسإان.ّ  منخل بن قدامة بن الحشرج وبنو المنخلي،
ومكي فديك أبي ابن عن يروي النيسابوري، منخل بن محمد السإماء وفي

زياد بن محمد بن الله عبد بكر أبو عنه روى وغيرهما، إبراهيم بن
النيسابوري.ّ

آخرها وفي المعجمة، الذال وكسر النون، وسإكون الميم، المنذري: بضم
بن الحسن القاسإم أبي القاضي لجد اسإم وهو المنذر إلى النسبة هذه الراء،

ديمي بن الوليد بن عيسى بن علي بن غفان بن المنذر بن علي بن الحسن
الصفار محمد بن إسإماعيل سإمع بغداد، أهل من المنذري، الفارسإي المز بن

سإلمان بن أحمد بكر وأبا السماك بن عمرو وأبا الرزاز عمرو بن ومحمد
وطبقتهم المخلدي محمد بن وجعفر الطبسي علي بن الصمد النجاد.ّ وعبد

ًا وكان عنه وقال: كتبنا الحافظ الخطيب أبو ذكره ًا صدوق النقل صحيح ضابط
المواريث وقسمة بالفرائض العلم حسن وكان الفهم حسن الكتاب وكثير

ببغداد، القضاء على الضبي هارون بن الحسين الله عبد أبا القاضي وخلف
إلى بأضرة عاد ثام كثيرة، سإنين هناك القضاء فتولى ميافارقين إلى خرج ثام

الخرة جمادى مستهل ولدته وكانأت وفاته، حين إلى بها يحدث وأقاما بغداد
وأربع عشرة إحدى سإنة شعبان في ووفاته مئة، وثالث وثالثاين إحدى سإنة

مئة.ّ 
هذه المعجمة، الشين آخرها وفي النون، وسإكون الميم، المنشئ: بضم

والرسإائل.ّ  الديوانأية الكتب إنأشاء إلى النسبة
والمشهور بهذه النسبة السإتاذ أبو إسإماعيل الحسين بن علي بن عبد الصمد المنشئ
الصبهانأي، صدر العراق، وشهرة الفاق، غزير الفضل، لطيف الطبع، أقوما أهل عصره

بصنعة النظم والنثر، خدما الملوك وقربوه إلى أن شرف بفضله، وقتل بالري سإنة
خمس عشرة وخمس مئة.ّ روى لي عنه من شعره أبو الفتح النطزي بمرو، وأبو طاهر

العروضي ببلخ، وأبو بكر بن الشهرزوري بالموصل، وأبو الفضل الدباسا بايحلة على
الفرات وجماعة سإواهم.ّ

ومن مليح شعره ما أنأشدنأي أبو بكر محمد بن القاسإم الربلي إملء بجامع الموصل
الشمعة: أنأشدنأي أبو إسإماعيل المنشئ لنفسه في صفة 

لـقـائه بطيب يؤنأسني بالليلمساهـر بالبكاء لي ومساعد
يصاب أو المدامع هامي
بائه يموت أو الصابع حاميبعينه

بـغـنـائه مرهونأة فحياتهجسمه من به يغنى بما يحيى
وشقـائه بؤسإه في وفضلتهونأـحـولـه لونأه في سإاويته

وبـكـائه الدجا جنح وسإهادهقلـبـه يحرقه مثلي أنأه هب
ومسائه بصباحه كمعذبمرفه النهار طول أفوادع

خدما السيرة، حسن فاضل كاتب المنشئ:، بن عاصم بن محمد الفضل وأبو
في وله الرسإائل، ديوان في المنشئ وكان مدة ملكشاه بن سإنجر السلطان
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بهراة، داره في وخل الدنأياوية الشغال ترك ثام طويل، باع والنظم النثر
شعره من عنه وكتبت بهراة، لقيته بالعبادة، واشتغل الناسا مخالطة وترك
ًا ًا، شيئ بهراة.ّ مئة وخمس وأربعين اثانتين أو إحدى سإنة وتوفي يسير
بن موسإى بن إبراهيم بن محمد بن أحمد بن لله عبيد الفرج أبو القدماء ومن

بابن المعروف الكاتب الحضرمي هلل بن عثمان بن سإعيد بن القاسإم
خفيف بن وإبراهيم القاضي إسإحاق بن حماد بن إبراهيم عن حدث المنشئ،

ثاقة.ّ وكان الزهري القاسإم أبو عنه المرثادي.ّ روى
آخرها وفي المهملة، الصاد وفتح النون، وسإكون الميم، المنصور: بفتح

بنواحي بلدة فهي المنصورة والمنصور.ّ أما المنصورة إلى النسبة هذه الراء،
أظن.ّ  فيما المولتان

وفارسا، العراق سإكن المنصوري، القاضي صالح بن محمد بن أحمد أبو منها
ًا كان العباسا، بأبي يكنى سإمع الصبهانأي، علي بن داود مذهب على إمام

بني في نأسب وله الحافظ الله عبد أبو الحاكم عنه روى وطبقته، الثارما
أبو الحافظ الله عبد أبو الحاكم وقال المقدسإي الفضل أبو قال هكذا تميم،

عبد بن محمد بن الله عبد بن إسإحاق بن صالح بن محمد بن أحمد العباسا
الحارث عبد بن عامر بن سإالم بن مري بن عبدة بن الربيع بن الهيثم نأبن ربه
القاضي التميمي تميم بن مناة زيد بن سإعد بن كعب بن عمرو بن

من رأيت من أظرف من وكان العراق، سإكن المنصورة أهل من المنصوري،
سإتين سإنة بنيسابور بخارى إلى خرجوا الذين الرسإل جملة في ورد العلماء،

وقد ببخارى، منهم جماعة وعن عنه فكتبت ببخاري أنأا وكنت مئة، وثالث
أبا وبالبصرة الثارما، العباسا أبا بفارسا سإمع بنيسابور، منهم أخوانأنا كتب
سإتين.ّ سإنة بارجان القضاء إلى خراسإان من فانأصرف الهراتي، روق
سإمع أسإود، كان المقرئ، المنصوري مرة بن جعفر بن الله عبد محمد وأبو

الحافظ.ّ الله عبد أبو الحاكم عنه روى وأقرانأه، مكرما بن الحسن
ببغداد المؤمنين أمير المنصور جعفر أبي إلى انأتسبوا الهاشمية من وجماعة

جعفر أبي بن عيسى بن إبراهيم بن إسإماعيل بن الله عبد جعفر منهم: أبو
مدينة جامع إماما كان برية، بابن يعرف المنصوري الهاشمي المنصور

بن وإسإماعيل العطاردي الجبار عبد بن أحمد عن يروي ثاقة وكان المنصور،
ومحمد الدنأيا أبي بن بكر وأبي الحمسي علي بن وسإوادة القاضي إسإحاق

بن أحمد بن محمد الحسن أبو عنه وغيرهم.ّ روى الصائغ زيد بن علي بن
البزاز شاذان بن أحمد بن الحسن علي وأبو البادا بن علي بن وأحمد رزق

في وتوفي ومائتين سإتين سإنة في المنصوري برية بن جعفر أبو ولد وجماعة
يومه.ّ من ودفن مئة وثالث خمسين سإنة صفر
من المنصوري، الهاشمي محمد بن الله عبد بن العزيز عبد القاسإم وأبو

علي بن محمد الحسن أبو عنه روى وغيره، الباغندي بن بكر أبا سإمع أولده،
الزدي.ّ صخر بن

ًا، أولده من المنصور بن الحسن بن القادر عبد بن محمد الحسن وأبو أيض
فلج الذكر، دائم الشيبة مليح الوجه حسن وكان ومقدمهم البصرة باب شيخ
بن علي القاسإم أبا سإمع البصرة، بباب منزله في وبقي عمره، آخر في

المهروانأي بن أحمد بن محمد بن يوسإف القاسإم وأبا البسري بن أحمد
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مئة وخمس وثالثاين خمس سإنة رجب في وتوفي منه، وسإمعت وغيرهما،
أياما.ّ  بخمسة النأصاري الباقي عبد بن محمد بكر أبي شيخنا بعد

علي بن محمد بن العباسا بن الحسن بن محمد بن محمد العباسا أبو ومنهم
الهاشمي المنصوري جعفر أبي بن المهدي محمد بن الرشيد هارون بن

يحفظ وكان النهر وراء بما وحدث خراسإان، ورد بغداد، أهل من المنصوري،
بن الله عبد بكر أبي ن وحدث والشاما والجزيرة بالعراق الكثير كتب ويعلم،

جعفر وأبي البغوي محمد بن الله عبد القاسإم وأبي السجستانأي داود أبي
ومحمد الحرانأي معشر أبي بن الحسين عروبة وأبي الطبري جرير بن محمد

محمد بن الرحمن عبد سإعد أبو عنه سإواهم.ّ روى وجماعة الحلبي عيسى بن
سإنة سإمرقند علينا قدما المنصوري، العباسا وقال: أبو الحافظ الدريسي

الترك، بلد إلى سإمرقند من وأخرج بها فحدثانا مئة وثالث وخمسين نأيف
أبي بن داود له جمع قد وكان مئة، والثلث الستين قبل أظن فيما بها ومات

ًا هند والضعفاء الفرادات متابعة من أحاديثه في يقع البواب، من وشيئ
بفرغانأة العباسا أبو غنجار: توفي القلب.ّ وقال بها يطيب ل ما والمجهولين

مئة.ّ وثالث وخمسين سإبع سإنة في
أحمد بن الله عبد بن محمد بن العباسا بن العزيز عبد بن محمد الفضل وأبو
الله عبد بن علي بن محمد بن المنصور بن المهدي بن الله عبد بن محمد بن
كان بغداد، أهل من المنصوري، الهاشمي المطلب عبد بن العباسا بن

بن الحسن والعلم.ّ سإمع والفضل الخير أهل من وكان الحربية، جامع خطيب
القاسإم وأبا الواعظ سإمعون بن الحسين وأبا المخزومي القاسإم بن محمد

ومن المؤدب علي بن وإدريس الهاشمي موسإى أبي بن بكر وأبا الصيدلنأي
وذكره الحافظ الخطيب ثاابت بن علي بن أحمد بكر أبو عنه روى بعدهم،

ًا وكان عنه فقال: كتبت ًا صدوق ً خير ولد المعدلين الشهود أحد وكان فاضل
أربع سإنة المحرما في ومات مئة وثالث ثامانأين سإنة رمضان شهر من للنصف
الشاما.ّ بباب داره في ودفن مئة وأربع وأربعين
منصور أبي أصحاب وهم المنصورية، لهم يقال الشيعة غلة من وجماعة
منهم واحد لكل يقال السماء، من الساقط الكسف أنأه زعم الذي العجلي

المنصوري.ّ
في المشددة، المكسورة والفاء المفتوحة، والنون الميم، المنفري: بضم

بن إط بن منفر وهو تميم من بطن وهو منفر إلى النسبة هذه الراء، آخرها
منها:  تميم بن مناة زيد بن سإعد بن عبشمس بن كعب بن عمرو

كان المنفري، إط بن منفر بن جعونأة بن طارق بن عبيد بن الرحمن عبد
وبالكوفة.ّ بالبصرة الحجاج شرطة على

النسبة هذه القاف، وفتح النون، وجزما الميم، بكسر النسبة المنقري: هذه
مناة زيد بن سإعد بن كعب بن عمرو بن مقاعس بن عبيد بن منقر بني إلى
بن سإعد بن نأزار بن مضر بن الياسا بن طابخة بن اد بن مر بن تميم بن

منهم:  جماعة منهم كان عدنأان،
أبو معمر شبيب بن شيبة بن عبد الله بن عمرو بن الهتم بن سإمى بن سإنان بن خالد

بن منقر البصري المنقري الخطيب من أتباع البصرة، حدث عن الحسن ومعاوية بن
قرة وعطاء بن أبي رباح وهشاما بن عروة، روى عنه عيسى بن يونأس ومسلم بن

إبراهيم وأبو سإلمة موسإى بن إسإماعيل، وكان له لسن وفصاحة، قدما بغداد في أياما
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ًا عندهما، وغاب عن البصرة ًا عليهما أثاير المنصور فاتصل بالمهدي من بعده، وكان كريم
ًا من جلسائه فقال: مجزوء  الكامل: عشرين سإنة، ثام قدمها، فأتى مجلسه فلم ير أحد

 المنازل تفرقت بهم نالـذي القوما مجلس يا
ًاعمـارة بعد أصبحت الشمائل تخرقك قفر

ًا رأيتك فلئن آهل وأنأت أراك ربماموحـشـ
الرازي.ّ زرعة وأبو النسائي ضعفه

من منقر بني مولى التميمي يحيى بن يحيى زكريا أبو ولء إليها والمنتسب
زمانأه أهل سإادات من وكان مرو من وهو نأيسابور، سإاكني بن سإعد بني

ًا ًا علم ًا ودين ًا، ونأسك روى أنأس، بن ومالك بلل بن سإليمان عن يروي وإتقانأ
والناسا.ّ النيسابوري الحجاج بن ومسلم البخاري إسإماعيل بن محمد عنه

بن لحمد بدنأه بثياب وأوصى ومائتين وعشرين سإت سإنة صفر آخر في مات
الثياب.ّ تلك في الجمعات يحضر أحمد فكان حنبل،

أهل في عداده البزاز، التميمي المنقري شريح بن الحارث سإفيان وأبو
ًا يخطئ البصرة، أهل عنه وأيوب.ّ روى والحسن أبيه عن يروي البصرة، كثير

العالية أبي بن الحارث إنأه قيل وقد افرد، إذا به الحتجاج حد عن خرج حتى
القواريري.ّ  عنه روى الذي
من المنقري، السوية أبي بن الملك عبد بن الفضل بن العلء الهذيل وأبو
البصريون.ّ عنه روى عكراش، بن الله وعبيد أبيه عن يروي البصرة، أهل
حبان: ل بن حاتم أبو مشاهير.ّ قال أقواما عن مناكير بأشياء يتفرد ممن كان

اعتبر فإن الثقات منها وافق ما فأما بها انأفرد التي بأخباره الحتجاج يعجبني
ًا.ّ بذلك أر لم معتبر بها بأسإ

إن يقال المنقري، جناد بن إسإحاق بن يحيى بن إبراهيم بن محمد بكر وأبو
الوليد وأبا الفراهيدي إبراهيم بن مسلم سإمع الروذ، مرو من أصله

أبي بن ومحمد التبوذكي إسإماعيل بن وموسإى الحوضي عمر وأبا الطيالسي
وأبو البغوي محمد بن الله وعبد هارون بن موسإى عنه روى وغيرهم، غالب

البزاز نأجيح بن العباسا بن ومحمد المصري محمد بن وعلي الحكيمي عبد
سإنة من الحجة ذي في والمدينة السيالة بين مكة طريق في وغيرهم.ّ ومات

ومائتين.ّ وسإبعين سإت
ينقي من إلى النسبة هذه القاف، وكسر النون، وفتح الميم، المنقي: بضم

وهو:  الحنطة
أهل من المنقي الطحان سإعيد أب بن أحمد بن محمد بن أحمد العباسا أبو

ًا كان بغداد، ًا شيخ ًا، خير بن محمد الحسين أبا الشريف القاضي سإمع مكتب
حصل وهو الفاروزي بن الحسن وأبو بدمشق الحافظ بالله المهتدي بن علي
ببغداد.ّ مئة وخمس ثالثاين سإنة حدود في وتوفي الجازة عنه لي

الواعظ، المنقي بن هارون بن أحمد بن طلحة بن أحمد بكر أبو القدماء ومن
بكر وأبا الهاشمي برية بن جعفر وأبا النجاد سإلمان بن أحمد بكر أبا سإمع

ًا وكان الطستي، علي بن الصمد وعبد الشافعي الله عبد بن محمد شيخ
ًا ًا فقير منه الخطيب: سإمعنا ثاابت بن علي بن أحمد بكر أبو قال ثاقة مستور

يسكن وكان المدينة جامع في الحافظ الفوارسا أبي بن محمد بانأتخاب
مئة.ّ وأربع عشرين سإنة الحجة ذي في ومات العباسا، شارع
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والراء الدال وكسر الكاف، وفتح النون، وسإكون الميم، المنكدري: بضم
إليه.ّ  المنتسب أجداد لبعض اسإم وهو المنكدر، إلى النسبة هذه المهملتين،

بن محمد بن عمر بن الرحمن عبد بن عمر بن محمد بن أحمد بكر أبو وهو
عبد بن محرز بن الهدير بن الله عبد بن المنكدر بن محمد أولد من المنكدر،

القرشي مرة بن تيم بن سإعد بن حارثاة بن الحارث بن عامر بن العزيز
وحصل القاليم إلى ورحل بمكة، مولده كان الحافظ، المنكدري التيمي

يقول: أنأاظر وكان والفرادات، والعجائب المناكير حديثه في ويقع السإانأيد
بن وجعفر الدوري محمد بن العباسا عن حديث.ّ حدث ألف مئة ثالث في
عنه روى وغيرهم، السلمي إسإماعيل بن ومحمد الطيالسي عثمان أبي

وتوفي والعراق النهر وراء وما خراسإان ببلد حدث فإنأه كثيرة جماعة
بكر أبي بن الواحد عبد مئة.ّ قال وثالث عشرين سإنة بطخارسإتان

ومات قبره وبها الروذ مرو إلى فنقلناه بفرجستان والدي المنكدري: مات
مئة.ّ وثالث عشرة تسع سإنة الخرة جمادى من خلون لتسع الثلثااء ليلة

مع بنيسابور أقاما المنكدري، التيمي بكر أبي بن الواحد عبد عمر أبو وابنه
شيرويه بن محمد بن الله وعبد الحافظ أحمد بن جعفر وسإمع مدة أبيه

وفاة بعد نأيسابور إلى وانأصرف النهر وراء ما إلى أبيه مع خرج ثام وأقرانأهما،
خرج إنأه ثام قرانأكين بن منصور نأصر أبي الجيش صاحب أياما في وذلك أبيه،
البن ثام الب لوزارة الملوك أولئك عند فبقي بها فاسإتوزر الجوزجانأان إلى

عبد أبو الحاكم مئة.ّ ذكره وثالث وخمسين خمس سإنة ببخارى رأيته ما وآخر
بغتة جاءنأا ثام عليه وانأتخبت عنه قال: وكتبنا ثام التاريخ صاحب الحافظ الله
الرجال.ّ وقال عقلء من وكان مئة، وثالث وخمسين تسع سإنة جوزجانأان من

الزراد موسإى بن علي أن فبلغني ببخارى المنكدري عمر أبي مع الحاكم: كنا
ًا: يا له قال تميم من رجل عمر: أنأا أبو قرمطي.ّ فقال أنأك بلغني عمر أبا يوم

بما يتعلق ل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مدينة من والدي وكان قريش
موسإى.ّ بن علي فسكت محسود نأعمة ذي وكل القول هذا

الثاء آخرها وفي الواو، وفتح فتحها، أو النون وسإكون الميم، المنواثاي: بفتح
عكا.ّ أعمال من قرية وهي منواث، إلى النسبة هذه المثلثة،

وقته، في الصوفية شيخ المنواثاي، الروذباري عطا بن أحمد بن الله عبد وأبو
ًا بها وأقاما ببغداد، نأشأ سإاحل بلد من صور فنزل عنها انأتقل ثام طويلً، دهر

بها.ّ فدفن صور إلى فحمل عكا، أعمال من قرية بمنوائ، ومات الشاما،
المحاملي الله عبد أبي والقاضي السجستانأي داود أبي بن بكر أبي عن حدث

فيها وهم أحاديث روى وغيرهم البهلول بن إسإحاق بن يعقوب بن ويوسإف
ًا وغلط ًا غلط عبد أبي عن حدثاونأا الحافظ، الصوري الله عبد أبو قال فاحش

أحاديث عرفة بن الحسن عن الصفار محمد بن إسإماعيل عن الروذباري الله
يتعمد كان ممن أظنه الصوري: ول عرفة.ّ قال ابن عن الصفار يروها لم

الطوسإي السراج الحسن أبي بن الله عبد عنه عليه.ّ روى شبه لكنه الكذب
أبي بن أحمد بن الله وعبد الواعظ أحمد بن الحسين بن أحمد الحسين وأبو

مئة وثالث وسإتين تسع سإنة الحجة ذي في وفاته وغيرهم.ّ وكانأت السرى
بها.ّ فدفن صور إلى وحمل عكا عمل من منواث قرية في
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المنقوطة الياء آخرها وفي المشددة، النون وضم الميم، المنويي: بفتح
المنتسب أجداد لبعض اسإم وهو منويه إلى النسبة هذه تحتها، من باثانتين
إليه.ّ 
بن إدريس بن الله عبد بن محمد بن محمد بن الرحمن عبد سإعد أبو وهو

ترجمة في ذكرته الدريسي المنويي السإتراباذي منويه بن الحسن
جده إلى ينسبه ربما الراة بعض لن أوردته وإنأما الكتاب، أول في الدريسي

سإمرقند سإكن فيه، المتقنين الحديث حفاظ من هو وكان يعرف، حتى
مئة.ّ وأربع خمس سإنة الحجة ذي سإلخ في بها وتوفي

من باثانتين المنقوطة الياء وسإكون النون، وكسر الميم، المنيحي: بفتح
من قرية وهي المنيحة، إلى النسبة هذه المهملة، الحاء آخرها وفي تحتها،
إليها:  بالنأتساب والمشهور بها، وضيعة دمشق ضياع

المنيحي.ّ حدث الخشني يزيد بن خالد بن الملك عبد بن الوليد العباسا أبو
مالك بن أنأس بن أحمد الحسن أبو عنه روى حماد، بن عتبة خليد أبي عن

الدمشقي.ّ
آخرها وفي باثانتين، تحتها من المنقوطة الياء وسإكون الميم، المنيعي: بفتح

إليه، المنتسب أجداد لبعض اسإم وهو منيع، إلى النسبة هذه المهملة، العين
منهم: 

بالمنيعي، المعروف البغوي العزيز عبد بن محمد بن الله عبد القاسإم أبو
عصره، في بغداد محدث وكان منيع، بن أحمد بنت ابن لنأه المنيعي له وقيل
من العلماء إليه ورحل بالجداد الحفاد ألحق حتى الطويل العمر عمر

بن بكر وأبا حرب بن وزهير المديني بن وعلي حنبل بن احمد سإمع المصار
من عنه ومسلم.ّ روى البخاري شيوخ من كثيرة وجماعة وخلف شيبة أبي

بن محمد بن الله عبد محمد وأبو الطبرانأي أيوب بن أحمد بن سإليمان الئمة
عبد أحمد وأبو البستي حبان بن محمد حاتم وأبو الشيخ أبو الصبهانأي حبان
العباسا وأبو السإماعيلي إبراهيم بن أحمد بكر وأبو الحافظ عدي بن الله

وطبقتهم.ّ المعدانأي سإعيد بن أحمد
بن أحمد بن محمد بن حسان بن سإعيد بن حسان علي أبو الحاجي والرئيس

الوليد بن خالد بن الرحمن عبد بن خالد بن منيع بن محمد بن الله عبد
الروذ، مرو أهل من منيع العلى جده إلى النسبة هذه المنيعي، المخزومي

العبادة وكثرة السيرة وحسن والثروة والمروءة بالفتوة عصره أهل سإاد
والمدارسا والرباطات والمساجد الجوامع بنى البر، وأعمال الخير وفعل
المليح الكبير الجامع جملتها ومن أمورهم وترتيب العلماء بتربية وقاما

طاهر أبا بنيسابور سإمع وخراسإان والحجاز بالعراق الحديث سإمع بنيسابور،
محمد بن علي الحسن أبا وباسإفرايين الزيادي، محمش بن محمد بن محمد

الخطيب، محمد بن أحمد بن الحسن علي أبا وببلخ السقاء، بن علي بن
الحسين أبا وبمكة الضبي، ريذة بن الله عبد بن محمد بكر أبا وبأصبهان

كثيرة، جماعة منه وغيرهم.ّ سإمع البصري الزدي صخر بن علي بن محمد
يحدثانا ولم القشيري القاسإم أبي بن المنعم عبد المظفر أبو عنه لنا وروى

القعدة ذي من الجمعة يوما والعشرين السابع في سإواه.ّ وتوفي أحد عنه
بها.ّ  قبره وزرت الروذ بمرو مئة وأربع وسإتين ثالث سإنة
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ًا كان الرئيس، الماما المنيعي حسان بن الرزاق عبد الفتح أبو وابنه فقيه
ً ًا فاضل ًا، ورئيس والثروة، الحشمة في وتربى الرئاسإة حجر في نأشأ محتشم
وعلق به، وتخرج المرورذي، محمد بن الحسين علي أبي القاضي على تفقه
أبا وبسرخس الرحمونأي، سإهل وأبا وأسإتاذه أباه ببلده سإمع المذهب، عنه

الحسين بن أحمد بكر أبا وبنيسابور المظفري، الملك عبد بن محمد منصور
أبا وبهمدان السهلكي، أحمد بن علي بن محمد الفضل أبا وببسطاما البيهقي،

بن محمد بن أحمد الحسين أبا وببغداد الصائغ الرحمن عبد بن أحمد طاهر
أبا وبمكة الشاهد، علن بن أحمد بن محمد الفرج أبا وبالكوفة البزاز، النقور
الطبقة.ّ سإمع هذه من كثيرة وجماعة الشافعي الرحمن عبد أبا الحسن علي
الرحمن وعبد بمرو، السنجي شحمة أبو عنه لي روى الكثير، والدي منه

مرد السره الفتوح وأبو ديه، ببنج السراف بن الفضل وأبو الروذ، بور التيمي
وعمر ببلخ، الجنزي الفتوح وأبو بنيسابور، العصائدي وإسإماعيل بسرخس،

باسإفراين، المهرجانأي الفضل ابن بكر وأبو بنوقان، البجيري علي بن
وكانأت ذكرنأاهم، من سإوى كثيرة وجماعة بهراة، القاضي يحيى بن والفضل

إحدى سإنة القعدة ذي في وتوفي مئة، وأربع عشرة اثانتي سإنة في ولدته
الروذ.ّ بمرو مئة وأربع وتسعين

كان بالكمال، المعروف المنيعي حسان بن الرزاق عبد بن أحمد أبو وابنه
ًا ً فقيه ًا، فاضل الكبيرة المدرسإة وبنى عليه ودرسإوا الفقهاء إليه رحل مبرز
بن محمد بن العزيز عبد عنه، لنا روى جماعة عن حدث الروذ، مرو ببلده

نأيف سإنة في الروذ بمرو وتوفي وغيره، بجرجان الطبسي سإيما بن محمد
مئة.ّ وخمس وعشرة
عن اسإتغنينا وكثرة شهرة وفيهم النسبة بهذه انأتسبوا أولدهم من وجماعة
ذكرهم.ّ

باثانتين تحتها من المنقوطة والياء النونأين، وكسر الميم، المنيني: بفتح
وهذا سإنير، جبل قرية من قرية وهي منين، إلى النسبة هذه بينهما، الساكنة

منها:  دمشق، أعمال من الجبل
بن محمد عمر أبي عن حدث المقرئ، المنيني الله رزق بن محمد بكر أبو

الحافظ، الدربندي محمد بن الحسين الوليد أبو عنه روى فضالة، بن موسإى
من الشاما جميع في يكن ولم المسلمين ثاقات من وقال: كان عليه وأثانى
مئة.ّ وأربع عشر سإنة بعد وتوفي غيره، بكر بأبي يكتني

بين بنقطتين تحتها من المنقوطة الساكنة والياء الميم، المنيني: بضم
وهو:  إليه، المنتسب جدات لبعض اسإم وهو منينة، إلى النسبة هذه النونأين،

بن الرحمن عبد بن يحيى بن محمد بن علي بن الرحمن عبد الفضل أبو
مالك بن دارما بن نأهشل بن قيس بن جرير بن حبيب بن قطاف بن الفضل

بن الحسن أبي ابن وهو التميمي، المنيني تميم بن مناة زيد بن حنظلة بن
وأعيان نأيسابور وجوه من وكان الثالث الولد منينة بن الرحمن عبد أبي

مسلم بن محمد بن الله عبد بكر أبا ومروءة.ّ سإمع وشهامة ثاروة المشايخ
عنه وغيرهما.ّ روى الماما خزيمة بن إسإحاق بن محمد بكر وأبا السإفرايني

الفضل وأبي أحمد بأبي تكنيت قد وقال: كنت الحافظ الله عبد أبو الحاكم
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رحمة صلحهما من آيس ومرة أتوسإط كنت فمرة بينهما القائمة للوحشة
مئة.ّ وثالث سإتين سإنة من شعبان في وتوفي عليهما، الله

من باثانتين المنقوطة الياء آخرها وفي النون، وسإكون الميم، المنيي: بضم
لهذا ماكول: يقال ابن قال بالنأدلس قرية وهي منية، إلى النسبة هذه تحتها،

النسبة:  بهذه والمشهور عجم، منية الموضع
قاله مئة، وثالث خمس سإنة بالنأدلس توفي المنيي: محدث، سإعيد بن خلف

يونأس.ّ ابن
والواو الميم باب

هذه النون، آخرها وفي اللف، بعدهما الواو، وفتح الميم، الموانأي: بضم
منها:  نأسف، قرى من قرية وهي موان، إلى النسبة
الموانأي، النسفي العمي أبي بن محمد بن عثمان محمد أبو الزاهد الفقيه
محمد بن عمر حفص أبو عنه النسفي.ّ روى الفوارسا أبي القاضي عن يروي

وأربع وعشرين اثانتين سإنة القعدة ذي في النسفي.ّ وقال: توفي أحمد بن
مئة.ّ

وفي المشددة، المهملة الدال وكسر الواو، وفتح الميم، المؤدب: بضم
الدب والناسا الصبيان يعلم لمن اسإم هذا بواحدة، المنقوطة الباء آخرها

به: والمشهور واللغة،

ًا وكان المدينة، أهل من غفار، بني مولى المؤدب، كيسان بن صالح مؤدب
ونأافع والزهري عتبة بن الله عبد بن الله عبيد عن يروي العزيز، عبد بن لعمر
الهيئة ذوي من والفقه للحديث والجماعين المدينة أهل فقهاء من وكان

سإمع إنأه قيل وقد المدينة وأهل ومالك دينار بن عمرو عنه روى والمروءة،
بمحفوظ.ّ أراه وما عنهما الله رضي عمر ابن
وكان البصرة، أهل من المؤدب، قيس عبد بن محمد بن يحيى زكير وأبو

ممن وكان البصرة أهل عنه روى أسإلم، بن زيد عن يروي جعفر، بني مؤدب
غير صار منه ذلك كثر فلما تعمد، غير من المراسإيل ويرفع السإانأيد يقلب
ضير.ّ فل حدثاه من الثابات يخالف لم بما اعتبر وإن الوفاق عند إل به محتج
الله، عبيد آل مؤدب المؤدب، رزين بن سإليمان بن إبراهيم إسإماعيل وأبو
ومجالد والعمش وعاصم عمير بن الملك وعبد العوفي عطية عن روى
بن هارون عنه روى غفرة، مولى وعمر هرمز بن مسلم بن الله وعبد

شيبة.ّ قال أبي بن وعثمان موسإى بن وعباد الجرمي بن وسإعيد معروف
بأسا.ّ به ليس المؤدب إسإماعيل معين: أبو بن يحيى

مودي إلى النسبة هذه المفتوحة، المهملة والدال الميم، المودوي: بضم
ًا.ّ منها:  دخلتها أنأي وظني جماعة، منها خرج نأسف، قرى من قرية مجتاز

بن سإلمة بن الجوع قاتل بن الحارث بن حسان بن يزيد بن عصاما بن محمد
يروي مودي، قرية من المودوي، النأصاري النسفي أوسا بن يكرب معد

محمد بن جعفر ابنه عنه روى بشر، بن إسإحاق حذيفة أبي عن المبتدأ كتاب
وغيره.ّ المودي

بن وحماد أباه المودي.ّ سإمع يونأس بن منصور بن هاشم بن محمد علي وأبو
عنه وغيرهم.ّ روى النسفيين حمدويه بن أسإد الحارث وأبا سإوره بن شاكر
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خمس سإنة رجب في وتوفي المستغفري، محمد بن جعفر العباسا أبو
مئة.ّ وثالث وسإبعين

وفي المشددة، المعجمة الذال بعدها الواو، وفتح الميم، المؤذن: بضم
بلل منهم المساجد في يؤذنأون كانأوا لجماعة النسبة هذه النون، آخرها

كثيرة وسإلم.ّ وجماعة عليه الله صلى الله رسإول مسجد مؤذن الحبشي،
منهم:  لشهرتهم ذكرهم عن اسإتغنينا بعده

مولى حسان بن هشاما مسجد مؤذن المؤذن، الله عبد بن زربي يحيى أبو
عبد عنه عنه.ّ روى الله رضي مالك بن أنأس عن روى المهلب، بنت هند

بن وبشر إسإماعيل بن موسإى بن إبراهيم بن ومسلم الوارث عبد بن الصمد
وغيرهم.ّ الوضاح

المؤذن الدمشقي الثقفي صفوان بن صالح بن صفوان الملك عبد وأبو
بن وعمر عيينة بن وسإفيان مسلم بن الوليد عن يروي دمشق، مسجد مؤذن

شعيب بن ومحمد العزيز عبد بن وسإويد معاوية بن ومروان الواحد عبد
رواد، أبي بن العزيز عبد بن المجيد وعبد الجراح بن ووكيع ربيعة بن وضمرة

وغيرهم.ّ سإفيان بن والحسن الرازيان حاتم وأبو زرعة أبو عنه روى
روى جعفر، أبي عن مبشر عن روى بالكوفة، شريك مؤذن المؤذن، وطفيل

وسإمعته ذلك، يقول أبي حاتم: سإمعت أبي ابن سإلما.ّ قال بن عون عنه
مجهول.ّ يقول: هو
روى حمص، مسجد مؤذن حمصي، البراد، البزاز المؤذن بكار بن وعمران

بن والربيع خالد بن وعصاما حمزة أبي بن شعيب بن وبشر المغيرة أبي عن
ابن ذكر هكذا صدوق، وهو الصوري المبارك بن ومحمد عياش بن وعلي روح
حاتم.ّ أبي

سإاحل من أرسإوف، مدينة مؤذن الرسإوفي، المؤذن عمر بن وعامر
التنيس.ّ يوسإف بن الله عبد عنه روى البنانأي، ثاابت عن روى فلسطين،

مع الياء وبعدها المكسورة، والراء الواو، وبعدها الميم، الموريانأي: بضم
منها:  الهواز، قرى من قرية النون، آخرها وفي اللف،

أبو أيوب الموريانأي، كان من هواجن المنصور وكان إذا دعاه المنصور يصفر ويرعد،
فإذا خرج من عنده يراجع لونأه وفيه حكاية يطول ذكرها، قال الخواري: رأيت هذا في

الطويل: بعض مطالعاتي.ّ قال الخواري: وقرأت من شعره: من 
قـد مـا ألق لم ليتني أل

لـقـيتـه
النـاسا عيشة بأدنأى وكنت
ًا راضـي

يدعو المرء علو رأيت
انأحطـاطـه

من الحال الوسإيط ويضحي
نأاجيا ذاك

المنقوطة الياء آخرها وفي المهملة، السين وفتح الميم، الموسإائي: بضم
بن محمد أحمد أبي لجد اسإم وهو موسإى، إلى النسبة هذه باثانتين تحتها من

ًا كان نأيسابور، أهل من الموسإائي، حماد بن موسإى بن أحمد ًا ورع زاهد
من وكان جارنأا الموسإائي أحمد فقال: أبو الحافظ الله عبد أبو الحاكم ذكره
بن الحسين أبي ورفيق والصدقة والزهد الصلة وكثير البيوتات أهل أعيان

وأبا خزيمة بن إسإحاق بن محمد بكر أبا الحديث.ّ سإمع طلب في القاسإم أبي
وقال: توفي الحاكم، عنه روى وأقرانأهما، الثقفي إسإحاق بن محمد العباسا

مئة.ّ  وثالث وأربعين أربع سإنة من رجب في
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موسإى بن هارون بن أحمد بن محمد بن جعفر بن محمد جعفر أبو والسيد
الله رضي طالب أبي بن علي بن الحسين بن علي بن محمد بن جعفر بن

النسبة الموسإوي وسإنذكر الكاظم، موسإى إلى نأسبه الموسإائي العلوي عنه
قال: كان ثام الحافظ الله عبد أبي الحاكم تاريخ في رأيت هكذا أنأي غير إليه،
من وكان الناسا، وأياما والخبار النأساب حفظ في عصره في الشراف أحد

ومحبة الظاهرة المودة من إليه يرجع كان ما على العبادة في المجتهدين
الله يدين أنأه يذكر مرة غير الموسإائي جعفر أبا وأهله.ّ وقال: سإمعت العلم
صاعد بن محمد وأبا البغوي القاسإم أبا بالعراق سإمع أنأس، بن مالك بفقه

الرواية كثير وكان حاتم، أبي بن الرحمن عبد محمد أبا وبالري وطبقتهما،
ثالثاة في عندنأا تقية ل بيت أهل يقول: إنأا وكان الطاهرين، بيته أهل عن

الخفين.ّ على المسح وترك الموتى، قبور وزيارة الصلة، أشياء: كثرة
النسبة هذه الواوين، بين المفتوحة المهملة والسين الميم، الموسإوي: بضم

بن موسإى وهو الكاظم، موسإى إلى ينتسبون العلوية السادة من لجماعة
عنه الله رضي طالب أبي بن علي بن الحسين بن علي بن محمد بن جعفر
كثرة.ّ  وفيهم
على لنأهم الموسإوية لهم يقال المامية الطائفة من الشيعة غلة من وفرقة
ببغداد ومشهده وفاته، في يشكون وهم الصادق، جعفر بن موسإى انأتظار

ًا، قريش مقابر له ويقال التبن باب مشهد له يقال يزار، مشهور زرته أيض
موسإى.ّ بن علي الرضا بن محمد ابنه ابن مع مرة غير

المنقوطة الياء وفتح المهملة، السين وكسر الميم، الموسإياباذي: بضم
الذال آخرها وفي اللفين، بين بواحدة المنقوطة الباء وفتح تحتها، من باثانتين

والمشهور همذان، قرى إحدى وهي موسإياباذ، إلى النسبة هذه المعجمة،
إليها:  بالنأتساب

من المسياباذي، الحسن بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد العباسا أبو
وأربع ثامانأين سإنة حدود في وتوفي جماعة، عنه روى عن حدث همذان، أهل
مئة.ّ
شيخ كان بالكمال، المعروف الموسإياباذي أحمد بن الحسن علي أبو وابنه

القاسإم أبا سإمع الصالحين، الفقراء فيه يخدما رباط وله بهمذان، الصوفية
عبدوسا بن محمد بن عبدوسا الفتح وأبا الزجاجي حرب أبي بن الفضل

في ولدته وكانأت بهمذان، يسيرة أحاديث عنه كتبت وغيرهم، وأباه الهمذانأي
وتوفي.ّ بهمذان مئة وأربع وسإتين اثانتين سإنة المحرما

الياء وسإكون المعجمة، الشين وكسر الواو، وكسون الميم، الموشيلي: بضم
وهو موشيل إلى النسبة هذه اللما، آخرها وفي تحتها، من باثانتين المنقوطة

الغنائم إليها: أبو والمنتسب بلسانأهم، الله أسإماء من واسإم للنصارى كتاب
ورد مناظر، مفت ورع فاضل الرموي: فقيه الموشيلي الحسين بن غانأم
ًا بها وأقاما بغداد الله عبد محمد أبا وسإمع الشيرازي، إسإحاق أبي على متفقه

بكر أبو عنه لنا روى عنه، بأرمية وحدث الصريفيني، هزارمرد بن محمد بن
بكر أبي بن الفرج الروح وأبو البيوردي الفرائضي محمد بن أحمد بن الطيب

الحسين بن غانأم أسإتاذنأا الفرج: مات وقال بمرو، الرموي الفرج بن
ًا.ّ جده كان لي وقال مئة وخمس عشرين سإنة حدود في الموشيلي نأصرانأي
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آخرها وفي المهملة، الصاد وكسر الواو، وسإكون الميم، الموصلي: بفتح
لبلدها قيل وإنأما الجزيرة، بلد من وهي الموصل، إلى النسبة هذه اللما،

والئمة العلماء من جماعة منها خرج والفرات، الدجلة بين لنأها الجزيرة
أبو الموصل أهل من العلماء طبقات كتاب بنى فن كل وفي جنس منكل
لنأها الموصل لها قيل وإنأما الموصلي الزدي إياسا بن محمد بن يزيد زكريا

وبين وبينها الحديثة، تسمى الموصل ومدينة والدجلة، الفرات بين وصلت
ًا بها وأقمت دخلتها فراسإخ، القديمة عن بها وكتبت أياما عشرة من قريب
فهو: أهلها، من ليس وهو إليها، انأتسب من وأما المواصلة، من جماعة

ينتسب ارجان من وهو الموصلي، بهمن بن ماهان بن إبراهيم إسإحاق أبو
صحب لنأه الموصلي سإمي الفرسا.ّ وإنأما من وأصله الحنظليين، ولء إلى

ًا بالكوفة الكوفة من فخرج ذلك في أحواله عليه واشتدت الغناء في فتيانأ
ًا له فقال الكوفة إلى عاد ثام الموصل إلى الموصلي بالفتى إخوانأه: مرحب

حامل، وهي إبراهيم، بأما أرجان من خرج ماهان أبوه وكان عليه، ذلك فبقي
خمس سإنة دارما بن الله عبد بني في بها إبراهيم فولد الكوفة، فقدما

وسإافر الغناء عربي وطلب الشعر وقاما الدب في ومائتين.ّ ونأظر وعشرين
حتى ببغداد يزل ولم والملوك، بالخلفاء واتصل الغناء في برع حتى البلد إلى

المهلبي.ّ محمد بن يزيد خالد وأبو بكار بن الزبير عنه توفي.ّ روى
مليح النادرة حلو كان الموصلي، إبراهيم بن إسإحاق محمد أبو ابنه وأما

ًا المحاضرة ً ظريف وأبي بشير بن وهشيم عيينة ابن عن الحديث كتب فاضل
الغناء علم في وبرع عبيدة وأبي الصمعي عن الدب وأخذ الضرير، معاوية
وهو أنأفسهم، إلى ويقربونأه يكرمونأه الخلفاء وكان إليه، ونأسب عليه فغلب
قاضي بكار بن الزبير عنه الغانأي.ّ روى وسإماه الكبير الكتاب جمع الذي
خمسين سإنة في ولد إنأه وقيل وغيرهم، هارون بن وميمون العيناء وأبو مكة
ومائتين.ّ وثالثاين خمس سإنة ومات ومئة
الهيثم بن إبراهيم عن يروي الموصلي، ثاواب بن يزيد بن ثاواب بكر وأبو

الغسانأي.ّ جميع بن أحمد بن محمد الخير أبو عنه روى البلدي،
وعبادها، الموصل أهل زهاد من الموصلي، عمران بن معافى مسعود وأبو

وجعفر زياد بن والمغيرة كداما بن ومسعر الوزاعي عن روى بها، قبره زرت
بن ومحمد بشر بن والحسن يونأس بن الله عبد بن أحمد عنه روى برقان بن

بن وموسإى الهروي إبراهيم بن وإسإحاق الكبير عبد وابنه الروكانأي جعفر
وكان وكيع، وثاقه وطبقتهم، المكي مليح بن الوهاب وعبد الرقي مروان
له شيخ حنبل: المعافى بن أحمد العلماء.ّ وقال ياقوتة يسميه الثوري سإفيان

ً وكان أمره يعظم وجعل وحال، قدر ًا، رجل فقال: عنه زرعة أبو وسإئل صالح
ًا كان ًا.ّ عبد صالح

المنقوطة الياء آخرها وفي المهملة، الصاد وفتح الميم، الموصلئي: بضم
الذي النصارى لبعض اسإم وهو موصليا إلى النسبة هذه تحتها، من باثانتين
الرجل.ّ  هذا إليه ينتسب

وهو الرئيس أبو سإعد العلء بن الحسن بن وهب الموصلئي، من أهل كرخ بغداد، كان
أحد الكتاب المجودين، ومن يضرب به المثل ببغداد في الفصاحة وحسن الكتابة وكان

ًا فأسإلم في زمان الوزير أبي شجاع وحسن إسإلمه، وولي النيابة عن الوزير نأصرانأي
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بالكرخ وأضر في آخر عمره ورسإائله وأشعاره مدونأة بتداولها الناسا ببغداد، وتوفي
ًا في حدود سإنة تسعين وأربع مئة.ّ تقدير

أنأشدنأي أبو منصور بن الجواليقي ببغداد أنأشدنأي أبو سإعد بن الموصلئي الكاتب
لنفسه: 

التصابي روض إلى أحن
وأرتـاح

التصافي حوض من وأمتح
 وأمتاح

ًا وأشتاق رمـت كلما ريم
صـيده

سإـيوف عنه يدي يصد
وأرمـاح

فاح أو لح ما إذا غزال
نأـشـره

أرواح وتـعـذب أرواح تعـذب

النسبة هذه القاف، آخرها وفي والفاء، الواو وفتح الميم، الموفقي: بضم
بكار بن الزبير جمعها المليح، الحسن الكتاب والموفقيات الموفق، إلى

وأما الجيوش، وصاحب العهد ولي أحمد أبي بالله للموفق مكة قاضي
منهم:  أجدادهم، إلى نأسبوا فجماعة النسبة

محمد أبو ذكره مصر، نأزيل الكاتب، الموفقي بن محمد بن محمد الفرج أبو
الفرج وقال: أبو شيوخه معجم في النخشبي محمد بن محمد بن العزيز عبد

والمصعدين الفقراء على النفقة ودأبه السنة، أهل من صالح شيخ الموفقي
لكل مفتوح داره وباب الحج من والراجعين الحج إلى الخارجين الصعيد إلى
الحسين أبا سإمع شأنأه، من الحديث ليس ولكن للضيافة، مسده حضر من
الصواف.ّ جدار أبي بن أحمد بن الكريم عبد

اللف آخرها وفي الواو، بينهما المفتوحة، والقاف الميم، الموقانأي: بضم
بناها دربند من أظن فيما مدينة، وهي موقان، إلى النسبة هذه والنون،
النسبة:  بهذه والمشهور إليه، فنسبت نأوح بن يافث بن كاشح بن موقان

الراء وكسر وفتحها القاف، وتشديد الواو، وفتح الميم، الموقري: بضم
النسبة:  هذه المهملة،

من الملك عبد بن يزيد مولى القرشي، الموقري محمد بن الوليد بشر أبو
حجر بن علي عنه روى الخراسإانأي، وعطاء الزهري عن يروي الشاما، أهل

وسإويد موسإى بن والحكم الحرانأي الغفار عبد صالح وأبو مسلم بن والوليد
الزهري عن روى قرأه إليه دفع ما يبالي ل ممن كان بلده، وأهل سإعيد بن

المراسإيل يرفع وكان رواه كما قط، الزهري بها يحدث لم موضوعة أشياء
بن أحمد بن الله عبد بحال.ّ قال به الحتجاج يجوز ول الموقوف ويسند

ذاك ليس قال: آه العجائب الزهري عن يروي لبي: الموقري حنبل: قلت
الرازي: سإألت حاتم أبو كذاب.ّ قال معين: الموقري بن يحيى بشيء.ّ وقال

الشاما، أهل عنه فقال: يروي الموقري محمد بن الوليد عن المديني بن علي
الرازي: حاتم أبي ابن الديوان.ّ قال من الزهري نأسخ من كتبه أن وأرى

كتابه من يقرأ ل كان الحديث فقال: ضعيف الموقري الوليد عن أبي سإألت
الحديث.ّ فقال: لين عنه الرازي زرعة أبو وسإئل قرأه، كتاب إليه دفع فإذا

آخرها وفي المكسورة، والقاف الساكنة، والواو الميم، الموقفي: بفتح
الموقف يسمى مصر بفسطاط محلة وهي الموقف، إلى النسبة هذه الفاء،
منها: 
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كعب بن محمد عن بالموقف.ّ يروي يكون كان مصري الموفقي، حريز أبو
هارون وأبو بنعفير كثير بن وسإعيد وهب بن الله عبد عنه روى القرظي،

منكر فقال: هو عنه، أبي حاتم: سإألت أبي ابن قزوين.ّ قال نأزيل البكاء
يسمى.ّ ل مصري الحديث

المنقوطة والباء القاف وفتح واللما، الواو وسإكون الميم، المولقاباذي: بضم
مولقاباذ إلى النسبة هذه المعجمة، الذال آخرها وفي اللفين، بين بواحدة

خرج ملقاباذ، لها ويقال نأيسابور من الجنوب طرف على كبيرة محلة وهي
ًا والمحدثاين العلماء من كثيرة جماعة منها خرج كثيرة جماعة منها قديم

ًا ًا عشرين من قريبة جماعة عن وسإمعت وحديث منهم:  أهلها، من نأفس
العلم بيت من كان المولقاباذي حسان بن أحمد بن حسان الوليد أبو

ًا حج والعدالة، الغافر عبد الحسن أبو عنه وعمه.ّ روى أباه وسإمع عدة، نأوب
مئة.ّ وأربع سإبعين سإنة حدود في وفاته الفارسإي.ّ وكانأت إسإماعيل بن

ًا كان بالسديد، المعروف المولقاباذي الصمد عبد بن محمد منصور وأبو فقيه
ًا المديني أحمد بن علي الحسن أبا سإمع الجوينية، ببيت اختص مناظر
مئة.ّ وخمس وأربعين تسع سإنة وتوفي بنيسابور أحاديث منه سإمعت وغيره،

المولقاباذي.ّ قال الوراق طاهر بن محمد بن أحمد بن طاهر القاسإم وأبو
ًا وكان البلد أعلى في الله: محله عبد أبو الحاكم الطلب معرفة في مقدم

جماعة في يكن لم فإنأه مات أن إلى يورق كان أنأه إل البلد مشايخ زي في
ًا أحسن الوراقين وأبا خزيمة بن إسإحاق بن محمد بكر أبا سإمع منه خط
عنه وطبقتهم.ّ روى الزهري العباسا وأبا السراج إسإحاق بن محمد العباسا
مئة.ّ وثالث وخمسين سإبع سإنة وتوفي الحافظ، الله عبد أبو الحاكم

إلى النسبة هذه النون، آخرها وفي الواو، وسإكون الميم، المونأي: بفتح
منها:  همذان، قرى من قرية وهي مونأة،

المونأي: سإمع الصوفي عمر بن أحمد بن عمر بن الرحمن عبد مسلم أبو
الفضل وأبي أبيه عن حدث القليل إل منها يبق ولم أصوله وذهبت الكثير
وغيرهم الصدوقي البزاز عمر بن أحمد بكر وأبي القومسانأي عمر بن محمد

ًا عنه كتبت بالجازة، ًا شيئ وسإتين أربع سإنة في ولدته وكانأت بهمذان، يسير
مئة.ّ وخمس أربعين سإنة حدود في وتوفي بمونأه، مئة وأربع

الباء آخرها وفي الهاء، وكسر الواو، وسإكون الميم، الموهبي: بفتح
منهم:  المعافر، من بطن وهو موهب، بني إلى النسبة هذه الموحدة،

أهل من الموهبي، السإكندرانأي المعافري عباد بن الحكم بن عمارة بكر أبو
ً وكان معروف، حديثه السإكندرية، ًا، فاضل سإبع سإنة في توفي صالح

وخمسين.ّ سإت سإنة شوال في توفي وقيل ومائتين، وخمسين
الحارث، بن موهب بني من الموهبي، الكندي مرثاد بن عمرو بن وعياض

العطاء شرف في له يفرض أن فسأله مروان بن العزيز عبد على قدما
بمصر فأقاما العزيز عبد ذلك وفعل بمصر قومه على عرافة ويجعل ولولده

ًا السإفع بن وائلة عن يروي حمص من نأاقلة هو وقيل ًا.ّ ذكره حديث واحد
المنذر.ّ بن هانأئ
والهاء الميم باب
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هذه الراء، آخرها وفي الجيم، وبعدها الهاء، وفتح الميم، المهاجري: بفتح
بن الحسن بن الحسين محمد أبي أجداد لبعض اسإم وهو مهاجر، إلى النسبة
سإمع المحدثاين، كبار من كان نأيسابور، أهل من المهاجري السلمي مهاجر

حجر بن وعلي سإعيد بن وقتيبة الحنظلي إبراهيم بن إسإحاق بخراسإان
بن حميد بن ويعقوب الزهري مصعب أبا وبالحجاز وغيرهم، رافع بن ومحمد
رمح بن ومحمد اليلي سإعيد بن هارون وبمصر العلء بن الجبار وعبد كاسإب

عمار بن وهشاما اليتيم بن دحيم وبالشاما الليث، بن شعيب بن الملك وعبد
ثام خزيمة بن إسإحاق بن ومحمد طالب أبي بن إبراهيم عنه الشرقي.ّ روى

المهاجري وذكر ومائتين، وسإبعين ثامان سإنة الشرقي.ّ وتوفي بن حامد أبو
تلقين في كعب أبي حديث عن البخاري إسإماعيل بن محمد قال: سإألني

فكتبه.ّ  الصل إليه فحملت الماما
آخرها وفي المشددة، المعجمة والذال الهاء، وفتح الميم، المهذبي: بضم

وهو:  الرجل هذا معتق لقب وهو المهذب، إلى النسبة هذه الموحدة، الباء
جعفر أبي الولة مهذب عتيق المهذبي الهندي الله عبد بن مخلص الحسن أبو

الغنائم أبا بها سإمع بغداد أهل من الدامغانأي، علي بن محمد بن الله عبد
الرزاز بيان بن أحمد بن علي القاسإم وأبا النرسإي ميمون بن علي بن محمد

عبد بكر أبا وبنيسابور الحنبلي، طالب أبي بن علي بن محمد الفضل وأبا
ًا عنه وغيرهم.ّ كتبت الشيرويي الحسين بن محمد بن الغفار ًا شيئ يسير
ببغداد.ّ

بعد النون، آخرها وفي الراء، وفتح الهاء، وسإكون الميم، المهرانأي: بكسر
إليه.ّ  المنتسب لجد اسإم وهو مهران، إلى النسبة هذه اللف،

أهل من المهرانأي، المقرئ الزاهد مهران بن الحسين بن أحمد بكر أبو وهو
وكان التصانأيف، من وغيرها القراءات، في الغاية كتاب صاحب نأيسابور،

ًا ًا إمام ًا زاهد ًا ورع في والشاما العراق إلى رحل وعللها، بالقراءات عارف
خزيمة بن إسإحاق بن محمد بكر أبا بنيسابور سإمع القراءات أسإانأيد طلب

وغيرهم.ّ الماسإرجسي العباسا وأبا الثقفي إسإحاق بن محمد العباسا وأبا
بن أحمد سإعد أبو آخرهم جماعة في الحافظ الله عبد أبو الحاكم منه سإمع

المقرئ مهران بن بكر فقال: أبو التاريخ في الحاكم وذكره المقرئ إبراهيم
الدعوة، مجاب وكان القراء، من رأينا من وأعبد القراءات في عصره إماما
سإنة الشامل كتاب وهو القراءات في المصنف كتابه ببخارى عليه قرأنأا

سإنة بنيسابور المعيد جعفر أبي إلى حمل ثام مئة، وثالث وخمسين خمس
بكر أبو مرض قال منه.ّ ثام سإمعوها أجزاء عليه فانأتقيت أصوله وسإتين سإبع

في المرض به اشتد ثام رمضان شهر من الواخر العشر في مهران بن
يوما وتوفي بإصبعه، ويشير لي يدعو وكان به بما وهو عليه فدخلت شوال

وهو مئة، وثالث وثامانأين إحدى سإنة شوال من والعشرين السابع الربعاء
الطاهرية.ّ ميدان في عليه وصلينا سإنة، وثامانأين سإت ابن مات يوما

بعض ورأى الفلسفة، صاحب العامري الحسن أبو اليوما ذلك في وتوفي
قال: فقلت: فيها دفن التي الليلة في مهران بن بكر أبا المناما في الثقات

الحسن أبا أقاما وجل عز الله فقال: إن بك؟ الله فعل ما السإتاذ أيها
النار.ّ من فداؤك لي: هذا وقال بحذائي العامري
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الكرابيسي مهران بن يزداد بن حمدون بن العباسا بن محمد العباسا وأبو
وثالث خمسين سإنة في بغداد قدما نأيسابور، أهل من بالمهرانأي، ويعرف

خزيمة، بن إسإحاق بن ومحمد الخادي نأصر بن أحمد بن جعفر عن مئة.ّ روى
البزاز.ّ رزق بن أحمد بن محمد الحسن أبو عنه روى
أهل من النيسابوري، المهرانأي مهران بن حمدان بن محمد بكر وأبو

منصور.ّ روى بن وإسإحاق رافع بن ومحمد المروزي عمار أبا سإمع نأيسابور،
أبو وكان الري، أهل ومشايخ الرازي جعفر وأبو دينار بن الله عبد أبو عنه

عن المناكير يروي مهران بن حمدان بن محمد يقول: كان الحافظ أحمد
ًا كان فإنأه ذنأب فيها يكن ولم الطايكانأي، القاسإم بن محمد ًا شيخ من صدوق

مئة.ّ وثالث عشر ثالث سإنة شعبان في توفي الرأي، أهل
الموحدة:، والباء الراء، وفتح الهاء، وسإكون الميم، المهربانأانأي: بكسر

وهي مهربانأان؛ إلى النسبة هذه أخرى، نأون آخرها وفي اللفين، بين والنون
منها:  أصبهان، قرى من قرية

المنصور، موالي من المهربانأانأي، مما بن العباسا بن الرحيم عبد محمد أبو
العدنأي عمر أبي بن يحيى بن ومحمد المكي العلء بن الجبار عبد عن روى
حكيم بن عمرو أبو عنه روى المروزي، منيب بن العزيز عبد الدرداء وأبي

المديني.ّ 
عن يروي أصبهان، أهل من المهربانأانأي، أبان بن الفرخان بن محمد بكر وأبو
أبو عنه الضبي.ّ روى يونأس بن وأحمد الرانأزي الفرات بن أحمد مسعود أبي
المقرئ.ّ إبراهيم بن محمد بكر

الموحدة، والباء الراء، وفتح الهاء، وسإكون الميم، المهربندقشائي: بكسر
المعجمة، الشين وفتح القاف، وسإكون المهملة، الدال وفتح النون، وسإكون

مهربنذقشائي، إلى النسبة هذه باثانتين، تحتها من المنقوطة الياء آخرها وفي
أكثرها.ّ منها:  خرب الرمل، في مرو من فراسإخ ثالث على قرية وهي

ًا كان المهربندقشائي الحسين بن الحسن بن محمد الله عبد أبو ً إمام فاضل
ًا ًا ورع ًا متقن ًا عابد وكان تفقه، وعليه القفال بكر أبا أدرك السماع، من مكثر

وأبا القفال أحمد بن الله عبد بكر أبا أسإتاذه سإمع الماجان، أسإفل يسكن
محمود بن محمد جعفر وأبا الحافظ الكاتب الحسن بن مسلم أحمد

منصور وأبا الشيرنأخشيري بكر أبي بن الرحمن عبد أحمد وأبا الساسإنجردي
الفضل أبا بها وسإمع هراة إلى ورحل وغيرهم البرونأجردي الفضل بن أحمد

المعلم محمود بن الله عبد بن محمد أحمد وأبا الزاهد الهروي سإعد أبي بن
البغوي.ّ سإمع الجليل بن محمد بن أحمد حامد أبا ببغشور الطريق في وسإمع

نأصر أبي بن محمد الفضل أبو عنه لنا الئمة.ّ وروى من جماعة منه
محمد بن عمر حفص وأبو البزاز النجم أبي بن محمد طاهر وأبو المسعودي

وغيرهم.ّ القاشانأي يوسإف بن محمد بن محمد نأصر وأبو الفارمذي علي بن
مئة.ّ وأربع وسإبعين ثالث سإنة وقيل وسإبعين، أربع سإنة في مات

وفي الجيم، وفتح الراء، وكسر الهاء، وسإكون الميم، المهرجانأي: بكسر
لها ويقال أسإفرايين بلدة أحدهما شيئين إلى النسبة هذه النون، آخرها

لحسنه اللقب بهذا أسإفرايين لقب فيروز بن قباذ أن وحكي المهرجان،
إن وقيل الفصول، في المهرجان الوقات أطيب لن هوائه وصحة وخضرته
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بن بلش أخيه من هرب قباذ أن وهو بها، ولد أسإفراييني أنأوشروان كسرى
منه، للسإتمداد الترك ملك خاقان نأحو وأخذ المملكة على غلبه لما فيروز
إلى نأفسه فتاقت السإاورة، أجلة من رجل على المهرجان طريقه في فنزل

وسإار مضى ثام وحملت بها، ودخل فزوجه، السإوار ذلك بابنة فتزوج النساء،
ًا.ّ فلما معه وجه ثام سإنين أربع فدافعه واسإتمده خاقان، إلى انأصرف جيش
ًا ولدت قد فوجدها المرأة وطلب بالمهرجان، مر وبالغلما بها فانأطلق غلم

الرض فملك هلك قد أخاه ألفى المداين قدما فلما سإنين ثالث ابن وهو
المرأة ابن وهو أنأوشروان، بعده ملك ثام سإنة، وأربعين ثالث بعد ومات

غير يكن لم ولو الحصاء تفوت العلماء من جماعة منها المهرجانأية.ّ كان
عن حنبل بن أحمد وروى كثرة، فيهم فإن وأعقابهم وبنيه السندي بن رجاء
السندي.ّ  بن رجاء
المهرجانأي السعدانأي المهدي أبي بن مهدي بن الله عبد بن محمد بكر وأبو

شيخ المهرجان، قصبة من الحافظ: هو الله عبد أبو الحاكم النيسابوري.ّ قال
يحيى بن محمد بخراسإان سإمع بعبدك، يلقب وأبوه والحديث الرحلة كثير

وبالعراق مقاتل، بن محمد وبالري السندي بن رجاء بن ومحمد الذهلي
أبو عنه روى شبيب، بن الله عبد وبالحجاز الشج، سإعيد وأبا شبة بن محمد
وغيرهما.ّ عثمان أبي بن بكر أبي بن سإعيد وأبو الحافظ علي
أهل من البغدادي، المهرجانأي مهرجان بن الله عبد بن إسإماعيل هاشم وأبو

كريمة أبو عنه روى المقرئ حماد بن محمد عن حدث جده إلى نأسب بغداد
المؤذن.ّ الصيداوي العزيز عبد بن محمد بن العزيز عبد
من السإفراييني المهرجانأي السندي بن رجاء بن محمد بن محمد بكر وأبو

له، وأحفظهم وعلله بالحديث بينه أهل أعلم وكان ذكره، السابق أعقاب
ًا وكان ًا تقي ًا دين عمرو بن إبراهيم بن وإسإحاق جده سإمع عصره في مقدم

شيبة أبي بن بكر وأبا الزهرانأي الربيع وأبا له حنبل بن وأحمد زرارة بن
يحيى بن ومحمد الحرامي المنذر بن وإبراهيم نأمير بن الله عبد بن ومحمد

عبد أبو الحاكم مسلم.ّ قال شرط على الصحيح المسند عمر.ّ صنف أبي بن
وهو شرطه، يخالف أل جهد قد فوجدته أكثره في نأظرت وقد الحافظ، الله

بن والمؤمل الشرقي بن حامد أبو عنه شيوخه.ّ روى أكثر في يشاركه
ومائتين.ّ وثامانأين سإت سإنة وتوفي بعدهما فمن الحسن

وفي المفتوحتين، والقاف والراء الهاء، وسإكون الميم، المهرقانأي: بكسر
الري، قرى من قرية وهي مهرقان، إلى النسبة هذه والنون، اللف آخرها
منها: 

 
مهدي بن الرحمن عبد عن يروي الرازي، المهرقانأي عمر بن حفص عمر أبو

عنه روى الطيالسي، هو داود وأبي آدما بن ويحيى القطان سإعيد بن ويحيى
صدوق فقال عنه الرازي زرعة أبو سإئل الرازي، إدريس بن محمد حاتم أبو
ًا.ّ إل علمته ما قال ثام صدوق

النون، آخرها وفي والواو، الراء وفتح الهاء وسإكون الميم المهراونأي: بكسر
هكذا بهمذان قرى على مشتملة نأاحية وهي مهروان، إلى النسبة هذه

يقول.ّ  ببخارى الهمذانأي أيوب بن القاسإم أبي بن عتيق بكر أبا سإمعت
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نأزيل الهمذانأي، المهروانأي محمد بن أحمد بن محمد بن يوسإف القاسإم وأبو
ببغداد القدماء سإمع متصوف صالح صدوق ثاقة شيخ إليها، ينسب بغداد،
وأبا الفارسإي مهدي بن محمد بن الواحد عبد عمر أبا سإمع حدث حتى وعمر

الحسن بن الحسين الله عبد وأبا القرشي الصلت بن محمد بن أحمد الحسن
علي بن أحمد بكر أبو الماما الفوائد وانأتخب عليه انأتقى وغيرهم، الغضائري

المير خيرون بن الحسن بن أحمد الفضل وأبو الحافظ الخطيب ثاابت بن
وأبو بمرو الهمذانأي أيوب بن يوسإف يعقوب أبو عنه لي وروى البغداديان

بن محمد بكر وأبو بنيسابور القشيري القاسإم أبي بن المنعم عبد المظفر
وأبو الطاهري غالب أبي بن الرحمن عبد منصور وأبو النأصاري الباقي عبد

مات وإبراهيم، ببغداد الحافظ السمرقندي بن أحمد بن إسإماعيل القاسإم
ببغداد.ّ مئة وأربع وسإتين ثامان سإنة الحجة ذي في

الياء وسإكون الراء، وكسر الهاء، وسإكون الميم، المهريجانأي: بكسر
إلى النسبة هذه النون، آخرها وفي الجيم، وفتح باثانتين، تحتها من المنقوطة
منها:  مهيجان لها يقال مرو قرى من قرية إحداهما قريتان وهما موضعين

وهو المهريجانأي، عياض بن مرة بن الجهم بت الله عبد بن العباسا بن مطر
يده فمسح غلما، وهو عنه، الله رضي عفان بن عثمان لقي التابعين، من

ًا مئة عاش إنأه وقيل عمره، أطل وقال: اللهم ووجهه رأسإه على وخمس
عقب.ّ بها وله سإيارة، بن نأصر أياما بمرو سإنة.ّ ومات وثالثاين

قرية أنأها وظني المهريجانأي، محمد بن الحسين بن إبراهيم إسإحاق أبو وأما
عبد بن عمر بن الرحمن عبد سإعد أبي عن وحدث فارسا كازرون قرى من
الوارث عبد بن الله هبة القاسإم أبو منه محمد.ّ سإمع بن أحمد بن الله

شيوخه.ّ معجم ي عنه وحدث الحافظ، الشيرازي
الياء وسإكون الهاء، وسإكون الراء، وكسر الميم، المهريجميني: بكسر

وفي أخرى، وياء الميم، وكسر الجيم، وكسر تحتها، من باثانتين المنقوطة
على جرجان قرى من قرية وهي مهريجمين، إلى النسبة هذه النون، آخرها
منها:  جرجان، من خراسإان إلى منصرفي ليلتين بها منها.ّ بيت فراسإخ سإت

الخفافي سإعيد بن محمد بن عبدك بن سإعيد بن الصمد عبد القاسإم أبو
الماما والدي على بها وتفقه مرو قدما صالح، فاضل المهريجميني: فقيه

ًا وكان الرجوع، وقت بقريته لقيته الحديث، عنه وكتب الله، رحمه مريض
ًا، ًا وتركته أحاديث، عليه قرأت مدنأف وخمس وثالثاين سإبع سإنة شعبان في حي

مئة.ّ
إلى النسبة هذه الراء، آخرها وفي الهاء، وسإكون الميم، المهري: بفتح

مهرة.ّ 
روى العاصا، بن عمرو عن يروي مصر أهل من منها، المهري قرع بن وتميم

عمران.ّ بن حرملة عنه
عقيل عن يروي مصر أهل من المهري، سإعد بن رشدين الحجاج وأبو

وكان ومئة، وثامانأين ثامان سإنة مات وهب، وابن المبارك ابن روى ويونأس،
حديثه من ذلك كان سإواء إليه يدفع ما كل ويقرأ يسأل ما كل في يجيب ممن

حديثه.ّ مستقيم على أخباره في المناكير فغلبت غيره من أو
ً الحارث بن عمرو عنه حدث المهري، نأاشرة بن لقيط بن وحي ودار مرسإل
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معروفة.ّ بمهرة لقيط أبيه
عمرو، بن بكر عن يروي مهرة، بني من المهري خير بن السإود الخير وأبو
المقرئ.ّ الرحمن عبد وأبو يحيى بن معاوية عنه روى

في السإكندرية فتح الذي الجيش في كان أنأه مصري المهري قرع بن وتميم
ًا كان وأنأه الخيرة المرة ًا فأعطي أنأبت قد غلم بصرة أبي بعنوان سإهم

عنه روى بصرة وأبي عامر بن وعقبة العاصا بن عمرو عن يروي الغفاري،
المصري.ّ عمران بن حرملة

هذه الميم، آخرها وفي الزاي، وفتح الهاء، وسإكون الميم، المهزمي: بكسر
النسبة:  بهذه واشتهر مهزما، إلى النسبة

 
أبو هفان عبد الله بن أحمد بن حرب المهزمي الشاعر، الظن أنأه من أهل
البصرة، سإكن بغداد، وكان له محل كبير في الدب، وحدث عن الصمعي،
روى عنه أحمد بن أبي طاهر والجنيد بن حكيم الدقيق ويموت بن المزرع

وغيرهم، ومر أبو هفان في بعض طرق بغداد فرأى جماعة على فرسا،
فأنأشأ يقول: 

 داميه رحلتي من ورجليالرذلون ركب قد رب أيا
الزانأـيه بني فأرجل وإلمثلـهـم حاملنا كنت فإن

الساكنة الياء بعدها الفاء، وكسر الهاء، وسإكون الميم، المهفيروزي: بفتح
ماه إلى النسبة هذه الزاي بعدهما والواو المضمومة الراء ثام الحروف، آخر

منها:  شيراز، باب على قرية وهي فيروزان،
الشيرازي يوسإف بن علي بن أحمد بن الحسين بن علي القاسإم أبو

علي الحسين أبا وببغداد الخرجوشي، الله عبيد بشيراز المهفيروزي: سإمع
عبد محمد أبو منه وغيرهم.ّ سإمع القواسا عمر بن يوسإف الفتح وأبا عمر بن

به بأسا ل شيخ وقال: هو الحافظ النخشبي محمد بن محمد بن العزيز
بماه منه سإمع أنأه وذكر مئة، وثالث وسإتين خمس سإنة الصول.ّ ولد صحيح

شيراز.ّ باب على قرية فيروزان
المنقوطة الباء آخرها وفي اللما، وتشديد الهاء، وفتح الميم، المهلي: بضم

أمير الزدي صفرة أبي بن المهلب سإعيد أبي إلى النسبة هذه بواحدة،
وولء.ّ منهم:  نأسبة العشرة وأولده خراسإان

يزيد بن خالد بن منصور بن الحسين بن علي بن جعفر بن منصور نأصر أبو
في وإمامها سإمرقند مفتي الزدي.ّ كان المهلبي صفرة أبي بن المهلب بن

ًا الرأي أصحاب من المتأخرين عصر الله رحمه حنيفة أبي بمذهب عالم
ً وأصحابه عن الفتيا.ّ يروي في أحد عليه يقدما يكن ولم به، يقتدى فاضل

أبو البلخيين.ّ قال الصفار حم بن وأحمد محمد بن وفارسا يحيى بن أحمد
عبد الفقيه وخليفته تلميذه وحدثاني عنه الكتابة أرزق الدريسي: لم سإعد

مئة.ّ وثالث وخمسين اثانتين سإنة ومات أصحابه من وغيره محمد بن الكريم
بن الله عبد بن الخليل بن هارون بن أحمد بن هارون بن أحمد الحسن وأبو

القاسإم أبي عن المهلبي: حدث المهلب بن يزيد بن محمد بن القاسإم
بن محمد بن أحمد عنه النيسابوري.ّ روى زياد بن محمد بن الله وعبد البغوي
العتيقي.ّ منصور
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البصري المهلبي الزدي صفرة أبي بن المهلب بن حبيب بن عباد بن ومحمد
أبيه عن وحدث بالبصرة والمارة الصلة يتولى بمزيقياء.ّ كان المعروف

إسإحاق بن وإبراهيم القاسإم ابنه عنه بشير.ّ روى بن وهشيم المري وصالح
وغيرهم.ّ العيناء وأبو الرقاشي قلبة وأبو الكديمي العباسا وأبو الحربي

ًا وكان ًا.ّ قال كريم ًا: أردت المأمون له سإخي إسإرافك فمنعني أوليك أن يوم
له بالمعبود.ّ وقال ظن سإوء الموجود عباد: منع بن محمد فقال المال في

ًا: لو غني مولى له من المؤمنين أمير فقال: يا نأفسك على أبقيت شئت يوم
فليكرما يكرمني أن أراد للناسا: من وقال ذلك المأمون فاسإتحسن يفتقر، ل

منها وعنده برح فما نأاحية كل من إليه الموال فجاءت عباد، بن محمد ضيفي
ألف خمسون وعليه التجارب.ّ ومات تحنكه ل الكريم إن وقال واحد، درهم
قال: وفاته العتبي بلغ ولما ومائتين، عشرة سإت سإنة بالبصرة ومات دينار
بمجده.ّ حي وهي بفقده متنا نأحن

عن يروي يزيد، بن حماد ولد خال المهالبة، مولى المهلبي ذكوان بن ومحمد
بن إسإحاق بن محمد عنه وروى البصرة، أهل في عداده والحسن، مطر

روايته قلة على المشاهير عن والمعضلت المناكير الثقات عن يروي يسار،
به.ّ الحتجاج سإقط حتى
أبي بن المهلب آل مولى المهلبي عجلن بن خداش بن خالد الهيثم وأبو

أنأس بن مالك عن لها وحدث بغداد سإكن البصرة أهل من الزدي صفرة
عوانأة وأبي زيد بن وحماد ميمون بن ومهدي الرحمن عبد بن والمغيرة

الدورقي إبراهيم بن وأحمد حنبل بن أحمد عنه وغيرهم.ّ روى المري وصالح
قال: المثني بن محمد وحكى بالصدق، ووصفه ضعف وفيه الدوري وعباسا

بن خالد فلقي المصلى، من أضحى يوما في الحارث بن بشر مع انأصرفت
وبينك فقال: بيني السلما، في بشر فقصر عليه، فسلم المحدث، خداش
قال: فقال التغير؟ هذا فما عليك، تغيرت ما سإنة سإتين من أكثر من مودة

عندي وما الهدايا، فيه تستحب يوما هذا ولكن تقصير، ول تغير ههنا بشر: ما
إذ المسلمين أن الحديث في روي وقد لك، أهدي شيء الدنأيا عرض من

ًا أكثرهما كان التقيا ًا.ّ ومات أفضل لتكون فتركتك بصاحبه، أشبههما ثاواب ثاواب
ومائتين.ّ  وعشرين ثالث سإنة الخرة جمادى في
بن المهلب بن الله عبد بن يزيد بن خالد بن هانأئ بن إبراهيم عمران وأبو

العلماء من كان المهلبي، الشافعي الفقيه صفرة أبي بن المهلب بن عيينة
أبو الشيخ وكان الفقهاء، من جرجان أهل من يده على جماعة تخرج والزهاد

سإكة في دينار مسجد محلة في منزله وكان تلمذته من السإماعيلي بكر
روى السكة، داخل ومسجده هانأئ بن عمران أبي بسكة اليوما إلى تعرف

الجرجانأي زيد بن وإسإماعيل السمرقندي الرحمن عبد بن الله عبد عن
الرمادي، منصور بن أحمد عن وأكثر القلوسإي، إسإحاق أبي بن ويعقوب

سإنة يزار.ّ مات مشهور الله عبد قنطرة بقرب المقبرة في معروف وقبره
الحافظ عدي بن أحمد وأبو السإماعيلي بكر أبو عنه مئة.ّ روى وثالث إحدى

ًا اللباسا.ّ خرج حسن وكان وغيرهم موسإى بن وإبراهيم الجامع، إلى يوم
ًا لبس وقد زاهد، عالم إنأك له: يقال فقالت امرأة فرأته وتعسر فاخرة، ثاياب

الله من عمران: أسإتحي أبو فقال الله من تستحي ل الثياب هذه مثل تلبس
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ألبس.ّ فل هذه من أحسن ألبس أن
بن خالد بن المؤمن عبد بن الرحمن عبد بن أحمد بن جندب ذر أبو أخيه وابن
من المهلبي، صفرة أبي بن المهلب بن عيينة بن المهلب بن الله عبد بن يزيد
ماهيار بن الحسين بن ومحمد البحري يعقوب أبي عن جرجان.ّ يري أهل
زياد بن الله عبد بن محمد بن وأحمد العقبي العباسا بن وحمزة وجده وأبيه

ًا، النفس فقيه وكان وجماعة، السجزي أحمد بن ودعلج القطان روى متدين
وثالث وثامانأين سإت سإنة رجب في وتوفي السهمي يوسإف بن حمزة عنه
جده.ّ بجنب سإليمانأاباذ بمقبرة ودفن مئة

بن الله عبد بن يزيد بن خالد بن المؤمن عبد بن الرحمن عبد محمد أبو وجده
أهل من المهلبي، الزدي صفرة أبي بن المهلب بن عيينة بن المهلب
أبا وسإمع والحجاز، العراق إلى رحلة له وأهله، الحديث بيت من جرجان،

وجماعة.ّ السلمي محمد بن وعيسى المكي الزهر بن زنأبور بن محمد صالح
عدي بن الله عبد أحمد وأبو السإماعيلي إبراهيم بن أحمد بكر أبو عنه روى

تسع سإنة من المحرما بسلخ ومات الجرجانأي القصري الحسن وأبو الحافظ
سإليمانأاباذ.ّ بمقبرة ودفن مئة، وثالث
من الزد، مولى المهلبي، البصري راشد بن معمر عروة أبو القدماء ومن
العلماء ثاقات من وكان عمر، أبي بن معمر وهو اليمن سإكن البصرة، أهل

الهمدانأي إسإحاق وأبي كثير أبي بن ويحيى وقتادة الزهري عن يروي
وابن عروبة أبي ابن عنه الله رضي وشعبة الثوري عنه والعمش.ّ روى

الصنعانأي ورباح الفزاري ومروان علية بن وإسإماعيل المبارك وابن عيينة
جريج: ابن هماما.ّ قال بن الرزاق وعبد ثاور بن ومحمد يوسإف بن وهشاما
ًا، يعني الرجل، بهذا عليكم منه.ّ أعلم زمانأه أهل من يبق لم فإنأه معمر
قال معمر له: إن فقلت فأجابني، التفسير من شيء عن جريج ابن وسإئل

ًا قال: إن وكذا، كذا إلى معمر: جلست قال بأنأفع، العلم من شرب معمر
ًا منه سإمعت فما سإنة، عشرة أربع ابن وأنأا قتادة في منقش كأنأه إل حديث

الحسن جنازة إلى غلما وأنأا الصبيان مع معمر: خرجت صدري.ّ وقال
السإناد فإذا المديني: نأظرت بن علي الحسن.ّ قال مات سإنة العلم وطلبت

سإلمة بن وحماد عروبة أبي بن وسإعيد شعبة البصرة فلهل سإتة، على يدور
أربع سإنة باليمن حدان.ّ ومات مولى عروة أبا ويكنى راشد بن ومعمر

أدركهم نأفر سإتة إلى السإناد الرازي: انأتهى حاتم أبو ومئة.ّ قال وخمسين
الزهري الحجاز معمر.ّ من غير لحد اجتمع أعلم ل عنهم، وكتب معمر

قتادة، البصرة ومن والعمش، إسإحاق أبو الكوفة دينار.ّ ومن بن وعمرو
إل معمر إلى أحد يضم حنبل: ل بن أحمد قال كثير أبي بن يحيى اليمامة ومن

ًا وجدت منه.ّ للعلم أطلب معمر
إلى النسبة هذه المشددة اللما آخرها وفي الهاء، وكسر الميم المهلي: بضم

صنعاء، أهل من المهملي الصنعانأي مهل الله عبد بن محمد جد وهو الجد
عبد بكر أبو عنه هماما.ّ روى بن الرزاق عبد عن حدث.ّ يروي وبها مكة سإكن

الفقيه.ّ  النيسابوري زياد بن محمد بن الله
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التاء آخرها وفي المفتوحتين، الميمين بين الساكنة المهمتي: بالهاء
أجداد لبعض اسإم وهو مهمت إلى النسبة هذه فوقها، من باثانتين المنقوطة
وهو:  إليه المنتسب

 
لشيبانأي علي بن مهمت بن علي بن أحمد الفرج بن سإعد بن محمد نأصر أبو

ًا كان بغداد أهل من المعلم المهمتي الحلوانأي ًا أديب الحسين أبا سإمع مستور
المأمون بن علي بن الصمد عبد الغنائم وأبا الفريق بن علي بن محمد

روى وغيرهم، المسلمة بن محمد بن أحمد بن محمد جعفر وأبا الهاشميين
خمس سإنة ولد النأصاري، الزجي أحمد بن المبارك المعمر أبو عنه لنا

وخمس وعشرين اثانتين سإنة رمضان شهر في وتوفي مئة، وأربع وأربعين
ببغداد.ّ مئة
ألف واللما الميم باب

الميم، آخرها وفي المهملة، الحاء وكسر ألف، واللما الميم الملحمي: بفتح
النسبة:  بهذه الملحم.ّ والمشهور إلى النسبة هذه
المعروف البخاري جعفر بن موسإى بن محمد بن أحمد بن محمد نأصر أبو

بن محمد بن الله عبد عن وبغداد ببلده بخارى.ّ حدث أهل من بالملحمي،
سإليمان بن قريش بن ومحمد قريش بن محمد بن وعلي البخاري يعقوب
ببغداد وغيرهم.ّ وحدث الشاشي كليب بن والهيثم البخاري عقيل بن وحاتم
بن محمود عن الماما خلف القراءة وكتاب الصلة في اليدين رفع بكتاب

أبو منه الكتابين.ّ سإمع مصنف البخاري الله عبد أبي عن البخاري إسإحاق
بن محمد العلء أبو القاضي عنه وروى الدارقطني عمر بن علي الحسن

المأمون بن محمد بن علي ابنا الكريم وعبد الصمد وعبد الواسإطي علي
قيل جماعة في النرسإي حسنون بن محمد بن أحمد بن ومحمد الهاشمي

عشرة اثانتي سإنة ولدته كانأت وحفاظهم الحديث أصحاب أعيان من وكان
.395ّ سإنة شعبان من السابع في مئة.ّ مات وثالث

الملحمي أحمد بن محمد نأصر أبي بن علي بن الصمد عبد الفتح أبو وحفيده
أبو منه وجماعة.ّ سإمع الملحمي نأصر أبا جده سإمع صالح، البخاري: شيخ

صحيح به بأسا ل وقال: شيخ ذكره الحافظ، النخشبي العزيز عبد محمد
السماع.ّ

من الملحمي، سإلمة بن حمد بن هارون بن محمد بن إبراهيم إسإحاق وأبو
بن محمد بن وعمر الليث أبي بن الرحمن عبد أبي عن يروي بخارى، أهل
وثالث وسإتين اثانتين سإنة صفر في وتوفي خلف بن أحمد بن وإسإحاق بجير
مئة.ّ

وفي مكسورة، آخرها الميمين، بين ألف، واللما الميم الملمسي: بضم
الحضرمي.ّ خزيمة بن الملمس ولء إلى النسبة هذه المهملة، السين آخرها

مولهم، الملمسي ميسرة أبي بن الرحمن عبد بن العزيز عبد الصبغ وأبو
ًا مصر.ّ كان أهل من ًا أسإود وكان بأخبارهم عالم السإنان، متراكب قصير

ًا الخبار في وكان ًا، شيئ ابن عنه المثالب.ّ روى عنه أخذت من آخر وهو عجيب
.161ّ سإنة مولده  وكان222 سإنة قديد.ّ توفي وابن عفير
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الذي الموط وهو والملءة، الملء إلى النسبة هذه الميم، الملئي: بضم
بها:  والمشهور بيعه إلى النسبة هذه أن وظني خرجت، إذا المرأة به تتستر

بن يحيى عن يروي الكوفة، أهل من الملئي حرب بن السلما عبد بكر أبو
وأهل الكوفيان نأعيم وأبو غسان أبو عنه روى والبصريين، النأصاري سإعيد

ومئة.ّ وثامانأين سإبع أو سإت سإنة مات العراق،
بن المنهال عن الكوفة.ّ يروي أهل من الملئي، قيس بن عمرو الله عبد وأبو

بن الرحمن عبد قال والكوفيون الحمر خالد أبو عنه وعكرمة.ّ روى عمرو
بشيخ أشبهك سإلمة أبا فقال: يا سإلمة بن حماد إلى القوري مهدي: نأظر

الكوفة أهل ثاقات من الملئي، قيس بن قال: عمرو هو؟ قال: ومن صالح،
بن يسير بن قيس بن بعمرو هذا وليس وقرائهم بلده أهل وعباد ومتقنيهم،

أبيه.ّ عن روايته أكثر صدوق كوفي آخر شيخ ذلك عمرو
بن زهير بن حماد ابن عمرو، واسإمه لقب ودكين دكين، بن الفضل نأعيم وأبو

أهل من القرشي، الله عبيد بن طلحة آل مولى الملئي، الحول درهم
الملء، يبيعان واحد دكان في حر بن السلما عبد شريك وكان وأئمتها، الكوفة

كداما بن ومسعر العمش عن ألوف.ّ يروي عنه وعنده عنه الرواة من وكان
روى وغيرهم، خليفة بن وقطر وشعبة ومالك والثوري زائدة أبي بن وزكريا

أبي ابنا وعثمان بكر وأبو حنبل بن وأحمد البخاري إسإماعيل بن محمد عنه
مولده وعالم.ّ وكان راهويه بن الرازيان.ّ وإسإحاق حاتم وأبو زرعة وأبو شيبة
من أصغر وكان ومائتين عشرة تسع أو ثامان سإنة ومئة.ّ ومات ثالثاين سإنة
ًا.ّ  ثاقة كان ولكن ومزاح دعابة فيه وكان بسنة وكيع إمام
الكوفة، أهل من العبسي، الملئي إسإحاق أبي بن إسإماعيل إسإرائيل وأبو
الجماجم وكانأت بسنة، الجماجم بعد ولد حذيفة، بن سإعد مولى إنأه يل وقد
وعطية الحكم عن الثمانأين.ّ يروي قارب وقد ومات وثامانأين، ثالث سإنة

ًا وكان العراق أهل عنه وروى الله صلى الله رسإول أصحاب يشتم رافضي
الطيالسي الوليد أبو عليه وحمل مهدي بن الرحمن عبد تركه وسإلم عليه
ً ًا، حمل الحديث.ّ منكر ذلك مع وهو شديد
الضبي: الملئي العور كيسان بن - مسلم حمزة أبو - ويقال الله عبد وأبو

وشعبة الثوري عنه روى ومجاهد عنه الله رضي مالك بن أنأس عن يروي
أصل ل بما يأتي فجعل به يحدث ما يدري ل كان حتى عمره آخر في اختلط

بن ويحيى حنبل بن أحمد يتميز.ّ تركه ولم حديثه فاختلط الثقات عن له
معين.ّ

والياء الميم باب
الحاء آخرها وفي الحروف، آخر المشددة والياء الميم، المياحي: بفتح

بن محمد حامد أبي لجد اسإم وهو مياح إلى النسبة هذه اللف بعد المهملة
الحضرمي المياحي مياح بن سإليمان بن حميد بن الله عبد بن هارون

السمتي يوسإف بن خالد الباء.ّ سإمع في ذكرته وقد بالبعرانأي، المعروف
وسإمع البصريين، من وغيرهم نأصر بن وعلي علي بن وعمرو علي بن ونأصر

الرحمن عبد مسلم وأبا شجاع بن الوليد هماما وأبا إسإرائيل أبي بن إسإحاق
ًا عنه كتبنا الدارقطني وغيرهم.ّ وقال الواقدي واقد بن ًا.ّ وكانأت حديث كثير

مئة.ّ  وثالث وعشرين إحدى سإنة المحرما من يوما أول في وفاته
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أبي بن الملك عبد وعن مجاهد عن سإريع: يروي بن مياح السإماء وفي
يزيد بن يوسإف معشر وأبو البرسإانأي بكر بن محمد عنه مخدورة.ّ روى

البراء.ّ
الميافارقي: بفتح الميم، والياء المشددة، آخر الحروف، والفاء بين اللفين، وفي آخرها
الراء، والقاف، هذه النسبة إلى ميافارقين، وهي مدينة كبير عند آمد من بلد الجزيرة

ولكثرة حروفها وثاقلها خففوا هذه النسبة وأسإقطوا من أولها ذكر ميا وقالوا: الفارقي،
واشتهر أهلها بهذه النسبة غير أنأي ذكرت فإن النسبة قد ترد إليها المافرقي

الشعراء: والميافارقي والميافارقيني ولهذا قال بعض 
بميافارقينا كليلتنانأنمها لم بآحد وليلتنا

الفارقي.ّ في النسبة هذه ذكرت وقد
وفي النون، وفتح تحتها، من باثانتين المنقوطة والياء الميم، الميانأجي: بفتح

طاهر بن محمد الفضل أبو قال موضعين إلى النسبة هذه الجيم، آخرها
الحافظ الفضل ن محمد بن أحمد العلء أبو عنه حدثاني فيما المقدسإي

ولست بالشاما موضع إلى منسوب المقدسإي: الول قال أصبهان بجامع
منهم:  الميانأج، له يقال منه هو موضع أي في أعرف

أبو بكر يوسإف بن القاسإم بن يوسإف الميانأجي.ّ سإمع محمد بن عبد الله السمرقندي
بالميانأج.ّ روى عنه أبو الحسن محمد بن عوف الدمشقي.ّ

وأبو مسعود صالح بن أحمد بن القاسإم الميانأجي.ّ سإمع أبا الحسن الدارقطني وطبقته
حدثانا عنه أبو معشر عبد الكرمي بن عبد الصمد المقرئ الطبري بمكة.ّ

وأبو عبد الله أحمد بن طاهر بن النجم الميانأجي روى عنه يوسإف بن القاسإم الميانأجي
ومات بالميانأج.ّ

والثانأي منسوب إلى ميانأه أذربيجان منها: القاضي أبو الحسن علي بن الحسن بن علي
الميانأجي قاضي همذان اسإتشهد بها.ّ

وولده أبو بكر محمد: سإمعا الكثير وتفقها، هذا كلما المقدسإي.ّ
وأما القاضي أبو الحسن علي بن الحسن بن علي الميانأجي، أحد الفضلء المشهورين

بالعراق.ّ تفقه ببغداد على القاضي أبي الطيب الطبري، وكان شريك الشيخ أبي
إسإحاق الشيرازي في الدرسا وكان يرجع إلى معرفة تامة بالفقه والدب.ّ سإمع أبا

الحسن علي بن عمر القزويني وأبا محمد الحسن بن محمد الخلل وأبا الحسين أحمد
بن محمد النوري وغيرهم روى لنا عنه أبو نأصر محمد بن محمد بن الحسن الصائغ

ًا للشيخ أبي إسإحاق الشيرازي بأصبهان ولم يحدثانا عنه فيما أظن أحد سإواه ورأيت كتاب
إلى القاضي الميانأجي فكتب على عنوانأه: مشاكره والمفتخر به والداعي له إبراهيم بن

علي الفيروزابادي، ومن شعره المليح ما أنأشدنأي أبو الفتوح محمد بن محمد بن علي
الطائي إملء من حفظه بهمذان أنأشدنأي أبو بكر محمد بن علي بن الحسن الميانأجي

أنأشدنأا والدي القاضي أبو الحسن لنفسه يمدح ماوشان همذان وهي موضع بسفح
الوافي: الجبل كثير الشجر والخضرة والماء العذب والظلل.ّ من 

ماوشـان بوادي فحيهلالجنان من الحسان ذكر إذا
ًا تجد ًا وملهىهـم كـل يشعب شعب شان كل عن ملهي

ًا ومغنى الغوانأـي على تدل وغنيةظبي كل عن مغني
والمثـانأـي الثالث من ألذماء وخرير مونأق بروض
وكالجمـان كالعقيق تراهاثامـار على الهزار وتغريد

ً لك فيا  الزعفران بدرب أصيحابياشتياقـي لول منزل
ًا اسإتوى إسإحاق أبي الشيخ يدي بين البيات هذه أنأشدت فلما وكان جالس
ًا عهده!! اشتاق أحسن ما أنأا، الزعفران درب بأصحاب وقال: المراد متكئ
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الجنة.ّ من إلينا
قتل الميانأجي الحسن أبا القاضي أن الديلمي شهردار بن الكياشيرويه ذكر

إحدى سإنة شوال في الصبح صلة في مسجده في بالعصبية بهمذان
مئة.ّ وأربع وسإبعين

ً وكان بهمذان القضاء ولي الميانأجي، علي بن محمد بكر أبو وابنه ًا فاضل ذكي
بهمذان.ّ الطائب جعفر أبي بن محمد الفتوح أبو عنه لنا روى الظاهر، حسن

سإديد صالح فقيه الميانأجي محمد بن محمد بن محمد الله عبد أبو وأما
أبي على بقراءتي وسإمع مكة، طريق في تصاحبنا الميانأج أهل من السيرة

ًا عنه وكتبت وغيره البغدادي شماليق بن سإعيد بن كثير الله عبد ًا شيئ يسير
سإنة أوائل في الرجوع وكان بلده إلى هو فرجع العراق إلى وانأصرفنا بمكة
مئة.ّ وخمس وثالثاين ثالث

الباء وضم تحتها، من باثانتين المنقوطة الياء وسإكون الميم، الميبذي: بفتح
وهي ميبذ إلى النسبة هذه المعجمة الذال آخرها وفي بواحدة، المنقوطة

منها خرج يزد، من قريبة فارسا اصطخر كور من أصبهان بنواحي بلدة
منهم:  العلم، أهل من جماعة

السماع، كثير معروف رجل الميبذي، الله عبيد بن علي بن المطهر طاهر أبو
الحسن أبا بمكة سإمع المليح، بخطه الكثير وكتب الحديث طلب في رحل

بن محمد بن أحمد الحسين أبا وببغداد الزدي، صخر بن علي بن محمد
بن زاهر القاسإم أبو عنه روى يسير، بشيء وحدث وغيرهما، البزاز النقور
الشحامي.ّ طاهر
له كانأت الميبذي، الحسين أبي بن محمد بن أحمد بن محمد الله عبد وأبو

أبا بغداد.ّ وسإمع إلى الحديث طلب في والدب.ّ سإافر باللغة تامة معرفة
وأبا النقور بن محمد بن أحمد الحسن وأبا السلمة بن أحمد بن محمد جعفر
محمد الفضل أبو عنه لنا وغيرهم.ّ روى الزهداري أحمد بن الباقي عبد نأصر

إحدى سإنة القعدة ذي في ببغداد السلمي.ّ وتوفي محمد بن نأاصر بن
المدينة.ّ جامع من بالقرب المارسإتان مقبرة في مئة.ّ ودفن وأربع وتسعين

التاء وبعدها تحتها، من باثانتين المنقوطة الياء وسإكون الميم، الميتمي: بفتح
وهم ميتم، إلى النسبة هذه الميم، آخرها وفي فوقها، من باثانتين المنقوطة

منهم:  شتى قبائل من بطون
حمير.ّ من سإهل بن زيد بن مالك بن عدي بن عوف بن سإعد بن ميتم
بن سإهل بن زيد بن يرمي، وهو رعين، دي بن مثوة بن رعين: ميتم وفي

بن الغوث بن وائل بن شمس عبد بن جشم بن معاوية بن قيس بن عمرو
مواضع.ّ في النسب بقية تكرر وقد الغوث، بن عمرو
وللول الميتميون لهم يقال بحمص قبيل وهم الكلعي الكلع: ميتم ذي وفي
رعين.ّ ميتم يقال
بن الحبار كعب رهط الكلع ذي في بطن سإعد، بن ميتم حمير نأسب وفي
سإمي.ّ بن هجران ذي بن هيسوع بن ماتع

بشير.ّ بن النعمان قتل الذي الخلي بن عمرو ومنهم
حمص.ّ ولي عمر بن وأيفع

مالك بن عدي بن عوف بن سإعد، ابن هو وميتم ميتم، بن نأمران بن والنمر
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وقد شمس، عبد بن جشم بن معاوية بن قيس بن عمرو بن سإهل بن زيد بن
بحمص.ّ الذين وهم النسب، بقية تكرر

من الكلع من بطن وهم الميتمي، ثام الكلعي مرثاد بن نأجيح بن وسإفيان
ابن قاله رواية، له أعلم ول مصر جند من العليا الطبقة في كان حمير،
يونأس.ّ

بن محمد عنه وطوف.ّ روى رحل الحمصي، الحافظ الميتمي محمد لن وبكر
النقاش.ّ علي

الميتمي.ّ الكلعي محمد أبو كنيته الميتمي، صائد بن الوليد بن وبقية
الميم.ّ وكسر الياء بضم ويحمد،
يزيد عنه حدث عامر، بن تبيع عن يروي الميتمي، ثام الكلعي صبح بن ويدوما

الصواب.ّ وتدوما بالياء يدوما وقال يونأس ابن قاله المعافري عمرو بن
المعافري.ّ بشر بن أوسا عن يروي الميتمي له ويقال الحيي صالح وأبو

وفتح بنقطتين، تحتها من المنقوطة الياء وسإكون الميم، الميثمي: بكسر
وهم ميثم، إلى النسبة هذه أخرى، ميم آخرها وفي بثلث، المنقوطة الثاء

الكوفة.ّ نأزل ممن وأكثرهم ورهطه الكوفي ميثم بن صالح ولد من جماعة

دكين.ّ بن الفضل نأعيم أبي عن المناكير يروي ميثم بن أحمد الكوفيين ومن
الشيعة.ّ شيوخ من جماعة ميثم وبنو
عنه الله رضي طالب أبي بن علي عن يروي الكنانأي، ميثم السإماء وفي
ميثم.ّ بن عمران وابنه الهمدانأي الوليد بن القاسإم عنه روى
علي عن يروي دكين بن الفضل نأعيم أبي بن ميثم بن الدارقطني: أحمد قال
قلت: شيوخنا، من جماعة عنه حدثانا وغيرهما، نأعيم أبي جده وعن قادما بن

عن.ّ روى الذي ذكره السابق ميثم بن أحمد أنأه وظني
اللوالك مكان النأسان يلبسها التي السود المكاعب يعمل لمن يقال وبمرو

الميثمي.ّ
الصالح الشيخ الميثمي بكر أبي بن العباسا أبي بن الله عتيق بكر أبو وشيخنا
أبي عن بروايته أحاديث منه سإمعت الحرفة، هذه إلى ينتسب الواعظ
محمد بن أحمد شاكر أبا بمكة وسإمع الرسإابندي، الفضل بن محمد الفضل

سإنة المحرما في وتوفي الله رحمهما والدي سإمع العثمانأي، العزيز عبد بن
بطوسا.ّ ذاك إذ وكنت بمرو، مئة وخمس وأربعين اثانتين
البستي: عمر حبان بن حاتم لبي والضعفاء المجرورحين كتاب في ورأيت

صورته.ّ قال هذه أما نأسب؟ شيء أي إلى أنأا أدري فل الميثمي، موسإى بن
وعبيد دينار، بن وعمرو مكحول عن يروي حمص، أهل من حاتم: شيخ أبو

ممن كان الرحمن، عبد بن وعثمان بقية عنه الزبير.ّ روى وأبي عمرو بن الله
التعجب جهة على إل الكتب في ذكره يحل ل الثابات، عن الموضوعات يروي

ل الثقات عن يرويها التي أخباره إلى المستمع لن بحال عنه الرواية ول
موضوعة.ّ أنأها يشك

التاء آخرها وفي الحروف، آخر المشددة الياء وكسر الميم، الميتي: بفتح
الحروف.ّ  ثاالث
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الميتة.ّ بابن يعرف الكوفي الميتي الرواجني حبيب بن لبراهيم النسبة هذه
ًا عنه لنا وروى الكوفيين، من واحد غير عنه الدارقطني: روى قال أيض

الله.ّ عبد بن هارون بن موسإى
الدال وفتح تحتها من باثانتين المنقوطة الياء وسإكون الميم، الميدانأي: بفتح

ميدان إلى موضعين: أحدهما إلى النسبة هذه النون، آخرها وفي المهملة،
منهم:  بنيسابور، زياد
بن محمد صاحب الميدانأي، معقل بن محمد بن أحمد بن محمد علي أبو

الحسين بن أحمد بكر أبو عنه روى من آخر وهو وراويه، الذهلي يحيى
ليلة فجأة وتوفي وغيرهما عثمان أبي بن بكر أبي بن سإعيد وأبو الحيري
مئة.ّ وثالث وثالثاين سإت سإنة رجب من بقين لثلث السبت

أهل من الديب، الميدانأي إبراهيم بن أحمد بن محمد بن أحمد الفضل وأبو
ًا كان نأيسابور، ً أديب ًا فاضل فيها المفيدة التصانأيف اللغة.ّ صنف بأصول عارف

رمضان شهر في بخطه.ّ وتوفي مسموعاته جميع لي وأجاز الحديث وسإمع
الميدان.ّ بأعلى ودفن مئة وخمس عشرة ثامانأي سإنة
ًً الميدانأي.ّ كان محمد بن أحمد بن سإعيد سإعد أبو ابنه وأما كأبيه ول فاضل

وغيره، الشيرازي خلف بن علي بن أحمد بكر أبا كالسعدان.ّ سإمع ول مرعى
إلى منسوب مئة.ّ والثانأي وخمس أربعين سإنة حدود في وتوفي منه، سإمعت

أصبهان.ّ محال من محلة وهي الميدان،
الحافظ البغدادي علي بن أحمد بن محمد بن أحمد سإعدان أبو شيخنا وكان
بالميدان.ّ مسجده في يملي
نأعيم أبا البيع.ّ سإمع المفيد جعفر بن أحمد بن المطهر الفتح أبو منها وكان
وتوفي.ّ وغيره الحافظ الله عبد بن أحمد
زياد ميدان من الميدانأي داود بن صالح بن إبراهيم بن أحمد الحسين وأبو

عنه المقرئ.ّ روى يزيد بن الله وعبد الذهلي يحيى بن محمد بنيسابور.ّ سإمع
مئة.ّ وثالث عشرة خمس سإنة القرشي.ّ وتوفي الوليد أبو الفقيه

في مسجده وكان المعدل، الميدانأي بكار بن محمد بن زكريا يحيى وأبو
ًا.ّ وكان زياد ميدان ًا حديث صاحب بلغني كما معروف أدركته المنية أن إل فهم

زكريا أبا بنيسابور سإمع والبواب، الشيوخ جمع كان فقد الكهولة، حد في
المثنى أبا وبالعراق قتيبة، بن وإسإماعيل الشهيد يحيى بن محمد بن يحيى

وأبو الحافظ يعقوب بن الحسين أبو عنه روى هارون، بن وموسإى العنبري
مئة.ّ وثالث عشرة ثالث سإنة التميمي.ّ وتوفي أحمد
سإمع زياد، ميدان من النيسابوري الميدانأي سإهل بن عباسا الفضل وأبو

المقرئ، حامد وفيق وهو إبراهيم، بن ومكي الرازي سإليمان بن إسإحاق
وتوفي الزبيري يوسإف بن الله عبد بن ومحمد شيرويه بن الله عبد عنه روى
ومائتين.ّ وسإتين ثامان سإنة رمضان شهر في

 منهم:  إليها، ينسبون المحدثاين من جماعة منها ببخارى، محلة ميدان ودرب
محمد بكر بخارى: أبو تاريخ في غنجار وقال الميدانأي، إسإماعيل بن محمد

بن بكر أبي عن روى ميدان، درب من البصير، الفقيه أحمد بن إبراهيم بن
سإنة القعدة ذي غرة في وغيرهما.ّ توفي القيسي موسإى بن وعلي حريث

مئة.ّ وثالث وثالثاين تسع
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من الميدانأي، بشير بن إبراهيم بن إسإماعيل بن محمد الله عبد وقال: أبو
بن ومحمد يحيى بن ويحيى منصور بن وسإعيد القعنبي عن روى ميدان، درب
وأبو اليشكري أحمد بن محمد بن أحمد عصمة أبو عنه روى وغيرهم، سإلما

سإنة الول ربيع من بقين لثلث الحد ليلة البزاز.ّ توفي الحسين بن الحسين
اثانتين.ّ

الراء.ّ وسإكون تحتها، من باثانتين المنقوطة الياء وضم الميم، الميرقي: بفتح
النأدلس، من قريبة جزيرة وهي ميرقة، إلى النسبة هذه القاف، آخرها وفي

النسبة:  بهذه والمشهور
الحميدي يصل بن حميد بن الله عبد بن فتوح نأصر أبي بن محمد الله عبد أبو

حرف في ذكرنأاه السماع كثير القدر، جليل كبير حافظ النأدلسي، الميرقي
مئة.ّ وأربع وتسعين إحدى سإنة سإفر في ببغداد الحاء.ّ توفي

تحتها، من باثانتين المنقوطة الياء وسإكون الميم، ماهانأي: بكسر المير
من قرية وهي ميرماهان إلى النسبة هذه النون، آخرها وفي الراء، وسإكون

دروازه، قرية من قريبة الداخلة بالمدينة متصلة مشهورة مرو قرى
النسبة:  بهذه والمشهور

الخالدي المديني متى بن يزيد بن خالد بن يحيى بن محمد يزيد أبو
بن ومحمد رافع بن محمد سإمع مرو، ماكول: سإكن ابن الميرماهانأي.ّ قال

المقرئ، الفضل بن الصمد وعبد الدارمي سإعيد بن وأحمد الذهلي يحيى
ًا إسإحاق عن روى وكان راهويه، بن إسإحاق عن التفسير وروى ًا حديث واحد

عنه روى التفسير عنه روى ثام غيره، يروي ل وكان أبي، حفظنيه وقال: هذا
الحافظ عدي بن الله عبد أحمد وأبو الحدادي الحسين بن محمد الفضل أبو

سإنة.ّ وثامانأون سإت له مئة.ّ وكان وثالث عشرة ثالث سإنة المحرما في ومات
الميرماهانأي العبسي خالد بن عمر بن عطية بن الفضل محمد أبو ومنها

حدث مصاهرة، شجاع بن محمد آل وبين بينه وكان التابعين، أدرك المروزي،
المبارك بن الله عبد عنه روى جريج، بن الملك وعبد رياح أبي بن عطاء عن
عيينة وابن الثوري عطية بن الفضل عن وحدث عنه، الثوري سإفيان عن

معين: محمد بن يحيى قال وغيرهم الري قاضي جعفر بن وعيسى وهشيم
سإفيان عن أبيه عن يحدث ثاقة وأبوه ضعيف خراسإانأي عطية بن الفضل بن
عيينة.ّ بن

المهملة، السين وفتح الحروف آخر الياء وسإكون الميم، الميسانأي: بفتح
بأسإفل بليدة وهي ميسان، إلى النسبة هذه النون، آخرها وفي اللف، بعدها
منها:  البصرة، لرض
العنبري، الحر أبي بن الحصين ولد من الميسانأي، الخشخاش بن جناب
الوليد وأبو الجمحي معاوية بن الله عبد عنه حدث كلدة، ابن عن يروي

ميسان قضاء الدارقطني: ولي البكاري.ّ قال الحسن بن ومحمد الطيالسي
سإنة.ّ ثالثاين والمذار

الصمعي.ّ عنه روى ميسانأي:، هو جناب بن خشخاش وابنه
المعجمة والشين الحروف، آخر الياء وسإكون الميم، الميشجانأي: بكسر

إلى النسبة هذه النون، آخرها وفي اللف، بعدها الجيم، وفتح الساكنة،
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منصرفي ليلة بها بت أسإفرايين، طريق على ميشجان فقيل فعرب ميشكان
العراق.ّ منها:  من
أهل من الميشجانأي، النيسابوري الحسين بن علي بن محمد الله عبد أبو

منصور بن وإسإحاق رافع بن ومحمد السرخسي قدامة أبا سإمع نأيسابور،
علي أبو عنه روى الذهلي، يحيى بن محمد راوية وهو اللبقي سإلمة بن وعلي

الحافظ: وقد الله عبد أبو الحاكم هانأئ.ّ قال بن صالح بن ومحمد الحافظ
محصل.ّ وتوفي متقن ضابط أصول فوجدتها أصوله من جملة في نأظرت

مئة.ّ وثالث تسع سإنة
المعجمة، الشين وفتح الحروف، آخر الياء وسإكون الميم، الميشقي: بكسر

جرجان، قرى من قرية وهي ميش، إلى النسبة هذه القاف، آخرها وفي
منها: 

محمد جعفر أبي عن يروي الميشقي، إبراهيم بن إسإحاق بن طيفور يزيد أبو
في السهمي يوسإف بن حمزة القاسإم أبو عنه الجرجانأي.ّ روى غسان بن

الميشقي يزيد أبو وقال: حدثانا جرجان قرى من قرية وقال: الميشق التاريخ
السإماعيلي.ّ بكر أبي دار باب على

المعجمة والغين الحروف، آخر الساكنة والياء الميم، الميغني: بكسر
من قرية أنأها وأظن ميغن، إلى النسبة هذه النون، آخرها وفي المفتوحة،

منها: سإمرقند، قرى

سإمع الحاكم الميغني الله عبد بن الحارث أبي بن عمر حفص أبو القاضي
عمر حفص أبو عنه روى الحسيني زيد بن محمد بن محمد المعالي أبا السيد

الحافظ.ّ النسفي أحمد بن عمر بن
آخرها وفي تحتها، من باثانتين المنقوطة الياء وسإكون الميم، الميغي: بكسر

منها:  بخارى، قرى من قرية وهي ميغ، إلى النسبة هذه الغين،
أحد كان الفقيه، الميغي البخاري موسإى بن محمد بن الكريم عبد محمد أبو

أبي أصحاب وإماما الرأي أصحاب مفتي وكان وتقشف، زهد صاحب الئمة،
عصره في يكن لم الدين في المتورعين من وكان الله، رحمه حنيفة

ًا مثله بسمرقند بن الله عبد عن روى السإمعة صحيح وكان وفضلً، فقه
الحكيم القاسإم وأبي البخاريين عمران بن ومحمد يعقوب بن محمد

سإنة الخرة جمادى في ومات الدريسي، سإعد أبو عنه روى السمرقندي،
مئة.ّ وثالث وسإبعين ثاملن
السإتراباذي، أحمد بن هارون سإهل أبي عن يروي الميغي، المجيد وعبد
البخاري.ّ الصيري كامل أبو منه سإمع

الميكالي: بكسر الميم، وسإكون الياء المنقوطة باثانتين من تحتها، وفتح الكاف، وفي
آخرها اللما، هذه النسبة إلى ميكال، وهو اسإم لجد المنتسب إليه وهذا بيت معروف
بخراسإان، من أهل نأيسابور، مدح بعضهم أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الزدي

أولها: بالقصيدة التي 
الدجى أذيال تحت صبح طرةلونأـه حاكى رأسإي تري أما

فيها: ويقول 
النأير ميكال ابن إن

انأتاشـنـي
كالشيء كنت قد بعدما من

 اللقا
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وفي هذا البيت شهرة، وفيه جماعة من الفضلء والعلماء في كل فن.ّ
وذكر الرئيس أبو محمد بن أبي العباسا الميكالي نأسبهم فقال: ميكال بن
عبد الواحد بن جبريل بن القاسإم بن بكر بن ديواشتي وهو شور الملك بن

شور بن شور بن شور - أربعة من الملوك - بن فيروز بن يزدجرد بن
بهراما بن جور فمنهم: المير أبو الفضل عبيد الله بن أحمد بن علي بن
إسإماعيل بن عبد الله بن محمد بن ميكال الميكاي، من أهل نأيسابور،
ًا وأصلً وعقلً، وكان حسن ًا وفضلً ونأسب أوحد عصره في خراسإان أدب

الخلق مليح الشمائل كثير العبادة دائم التلوة سإخي النفس.ّ
ذكره علي بن الحسن الباخرزي في كتاب دمية القصر وقال: لو قلت لي

من أمير الفضل؟ لقلت المير أبو الفضل.ّ سإمع الكثير وعقد له مجلس
الملء في رجب سإنة اثانتين وعشرين وأربع مئة، واسإتمر ذلك إلى حين
وفاته وانأتشرت تصانأيفه وديوان شعره في الفاق، سإمع، روى عنه أبو

الفضل محمد بن أحمد الطبسي الحافظ وأبو الحسن علي بن أحمد
المؤذن وأبو القاسإم عبد الله بن علي الفقيه الجل وجماعة، وكانأت وفاته

في اليوما العيد الضحى من سإنة سإت وثالثاين وأربع مئة.ّ
وعم أبيه أبو محمد عبد الله بن إسإماعيل بن عبد الله بن محمد بن ميكال

ًا بالدب والكتابة وحفظ دواوين الميكالي، رئيس نأيسابور، وكان مذكور
الشعر ودرسا الفقه على قاضي الحرمين وغيره، وكان أوحد زمانأه في

معرفة الشروط، وكان أريد على ديوان الرسإائل سإنة أربع وسإتين وثالث
مئة، فامتنع واسإتعفى، ثام أكره بعد ذلك غير مرة على وزارة السلطان
فامتنع وتضرع حتى أعفي، وكان يختم القرآن في ركعتين ويقول، وكان

يفتح بابه بعد فراغه من صلة الصبح إلى أن يصلي صلة العتمة، فل
يحجب عنه صاحب حاجة، عقد له مجلس النظر سإنة سإبع وأربعين وثالث

مئة في حرة إمامي المذهب أبا الوليد القرشي وأبي الحسن القاضي
ًا مجلسه، ثام تقلد الرئاسإة سإنة سإت وخمسين وثالث مئة وهو وحضر جميع

ًا وعشرين سإنة، فلم ير شاك مستنصف منفرد بها بل منازع ل مانأع نأيف
بجميع خراسإان.ّ وكان قد حج سإنة سإبع وأربعين وثالث مئة، فسئل أن

ًا من مسموعاته من أبي حامد الشرقي وأقرانأه من يستصحب شيئ
المحدثاين ففعل.ّ وحدث بنيسابور والدامغان والري وهمذان وحدث ببغداد

بجملة من الحديث، وكذلك بالكوفة ومكة، فحدثاني غير واحد من أولده
وأقاربه الذين صحبوه بمكة أنأه دخل مكة وهو ابن اثانتين وسإبعين سإنة،

ونأظر في مولوده وقد حكم له المنجمون أنأه يموت وهو ابن أربع وسإبعين
سإنة فدعا بمكة في المشاعر الشريفة يقول: اللهم إن كنت قابضني بعد
سإنتين فاقبضني في حرمك، فاسإتجاب الله دعاءه، وتوفي بمكة في آخر

أياما الموسإم في ذي الحجة من سإنة تسع وسإبعين وثالث مئة وهو ابن
اثانتين وسإبعين سإنة.ّ 

قال الحاكم: حدثاني أبو بكر المحمد أباذي من أصحابنا أنأه نأاما على فراشه
في الليلة التي مات فيها وأمر كل من كان في رحله حتى نأاموا وأنأهم

ًا مستقبل القبلة، فغسلوه وكفنوه، فحمل على السرير أصبحوا فوجدوه ميت
وأدخل المسجد الحراما وطافوا به حول الكعبة، ثام أخرجوه وصلوا عليه



مشكاة مكتبة                    للسمعانأي النأساب كتاب
 السإلمية

عند باب بني شيبة وذكروا أنأه صلى عليه أكثر من مئة ألف رجل، ودفن
بالبطحاء بين سإفيان بن عيينة والفضيل بن عياض، وقد كان أبو محمد قد

حدثاني غير مرة أنأه ولد سإنة سإبع وثالث مئة.ّ
وأبو القاسإم علي بن إسإماعيل بن عبد الله بن محمد بن ميكال المطوعي
الميكالي، من أهل نأيسابور، وكان من فرسإان خراسإان، ومن الراغبين في
الخيرات والذابين عن حريم السإلما، غزا بخراسإان غزوات كثيرة ثام خرج
إلى طرسإوسا وغزا الروما على الطريقين، وكان من الراغبين في صحبة
الصالحين، وسإمع بنيسابور أبا محمد عبد الله بن محمد بن الشرقي وأبا

حامد أحمد بن محمد بن بلل البزاز وأبا الفضل بن قوهيار وغيرهم طبقة
ًا ولم يحدث.ّ قبل الصم، ثام كتب ببغداد والبصرة، وأظنه كتب بالشم أيض

ًا بغراوة ًا وعقار ًا واقتنى بها ضياع وتوفي بغراوة بعد أن سإكنها وجاوها غازي
في جمادى الولى من سإنة سإت وسإبعين وثالث مئة ودفن بها في البناء

الذي ارتاده لترتبه.ّ
وأبو جعفر محمد بن عبد الله بن إسإماعيل بن محمد بن ميكال الديب

الميكالي، أديب شاعر لغوي وقد تفقه عند قاضي الحرمين أبي الحسن،
وسإمع أحمد بن كامل القاضي وأحمد بن سإلمان الفقيه وعبد اله بن

إسإحاق الخراسإانأي، وحدث وعقد نأله مجلس الملء سإنة ثالث ثامانأين
وثالث مئة.ّ سإمع منه الحاكم أبو عبد الله الحافظ، وتوفي في صفر سإنة

ثامان وثامانأين وثالث مئة، ودفن في دار أبي محمد ميكالي.ّ
ووالد أبي محمد السابق ذكره هو أبو العباسا إسإماعيل بن عبد الله بن

محمد بن ميكال الديب الميكالي شيخ خراسإان ووجهها وعينها في عصره،
سإمع بنيسابور أبا بكر محمد بن إسإحاق بن خزيمة وأبا العباسا محمد بن
إسإحاق السراج وأبا العباسا أحمد بن محمد الماسإرجسي وبكور الهواز
عبدان بن أحمد بن موسإى الجواليقي الحافظ والحسين بن يهمان وعلي

بن سإعيد العسكريين وأقرانأهم.ّ سإمع منه الحفاظ مثل أبي علي
النيسابوري وأبي الحسين محمد بن الحجاجي وأبي عبد الله محمد بن عبد

الله الحافظ.ّ وذكره في التاريخ فقال ولد أبو العباسا بنيسابور فلما قلد
أمير المؤمنين المقتدر بالله أباه عبد الله بن محمد العمال بكور الهواز
حمل إلى حضرة أبيه فاسإتدعى أبا بكر محمد بن الحسن الدريدي لتأديبه
ًا له وبعث بأبي بكر الدريدي إليه فهو كان مؤدبه، وكان فأجيب إليه إيجاب

واحد عصره.ّ
وفي أبي عبد الله بن محمد بن ميكال وابنه أبي العباسا قال الدريدي

قصيدته المشهورة في الدنأيا التي مدحهم بها، ثام قال الحاكم: سإمعت أبا
العباسا وسإئل عن مقصورة الدريدي فقال: أنأشدنأيها مؤدبي أبو بكر

ًا فسألناه أن ينشدها قال: أنأشدنأا أبو بكر الدريدي ثام قرأتها عليه مرار
ًا الديب أبو عبد الله محمد بن الحسن بن دريد، قلت: وأنأشدنأاها عالي

الحسين بن عبد الملك الخلل في داره بأصبهان، أنأشدنأا أبو الفضل عبد
الرحمن بن أحمد بن الحسن الرازي المقرئ، قدما علينا قال: أنأشدنأا أبو

مسلم محمد بن علي الكاتب بمصر، أنأشدنأا أبو بكر محمد بن الحسن بن
دريد الزدي لنفسه من الرجز: 
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أذيال تحت صبح طرةلـونأـه حـاكـى رأسإي تري أما
الـدجـى

فـي المبيض واشتعل
مـسـوده

جزل في النار اشتعال مثل
 الغضا

مدحهم: إلى أن قال في 
قـلـى ول أصـدنأـي شـنـا عنأهـلـه أفـارق لـم العـراق إن

بـاينـتـهـم مـذ عيني أطبي ول
هذا من الطرف يروق شيء
 الورى

المـنـيفـات الشناخيب هم
الـذرى

سإـواهـم أذحال والناسا
ولـقـى

آذيهـــا ذاخـر الـبـحـور هم
ثاـغـاب ضحضاح والناسا

وأضـا
من لهم أبصرت كنت إن

بعـدهـم
ً وخز على فأغضيت مثل

السـفـا
الـلـذين المـيرين حاشـا
ضـفـا قـد نأعـيم من طل علىأوفـدا

ً لـي أثاـبـتـا الـلـذان هما أمـل
علـى به الشيأسا وقف قد

شـفـا

رنأـقــه الـذي الـعـيش تلفـيا
فاسإتساغ الزمان صرف
وصـفـا

ًا الـحـيالـى ماء وأجريا رغـد
كـان بعدمـا غصن فاهتز
ذوى

بـنـاظـري سإمـوا اللذان هما
لذع على إغضائي بعد من

القذى

ًا لـي عمرا اللذان هما جـانأـبـ
ًا كان قد الرجا من قد قدم

عـفـا

قـرنأـت لـو مـنة وقلـدنأـاي
ما عني الرض أهل بشكر
 أوفى

وكان معاشرها من بالعشر
كـال

قد بحر آذي في بحسوة
طـمـا

المير ميكال ابن إن
انأتـاشـنـي

كالشيء كنت قد بعدما من
اللقى

مـن العـبـاسا أبو ضبعي ومد
والباع الذرع اقباض بعد

الـورى
لمـيري الـفـداء نأفسي
ومـن

لمـيري السمـاء تحت
الـفـدا

لهمـا شكري زال ل
ً مـواصـل

صرف يعتاقني أو دهري
القنـا
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باليمن يقول: كنت الفقيه منصور أبا قال: سإمعت الله عبد أبو الحاكم وحكى
رأيت إذ عدن مدينة في أسإير يوما ذات أنأا فبينا مئة، وثالث وثالثاين تسع سإنة

ًا ًا يعلم مؤدب يا لي فقال الميكالية ذكر بلغ وقد الدريدي، مقصورة له متأدب
حي، بنفسه فقلت: هو بخراسإان؟ عقب عنده لكم هذا العباسا أبو خراسإانأي

سإنة.ّ كذا منذ القصيدة هذه أعلم وقال: أنأا التعجب أشد ذلك من فتعجب
أبي عن يحدثانا وهو الديب الجوري إبراهيم بن محمد بكر أبا قال: وسإمعت

عنه قال: كتبت العراق تدخل ولم عنه كتبت أين له فقلت دريد بن بكر
العباسا أبي ولده لتأديب ميكال بن محمد بن الله عبد على قدما لما بفارسا
الدب في إماما رجل إل والله، قال: ل صبي ذاك إذ العباسا له: وأبو فقلت

الحسين بن محمد الله عبد أبا قال: سإمعت إليه.ّ ثام يشار بحيث والفروسإية
في الدريدي أبيه صلة يذكر ميكال بن العباسا أبا سإمعت يقول الوضاحي

من إليه وصل الذي فقلت: وأيش الوضاحي قال فيهم، المقصورة إنأشائه
في وضعتها دينار مئة ثالث إلى إل ذاك إذ يدي تصل فقال: لم الشيخ؟ خاصة
يديه.ّ بين ووضعتها كاغد طبق
عبدان خصه فارسا إلى وصل لما فإنأه ميكال بن العباسا أبي سإماعات فأما

يقول: اسإتفدت الحافظ علي أبا وسإمعت علينا قرأه الذي بالمجلد الهوازي
أبي عن فارسا بحر شيخ عن لمالك الموطأ حديث.ّ وسإمع مئة من أكثر منها

عشر بضعة وحدث خزيمة ابن من سإمع نأيسابور إلى منصرفه مصعب.ّ وعند
ًا الحسين وأبو مصنفاته في الحافظ علي أبو عنه وروى وقراءة إملء عام

اثانتين سإنة صفر من عشر الخامس الثانين ليلة وتوفي ومشايخنا الحجاجي
باب مقبرة في ودفن محمد أبو الرئيس ابنه عليه وصلى مئة، وثالث وسإتين
له: ما فقيل المناما، في موته بعد ورئي سإنة، وتسعين اثانتين ابن وهو معمر
في الناسا بها حدث قال: بأحاديث لي.ّ قيل: بماذا؟ قال: غفر بك؟ ربك فعل

عمري.ّ آواخر
الذال آخرها وفي الميمين، بين تحتها من المنقوطة الساكنة الميمذي: بالياء

إليها:  بالنسبة والمشهور ميمذ، إلى النسبة هذه المعجمة،
سإمع القاضي الميمذي الله عبد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم إسإحاق أبو

ماكول: قالوا: ابن قال الزدي قريعة بن محمد بن الله عبد محمد أبا بالبصرة
ثاقة.ّ غير الميمذي إن

مضمومة، والثانأية مفتوحة أولهما الميمين بين الساكنة الميمونأي: بالياء
والمشهور لرجل، اسإم وهو ميمون:، إلى النسبة هذه والنون، الواو، بعدها
النسبة: بهذه

قيل وإنأما بغداد، أهل من بالميمونأي، يعرف الطحان اليشكري زياد بن محمد
بن الربيع عن عنه.ّ روى والراوي مهران بن ميمون صاحب لنأه الميمونأي، له

يقول: كان معين بن يحيى وغيرهما.ّ وكان الحسانأي يحيى بن وزياد ثاعلب
الحديث.ّ يضع كان زياد بن محمد منهم كذابون الحديث يضعون قوما ببغداد
عن يحدث فقال: كان عنه أبي حنبل: سإألت بن أحمد بن الله عبد وقال

حنبل بن أحمد الحديث.ّ وكان يضع أعور خبيث كذاب قال مهران بن ميمون
المديني: محمد بن علي قال مهران بن ميمون ثانا يقول أجراه كان يقول: ما



مشكاة مكتبة                    للسمعانأي النأساب كتاب
 السإلمية

ًا عنه كتبت مهران بن ميمون صاحب زياد بن ًا وضعفه به، فرميت كتاب جد
متروك مهران بن ميمون صاحب زياد بن علي: محمد بن عمرو وقال

ابن عن مهران بن ميمون يقول: حدثانا سإمعه الحديث منكر كذاب الحديث
وسإلم: زينوا عليه الله صلى الله رسإول قال قال عنهما الله رضي عباسا

بن ميمون صاحب زياد بن البخاري: محمد وقال بالمغزل، نأسائكم مجالس
يتهم زياد بن محمد زرارة: كان بن عمرو الحديث.ّ قال متروك هو مهران
والنسائي.ّ عيسى أبو قال وكذا الحديث بوضع
الشافعي الفرضي عليوه بن الحسين الله عبد بن سإعد القاسإم وأبو

أبا مهران.ّ سإمع بن ميمون ولد من كان لنأه الميمونأي له الميمونأي: قيل
الحسن بن سإلمان بن أحمد بكر وأبا السماك بن أحمد بن عثمان عمرو
أحمد العباسا أبو منه القطان.ّ سإمع زياد بن محمد بن أحمد سإهل وأبا النجاد

نأصر وأبو الشيرازي الرحمن عبد بن أحمد بكر وأبو تركان بن إبراهيم بن
الحافظان.ّ عمر بن أحمد

وخالفوا العجاردة، جملة من فهم الخوارج، من طائفة الميمونأية والفرقة
مذاهب على بالقدر قولهم من عليهم زادوها بدع في الخوارج جمهور

مشيئة لله ليس أن وزعموا الفعل، على السإتطاعة بتقديم وقالوا المعتزلة
جمهور بذلك وأكفرهم الخوارج قدرية هؤلء فسموا العباد معاصي في

وبنات البنات وبنات البنين بنات نأكاح يجيزون منهم الميمونأية أن الخوارج
البنات حرما وجل عز الله ويقولون: إن الخوات أولد وبنات الخوة أولد

الكعبي البنات.ّ وحكى هؤلء أولد بنات يحرما ولم الخ وبنات الخت وبنات
وصح القرآن، من يوسإف سإورة تكون أن إنأكارها الميمونأية عن والشعري

قدري.ّ كفره مع السائر المثل حقهم في
وفتح بنقطتين، تحتها من المنقوطة الياء وسإكون الميم، الميهني: بكسر

نأاحية خبران قرى إحدى وهي ميهنة إلى النسبة هذه النون، آخرها وفي الهاء
منها:  القديم والمشهور وأبيورد، سإرخس بين

ميهنة أهل من شيخ حبان: هو بن حاتم أبو الميهني.ّ قال الله عبد بن صدقة
بلده.ّ أهل عنه روى لهيعة، ابن عن روى أبيورد قرى من قرية
الخير أبي بابن يعرف محمد بن الحمد بن الفضل سإعيد أبو المتأخرين ومن

أحمد بن زاهر علي أبي عن وآيات.ّ يروي كرامات صاحب كان الميهني
نأاصر بن سإلمان القاسإم أبي مثل جماعة عنه السرخسي.ّ روى الفقيه

وكتبت مرة غير ودخلتها ميهنة بقرية مئة وأربع أربعين سإنة النأصاري.ّ توفي
أهلها.ّ من جماعة عن

الرياحين جلوة الخوارزمي: في الفاضل صدر الماما الخواري: ذكر يقول
غزنأة.ّ قرى من قرية ميهن من كان فقد الطبيب الميهني الصاعد له: وأما

بين المفتوحة والقاف الحروف، آخر الساكنة والياء الميم، الميلقانأي: بكسر
من قرية وهي ميلقان إلى النسبة هذه النون، آخرها وفي ألف، واللما اللف
منها:  السنج عند مرو قرى

السنجي.ّ زرعة أبو ذكره هكذا الميلقانأي:، محمد بن أحمد شيبة أبو
النون حرف

واللف النون باب



مشكاة مكتبة                    للسمعانأي النأساب كتاب
 السإلمية

ثاالث التاء آخرها وفي اللف بعد الموحدة الباء وكسر النون النابتي: بفتح
أظن.ّ  فيما رجل اسإم وهو نأابت، إلى النسبة هذه الحروف،

والمشهور بهذا النأتساب أبو إسإحاق إبراهيم بن أحمد بن عبد الله بن يعيش الهمذانأي،
يعرف بابن النابتي.ّ من أهل همذان، وكان والده ولي القضاء بها.ّ يروي عن محمود بن
غيلن، وحميد بن زنأجويه وغيرهما.ّ روى عنه محمد بن أحمد بن إبراهيم الصبهانأي لنأه

قدما أصبهان وحدث بها.ّ
ونأابت هو ابن إسإماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلما.ّ ويقال: بل هو نأابت بن

سإلمان بن حمل بن قيذار بن إسإماعيل بن إبراهيم عليهما السلما.ّ ويقال: نأبت.ّ وقال
الجرهمي: عمرو بن الحارث بن مضاض 

بعد من البيت ولة وكنا
نأـابـت

والخير البيت بذاك نأطوف
 ظاهر

اسإم حفصة: ما أبي بن عمارة بن لحرمي القلسا: قلت علي بن عمرو قال
قال: صحفت ثاابت، قلت: ابن العينة؟ اسإم يكون قال: ما حفصة أبي

عمرو بن خولن بن حبيب ولد الكلبي: في نأابت.ّ قال بن عمارة هو صحفت،
الحبابيون.ّ وحريث، وهم النابتيون.ّ وحباب، وهم نأابت، قضاعة بن الحاف بن

الحريثيون.ّ وهم
النابغي: بفتح النون بعدها اللف والباء الموحدة المكسورة وفي آخرها الغين المعجمة

قال: هذه النسبة إلى النابغة.ّ ويقال: بات فلن بليلة نأابغة، يعني: بشر ليلة، لن النابغة 

السم أنأيابها في الرقش منضـئيلة سإاورتنـي كأنأي فبت
 نأاقع

ومن الشعراء جماعة عرفوا بالنوابغ.ّ قال الفرزدق - وهو الذي افتخر في شعره - وذكر
النوابغ: 

إذ النوابغ لي القصائد وهب
مضوا

القروح وذو يزيد وأبو
وجـرول

جعدة.ّ وأما بني ونأابغة شيبان، بن ونأابغة ذبيان، بني فهم: نأابغة النوابغ أما
جرول القيس.ّ وأما امرؤ فهو القروح ذو السعدي.ّ وأما المخبل فهو يزيد أبو

من بجسمك ما مخبل وقال: يا قال: فترت، السعدي الخطيئة.ّ والمخبل فهو
فتور.ّ

السين وكسر اللما وضم بواحدة المنقوطة الباء وضم النون النابلسي: بفتح
فيها فلسطين.ّ بت بلد من بلدة وهي نأابلس، إلى النسبة هذه المهملة،

الفرنأج عليها المقدسا.ّ اسإتولى بيت عن وصدري توجهي في ليلتين
ومسجد الجامع وبها المسلمين، من كثيرة جماعة بها أن غير لهم، والسلطنة

وحسانأها.ّ  فلسطين بلد أمهات من وهس للمسلمين، آخر
الشهيد الشيخ النابلسي سإهل بن أحمد بن محمد بكر أبو إليها والمنتسب

وأبو الحافظ، الجرجرائي إدريس بن محمد بكر أبو عنه بالرملة.ّ روى
بنابلس، ليلة عنده بت نأابلس، خطيب النابلسي جعفر بن علي الحسين

الشعر.ّ من بيتين عنه وكتبت
اللما:.ّ هذه آخرها وفي الموحدة المكسورة والباء النون النابلي: بفتح

بن نأبهان وهو أسإودان بن نأابل وهو طيئ:، من بطن وهو نأابل، إلى النسبة
منهب بن يزيد بن مهلهل بن الخيل زيد ولده ومن طيئ، بن الغوث بن عمرو

نأابلي.ّ  وهو نأابل بن مالك بن كنانأة بن ثاوب بن المختلس بن رضا عبد بن
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آخرها وفي باثانتين فوقها من المنقوطة التاء وكسر النون الناتلي: بفتح
الخضر كثيرة طبرسإتان، آمل بنواحي بليدة وهي نأاتل، إلى النسبة اللما.ّ هذه

منهم:  العلماء من جماعة منها والمياه.ّ خرج
المعروفين، التجار أحد الناتلي، الحلبي عمر بن إبراهيم بن علي الحسن أبو

أبا بنيسابور وسإمع بغداد، وسإكن وخراسإان، والشاما مصر ديار إلى سإافر
الله عبيد بن محمد الفضل وأبا الشيرازي، خلف بن علي بن أحمد بكر

بكر وأبو الصوفي، نأصر أبو عنه لنا روى أصحابنا، منه وغيرهما.ّ سإمع الصراما
وخمسمئة.ّ عشرة سإبع سإنة شوال بعد وغيرهما.ّ توفي المفيد

بن أسإد بن الكب جاحل بن أسإد بن نأاتل وهو الصدف، من ونأاتل: بطن
نأسب في الكلبي ابن حضرموت.ّ ذكره بن الصدف بن حريم بن جعشم

المناتلي.ّ هكذا أسإد بن نأاتل بن جعشم بن رقي بن حيي منها حضرموت:،
المختلف.ّ في الدارقطني الحسن أبو ذكره
بن جعشم بن وائل نأبن حيي بن هصيص بن نأاتل وهو قضاعة، من ونأاتل
بن أسإد بن الله شيع بن جسر بن النعمان وهو القين، بن كعب نأبن مالك
حبيب ابن قضاعة.ّ ذكره بن الحاف بن عمران بن حلوان بن تغلب بن وبرة
الكلبي.ّ ابن عن

الجذامي.ّ قيس وأبو الشامي نأاتل السإماء وفي
وهم نأاجية، بني إلى النسبة هذه اللف، بعد والجيم المشددة الناجي: بالنون

جرما بنت الغسانأي: نأاجية علي أبو لؤي.ّ وقال بن أسإامة بني من كثير عدد
بالبصرة وعامتهم إليه، فنسبوا لؤي بن أسإامة تحت كانأت أمهم رئاب بن

منهم: 
سإعيد أبي عن يروي البصرة، أهل من الناجي، قيس بن بكر الصديق أبو

ومئة.ّ ثامان سإنة مات البنانأي، ثاابت عنه روى الخدري،
بن يحيى عنه روى الناجي، الصديق أبي عن الناجي.ّ يروي هلل بن وسإالم
القطان.ّ سإعيد
الحسن.ّ أبي بن الحسن عن يروي الناجي، نأجيح بن ميمون الحسن وأبو
شميل.ّ بن والنضر النبيل، عاصم وأبو الجهضمي، علي بن نأصر عنه روى

وهب عنه روى الناجي، المتوكل أبي عن الناجي.ّ يروي السإود بن وسإليمان
عروبة.ّ أبي وابن

بن نأاجية لبني مولى الناجي، دينار بن مالك يحيى أبو ولء إليها والمنتسب
مالك بن أنأس عن يروي البصرة، أهل من القرشي، غالب بن لؤي بن سإامة
عنه.ّ  الله رضي
ومئة، وعشرين ثالث سإنة الخشن.ّ مات والمتقشفة التابعين زهاد من وكان
سإنة ويقال ومئة، اثانتين ويقال: سإنة ومئة، وعشرين سإبع قيل: سإنة وقد

وثالثاين.ّ إحدى
عن بالبصرة.ّ يروي القاضي السامي الناجي منصور بن عباد سإلمة وأبو

ًا.ّ البخاري صحيح في مخرج حديثه السختيانأي، أيوب اسإتشهاد
وهلل وكيع، عنه روى الحسن، عن يروي الناجي، السإود بن بكر عبيدة وأبو
بأسا.ّ به أخرى: ليس مرة وقال معين، بن يحيى فياض.ّ ضعفه بن

مولى المؤدب، ولء الناجي النأصاري سإوادة بن الرحمن عبد بن وجميل



مشكاة مكتبة                    للسمعانأي النأساب كتاب
 السإلمية

عن المدينة.ّ يروي أهل في غزوان.ّ عداده بن عتبة أخت غزوان بنت نأاجية
أمه وكانأت ومالك النأصاري، سإعيد بن يحيى عنه روى المسيب، بن سإعيد
القرظ.ّ سإعد بنت

مبارك عن نأاجية.ّ يروي بني من الناجي، البصري الجلب نأافع بن وإبراهيم
المبارك وابن مسافر، بن وروح الوجيهي، موسإى بن وعمر فضالة، بن

حدث كان به، بأسا فقال: ل عنه أبي حاتم: سإألت أبي ابن وغيرهم.ّ قال
الحديث.ّ متروك وعمر بواطيل، الوجيهي موسإى بن عمر عن بأحاديث

اللما.ّ هذا آخرها وفي اللف بعد المعجمة الخاء وكسر النون الناخلي: بفتح
النسبة:  بهذه الدقيق.ّ والمشهور ينخل لمن السإم

ًا دمشق.ّ كان أهل من الصوفي، الناخلي محمد بن عمر القاسإم أبو بغدادي
وغيره.ّ المالكي الحسين أبي عن بحكايات إليها.ّ حدث فنسب دمشق سإكن
الدمشقي.ّ المزي الله عبد بن الوهاب عبد نأصر أبو عنه روى

بين الموحدة والباء اللفين بين أخرى ونأون والراء النون النارنأاباذي: بفتح
ًا اللفين قرية وهي نأانأاباذ، إلى النسبة المعجمة.ّ هذه الذال آخرها وفي أيض

أعرف ول العباسا، أبو المعدانأي ذكره هكذا التقادما ربع من مرو قرى من
ًا.ّ ولعلها رف فما والخبرة المعرفة أهل من جماعة وسإألت القرية، هذه أيض

وانأدرسإت.ّ  فخربت كانأت
عبد عن النارنأاباذي.ّ روى العبدي حرب بن سإعيد عثمان أبو القرية هذه ومن
الذهلي.ّ خالد بن أحمد عنه روى أيامه، وشهد الزبير بن الله

بن عبيد بن حبيب بن تميم بن مجاشع بن القاسإم سإهل أبو القرية هذه ومن
مسلم أبو تحول عشر.ّ ولما الثاني النقباء أحد النارنأاباذي، المرامي عامر
أتى القاسإم إن ثام القضاء، على مجاشع بن القاسإم اسإتعمل الماخوان إلى

له، فأذن مرو، إلى الرجوع في المنصور اسإتأذن ثام مسلم، أبي مع العراق
الجبار.ّ عبد ولية في فهلك

آخرها.ّ هذه في المعجمة والخاء المهملة السين وكسر النون الناسإخ: بفتح
وببغداد البلد، بسائر له: الوراق ويقال بالجرة، الكتب ينسخ لمن اللفظة

أحمد بن أحمد طاهر أبو منهم الصنعة بهذه جماعة له: الناسإخ.ّ واشتهر يقال
علي أبا سإمع بغداد، أهل الناسإخ.ّ من الدقاق سإلمان بن عمر بن علي بن

القاسإم أبو عنه لنا البزاز.ّ روى شاذان بن إبراهيم بن أحمد بن الحسن
سإبعين سإنة القعدة ذي في السمرقندي.ّ وتوفي أحمد بن إسإماعيل

وأربعمئة.ّ 
والمشهور الراء آخرها وفي المهملة السين وكسر النون الناسإري: بفتح

يوسإف بن حمزة الجرجانأي.ّ ذكره الناسإري أحمد بن الحسن النسبة بهذه
المهملة.ّ  والسين بالنون يزد.ّ وهو ولم جرجان تاريخ في السهمي

له: وقيل القلمس لقب هذا المهملة، السين آخرها وفي النون الناسإي: بفتح
الشهور بعضهم: نأاسإي الشهور.ّ وقال ينسئ كان الذي هو لنأه الناسا،

القلمس.ّ 
يكتبون العلماء من جماعة بها كان أيبورد، بنواحي كبيرة ونأاسا: قرية

الناسإي.ّ لنأفسهم
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النسبة الراء.ّ هذه آخرها وفي المعجمة الشين وكسر النون الناشري: بفتح
نأاشرة.ّ  إلى

المصري.ّ الناشري زيد بن زيد.ّ مالك أبي بن مالك النأتساب بهذا والمشهور
المعافري.ّ قبيل أبو عنه عمرو.ّ حدث بن الله وعبد النأصاري، أيوب أبا سإمع

عنه روى النخعي، داود أبي عن حدث الكوفي، الناشري الفضل بن والعباسا
الغزال.ّ مروان بن محمد

بريد، بن إسإحاق عن حدث الكوفي، الناشري هشاما بن عبيس بن ومحمد
ابن الكوفي الكندي محمود بن محمد عنه فضال.ّ روى بن علي بن والحسن

أسإوان.ّ نأزيل الشج بنت
قيل وإنأما المعجمة، الشين آخرها وفي المشددة النون الناشي: بفتح

بن علي النسبة بهذه الشعر.ّ والمشهور من فن في نأشأ كان لنأه الناشي
والراضي والقاهر المقتدر زمن في كان مشهور، الناشي.ّ شاعر الله عبد

ماكول.ّ بن نأصر أبو ذكره مصر.ّ وهكذا سإكن بغدادي وه وغيرهم،

من المتكلم، الشاعر الناشي، شرشير بن محمد بن الله عبد العباسا وأبو
كتب وله فنزلها، مصر إلى خرج ثام طويلة، مدة ببغداد أقاما النأبار، أهل

ًا، وكان ذلك، في وأشعار المنطق كتب فيها ينقض على قصيدة وله شاعر
أنأشده أنأه وذكر الناجم ذكرها بيت آلف أربعة تكون واحدة وقافية واحد روي

بن محمد الشعراء.ّ قال فيه قالت معنى كل خلف في يقول إياها.ّ وكان
ًا الناشئ العباسا أبو المرزبانأي: كان عمران وشعره الهوسا، شديد متهوسإ

هوسإه على فدلتني كتبه بعض قرأت وقد الفائدة، قليل كثرته مع وهو كثير
والعروضيين والشعراء المنطق أهل على بالخلف نأفسه أخذ لنأه واختلطه،
ً لنفسه يحدث أن وراما وغيرهم، فسقط عليه، هم ما بها ينقض أقوال
أبو عنه عمره.ّ روى بقية بها وأقاما إليها، فشخص مصر إلى فلجأ ببغداد:،
المرزبان بن خلف بن ومحمد الطبرانأي، أيوب بن أحمد بن سإليمان القاسإم

ومئتين.ّ وتسعين ثالث سإنة في وغيرهما.ّ ومات
إلى النسبة المهملتين.ّ هذه والحاء الصاد وكسر النون الناصحي: بفتح

منهم:  رجل، اسإم وهو الناصح،
طلحة بن نأاصح بن محمد بن علي بن جعفر بن محمد بن محمد الحسن أبو
البيوتات، أهل ومن نأيسابور أهل الناصحي: من يحيى بن جعفر بن محمد بن

، السلمي الرحمن عبد أبا وسإمع الجويني، محمد أبي الماما على تفقه كان
منه.ّ وكانأت وسإمع حدث وإبراهيم الحيري بكر وأبا السراج، القاسإم وأبا

وأربعمئة.ّ وسإبعين تسع سإنة وأربعمئة.ّ ومات ثالث سإنة في ولدته
محمد بن علي بن جعفر بن محمد بن محمد جعفر أبي بن سإعيد أبو وأخوه

وورعه فضله ي النظير عديم وكان العلم، بيت من كان الناصحي، نأاصح بن
محمش بن طاهر أبي عن الجويني.ّ وحدث محمد أبي على تفقه وديانأته،

وأبي السلمي، الرحمن عبد وأبي الصبهانأي، بايوية بن محمد وأبي الزيادي،
وخمسين خمس سإنة ومات أربعمئة، سإنة وغيرهم.ّ ولد المزكي زكريا

وأربعمئة.ّ
بن بكر أبي عن الناصحي: حدث جعفر بن محمد بن محمد سإعد أبو وأخوهما
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الحسيني، الحسن أبي والسيد الحافظ، الله عبد أبي والحاكم فورك،
وغيرهم.ّ الزيادي محمش بن طاهر أبي والسإتاذ

الحسن أبي عن الناصحي.ّ حدث سإعد أبي بن إسإماعيل القاسإم أبو وابنه
وطبقته.ّ الطرازي بكر أبي بن علي

الراء.ّ هذه آخرها وفي المكسورة المعجمة والضاد النون الناضري: بفتح
بن سإليم بن بهثة بن القيس امرئ بن خفاف بن نأاضرة بني إلى النسبة

إليهم:  والمنسوب سإليم من بطن منصور،
ثام سإليم لبني مولى حاتم: هو أبي ابن الناضري.ّ قال مريم أبي بن محمد
الشج.ّ قال بن بكير عنه المسيب.ّ روى بن سإعيد عن نأاضرة.ّ يروي لبني
ذلك.ّ يقول أبي حاتم: سإمعت أبي ابن

بيع إلى النسبة والفاء.ّ هذه المهملة الطاء وكسر النون الناطفي: بفتح
وعمله.ّ  الناطف

ًا كان مرو، أهل من الناطفي، بكر أبو بن محمد بن عمر حفص وأبو شيخ
ًا ًا.ّ سإمع صائب عبد وأبا الموسإوي، موسإى بن علي القاسإم أبا السيد صالح
ًا عنه وغيرهما.ّ كتبت المهربندقشانأي الحسن بن محمد الله ًا، شيئ وما يسير

ًا أن أظن سإمع، فبقراءتي منه سإمع ومن وبعدي، قبلي الحديث عليه قرأ أحد
في ووفاته وأربعمئة، خمسين سإنة حدود - في أظن - فيما ولدته وكانأت

بدمشق.ّ الوقت هذا في وكنت بمرو، وخمسمئة وثالثاين سإت سإنة المحرما
آخرها وفي المكسورة المهملة والعين اللف بعدها النون الناعطي: بفتح

بن ربيعة وهو همدان، من بطن وهو نأاعط، إلى النسبة المهملة.ّ هذه الطاء
الهمدانأي، الناطي كرب بن أيفع بن حمرة بن مالك الهمدانأي.ّ منها مرثاد
عليه الله صلى النبي على ووفدا أيفع ابنا ومالك عمرو وعماه هو أسإلم

وسإلم.ّ 
عليه الله صلى الله رسإول صاحب الناعطي، الهمدانأي شهر بن عامر ومنهم

الرازي.ّ حاتم أبو ذكره هكذا الشعبي، عنه بكيل.ّ روى من وسإلم.ّ يقال: إنأه
سإواهم.ّ وجماعة الناعطي، هو الهمدانأي عمير بن سإعيد بن مجالد ومنهم

عليه الله صلى النبي إليه كتب الهمدانأي مرثاد بن الدارقطني: نأاعط قال
المجالد.ّ جد فهو فأسإلم، وسإلم

المهملة.ّ السين آخرها وفي المعجمة والخاء والفاء النون النافخسي: بفتح
منها، فرسإخين على سإمرقند قرى من قرية وهي نأافخس، إلى النسبة هذه
حدث نأافخس، سإكن نأيسابوري وهو النافخسي محمد بن أحمد حامد وأبو
وغيره.ّ الورسإنيني محمد بن بكر أحمد أبو عنه روى البلخي، غياث أبي عن

نأافعين: إلى النسبة العين.ّ هذه آخرها وفي الفاء وكسر النون النافعي: بفتح
القارئ.ّ والمشهور نأافع قراءة إلى والثانأي إليه، المنتسب لجد اسإم أحدهما

النسبة:  بهذه
بن العزيز عبد بن بكار بنت بنينة أمه عن يروي النافعي، مغيث بن الحسين

جده لن النافعي له القاضي.ّ قيل قتيبة بن بكار عند والحديث بكرة:، أبي
نأافع.ّ اسإمه العلى

نأعيم أبي بن نأافع قراءة إلى فنسب النافعي المقرئ محمد بن جيش وأما
له: النافعي.ّ فقيل القارئ
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الزرق نأافع إلى ينسبون الزارقة، لهم يقال الخوارج من فرقة والنافعية
والزرقي.ّ الزارقة في ذكرنأاهم وقد المسائل، صاحب

نأون آخرها وفي المفتوحة والقاف الساكنة والفاء النون النافقانأي: بفتح
فراسإخ سإتة على مرو قرى من قرية وهي نأافقان، إلى النسبة أخرى.ّ هذه

عبيدة بن محمد إليها بالنسبة والمشهور كمسان، من قريبة البلد بأعلى منها
يروي النافقانأي، الزدي سإعيد بن سإعد بن إبراهيم بن الحزور بن حماد بن

قال السنجي حمدويه بن محمد رجاء أبو عنه روى موسإى، بن الصباح عن
بن محمد بن معدان.ّ وأحمد أبي ابن ذكره مناكير، صاحب ماكول: وهو ابن

والعراق.ّ  والشاما مصر مشايخ عن كتب النافقانأي، النضر أبو عبدويه
السنجي، معبد بن سإليمان عن يروي النافقانأي، تميم بن الشاه بن وطلحة

السنجي.ّ زرعة أبو ذكره هكذا
العراق إلى أخيه مع رحل النافقانأي، عبدوية بن محمد بن عبدوية نأصر وأبو

ًا وحمل والشاما، السنجي.ّ زرعة أبو ذكره كثيرة.ّ هكذا كتب
اللفظة المهملة.ّ هذه الدال آخرها وفي القاف وكسر النون الناقد: بفتح

من ومعرفتهم.ّ وجماعة لنقدهم به لقبوا وحفاظه، الحديث نأقاد من لجماعة
منهم:  العمل، ذلك إلى فنسبوا حدثاوا الصيارفة

بن سإفيان عن يروي الناقد، سإابور بن بكير بن محمد بن عمرو عثمان أبو
عنه الجراح.ّ روى بن ووكيع سإليمان، بن ومعتمر بشير، بن وهشيم عيينة،
بن أحمد بن الله وعبد الحجاج، بن ومسلم الصغانأي، إسإحاق بن محمد
اثانتين سإنة الحجة ذي في وتوفي وغيرهم، البغوي القاسإم وأبو حنبل،

ومئتين.ّ وثالثاين
أهل من الفلسا، الناقد الصيرفي كنيز بن بحر بن علي بن عمرو حفص وأبو

ًا، زريع، بن ويزيد المفضل، بن وبشر عيينة، بن سإفيان سإمع البصرة، وغندر
وغيرهم.ّ الجراح بن ووكيع مهدي، بن الرحمن وعبد سإليمان، بن ومعتمر

الرازيان حاتم وأبو زرعة، وأبو ومسلم، والبخاري مسلم، بن عفان عنه روى
ومئتين.ّ وأربعين تسع سإنة القعدة ذي في وتوفي الئمة، من وغيرهم

النسبة المهملة.ّ هذه الدال آخرها وفي القاف وكسر النون الناقدي: بفتح
بمرو جماعة النسبة بهذه الذهب.ّ اشتهر ينقد الذي الصيرفي وهو الناقد إلى

ًا كان الناقدي، بن الوهاب عبد بن إسإماعيل إبراهيم منهم: أبو ًا، شيخ صالح
ًا، ثاقة وحدث الفقيه، الشيرنأخشيري أحمد بن الله عبد محمد أبا سإمع صدوق
وأبو طوسا، بنواحي الماما عمي عنه لي روى أماليه، من بمجالس عنه

عبد المظفر وأبو ببله، الواعظ أحمد بن الله عبد بن الرحيم عبد المحاسإن
في وفاته وكانأت سإواهم، وجماعة بنيسابور الجويني الوهاب عبد بن الكريم

وأربعمئة.ّ  وتسعين نأيف سإنة
عفيف، صالح شيخ الناقدي، الوهاب عبد بن الجبار عبد محمد أبو وأخوه
ًا، الشيرنأخشيري أحمد بن الله عبد محمد أبا سإمع الجازة إلى وكتب أيض

لي وروى الصبهانأي الحافظ الدقاق الله عبد أبي بتحصيل مسموعاته بجميع
وخمسين.ّ سإبع سإنة بعد وفاته واحد.ّ وكانأت غير عنه

الصاد آخرها وفي المكسورة والقاف اللف بعدها النون الناقص: بفتح
نأبن الملك عبد بن الوليد بن يزيد خالد أبي للخليفة اللقب المهملة.ّ هذا
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أعطياتهم.ّ من الناسا نأقص لنأه بالناقص ولقب الموي، القرشي مروان
ًا.ّ  أشهر أربع مدته وكانأت ومئة، وعشرين سإت سإنة بدمشق له بويع وأيام

الطاء آخرها وفي المكسورة والقاف اللف بعدها النون الناقط: بفتح
النقاط.ّ  له ويقال المصاحف نأقط إلى النسبة المهملة.ّ هذه

البصرة، أهل من البصري، الناقط عمران بن محمد النسبة بهذه والمشهور
أيوب بن أحمد بن سإليمان عنه روى الصفار، الله عبد بن عبدة عن يروي

الطبرانأي.ّ
وكان نأامة، إلى النسبة القاف.ّ هذه آخرها وفي والميم النون النامقي: بفتح

ًا.ّ وجعل فعرب الحضرة، من الواردة والكتب المناشير يقرأ نأامق

بن اله عبد بن محمد بن أحمد بن علي الحسن أبو النسبة بهذه والمشهور
بعض من مستور صالح شيخ نأيسابور، أهل من الفصال، النامقي الليث

محمش بن محمد بن محمد طاهر أبا وسإمه بنيسابور، سإكن النواحي،
طاهر بن القاهر عبد منصور وأبا الحيري، الحسن بن أحمد بكر وأبا الزيادي،
الشحامي طاهر بن زاهر القاسإم أبو عنه لنا وغيرهم.ّ روى البغدادي
وغيرهما، بمرو الكاتب الحسين بن علي بن الحسين علي وأبو بنيسابور،

وأربعمئة.ّ ثامانأين سإنة الولى جمادى سإلخ الخميس ليلة وتوفي
النامي: بفتح النون.ّ هذه النسبة ظني أنأها إلى النماء، وهو الزيادة، والله أعلم.ّ

والمشهور بهذه النسبة أبو العباسا أحمد بن محمد النامي المصيصي الشاعر.ّ أخبرنأا
أبو الحسن الزجي إجازة، أنأبأنأا أبو بكر الخطيب، أنأشدنأا أبو الفتح أحمد بن علي بن

محمد النحاسا بحلب، أنأشدنأا الحسين بن علي بن عبيد الله بن أبي أسإامة، أنأشدنأا أبو
الشقائق. العباسا أحمد بن محمد النامي لنفسه يصف 

عقصة كالعذراء وعذراء
الشعر

لهاماتها وقايات في بدت
حمر

ًا عنها تنشر من معجز
زبرجـد

يد عليها ذرته الشمس يد
 القطر

أحمد علي أبو عنه روى غزة، أهل من آخر شاعر الصغير النامي العباسا وأبو
ًا الهائم علي بن شعره.ّ من شيئ

المهملة.ّ هذه السين آخرها وفي اللف بعد والواوين النون الناووسإي: بفتح
وهم الناووسإية لهم يقال الشيعة، غلة من وهم المامية، من لطائفة النسبة
طالب أبي بن علي بن الحسين بن علي بن محمد الباقر موت في شكوا

ًا ينتظرون وهم انأتظاره على فهم عليهم، الله رضوان محمد بن جعفر أيض
المدينة.ّ  من بالبقيع قبره تزور كلها والمة الصادق،

من بنقطتين منقوطة مكسورة ياء اللف وبعد المفتوحة النايتي: بالنون
أنأها ظني النسبة فوقها.ّ هذه من بنقطتين المنقوطة التاء آخرها وفي تحتها
إليها: أبو بالنسبة نأايت.ّ والمشهور لها يقال البصرة بنواحي نأاحية إلى

عن بالنايتي.ّ روى المعروف البصري المؤدب العزيز عبد بن علي الحسن
أحمد بن محمد طاهر أبو عنه الخطابي.ّ روى الكبير عبد بن الفاروق

المؤتنف.ّ  كتاب في الخطيب بكر أبو ذكره هكذا الشنانأي،
آخرها وفي الحروف آخر المكسورة الياء ثام اللف بعدها النون النايلي: بفتح

إسإحاق إليها: أبو امرأة.ّ والمنتسب اسإم وهو نأايلة، إلى النسبة اللما.ّ هذه
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أصبهان، أهل من النايلي، المديني ميمون بن الحارث بن محمد بن إبراهيم
بلده أهل عن أمه.ّ حدث نأايلة الثقات.ّ ويقال: إن أحد نأايلة، بابن يعرف

وعبيد العيشي، المبارك بن الرحمن وعبد المغيرة، بن محمد مثل والبصريين
بن محمد بن أحمد علي أبو عنه وغيرهم.ّ روى المنهال بن ومحمد عبيدة، بن

وتسعين إحدى سإنة يعقوب.ّ ومات بن أحمد بن ومحمد الصبهانأي، عاصم
ومئتين.ّ 

وفي النون وسإكون تحتها من باثانتين المنقوطة والياء النون الناينجي: بفتح
ثالثاين على أصبهان بنواحي بليدة وهي نأايين، إلى النسبة الجيم.ّ هذه آخرها

ًا البرية.ّ منها:  طرف - على الله شاء - إن منها فرسإخ
القاضي جلة بن محمد بن الواحد عبد بن الفضل بن محمد الوفاء أبو

ًا كان إليها، فنسب بنايين القضاء ولي أصبهانأي النينجي، ًا شيخ ًا، عالم كيس
في الفوائد اليونأارتي نأصر أبو القاضي له وخرج وبغداد، بأصبهان الكثير سإمع

جزء في الحافظ الفضل بن محمد بن إسإماعيل شيخنا وكذلك أجزاء، عشرة
إسإحاق أبا بأصبهان كلها.ّ سإمع عشر الحد الجزاء عليه وقرأت ضخم،

بن الحسن بن أحمد بن محمد بكر وأبا القفال، إبراهيم بن محمد بن إبراهيم
وأبا القارئ، البطر بن أحمد بن نأصر الخطاب أبا وببغداد البهري، ماجة

سإواهم.ّ وتوفي كثيرة وجماعة الزينبي علي بن محمد بن طراد الفوارسا
بها.ّ وكنت وخمسمائة وثالثاين إحدى سإنة في بأصبهان

والباء النون باب
المنقوطة التاء آخرها وفي بواحدة المنقوطة والباء النون النباتي: بفتح

الله عبد أبو وهو نأبات، وهو رجل جد اسإم إلى النسبة فوقها.ّ هذه من باثانتين
يروي النأدلسي مخلد بن بقي صاحب النأدلسي، نأبات بن سإعيد بن محمد

بن أحمد بن علي عنه وغيره.ّ روى النأدلس الزاهد نأصر بن الله عبد عن
في ماكول ابن ذكره هكذا أربعمئة، سإنة النأدلسي.ّ مات حزما بن سإعيد

الكمال.ّ 
المنقوطة التاء آخرها وفي بواحدة المنقوطة الباء وفتح النون النباتي: بضم

بها:  واشتهر نأباتة:، إلى النسبة فوقها.ّ هذه من باثانتين
أبو عبد الله الحسين بن عبد الرحمن النباتي، شاعر مجود، كان يصحب أبا نأصر بن

نأباتة فنسب نأفسه إليه، وكان يعرف بابن مسقط.ّ
وأبو الفرج أحمد بن محمد بن أحمد بن إسإحاق بن نأباتة الدقاق النباتي، نأسب إلى جده
العلى، من أهل بغداد، حدث عن حامد بن شعيب البلخي، كتب عنه علي بن أحمد بن
ًا بخط أبيه.ّ محمد الوزان في سإنة اثانتين وسإتين وثالثامئة، وذكر أن سإماعه كان صحيح
وأبو نأصر عبد العزيز بن عمر بن نأباتة بن حميد بن نأباتة بن الحجاج بن مطر بن خالد
بن عمرو بن رزاح بن رياح بن أسإعد بن بجير بن ربيعة بن كعب بن زيد مناة بن تميم
بن مر بن طابخة بن الياسا بن مضر بن نأزار بن معد بن عدنأان النباتي السعدي، من
أهل بغداد، أحد الشعراء المحسنين المجودين، كان جزل الكلما:، فصيح القول، وله
ديوان شعر قرأت جميعه إلى أبي منصور بن زريق ببغداد بروايته عن أصبهدوسإت

قوله: الديلمي عنه، روى عنه أبو القاسإم التنوخي وغيره.ّ ومن مليح شعره 
العـدو عن عجزت وإذا

وفـاق المزاح إن له، وامزحفـداره

ضـدهـا هو الذي بالماء فالنار
وطبعها النضاج تعطي

 الحراق
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سإنة شوال في ومات وثالثامئة، وعشرين سإبع سإنة في نأباتة ابن ولدة كانأت
وأربعمئة.ّ خمس

النباجي: بكسر النون وفتح الباء المنقوطة بواحدة في آخرها الجيم.ّ هذه النسبة إلى
النياج، وهي قرية في بادية البصرة على النصف من طريق مكة، مثل فيد لهل الكوفة،

شعره: وذكرها البحتري في 
النباج صحراء جزت إذا

ًا معربـ
يا السواجير بطحاء وجاءتك

سإعد
مهلً، لضحاك لبني فقل

فإنأـنـي
والضيغم الصل الفعوان أنأا

 الورد
دينار.ّ روى بن مالك سإمع النباجي، عيد بن بريد إليها بالنأتساب والمشهور

البصري.ّ بن رجاء بن محمد بن رجاء عنه
عنه يحكي الصالحين، الله عباد أحد كان النباجي، بريد بن سإعيد الله عبد وأبو

ً حكايات وغيره.ّ الدمشقي الحواري أبي بن أحمد وأحوال
النسبة اللما.ّ هذه آخرها وفي بواحدة المنقوطة والباء النون النبال: بفتح

وبيعها.ّ  النبال بري إلى
زيد عن يروي المدينة، أهل من النبال، سإهل أبي بن موسإى بها والمشهور

الرحمن، عبد بن الجعيد عنه عنه.ّ روى الله رضي عثمان عن الصلت، بن
الله.ّ عبد بن العلى وعبد
أهل من سإلمة، بن سإنان مولى القواسا، النبال راشد بن معلى اليمان وأبو

عنه سإياه.ّ روى بن وميمون والحسن عاصم، أما جدته عن يروي البصرة،
الجدي، عمر بن وحفص أسإد، بن ومعلى إبراهيم:، بن ومسلم حماد، بن نأعيم
صخر بن الله عبد بن وأحمد موسإى، بن وإبراهيم القواريري، الله وعبد

عنه أبي حاتم: سإألت أبي ابن الجهضمي.ّ قال علي بن ونأصر الغدانأي،
- سإلمة بن لسنان ولد أما - وكانأت عاصم أما جدته بحديث يعرف فقال: شيخ

القصعة لحس قال: من وسإلم عليه الله صلى النبي عن الخير، نأبيشة عن
القصعة.ّ له اسإتغفرت

الراء.ّ هذه آخرها وفي بواحدة المنقوطة الباء وفتح النون النبري: بكسر
إليها:  بغداد.ّ والمنتسب قرى من أنأها وظني نأبر، إلى النسبة

الخطيب: بكر أبو بالنبري.ّ قال المعروف الخباز محمد بن منصور نأصر أبو
ًا ينظم وكان الكتابة، يحسن ل أمي أنأه يذكر كان ًا شعر المدح في صالح

ذلك.ّ وغير والغزل
مهملة.ّ هذه طاء آخرها وفي بواحدة المنقوطة والباء النون النبطي: بفتح

إليهم:  العجم.ّ والمنتسب من قوما وهم النبط، إلى النسبة
اله تيم وقيل: مولى ربيعة، بن وائل بن بكر مولى النبطي، حنان بن مقاتل

من جاء لنأه النبطي بحيان شيبان.ّ ولقب بني ثاعلبة.ّ ويقال: مولى بن
بمرو وله بلخ، سإكن والعراقيين، حوشب بن وشهر قتادة، عن العراق.ّ يروي

ًا وكان معروف:، بن وبكير مرثاد، بن علقمة عنه خطة.ّ روى فيما صدوق
أربعة: مقاتل إخوة وهم بسطاما، أبا كنيته وكانأت ثاقة دونأه كان إذا يروي

من هرب قد وكان بكابل، مقاتل ومات حيان بنو ومصعب ويزيد والحسن
إليها.ّ  مسلم أبي

وعمر عنه، الله رضي مالك بن أنأس عن يروي النبطي حسان أبي بن وزياد
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بن إسإماعيل عنه العمي.ّ روى الصمد عبد بن العزيز وعبد العزيز، عبد بن
كثيرة مناكير أحاديث يروي ممن وكان عليه، الحمل شديد شعبة أمية.ّ كان

ًا انأفرد.ّ إذا به الحتجاج يجوز ل كثيرة، وأوهام
والقاف.ّ  الموحدة المفتوحة والباء المفتوحة النبقي: بالنون

أن وظني مناف، عبد بن المطلب ولد من قريش من رهط إليه والمنتسب
بمكة.ّ التي النبقة دار إلى النسبة هذه

النبل بري إلى النسبة واللما.ّ هذه الموحدة الباء وسإكون النون النبلي: بفتح
النأتساب:  بهذا السهم.ّ والمشهور وهو

بن محمد عنه عيينة.ّ روى بن سإفيان عن النبلي.ّ حدث يعقوب بن يوسإف
ماكول.ّ ابن ذكره هكذا الكديمي، يونأس

الياء وبعدها تحتها من بواحدة المنقوطة الباء وكسر النون النبيل: بفتح
أبو بها والمشهور اللما آخرها وفي باثانتين تحتها من المنقوطة الساكنة

السإود بن رفيع بن رافع بن مسلم بن الضحاك بن مخلد بن الضحاك عاصم
من البصري، النبيل الشيبانأي شيبان بن ثاعلبة بن هلل بن زالن بن عمرو بن

البصرة.ّ  أهل
علي أبو أخبرنأا بسمرقند، الكسي الله عبد بن محمد الفضائل أبو أخبرنأا

بن محمد بن مسعود الفتح أبو وحدثاناه إجازة النسفي الملك عبد بن الحسن
بن أحمد بن الحسن محمد أبو أخبرنأا مرو، بجامع إملء الخطيب سإعيد

بن محمد بن جعفر العباسا أبو قال: أخبرنأا إجازة السمرقندي الحافظ
بن أحمد بن الله عبد كتاب في قال: وجدت الحافظ المستغفري المعتز
أربع سإنة بنسف البلخي الحسين بن علي بن محمد حدثانا بخطه، محتاج

أبي عند يقول: كنا أبي أسإد: سإمعت بن إسإماعيل المير حدثانا وثالثاين،
ابن عند عاصمين أبوي قال: كنا نأبيلً؟ سإميت له: لم فقيل النبيل، عاصم
ًا: أين فقال الثياب، في أتجمل وكنت جريج، فسميت النبيل؟ عاصم أبو يوم

فلما بها، وبنيت امرأة ظريف: تزوجت بشيء نأفسي عن نأبيل.ًّ وأخبركم
فلما التقبيل، عن أنأفي فمنعني أقبلها أن - وأردت كبير - وأنأفي عليها دخلت
عن ركبتك نأح وجهها.ّ فقالت؛ على أنأفي فشددت تقبيلها، يمكنني لم أردت

أنأف.ّ هو إنأما بركبة، هي لها: ليست فقلت وجهي،
الشيبانأي، النبيل عاصم أبي ن عمرو بن الضحاك بن محمد علي أبو وحفيده

بغداد إلى وانأتقل الحديث، بها وكتب بأصبهان، ونأشأ البصرة، من أصله
النبيل، عاصم أبي بن عمرو بن أحمد عمه وفاته.ّ سإمع حين إلى وسإكنها
بن يحيى بن وحمد الصبهانأيين، الرحيم عبد بن وعمران عاصم، بن وأسإيد
عبد بن وسإهيل اليمامي، معاوية بن العزيز عبد بن وأحمد السوسإي، مالك
وعبد القاضي، حيان بن نأاجية الصيدا أبو عنه الزاهد.ّ روى الفرخان بن الله
بن جعفر وروى الحافظ، المظفر بن ومحمد الهاشمي، موسإى بن الله

بن أحمد عمه عن بروايته والمثانأي الحاد كتاب عنه الخلدي نأصير بن محمد
وثالثامئة.ّ عشرة ثالث سإنة الول ربيع شهر في عاصم.ّ وتوفي أبي بن عمرو

المعروف الكاتب أيوب بن الحسن بن محمد بن الله عبد الحسين وأبو
البغدادي.ّ الثلج بن القاسإم أبو عنه روى المديني، بن علي عن بالنبيل.ّ حدث
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من وهو النسبة، يشبه هذا المخففة، الموحدة الباء وكسر النون النبي: بفتح
عليهم الله - صلوات المشهورين النأبياء سإوى اللفظة بهذه واشتهر النبوة،

ًا النبي.ّ قيل: كان له: خالد يقال العبسي، سإنان بن - خالد أجمعين نأبي
ًا.ّ روى ابنته عنهما.ّ وجاءت الله رضي عباسا ابن عن عكرمة حديثه مبعوثا

ًا فقال وسإلم عليه الله صلى النبي إلى ".ّ قومه ضيعه نأبي بابنة لها: " مرحب
ل النبي خالد حديث عوانأة أبو عنه روى الذي يونأس حنبل: أبو بن أحمد وقال

أعرفه.ّ 
البيوردي: قال الديب محمد بن أبي العباسا 

من الغنياء بين ضعت فإن
الورى

بـن خالد في أسإوة فلي
سإـنـان

بن خالد حديث في وسإلم عليه الله صلى النبي عن عباسا ابن حديث وفي
ضيعه نأبي فقال: " ذاك وسإلم عليه الله صلى النبي عند ذكر الذي سإنان
الحدثاان.ّ نأار عنكم أطفئ لقومه: أنأا قال أنأه هذا خبره " وفي قومه
والجيم النون باب

إلى النسبة المهملة.ّ هذه الحاء آخرها وفي والجيم النون النجاحي: بفتح
النسبة:  بهذه نأجاح.ّ والمشهور

 
عن حدث بغداد، أهل من مكة، سإكن النجاخي، يعقوب بن يوسإف بكر أبو

وإسإماعيل المحاملي، بن الله عبد أبو القاضي عنه عيينة.ّ روى بن سإفيان
بغدادي يعقوب بن النسائي: يوسإف ثاقة.ّ وقال وكان الوراق، العباسا بن

مكة.ّ سإكن بالنجاحي، يعرف
البيكندي السلمي نأجاح بن إبراهيم بن واصل بن محمد بن أحمد محمد وأبو

ورفيقه.ّ البخاري إسإماعيل بن محمد تلميذ العلى، جده إلى نأسب النجاحي،
منصور بن وإسإحاق خشرما، بن وعلي السعدي، حجر بن علي عن روى

المروزيين.ّ الكوسإج
الحرفة المهملة.ّ هذه الدال آخرها وفي المشددة والجيم النون النجاد: بفتح

بها:  والمعروف مشهورة،
الحنبلي الفقيه يونأس بن إسإرائيل بن الحسن بن سإلمان بن أحمد بكر أبو

الجمعة يوما المنصور جامع في له كان بغداد، أهل بالنجاد: من المعروف
بن أحمد مذهب على الفقه في للفتوى إحداهما وبعدها، الصلة قبل حلقتان
أحاديثه.ّ وانأتشرت رواياته، اتسعت ممن الحديث.ّ وهو لملء والخرى حنبل،
ملعب بن وأحمد طالب، أبي بن ويحيى البزاز، مكرما بن الحسن سإمع

أبي بن والحارث الرقاشي، قلبة وأبا السجستانأي داود وأبا المخرمي،
أحمد بن الله وعبد الدنأيا، أبي بن بكر وأبا التمتاما، غالب بن ومحمد أسإامة،

ًا حنبل، بن وخمسين ثالث سإنة في ولدته ذكرهم.ّ وكانأت يطول وقوم
وثالثامائة.ّ وأربعين ثامان سإنة في ومات ومئتين،

ًا، كان بغداد، أهل النجاد: من لسم بن الحسن بن محمد بكر وأبو مأمونأ
بن ومحمد عقدة، بن محمد بن أحمد العباسا أبا سإمع كثيرة، كتب صاحب
الزهري، القاسإم أبو عنه روى المصري، محمد بن وعلي المطيري، جعفر

وتسعين إحدى سإنة الخر ربيع شهر في وتوفي العتيقي، محمد بن وأحمد
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وثالثامئة.ّ
النجاد: سإابور بن سإعيد - بن الحسن - وقيل الحسين بن هارون موسإى وأبو
بن الله عبد بن ومحمد الطائي، أخزما بن زيد عن حدث بغداد، أهل من

التميمي عبدة بن وعلي الهمدانأي، عاصم بن والسري المخرمي، المبارك
وأبو الخلل، بن جعفر بن واحمد الدوري، مخلد بن محمد عنه روى وغيرهم،

الزهري.ّ الفضل
المهملة.ّ هذه الدال آخرها وفي المشددة والجيم النون النجادي: بفتح

ذكرنأاه.ّ وهذه له: النجاد.ّ وقد ويقال والحشايا، اللحف خياطة إلى النسبة
إبراهيم بن عمر طالب أبو وهو إليه المنتسب لجد اسإم وهو نأجاد إلى النسبة

يروي بغداد، أهل من الشافعي، الفقيه الزهري نأجاد بن إبراهيم بن سإعيد بن
أحمد بكر أبو عنه البزاز.ّ روى ماسإي بن إبراهيم بن الله عبد محمد أبي عن
المعاز.ّ  هارون بن علي الحسن وأبو الحافظ، الخطيب ثاابت بن علي بن

إلى النسبة الراء.ّ هذه آخرها وفي المشددة والجيم النون النجار: بفتح
بها:  وعملها.ّ والمشهور الخشاب نأجارة
عن صالح.ّ يروي بن داود والد وهو المدينة، أهل النجار: من دينار بن صالح

ابنه.ّ عنه الخدري.ّ روى سإعيد أبي
كان بغداد، أهل النجار: من جعفر بن العباسا بن جعفر بن محمد بكر وأبو
ًا ثاقة ًا، صدوق ًا القرآن يحفظ فهم ًا حفظ أبو ذكره هكذا بغندر، ويلقب حسن

حامد وأبا المجدر، بن هارون بن محمد الحافظ.ّ سإمع الخلل محمد
زياد بن محمد بن الله عبد بكر وأبا صاعد، بن محمد بن ويحيى الحضرمي،

محمد أبو عنه البهلول.ّ روى بن إسإحاق بن يعقوب بن ويوسإف النيسابوري،
وسإبعين تسع سإنة المحرما في الخلل.ّ وتوفي الحسن بن محمد بن الحسن

وثالثامئة.ّ
التميمي مالك بن نأاجية بن فيروز بن هارون بن جعفر بن محمد الحسن وأبو

بالكوفة، حدث ثاقة، كان الكوفة، أهل من النجار، بابن المعروف النحوي
الحريري ثاابت بن الله وعبيد الشنانأي، الحسين بن محمد عن وببغداد

وأبي المحاربي، بكر بن القاسإم بن ومحمد مروان، بن محمد بن وإسإحاق
نأفطوية، عرفة بن محمد بن وإبراهيم الزدي، دريد بن الحسن بن محمد بكر

وغيرهم.ّ الصولي يحيى بن محمد بكر وأبي الهزانأي، بكر بن أحمد روق وأبي
بن وأحمد الوراق، مخلد بن علي بن ومحمد الزهري، القاسإم أبو عنه روى
أيوب بن سإليمان الفتح وأبو الوكيل، الواحد عبد بن وأحمد التوزي، علي

العكبري العزيز عبد بن أحمد بن محمد بن محمد منصور وأبو الرازي،
الكوفة شيخ وصار وثالثامئة، ثالث سإنة المحرما في ولدته وغيرهم.ّ وكانأت

بالكوفة.ّ  وأربعمئة وأربعين اثانتين سإنة الولى جمادى في ومات عصره، في
وهو بغداد، أهل النجار: من وداد بن ود بن بكر بن عمر بن محمد بكر وأبو
أبا سإمع والخير، الصلح أهل من شيخ القندي بشران بن القاسإم أبي خال
وأبا البربهاري، كوثار بن الحسن بن محمد بحر وأبا النصيبي، خلد بن بكر

وأبا القطيعي، مالك بن بكر وأبا سإلم، بن جعفر بن وأحمد المزكي، إسإحاق
الخطيب بكر أبو وجماعة.ّ ذكره العطار مقسم بن الحسن بن محمد الحسن

ًا وكان عنه وقال: كتبت التاريخ قي ًا شيخ القرآن.ّ قرأ أهل من ثاقة مستور
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وأربعين سإت سإنة شوال في ولد فرح؟ بن أحمد صاحب البزوري على
ودفن وأربعمئة، وثالثاين اثانتين سإنة الول ربيع شهر في ومات وثالثامئة،

الخيزران.ّ بمقابر
حدث بغداد، أهل النجار: من العسكري عثمان بن خالد بن محمد بكر وأبو
وأبو النجار، العباسا بن جعفر بن محمد عنه روى عرفة، بن الحسن عن

العكبري.ّ الوهاب عبد بن محمد بن محمد زرعة
بعد وسإأذكرهم النجارية، الفرقة مقالة صاحب النجار محمد بن والحسين

هذا.ّ
اليمامي: النجار بن يزيد بن شعب بن محمد بن داود بن سإليمان أيوب وأبو

بن ويحيى اليمامي، عقبة بن وعمارة محمد، بن أفلح عن روى بصري،
الرازي.ّ حاتم أبو زرعة أبو عنه الجومي.ّ روى ثامامة وأبي الحنفي، مروان

سإليمان عن معين بن يحيى يقول: سإألني أبي حاتم: سإمعت أبي ابن قال
ًا عليه عافية.ّ فأثانى في بالبصرة فقلت: تركته شعبة، بن داود بن وقال: خير
منه.ّ اليمامة بحديث أفهم رأيت من قل

ثالثاة إلى النسبة الراء.ّ هذه آخرها وفي الجيم وتشديد النون النجاري: بفتح
لها: يقال بالكوفة محلة الخزرج.ّ والثانأي: إلى من بطن أشياء.ّ أحدها: إلى

النجارية.ّ  لهم يقال المعتزلة من طائفة مذهب النجار.ّ والثالث: إلى بنو
بن زيد بن ضمضم بن النضر بن مالك بن أنأس حمزة أبو فمنهم الول فأما

بن عدي بن مناة زيد بن عمرو بن عدي بن غنم بن عامر بن جندب بن حراما
- وقيل: بقدوما اختتن لنأه النجار له قيل - وإنأما النجار بن مالك بن عمرو
ً ضرب ًا، قسمي بقدوما رجل الخزرج، بن عمرو بن ثاعلبة بن المجار وهو نأجار

تيم وهو وسإلم عليه الله صلى النبي جد هاشم بن المطلب عبد أخوان وهم
عليه الله صلى النبي النجاري.ّ خادما الخزرجي الخزرج بن عمرو بن ثاعلبة بن

سإنين، عشر ابن وهو المدينة وسإلم عليه الله صلى النبي على قدما وسإلم،
ثالث.ّ وكان وقيل: سإنة وتسعين، إحدى سإنة بها وتوفي البصرة إلى وانأتقل
بالورسا.ّ لحيته يصفر
ًا.ّ شهدوا الذين الصحابة النجاري: من ضمضم بن النضر بن أنأس وعمه أحد
من هما قيس بن أنأس بن معاذ بن أنأس عمه وحفيد قيس، بن كعب بن وأبي
ًا، النجار تبني جديلة.ّ أولد من لنأهما الجدلي في ذكرنأاهما وقد أيض

بن مناة زيد بن عمرو بن حراما بن المنذر بن ثاابت بنو وأبي وأوسا وحسان
ًا، منهم النجار مالك بن عمرو بن عدي المغالي.ّ في ذكرتهم وقد أيض
بن مالك بن غنم بن ثاعلبة بن فهد بن قيس بن سإعيد بن يحيى سإعيد وأبو

عمرو، بن قيل: قيس النجار.ّ وقد بني من المدنأي، النجاري النأصاري النجار
أبو اسإتقضاه الحال، خفيف عنه.ّ وكان الله رضي مالك بن أنأس عن يروي
نأفسه كانأت فقال: من ذلك، في له فقيل حاله، تتغير ولم شأنأه فارتفع جعفر
وقيل: سإنة بالعراق، وأربعين أربع و ثالث سإنة المال.ّ مات يضره لم واحدة
وأربعين.ّ سإت
فهد بن قيس بن الورد أبي بن إسإماعيل بن سإليمان بن محمد الله عبد وأبو
العيناء.ّ بأبي ويعرف النجاري، النأصاري النجار بن مالك بن غنم بن ثاعلبة بن
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عنه نأسخته.ّ حدث النأصاري سإعيد بن يحيى عن صرمة بن إبراهيم عن روى
الدوري.ّ مخلد بن محمد

الرازي، المجار محمد بن الحسين إلى ينتسبون بالري والنجاري: جماعة
نأقل ما على القرآن بخلق يقول الرب.ّ وكان ورؤية القبر عذاب ينفي وكان
كتب وإذا عرض، فهو قرئ إذا وإنأه حادث، الله كلما يقول: إن وكان عنه،
يقولوا: إن - أن القول هذا - على يلزمهم لنأه عظيم، كفر جسم.ّ وهذا فهو
الدما من المقطعة الحروف تلك صارت نأجس شيء أو بدما كتب إذا الله كلما

ًا النأجاسا من وغيره الدما فيصير الله، كلما والنجاسإة أن لله.ّ وزعم كلم
من الجزاء فصارت اليات، من آية الحروف فيه نأقرت إذا والحجر الخشب
ًا والحجر الخشب ًا كانأت أن بعد لله كلم ًا.ّ والمشهور أو خشب منهم:  حجر
أحمد بن الجبار عبد القاضي عن النجاري.ّ روى الوهاب عبد القاضي

الحافظ.ّ  المقدسإي طاهر بن محمد الفضل أبو منه سإمع السإداباذي،
من الكوفة، أهل من النجاري قلم بن علي بن الواحد عبد القاسإم أبو وشيخنا

وغيره.ّ سإمعت الزينبي محمد بن طراد الفوارسا أبا سإمع النجار، بني محلة
وخمسمائة.ّ وثالثاين أربع سإنة بعد وتوفي النجار، ببني داره باب على منه

وياء مكسورة أخرى نأون ثام اللف بعدها الجيم وفتح النون النجانأيكثي: بضم
النسبة المثلثة.ّ هذه الثاء آخرها وفي المفتوحة والكاف الحروف آخر سإاكنة

أسإروشنة، - عند أظن - فيما سإمرقند بنواحي بليدة وهي نأجانأيكث، إلى
منها: 

بن جعفر بن صالح بن بكر أبي بن العباسا بن علي بن يوسإف محمد أبو
ًا السإروشني.ّ كان النجانأيكثي سإالم بن محمد ًا وكان بسمرقند، مقيم فقيه
المفسر.ّ أحمد بن عمارة أبي عن يروي العطارين، مسجد في يدرسا فاضلً،

النسفي.ّ وتوفي المفسر أحمد بن محمد بن عمر حفص أبو عنه روى
بمقبرة ودفن وخمسمئة وعشرين سإبع سإنة الول ربيع شهر في بسمرقند
المشهد.ّ باب على جاكرديزه

السإروشني: النجانأيكثي العباسا بن علي بن يوسإف بن محمد بكر أبو وابنه
ًا كان ًا فقيه ًا، صالح وغيره، الخراط عثمان بن علي الحسن أبا سإمع سإاكن

إبراهيم بن محمد بن إسإحاق إبراهيم أبي عن وحدث بسمرقند، عنه كتبت
الخطيب.ّ النوحي

النسبة المهملة.ّ هذه الدال آخرها وفي الجيم وسإكون النون النجدي: بفتح
فيد، بنواحي البادية في لهم مياه على العرب ينزلها أرض وهي نأجد، إلى

الشيخ مرة: إبليس لبي وقيل والمحدثاين، للقدماء الشعار في ذكرها وكثر
ًا لن النجدي الله صلى المصطفى أمر ليدبروا الندوة دار في اجتمعت قريش

الندوة دار في فاجتمعوا أمره، ويكفوا أنأفسهم عن ويدفعوه وسإلم عليه
ًا تدخلوا وقالوا: ل على إبليس فجاء أمركم، تنشروا ل حتى بينكم فيما أحد

ًا فكأن الندوة، دار ودخل فنظرانأي كبير شيخ صورة دخوله، كرهت قريش
هذا في اجتمعتم رأيتكم نأجد، أهل قال: من الشيخ؟ أين له: من فقالت

هذا عند يكون ربما فقلت مهم، لمر إل اجتمعتم ما أنأكم فعلمت الموضع
قال شيء على أنأهم تقرر فكلما ودبروا به مصلحتكم.ّ ففرحوا هو ما الشيخ
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الشيخ تقول: صدق قريش فكانأت الفلنأي، للمعنى مصلحة إبليس: ل
عليه.ّ  والنسبة السإم هذا النجدي.ّ فبقي

الحنفي عامر بن نأجدة إلى انأتسبوا الخوارج، من النجدات: ففرقة وأما
الخوارج.ّ من طائفة وهم الغادرية، في ذكرنأاه وقد اليمامي

النجرانأي: بفتح النون وسإكون الجيم وفتح الراء المهملة وفي آخرها نأون.ّ هذه النسبة
ًا.ّ وقال بعض  الشعراء: إلى نأجران وه موضع بناحية اليمن وبهجر أيض

رمل من نأجران نأزلت إذا
عالج

الطريق لها: ليس فقول
هنالكا

النجرانأي: النأصاري حازما بن عمرو بن محمد الملك عبد أبو إليه والمنتسب
عليه الله صلى النبي زمن في عشر سإنة بنجران ولد المدينة، أهل من

ثالث سإنة اليوما ذلك في ومات الحرة، يوما أمرها الخزرج وولته وسإلم
حزما.ّ بن عمرو بن محمد بن بكر أبو ابنه عنه وسإتين.ّ روى

البجلي.ّ روى الله عبد بن جندب عن النجرانأي: يروي الحرث بن الله وعبد
مرة.ّ بن عمر عنه

مجهول.ّ الدارقطني: وجميل النجرانأي.ّ قال وجميل
يروي نأجران، أهل مفتي وكان اليمانأي، النجرانأي رافع بن بشر السإباط وأبو
وعبد عيسى، بن صفوان عنه روى عجلن وابن كثير، أبي بن يحيى عن

وأشياء كثير أبي بن يحيى عن يروي فيما بالطامات يأتي هماما، بن الرزاق
لها.ّ المتعمد كأنأه صناعته، من الحديث يكن لم من يعرفها موضوعة

القدماء.ّ من النجرانأي وجميل
عبد بن والقاسإم ذكوان، بن الحسن عنه النجرانأي: روى الله عبد وأبو

الدمشقيان.ّ العزيز عبد بن وسإويد حمزة، بن يحيى عنه الرحمن.ّ روى
الرحمن عبد بن محمد عن النجرانأي: حدث الربيع بن العباسا بن الله وعبد

إلى النيسابوري.ّ ونأسبه بن خالد بن بكر بن محمد عنه روى البيلمانأي بن
بعرفات.ّ منه وقال: سإمعت اليمن، نأجران
معاوية بن مروان عنه وغيره.ّ روى أبيه عن النجرانأي: يروي نأجيح بن وأيوب

أعرفه.ّ الرازي: ل حاتم أبو الفزازي.ّ قال
روى النأصاري، مرثاد أبي بن أنأس عن النجرانأي: يروي مسعود بن والحكم

البيلمانأي.ّ بن الرحمن وعبد عمران، أبي بن خالد عنه
النجرانأي نأجران بن خالد بن محمد بن خالد بن محمد بن حمزة العباسا وأبو

والحسين هارون، بن يزيد عن يروي العلى، جده إلى نأسب الهروي،
الجيم وكسر النون وغيرهم.ّ النجيحي: بفتح هماما بن الرزاق وعبد الجعفي،
الجد إلى النسبة المهملة.ّ هذه الحاء آخرها وفي الحروف آخر الياء وسإكون

من النجيحي البزاز نأجيح بن سإعيد بن نأجيح بن العباسا بن محمد بكر لبي
ًا، كان بغداد، أهل الزرق، الفرج بن ومحمد طالب، أبي بن يحيى سإمع حافظ

الرقاشي، قلبة وأبا الجمال، سإعيد بن وأحمد الطباع، يوسإف بن ومحمد
بن أحمد بن محمد الحسن أبو عنه وغيرهم.ّ روى أسإامة أبي بن والحارث

علي وأبو القطان، الفضل بن الحسين بن محمد الحسن وأبو البزاز، رزق
وسإتين ثالث سإنة من رجب في البزاز.ّ وولد شاذان بن أحمد بن الحسن
وثالثامئة.ّ  وأربعين خمس سإنة الخرة جمادى في ومات ومئتين،
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تحتها من باثانتين المنقوطة الياء وسإكون الجيم وكسر النون النجيرمي: بفتح
- وهي - ويقال: نأجارما نأجيرما إلى النسبة الميم.ّ هذه آخرها وفي الراء وفتح
كتاب أول في الصائغ الله عبد بن أحمد بخط قرأت هكذا بالبصرة، محلة

الحافظ.ّ  سإعيد بن الغني لعبد والمؤتلف المختلف
أهل البصري: من السعتري النجيرمي يعقوب بن يوسإف يعقوب منها: أبو

الفضل أبو عنه الساجي.ّ روى يحيى بن زكريا يحيى أبي عن البصرة.ّ يروي
المقرئ.ّ الخزاعي جعفر بن محمد

كان شيخ النجيرمي جعفر بن البستي: أباء حبان بن محمد حاتم أبو قال
ويحدث.ّ الجامع في الساجي مجلس بحذاء الجمعة يوما يقعد كان بالبصرة،

ًا ذهبت رحمه حنيفة أبي في خرجها أشياء إلي فأخرج للختبار، بيته إلى يوم
أن يجب قط.ّ ل حنيفة أبو بن يحدث لم ما حديث ثالثامئة من أكثر الله

صلى الله رسإول على تكذب ول الله اتق شيخ، له: يا بروايته.ّ فقلت يشتغل
فقمت حل، في مني لي: لست قال أن على زادنأي فما وسإلم عليه الله

روايته: من بشيء يشتغلون لعلهم أصحابنا أحداث لن ذكرته وتركته.ّ وإنأما
البصرة.ّ يروي أهل النجيرمي: من يوسإف بن أحمد بن الحسن سإعيد وأبو
بن محمد الحسين أبو عنه خالد.ّ روى بن عمرو بن محمد علثاة أبي عن

الغسانأي.ّ جميع بن محمد بن أحمد
النجيرمي.ّ حدث أحمد بن الحسن بن أحمد بن الحسن بن علي القاسإم وأبو

وأبا الهاشمي، جعفر بن القاسإم عمر أبا القاضي بالبصرة بتوج.ّ سإمع
محمد أبو منه وجماعة.ّ سإمع غسان، بن محمد بن أحمد بن علي الحسن

بسيف منه سإمع أنأه وذكر الحافظ، النخشبي محمد بن محمد بن العزيز عبد
حديث.ّ صاحب صحيح، فارسا.ّ قال: وسإماعه بحر سإاحل توج
والحاء النون باب

ثاالث التاء آخرها وفي المشددة المهملة والحاء النون النحات: بفتح
النسبة:  بهذه واشتهر الخشب، ينحت لمن اللفظة الحروف.ّ هذه

عنه الله رضي علي عنه روى الكوفة، أهل النحات: من صاعد بن مسلم
معاوية بن مروان عنه معدان.ّ روى بن الله وعبد مجاهد عن وروى مرسإلً،

أبي حنبل: سإألت بن أحمد بن الله عبد الضرير.ّ قال معاوية وأبو الفزاري،
يكون أن أرجو وعبدة، معاوية أبو عنه روى فقال: كوفي النحات، مسلم عن

ضعيف الرازي: هو حاتم أبو ثاقة.ّ وقال معين: هو بن يحيى ثاقة.ّ قال
الحديث.ّ

ًا.ّ المهملة السين آخرها وفي المهملة الحاء وتشديد النون النحاسا: بفتح أيض
الصفرية الوانأي يعمل لمن يقولون مصر وأهل النحاسا، عمل إلى هذا

السإم:  بهذا النحاسا.ّ والمشهور ويبيعها
ضمرة صاحب الرملة، أهل الرملي: من النحاسا محمد بن عيسى عمير أبو
آدما بن عبيد بن محمد عنه الرملي.ّ روى سإويد بن أيوب عن ربيعة.ّ يروي بن

وجماعة.ّ العسقلنأي
له مصر، أهل النحاسا: من النحوي إسإماعيل بن محمد بن أحمد جعفر وأبو

عن القرآن.ّ يروي معانأي كتاب صاحب جياد، والنحو التفسير في تصانأيف
النحوي.ّ والخفش النسائي، الرحمن عبد وأبي أعين، بن جعفر بن محمد
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وثالثامئة.ّ وثالثاين ثامان سإنة الحجة ذي في توفي
خلد بن محمد عن النحاسا.ّ يروي هاشم بن الله عبد محمد وأبو

ومئتين.ّ وثامانأين سإت سإنة بالسإكندرية وغيره.ّ مات السإكندرانأي
في أبيه.ّ توفي من النحاسا: سإمع هاشم بن الله عبد بن فضيل العباسا وأبو

يونأس.ّ  ابن وثالثامئة.ّ قاله وثالثاين ثامان سإنة شعبان
بابن المعروف البزاز سإعيد بن محمد بن عمر بن الرحمن عبد محمد وأبو

أحمد سإعيد أبا بها وسإمع مكة، إلى رحل عصره، في مصر محدث النحاسا
ومحمد العسكري، داود بن سإليمان وبمصر العرابي، بن زياد بن محمد بن
الوخشي علي بن الحسن علي أبو عنه وغيرهم.ّ روى العسكري بشر ب

بن علي الحسن وأبو الهروي، الكوفانأي نأصر أبي بن وأحمد الحافظ، البلخي
مكة، نأزيل السجزي الوائلي سإعيد ابن الله عبيد نأصر وأبو الجويني، يوسإف
سإعيد بن إبراهيم إسإحاق وأبو النيسابوري القطان يوسإف بن ومحمد
عنه.ّ حدث من آخر أنأه وظني الخلعي، الحسن بن علي الحسن وأبو الحبال،
وأربعمئة.ّ عشرة سإت سإنة وتوفي
سإوق في يقعد كان البدن، بن الصمد عبد بن الخالق عبد المعالي أبو وشيخنا

يجلس صار النحاسا.ّ ثام له أكتب وكنت المتاع، ويشتري ويبيع ببغداد صفر
الغزل.ّ سإوق في

ًا وكان ًا، شيخ ًا الله، خشية من بكاء ثاقة، صالح الحديث.ّ تفرقت من مكثر
الحسين أبا الناسا.ّ سإمع أصول من عليه الحريق.ّ قرأنأا في وتلفت أصوله

البقور، بن الحسين وأبا المأمون، بن الغنائم وأبا الهاشمي، بالله المهتدي بن
ببغداد وغيرهم.ّ ومات الخلل بن القاسإم وأبا المقرئ، الخياط بن بكر وأب
ثالث سإنة ولدته وكانأت وخمسمئة، وثالثاين ثامان سإنة من الربيعين أحد في

الله.ّ شاء إن وأربعمئة وخمسين
اللف.ّ بعد الميم آخرها وفي المشددة المهملة والحاء النون النحاما: بفتح

نأعيم بابن يعرف النحاما، بن الله عبد بن صالح بن إبراهيم إلى النسبة هذه
مرسإل.ًّ روى عنهما الله رضي عمر ابن عن المدينة.ّ يروي أهل من النحاما،

إسإحاق.ّ  بن محمد وبينه يزيد بين أن وأظن مرسإلً، حبيب أبي بن يزيد عنه
قرى من قرية إلى النسبة المهملة.ّ هذه الحاء وسإكون النون النحلي: بفتح

البخاري الخليل بن سإيف بن إليها: منيح النحل.ّ والمنتسب لها يقال بخارى
بن والمختار حفص، بن وأحمد إسإحاق، بن المسيب عن النحلي.ّ حدث

منيح بن الله عبد ابنه عنه موسإى.ّ روى بن وحبان سإلما، بن ومحمد سإابق،
النحلي منيح بن الله فقال: عبد بخارى تاريخ في غنجار حديث النحلي.ّ ذكر

ومائتين.ّ  وسإتين أربع سإنة في النحل.ّ ومات قرية من
الله عبد وأبي أبيه، عن النحلي.ّ روى منيح بن الله عبد الرحمن عبد أبو وابنه

عنه مسعود.ّ روى بن وسإعيد اشكاب، بن المهدي طاهر وأبي حفص، أبي بن
عشرة سإبع سإنة المحرما في الديب.ّ وتوفي يحيى بن علي بن الليث

وثالثامئة.ّ
وهي نأحلين، إلى النسبة المهملة.ّ هذه الحاء وسإكون النون النحلي: بكسر

هذه إلى بالنأتساب الشاما.ّ والمشهور بلد إحدى حلب قرى من قرية
الضيعة: 
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المساور، أبي بن العلى بن عن النحلي.ّ حدث سإيار بن عامر محمد أبو
محمد عنه وغيرهم.ّ روى النأصاري الملك عبد بن ومحمد خالد، بن وعطاف

بن وعمر النأطاكي، فيل بن إبراهيم بن أحمد بن والحسن الرازي، حماد بن
الحلبي.ّ نأصر بن الحسن

هذا سإمي :إنأما العراب.ّ وقيل وعلم النحو معرفة إلى النسبة النحوي: هذه
من الولد لهم وولد بالعجم اختلطوا لما العرب لن السإم بهذا العلم

الله رضي علي فقال الكلما، في يلحنون وصاروا لسانأهم، فسد العجميات
العراب علم في فاجمع المولدين، لسان فسد الدؤلي: قد السإود لبي عنه

ًا.ّ وكان الدب وأخذهم بطبعهم ذلك إلى يحتاجون ل ذلك قبل العرب شيئ
فجمع العراب، تعلم إلى احتاجوا السبايا أولد كثر فلما معدنأه، من واللسان

ًا الدؤلي السإود أبو نأحوه متعلمها: انأح أو لطالبها قال ثام العراب، في شيئ
النحو.ّ  العلم من النوع هذا فسمي

به المتقدمين من العلماء.ّ والمشهور من كثيرة جماعة الفن هذا في وكان
ابن عن باهلة.ّ يروي مولى المروزي، النحوي خالد بن الفضل معاذ أبو

سإليم.ّ بن وعبيد المبارك،
إحدى سإنة بلده.ّ مات وأهل شقيق، بن الحسن بن علي بن محمد عنه روى

ومئتين.ّ عشرة
ًا عمر - ويقال: أبو النحوي ميسرة بن نأعيم عمرو أبو وأما أهل - من أيض

أبي عن المصرين.ّ يروي أهل عن فكتب مرو، وقدما الري، سإكن الكوفة،
ومئة.ّ وسإبعين أربع سإنة حميد.ّ مات بن محمد عنه السبيعي.ّ روى إسإحاق

.ّ عنه حميد ابن رواية غير من حديثه يعتبر
بن عمرو والد عثمان عنه التميمي.ّ روى حيان أبي عن يروي النحوي وعبيدة

عثمان.ّ 
النحوي: من الرقي الكندي مؤمن بن محمد بن مؤمن بن محمد بكر وأبو
زيادات في الطحان علي بن يحيى زكريا أبو سإاكنيها.ّ ذكره أومن مصر أهل

ً وكان وأكثر، والنحو الحديث وقال: كتب التاريخ، ًا.ّ توفي رجل ربيع في صالح
الثمانأين.ّ قارب وقد وثالثامئة، وخمسين إحدى سإنة الول
مولهم، الشيبانأي النحوي سإيار بن زيد بن يحيى بن أحمد العباسا وأبو

ًا حجة، ثاقة وكان واللغة، النحو في الكوفيين بثعلب: إماما المعروف دين
ًا، ًا صالح الشعر ورواية بالغريب، والمعرفة اللهجة، وصدق بالحفظ، مشهور
ًا القديم، بن محمد الله عبد أبا حدث.ّ ويقال: إن هو مذ الشيوخ عند مقدم

في العباسا أبا يا عندك فيقول: ما الشيء في شك إذا العرابي بن زياد
عشر سإنة بالعلم واشتغل مئتين، سإنة في حفظه.ّ ولد بغزار ثاقة هذا؟

فقلت: وزرت ومئتين، وتسعين إحدى سإنة الولى جمادى في ومات ومئتين،
ثالثاة.ّ أو نأوبتين أسإبوع كل في بقبره أجتاز الشاما.ّ كنت بباب مرة غير قبره
من بالجعد، يعرف النحوي، الشيبانأي مسبح بن عثمان بن محمد بكر وأبو
وأفضالهم، الناسا علماء من كان النحوي كيسان ابن صاحب بغداد، أهل

ًا وصنف بن أحمد بكر أبي عن به حدث ومنسوخه، القرآن نأاسإخ في كتاب
بن محمد طاهر أبو وأجودها.ّ قال الكتب أحسن من وهو عنه، سإلم بن جعفر
القرآن، غريب في صنفه كتاب وله بغدادي، الواعظ: الجعد محمد بن علي
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ًا إل يمكث فلم بحفظه، نأفسه أخذ عمله من فرغ لما وكان توفي، حتى يسير
ًا صنف الجعد أن غيره وذكر عنه، الكتاب يخرج ولم كتاب منها عدة كتب

والمؤنأث، والمذكر والممدود، والمقصود الهجاء، وكتاب القراءات،
النحو.ّ ومختصر والفرق، النأسان، وخلق والعروض،

البصري العريان بن عمار بن العلء بن زبان القراء سإيد المعروفين ومن
الحسن، عن اللغة.ّ يروي والنحو القراءات في البصرة أئمة النحوي: من

النحوي، زيد وأبو والصمعي، ووكيع، الوارث، عبد عنه ومجاهد.ّ روى وعطاء،
خيثمة أبو بأسا.ّ وقال بهما فقال: ليس عنهما معين بن يحيى أسإامة وأبو
ً العلء بن عمرو أبو حزب: كان بن زهير يحفظ.ّ لم ولكنه به، لباسا رجل
الشريف لنا قال النسابة، لنا ماكول: قال ابن - قال الزد من - بطن نأحو وأما
ًا، يكن لم النحوي الرحمن عبد بن اللبن: شيبان أخي ابن من هو إنأما نأحوي
محمد بن أحمد العلء أبا سإمعت الزد، من فهم بن مالك بن شمس بن نأحو
بن طاهر بن محمد الفضل أبا يقول: سإمعت بأصبهان الحافظ الفضل بن

- المعجمة الشين - بضم شمس بن يقول: نأحوة الحافظ المقدسإي علي
النحوي التميمي معاوية أبو الرحمن عبد بن شيبان - منهم الزد، من بطن

ًا الكوفة سإكن البصري، المؤدب عن بغداد.ّ حدث إلى عنها انأتقل ثام زمانأ
الرحمن عبد عنه وغيرهم.ّ روى كثير أبي بن ويحيى وقتادة، البصري، الحسن

أبو لي الحافظ: ذكر بن ثاابت بن علي بن أحمد بكر أبو وغيره.ّ قال مهدي بن
إلى ينسب النحوي شيبان العسكري: أن أحمد أبي عن النعيمي الحسن

أبو شمس.ّ وقال بن نأحوة بنو النعيمي: هم نأحوة.ّ قال لهم: بنو قال بطن
لها: نأحو، يقال التي الزد من القبيلة من المنسوب المنادي: أن بن الحسين

يزيد هو النحوي داود: يزيد أبي بن بكر أبو شيبان.ّ وقال ل النحوي يزيد هو
العربية، نأحو من ليسوا نأحوة، بنو لهم يقال الزد من بطن وهو سإعيد، أبي بن

له يقال من هذا.ّ وسإائر يزيد أحدهما رجلن إل الحديث منهم يروي ولم
زيد وأبو النحوري وهارون النحوي، العربية: شيبان نأحو فمن النحوي،

وسإتين أربعة سإنة ببغداد النحوي الرحمن عبد ابن شيبان النحوي.ّ مات
الخيزران.ّ بمقبرة ودفن المهدي، خلفة في ومئة،
بن الله عبد بن محمد الحسين أبو فهو العربية نأحو إلى المنسوب وأما

بن وهب عن الكذب.ّ روى بجراب يلقب الرازي، الحارثاي النحوي القاسإم
وثاعلب.ّ المبرد على درسا أنأه وذكر الرازي، حاتم وأبي الفامي، إبراهيم

ويحدث الكذب، بزاوية تعرف زاوية في الري جامع في يقعد كان ويقال: إنأه
جواليق أنأا فقال: بل الكذب، بجراب لقبت : إنأك له فقيل كذب، بأحاديث
فامض.ّ وإل فاسإمع، شئت فإن الكذب،

والخاء النون باب
الراء.ّ هذه آخرها وفي اللف بعدها المعجمة والخاء النون النخار: بفتح

بن أوسا بن النخار وهو قضاعة، من رجل اسإم وهو النسبة، تشبه اللفظة
وكان قضاعة، بن سإعد بن الحارث بن مناف عبد ولد من عمرو بن أبير

فقال: إن عباءة، عليه وكان فازدراه، معاوية على ودخل العرب، أنأشب
العدوي: أخبرنأي للنخار معاوية فيها.ّ وقال من يكلمك إنأما تكلمك، ل العباءة

خزيمة.ّ  بن أسإد بنو هم أبغضهم، إنأي فقال: والله العرب، أفصح عن
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المهملة.ّ هذا السين آخرها وفي المعجمة الخاء وتشديد النون النخاسا: بفتح
ًً يكون لمن السإم من والدواب.ّ وجماعة والغلمان الجواري بيع في دلل

وآباؤهم.ّ  هذا يعملون كانأوا العلماء
كان الثغور، من أذنأة نأزيل المصيصي حبيب بن سإليمان بن محمد جعفر وأبو

ًا كان وبه بلوين، فلقب لوين، له الفرسا يقول: هذا وكان للفرسا، نأخاسإ
يعرف.ّ

النخاسا.ّ صالح بن مفضل جميلة وأبو
يحيى بن حامد عن النخاسا: يروي موسإى بن لي ع بن الحسن علي وأبو

وغيرهم.ّ عمار بن وهشاما النرسإي، حماد بن العلى وعبد
الرحمن عبد أبي عن الرملي: يروي النخاسا جعفر بن أحمد بكر وأبو

النسائي.ّ
سإراج بن علي عنه المصري: يروي النخاسا سإليمان بن فهد محمد وأبو

الطحاوي.ّ سإلمة بن محمد بن أحمد جعفر وأبو المصري،
عن المقرئ.ّ يروي النخاسا بن سإليمان بن الحسن بن الله عبد القاسإم وأبو

وموسإى زنأجوية، بن عمر بن وأحمد نأاحية، وابن الصوفي، الحسن بن أحمد
أبي وابن والبغوي، الوشاء، عنبرة بن محمد بن والحسن الجونأي، سإهل بن

البرقانأي بكر وأبو الحمامي، ابن الحسن أبو عنه وغيرهم.ّ روى داود
وجماعة.ّ

بن عثمان بن الله عبيد بن رزين بن سإعيد بن محمد بن النضر بن ومحمد
الموصلي يعلي أبي عن الحسين.ّ يروي أبو الموصلي، النخاسا المغيرة

زياد بن محمد بن الله عبد بكر أبي مثل بعده ومن شيوخه معجم
البرقانأي، بكر أبو عنه الحمصي.ّ روى سإلمة بن الغافر وعبد النيسابوري،

وأبو العتيقي، الحسن وأبو الطناجيري، الفرج وأبو الجوهري، محمد وأبو
ًا تساهل.ّ وقيل: كان فيه التنوخي.ّ وكان القاسإم ومات بحجة، يكن ولم واهي

وثالثامائة.ّ وسإبعين تسع سإنة الول ربيع شهر في
الموصلي.ّ النخاسا سإعيد بن محمد بن الملك عبد بن الله عبد الفتح وأبو

بن ومحمد الصفار، محمد بن وإسإماعيل المحاملي، القاضي عن يروي
الحسن بن ومحمد النجاد، سإلمن بن وأحمد الرزاز، البختري بن عمرو

الصفار وعن واحد، مجلس المحاملي الله عبد أبي عن عنده وكان النقاش،
بكر أبو ذكره أصحابنا.ّ هكذا من جماعة عنه كتب عرفة، بن الحسن جزء

فقال: ثاقة.ّ عنه، البرقانأي وسإألت منه، السماع لي يقض قال: ولم الخطيب،
الشونأيزي.ّ بمقبرة ودفن وأربعمئة ثامان سإنة صفر في ومات

عن الحلبي: يروي النخاسا محمد بن علي بن عي بن أحمد الفتح وأبو
أسإامة.ّ أبي بن علي بن الحسين

الثاط.ّ سإمع النخاسا حملن بن بكران أبي بن المظفر بن محمد طالب وأبو
ماكول: بن نأصر أبو الحفار.ّ قال محمد بن وهلل النخاسا، الموصلي ابن

منه.ّ سإمعت
سإمرة آل مولى بالنخاسا، ويعرف الخياط ميمون بن إبراهيم إسإحاق وأبو
بن ويحيى عيينة، ابن عنه روى فائدة بن وعروة أبيه، عن جندب: يروي بن

هشاما، بن ومعاوية الجراح، بن ووكيع زكريا، بن - وإسإماعيل القطان سإعيد
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سإعد عن روى الذي ميمون بن معين: إبراهيم بن يحيى قال المبارك، وابن
الصدق.ّ الرزاي: محله حاتم أبو ثاقة.ّ وقال سإمرة بن

ًا، مولهم.ّ كان السوائي ميمون بن إبراهيم إسإحاق وأبو ويعرف حناط
وابن عيينة، ابن عنه فائدة.ّ روى بن وعروة أبيه، عن روى بالنخاسا،
ووكيع.ّ القطان، سإعيد بن ويحيى المبارك،

ما وهي النخالة إلى النسبة المعجمة.ّ هذه الخاء وفتح النون النخالي: بضم
بن جعفر سإعد أبو وهو إليها، فنسب يبيعها كان ولعله الدقيق، من يستخرج

من السرخسي، النخالي مهران بن محمد بن جعفر بن محمد بن الله عبد
ًا.ّ يروي سإعيد بأبي يكنى وقد سإرخس، أهل علي بن لقمان علي أبي عن أيض
الدغولي الرحمن عبد بن محمد العباسا وأبي السرخسي، لقمان بن

الليثي.ّ وكانأت الليث بن الحسن بن الليث الحسن أبو عنه وغيرهما.ّ روى
أربعمئة.ّ سإنة حدود في وفاته

يعرف العطارين، في الدلل أحمد بن علي ن الحسن بن علي الحسن وأبو
الله عبد بن محمد بكر أبي عن حدث بغداد، أهل من النخالي، بابن

عنه روى القديسي، إبراهيم بن وأحمد القزاز، الحسن بن وحبيب الشافعي،
ًا عنه وقال: كتبت الخطيب، بكر أبو ًا، شيئ ًا.ّ وكان يسير صدوق

اللف.ّ هذه بعد النون آخرها وفي المعجمة والخاء النون النخانأي: بفتح
لها: جي، يقال التي أصبهان مدينة باب على قرية وهي نأخان إلى النسبة

يتفقه، كان أصبهان أهل من النخانأي، زيد بن بندار بن زيد جعفر أبو منها
أبي بن وعثمان القعنبي، وامرأته.ّ سإمع وابنه هو سإنة أربعين صاما وقيل: إنأه

سإنة ومات الصبهانأي نأصير بن محمد بن أحمد عنه وغيرهما.ّ روى شيبة
ومئتين.ّ  وسإبعين ثالث

المعجمة.ّ هذه الذال آخرها وفي المعجمة والخاء النون النخذي: بفتح
رأيت ومرو.ّ كذا بلخ بين الرية طرف على بليدة وهي أنأدخوذ، إلى النسبة
إليها.ّ منهم:  ينتسبون البلدة أهل من جماعة

بها وسإمع مدة، بها وأقاما ببخارى النخذي.ّ تفقه أحمد بن يوسإف يعقوب أبو
بكر أبي والسيد البرقي، أحمد بن محمد الله عبد أبي الرئيس من الحديث

سإمعت أن لي يتف ولم وغيرهما.ّ أدركته الجعفري حيدرة بن علي بن محمد
ًا، منه أبي صاحبنا يد على بخطه مسموعاته لجميع الجازة إلي وكتب شيئ

بأنأدخوذ.ّ وخمسمئة ثالثاين سإنة حدود في ووفاته الدمشقي، الوزير بن علي
النسبة الراء.ّ هذه آخرها وفي المعجمة الخاء وسإكون النون النخري: بضم

الصنعانأي، النخري نأخرة بن الحجاج بن الحجاج بن إبراهيم وهو الجد، إلى
أبي بن الله وعبد الطبري، إبراهيم بن إسإحاق عن يروي صنعاء، أهل من

وغيره.ّ  الرملي عيسى أبو عنه حدث وغيرهما، غسان
آخرها وفي المعجمتين الشين وفتح الخاء وسإكون النون النخشبي: بفتح

النهر وراء ما بلد من بلدة وهي نأخشب، إلى النسبة الموحدة.ّ هذه الباء
من جماعة لن هنا والسين.ّ وذكرتها النون في ذكرتها لها: وقد فقيل عربت

لم أنأي فيه الناظر يظن ل لكي والنخشبي، الدنأيا في اشتهروا البلدة هذه
كتابي.ّ  في أذكرها
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في اختلف النخشبي، تراب أو مدافعة بل عصره شيخ النسبة بهذه واشتهر
بن محمد بن وقيل: عسكر حصين، بن عسكر اسإمه أن أشهر قال اسإمه،

والزهد والتوكل والفتوة، بالعلم والمذكورين المشايخ جلة من حصين.ّ كان
بن محمد عنه نأمير.ّ روى بن الله عبد بن محمد عن الحديث والورع.ّ روى

قيل: فإنأما البادية، في وتوفي الوليد:، بن ويعقوب مصعب، بن الله عبد
ومئتين.ّ وأربعين خمس سإنة السباع نأهشته
بعضهم ذكرت قد العلم، من فن كل في الكبار من كثيرة جماعة منها وخرج

أبو جمعهما ضخمتين مجلدتين في كبير تاريخ البلد النسفي.ّ ولهذا في
النسفي.ّ الحافظ المستغفري العباسا

إلى النسبة المهملة.ّ هذه العين بعدها المعجمة والخاء النون النخعي: بفتح
- جسر وهو ذكرهم، انأتشر ومنها الكوفة، نأزلت العرب من قبيلة وهي النخع،
ذهب لنأه النخع أدد.ّ سإمي بن مالك بن جلد بن علة بن عمرو - ابن بالفتح

وإبراهيم.ّ  والسإود علقمة القبلة هذه ماكول.ّ قال: ومن ابن قومه.ّ قاله عن
بن مالك بن الله عبد بن قيس بن يزيد بن قيس بن علقمة شبل أبو ومنها

وكان الكوفي، النخعي النخع بن عوف بن بكر بن كهل بن سإلمان بن علقمة
ًا عبادة الكوفة أهل راهب ً وعلم ًًا، وفضل بن الله بعبد أشبههم من وكان فقه

ًا عنه الله رضي مسعود إبراهيم وخال يزيد، بن السإود عم وهو ودل هدي
يزيد.ّ مات بن السإود أخت مليكة كانأت النخعي إبراهيم أما لن النخعي،
سإنين، بخوارزما وأقاما خراسإان، غزا ممن وكان وسإتين، اثانتين سإنة علقمة
ركعتين.ّ ركعتين يصلي مدة بها وأقاما مرو ودخل

عن الكوفة.ّ يروي أهل من النخعي، الله عبيد بن الحسن عروة وأبو
وثالثاين تسع سإنة عيينة.ّ مات وابن الثوري، عنه وإبراهيم.ّ روى الشعبي،

ومئة.ّ وأربعين اثانتين وقيل: سإنة ومئة،
الكوفة.ّ يروي قاضي النخعي، معاوية بن طلق بن غياث بن حفص عمر وأبو
وأهل حفص، بن عمر ابنه عنه والعمش.ّ روى خالد، أبي بن إسإماعيل عن

ومئة.ّ  وتسعين سإت أو خمس سإنة ومات العراق،
عن الرحمن.ّ يروي عبد بن مسلم أخو النخعي الرحمن عبد بن وحصين

حبان: بن حاتم أبو غياث.ّ قال بن حفص عنه الكوفة.ّ روى وأهل الشعبي،
الرحمن عبد بن الحصين ول السلمي:، الرحمن عبد بن الحصين ليس

وروى الشعبي، عن ثالثاتهم روى قد الكوفة، أهل من الثلثاة وهؤلء الحارثاي،
سإلمي، كذلك: أحدهما وليس واحد، أنأهم يتوهم وربما الكوفة، أهل عنهم

نأخعي.ّ والثالث حارثاي، والخر
الحارث بن أوسا بن الحارث بن شريك بن الله عبد بن شريك الله عبد وأبو
مولده كان النخعي مالك بن سإعد بن عمرو بن ذهيل بن كعب بن ذهل بن

ًا مزاحم: سإمعت أبي بن منصور بخراسإان.ّ قال ببخارى يقول: ولد شريك
إسإحاق، أبي عن شريك وسإبعين.ّ يروي خمس سإنة مسلم بن قتيبة مقتل

بواسإط القضاء العراق.ّ ولي وأهل المبارك، ابن عنه كهيل.ّ روى بن وسإلمة
- ثامان - أو سإبع سإنة ومات ذلك، بعد الكوفة ولي ثام ومئة، خمسين سإنة

حفظه"، عليه تغير يروي، فيما يخطئ أمره آخر في ومئة.ّ وكان وسإبعين
يزيد مثل تخليط فيه ليس بواسإط منه سإمعوا الذين عنه المتقدمين فسماع
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أوهاما فيه بالكوفة عنه المتأخرين وسإماع الزرق، وإسإحاق هارون، بن
كثيرة.ّ

بكر بن كهل بن سإلمان بن الله عبد بن قيس بن يزيد بن السإود عمرو وأبو
وعمر بكر أبي عن قيس.ّ يروي بن علقمة أخي ابن هو النخعي، النخع بن

بنت مليكة إبراهيم أما والنخعي؟.ّ وكانأت الشعبي عنه عنهما.ّ روى الله رضي
ًا السإود وكان يزيد، بن السإود عمه قيس ًا، صوام حجة أربعين حج قوام

ًا وكان وعمره، ًا.ّ مات فقيه أربع وقيل: سإنة وسإبعين، خمس سإنة وزاهد
وسإبعين.ّ

ًا كان الكوفة، أهل من النخعي، أرطأة بن الحجاج أرطأة وأبو عن يروي صلف
المهدي مع مخرج وكان والثوري، شعبة عنه وروى دينار، بن وعمرو عطاء،

وأربعين خمس سإنة بالري منصرفه في ومات القضاء، فوله خراسإان، إلى
معين، بن ويحيى مهدي، وابن القطان، ويحيى المبارك، ابن ومئة.ّ تركه

الله لعبد الكوفة شرط على المهدي مع يخرج أن قبل حنبل.ّ وكان بن وأحمد
أرطأة بن الحجاج سإمعت يقول إدريس ابن العزيز.ّ وكان عبد بن عمر بن

يقول كان الجماعة.ّ قلت: إنأما في الصلة يترك حتى الرجل ينبل يقول: ل
صلى وآدما آدما، بنو الناسا أن علم وما الناسا، وأرذل السفل لمزاحمته ذلك
التراب.ّ من خلق وسإلم عليه الله
له: يقال الذي وهو النخع، إماما وكان النخعي، قشير بن سإليمان الصباح وأبو

سإفيان، بن ويقال: سإليمان شقير، بن قيل: سإليمان وقد قسيم، بن سإليمان
عنه روى الكوفة، أهل في واحد.ّ عداده كله أسإير، بن قيل: سإليمان وقد

ثاقات، أقواما عن بالمعضلت يأتي وغيره، النخعي عن يروي الذي وهو أهلها،
يسميه.ّ وسإئل ول الصباح أبو يقول: حدثاني ويكنيه الثوري، عنه تحدث وربما
بشيء.ّ فقال: ليس سإفيان، بن سإليمان عن معين بن يحيى
عند ينزل كان بغداد، أهل الفامي: من النخعي عمرو بن سإليمان داود وأبو

ً حبان: وكان بن حاتم أبو وغيره.ّ قال حازما أبي عن البقر.ّ يروي درب رجل
ًا ًا، الحديث يضع كان أنأه إل الظاهر في صالح ًا، وكان وضع كتابة يحل ل قدري
روى العتبار، طريق من إل الكتب في ذكره ول الختبار، جهة على إل حديثه

عبد الرهاوي: سإألت الحسين أبو الواسإطي.ّ قال زكريا بن إبراهيم عنه
أطول قال: كان فضله، من يذكره وما النخعي داود أبي عن محمد بن الجبار
ًا الناسا ًا وأكثرهم بليل، قيام ًا.ّ الحديث يضع وكان بنهار، صيام وضع
أصحاب الله.ّ.ّ من عبد بن له: كميل يقال الذي وهو النخعي، زياد بن وكميل

ذريح، بن والعباسا عابس، بن الرحمن عبد عنه عنه.ّ روى الله رضي علي
ًا، الحديث منكر الكوفة.ّ وكان وأهل به.ّ يحتج ول روايته، تتقى جد

 
مالك بن سإعد بن عمر بن محمد بن الحسن بن محمد بن علي القاسإم وأبو
كاسا.ّ من بابن المعروف النخعي، الحارث بن يحيى بن عمرو بن يحيى بن

في الثلج ابن ووافقه الدارقطني، نأسبه هكذا بغداد، سإكن الكوفة، أهل
بن هيثم بن هيك بن زياد بن كميل بن كامل قال: ابن ثام مالك، إلى نأسبه
عفان، بن علي ابني ومحمد الحسن عن النخع.ّ حدث بن مالك بن سإعد

أبي بن والحارث النهدي"، الربيع بن وسإليمان العنبس، أبي بن وإبراهيم
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ًا فاضلً، ثاقة أسإامة".ّ وكان يقرئ حنيفة، أبي مذهب على بالفقه عارف
خرج وكان شاهين، بن حفص وأبو الدارقطني، الحسن أبو عنه القرآن.ّ روى

فخرج الرملة ولي ثام بغداد، إلى قدما ثام بالشاما، وليات وولي الكوفة عن
ًا.ّ وكان وأخرج ففرق سإمارية في وركب بغداد، ذلك بعد وقدما إليها، حي

ًا ًا حنيفة، أبي علم في مقدم عاشوراء يوما وغرق الفرائض، علم في ومقدم
وثالثامئة.ّ وعشرين أربع سإنة من

بن ربيعة بن مسلمة بن يغوث عبد بن الحارث بن بالشتر المعروف ومالك
الفرسإان أحد النخعي.ّ كان أشجع بن مالك بن سإعد بن جذيمة بن الحارث

طالب أبي بن علي المؤمنين أمير مع وكان وصفين، الجمل يوما المشهورين
بالقلزما ومات الشعبي، عنه روى الوليد، بن خالد عن عنه.ّ يروي الله رضي

ًا بلغه ولما العسل، في معاوية سإمه الهجرة، من وثالثاين سإبع سإنة مسموم
ًا لله قال: إن الخبر العسل.ّ من جنود
نأعوده، النخع من أنأاسا في بأصبهان الشتر على سإعيد: دخلت بن عمير قال

إلى عمدت المة هذه قال: إن قلنا: ل، نأخعي؟ إل البيت في فقال: هل
عليهم، لكم بيعة ل قوما إلى تسيرون - وسإوف عثمان - يعني فقتلوه خيرها

صفين.ّ أهل - يعني سإيفه يضع أين امرؤ فلينظر
وظني النخل، إلى النسبة المعجمة.ّ هذه الخاء وسإكون النون النخلي: بفتح

من أكثرهم وأهلها مكة، من فراسإخ سإتة على التي المعروفة القرية أنأها
عنه روى سإفينة، عن النخلي.ّ يروي عمران النسبة بهذه هذيل.ّ والمشهور

روى النخلي عمران بن حماد له يقال ولد وله القاضي، الله عبد بن شريك
الكوفي.ّ  دكين بن الفضل نأعيم أبو عنه
عبد أبو ولده التاريخ.ّ ومن صاحب النخلي محمد بن إبراهيم الله عبد وأبو
والكنى بالسإماء ومعرفة بالرجال علم النخلي: له عمران بن محمد الله

السإود.ّ أبي بن بكر أبو عنه والنأساب.ّ روى
آخرها وفي ألف لما وبعدها المعجمة الخاء وسإكون النون النخلنأي: بفتح

من بطن وسإلف سإلف، من بطن، وهو نأخلن، إلى النسبة أخرى.ّ هذه نأون
النخلنأي عقيب بن رافع النسبة بهذه حمير.ّ والمشهور من والكلع كلع،

السلفي.ّ 
يونأس، بن سإعيد أبو النخلنأي.ّ ذكره خولي بن مسعود بن خالد بن ويزيد

خمس سإنة في توفي بمصر، الشرط على سإبأ.ّ وكان من وقال: ونأخلن
ومئتين.ّ وسإتين

الدال مع النون باب
المنقوطة الباء آخرها وفي السكون أو المهملة والدال النون الندبي: بفتح
إليه بالنأتساب الزد.ّ والمشهور من حي وهو نأدب إلى النسبة بواحدة.ّ هذه

عمر ابن عن يروي البصرة، أهل ف الندبي.ّ عداده حرب بن بشر عمرو أبو
وابن سإلمة، ابن الحمادان، عنه عنهم.ّ روى الله رضي الخدري سإعيد وأبي
بن علي وكان القطان، سإعيد بن يحيى الهنائي.ّ تركه عامر بن ومرثاد زيد،

ولية في حديثهم.ّ مات من ليس بما الثقات عن لنأفراده يرضاه ل المديني
ومئة وعشرين إحدى سإنة من وفاته وكانأت العراق، على عمر بن يوسإف

حنبل بن وأحمد يضعفه، معين بن يحيى ومئة.ّ وكان وعشرين أربع سإنة إلى



مشكاة مكتبة                    للسمعانأي النأساب كتاب
 السإلمية

عنه، أبي حاتم: سإألت أبي ابن الحديث".ّ قال في بالقوى هو يقول: ليس
الحديث.ّ  فقال: ضعيف

المعجمة والذال النون باب
آخر الساكنة الياء بعدها المعجمة المكسورة والذال النون النذيري: بفتح

وهو بجيلة، من بطن وهو نأذير إلى النسبة الراء.ّ هذه آخرها وفي الحروف
عبقر.ّ  بن قسر بن نأذير

الراء.ّ آخرها وفي الساكنة والياء المعجمة الذال وفتح النون النذيري: بضم
أبو الماما وهو إليه، المنتسب أجداد لبعض اسإم وهو نأذير إلى النسبة هذه

الحنيفي النذير بن الفضل بن العباسا بن موسإى بن محمد بن يوسإف يعقوب
أبي عن يروي العلماء، الئمة أحد نأسف.ّ كان أهل من المودوي، النذيري

أخو النسفي الخليل بن محمد عنه الراهبي.ّ روى محمد بن أحمد نأصر
الوباء مدة آخر وأربعمئة وأربعين تسع سإنة صفر غرة الحسين.ّ وتوفي

البلدي.ّ  محمد بن أحمد عليه وصلى بنسف، الواقع
والراء النون باب

إلى النسبة المهملة.ّ هذه السين وكسر الراء وسإكون النون النرسإي: فتح 
جماعة إليها ينتسب القرى من عدة عليه الكوفة، أنأهار من نأهر وهو النرسا،

بالكوفة.ّ  المحدثاين مشاهير من
أبو عنه وغيره.ّ روى زريع بن يزيد عن النرسإي: يروي الوليد بن والعباسا

خالويه.ّ بن وإسإحاق البجيري، محمد بن عمر حفص
بغداد، أهل النرسإي: من حسنون بن أحمد بن محمد بن أحمد نأصر وأبو

روى الوراق، إسإماعيل بن ومحمد الرزاز، البتري بن جعفر أبي عن يروي
الزينبي.ّ محمد بن طراد الفوارسا وأبو الخطيب، بكر أبو عنه

من كثيرة جماعة عن النرسإي: يروي بن نأصر بن محمد الحسين أبو وابنه
صابر بن القاسإم أبي مثل صاعد بن ويحيى البغوي، القاسإم أبي أصحاب

عليه وأثانى الخطيب علي بن أحمد بكر أبو عنه المخلص.ّ روى طاهر وأبي
ًا وكان عنه وقال: كتبنا لي وروى العتقاد، حسن القرآن أهل من ثاقة صدوق

سإبع سإنة في ولدته النأصاري.ّ وكانأت الباقي عبد بن محمد بكر أبو عنه
وأربعمئة.ّ وخمسين سإت سإنة صفر في ومات وثالثامئة، وسإتين

وأبي أبيه، عن النرسإي: حدث بن الحسين أبي بن الله هبة نأصر أبو وابنه
عنه.ّ الجوهري.ّ حدثاونأا محمد
النرسإي: من بن الحسين أبي بن الله هبة بن الوهاب عبد الفضل أبو وابنه

منه سإمعت بسمرقند ثام ببلخ لقيته السترة، سإديد المعروفين.ّ شيخ التجار
منشئها، عن بروايته الحريري علي بن القاسإم محمد لبي المقامات كتاب

بفارسا.ّ قرية أنأها فقال: سإمعت النرسا، عن وسإألته ببخارى لقيته ثام
من بالكوفة الكوفي.ّ سإمع النرسإي ميمون بن علي بن محمد الغنائم وأبو

بن محمد بكر أبي ومن الحسني، الرحمن عبد بن الله عبد أبي الشريف
ًا، وكان ببغداد، جماعة وعن فدويه، بن إسإحاق والعلم، الخير أهل من حافظ

ًا ًا متقن ًا، ثابت عنه لي وروى الله، رحمه والدي منه بأبي.ّ سإمع يعرف صالح
الله.ّ رحمهم شيوخي من وخراسإان وأصبهان وبغداد بالكوفة كثيرة جماعة
وخمسمئة.ّ سإبع سإنة وفاته وكانأت
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البصرة علماء النرسإي: من نأصر بن حماد بن العلى عبد يحيى أبو وأما
أن أرادوا إذا والبط نأصر، اسإمه جده لن النرسإي له قيل وإنأما وأئمتهم،

ولده ونأسب لهذا، نأرسا له وقيل عليه، فبقي قالوا: نأرسا، يقولوا: نأصر،
روى وغيرهم:، خالد بن ووهيب سإلمة، بن وحماد أنأس، بن مالك إليه.ّ سإمع

من البغوي.ّ وكان القاسإم أبو آخرهم وجماعة وغيرهما ومسلم البخاري عنه
ومئتين.ّ وثالثاين سإبع سإنة بالبصرة الصادقين.ّ ومات الثقات

الخاء وكسر المعجمة الشين وفتح الراء وسإكون النون النرشخي: بفتح
قرية بقرب بخارى قرى من قرية وهي نأرشخ، إلى النسبة المعجمة.ّ هذه

البرشخي.ّ إسإماعيل بن محمد بن أحمد نأصر أبو إليها وابكنة.ّ والمنتسب
ً كان ًا.ّ سإمع فاضل البصيري.ّ  كامل أبي والد من علم
يحيى عن يروي بخارى، أهل النرشخي: من حمدان بن محمد الله عبد وأبو
البخاري.ّ موسإى بن محمد بن داود عنه سإهيل.ّ روى بن

النرشخي: بزيع بن شريك بن الخطاب بن زكريا بن جعفر بن محمد بكر وأبو
وغيرهما.ّ جعفر بن الله وعبد حريث، بن بكر أبي عن بخارى.ّ يروي أهل من

وأربعين ثامان سإنة صفر في وتوفي ومئتين، وثامانأين سإت سإنة وولد
وثالثامئة.ّ

إلى النسبة القاف.ّ هذه آخرها وفي الراء بينهما والميم النون النرمقي: بفتح
لها: نأرمة.ّ  يقال الري، قرى من قرية نأرمق: وهي
الندي، ربه عبد بن سإهل عن الرازي: يروي النرمقي إبراهيم بن منها: أحمد

الطبرانأي.ّ القاسإم أبي شيخ الشيرازي الدمي المرزبان بن محمد عنه روى
من باثانتين المنقوطة الياء بعدها المهملة الراء وكسر النون النريزي: بفتح

رسإتاق من لها: نأريز يقال قرية إلى النسبة الزاي.ّ هذه آخرها وفي تحتها
إليها:  بالنسبة أذربيجان.ّ والمشهور

الشعرانأي، الهيثم بن أحمد عن النريزي.ّ حدث نأصر بن عثمان بن أحمد
المطلب بن محمد الفضل أبو عنه التنوخي.ّ روى فضلن بن عمرو بن ويحيى

الكوفي.ّ الشيبانأي
الئمة من المراغي.ّ كان النرزيز بن يوسإف بن الباقي عبد تراب أبو والماما

ًا وكان المبرزين، والفضلء المتقنين، ًا، ورع حين إلى نأيسابور سإكن زاهد
أحمد الله عبد أبي عن عقيل.ّ يروي بمسجد والتدريس المامة وولي وفاته،

العبدي بشران بن محمد بن الملك عبد القاسإم وأبي المحاملي، الحسين بن
وجماعة الشحامي منصور وأبو الفراوي، ابن البركات أبو عنه وغيرهما.ّ روى

وتسعين إحدى سإنة في خراسإان.ّ وتوفي بلد وسإائر بنيسابور كثيرة
والسين النون وأربعمئة.ّ باب
بعد المفتوحة الموحدة والباء المهملة المشددة والسين النون النسابة: بفتح

أبو الحاكم النسابة.ّ ذكره النسب إلى النسبة الهاء.ّ هذه آخرها وفي اللف
الشاعر الكوفي الحسن وقال: أبو نأيسابور تاريخ في الحافظ الله عبد

أبي عند الكون يكثر وكان وثالثامئة، خمس سإنة نأيسابور علينا ورد النسابة،
وأشعار وأخبارهم الناسا لياما الناسا أحفظ من وكان التميمي، أحمد

أبا أن وذاك بها، وتوفي بخارى إلى خرج إنأه ثام والمتأخرين، المتقدمين
أبا النأدلسي.ّ سإمع نأصر بن سإعيد بقرب مقبرة في دفنه أنأه أخبرنأي الصبع



مشكاة مكتبة                    للسمعانأي النأساب كتاب
 السإلمية

القاضي، بن إسإماعيل بن الحسين الله عبد وأبا عقدة، بن سإعيد بن العباسا
ثالث سإنة ببخارى وتوفي وأقرانأهم، الصولي يحيى بن محمد بكر وأبا

وثالثامئة.ّ  وخمسين
الباء آخرها وفي اللف بعدها المشددة المهملة والسين النون النساب: بفتح

حنظلة بن دغفل بهذا وعرف الهاء، بغير أنأه غير الول مثل الموحدة،
وقال: له حاتم أبي بن محمد أبو ذكره بصري.ّ هكذا النساب، السدوسإي

بن الله عبد البصري.ّ قال الحسن عنه روى صحبة له ويقال: ليست صحبة،
يدري - يعني: ل أعرفه قال: ما صحبة؟ له لبي: دغفل حنبل.ّ قلت بن أحمد

ل.ّ  أما صحبة له
بهذه جيم.ّ اشتهر آخرها وفي المهملة السين وتشديد النون النساج: بفتح

منهم:  الثياب، نأسج إلى ينتسبون جماعة النسبة
أبي عن يروي الكوفة، أهل التيمي: من النساج صمغان بن مجمع حمزة أبو

يقول: التيمي حيان أبو العباد.ّ وكان من وكان عيينة، ابن عنه صالح.ّ روى
التيمي.ّ مجمع حتى عملي أوثاق
أهل من بردة، أبي بن بلل مولى النساج، الله عبد بن جرثاومة محمد وأبو

وبكر وثاابت الحسن عن عنه.ّ يروي الله رضي مالك بن أنأس رأى البصرة،
زيد، بن وحماد التبوذكي، إسإماعيل بن موسإى عنه المزنأي.ّ روى الله عبد بن

ثاقة.ّ وكان اللحقي، عثمان بن وعلي
النساج.ّ سإكن صالح بن كثير بن محمي بن أحمد بن بكر القاسإم وأبو

الله عبد بن أحمد نأعيم أبو عنه تحية.ّ روى بن يعقوب عن بها وحدث واسإط،
ثالثاة إل يروي ولم الواسإطي، علي بن محمد العلء أبو والقاضي الحاف،
وثالثامئة.ّ خمسين سإنة حدود في ومات أحاديث

نأزل رأى، من سإر أهل الصوفي: من النساج الله عبد بن خير الحسن وأبو
إبراهيم بن محمد حمزة أبا صحب وكان فيها، يتكلم حلقة له وكانأت بغداد،

الجريري، محمد وأبو عطاء، بن العباسا وأبو الجنيد، وصحبه وغيره، الصوفي
ًا صحبه.ّ وعمر الخواصا إبراهيم وقيل: إن الشبلي، بكر وأبو ً عمر حتى طويل
وأمور غريبة، حكايات عنه الروذباري".ّ وللصوفية عطاء بن أحمد لقيه

إسإماعيل، بن محمد اسإمه أن البغدادي فارسا عجيبة.ّ وذكر مستطرفة
وعشرين اثانتين سإنة ومات سإنة، وعشرين مئة عمر قد وكان خير:، ولقبه

بك؟ الله فعل له: ما فقال المناما، في أصحابه بعض رآه مات وثالثامئة.ّ ولما
الوضرة.ّ دنأياكم من اسإترحت ولكن هذا، عن تسألني قال: ل

كان بغداد، أهل النساخ": من الحسين بن الحسن بن مقرب منصور وأبو
ًا ًا، شيخ ًًا صالح وأبا الفراء، الحسين بن محمد يعلي أبا سإمع للقرآن، تالي

بن أحمد بن محمد جعفر وأبا بالله، المهتدي بن علي بن محمد الحسين
لي عليه.ّ روى مشايخنا وأثانى عنه، وحدثاونأا ألحقه، وغيرهم.ّ لم المسلمة

سإنة الول ربيه في الصوفي.ّ وتوفي سإعد أبي بن إسإماعيل البركات أبو عنه
ببغداد.ّ وخمسمئة وعشرين ثالث
ًا كان النساج، مقرب بن أحمد وابنه ًا شيخ ًا صالح الخطاب أبا سإمع فقيه
طلحة بن أحمد بن الحسين الله عبد وأبا القارئ، البطر بن أحمد بن نأصر

أحاديث.ّ منه سإمعت وغيرهما، النعالي
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هذه النسب وياء همزة اللف وبعد المهملة والسين النون النسائي: بفتح
البلدة هذه إلى المشهورة والنسبة لها: نأسا، يقال بخراسإان بلد إلى النسبة

هذه إلى الصحيحة يقول: النسبة اليبوردي وسإمعت والنسائي، النسوي
ًا جمع الديب نأسائي.ّ وكان البلدة دخلتها وأنأا وأبيورد، نأسا تاريخ في جزء

ًا، أربعين بها وأقمت إنأما البلدة هذه أن بها.ّ وسإمعت جماعة عن وكتبت يوم
كان فتحها أرادوا لما المسلمين لن السإلما ابتداء في السإم بهذا تسميت
ًا رجالها عن كفوا ذلك العرب عرفت فلما الغزاة، النساء فحاربت عنها، غيب

يعني النساء، في القرية هذه وقالوا: وضعنا يحاربن، ل النساء لن الحرب،
كانأت النساء لن نأسا سإميت رجالهن.ّ إنأما عود وقت يعود حتى التأخير،
أعلم.ّ والله الرجال، دون تحارب

وفيها سإمعت أبا نأصر محمد بن أحمد الزجاهي الضرير أملي من حفظه
لبعض العرب القديمة من أهل عسكر قتيبة بن مسلم الباهلي: 

العريضة سإمرقند فتحنا
بالقنا

نأـسـاء نأـؤما وأربعنا شتاء

سإوء الحروب يوما ضحى يناماوالـذي قـتـيبة يا تجعلنا فل
ًا: إن وقيل الوطني.ّ نأسي نأسا دخل من قديم

فضالة أحمد منهم: أبو الكبار، الئمة من جماعة البلدة هذه إلى والمنسوب
الليث عن روى المبارك، ابن أصحاب كبار النسائي: من التميمي إبراهيم بن
حبان: كان بن حاتم أبو جماعة.ّ قال عنه لهيعة.ّ روى بن الله وعبد سإعد، بن

الحفظ أهل من وكان بمصر، التميمي إبراهيم بن فضالة مع سإعيد بن قتيبة
فضاله.ّ بن الله عبيد يزيد أبي والد وهو والشعر، باللغة والعلم والضبط

الماما النسوي، الزدي الله عبد بن قتيبة بن زنأجوية بن حميد أحمد وأبو
والشاما والحجاز العراق إلى والداب.ّ رحل الترغيب كتاب صاحب الفاضل،

ًا بلده أهل سإادات من وكان بلده، إلى ورجع مصر، وديار ًا، فقه وهو وعلم
عبيد.ّ روى بن ويعلي شميل:، بن النضر عن بنسا.ّ يروي السنة أظهر الذي
بمصر، بالمدينة أبي عنه حاتم: كتب أبي ابن سإفيان.ّ قال بن الحسن عنه

ومئتين.ّ وأربعين سإبع سإنة في بها ومات زرعة، أبو عنه وروى
تصنيفه.ّ من الداب كتاب قراءة قبره عند وأتممت بنسا، قبره وزرت
النسائي، سإنان بن بحر بن علي بن شعيب بن أحمد الرحمن عبد أبو ومنها

تصانأيفه.ّ بها وانأتشرت مدة، مصر سإكن عصره، السنن.ّ إماما كتاب صاحب
و ثالث سإنة وغيرهما.ّ توفي حجر بن وعلي سإعيد، بن قتيبة عن حدث

وقيل: بالرملة.ّ قيل: بمكة، ثالثامئة،
سإنة صفر في بمصر ولد مصر، أهل النسائي: من أحمد بن الكريم عبد وابنه
وثالثامئة.ّ وأربعين أربع سإنة بها وتوفي ومئتين، وسإبعين سإبع
ويلزق الثقات، على الحديث يضع دجال، النسائي: شيخ وهب بن الله وعبد

ذكره يحل العراق.ّ ل وأهل هارون بن يزيد عن بالضعفاء.ّ يروي الموضوعات
فيه.ّ الجرح سإبيل على إل الكتب في
الضعفاء تتبع من إل إنأسان كل يعرفه ليس شيخ حبان: وهو بن حاتم أبو قال

بلده أهل من عنه والسبر.ّ روى للمعرفة حديثهم وكتابة أتباعهم عن والتنقير
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محمد وقال: حدثاناه حاتم: بنسا، أبو إسإماعيل.ّ قال بن العزيز عبد بن محمد
سإفيان.ّ بن الحسن قرية في بنسا سإدوسا بن

عبد بن عثمان بن أحمد الرحمن عبد الكمال: وأبو في ماكول ابن قال
حماد بن عيسى والحجاز.ّ سإمع والعراق بخراسإان كتب النسوي، الرحمن

وغيرهم.ّ حدث عمار بن وهشاما مصعب، وأبا وقتيبة اليتيم، بن ودميم زغبة،
السوسإي.ّ يعقوب بن يوسإف القاسإم وأبو يعقوب بن محمد الله عبد أبو عنه
الرحمن، عبد أبو النسائي، عثمان بن حاتم: أحمد أبي بن الرحمن عبد قال

ثاقة.ّ صدوق وهو منه، سإمعت الثانأية، الرحلة في بمصر أبي رفيق
بن محمد سإمع البزاز، النسوي معاذ بن بحر بن الرحمن عبد محمد وأبو

وأبو الله، عبد أبو ابنه عنه عمار.ّ روى بن وهشاما العدنأي، عمر أبي بن يحيى
العدل.ّ زياد محمد

بن بكر أبي والد النسوي، ذؤيب بن سإعيد بن أحمد بن محمد الحسن وأبو
بن محمد وبخراسإان زنأجوية، بن حميد ببلده نأسا.ّ سإمع رئيس الحسن أبي

وأبا منيع، بن أحمد وبالعراق حميد، بن محمد وبالري الدامغانأي، عيسى
إبراهيم.ّ بن الفضل أبو عنه وغيرهم.ّ روى مصعب أبا وبالحجاز كريب،
علي.ّ بن محمد ابنه عنه النسوي.ّ روى جرير بن سإعيد بن وعلي

وقتيبة، أباه سإمع النسوي جرير بن سإعيد بن علي بن محمد الله عبد أبو ابنه
إبراهيم.ّ بن الفضل أبو عنه روى

نأسائي.ّ إليه النسبة أن وظني الصدف، من بطن وهو نأسي، بني من وجماعة
الحارث بن نأمر بن جبلة بن قتادة بن سإعيد بن يزيد بن عقبة زرعة أبو منهم

وسإبعين أربع سإنة الحجة ذي في مصر.ّ توفي أهل النسائي: من الصدفي
ومئتين.ّ 

فعرب أشتال، جده اسإم النسائي.ّ كان شداد بن حرب بن زهير خيثمة وأبو
بن سإفيان عن بها وحدث بغداد، سإكن نأسائي خيثمة شداد.ّ وأبو وجعل
ويحيى الحميد، عبد بن وجرير علية، بن وإسإماعيل بشر، بن وهشيم عيينة،

ابنه عنه وغيرهم.ّ روى الجراح بن ووكيع الضرير، معاوية وأبو القطان، بن
إسإماعيل بن ومحمد شيبة، بن ويعقوب خيثمة، أبي بن أحمد بكر أبو

الترمذي، عيسى وأبو السجستانأي، داود وأبو الحجاج، بن ومسلم البخاري،
ًا، ثاقة، الرازيان.ّ وكان حاتم وأبو زرعة وأبو ًا، ثابت ًا، حافظ ًا متقن من مكثر

أبو إليك أحب أيما نأمير بن الله عبد بن محمد الفريابي: سإألت الحديث.ّ قال
خيثمة أبا يطري خيثمة.ّ وجعل فقال: أبو شيبة؟ أبي بن بكر أبو أو خيثمة
في ومئتين وثالثاين أربع سإنة شعبان في خيثمة أبو بكر.ّ ومات أبي من ويضع
سإنة.ّ وسإبعين أربع ابن وهو المتوكل، جعفر خلفة
النسائي.ّ خيثمة أبي بن أحمد بكر أبو وابنه
القاسإم أخو النسائي شداد بن حرب بن زاهر بن محمد جعفر أبو أخيه وابن

عنه المروزي.ّ روى شبوية بن أحمد عن بها وحدث دمشق، زاهر.ّ سإكن بن
مزيد بن الوليد بن والعباسا الدمشقي، سإميع بن إبراهيم بن محمود

فقال: عنه، أبي الرازي: سإألت حاتم أبي بن الرحمن عبد البيروتي.ّ وقال
به يكن ولم أقرانأي، من وكان عليه، صليت وأنأا هناك توفي بدمشق، كان

بأسا.ّ
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النسبة السينين.ّ هذه بين واللف المهملة والطاء النون النسطاسإي: بكسر
النسطاسإي.ّ نأسطاسا بن عبيد بن الرحمن عبد يعفور أبو وهو الجد، إلى

وابن عيينة، وابن الثوري، عنه صبيح.ّ روى بن مسلم الضحى أبي عن يروي
الفزاري.ّ  ومروان المبارك،

النسفي: بفتح النون والسين وكسر الفاء.ّ هذه النسبة إلى نأسف وهي من بلد ما وراء
ًا من شهرين، وسإمعت بها من جماعة.ّ خرج النهر، يقال لها: نأخشب.ّ أقمت بها قريب
منها من العلماء في كل فن جماعة ل يحصون.ّ وذكرها أبو تماما حبيب بن أوسا في

للمعتصم: قصيدة يقولها 

معـاقـلـهـا في الروما تهاب
وراء من تخشاك والترك
 نأسف

من النسفي: كان خداش بن الحجاج بن معقل بن إبراهيم إسإحاق أبو فأما
وجمع الكثير كتب وأفاضلها، ثاقاتهم ومن الحديث، وأصحاب السنة أهل جلة

مدة.ّ رحل نأسف قضاء على كان يقال: إنأه بها، وحدث والتفسير، المسند
عثمان بن الله عبد مصر.ّ سإمع وديار والشاما والعراق خراسإان بلد إلى

بن وحرملة الدمشقي، عمار بن وهشاما البغلن، سإعيد بن وقتيبة الدبوسإي،
جماعة عنه وغيرهم.ّ روى كاسإب بن حميد بن ويعقوب المصري، يحيى
ومئتين.ّ وتسعين أربع سإنة والغراء.ّ وتوفي بلده أهل من كثيرة
عن النسفي.ّ يروي الحجاج بن معقل بن إبراهيم بن سإعيد عثمان أبو وابنه
علي الكسي، حميد بن عبد بن ومحمد البلخي، الفضل بن الصمد وعبد أبيه،

بن والحسن الصغانأي، سإويد بن محمد بن وإبراهيم المكي، العزيز عبد بن
وما وخراسإان والعراق والحجاز اليمن أهل من وغيرهم البوسإي العلى عبد
ً عددهم.ّ وكان يكثر جماعة النهر وراء وشعر.ّ روى أدب صاحب ثاقة فاضل
بن محمد بن وعلي السرخسي، سإعيد أبي بن محمد مثل كثيرة جماعة عنه

منصور الفضل أبو وآخرهم الشتيخني، عران بن ومحمد المروزي، عصمة
وثالثامئة.ّ وأربعين إحدى سإنة صفر في الكاغدي.ّ وتوفي نأصر بن

في الفاء ترجمة في ذكرته الفقيه، النسفي خضر بن الحسين علي وأبو
يزجي.ّ الفشيد

النسفي المستغفري المعتز بن محمد بن جعفر العباسا أبو لرجالها جمع وقد
ًا الحافظ ًا كتاب أكثر.ّ أو طاقة ثامانأين على يشتمل مشبع

وقد نأسا، إلى النسبة والواو.ّ هذه المهملة والسين النون النسوي: بفتح
إليها النسبة وجعل بالواو قال من النسائي.ّ ومنهم إليها النسبة ذكرنأا

بن عامر بن سإفيان بن الحسن العباسا أبو النسبة بهذه النسوي.ّ واشتهر
حافظ، ورع متقن الشيبانأي.ّ إماما النسوي عطاء بن النعمان بن العزيز عبد

البالوزي.ّ  في الباء حرف في ذكرته
أبا بالعراق سإمع نأسا، أهل من النسوي أحمد بن إبراهيم بن علي احسن وأبو

بن حميد بن ويعقوب الزهري مصعب أبا وبالحجاز علي، بن ونأصر كريب،
وغيرهم.ّ حدث السرح بن الطاهر وأبا يحيى، بن حرملة وبمصر كاسإب،
بن محمد الله عبد أبو عنه مصعب.ّ روى أبي عن لمالك الموطأ منها بالكثير
سإبع سإنة قي بنسا ومات الشرمقانأي، الفضل وأبو الخرما، بن يعقوب
ومئتين.ّ  وثامانأين

الرازي حاتم أبي بن محمد أبو النسوي.ّ ذكره شعيب بن بحر طاره وأبو
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بن علي عن بمصر.ّ روى وتوفي مصر، إلى الرحلة في أبي رفيق وقال: هو
هوذة أبي بن وسإليمان المزنأي، موسإى بن والمغيرة شقيق، بن الحسن
سإليمان.ّ بن وسإلمة شميل، بن والنضر الراوي،
بن سإعد بن إسإحاق يعقوب أبو ذكره السابق سإفيان بن الحسن وحفيد

ًا النسوي.ّ كان سإفيان بن الحسن وكتب والعراق، بخراسإان حدث ثاقة، شيخ
الحسن، جده عن الدارقطني.ّ وحدث الحسن أبي بانأتخاب الناسا عنه

بن الله وعبد خزيمة، بن إسإحاق بن ومحمد السراج، إسإحاق بن ومحمد
وأبي الباغندي، بن بكر وأبي الحمصي، يوسإف بن وتميم الكوفي، زيدان

عبد بن وطاهر الحافظ، الله عبد أبو الحاكم عنه منيع.ّ روى بن القاسإم
الرموي، محمد بن الغفار وعبد البرمكي، عمر بن وإبراهيم الحصري، العزيز

العتيقي.ّ منصور بن محمد بن وأحمد التنوخي المحسن بن علي القاسإم وأبو
سإنة ببغداد وحدث رمضان، شهر في ومئتين وتسعين ثالث سإنة ولدته كانأت
وثالثامئة.ّ وسإبعين أربع سإنة بنسا وتوفي وسإبعين، إحدى

العراق إلى رحلة النسوي.ّ له حمويه بن سإعد بن محمد الله عبد وأبو
محمد بن وجعفر البلدي، الهيثم بن إبراهيم بالعراق واليمن.ّ سإمع والحجاز

وباليمن العزيز، عبد بن وعلي مسرة، أبي بن يحيى أبا وبالحجاز شاكر، بن
عنه وغيرهم.ّ روى الصنعانأي المبارك بن وعلي الدبري إبراهيم بن إسإحاق

الحافظ علي أبو عليه وانأتقى المزكي، إسإحاق وأبو الحافظ، علي أبو
وثالثامئة.ّ وعشرين سإت سإنة بنيسابور

المعجمة والشين النون باب
المهملة السين ثام اللف بعدها المعجمة والشين النون النشاسإتجي: بفتح

إلى النسبة الجيم.ّ هذه آخرها وفي الحروف ثاالث المفتوحة والتاء
إليه والنسبة له: النشا، ويقال الحنظة، من يؤخذ شيء وهو النشاسإتج،

ونأشاسإتجي.ّ  نأشائي
النشاسإتجي، الواسإطي حرب بن محمد اله عبد أبو النسبة بهذه والمشهور

القطان، سإعيد بن يحيى عن النسائي.ّ روى في وسإأذكره واسإط، أهل من
ربيعة.ّ روى بن ومحمد حبيب، بن وعمر حميد بن وعبيدة يزيد، بن ومحمد

فقال: صدوق.ّ عنه، حاتم أبو الرازيان.ّ وسإئل حاتم - وأبو زرعة أبو عنه
- اللف وهمز المنقوطة المفتوحة والشين - بالنون النسبة النشائي: هذه

به تقصر الحنطة، من يستخرج النشاسإتج: شيء وهو النشا، عمل إلى
وتطرا.ّ  الثياب

له: وقيل النسائي، حرب بن محمد الله عبد أبو النسبة بهذه والمشهور
ًا، النشاسإتجي بن يزيد عن صدوق.ّ يروي ثاقة شيخ واسإط أهل من أيض

السجستانأي داود وأبو الحجاج بن ومسلم البخاري منه وغيره.ّ سإمع هارون
وغيرهم.ّ سإليمان بن الله عبد بكر أبو وابنه
سإديد صالح، النسائي.ّ فقيه الرفاء علي بن محمد بن عمر حفص وأبو

منه وسإمع الله، رحمه والدي أصحاب من الرسإاتيق، في يعظ السيرة،
الدقاق.ّ الواحد عبد بن محمد الله عبد أبي ومن مشايخنا، ومن الحديث،
بسجذان.ّ ودفن وخمسمائة، الدقاق.ّ وتوفي أمالي من قطعة منه سإمعت

هراة.ّ شيخ أهل من الدلل، النسائي ريحان بن بكر أبي بن محمد الفتح وأبو
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بغيره.ّ سإمع أو بنفسه إما ويسيرها يركبها عجلة له وكانأت وزمن، أقعد صالح
علي بن محمد الله عبد وأبا النأصاري، محمد بن الله عبد إسإماعيل أبا

حدود في وتوفي الثانأية، النوبة في بهراة منه وغيرهما.ّ سإمعت العميري
وخمسمئة.ّ - وأربعين سإت - أو خمس سإنة

المعجمة الغين آخرها وفي المعجمة الشين وسإكون النون النشغي: بفتح
ًا.ّ هذه بن جناب بن نأشغة وهو عذرة، من بطن وهو نأشغة، إلى النسبة أيض

بن عوف بن بكر بن عوف بن الكبر عامر بن بكر بن الجوشن وهو معاوية،
النشغي.ّ نأشغة بن سإلمة بن عيال ولده ومن رفيدة، بن اللت زيد بن عذرة
ابن عن حبيب ابن ذلك فيكثر.ّ قال كنانأة بن الله عبد بني على يغير كان

قضاعة.ّ  نأسب في الكلبي
الكاف.ّ هذه آخرها وفي المعجمة الشين وسإكون النون النشكي: بفتح

منها: فراسإخ، خمسة على مرو، قرى من قرية وهي نأشك إلى النسبة

ًا النشكي.ّ كان محمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو ً فقيه ًا فاضل ًا، صالح ورع
باخرز إلى خرج ثام مدة، والدي وصحب جدي، على الحتياط.ّ تفقه كثير

وأبا جدي الفتاوى.ّ سإمع في يراجعونأه الناسا وكان عمره، آخر إلى وسإكنها
أسإمع أن لي يتفق ولم مرة، غير لقيته الزاهري، محمد بن إسإماعيل القاسإم

ًا منه بذلك.ّ خطه لي وكتب مسموعاته، رواية لي وأجاز الحديث، من شيئ
ووفاته.ّ بمرو، وأربعمئة وسإتين ثامان سإنة الول ربيع شهر في ولدته وكانأت

ويقال: نأشوى.ّ نأشا، إلى النسبة المعجمة.ّ هذه والشين النون النشوي: بفتح
أعمال من وهي لها: نأخجوان، ويقال وأرمينية، بأذربيجان متصلة بلدة وهي
النسبة:  بهذه فراسإخ.ّ والمشهور سإتة تبريز وبين بينها أرمينية، بلد من أران

النشوي.ّ يروي الرواسا بن محمد بن يحيى بن علي بن الرحمن عبد حاتم أبو
عاصم.ّ بن خذاداذ عنه بجيد.ّ روى بن محمد بن بجيد عن

بن الرحمن عبد عن النشوي.ّ يروي حيان بن هارون موسإى أبو القدماء ومن
الرومي.ّ غني بن إبراهيم إسإحاق أبو عنه الدشتكي.ّ روى الله عبد
بجنزة.ّ الكتب دار خازن النشوي، بكران بن عاصم بن خذاداذ الفضل وأبو

مسرة بن الواحد عبد نأصر أبي عن البلد.ّ يروي من وغيرها ببغداد سإمع
العطار غزو بن الرحمن عبد مسلم وأبي علي، بن والحسن القزويني

ماكول.ّ وقال: ابن وغيرهم.ّ قاله التبريزي صالح بن وشعيب النهاونأدي،
بجنزة.ّ منه سإمعت

بها وحدث بغداد، قدما الرمني، النشوي الحسين بن بندار بن سإلم سإعيد وأبو
المصريين، الحديد أبي بن علي بن ومحمد سإعيد، بن سإفيان بن محمد عن

الحسن أبو عنه الدمشقي.ّ روى عمر بن ومحمد التنيسي، أحمد بن وبكر
البغدادي.ّ البزاز رزقويه بن أحمد بن محمد

المهملة والصاد النون باب
الموحدة والباء المهملتين الراء وفتح الصاد وسإكون النون الصراباذي: بفتح

بنيسابور محلتين: إحداهما إلى النسبة المعجمة.ّ هذه الذال آخرها وفي
منها:  البلد أعالي من وهي
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فقهاء النصراباذي: من شهمرد بن الله عبد بن أحمد بن محمد الحسن أبو
وأبا السراج، العباسا وأبا خزيمة، بن إسإحاق بن محمد الرأي.ّ سإمع أصحاب
وغيرهم.ّ البغوي القاسإم

أبي أخو النصراباذي، منصور بن الحسين بن الحسين بن أحمد الحسين وأبو
ربيع شهر في ومات خزيمة، بن إسإحاق بن محمد بكر أبا سإمع الحسن،

وثالثامئة.ّ وسإتين أربع سإنة من الول
منصور بن الحسين بن الحسن بن محمد بن الرحمن عبد أحمد وأبو

محمد ابني الله عبد محمد وأبا أحمد، حامد أبا الشرقيين سإمع النصراباذي
الحسن.ّ بن

رافع، بن محمد النصراباذي.ّ سإمع عمرو بن محمد بن الله عبد محمد وأبو
وغيرهم.ّ أسإلم بن ومحمد عيسى، بن والحسن

إسإحاق.ّ سإمع أخو النصراباذي، منصور بن الحسين بن عبدوسا الفضل وأبو
الحافظ.ّ ويقال: إن علي أبو عنه وطبقته.ّ روى الفراء الوهاب عبد بن محمد
أعلم.ّ  والله القدوسا، عبد عبدوسا اسإم
النصراباذي العازف محمويه بن أحمد بن محمد بن إبراهيم القاسإم وأبو

رحلة وله الحقيقة، شيوخ مشاهير من وكان بخراسإان، وقته الواعظ.ّ شيخ
بن إسإحاق بن محمد بكر أبا بنيسابور مصر.ّ سإمع وديار والشم العراق إلى

عبد محمد أبا وبالري السراج، إسإحاق بن محمد العباسا وأبا خزيمة،
صاعد، بن محمد بن يحيى محمد أبا وببغداد الرازي:، حاتم أبي بن الرحمن
عبد بن أحمد وبمصر السلمي، معشر أبي بن الحسين عروبة أبا وبحران
الدمشقي، جوصا بن عمير بن الحسن أبا وبدمشق العسال، الوارث

هذه من كثيرة وجماعة الدمياطي، يحيى بن زكريا محمد أبا وبدمياط
السلمي، الرحمن عبد وأبو الحافظ"، الله عبد أبو الحاكم منه الطبقة.ّ سإمع

نأيسابور تاريخ في الحافظ الله عبد أبو الحاكم سإواهما.ّ وذكره وجماعة
عصره، في الحقائق أهل لسان الواعظ، النصراباذي القاسإم فقال: أبو
الجماعين من التصوف في تقدمه مع وكان الصحيحة، الصول وصاحب

وبالعراق بنيسابور الحديث.ّ سإمع طلب في الرحالين ومن للروايات،
عليه وأقاما حاتم، أبي بن محمد أبي عن وبالري.ّ أكثر وبمصر وبالشاما
ًا، يورق كان وقد مصنفاته، لسماع الحقائق أهل علم إلى وصل فلما قديم

ًا نأيسابور عن وغاب ترك، سإنة وطنه إلى انأصرف ثام سإنة، وعشرين نأيف
خمس سإنة مكة إلى خرج ثام وصيانأة، سإتر على ويذكر يعظ وكان أربعين،
بها يعظ وكان عبادته، من كان ما كل فوق العبادة ولزما بها، وجاور وسإتين،

بالبطحاء ودفن وسإتين، سإبع سإنة من الحجة ذي في بها توفي ويذكر.ّ ثام
ابنه معي وكان السنة، تلك في عياض.ّ حججت بن الفضيل تربة عند

بقرب إلينا فنعي القاسإم، أبي لزيارة خرجنا وقد سإريرة، وامرأته إسإماعيل
فإنأه إسإماعيل أياما.ّ فأما بسبعة مكة إلى وصولنا قبل مات به وإذا الحرما،
ًا، رأسإه على التراب ووضع ترجل رأسإها على تدع لم فإنأها سإريرة وأما حافي
قبره زرت لبكائهما.ّ ثام نأبكي وكنا الصلع، كالرجل فصارت واحدة، شعرة

عليه.ّ ورضوانأه الله رحمة مرة، غير البطحاء في
ابن الصوفي الواعظ، النصراباذي القاسإم أبي بن إسإماعيل إبراهيم أبو وابنه
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والحجاز والعراق بخراسإان الكثير المحدث.ّ سإمع ابن والمحدث الصوفي،
إبراهيم بن حمد بكر وأبا مطر، بن جعفر بن محمد عمرو أبا والهواز.ّ سإمع

أحمد بن محمد بكر وأبا الغطريفي، أحمد بن محمد أحمد وأبا السإماعيلي،
وأبا المزنأي، السقا محمد بن الله عبد محمد وأبا الجرجائي، المفيد محمد بن

بنيسابور، الملء مجلس له المعدانأي.ّ وعقد سإعيد بن أحمد العباسا
علي بن محمد الفضل أبو عنه الكثيرة.ّ روى الروايات عنه وانأتشرت
الحيري.ّ صادق أبي بن الحسن بن الله عبد بن علي سإعد وأبو السهلكي،

وأربعمئة.ّ وعشرين ثامان سإنة الحرما في ومات
عمرو أبو البلد.ّ منها أعلى في بالري، نأصراباذ: محلة هي الثانأية والمحلة

مغراء.ّ روى بن الرحمن عبد زهير أبا النصراباذي.ّ سإمع الله عبد بن محمد
الرازي.ّ يوسإف بن محمد عنه

أبو عنه الري.ّ روى نأصراباذ من النصراباذي الرازي محمد بن العزيز وعبد
بنصراباذ.ّ أحد كبير عليه أقدما ل وقال: لعلي الرازي، إدريس بن محمد حاتم
أهل من السمسار، النصراباذي منصور بن الحسين بن الحسن محمد وأبو

أهل على ماله المنفقين العلم، بطلب المشهورين العباد من نأيسابور.ّ كان
العبدي، الوهاب عبد بن ومحمد السلمي، يوسإف بن أحمد الحديث.ّ سإمع

بن الحسن أبو وابنه الحافظ علي أبو عنه الهللي.ّ روى الحسن بن وعلي
بشاهنبر.ّ ودفن وثالثامئة، ثالثاين سإنة الول ربيع شهر غرة الحسين.ّ وتوفي
آخرها وفي المضمومة والراء المهملة الصاد وسإكون النون النصرويي: بفتح

أجداد في وهو نأصرويه إلى النسبة هذه تحتها، من باثانتين المنقوطة الياء
بن حمدان بن الرحمن عبد سإعد أبو النأتساب بهذا المنتسب.ّ والمشهور

الكثير.ّ يروي وكتب والخوز، العراق إلى نأيسابور.ّ رحل أهل من النصرويي
بن أحمد بن محمد بكر وأبي البغدادي، الشطوي العباسا بن اله عبيد عن

الخطيب، ثاابت بن علي بن أحمد بكر أبو عنه الجرجائي.ّ روى المفيد محمد
المتأخرين.ّ  من وجماعة البيهقي، الحسين بن أحمد بكر وأبو

 
خال النصرويي:، المقرئ نأصرويه بن محمد بن علي بن محمد علي وأبو

ًا البيع.ّ كان الحافظ الله عبد أبي الحاكم ًا، شيخ السيرة.ّ سإمع سإديد صالح
السراج إسإحاق بن محمد العباسا وأبا خزيمة، بن إسإحاق بن محمد بكر أبا

فقال: التاريخ في وذكره الحافظ، الله عبد أبو الحاكم منه وغيرهما.ّ سإمع
السوق عن القاعدين الصالحين، العباد من المقرئ.ّ كان المؤذن علي أبو

الفاضل العلماء على وأنأفق وغزا، الباء.ّ حج، بميراث القانأعين والتصرف،
ًا وأذن قوته، من ًا، سإنة وخمسين نأيف تسع سإنة شعبان في وتوفي محتسب

ابن وتوفي معمر، باب مقبرة في ودفن ابنه، عليه وصلى وثالثامئة، وسإبعين
سإنين.ّ وثالث مئة

مهملة.ّ هذه راء آخرها وفي المهملة الصاد وسإكون النون النصري: بفتح
أخي عوف بن مالك بن هوازن بن بكر بن معاوية بن نأصر بني إلى النسبة
الحدثاان بن أوسا بن مالك إليها بالنأتساب معاوية.ّ والمشهور بن جشم

وعلي، وعثمان، عمر، عن المدينة.ّ روى تابعي من المدنأي، النصري
وكان مالك، بن وسإعد عوف، بن الرحمن وعبد والزبير، وطلحة، والعباسا،
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الزبير.ّ مات وأبو خالد، بن وعكرمة الزهري، عنه العرب.ّ روى فصحاء من
وهم.ّ  فقد صحبة له أن زعم ومن وتسعين، اثانتين سإنة

التشريق أياما في وسإلم عليه الله صلى النبي بعثه الحدثاان بن أوسا وأبوه
مالك.ّ ابن عنه وشرب.ّ روى أكل أياما إنأها ينادي بمكة
السين - بفتح سإبلن النصريين.ّ لقبه مولى النصري، سإالم الله عبد وأبو

عن الحدثاان".ّ روى بن أوسا بن مالك - مولى بواحدة المنقوطة والباء
عنهم.ّ الله رضي الخدري سإعيد وأبي مالك، بن وسإعد هريرة، وأبي عائشة،

المقبري، وسإعيد بشير، بن وعمران كثير، أبي بن ويحيى سإلمة، أبو عنه روى
المجمر.ّ ونأعيم
بن الله وعبد السإقع، بن واثالة عن النصري.ّ يروي الله عبد بن الواحد وعبد
عثمان.ّ بن حريز عنه روى بشر،
من النصري.ّ أظنه إسإحاق بن محمد بن الله عبد بن الحسين الله عبد وأبو
روى الطرابلسي سإليمان بن خيثمة الحسن أبي عن معاوية.ّ يروي بن نأصر
الحافظ.ّ الصوري الله عبد بن علي بن محمد الله عبد أبو عنه

عليه الله صلى النبي عن النصري.ّ يروي حزن بن عبدة الصحابة ومن
السبيعي.ّ إسإحاق أبو عنه وسإلم.ّ روى

واقد، بن عمرو عنه وغيره.ّ روى الزهري عن النصري.ّ يروي يزيد بن وعمر
شابور.ّ بن شعيب بن ومحمد

منها: أبو الغربي بالجانأب ببغداد محلة وهي النصرية إلى نأسبوا وجماعة
إلى رحل الحافظ، التاجر النصري علي بن محمد بن المحس عبد منصور
وأربعمئة.ّ وثامانأين نأيف سإنة وتوفي بها، الكثير وكتب مصر، ودار الشاما

عبد بن محمد بن الله عبد بن محمد بن الباقي عبد بن محمد بكر وأبو
منه يذكر.ّ سإمعت أن من النصرية.ّ أشهر من النصري، النأصاري الرحمن
في عصره.ّ وتوفي في أحد عنهم يحدث لم له شيوخ عن وحدث الكثير،
ودفن حرب:، باب إلى وحمل بالنصرية، وخمسمئة وثالثاين خمس سإنة رجب

الحافي.ّ الحارث بن بشر عند بها
عبد النصري.ّ سإمع الباقي عبد بن محمد بن الباقي عبد طاهر أبو وابنه

دونأهما.ّ ومن القاري البسر بن أحمد بن نأصر الخطاب وأبا علوان، بن الواحد
وخمسمئة.ّ أربعين سإنة حدود في وتوفي منه، سإمعت

إبراهيم إسإحاق أبي مثل المحدثاين مشاهير من جماعة بها كان المحلة وهذه
وأربعمئة.ّ وأربعين خمس سإنة وغيره.ّ توفي البرمكي أحمد بن عمر بن

النصري نأصر بن يعقوب بن يوسإف بن محمد بن أحمد الحسن أبو وأما
ذكره هكذا الجرجانأي مالك بن محمد بن أحمد عن يروي الجرجانأي، المؤذن
جده إلى نأسبة النصري له قيل الحافظ.ّ وإنأما السهمي يوسإف بن حمزة

جرجان.ّ أهل من نأصر.ّ وهو العلى
الدمشقي.ّ النصري صفوان بن الله عبد بن عمرو بن الرحمن عبد زرعة وأبو
له وممن الحديث أئمة معاوية.ّ أحد بن نأصر بني من هو دمشق، أهل من

بن علي عن التاريخ.ّ روى منها التصانأيف طلبه.ّ صنف في التامة العناية
بلل، بن بكار بن ومحمد المدنأي، الله عبد بن ومطرف الحمصي، عياش
نأعيم وأبي شيبة، أبي بن بكر وأبي شبويه، بن وأحمد معين، بن ويحيى
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الله وعبيد المصري، صالح بن وأحمد العدنأي، عمر أبي بن ومحمد الملئي،
أويس.ّ روى أبي بن وإسإماعيل مسهر، بن وعلي منصور، بن وسإعيد عمر بن

عبد الميمون وأبو الطبرانأي أيوب بن أحمد بن سإليمان القاسإم أبو عنه
سإنة حدود في وفاته البجلي.ّ وكانأت راشد بن عمر بن الله عبد بن الرحمن
الله.ّ  شاء إن ومئتين ثامانأين
عنه المحدثاين.ّ روى أولد النصري.ّ من الدمشقي زرعة أبي بن محمد وابنه

ًا، الطبرانأي أحمد بن سإليمان القاسإم أبو عمار بن هشاما عن يروي وهو أيض
الدمشقي.ّ

وفي الحروف آخر الياء وسإكون المهملة الصاد وكسر النون النصيبي: بفتح
آمد عند بلدة وهي ، نأصيبين إلى النسبة هذه الموحدة الباء آخرها

بن ميمون منهم كثيرة جماعة منها خرج بكر، ديار نأاحية من وميافارقين
بن عمر عنه هارون.ّ روى بن يزيد عن النصيبي.ّ يروي الفرات بن الصبغ

ومئتين.ّ  وخمسين سإت سإنة النصيبي.ّ مات العزيز عبد
بن الله عبيد عن النصيبي.ّ يروي سإيار بن منصور بن إسإحاق يعقوب وأبو

حاتم: أبي ابن وقال الجزيرة، أهل عنه النبيل.ّ روى عاصم وأبي موسإى،
ًا وكان حديثه، ببعض إلي وكتب أدركناه، سإنة الحجة ذي في ثاقة.ّ مات صدوق

ومئتين.ّ وسإبعين ثالث
عاصم بن وعمرو قادما، بن علي عن النصيبي.ّ يروي مسلم بن ومحمد

عبد بن محمد جابر وأبي حماد، بن ويحيى عرعرة، بن ومحمد الكلبي،
حيان.ّ بن وفهد الملك،

منها، النصيبي مسلم بن جامع بن أسإامة بن عسكر الرحمن عبد أبو وصاحبنا
عنه وكتبت عني، وكتب الشيوخ، عن وكتبنا والكوفة، وبغداد بمكة صحبني

ًا ُا، شيئ إلى تاما.ّ انأصرف ورع له الصحبة حسن الرجال، خير من وكان يسير
وخمسمئة.ّ وثالثاين سإت سإنة في نأصيبين
ٌا ورأيت النصيبي، أبو وقال: أنأا نأفسه لي سإمى أنأدغن، قرية من بمرو علوي
هاشم بني رزق يطلب كان لنأه النسبة بهذه العلى جدنأا سإمي وإنأما

بالنصيبي فسمي نأصيبي؟ فعل ما نأصيبي؟ ويقول: أين الديوان من والعلوية
نأصيبين.ّ أهل من أنأه إل

أخبار صاحب المؤدب، النصيبي محمد بن الله عبيد بن محمد الحسن وأبو
ثاعلب - صاحب الزاهد عمر أبي عن وحدث بغداد والدب.ّ نأزل للشعر ورواية

عشرة أربع سإنة ولدته التنوخي.ّ وكانأت محسن بن علي عنه - وغيره.ّ روى
وثالثامئة.ّ وثامانأين أربع سإنة ببغداد ووفاته بنصيبين، وثالثامئة
مكة إلى انأتقل نأصيبين، أهل من النصيبي.ّ كان حرة أبي بن وإبراهيم

بن منصور عنه جبر.ّ روى بن ومجاهد جبير بن سإعيد عن وسإكنها.ّ يروي
عيينة.ّ وابن المعتمر،

نأصيبين.ّ سإكن أهل من خارجة، بن أسإماء مولى النصيبي، الجزري بن وزيد
ديزك بن عيسى بن ومحمد خلد، بن يوسإف بن أحمد عن بها وحدث بغداد،

بكر أبو القطيعي.ّ قال مالك بن جعفر بن أحمد بكر وأبي البروجزدي،
ًا، وكان عنه، الحافظ: كتبت الخطيب في بنصيبين ولد أنأه يذكر وكان صدوق

وكنت وأربعمئة، عشرة سإبع سإنة ببغداد وثالثامئة.ّ ومات وثالثاين سإبع سإنة



مشكاة مكتبة                    للسمعانأي النأساب كتاب
 السإلمية

يومه.ّ  من عليه.ّ ودفن صلى فيمن
النصيبي.ّ من الله عبد بن الحسن بن عثمان بن محمد الحسين أبو والقاضي

عبد بن الرحمن عبد الميمون أبي عن بها وحدث بغداد، نأصيبين.ّ سإكن أهل
غيره - وعن الحافظ الدمشقي زرعة أبو - صاحب البجلي الدمشقي الله
ًا الشاما.ّ وحدث شيوخ من المنادي، بن جعفر نأبن أحمد الحسين أبي عن أيض

أحمد بكر أبو عنه البغداديين.ّ روى من وجماعة الصفار محمد بن وإسإماعيل
وأبو الطبري، الله عبد بن طاهر الطيب أبو والقاضي البرقانأي محمد بن

محمد بن يوسإف يعقوب وأبو الخلل، محمد بن الحسن بن الله عبد محمد
التاريخ في الخطيب بكر أبو وجماعة.ّ ذكره الخطيب الهمدانأي يوسإف بن

ًا، البرقامي بكر أبي إلى وقال: جئت عليه.ّ فقال: أقرأ أن في فاسإتأذنأته يوم
ًا تقرأ؟ أن تريد ما من سإماعك وفيه زرعة أبي تاريخ من علقته قلت: شيئ

عنه، أحدث ل أن على عزمت وقال: كنت وجهه النصيبي.ّ فعبس القاضي
قال: عليه.ّ ثام فقرأت لي، بابه.ّ وأذن في خاصة أنأت أسإامحك ولكني

فقال: كنت النصيبي القاضي ذكر البادا علي بن أحمد الحسن أبا سإمعت
فلم عنه، الرواية عن الحديث أصحاب من جماعة نأهانأي حتى عنه، أحدث
ًا.ّ وذكر أمره البادا بعد.ّ وضعف عنه أحدث طاهر بن محمد بن حمزة جد
سإماعه وكان زرعة أبي وتاريخ النصيبي القاضي من قال: سإمعت الدقاق

ًا إياه في النصيبي أمر زرعة.ّ وكان أبي عن البجلي الميمون أبي من صحيح
ًا، منه الكتاب هذا سإماعنا وقت يخلف كان لنأه ذلك بعد فسد ثام مستقيم

المناكير، للشيعة فروى بالكرخ، عمله بعض على الضبي الله هبد أبا القاضي
ًا لهم ووضع وإسإماعيل المنادي بن الحسين أبي عن أحاديث.ّ وروى أيض

أبا سإنين.ّ سإألت بعدة الصفار موت بعد بغداد النصيبي قدما الصفار.ّ وكان
المنادي، ابن كتب إلينا أخرج فقال: كذاب، النصيبي"، عن الزهري القاسإم

فقال: الكتب؟ هذه سإمعت له: متى فقلت بخطه، سإماعه عليها كتب وقد
الربعين، بعد بغداد قدمت إنأما وثالثامئة.ّ فقلت: أنأت وثالثاين خمس سإنة في

ًا.ّ قال علي رد هذا؟! فما فكيف البتداء في أمره الزهري: وكان شيئ
ًا، وفاته قال: وكانأت كما صحيح.ّ أو سإماع من الشاميين عن وحدث مستقيم

بالكرخ.ّ داره في ودفن وأربعمئة:، سإت سإنة رمضان شهر في
ميمون عن نأصيبين.ّ يروي أهل من النصيبي إبراهيم بن الله عبد بن وإبراهيم

الطبرانأي.ّ أيوب بن أحمد بن سإليمان القاسإم أبو عنه الصبغ.ّ روى بن
النصيري: بضم النون وفتح الصاد المهملة وسإكون الياء المنقوطة بنقطتين بعدها راء

مهملة.ّ وهذه النسبة لطائفة من غلة الشيعة يقال لهم النصيرية، والنسبة إليها نأصيري.ّ
ًا من سإبعة عشر وهذه الطائفة ينتسبون إلى رجل اسإمه نأصير، وكان في جماعة قريب

ًا هو الله.ّ وهؤلء شر الشيعة.ّ وكان ذلك في زمن علي، ًا، كانأوا يزعمون أن علي نأفس
فحذرهم وقال: إن لم ترجعوا عن هذا القول وتجددوا إسإلمكم وإل عاقبتكم عقوبة ما

سإمع مثلها في السإلما.ّ ثام أمر بأخدود وحفر في رحبة جامع الكوفة، فأشعل فيه النار،
وأمرهم بالرجوع فما رجعوا، فأمر غلمه قنبر حتى ألقاهم في النار، فهرب واحد من

ًا لما ألقاهم في النار التفت واحد الجماعة اسإمه نأصير، واشتهر هذا الكفر منه، وأن علي
وقال: الن تحققت أنأه هو الله، لنأه بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسإلم أنأه قال: " ل

وينشد: يعذب بالنار إل ربها ".ّ وكان علي يرميهم في النار 
ًا أبصرت إذا إنأي ًا أمر  قنبرا ودعوت نأاري أوقدتمنكر
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علي مكان كنت قال: لو عنه الله رضي علي فعل ما عباسا ابن بلغ ولما
- بلدة بالحديثة الطائفة أحرقهم.ّ وهذه كنت وما أقتلهم كنت عنه الله رضي
الزيدية - شيخ الحسيني إبراهيم بن عمر الشريف الفرات.ّ سإمعت على

ًا، الحديثة دخلت الشاما من انأصرفت - يقول: لما بالكوفة عن فسألوا مجتاز
قلت: إنأي حتى عمر"، اسإمي لن يقتلونأي أن فقلت: عمر.ّ فأرادوا اسإمي،
يقتلونأي.ّ  أن كادوا وإل منهم فتخلصت كوفي، وإنأي علوي
علي بن أحمد بن محمد الله عبد أبو النسبة بهذه اشتهر ممن المحدثاين ومن

بنيسابور.ّ كان العلى، جده إلى منسوب النصيري، الله عبد بن نأصير بن
الحسين بن الله عبد بكر أبي عن وثالثامئة وثامانأين سإبع سإنة في حدث

بن ومحمد السراج، إسإحاق بن محمد العباسا وأبي النيسابوري، الجوري
الماسإرجسي الحسين بن محمد بن وأحمد المقابري، حفص بن عمر

الواسإطي، يعقوب بن علي بن محمد العلء أبو القاضي عنه وغيرهم.ّ روى
وغيرهما.ّ البجلي الله عبد بن محمد بن أحمد أبي مسعود أبو والحافظ

بهذا منه سإمع بكير ابن فإن وثالثامئة، وسإبعين خمس سإنة صفر بعد وتوفي
التاريخ.ّ

النصيري الله عبد بن نأصير بن علي بن أحمد بن محمد الله عبد وأبو
ومتوسإط الشهود أكابر من النصيري، المعدل نأيسابور، أهل من النيسابوري،

إلى لخروجه فوائد البغدادي بكر أبو له قديمة.ّ خرج تقية في والمانأة التجار،
وأبي جمعة، بن محمد قريش وأبي إسإحاق، بن محمد بكر أبي عن فيه الحج،

المحرما في وتوفي الحافظ، الله عبد أبو الحاكم منه سإمع السراج، العباسا
وثالثامئة.ّ وثامانأين تسع سإنة
النصيري، الدباسا خيرون بن الحسن بن الملك عبد بن محمد منصور وأبو
أبو عمه الحديث.ّ سإمعه من مكثر ثاقة فاضل مقرئ بغداد.ّ شيخ أهل من

علي بن أحمد بكر أبي مثل جماعة عن خيرون بن الحسن بن أحمد الفضل
وأبي المأمون، بن علي بن الصمد عبد الغنائم وأبي الخطيب"، ثاابت بن

النقور بن محمد بن أحمد الحسين وأبي مسلمة، بن أحمد بن محمد جعفر
لنأه النصيري له أكتب كنت وإنأما ببغداد، الكثير منه وطبقتهم.ّ سإمعت البزاز

وخمسين أربع سإنة - ولد ببغداد معروفة - محلة نأصير درب يسكن كان
وثالثاين تسع سإنة رجب عشر سإادسا الثانين ليلة وتوفي وأربعمئة،

وخمسمئة.ّ
المعدل المديني نأصير بن محمد بن الله عبد بن الرحمن عبد مسلم وأبو

بن أحمد أخي ابن و أصبهان، أهل العلى.ّ من جده إلى النصيري.ّ نأسب
بن أحمد أسإيد أبي أمه قبل من جده عن مسلم أبو صير.ّ يروي بن محمد
الحافظ.ّ وتوفي مردويه بن موسإى بن أحمد بكر أبو عنه المديني.ّ روى أسإيد
وثالثامئة.ّ وثامانأين ثالث سإنة شعبان في

بن علي بن الشاه بن أحمد بن نأصير بن صاعد علي أبو الماما والقاضي
إلى نأسف.ّ نأسب أهل من النسفي، النصيري نأصير بن شبل بن الحسين

نأعيم أبي النصيري.ّ وعن أحمد بن نأصر أحمد أبي أبيه عن العلى.ّ حدث جده
وتوفي النسفي، أحمد بن محمد بن عمر حفص أبو عنه الغويديني.ّ روى

الحجة ذي من عشر الثامن الخميس يوما حيان حائط سإكة في بسمرقند
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ودفن سإنة، - وخمسين تسع - أو ثامان ابن وهو وأربعمئة، وتسعين ثالث سإنة
المشهد.ّ بجنب بجاكرديزة

المعجمة والضاد النون باب
النضاري: بضم النون وفتح الضاد المعجمة بعدها اللف وفي آخرها الراء.ّ هذه النسبة
إلى نأضار وهو جد نأضر بن بكر بن سإليم بن أشجع بن ريث بن غطفان، وهو نأضاري،
كان من سإادة غطفان، خرف وحناه الكبر، وعاش مئة وتسعين سإنة، واعتدل ذلك،

ًا، فل تعرف أعجوبة في زمانأه في العرب مثلها.ّ قال فيه ًا، واسإود شعره يافع وعاد شاب
الشاعر: 

الهنيدة دهمان بن نأصر
عاشهـا

ً وتسعين قوصا ثام حول
 فانأصاتا

بعد الرأسا سإواد وعاد
بياضـه

مـاتـا كلـه ذا بعد من ولكنه

بن نأصر العرب في شهرتهم خلة فيهم فكانأت غطفان عبيدة: فأما أبو وقال
نأضار.ّ بن دهمان

جشم بن عريب بن زيد بن قادما بن الله عبد بن حديق بن نأضار همدان وفي
بن حاشد وهو لحارث أخو همدان، بن نأوف بن خيوان بن جشم بن حاشد بن

همدان.ّ نأسب في الحميري الحباب بن أحمد ذلك حديق.ّ قال
الياء آخرها وفي الراء وضم المعجمة الصاد وسإكون النون النضرويي: بفتح

أجداد لبعض اسإم وهو نأضرويه، إلى النسبة تحتها.ّ هذه من باثانتين المنقوطة
بن الفضل بن العباسا منصور أبو النسبة بهذه والمشهور إليه المنتسب

بن الله وعبد القرشي، نأجدة بن أحمد عن يروي الهروي، النضرويي زكريا
إدريس.ّ روى بن والحسين السامي:، الرحمن عبد بن ومحمد الفقيه، عروة

العباسا بن سإعيد عثمان وأبو العبدونأي، حازما وأبو البرقانأي بكر أبو عنه
وغيرهم.ّ  القرشي

بني إلى النسبة الراء.ّ هذه آخرها وفي المعجمة والضاد النون النضري: بفتح
ًا سإكنوا اليهود، من جماعة وهم النضير، ًا حصن رسإول فتح المدينة من قريب

حسان:  يقول وله نأخلهم، وحرق وسإلم عليه الله صلى الله
 

مستطير بالبويرة حريقلؤي بني سإراة على وهان
أصولها على قائمة تركتموها أو تلينة من قطعتم الية: " ما هذه الله فأنأزل
ونأضيري.ّ نأضري إليه " والنسبة الله فبإذن

ابنه عنه روى صحبة، له النضري وهب بن سإعد أبو إليها بالنسبة والمشهور
أسإامة.ّ
وهب.ّ بن سإعد أبي بن أسإامة عن النضري.ّ روى الله عبد بن وحسين

ماكول ابن عمر.ّ قال بن محمد الواقدي عنه النضري.ّ روى الله عبد بن وبكر
ً أبي بن ربيع ومنهم النضير، بني من هؤلء الدارقطني: كل كتاب عن نأقل

الشاعر.ّ النضري اليهودي الحقيق
النسبة الراء.ّ هذه آخرها وفي المعجمة الضاد وسإكون النون النضري: بفتح

النضر بن أحمد بن الحسن بن الحسين الله عبد أبو بها الجد.ّ والمشهور إلى
المروزي.ّ  النضري حيكم بن
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إلى النسبة وهذه النضري، الحسين بن الله عبد العباسا أبو الحاكم وابنه
العلى.ّ الجد
داود وأبي الدوري، محمد ن العباسا الفضل أبي عن يروي الله عبد أبو فأما

عنه.ّ الدنأيا.ّ روى أبي بن محمد بن الله عبد بكر وأبي السجستانأي،
محمد أبي عن يروي وكان مدة، بمرو الحكومة فولي العباسا أبو ابنه وأما

بن محمد إسإماعيل وأبي التميمي، أسإامة أبي بن محمد بن الحارث
عبد أبو الحاكم عنه روى الجوهري، شاذان بن ومحمد الترمذي، إسإماعيل

الحسين بن علي بن أحمد غانأم وأبو الحافظ، الله عبد بن محمد الله
ًا حديثه من لي غيرهما.ّ وقع الكراعي بن الحارث حديث من أجزاء عالي
عن الكراعي، غانأم أبي جده عن الكراعي، منصور أبي من سإمعتها أسإامة،

وثالثامئة، وخمسين مسبع سإنة شعبان في عنه.ّ ومات النضري العباسا أبي
سإنة.ّ وتسعين سإبع عن ومات
على وكان أبيه، عن النضري.ّ حدث الله عبد بن الله عبيد القاسإم أبو وابنه
ًا وكان نأسف، قضاء في غاية وكان بنسف، هدية يقبل لم فاضلً، رئيس

وقبل فبجله ببخارى أحمد بن الخليل سإعيد أبي القاضي على التواضع.ّ دخل
وخرج.ّ فقبله الشيخ نأعل رفع رجع فلما حاشيته،

هراة، أهل من الهروي، النضري زكريا بن فضل بن العباسا منصور وأبو
ًا، جده إلى منسوب أنأه والظاهر القرشي، نأجدة بن أحمد سإمع أيض

وجماعة.ّ البرقانأي بكر أبو عنه وغيرهما.ّ روى النأصاري إدريس بن والحسين
ًا.ّ النضرويي في ويقال أيض

النضيري: بفتح النون وكسر الضاد المعجمة وسإكون الياء المنقوطة من تحتها باثانتين
وفي آخرها الراء.ّ هذه النسبة إلى بني النضير، وهو قريظة أخوان من أولد هارون

النبي عليه السلما، سإكنا قلعتين، والنضير أولده نأزلوا قلعة على منازل من المدينة،
وهم جماعة من اليهود، وهم كانأوا من حلفاء الخزرج.ّ وقريظة التي ذكرنأاها في

القرظي كانأوا من حلفاء الوسا، والنبي صلى الله عليه وسإلم حاصر أهلها - أعني
النضير - وقطع نأخلها، وحرق شجرها، فأنأزل الله تعالى في ذلك: " ما قطعتم من لينة

الحريق: أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله " وقال قائلهم في 
مستطير بالبويرة حريقلؤي بني سإراة على وهان

أرقم بن سإليمان معاذ أبو التباع ومن القدماء، من جماعة إليها والمنتسب
حمزة بن علي عنه وغيرهم.ّ روى كثير أبي بن مولى كان النضيري، البصري

يحيى الريان.ّ وكان بن بكار بن ومحمد مزاحم، أبي بن ومنصور الكسائي،
ًا قرما بن وسإليمان أرقم بن يقول: سإليمان معين بن ضعيفان.ّ وقال جميع

النسائي: بشيء.ّ وقال ليس أرقم بن آخر: سإليمان موضع في يحيى
الحديث.ّ - متروك معاذ - أبو أرقم بن سإليمان

النضير، بني ممن هو النضيري، النأصاري حسان بن صالح الحارث وأبو
أبي ابن الزبير.ّ قال بن وعروة القرظي، كعب بن محمد عن روى مديني،

بن وأنأس ذئب، أبي ابن عنه روى بغداد، قدما حجازي، الرازي: هو حاتم
الوراق.ّ محمد بن وسإعيد حبيب، بن وعائذ عياض،

أبي بن عنه حاتم.ّ روى أبي ابن قول الحافظ: في الخطيب بكر أبو قال
ابن ل ، أبي بن صالح هو ذئب أبي ابن عنه يروي الذي لن نأظر، عندي ذئب،

الرحمن، عبد بن سإلمة وأبي المسيب، بن سإعيد عن يروي وذاك حسان"،
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الرحمن عبد بن عمر حفص أبو حسان بن صالح عن روى أعلم.ّ وقد والله
حلب، قاضي عمر بن وحفص الحمانأي، يحيى وأبو عيينة، بن وإبراهيم البار،

الحفري.ّ داود وأبو النبيل، عاصم وأبو
بشيء.ّ حديث وليس حسان: مديني بن معين: صالح بن يحيى وقال
الوسا.ّ  حلفاء من النضيري، حسان بن سإعد: صالح بن محمد وقال
ًا وكان المهدي، عمر": أدرك بن محمد قال ًا، سإري إذا المجلس يمل مري

عن يحدث وكان الناسا، عند وضعنه فهن مغنيات، جوار عنده وكان تحدث:،
وكان الكوفيون، ومنه فسمع الكوفة، وغيره.ّ قدما القرظي كعب بن محمد
الحديث.ّ قليل
الحديث.ّ منكر البخاري: هو وقال
الحديث.ّ ضعيف جزرة: هو وقال
نأكارة.ّ حديثه داود: في أبو وقال
وقيل: بصري.ّ مديني"، الحديث، متروك حسان بن النسائي: صالح وقال
والطاء النون باب

مهملة.ّ هذه حاء آخرها وفي المهملة الطاء وتشديد النون النطاحي: بفتح
مهران بن صالح بن محمد الله عبد لجد اسإم وهو النطاح، إلى النسبة

جعفر.ّ أبا يكنى وقيل النطاح، بابن المعروف هاشم، بني مولى النطاحي،
وعون الصفار، عطية بن يوسإف عن بها وحدث بغداد، قدما البصرة، أهل من
بن أحمد عنه سإليمان.ّ روى بن ومعتمر الطائي، زياد بن والمنذر كهمس، بن

مساور بن القاسإم بن وأحمد السإدي، موسإى بن وبشر الجزار، علي
نأاجية.ّ وكان بن محمد بن الله وعبد الدوري، خلف بن والهيثم الجوهري،

ًا، ًا، أخباري في صنف من أول وهو الدولة، كتاب للسير.ّ وله راوية نأاسإب
ًا.ّ ومات أخبارها ومئتين.ّ  وخمسين اثانتين سإنة في كتاب

آخرها وفي الخرى النون وسإطون المهملة والطاء النون النطنزي: بفتح
بينهما أنأه ظني أصبهان، بنواحي بليدة وهي نأطنز، إلى النسبة الزاي.ّ هذه

ًا ًا.ّ والمشهور عشرين من قريب إليها:  بالنأتساب فرسإخ
أبو عبد الله الحسين بن إبراهيم بن أحمد النطنزي الديب، من أهل أصبهان، صاحب

التصانأيف في الدب مثل الخلصا وغيره.ّ وكان يلقب بذي اللسانأين، وكان حسن
الشعر، دقيق النظر فيه.ّ سإمع الحديث من أبي بكر محمد بن عبد الله بن ريذة الضبي،

وأبي ذر محمد بن إبراهيم الصالحانأي، وأبي الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازي
وطبقتهم.ّ روى لنا عنه سإبطه أبو الفتح محمد بن علي النطنزي بمرو، وأبو العباسا

أحمد بن المؤذن الديب بأصبهان وجماعة.ّ ذكره يحيى بن أبي عمرو بن مندة الحافظ
ًا، يلقب بذي اللسانأين.ّ وكان من ًا فاضلً بارع في كتاب التاريخ لصبهان وقال: كان أديب
ًا لهم، أنأفق عمره على التعلم والتعليم.ّ ومات في المحرما أهل السنة والجماعة، محب

سإنة سإبع وتسعين وأربعمئة.ّ سإكن سإكة آذرويه بجويارة.ّ
وسإبطه أبو الفتح محمد بن علي بن إبراهيم النطنزي، أفضل من بخراسإان والعراق

باللغة والدب والقياما بصنعة الشعر، قدما علينا مرو سإنة إحدى وعشرين، وقرأت عليه
ًا من الدب، واسإتفدت منه، واغترفت من بحره.ّ ثام لقيته بهمذان، ثام قدما ًا صالح طرف

علينا بغداد غير مرة في مدة مقامي بها، وما لقيته إل وكتبت عنه، واقتبست منه.ّ سإمع
بأصبهان أبا سإعيد المطرز، وأبا علي الحداد، وغانأم بن أبي نأصر البرجي.ّ وببغداد أبا

القاسإم بن بيان الرزاز، وأبا علي بن نأبهان الكاتب وطبقتهم.ّ سإمعت منه أجزاء بمرو
من الحديث.ّ وكانأت ولدته وثامانأين وأربعمئة بأصبهان.ّ أنأشدنأي أبو الفتح النطنزي

بخطه: لنفسه وكتب لي 
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حـين السيوف فجمالرياش بـعـد عـريت ترانأي إن
تـشـاما

البيض في الخصور واختصار
تم

الـسـقـاما الجفون صحة وكذا

والظاء النون باب
النظامي: بفتح النون وتشديد الظاء المعجمة وفي آخرها الميم.ّ هذه النسبة إلى
النظاما، وطائفة من المعتزلة يقال لهم: النظامية، وهم أصحاب إبراهيم بن يسار

ًا المعروف بالنظاما، وما في القدرية أجمع منه لنأواع الكفر، وكان عاشر في شبابه قوم
ًا من الدهرية الحصرية القائلين بتكافؤ الدلة، وشرذمة من الفلسإفة.ّ من الثنوية وقوم

فأخذ قوله ينفي الذي ل يتجزأ من ملحدة الفلسإفة.ّ وقوله بأن فاعل العدل ل يقدر
على الظلم من الثنوية.ّ وأخذ قوله بأن اللوان والطعوما والروائح والصوات أجساما من
الهشامية.ّ ودلس مذاهب الثنوية والفلسإفة في دين المسلمين.ّ ومع زيغه وضللته كان

له: أفسق خلق الله بشرب الخمر، يغدو ويروح على السكر، ولذلك قال في شعر 
في الزق روح آخذ زلت ما

لطف
ًا وأسإتبيح غير من دم
مـجـروح

في روحان ولي انأثنيت حتى
روح بـل جسـم مطرح والزقجسدي

والعين النون باب
إلى النسبة اللما.ّ هذه آخرها وفي المهملة العين وفتح النون النعالي: بكسر

منهم:  جماعة النسبة بهذه وبيعها.ّ والمشهور النعال عمل
 

دوما بن المغيرة بن الفضل بن العباسا بن الحسين بن الحسن علي أبو
بن وأحمد الشافعي الله عبد بن محمد بكر أبا بغداد.ّ سإمع أهل النعالي.ّ من

ومخلد النسوي، رميح بن محمد بن أحمد سإعيد وأبا النصيبي، خلد بن يوسإف
ًا الذراع، نأصر بن وأحمد الدقاق جعفر بن ًا وخلق الطبقة.ّ روى هذه من كثير

وقال: كتبنا وذكره الحافظ، الخطيب ثاابت بن علي بن أحمد بكر أبو عنه
في السماع لنفسه ألحق بأن أمره أفسد أنأه إل السماع، كثير وكان عنه،

ووفاته وثالثامئة، وأربعين سإت سإنة في ولدته سإماعه.ّ وكانأت تكن لم أشياء
وأربعمئة.ّ وثالثاين إحدى سإنة الحجة ذي في

بن علي النعالي.ّ سإمع إسإحاق بن محمد بن إسإحاق بن محمد بكر أبو وخاله
تلك في ومن النسوي، رميح بن محمد بن أحمد سإعيد وأبا الوراق، دليل

النعالي دوما بن علي أبو أخته ابن عنه بغداد.ّ روى أهل من وهو الطبقة،
وثالثامئة.ّ سإبعين سإنة قبل ذكره.ّ وتوفي السابق

بغداد.ّ أهل من النعالي، عثمان بن محمد بن طلحة بن محمد الحسن وأبو
الحسن وقال: أبو الحافظ الخطيب ثاابت بن علي بن أحمد بكر أبو ذكره

والمناكير، الغرائب ويتتبع مات، أن إلى الحديث معنا يكتب كان شيخ النعالي
الحسن بن محمد بحر وأبي الشافعي، الله عبد بن محمد بكر أبي عن وحدث

الجعابي، سإلم بن عمر بن ومحمد سإنقة، بن عمرو وأبي البربهاري، كوثار بن
بكر وأبي روبا، أبي بن الحسن بن الخالق وعبد القزاز، الحسن بن وحبيب

ًا.ّ وقال وكان عنه، وغيرهم.ّ كتبت القطيعي مالك بن جعفر بن أحمد رافضي
ًا بحضرتي طلحة ابن الزهري: ذكر القاسإم أبو سإفيان، أبي بن معاوية يوم
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وأربعمئة.ّ عشرة ثالث سإنة الول ربيع شهر في وتوفي فلعنه،
الحمامي.ّ النعالي طلحة بن محمد بن أحمد بن الحسين الله عبد أبو وحفيده

الكرخ.ّ أهل من
بلدة إلى النسبة النون.ّ هذه آخرها وفي العين وسإكون النون النعمانأي: بضم

الجمعة بها صليت وواسإط بغداد بين النعمانأية، لها يقال الدجلة شط على
ًا بها وبقيت البصرة، إلى انأحداري في وعطفت واسإط، من رجوعي في أيام
إليها:  بالنسبة النيل.ّ والمشهور إلى منها
الحصين بن عمرو بن سإليمان بن محمد بن سإليمان بن محمد جعفر أبو

حسان بن ومحمد اليابي، بديل بن أحمد عن النعمانأي.ّ حدث الباهلي
الرحمن عبد بن والحسين خداش، أبي بن الصمد عبد بن الله وعبد الموي،

المخرمي.ّ وكان الله عبد بن ومحمد البحرانأي، يزيد بن وعباسا الجرجانأي،
وأبو القواسا، عمر بن ويوسإف شاهين، بن حفص أبو عنه الثقات.ّ روى من

في بالنعمانأية ووثاقه.ّ ومات عليه وأثانى الدارقطني، عمر بن علي الحسن
وثالثامئة.ّ وعشرين اثانتين سإنة الحجة ذي

النعمانأي.ّ إسإماعيل بن أحمد بن ثاابت بن علي بن الحسن بن محمد بكر وأبو
بكر أبو عنه الحداد.ّ روى سإندي بن وأحمد الحسن، بن الخالق عبد سإمع
جمادى في وقال: توفي سإماعه وصحح الحافظ، ثاابت بن علي بن أحمد

وكانأت الدير، باب بمقبرة ودفن وأربعمئة، وعشرين خمس سإنة الخرة
وثالثامئة.ّ وأربعين تسع سإنة في ولدته

الحربي.ّ الحسن بن إسإحاق النعمانأي.ّ سإمع إبراهيم بن إسإحاق يعقوب وأبو
رزقوية.ّ بن الحسن أبو عنه روى
إسإحاق عن النعمانأي.ّ روى إسإماعيل بن أحمد بن ثاابت بن علي الحسن وأبو

الدارقطني الحسن أبو عنه النعمانأي.ّ روى محمد بن وسإليمان الحربي،
ثاقة.ّ وغيره.ّ وكان

الحسن علي أبي عن النعمانأي.ّ يروي الصيرفي الحسن بن عمر حفص وأبو
عنه كتب أنأه وذكر المقرئ، بن إبراهيم بن محمد بكر أبو عنه روى عرفة، بن

مند.ّ بن إبراهيم بانأتخاب النعمانأية بمدينة
النعمانأية أهل من النعمانأي، ينبق بن حامد بن محمد جعفر أبو والقاضي

ًا.ّ سإمع الجرجانأي المفيد يعقوب بن محمد بن أحمد بن محمد بكر أبا أيض
بن العزيز عبد منه بواسإط.ّ سإمع الشاهد المعلى بن علي وأبا بجرجرايا،

أنأه يذكرون بالنعمانأية وقال: سإمعتهم الحافظ النخشبي محمد بن محمد
صحيح كبير المفيد.ّ وهو بن بكر أبي عن وكتب سإنة، وعشرين مئة عاش

الصول.ّ
ومحمد سإديدان، محمد: فقيهان وأخوه النعمانأي، بن له: عمر يقال وشاب

بن عمر شيخنا على معنا يتفقان وكانأا أولً، بمرو وأورع.ّ لقيتهما وأعلم أفقه
عمر عن وسإكناها.ّ كتبت بلخ إلى خرجا ثام السرخسي، الشيرازي محمد
بعدها المكسورة المهملة والعين النون ببلخ.ّ النعيتي: بفتح الشعر من بيتين
النعيت، إلى النسبة الحروف.ّ هذه ثاالث التاء آخرها وفي الحروف آخر الياء
بن النعيت نأسبهم في فراسا أبو لؤي.ّ ذكر بن خامة بني نأسب في وهو
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بني من لخوة بن بكر بن شراحيل بن النعمان بن عمرو بن زيد بن سإعيد
بخراسإان.ّ  النعيت وقال: وولد لؤي، بن سإامة

وفي الحروف آخر الياء وسإكون المهملة العين وفتح النون النعيلي: بضم
انأتهى فيما نأظير لسإمها ليس قبيلة وهي نأعيلة، إلى النسبة اللما.ّ هذه آخرها

ابنا ورافع الحكم غفار.ّ منها أخو مليل، بن نأعلية الدارقطني.ّ وهي إلينا.ّ قال
وهما ضمرة، بن مليل بن نأعييلة بن الحارث بن حذيم بن مخدج بن عمرو

ممن وهما عنه"، ورويا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول صحبا نأعيليان،
أبو عنه توفي.ّ روى وبها مرو، إلى الحكم وانأتقل أصحابه، من البصرة سإكن

بن الله عبد رافع أخيه عن وروى قيس، بن ودلجة عاصم، بن سإوادة حاجب
عنه.ّ  الله رضي الغفاري ذر أبي أخي ابن الصامت

من باثانتين المنقوطة الياء وبعدها المهملة العين وكسر النون النعيمي: بفتح
أخوان والخباير الكلع.ّ ونأعيمة من بطن وهو نأعيمة، إلى النسبة تحتها.ّ هذه

النسبة:  بهذه حمير.ّ والمشهور من والكلع الكلع، من
أيوب أبي عن مصر.ّ حدث أهل من الكلعي.ّ تابعي النعيمي حي الحسن أبو
الحارث بن وعمرو حبيب، أبي بن يزيد رواه الحتلما:، من المرأة غسل في
طاهر بن محمد الفضل أبو جعله عنه.ّ وقد السبأي إبراهيم بن أيوب عن

فيه.ّ وقال: أبو وهم أنأه - وظني العين وفتح النون - بضم المقدسإي: نأعيمة
عنه.ّ الله رضي النأصاري أيوب أبي عن يروي النعيمي، حي بن الحسن

من باثانتين المنقوطة الياء وسإكون المهملة العين وفتح النون النعيمي: بضم
إليه.ّ المنتسب أجداد لبعض اسإم وهو نأعيم، إلى النسبة تحتها.ّ هذه
النسبة:  بهذه والمشهور

أبو خامد أحمد بن عبد الله بن نأعيم بن الخليل النعيمي السرخسي.ّ يروي عن أبي
العباسا محمد بن عبد الرحمن الدغولي، والحسين بن محمد بن مصعب السنجي،

وإبراهيم بن حمدويه السلمي، وأحمد بن إسإحاق بن إبراهيم المزيزي، وأبي عبد الله
محمد بن يوسإف الفربري.ّ حدث بجامع البخاري عنه.ّ وروى عنه الحفاظ مثل أبي الفتح
بن أبي الفوارسا البغدادي، وأبي بكر البرقانأي، وأبي حازما العبدوي، وظني أن آخر من

روى عنه أبو عمر عبد الواحد بن أحمد المليحي الهروي.ّ
وأبو الحسن علي بن أحمد بن الحسن بن محمد بن نأعيم البصري النعيمي.ّ رحل إلى

كور الهواز وفارسا، وكان من الحفاظ المجودين والفقهاء المبرزين، وكان يحدث من
حفظه، وله شعر مطبوع، ومعرفة بالكلما.ّ يروي عن أحمد بن محمد بن العباسا

السإفاطي، وأحمد بن عبد الله النهرديري، وأبي أحمد العسكري، ومحمد بن عدي بن
زحر المنقري.ّ روى عنه أبو بكر الخطيب، وأبو الفضل بن خيرون، وعاصم بن محمد
العاصمي وغيرهم.ّ ذكره أبو إسإحاق الشيرازي في كتاب الفقهاء لصحاب الشافعي

رحمه الله.ّ أنأشدنأا أبو محمد هبة الله بن أحمد بن طاووسا المقرئ بدمشق، وأبو
البركات عبد الوهاب بن المبارك النأماطي الحافظ ببغداد قال: أخبرنأا أبو الحسين

لنفسه: عاصم بن الحسن العاصمي الكرخي، أخبرنأا أبو الحسن علي بن أحمد النعيمي 
َا القناعة كفتكالـلـئاما أكف أظمئتك إذا وريا شبعـ

ً فكن الـثـريا في همته وهامةالثرى في رجله رجل
ًا أبـيا يديه فـي بمـا تراهثاـروة ذي لـنـائل أبـي
المـحـيا ماء إراقة دونالـحـياة مـاء إراقة فإن

البصري، النعيمي الحسن وقال: أبو لبغداد التاريخ في الخطيب بكر أبو ذكره
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ًا وكان عنه، وكتبت بغداد، سإكن ًا حافظ ًا عرف ًا.ّ قال متكلم الخطيب: شاعر
ًا المظفر بن الحسين أبي على النعيمي قال: وضع الزهري حدثاني حديث
لهذا بغداد عن النعيمي فخرج ذلك، على الحديث أصحاب تنبه ثام لشعبة،
وضعه في قصته عرف من ومات المظفر، ابن مات حتى وأقاما السبب

يقول: الصوري علي بن محمد قال: سإمعت ثام بغداد، إلى عاد ثام الحديث،
ًا ببغداد أر لم والكلما الحديث معرفة جمع قد كان النعيمي، من أكمل أحد

ًا ودرسا والدب، يقول: البرقانأي بكر أبو الشافعي.ّ قال: وكان فقه من شيئ
النعيمي موت بعد البرقانأي حدثانا فيه.ّ قال بأو لول شيء يكل ف كامل هو

كان البرقانأي: قد قال صالحة.ّ ثام وحالة جميلة، بهيئة منامي في رأيته قال
ًا.ّ ومات علم كل من يعرف وكان السنة، في العصبية شديد ذي مستهل شيئ

وأربعمئة.ّ وعشرين ثالث سإنة من القعدة
بكر أبي عن روى النعيمي: جرجانأي، الفضل بن أحمد منصور وأبو

أحمد وأبي عدي، بن أحمد وأبي الغطريفي، أحمد وأبي السإماعيلي،
النأدلسي الملك عبد بن ونأصر الحيري، عمرو وأبي الحافظ، النيسابوري

ًا وغيرهم.ّ صنف ًا الحديث في وصنف الحيل، أخبار في كتاب سإماه كتاب
وأربعمئة.ّ عشرة خمس سإنة شوال في المجتبى.ّ مات

بالنعيمي.ّ المعروف البغدادي أبان بن سإهل بن نأعيم بن علي بن والحسن
مسرور، بن الفتح أبو عنه الضرير.ّ روى خلف بن غسان عن بمصر حدث
ثاقة.ّ غير أنأه وذكر
المعجمة والغين النون باب

الواسإطي الوهاب عبد بن الحسين بن المبارك السعادات أبو النغوبي: هو
ًا يحفظ متميز، واسإطي نأغوبا.ّ شيخ بابن المعروف النغوبي من كثير

قد وكنا والنيل، والنعمانأية الصلح وفم بواسإط عنه والشعار.ّ كتبت الحكايات
بن علي بن إبراهيم إسإحاق أبا ببغداد بغداد.ّ سإمع إلى واسإط من تصاحبنا
نأصر الفتح وأبا البذار، البسري أحمد بن علي القاسإم وأبا الشيرازي، يوسإف

وغيرهم.ّ سإألته العلف بن محمد بن علي الحسن وأبا الشاشي، الحسن بن
يحبها وكان نأغوبا، اسإمها ضيعة بواسإط لجدي فقال: كانأت النغوبي، عن

هو نأغوبا.ّ والمبارك له: ابن وقيل بذلك، عرف حتى إليها التردد ويكثر
تسع - أو ثامان سإنة في بواسإط ومات وأربعمئة، خمسين سإنة ولد النغوبي،
وخمسمئة.ّ  - وثالثاين

والفاء النون باب
الحروف.ّ ثاالث التاء آخرها وفي اللف بعدها الفاء وفتح النون النفاتي: بضم

منها:  كنانأة، من بطن نأفاتة.ّ وهو إلى النسبة هذه
بني أحد ثام كنانأة، من صحبة، له الحجازي، الديلي عروة بن معاوية بن نأوفل
ًا، الفتح في وسإلم عليه الله صلى النبي وافد نأفاتة، المدينة إلى وخرج سإلم
الله صلى النبي ومع تسع، سإنة بكر أبي مع وحج الديل، بني في بها فنزل
بلغ قد وكان معاوية، بن يزيد زمن بالمدينة عشر.ّ ومات سإنة وسإلم عليه

مالك.ّ بن وعراك السإود، بن مطيع بن الرحمن عبد عنه المئة.ّ روى
النسبة المهملة.ّ هذه الحاء آخرها وفي المشددة والفاء النون النفاحي: بفتح

بن محمد الحسن أبو وهو إليه، المنتسب أجداد لبعض اسإم وهو نأفاح إلى
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سإامرا، من أصله النفاحي، الباهلي بدر بن النفاح بن الله عبد بم محمد
حفص عمر أبا وسإكنها.ّ سإمع مصر اسإتوطن ثام بها، وكتب الشاما إلى سإافر

الدورقي إبراهيم بن وأحمد إسإرائيل أبي بن وإسإحاق الدوري، عمر بن
الغرباء من عنه عندهم.ّ روى حديثه وحصل المصريون، عنه وغيرهم.ّ روى

ًا، ثاقة، وكان الصبهانأي، المقرئ بن إبراهيم بن محمد بكر أبو متقللً، ثابت
أربع سإنة الخر ربيع شهر في بمصر الصيانأة.ّ وتوفي أهل من حديث، صاحب
وثالثامئة.ّ  عشرة

النسبة المهملة.ّ هذه الطاء آخرها وفي الفاء وتشديد النون النفاط: بفتح
إطفاؤها.ّ يشق النار فيه وقع إذا الذي الدهن من نأوع وهو النفط، إلى

اللخمي.ّ قال النفاط السمح بن طلق بن إبراهيم السمح أبو بها والمشهور
ًا مصر: كان تاريخ في الحافظ يونأس بن سإعيد أبو روى بالنار، يرمي نأفاط
أبيه.ّ  عن
النفاط، اللخمي رافع بن طلق بن شرحبيل بن السمح بن طلق السمح وأبو
لهيعة، وابن علي:، بن وموسإى شريح، بن حيوة عن يروي مصر، أهل من

يونأس: وكان بن سإعيد أبو وغيرهم.ّ قال أيوب بن ويحيى يزيد، بن ونأافع
ًا ومئتين عشرة إحدى سإنة بالنار.ّ توفي يرمي البحر في مصر أهل من نأفاط

الراء.ّ آخرها وفي المشددة الفاء وفتح النون بالسإكندرية.ّ النفري: بكسر
الخطيب بكر أبو بالبصرة.ّ وقال موضع أنأه وظني النفر، إلى النسبة هذه

النسبة بهذه الفرسا.ّ والمشهور بلد من النرسا على بلد البغدادي: النفر
وغيره.ّ  البصري بريد بن يزيد بن عمار عن النفري.ّ حدث الفضل بن أحمد
البصرة.ّ أهل من النفري، إسإماعيل بن محمد بن أحمد بن علي الحسن وأبو

عاصم الحسين أبا سإمع والدب، باللغة تامة معرفة له وكانأت الكثير، سإمع
نأاصر بن محمد الفضل أبو لي دونأه.ّ قال ومن الكرخي محمد بن الحسن بن

عنه وعلقت الحديث، سإماع في رفيقي كان النفري الحسن السلمي: أبو
ًا الشعر.ّ من شيئ
قدما النفري القاضي الراهبون بن سإهل بن الفضل بن أحمد عمرو وأبو

وأبي وكيع، بن وسإفيان الفزاري، موسإى بن إسإماعيل عن بها وحدث بغداد،
الواسإطي.ّ روى وزير بن ومحمد الشج، سإعيد وأبي العلء، بن محمد كريب

ومحمد الوراق، إسإماعيل بن ومحمد الخلل، جعفر بن أحمد الحسن أبو عنه
بن محمد وكان السمسار، عرفة بن جعفر بن وموسإى المظفر، بن

بن أحمد عمرو أبو قال: حدثانا عنه روى إذا المستملي العباسا تبن إسإماعيل
وثالثامئة.ّ تسع سإنة نأفر علينا قدما النفري القاضي سإهل بن الفضل

بغداد، أهل من المنفري شهاب بن محمد بن عثمان بن محمد الحسن وأبو
الجهم أبي بن منصور بن ومحمد الحضرمي، هارون بم محمد حامد أبا سإمع

الجنديسابوري، نأوح بن ومحمد الحافظ، زبير أخا محمد بن وسإعيد الشيعي،
الزعفرانأي، يحيى بن الملك وعبد الدباغ، زنأجي بن محمد بن والحسين
النيسابوري.ّ زياد بن بكر وأبا المحاملي، إسإماعيل ابني والقاسإم والحسين

الطناجيري، الفرج وأبو الواسإطي، العلء وأبو الزهري، القاسإم أبو عنه روى
عشرة إحدى سإنة رجب في وولد ثاقة، العتيقي.ّ وكان محمد بن وأحمد

رمضان شهر في بعدها.ّ وتوفي وما عشرة تسع سإنة في وكتب وثالثامئة،
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وثالثامئة.ّ وتسعين إحدى سإنة
الفارسإي سإليمان بن محمد بن سإليمان بن عيسى بن علي الحسن وأبو

الفاء.ّ في النفري.ّ ذكرته
نأفوسا، إلى النسبة السين.ّ هذه آخرها وفي والفاء النون النفوسإي: بضم

- النأدلسي حبيب بن محمد أبو صابنا المغرب.ّ قال بلد بربر من بن وهو
جبال سإكنت البربر، من - قبيلة النون - بفتح نأفوسإة - هي إشبيلية قاضي

النسبة:  بهذه إفريقية.ّ والمشهور
مصر: تاريخ في يونأس بن سإعيد أبو البربري.ّ قال النفوسإي مازن بن إهاب
مذهب على ويتفقه معنا الحديث كتب كان بربري، نأفوسإي مازن بن إهاب
وكان بعده، وطبقته بمصر القراطيسي يزيد أبي عن أنأس.ّ كتب بن مالك
ًا حكايات.ّ توفي سإحنون ابن عن لنا يحكي وكان والعزلة، الصمت كثير قديم

وثالثامئة.ّ العشرين قبل - بالمغرب بلغني ما - على
تحتها من بنقطتين المنقوطة الياء وسإكون الفاء وفتح النون النفيلي: بضم

عمرو أبو بها العلى.ّ والمشهور الجد إلى النسبة اللما.ّ هذه آخرها وفي
جعفر أبي خال وهو النفيلي، الحرانأي نأفيل بن عمرو بن حفص بن سإعيد

الله.ّ روى عبيد بن معقل عن يروي سإعيد وأما حران، أهل من وهما النفيلي،
ومئتين.ّ  وثالثاين سإبع سإنة سإفيان.ّ مات بن الحسن عنه
الله عبد بن زارع بن نأفيل بن علي بن محمد بن الله عبد فهو جعفر أبو وأما
خزيمة بن زمان بن نأصر بن عصيم بن هلل بن كوز بن عصيم بن قيس بن
النفيلي: من قضاعة بن الحاف بن أسإلم بن سإود بن ليث بن زيد بن نأهد بن

ًا، حران أهل الساكنة.ّ يروي والضاد يقول: نأضر: بالنون النساب وبعض أيض
الذهلي يحيى ين محمد عنه الله.ّ روى عبيد بن ومعقل معاويز، بن زهير عن

ًا وكان ومئتين، وثالثاين أربع سإنة بلده.ّ مات وأهل أحمد يحفظ.ّ وكان متقن
به.ّ يقتدى أن أهل النفيلي جعفر يقول: أبو حنبل بن

بن سإعيد عن جعفر.ّ يروي أبي - جد النفيلي نأفيل بن علي محمد أبو وجده
والثوري.ّ غربي، بن نأصر عنه المسيب.ّ روى

من الصل، النفيلي: بصري حازما بن الوليد بن محمد بن الله عبد محمد وأبو
بن محمد عنه روى طلحة بن وكامل الجعد، بن علي عن أصبهان.ّ روى أهل

ومئتين.ّ وتسعين إحدى سإنة ومات المديني، محمد بن القاسإم
بن عدي بن رزاح بن قرط بن الله عبد بن رباح بن العزى عبد بن ونأفيل
ًا وهو نأفيل، بن الخطاب بن عمر جد وهو كعب، بن زيد بن سإعيد جد أيض
المسعودي.ّ عنه جده.ّ روى عن أبيه عن النفيلي.ّ يروي نأفيل بن عمرو

والقاف النون باب
إلى النسبة المهملة.ّ هذه الدال آخرها وفي القاف وفتح النون النقادي: بضم

أبيه.ّ روى عن روى النقادي نأقادة بن سإعر بن عاصم لجد اسإم وهو نأقادة،
عيينة.ّ  ابنه عنه

أبيه عن السإدي.ّ يروي النقادي نأقادة بن السعر بن عاصم بن عيينة وابنه
نأقادة.ّ جده عن
نأقادة، أهل الفرغانأي: من النقادي الحسن بن الحسين بن عمر الماما وأما

عبد عن كس.ّ وحدث مدينة أعلم.ّ يسكن والله فرغانأة، قرى من أنأها وظني
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النسفي، أحمد بن محمد بن عمر منه يوسإف.ّ سإمع بن يونأس بن المجيد
وخمسمئة.ّ وعشرين خمس سإنة القعدة ذي سإلخ الخميس يوما بكس ومات

المعجمة.ّ هذه الشين آخرها وفي المشددة والقاف النون النقاش: بفتح
بها:  وعرف والحيطان، السقوف ينقش لمن والحرفة النسبة

سإند بن جعفر بن هارون بن زياد بن محمد بن الحسن بن محمد بكر أبو
ًا كان والمنشأ، المولد بغدادي الصل، النقاش.ّ موصلي المقرئ عالم
ًا القرآن، بحروف ًا فيه صنف للتفسير، حافظ وله الصدور شفاء سإماه كتاب
ًا الكثير سإافر وكان العلوما، من وغيرها القراءات في تصانأيف ًا، شرق وغرب

والموصل، والجزيرة، والشاما، ومصر، ومكة، والبصرة، بالكوفة، وكتب
بأسإانأيد مناكير حديثه النهر.ّ وفي وراء وما خراسإان، وببلد والجبال،

محمد وبالكوفة الكجي، الله عبد بن إبراهيم مسلم أبا ببغداد مشهورة.ّ سإمع
الصائغ، زيد بن علي بن محمد وبمكة الحضرمي، سإليمان بن الله عبد بن

رشدين بن محمد بن أحمد وبمصر الحلوانأي، زهير بن إبراهيم وبحلوان
بن أحمد وبطبرسإتان المقرئ، الصمد عبد بن محمد وبالمصيصة المصري،

وبدمشق النحوي، منصور بن نأصر وبحمص القاضي، سإفيان بن حماد
قتيبة بن الحسن بن محمد وبالرملة الدمشقي، قيراط بن إسإماعيل

أيوب بن محمد وبطبرية النأطاكي، محمد بن الفضل وبأنأطاكية العسقلنأي،
سإفيان بن الحسن وبنسا النأصاري، إدريس بن الحسين وبهراة القل،

بن الحسن أبو عنه الطبقة.ّ روى هذه من سإواهم وجماعة الشيبانأي،
الفوارسا، أبي بن ومحمد القطان، الفضل بن الحسين بن ومحمد رزقويه،

الحربي، الله عبيد بن الرحمن وعبد المقرئ، الحمامي بن الحسن وأبو
جعفر بن محمد بن طلحة البزاز.ّ وذكر شاذان بن علي أبو آخرهم وجماعة
القصص.ّ عليه والغالب الحديث، في يكذب فقال: كان النقاش
- البرقانأي منكر.ّ وقال حديثه فقال: كل النقاش عن البرقانأي بكر أبو وسإئل
صحيح.ّ حيث فيه فقال: ليس النقاش تفسير وذكر
الصدور إشفاء ذلك النقاش يقول: تفسير الللكائي الطبري الله هبة وكان

الصدور.ّ شفاء وليس
إحدى سإنة شوال في وتوفي ومئتين، وسإتين سإت سإنة النقاش ولد

أبا قال: حضرت القطان الفضل بن الحسين أبو وذكر وثالثامئة، وخمسين
ثام هو، ما أعلم ل بشيء شفتيه يحرك فجعل بنفسه، يجود وهو النقاش بكر

".ّ العاملون فليعمل هذا صوته: " لمثل بعلو نأادى
كان بغداد، أهل من البزاز، النقاش بن عيسى بن الله هبة الله عبد وأبو

باللغة معرفة غير من مطبوع رقيق شعر له المعاشرة، حسن الطبع، لطيف
منه الخطيب.ّ سإمعت النأباري محمد بن علي الحسن أبا سإمع والدب،
ًا عنه وعلقت يسيرة، أحاديث شعره.ّ من أقطاع

عمر، أبي ابن النقاش.ّ هو المقرئ مرة بن الله عبد بن محمد الحسن وأبو
بن جعفر وأبا الصواف، الحسين بن الحسن علي أبا سإم كان بغداد، أهل من

ًا ثاقة وكان الصبهانأي، المظفر بن علي عنه بدينا.ّ روى ًا صالح فاضلً، دين
وثالثامئة.ّ وخمسين اثانتين سإنة الول ربيع شهر في وتوفي
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المعجمة.ّ هذه الضاد آخرها وفي المشددة والقاف النون النقاض: بفتح
النسبة:  بهذه وفتله.ّ والمشهور البريسم عمل إلى الكلمة

ًا كان الشاشي، النقاض الحسن بن أحمد بن إسإماعيل شريح أبو ًا شيخ عالم
ًا ً زاهد ًا ثاقة فاضل ًا.ّ ورد صدوق بها.ّ وحدث بها، وسإمع خراسإان، بلد مشهور
بن سإعيد عثمان وأبا الدباسا، الرحمن عبد بن محمد الحسن أبا سإمع

بن محمد الله عبد أبو بنيسابور عنه لنا وغيرهما.ّ روى القرشي العباسا
أبو وبطوسا الشحامي، طاهر بن زاهر القاسإم أبو وبمرو الفراوي، الفضل

وأربعمئة.ّ سإبعين سإنة قبل وفاته وغيرهم.ّ وكانأت الطبرانأي صخر بن عيد
النسبة المهملة.ّ هذه الطاء آخرها وفي القاف وتشديد النون النقاط: بفتح

النسبة: بهذه المصاحف.ّ والمشهور نأقط إلى

القرآن أهل من المقرئ.ّ كان البلخي النقاط يعقوب بن محمد توبة أبو
عبد بن محمد الرحمن عبد أبي عن المصاحف.ّ يروي ينقط وكان والعلم،

بلخ.ّ أهل عنه وغيره.ّ روى المكي المقرئ يزيد بن الله
المؤدب.ّ النقاط الزهري يزيد بن أحمد بن محمد بن الله عبد مسعود وأبو

عبد عن يروي محمد الهروي.ّ وأبوه سإليمان بن أحمد بن محمد عن حدث
بن أحمد بكر أبو عنه يزيد.ّ روى بن وإسإماعيل رسإتة، أخي عمر بن الله

الحافظ.ّ مردويه بن موسإى
بها:  اللما.ّ والمشهور آخرها وفي القاف وتشديد المفتوحة النقال: بالنون

عن بغداد.ّ يروي سإكن خوارزما، من النقال.ّ أصله سإريج بن الحارث عمر أبو
بن أحمد الصوفي الله عبد أبو عنه العراق.ّ روى وأهل سإليمان بن المعتمر
بالنقال اشتهر أنأه سإفيان.ّ وظني بن والحسن البغوي، القاسإم وأبو الحسن،

الذي هو لنأه الله، رحمهم مهدي بن الرحمن عبد إلى الشافعي رسإالة لنقله
بن الحارث سإفيان: سإمعت بن الحسن إليه.ّ ذكر منه الرسإالة كتاب حمل

مهدي، بن الرحمن عبد إلى الشافعي رسإالة حملت يقول: أنأا النقال سإريج
ببغداد ليفهم.ّ ومات أقل كان لو ليفهم، أقل كان ويقول: لو يتعجب فجعل

ومئتين.ّ ثالثاين سإنة في
سإلمة.ّ بن حماد عن الحسين.ّ حدث النقال.ّ أبو صغير بن يزيد بن وبساما

البادا.ّ الهيثم بن ويزيد راشد، بن إبراهيم عنه روى
العراق.ّ أهل من بغدادي هو القاسإم وأبو

أصرما عن الخراسإانأي.ّ حدث إسإحاق بن الحسن واسإمه النقال، وحسنويه
المروزي.ّ محمود بن الله عبد عنه حوشب.ّ روى بن

بن علي عن بعلوية.ّ حدث المعروف النقال عيسى بن علي الحسن وأبو
تسع سإنة القعدة ذي في الدولبي.ّ ومات موسإى بن محمد عنه عاصم.ّ روى

ومئتين.ّ وخمسين
آخرها وفي الواو بعدها الموحدة الباء وضم والقاف النون النقبونأي: بفتح

لها: نأكبون، يقال بخارى قرى من قرية وهي نأقبون، إلى النسبة النون.ّ هذه
أنأهما أحد يظن ل لكي هنا ها وكتبت الكاف، مع النون في ذكرها وسإأعيد
واحدة.ّ منها:  قرية وكلهما قريتان،
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هذه أهل من النقبونأي، حجر بن المكي بن محمد بن جعفر العباسا أبو
حفص بن خالد بن ومحمد الهروي، المنذر بن محمد عن القرية.ّ يروي

وغيرهم.ّ روى السعدانأي بكر وأبي مطر، بن يوسإف بن ومحمد البيكندي،
وسإبعين أربع سإنة رمضان شهر من يوما أول في قال: وتوفي غنجار، عنه

وثالثامئة.ّ
كتاب في رأيتها النسبة الراء.ّ هذه آخرها وفي والقاف النون بضم النقري

المضمومة فقال: النقري.ّ بالنون الحافظ، الغسانأي علي لبي المهمل تقييد
أسإلم بن معاوية بن دهن بن لؤي بن عمرو بن نأقر إلى ينتسب من والقاف،

النبي رأى النقري، ثام الحمسي شهاب بن طارق منهم قال أحمس، بن
عنهما.ّ  الله رضي الصديق بكر أبي خلفة في وغزا وسإلم عليه الله صلى

أنأها وظني مقو، إلى النسبة الواو.ّ هذه بعدها والقاف النون النقوي: بفتح
باليمن.ّ منها:  صنعاء قرى من
يعقوب أبا الصنعانأي.ّ سإمع النقوي الله عبد بن أحمد بن محمد الله عبد أبو

القاسإم أبو عنه وروى جماعة، عنه الدبري.ّ روى عباد بن إبراهيم بن إسإحاق
الجازة.ّ سإبيل على الحافظ السهمي يوسإف بن حمزة

آخر المفتوحة الياء وبعدها فتحها، أو القاف وكسر النون النقيايي: بفتح
قرية وهي نأقيا، إلى النسبة أخرى.ّ هذه ياء آخرها وفي اللف بعدها الحروف

ًا عشر اثاني على النأبار من بغداد.ّ منها:  من فرسإخ
المري الرحمن عبد بن بسطاما بن زياد بن عون بن معين بن يحيى زكريا أبو

معين نأقيا.ّ وأبوه أهل من كان فرعون نأقيا.ّ ويقال: إن أهل من النقيايي،
ًا كان الميم.ّ حرف في المري في ذكرته وقد مالك بن الله لعبد كاتب

آخرها وفي الحروف آخر الياء بعدها المكسورة والقاف النون النقيب: بفتح
نأقابة يتولون لجماعة لقب وهذا النقابة، إلى النسبة الموحدة.ّ هذه الباء

منهم:  جماعة به القواد.ّ واشتهر نأقابة أو العباسإية أو العلوية السادة
بالنقيب.ّ يعرف الواسإطي، التجيبي إسإحاق بن يحيى بن علي الحسن أبو

زهير بن ومحمد السجستانأي داود أبي بن بكر أبي عن بها وحدث بغداد سإكن
شعبة بن محمد بن والحسن النعمانأي، سإليمان بن ومحمد البلي، الفضل بن

بن الله عبد بن وعلي القاضي، بجير بن نأصر بن اله عبد بن وأحمد النأصاري،
الفرج وأبو الواسإطي، العلء أبو القاضي عنه وغيرهم.ّ روى الواسإطي مبشر

في يتشيع.ّ ومات وغيرهم.ّ وكان الزجي علي بن العزيز وعبد الطناجيري،
وفتح النون وثالثامئة.ّ النقيري: بضم وسإبعين خمس سإنة الخرة جمادى
الراء.ّ هذه آخرها وفي باثانتين تحتها من المنقوطة الياء وسإكون القاف
بن محمد بن إبراهيم إسإحاق أبي أجداد بعض بها وعرف نأقيرة، إلى النسبة
رسإتم بن الله عبد بن الحسين بن علي بن محمد بن ويقال: إبراهيم إبراهيم

بغداد.ّ أهل نأقيرة.ّ من بابن المعروف النقيري، البزاز الله عبيد بن دينار بن
سإليمان بن الغلبي.ّ ومحمد غسان بن والمضل المديني، بن علي عن حدث
بن بكر أبو عنه وغيرهم.ّ روى الرفاعي هشاما وأبي أكثم، بن ويحيى لوين،

ًا.ّ وقال وكان الدارقطني، الحسن وأبو شاذان، علي بن الحسن ضعيف
ثالث سإنة صفر في بالمرضي.ّ ومات ليس محمد بن البصري: إبراهيم

وثالثامئة.ّ  وعشرين
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آخرها وفي الحروف آخر الياء وسإكون القاف وفتح النون النقيشي: بضم
المنتسب أجداد لبعض اسإم وهو نأقيش، إلى النسبة المعجمة.ّ هذه الشين

المقرئ حاتم بن عيسى بن مروان بن أحمد بن علي الحسن أبو وهو إليه،
عبد بن الحسن رأى.ّ سإمع من سإر أهل نأقيش.ّ من بابن المعروف النقيشي،

حبيب بن يحيى عقيل الجصاصا.ّ وأبا يزيد بن والحسن الحتياطي، الرحمن
عبد أحمد أبو عنه وجماعة.ّ روى شبة بن وعمر عرفة، بن والحسن الكوفي،

وأبو السإفراييني، عوانأة أبي بن محمد بن وشافع الحافظ، عدي بن الله
رأى من بسر وغيرهم.ّ مات البغدادي الحافظ المظفر بن محمد الحسين

وثالثامئة.ّ  وعشرين إحدى سإنة في
الملك عبد بن الوليد بن عباسا بهذا القاف.ّ عرف وكسر النون النقي: بفتح

النقي بعباسا يعرف الموالي، الغافقي.ّ من عبيد بن الله عبد بن محمد بن
اثانتين سإنة الخر ربيع شهر في بمصر.ّ توفي الشهود به.ّ أحد كان لوضح

ومئتين.ّ  وثالثاين
والكاف النون باب

آخرها وفي بواحدة المنقوطة الباء وضم والكاف النون النكبونأي: بفتح
منها:  بخارى قرى من قرية وهي نأكبون، إلى النسبة النون.ّ هذه

أهل من النكبونأي.ّ كان البيكندي الزدي أعين بن جعفر بن يحيى زكريا أبو
في مصنفة كتب وله التفسير، كتاب صاحب وهو نأكبون، قرية وسإكن بيكند،
أدرك والحجاز، العراق إلى رحلة والبيوع.ّ وله والمناسإك والصلة الصوما

وأبا الجراح، بن ووكيع غزوان، بن فضيل بن ومحمد عيينة، بن سإفيان فيها
إسإماعيل بن محمد عنه الكوفيين.ّ روى الضرير حازما بن محمد معاوية

وغيرهم.ّ عامر بن وخلف واصل، بن الله وعبيد الماما، البخاري
البخاري.ّ النكبونأي المسيب بن المكي بن محمد بن جعفر العباسا وأبو
حدث البخاري النكبونأي المسيب بن المكي بن محمد بن جعفر العباسا وأبو

محمد الله عبد وأبي المصعبي، عمرو بن محمد بن أحمد بشر أبي عن بمرو
الله عبد بن أحمد بن الله عبد بكر أبو عنه وغيرهما.ّ روى الفربري مطر بن

المندورانأي، محمد بن أحمد بن الله عبد الرحمن عبد وأبو المروزي، القفال
والطبقة.ّ

بني إلى النسبة الراء.ّ هذه آخرها وفي الكاف وسإكون النون النكري: بضم
القيس.ّ عبد بن أقصى بن نأكيز بن نأكرة وهو القيس، عبد من قوما وهم نأكر،
المثقب - واسإم القيس عبد من - يعني العبدي الشاعر المثقب ولده من

ابن الشاعر.ّ قال نأهار بن شأسا واسإمه العبدي، محصن.ّ الممزق بن عائذ
جذيمة بن نأكرة منهم بالنون، نأكرة السإماء من أسإد بني في ما الكلبي: كل

رضي علي بن الحسين مع السإدي.ّ كان عميرة بن شيخ ولد من الصيدا، بن
يلعن أن فأمره زياد، ابن فأخذه الكوفة، أهل إلى فأرسإله عنهما، الله

ذكره فقتله.ّ هكذا القصر، فوق من فألقاه زياد، ابن فلعن الحسين،
الدارقطني.ّ 

مالك أبو القيس عبد بن أقصى بن بكير بن نأكرة إلى بالنسبة والمشهور
أهل من القيس، عبد من حبان: هو بن حاتم أبو النكري.ّ قال مالك بن عمرو

سإليمان.ّ بن وجعفر زيد، بن حماد عنه الجوزاء.ّ روى أبي عن البصرة.ّ يروي
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سإنة عنه.ّ مات ابنه رواية غير من حديثه النكري: يعتبر عمرو بن يحيى وابنه
أبيه، عن الرواية منكر حبان: كان بن حاتم أبو وقال ومئة وعشرين تسع

عبد عنه منهما.ّ روى أو أبيه من أو منه ذلك في السبب يكون أن ويحتمل
الحجي.ّ الوهاب عبد بن الله

البصرة، أهل النكري.ّ من مالك بن عمرو بن يحيى بن مالك غسان أبو وابنه
ًا، الحديث والعراقيون.ّ منكر سإفيان بن يعقوب عنه أبيه.ّ روى عن يروي جد

لها.ّ أصول ل التي بالمفاريد الثقات عن انأفرد إذا به الحتجاج يجوز ل
في ذكرنأاهما النكري.ّ قد الدورقي كثير بن إبراهيم ابنا وأحمد ويعقوب

ًا.ّ  القيس عبد من لنأهما العبديان لهما الدورقي.ّ ويقال أيض
عنه عنه.ّ روى الله رضي علي عن أبيه عن النكري.ّ يروي كيسان بن وحماد
الفزاري.ّ معاوية بن مروان

الربيع بن زياد عن النكري.ّ يروي البصري يحيى بن زياد الخطاب وأبو
أبي ابن عدي.ّ قال أبي بن ومحمد الصمد، عبد بن العزيز وعبد اليحمدي،

ثاقة.ّ فقال: هو عنه، وسإألته الثالثة، الرحلة في أبي مع منه حاتم: سإمعت
والميم النون باب

النسبة الراء.ّ هذه آخرها وفي اللف بعدها الميم وفتح النون النماري: بضم
الدار منهم عدي، بن لخم بن نأمارة منهم قبائل، من بطون وهم نأمارة، إلى
رسإول صاحبي هند أبي وأخيه الداري تميم رهط نأمارة بن حبيب بن هانأئ بن

ًا وسإلم.ّ ومنهم عليه الله صلى الله بن عمرو بن ربيعة بن نأصر بنو أيض
رهط الملوك، هم لخم، بن نأمارة بن عمم بن مالك بن سإعود بن الحارث
بن نأمارة نأزار بن إياد حبيب: وفي ابن العرب.ّ وقال ملك المنذر بن النعمان

نأزار.ّ  بن إياد
الموحدة والباء اللف بعدها المعجمة والذال والميم النون النمذاباذي: بفتح

محلة وهي نأمذاباذ، إلى النسبة أخرى.ّ هذه ذال آخرها وفي اللفين بين
منها:  بنيسابور

أحمد النيسابوري.ّ سإمع التميمي بحر بن أحمد بن محمد بن جعفر محمد أبو
علي وأبو الحاكم، أحمد أبو عنه عمار.ّ روى بن وسإهل السلمي، يوسإف بن

بنيسابور.ّ وثالثامئة عشرة سإبع سإنة الحافظان.ّ ومات
النمذأباذي جعفر بن الحسين بن علي بن أحمد بن الحسن علي وأبو

العتكي عمار بن وسإهل السلمي، الذهلي بريدة بن محمد سإمع النيسابوري
عشرة تسع سإنة ومات الثقفي، محمد بن الله عبد عنه روى وأقرانأهما
وثالثامئة.ّ

النيسابوري النمذاباذي الله عبد بن حفص بن أحمد بن الحسين علي وأبو
وأقرانأهما العتكي عمار بن وسإهل السلمي، الذهلي بريدة بن محمد سإمع
وثالثامئة.ّ عشرة تسع سإنة في ومات الثقفي، محمد بن الله عبد عنه روى
النأصار، مولى النمذأباذي، الله عبد بن حفص بن أحمد بن الحسين علي وأبو
بعدهما.ّ روى فمن خشرما بن وعلي رفع، بن محمد نأيسابور.ّ سإمع أهل من
المؤمل، بن علي القاسإم وأبو سإعد، بن الله وعبد الحافظ، علي أبو عنه

وثالثامئة.ّ عشرة اثانتي سإنة توفي
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المنقوطة الياء وبعدها المعجمة الذال وكسر والميم النون النمذيانأي: بفتح
قرى من قرية وهي نأمذيان، إلى النسبة أخرى.ّ هذه نأون آخرها وفي باثانتين

إليها:  بالنسبة بلخ.ّ والمشهور
هشاما بن محمد عن بلخ.ّ روى أهل من النمذيانأي، فوران بن محمد

غالب بن جعفر بن محمد الله عبد أبو عنه ببغداد.ّ روى عنه وكتب المروذي،
الحافظ.ّ الوراق

وهو النمر، إلى النسبة الراء.ّ هذه آخرها وفي والميم النون النمري: بفتح
بن ربيعة بن أسإد بن جديلة بن دعمي بن أفصى بن هند بن قاسإط بن النمر
ًا وينتسب نأزار، الزد.ّ من زهران، بن نأصر بن عثمان بن النمر إلى أيض

النسبة:  بهذه والمشهور
جابر بن عراب النمري.ّ يروي عن هرما بن حيان.ّ روى عنه أبو نأضرة

واسإمه المنذر بن مالك.ّ
وأبو روح سإلما بن مسكين النمري الزدي من أهل البصرة.ّ يروي عن

الحسن، وثاابت.ّ روى عنه مسلم، وأبو نأعيم.ّ مات سإنة أربع وسإتين ومئة
وقد قيل: سإنة سإبع وسإتين ومئة.ّ

وصهيب بن سإنان النمري، من النمر بن قاسإط.ّ وعمرو بن تغلب النمري:
ًا.ّ لهما صحبة، وهما من معروفي الصحابة.ّ من النمر بن قاسإط أيض

وأبو الحسن كهمس بن الحسن النمري القيسي، نأسب إلى أخواله قيس،
يروي عن عبد الله بن بريدة.ّ

وأبو عمر حفص بن عمر بن الحارث الحوضي النمري، من النمر بن
عثمان.ّ يروي عن شعبة وحماد بن زيد.ّ روى عنه البخاري في الصحيح.ّ

وأبو الفضل منصور بن سإلمة بن الزبرقان بن شريف بن مطعم الكبش
الرخم بن مالك بن سإعد بن عامر الضحيان بن سإعد بن الخزرج بن تيم

الله بن النمر بن قاسإط، وقيل: هو منصور بن الزبرقان بن سإلمة النمري
الشاعر، من أهل الجزيرة، قدما بغداد ومدح بها هارون الرشيد.ّ ويقال: إنأه
لم يمدح من الخلفاء غيره، وقد مدح غير واحد من الشراف، وإنأما سإمي

جده العلى عامر الضحيان لنأه كان سإيد قومه وحاكمهم، وكان يجلس
إليهم إذا أضحى النهار، فسمي الضحيان.ّ وسإمي جد منصور مطعم الكبش

ًا نأزلوا به ونأحر لهم، ثام رفع رأسإه فإذا هو برخم الرخم لنأه أطعم نأاسإ
يحمن فوق أضيافه، فأمر أن يذبح لهن كبش ويرمي به بين أيديهن، ففعل
ذلك ونأزلن عليه، فتمزقنه، فسمي مطعم الكبش الرخم.ّ وفي ذلك يقول

 أبو نأعجة النمري يمدح رجلً منهم: 

يقري الكبش ذو وخالكسإـاقـط بـنـي زعيم أبوك
 الرخم

وكان تلميذ كلثوما بن عمرو العتابي وراويته، وعنه أخذ، والعتابي وصفه
للفضل بن يحيى بن خالد حتى اسإتقدمه من الجزيرة واسإتصحبه ثام وصله

بالرشيد، وجرت بعد ذلك بينه وبين العتابي وحشة، حتى تهاجيا وتناقضا،
وسإعى كل واحد منهما على هلك صاحبه.ّ

وسإأل منصور بن جمهور كلثوما العتابي عن سإبب غضب الرشيد عليه،
ًا، ًا كئيب ًا من الياما، فرأيته واجم ًا النمري يوم فقال: إنأي اسإتقبلت منصور
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فقلت له: ما خبرك؟ فقال: تركت امرأتي تطلق، وقد عسر عليها ولدها،
وهي يدي ورجلي والقيمة بأمري، فقلت له: لم ل تكتب على فرجها هارون

الرشيد؟ قال: ليكون ماذا؟ قلت: لتلد على المكان، الري: وكيف ذاك؟
قلت: لقولك: 

تخلف لم الغيث أخلف إن
مخايله

فيتـسـع ذكرنأاه أمر ضاق أو

فقال: يا كشحان، والله لئن تخلصت امرأتي لذكرن قولك هذا للرشيد، فلما ولدت
امرأته خبر الرشيد بما كان بيني وبينه، فغضب الرشيد بذلك وأمر بطلبي، فاسإتترت

عند الفضل بن الربيع، فلم يزل يستل ما في قلبه علي حتى أذن لي في الظهور، فلما
دخلت عليه قال لي: قد بلغني ما قلته للنميري، فاعتذرت له حتى قبل، ثام قلت له:
والله ما حمله على التكذيب إل ميله إلى العلوية فإن أراد أمير المؤمنين أن أنأشده

فأنأشدته: شعره في مديحهم، فقال: أنأشدنأي، 
بالباطـل النفوسا يعللونهامل راتع الناسا من شاء

الذابل والقنا البيض لهم=بسلة يغضبون مساعير قوله: ?أل إلى بلغت حتى
ًا ذلك من الرشيد فغضب ًا غضب الربيع: أحضره بن للفضل وقال شديد

فلم ليحرقه، بنبشه فأمر توفي، قد فوجده ذلك، في الفضل فبعث الساعة،
عنه.ّ كف حتى له يلطف الفضل يزل

إلى النسبة المهملة.ّ هذه الطاء آخرها وفي والميم النون النمطي: بفتح
بن محمد بن بكر أبو وهو إليه، المنتسب أجداد لبعض اسإم وهو النمط،
عبد بن محمد بكر أبا النمط.ّ سإمع بابن المعروف النمطي، المقرئ الصقر

ويوسإف الخطابي، الكبير عبد بن الفاروق عن بالبصرة كتب الشافعي، الله
حمدان بن أحمد بن ومحمد الرقاشي، قلبة وأبي النجيرمي، يعقوب بن

ًا، ثاقة وكان عنه، الخطيب: كتبت بكر أبو السراج.ّ قال أنأه ويذكرون صالح
كتبت كنت أنأي إل أحقه فقال: ل مولده عن سإألته الدعوة، مستجاب كان
في لي وكان محصل، عاقل وأنأا وثالثامئة، خمسين سإنة في الشافعي عن
سإنة المحرما في ومات سإنين، عشر والسإتظهار التقليل على الوقت ذلك
حرب.ّ  باب بمقبرة ودفن وأربعمئة، وعشرين ثامان

النون.ّ آخرها وفي الموحدة والباء والكاف والميم النون النمكبانأي: بفتح
سإنج، من قريبة بمرو البرية طرف على قرية وهي نأمكبان، إلى النسبة هذه
بن الله عبد أدرك المراوزة، قدماء النمكبانأي: من الله عبد بن بلل منها

وأبا مصعب بن خارجة عربية.ّ سإمع صاحب وكان عنه"، كتبه وروى المبارك
بن الكبير وعبد عيسى، بن ومحمد وشراحيل، مريم، أبي بن نأوح عصمة

ما وقال: أول السنجي معبد بن سإليمان داود أبو عنه روى وغيرهم، دينار
الله.ّ  شاء إن مئتين سإنة بعد إليه.ّ ومات اختلفت

معبد بن سإليمان داود أبا النمكبانأي.ّ سإمع القاسإم بن أحمد عمرو وأبو
السنجي.ّ

تحتها من باثانتين المنقوطة الياء وسإكون الميم وفتح النون النميري: بضم
صعصعة.ّ بن عامر بن نأمير وهو نأمير، بني إلى النسبة راء.ّ هذه آخرها وفي

إليها:  بالنسبة والمشهور
أهل من قيس، بن الحنف أخت ابن النميري، العبشمي قتادة بن إياسا

شعبة.ّ عنه عباد.ّ روى بن قيس عن الري.ّ يروي قضاء على كان البصرة،
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وسإبعين.ّ إحدى سإنة الزبير بن مصعب أياما في مات
البصرة.ّ أهل من نأمير، بني مولى النميري، الزدي جويرية بن صخر نأافع وأبو

القطان.ّ ويحيى المبارك، ابن عنه نأافع.ّ روى عن يروي
أبي عن البصرة.ّ يروي أهل من النميري، سإليمان بن فضيل سإليمان وأبو

وثامانأين سإت سإنة مات البصرة أهل عنه عقبة.ّ روى بن وموسإى حازما،
ومئة.ّ
مالك بن أنأس عن البصرة.ّ يروي أهل من النميري.ّ شيخ الله عبد بن وزياد
بن أنأس عن يروي الحديث، البصرة.ّ منكر أهل عنه عنه.ّ روى الله رضي
به.ّ تركه الحتجاج يجوز الثقات.ّ ل حديث تشبه ل أشياء عنه الله رضي مالك
معين.ّ  بن يحيى
وهو إفريقية، غانأم.ّ نأزل بن الله عبد يقال: إنأه النميري، عمير بن الله وعبد
الغسانأي: علي أبو المسائل.ّ قال في أنأس بن مالك إلى يكتب كان الذي
ياء لحذف فيه: النمري، الغني عبد النميري.ّ وقال نأسبه في روينا هكذا

محمد.ّ بن حجاج عنه اليلي.ّ روى يزيد بن يونأس عن التصغير.ّ يروي
عمارة بن حرمي سإمع بغداد، النميري.ّ سإكن الفضل بن عصمة الفضل وأبو
علي بن والحسين آدما، بن ويحيى العبدي، بشر بن ومحمد حفصة، أبي بن

إدريس بن محمد حاتم أبو عنه العدنأي.ّ روى الوليد بن الله وعبد الجعفي،
بن إسإحاق بن ومحمد المعمري، شبيب بن علي بن والحسن الرازي،
ومئتين.ّ خمسين سإنة ومات خزيمة،

آخرها وفي الحروف آخر الياء وسإكون الميم وفتح النون النميلي: بضم
نأميلة بن مسكين بن محمد لجد اسإم وهو نأميلة، إلى النسبة اللما.ّ هذه
وغيره.ّ قال التنيسي حسان بن يحيى عن اليمامة.ّ يروي أهل من اليمامي،

يحيى أبو عنه وحدث المالكي، علي أبو عنه الدارقطني: حدثانا الحسن أبو
وغيره.ّ  الساجي

صحبة.ّ معاوية.ّ له لبني مزينة.ّ حليف من نأميلة بن مالك السإماء وفي
قومه.ّ قال من رجل وهو صبابة، بن مقيس قتل الذي هو الله عبد بن ونأميلة

بن إبراهيم عنه يرويها التي المغازي في يسار بن إسإحاق بن محمد ذلك
الليثي، سإيار بن حزن بن حثيم بن الله عبد بن الطبري: نأميلة سإعد.ّ وقال

خيبر.ّ شهد
ثام حسن، بن الله عبد بن إبراهيم شرطة على التميمي.ّ كان مرة بن ونأميلة

جعفر.ّ أبي صحابة في صار
والواو النون باب

أهل عادة النواة.ّ وجرت بيع إلى النسبة الواو.ّ هذه وتشديد النون النوا: بفتح
الجمال.ّ  بها ويعلفون النواة يبيعون أنأهم المدينة

يروي إسإماعيل أبو وكنيته الله، تيم مولى النوا، كثير النسبة بهذه والمشهور
عن النوا.ّ يروي العصب بن محمد بن الكوفيون.ّ وعلي عنه عطية.ّ روى عن

السهمي يوسإف بن حمزة القاسإم أبو عنه عوف.ّ روى أبي بن أحمد
الحافظ.ّ
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المهملة.ّ هذه السين آخرها وفي المخففة الواو وفتح النون النواسإي: بضم
هو يقول المشهور.ّ ولنفسه الشاعر هانأئ، الحسن نأواسا أبي إلى النسبة

أبيات:  في
والنسبية.ّ وهذه الصلية الياءين التقاء آخرها وفي والواو النون النوائي: بفتح

لها: نأوى يقال منها فرسإخين على سإمرقند قرى من قرية إلى النسبة
الوذاري.ّ  مزاحم أبي تقبر زيارة من انأصرافي في بها اجتزت

عن النوائي.ّ يروي النضر بن المكي بن محمد جعفر أبو القرية هذه ومن
الرحمن عبد سإعد أبو عنه الورسإنيني.ّ روى الخطاب بن إبراهيم بن محمد

الحافظ.ّ الدريسي محمد نأبن
أبي عن النوائي.ّ يروي عبادة بن سإعيد بن محمد بن محمد الحسين وأبو

بن الرحمن عبد سإعد أبو عنه البزاز.ّ روى الحكم بن أحمد بن محمد النضر
السبعين بعد يعني بسمرقند عنه وقال: كتبنا الحافظ، الدريسي محمد

والثلثامئة.ّ
المعجمة الخاء وسإكون الموحدة الباء وفتح فتحها أو النون النوبختي: بضم

وهو نأوبخت إلى النسبة باثانتين.ّ هذه فوقها من المنقوطة التاء آخرها وفي
بن العباسا بن علي بن الحسين بن الحسن محمد أبي أجداد لبعض اسإم

كان بغداد أهل النوبختي.ّ من الكاتب نأوبخت بن سإهل أبي بن إسإماعيل
ًا ًا معتزلي أبا السماع.ّ سإمع وصحيح صدوق أنأه إل المذهب، رديء رافضي
بن الحسين الله عبد وأبا الواسإطي، مبشر بن الله عبد بن علي الحسن

وأبو الزهري، القاسإم وأبو البرقانأي، بكر أبو عنه المحاملي.ّ روى إسإماعيل
وكانأت الخلل، ابن القاسإم وأبو التنوخي، القاسإم وأبو الطناجيري، الفرج
اثانتين سإنة من القعدة ذي في ووفاته وثالثامئة، عشرين سإنة أول في ولدته

وأربعمئة.ّ 
الواو بينهما والجيم المهملة والدال الموحدة والباء النون النوبندجانأي: بفتح

نأوبندجان، إلى النسبة هذه النون آخرها وفي اللف بعدهما الساكنتان والنون
منها:  فارسا بلد من بليدة وهي

رحلة وله وغرب، النوبندجانأي.ّ شرق الغازي يعقوب بن محمد اله عبد أبو
الكثيرة.ّ وكان التصانأيف وصنف الكثير، منه وجمع الحديث، طلب في وجد
بن يحيى بن الفضل عنه وغيره.ّ روى معاذ بن محمد عن نأبيل.ًّ يروي ثاقة

سإنة المحرما من يوما آخر الجمعة يوما ودفن الجمعة، ليلة إبراهيم.ّ ومات
المنقوطة الباء آخرها وفي النون وثالثامئة.ّ النوبي: بضم وعشرين ثالث

وقيل: حاما بن النوبة وهو السودان، وهو النوبة بلد إلى النسبة بواحدة.ّ هذه
حاما.ّ وقيل: بن كوش بن رغيا ولد هم وفزان وزغاوة والنوبة والحبش الزنأج

الموالي.ّ في النسبة هذه حاما.ّ وأكثر بن كنعان بن صدقيا بني من السودان
النسبة:  بهذه والمشهور

الله رسإول مولى ثاوبان عن ويقال: الحبشي.ّ حدث النوبي ممطور سإلما أبو
سإلما، بن زيد ابنه ابن عنه الباهلي.ّ روى أمامة وأبي وسإلم، عليه الله صلى
زبر.ّ وابن جابر، وابن
بنت أسإماء عن العواما.ّ حدث بن الزبير آل مولى النوبي، رباح محمد وأبو
الكابلي.ّ المجاهد بن علي عنه روى عنهما الله رضي الصديق بكر أبي
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عنه عنه.ّ روى الله رضي مالك بن أنأس عن النوبي.ّ حدث الله عبد بن ودينار
الخليل.ّ غلما غالب بن محمد بن وأحمد شديد، بن يحيى

عبيد عنه لهيعة.ّ روى بن الله عبد عن النوابي.ّ حدث الله عبد بن ومسالم
الدمياطي.ّ حنيس بن محمد بن الله
عن النوبي.ّ حدث بابن يعرف الغزي، سإعيد نأبن الله عبد بن محمد بكر وأبو

الجرجانأي عدي بن الله عبد عنه العسقلنأي.ّ روى السري أبي بن محمد
بتنيس.ّ منه سإمع أنأه وذكر شيوخه، معجم في الحافظ
ًا حبيب.ّ كان أبا يكنى العامري، الطفيل بن شريك مولى النوبي، وسإويد نأوبي

عبادة.ّ روى بن سإعد بن قيس مع الجمعة صلى أنأه روى دمقلة، سإبي من
حبيب.ّ أبي بن يزيد ابنه عنه
كان لنأه اللف في ذكرته النوبي، المصري إبراهيم بن النون ذو الفيض وأبو

إخميم.ّ يسكن
اللفين بين الموحدة والباء الجيم وفتح الواو وسإكون النون النوجباذي: بفتح

قرى من قرية وهي نأوجاباذ، إلى النسبة المعجمة.ّ هذه الذال آخرها وفي
عبيد بن علي بن إبراهيم بن نأصر أبي بن محمد المحاسإن أبو منها بخارى،

الكلعي، السين بن علي بن أحمد غانأم أبا البخاري.ّ سإمع النوجاباذي الله
السمرقندي بن أحمد بن الله عبد محمد أبو عنه بهراة.ّ روى عنه وحدث

وأربعمئة.ّ  سإبعين سإنة بعد بغداد.ّ وتوفي نأزيل الحافظ،
نأوح، إلى النسبة الحاء.ّ هذه آخرها وفي الواو وسإكون النون النوحي: بضم

بن محمد بن إسإحاق إبراهيم أبو وهو إليه المنتسب أجداد لبعض اسإم وهو
الحسن بن الله عبد بن نأعمان بن زيد بن نأوح بن محمد بن محمد بن إبراهيم

ً نأسف.ّ كان أهل من الخطيب، النوحي نأوح بن زيد بن ًا فاضل ولي فقيه
منه وسإمع وأملى، بسمرقند وحدث الطويل، العمر ونأعمر ببلده، الخطابة

بن محمد نأافلة المقرئ الرحمن عبد بن محمد بكر أبا يحصون.ّ سإمع ل عالم
الرازي البجلي الله عبد بن محمد كبن أحمد مسعود وأبا الترمذي، علي

الفرج بن أحمد بن أحمد بن محمود المحامد أبو عنه لنا وغيرهما.ّ روى
سإواهما.ّ وجماعة الحبشي الجليل عبد بن محمد بن وأحمد الساغرجي،

ليلة بنسف وأربعمئة.ّ ومات وثالثاين ثالث سإنة صفر في ولدته وكانأت
وخمسمئة.ّ  عشرة ثامان سإنة الولى جمادى من عشر التاسإع الجمعة
إبراهيم بن محمد بن إسإماعيل محمد أبو الخطيب الماما القاضي وأخوه

ًا، للعامة فيها وجلس بسمرقند، الحديث النوحي.ّ كتب على وخطب كثير
المستغفري المعتز بن محمد بن جعفر العباسا أبا سإمع سإمرقند، منبر

في ولدته وكانأت النسفي، أحمد بن محمد بن عمر عنه الحافظ.ّ وروى
إحدى سإنة من النحر يوما وأربعمئة.ّ ومات وعشرين ثالث سإنة شعبان

بسمرقند.ّ وأربعمئة وثامانأين
أبي أبيه عن روى النسفي إبراهيم بن محمد بن إبراهيم إسإحاق أبو وأخوهما

بن أحمد بن محمد بن عمر عنه روى الخطيب، النوحي إبراهيم بن محمد بكر
وأربعمئة.ّ وثالثاين سإت سإنة صفر في ولدته النسفي.ّ وكانأت إسإماعيل

وخمسمئة.ّ عشرة إحدى سإنة رمضان شهر في بنسف ومات
بن زيد بن نأوح بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن محمد بكر أبو ووالدهم
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إسإماعيل الخطيبان الربعة: المامان البنين والد النسفي، النوحي النعمان
أبي نأعن بكر أبو ويعقوب.ّ حدث إبراهيم العالمان والرئيسان وإسإحاق،

الخزاعي.ّ محمد بن أحمد بن علي القاسإم
بقرية وأربعمئة وخمسين تسع سإنة المحرما في ومات أولده، عنه روى

النوحيين.ّ  مقبرة في بها ودفن نأسف، إلى وحمل وركة،
ًا كان النوحي، محمد بن إسإحاق بن محمد الله عبد أبو وأما ًا شهم من كافي

ًا الرجال محمد بن أحمد بن محمد بكر وأبا أباه سإمع النفس، سإخي جلد
لبي الجامع كتاب من أجزاء في بنسف سإماعه وغيرهما.ّ رأيت البلدي
ولما لقيته ما البلدي، بكر أبي عن البجيري بجير بن محمد بن عمر حفص
ًا وردها نأسف من بخارى إلى رجعت لم المرض فعاقني خراسإان من منصرف
إلى وخرج الطبري، الفوارسا أبلي بن محمد صاحبنا منه وسإمع منه أسإمع
وخمسمئة.ّ وخمسين إحدى سإنة به عهدي وآخر نأسف،

بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن يعقوب يوسإف أبو الرئيس والقاضي
أبي القاضي عن النسفي.ّ يروي النوحي النعمان بن زيد بن نأوح بن محمد

عمر حفص أبو عنه النسفي.ّ روى علي بن الحسن بن الملك عبد الفوارسا
وأربعين اثانتين سإنة شعبان غرة ولدته النسفي.ّ وكانأت أحمد بن محمد بن

القعدة ذي من والعشرين الخامس السبت ليلة بنسف ووفاته وأربعمئة،
وخمسمئة.ّ وعشرين ثالث سإنة

السين آخرها وفي المعجمة الخاء وفتح الواو وسإكون النون النوخسي: بفتح
بخارى.ّ والمشهور رسإتاق من وهي نأوخس، إلى النسبة المهملة.ّ هذه

إليها:  بالنسبة
وكنيته البخاري، النوخسي وهب بن رفيد بن الواحد عبد بن أحمد أحمد أبو
شريح بن الله عبيد الليثي أبي عن يروي أحمد، بأبي عرف أنأه غير بكر أبو

بن محمد بن إبراهيم عنه الكبير.ّ روى حفص أبي بن الله عبد وأبي البخاري،
سإنة من العيد يوما في وتوفي وغيرهما، الباهلي محمد بن وأحمد هارون،

وثالثامئة.ّ عشرة إحدى
حفص أبي عن النوخسي.ّ يروي وهب بن رفيد بن الواحد عبد أحمد أبو وأبو

عنه وغيرهم.ّ روى الجنيد بن وأحمد إسإحاق، بن حفص.ّ والمسيب بن أحمد
خزيمة.ّ بن حمدان بن صالح شعيب أبو

المهملة.ّ هذه الدال آخرها وفي والراء الواو وسإكون النون النوردي: بضم
منها كازرون.ّ خرج قصبة وهي فارسا، بلد من بلدة وهي نأورد إلى النسبة
بن أحمد بن محمد بن أحمد محمد أبو والمحدثاين.ّ منهم العلماء من جماعة

أبي صاحب البربهاري أحمد بن محمد الصوفي.ّ سإمع النوردي المبارك
الشيرازي، الوارث عبد بن الله هبة القاسإم أبو عنه الطبرانأي.ّ روى القاسإم

بنورد.ّ  منه سإمع أنأه وذكر
نأورد من الصوفي، النوردي الله عبد بن إسإحاق بن محمد الله عبد وأبو

النجاد الحسن بن القاسإم بن علي الحسن أبي بالبصرة كازرون.ّ سإمع
الوارث عبد بن الله هبة عنه المادرائي.ّ روى الحسن أبي صاحب الشاهد

كازرون.ّ بنورد منه سإمع أنأه وذكر الشيرازي،
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نأور، إلى النسبة الواو.ّ هذه بعد المهملة والراء المشددة النون النوري: بضم
يقصدها ومشاهد مزارات بها جبل، عند وسإمرقند بخارى بين بليدة وهي

النوري.ّ  مسعد بن علي أهلها فمن للزيارات، الناسا
ونأور سإنجار النوري.ّ وبين السنجاري شعيب بن محمد بن صالح شعيب وأبو

واحد.ّ فرسإخ
النوري.ّ جعفر بن أحمد نأصر أبو والحاكم

النوري.ّ جعفر بن أحمد بن محمد الحاكم وابنه
بن إسإماعيل بن الحسن بن أحمد بن علي بن الحسن علي أبو والقاضي

الحنظلي.ّ إبراهيم بن الصمد عبد محمد أبي عن النوري.ّ يروي الداودي داود
إحدى سإنة صفر في مولده النسفي.ّ قال: وكان محمد بن عمر عنه روى

عشرة ثامان سإنة الولى جمادى في بالنور وتوفي وأربعمئة، وخمسين
حاما بن محمد بن إسإماعيل الديب حديث البصيري: وفي وخمسمئة.ّ قال

بن عمران موسإى أبو حدثانا رفيد بن الواحد عبد بن أحمد الرعفندوي: حدثانا
النوري الله عبد بن عمران موسإى أبو النوري.ّ قلت: هو الحافظ الله عبد

بن أحمد عن بخارى.ّ روى أعمال من ماكول: والنور ابن الحافظ.ّ قال
حفص بن ومحمد موسإى، بن وحبان البيكندي، سإلما بن ومحمد حفص،

منيح.ّ قال بن الله وعبد رفيد، ابن عنه سإهرب.ّ روى بن والحسن البلخي،
النوري إدريس بن الله عبد بن عمران موسإى أبو وذكر الحافظ غنجار

عثمان.ّ بن وعبدان حفص بن وأحمد سإلما، بن محمد عن الحافظ: روى
بن أحمد حامد أبا النوري.ّ سإمع بن حمد بن محمد بن أحمد مقاتل وأبو

شيوخ من وجماعة الهروي، حرب بن بشرويه بن الله عبد بن إسإحاق
المستغفري، العباسا، أبو عنه روى ببخارى، الملء مجلس له عقد بخارى،
وأربعمئة.ّ عشرة سإبع سإنة رجب في وتوفي

النوري، لهم قيل شيء لي أدري ول هكذا نأسبتهم العراق أهل من وجماعة
قيل: المشايخ، كبار من النوري الصوفي محمد بن محمد الحسين أبو منهم
فيه.ّ  ونأور وجهه لحسن النوري سإمي إنأما
جعفر بن أبا عن حدث النوري، إدريس بن محمد بن أحمد الحسين أبو

النعيمي، الحسن أبو عنه الجوهري.ّ حدث عيسى بن وسإليمان النجيري،
البصري.ّ المؤذن حمزة بن وعلي
القطان.ّ موسإى بن يوسإف عن النوري.ّ حدث مخلد بن محمد بن وأحمد
محمد.ّ بن الله عبيد ابنه ابن عنه حدث
النوري، مخلد بن محمد بن أحمد بن محمد بن الله عبيد القاسإم وأبو

بكر بن والقاسإم صاعد، وابن البغوي، القسم أبي عن بغدادي.ّ حدث
بن الله عبيد القاسإم أبو عنه المروزي.ّ حدث حمدويه بن ومحمد الطيالسي،

النوري القاسإم أبو ماكول.ّ قلت: توفي ابن كله هذا عثمان.ّ ذكر بن أحمد
وثالثامئة.ّ ثامانأين سإنة من الخر ربيع شهر في

بين الموحدة والباء المفتوحة والزاي الواو وسإكون النون النوزاباذي: بفتح
قرى إحدى وهي نأوزاباذ، إلى النسبة المعجمة.ّ هذه الذال آخرها وفي ألفين

موسإى بن محمود بن سإعيد بن محمد الله عبد أبو منها الله، شاء إن بخارى
اللؤلؤي محمد بن ويحيى حمزة، بن إسإحاق عن النوزاباذي.ّ يروي الخياط
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حم بن ومحمد هارون، بن محمد بن إبراهيم إسإحاق أبو عنه وغيرهما.ّ روى
وثالثامئة.ّ  وعشرين إحدى سإنة المحرما في البخاريان.ّ ومات نأاقب بن

النسبة المهملة.ّ هذه السين آخرها وفي الواو سإكون النون النوسإي: بفتح
نأوسا قرى: إحداها ثالث التسمية بهذه واختص بمرو، قرية وهي نأوسا، إلى
متصلتان، قريتان فراهينان، والثانأية: نأوسا بارنأجان، بنوسا المعروفة بايه

منها: نأوح واحدة لكل بالعجمية مرغرما.ّ ويقال عند مخلدان والثالثة: نأوسا
من أنأه وأظن النوسإي، محمد بن علي الحسن أبو إليها بالجيم.ّ والمنتسب

ًا فراهينان.ّ كان نأوسا بن محمد بن أحمد الفيض أبا سإمع فاضلً، فقيه
الحسن بن محمد الله عبد أبو عنه اللكمالنأي.ّ روى إبراهيم

وأربعمئة.ّ  عشر سإنة بعد المهربندقشانأي.ّ توفي
النوسإي.ّ من الحصيري سإعيد أبي بن محمد بن أحمد بن محمد الفتح وأبو
التلوة.ّ دائم والقرآن، العلم أهل من عفيف، صالح شيخ كارنأجان، نأوسا أهل

بن علي بن نأنصر الفتح وأبا الصفار، عمران أبي بن محمد الخير أبا سإمع
سإنة قبل ولدته نأوسا.ّ وكانأت بقريته منه وغيرهما.ّ سإمعت الحاكمي الحسن

سإبع سإنة القعدة ذي عشر سإادسا نأفس بقريته ووفاته وأربعمئة، سإتين
وخمسمئة.ّ وأربعين

الراء.ّ آخرها وفي اللف ثام الواو بينهما الشين والفتح النون النوشاري: بضم
مداود المير منها ببلخ وقيل: قصر ببلخ قرية وهي نأوشار، إلى النسبة هذه
البلخي.ّ  النوشاري العباسا بن

وقيل: لما نأقدما يعقوب بن الليث بلخ هرب داود بن العباسا إلى سإمرقند، فلما رجع
يعقوب رجع داود بن العباسا إلى وطنه، فوجد قصره قد خرب، يعني نأوشار فأنأشد

ًا: هذه البيات، وشق صدره من الغم، ومات بعده بسبعة عشر  يوم
نأجوما النهار وضح في سإرتكمثلـهـا تر لم داود يا هيهات
البـومـا بجانأبيه صداه يدعوصفـصـف قاع نأوشار فكأنأما

الحلقومـا قارب قد وزوالهاخولـتـهـا بدعوة تفرحن ل
أخرى.ّ هذه نأون آخرها وفي المعجمة الشين وفتح النون النوشانأي: بضم

الحصين بن موسإى بن عمران موسإى أبي لجد اسإم وهو نأوشان، إلى النسبة
أبو الحاكم بأسإتوا.ّ ذكره الكاتب النوشانأي الخبوشانأي الفقيه نأوشان، بن

ًا وقال: كان الحافظ الله عبد الله عبد أبا سإمع المشايخ، يشبه شيخ
قطن، بن ومسدد الخفاف، عمرو وأبا طالب، أبي نأبن وإبراهيم البوشنجي،

تسع سإنة بعد أسإتوا برسإتاق قريته في وأقرانأهم.ّ توفي الحافظ وجعفر
وثالثامئة.ّ  وثالثاين

الجيم وفتح المعجمة الشين وسإكون الواو بعدها النون النوشجانأي: بضم
بلد من بلدة وهي نأوشجان، إلى النسبة النون.ّ هذه آخرها وفي اللف بعدها

الله.ّ منها:  شاء إن فارسا
نأورد يسكن كان النوشجانأي، المقرئ أيوب بن أحمد بن طلحة تغلب أبو

أبي عن شهريار.ّ يروي بن إسإحاق أبي المرشد الشيخ خانأقاه في كازرون
عبد نأبن الله هبة القاسإم أبو عنه الحفار.ّ روى جعفر بن محمد بن هلل الفتح

الحافظ.ّ الشيرازي الوارث



مشكاة مكتبة                    للسمعانأي النأساب كتاب
 السإلمية

الراء.ّ آخرها وفي المعجمة الشين وفتح الواو وسإكون النون النوشري: بضم
النسبة:  بهذه والمشهور نأوشر إلى النسبة هذه

النوشري.ّ حاتم بن محمد بن منصور ابنا أحمد بكر وأبو محمد؛ الحسن أبو
بن الحسين عن حدث بغداد أهل من الكبر، هو القاضي الحسن أبو فأما

وأبي الختلي، شحمة أبي بن محمد بن وأحمد النأصاري، عفير بن محمد
التنوخي، البهلول بن إسإحاق بن وأحمد الحضرمي، هارون بن محمد حامد

بن عمر بن محمد عنه وغيرهم.ّ روى النأماطي فيروز بن إبراهيم بن ومحمد
به.ّ بأسا ل وكان الخلل، محمد بن والحسن النجار، بكير

بن يحيى ثاقة.ّ سإمع كان الوراق، النوشري منصور بن أحمد بكر أبو وأخوه
الصمد عبد بن وإبراهيم الطوسإي، سإليمان بن وأحمد صاعد، بن محمد

إسإماعيل بن والحسين الجوزجانأي، العلء بن علي بن وأحمد الهاشمي،
وعبد الزهري، القاسإم أبو عنه روى الدوري، مخلد بن ومحمد المحاملي،

بن علي القاسإم أبو العتيقي، منصور بن وأحمد الزجي، علي بن العزيز
من سإماعه وأول وثالثامئة، ثامان سإنة في ولدته التنوخي.ّ وكانأت المحسن

وثامانأين ثامان سإنة من المحرما في ومات عشرة، ثامان سإنة في صاعد ابن
وثالثامئة.ّ

النوفلي: بفتح النون وسإكون الواو وفتح الفاء.ّ هذه النسبة إلى نأوفل بن عبد مناف عم
الشعراء: جد رسإول الله صلى الله عليه وسإلم قال بعض 

 منزل ابعد بالبيداء ونأزلتنأوفل قبائل في بمكة نأزلوا
أهل من النوفلي، حسين أبي بن الرحمن عبد بن الله عبد إليه والمنتسب
وشعيب ومالك، الثوري، عنه مطعم.ّ روى بن جبير بن نأافع عن مكة.ّ يروي

الشامي.ّ حمزة أبي بن
عن مكة.ّ يروي أهل من القرشي، النوفلي حسين أبي بن سإعيد بن وعمر

المبارك.ّ وابن الثوري، عنه مليكة.ّ روى أبي ابن
الهاشمي المطلب عبد بن الحارث بن نأوفل بن الملك عبد بن يزيد خالد وأبو

يروي مناف، عبد بن نأوفل إلى ل يزيد، جد نأوفل إلى النسبة وهذه النوفلي،
الله وعبد عيسى، بن معن عنه خصيفة.ّ روى بن ويزيد المقبري، سإعيد عن
يروي كان حتى حفظه، سإاء ممن النوفلي.ّ كان زيد بن يحيى وابنه نأافع، بن

في ذلك كثر فلما مشاهير، أقواما عن بالمناكير الثقات.ّ ويأتي عن المقلوبات
من حديثه الثقات من وافق بما معتبر اعتبر وإن بآثااره، الحتجاج بطل أخباره

ًا.ّ كان بذلك أر لم به يحتج أن غير ويحيى فيه، الرأي سإيئ حنبل بن أحمد بأسإ
ومئة.ّ وسإتين خمس سإنة ضعيف.ّ وتوفي يقول: هو كان معين بن

بن نأوفل بني من القرشي، النوفلي عدي بن الخيار بن عدي بن الله وعبيد
عروة عنه عفان.ّ روى بن وعثمان الخطاب، بن عمر عن مناف.ّ يروي عبد
سإنة أجمعين.ّ مات عنهم الله رضي الرحمن عبد بن وحميد الزبير، بن

الهجرة.ّ من وتسعين خمس
سإابق بن سإوار بن الله عبد بن حرب بن الخليل بن أحمد الله عبد وأبو

عن أصبهان.ّ حدث أهل من الحارث، بن نأوفل مولى القومسي، النوفلي
الخصيب.ّ بن الفضل عنه روى لين، الصمعي.ّ فيه
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النون.ّ هذه آخرها وفي القاف وفتح الواو وسإكون النون النوقانأي: بفتح
الفضلء من جماعة بها طوسا.ّ كان بلدتي إحدى وهي نأوقان، إلى النسبة
ًا ًا.ّ دخلتها قديم كثيرة جماعة عن وكتبت مدة، بها وأقمت مرات، سإت وحديث

منصور بن نأصر بن علي بن الحسن علي أبو القدماء أهلها.ّ ومن من
المروزي، العبدي الكريم عبد بن محمد عن النوقانأي.ّ يروي الطوسإي

وراء ما بلد وغيرهم.ّ ودخل الدارمي سإعيد بن وعثمان بكار، بن والزبير
بن جعفر عنه ومئتين.ّ روى وتسعين ثالث سإنة في بنسف وحدث النهر،
وغيرهم.ّ الحسين بن زكريا بن ومحمد علي بن طالب ومحمد علي بن طالب

المهملة، الدال آخرها وفي القاف وفتح الواو وسإكون النون النوقدي: بفتح
لها: يقال نأسف من فراسإخ سإتة على كبيرة قرية وهي نأوقد إلى النسبة هذه
ًا.ّ والمشهور لها: نأوقد يقال أخرى قرية النهر وراء وبما قريش، نأوقد أيض

إليها:  بالنأتساب
الفضل بن كاسإم بن الرحمن عبد بن الخالق عبد بن القادر عبد الفضائل أبو
قريش.ّ نأوقد أهل النوقدي.ّ قال: من الربيع بن الحسن بن الرحيم عبد بن

ًا كان حيدرة بن علي بن محمد بكر أبا السيد ببخارى سإمع فاضلً، إمام
منه وغيرهما.ّ سإمع الطبري علي بن الحسين الله عبد أبا وبمكة الجعفري،

من البراءة ليلة ولدته النسفي.ّ وكانأت أحمد بن محمد بن عمر حفص أبو
وأربعمئة.ّ خمسين سإنة

إسإماعيل بن مخلص بن منصور بن محمد الدهر، صائم الزاهد، والماما
بن محمد اليسر أبي القاضي عن بسمرقند.ّ يروي المفتي المدرسا النوقدي

خمس سإنة رمضان شهر في بسمرقند ومات البزودي، الحسين بن محمد
وخمسمئة.ّ  وثالثاين

المعدل الحكم بن أحمد بن الخضر بن سإليمان بن محمد بكر أبو وأما
ًا.ّ يروي ثاقة نأسف.ّ كان نأواحي من خرداخن نأوقد من النوقدي، عن أمين

وعن نأله، الجامع كتاب الترمذي عيسى أبي عن عنبر بن محمود بن محمد
وأربعمئة.ّ سإبع سإنة الولى جمادى غرة غيرهما.ّ ومات

عبد بن النعمان بن زيد بن محمد بن نأوح بن محمد بن إبراهيم إسإحاق وأبو
سإاذه.ّ نأوقد من النوقدي، النوحي الفقيه نأوح بن زيد بن الحسن بن الله

إبراهيم بن محمد جعفر وأبي السإتراباذي، بندار بن بكر أبي عن يروي
أحمد بن الخليل سإعيد وأبي النوقدي، عمران بن نأصر الليث وأبي الفرخانأي،
العباسا أبو عنه وغيرهم.ّ روى القلمسي إبراهيم محمد وأبي السجزي،

ً الخطيب.ّ وكان المستغفري ًا بالحق، قوال القعدة ذي في له.ّ مات نأاصر
وأربعمئة.ّ وعشرين خمس سإنة
عن خرداخن.ّ يروي نأوقد من النوقدي، حفص بن عامر بن نأصر الليث وأبو
جزاء كتاب السري بن إبراهيم عن السمرقندي إسإحاق بن محمد النضر أبي

أرغب المستغفري: لم النحوي.ّ قال القاسإم أبو الفقيه منه العمال.ّ سإمع
بن وأحمد الفاريانأي، تميم بن محمد موضوعات فيه ما أكثر لن سإماعه، في
الجويباري.ّ الله عبد

المعجمة.ّ الذال آخرها وفي القاف وفتح الواو وسإكون النون النوقذي: بفتح
إليها:  والمنتسب نأوقذ إلى النسبة هذه
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أبي عن النوقذي.ّ يروي غوانأي بن رجاء بن محمد بن الله عبد محمد أبو
وغيرهم.ّ الرازي أيوب بن ومحمد الحرانأي، شعيب وأبي الككجي، مسلم
وثالثامئة.ّ أربع سإنة الخر ربيع شهر في توفي

الكافين بين المهملة المفتوحة والدال الواو وسإكون النون النوكدكي: بفتح
قرى من لها: نأوكدك، يقال قرية إلى النسبة والمكسورة.ّ هذه المفتوحة
منها:  سإمرقند، سإفد من وهي إشتيخن

وصنف الكثير، النوكدكي.ّ كتب الشتيخني هشاما بن أحمد الله عبد أبو
عقبة، بن قبيصة بها وسإمع وخراسإان، العراق إلى رحلة له التفسير.ّ كانأت

الدبوسإي، عثمان بن الله وعبد السلمي، محمد بن والوليد المحبر، بن وبدل
الطيب بن العباسا عنه وغيرهم.ّ روى المروزي خالد بن الله وعبد

وطبقته.ّ السمرقندي
الدال آخرها وفي النونأين بين المفتوحة والكاف الساكنة النوكندي: بالواو

أظن، فيما سإمرقند قرى من قرية وهي نأوكند، إلى النسبة المهملة.ّ هذه
الماما عن النوكندي.ّ يروي طرخان بن الواحد عبد بن أحمد نأصر أبو منها
بن عمر حفص أبو عنه الرشدانأي.ّ روى يوسإف بن يعقوب بن محمد بكر أبي

أربع سإنة الخرة جمادى في بسمرقند النسفي.ّ وتوفي أحمد بن محمد
وخمسمئة.ّ  وعشرين

الهاء وضم اللف وبعدها الميم وفتح الواو وسإكون النون النوماهوي: بفتح
فيما الطبسين قرى من وهي نأوماهو إلى النسبة الواو.ّ هذه آخرها وفي

أظن.ّ منها: 
الحسن بن إبراهيم بن محمد بن نأصر أبي بن منصور بن الحسن علي أبو

جعفر بن علي بن محمد الله عبد أبي عن الطبسي.ّ حدث النوماهوي
الحافظ.ّ النوماهوي الحسن بن الله عبد محمد أبو ابنه عنه الطبسي.ّ روى

معجم في الشيرازي الوارث عبد بن الله هبة القاسإم أبو النسبة بهذه وذكره
إلى رحل ممن المتقنين، الحفاظ أحد هذا الطبسي محمد شيوخه.ّ وأبو

وأكثر والموافقات الصحاح وتتبع الشيوخ، وأدرك وأصبهان، والحجاز العراق
أبا وبأصبهان البزاز، النقور بن محمد بن أحمد الحسين أبا ببغداد عنها.ّ سإمع

الفضل القاسإم أبا وبنيسابور مندة، بن الله عبد أبي بن الوهاب عبد عمرو
أن إلى الروذ مرو عمره آخر في وسإكن وطبقتهم، المحب بن الله عبد بن

بالموصل، الشهرزوري بن القاسإم بن محمد بكر أبو عنه لي بها.ّ روى توفي
محمد الله عبد وأبو الروذ، بمرو النيهي الله عبد بن الرحمن عبد محمد وأبو
نأيف سإنة في وفاته وجماعة.ّ وكانأت بمرو الحافظ الزدي الحسين بن

الروذ.ّ بمرو قبره وزرت وأربعمئة، وتسعين
وفي الراء وسإكون المفتوحة والميم الواو وسإكون النون النومردي: بفتح

النسبة:  بهذه واشتهر الجد، إلى النسبة الدال.ّ هذه آخرها
أهل من النومردي، الشافعي الفقيه نأومرد بن إبراهيم بن أحمد بكر أبو

العلى.ّ تفقه الشاميين سإكة في القرية برأسا ومسجده منزله جرجان.ّ كان
أبي أصدقاء أحد من وكان سإريج، بن عمر بن أحمد العباسا أبي الماما على
قبل من التاجر النومردي بكر أبي والد القاسإم أبي جد وهو السإماعيلي، بكر

تسع سإنة في فمات حائط، عليه فوقع الحماما، من خرج أمه.ّ وكان
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مضمومة أولهما النونأين بين الساكنة وثالثامئة.ّ النونأدي: بالواو وعشرين
بنيسابور سإكة إلى النسبة المهملة.ّ هذه الدال آخرها وفي سإاكنة والخرى

سإكة وهي نأونأد، لها: سإكة يقال بنيسابور التي فأما بسمرقند، محلة وإلى
الرحمن عبد أبو محمود.ّ منها بن وأحمد للسلمي الخانأقاهان بها معروفة،

مطرف بن زيد بن حماد بن عمران بن جندل بن حمشاذ بن الله عبد
يزيد بن محمد بخراسإان نأيسابور.ّ سإمع أهل من النونأدي، المطوعي
يحيى أبا وبالحجاز الرقاشي، قلبة أبا وبالعراق عمار، بن وسإهل السلمي،

وعشرين سإت سإنة وتوفي الماسإرجسي، علي أبو عنه مسرة.ّ روى أبي بن
وثالثامئة.ّ 

من السمرقندي النونأدي منها: أحمد معروفة، بسمرقند محلة نأونأد وباب
إبراهيم عنه السمرقندي.ّ روى الله عبد بن أحمد عن حدث سإمرقند، أهل
الشتيخني.ّ حمدويه بن

باثانتين تحتها من المنقوطة الياء وسإكون الواو وفتح النون النويزي: بضم
ًا الواو ويقال: بكسر نأويز إلى النسبة الزاي.ّ هذه آخرها وفي منها.ّ  أيض
العراق، إلى سإرخس.ّ رحل أهل من النويزي، مهاجر بن حمزة بن غياث

بن أحمد بن محمد بن الله عبد عنه روى الواسإطي هارون بن يزيد وسإمع
العباسا.ّ أبو السرخسي إسإحاق

قريبة قرية وهي نأو، إلى النسبة الواو.ّ هذه آخرها وفي النون النوي: بفتح
منها:  ارهستان، نأاحية من
نأو.ّ سإمع قرية أهل من النوي، الصوفي الحسن بن طاهر بن أحمد بكر أبو

بن الله هبة القاسإم أبو منه النوي.ّ سإمع طاهر بن العزيز عبد الوفاء أبا أخاه
الحافظ.ّ الشيرازي الوارث عبد
والهاء النون باب

وفي النون وسإكون اللف بينهما والواو الهاء وفتح النون النهاونأدي: بضم
الجبل بلد من بلدة وهي نأهاونأد، إلى النسبة المهملة.ّ هذه الدال أخرها

أكثر بها عنه.ّ أقمت الله رضي عمر زمن للمسلمين وقعة بها كانأت قديمة،
يقال وكان وسإلم، عليه الله صلى النبي نأوح بناها وقيل: إنأها أياما، عشرة من

العلماء من جماعة منها أعلم.ّ خرج والله بالهاء الحاء فأبدلوا أونأد، لها: نأوح
منهم:  فن، كل في
بن محمد عن النهاونأدي.ّ حدث الوراق عبد بن يزيد بن محمد جعفر أبو

أنأه وذكر الحافظ، عدي بن الله عبد أحمد أبو عنه الباغندي.ّ روى سإليمان
ببغداد.ّ منه سإمع
أبو ذكره الحافظ.ّ هكذا النهاونأدي جبير بن الحسين بن يحيى أحمد وأبو

وروى هكذا، شيوخه معجم في الغسانأي جميع بن أحمد بن محمد الحسين
ًا عنه ًا حديث منه سإمع أنأه وذكر المبارك، بن العزيز عبد بن محمد عن واحد

ببغداد.ّ
بن محمد الصبع أبا سإمع بمحمود، عرف النهاونأدي، يحيى بن أحمد بكر وأبو
سإليمان بن ومحمد الرقي، العلء بن وهلل القرقسانأي، الرحمن عبد

الفضل أبو وابنه صالح بن محمد بن أحمد الحسين أبو منه الباغندي.ّ سإمع
بها.ّ وحدث همذان، الفلكي: قدما الفضل أبو الهمذانأي.ّ قال أحمد بن صالح



مشكاة مكتبة                    للسمعانأي النأساب كتاب
 السإلمية

عباسا ابن عن نأهاونأد.ّ روى أهل من النهاونأدي، المسافر أبو القدماء ومن
قول أبي حاتم: سإمعت أبي ابن قال الهمذانأي، إسإحاق أبو عنه وغيره.ّ روى

ذلك.ّ
النسبة المهملة.ّ هذه الدال آخرها وفي الهاء وسإكون النون النهدي: بفتح

بن الحاف بن أسإلم بن سإود بن ليث بن زيد بن نأهد وهو نأهد، بني إلى
خزيمة ولد من كلهم والشاما باليمن ومنهم النهديون، ينتسب قضاعة: إليه

وسإليم وزمان فعوف الشاما نأهد وأما اليمن، نأهد في تنوخ في وهم نأهد، بن
نأهد.ّ منهم:  بن وصباح

جاهلي.ّ الشاعر، صباح بن الحب عبد بن عجلن بن الله عبد
بن معاوية بن مالك بن دعاما بن مرهبة بن نأهد همدان حبيب: في ابن وقال
دومان.ّ بن صعب

رضي عمر ابن عن النهدي.ّ يروي طلق بن أشعث النسبة بهذه والمشهور
عيينة.ّ ابن عنه عنهما.ّ روى الله

الله رضي عمر ابن عن ثاور، أبو كنيته الحرانأي، النهدي مليكة أبي بن وحبيب
الشعبي.ّ عنه عنهما.ّ روى

عبد بن واهب عن مصر.ّ يروي سإاكني من القرشي، النهدي غالب بن وعلي
وقع حتى يحدث فيما التدليس كثير أيوب.ّ كان بن يحيى عنه الله.ّ روى

عمن يروي لما سإماعه يدرى ل لنأه بها، الحتجاج وبطل روايته، في المناكير
لم يروي بما الحتجاج سإاقط كان نأعته هذا كان ومن يروي، ما كل في يروي
التدليس.ّ  من الغالب عليه

سإعد بن ربيعة بن وهب بن عدي بن عمرو بن مل بن الرحمن عبد عثمان أبو
بن زيد بن نأهد بن مالك بن رفاعة بن كعب - بن حذيمة - وقيل خزيمة بن

حمير بن مالك بن قضاعة ين الحاف بن عمرو بن أسإلم بن سإو بن ليث
سإلقه، لم أنأه إل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عهد على النهدي.ّ أسإلم

عنه بعد.ّ حدث البصرة إلى وصار الكوفة، ونأزل الصحابة، من عدة ولقي
الحذاء، وخالد الحول، وعاصم التيمي، وسإليمان وقتاة، السختيانأي، أيوب
السعدي نأعامة وأبو نأقير، بن ضريب السليل وأبو حميد، بن لحق مجلز وأبو

مئة سإنة ومات والسإلما، الجاهلية وأدرك سإنة، وثالثاين مئة وغيرهم.ّ عاش
الهجرة.ّ من
درهم بن زياد بن إسإماعيل ابن وهو النهدي، إسإماعيل بن مالك غسان وأبو

ومسعود صالح، بن وحسن وزهير، إسإرائيل، عن لهم.ّ يروي مولى الكوفي،
وعمرو الملئي، إسإرائيل وأبي الرؤاسإي، حميد بن الرحمن وعبد سإعد، بن
عنه وغيرهم.ّ روى يوسإف، بن وإبراهيم وشريك، زيد، بن وحماد حريث، بن
من أتقن بالكوفة الرازي: ليس حاتم أبو الرازيان.ّ وقال حاتم وأبو زرعة أبو
- يعني منه إلي أحب النهدي غسان يقول: أبو نأمير قال: ابن غسان، أبي

حاتم أبو المحدثاين.ّ وقال أئمة من محدث غسان -.ّ وأبو الصلت بن محمد
ًا يملي ول أصله، من علينا يملي غسان أبو الرازي: كان يقرأه، حتى حديث

غيره.ّ ول نأعيم أبو ل غسان أبي من أتقن بالكوفة أر ولم
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المنقوطة الباء وكسر الراء وضم الهاء وسإكون النون النهربيني: بفتح
النون.ّ هذه آخرها وفي تحتها من باثانتين المنقوطة الياء وسإكون بواحدة
بغداد.ّ منها:  قرى من وهي نأهربين، إلى النسبة

صالح الكار.ّ شيخ النهربيني جعفر بن أحمد بن محمد بن أحمد العباسا أبو
أبي عن بها وحدث دمشق، وسإكن بغداد، من خرج نأهربين، قرية أهل من

القاسإم أبو رفيقنا منه الطيوري.ّ سإمع بن الجبار عبد بن المبارك الحسين
في بدمشق.ّ وتوفي عنه وحدثاني الحافظ، الله هبة بن الحسن بن علي
وخمسمئة.ّ ثالثاين سإنة حدود

من المنقوطة التاء وكسر الراء وبعدها الهاء وسإكون النون النهرتيري: بفتح
الراء.ّ هذه آخرها وفي باثانتين تحتها من المنقوطة الياء وبعدها باثانتين فوقها

منها:  البصرة.ّ والمشهور بنواحي لها: نأهرتيري، يقال قرية إلى النسبة
وأهل يونأس، بن عيسى عن الهواز.ّ يروي النهرتيري.ّ سإكن يزيد بن النضر

بعبدان المعروف الجواليقي موسإى بن أحمد بن الله عبد عنه العراق.ّ روى
مكرما.ّ عسكر حافظ

بن محمد النهرتيري.ّ سإمع موسإى أبي بن موسإى بن محمد الله عبد وأبو
العلى عبد بن ومحمد الضبي، عبدة بن وأحمد رزمة، أبي بن العزيز عبد

وغيرهم.ّ الدورقي أحمد بن ويعقوب العبدي:، بشار بن ومحمد الصنعانأي،
ومحمد الطبرانأي، أحمد بن وسإليمان صاعد"، بن محمد بن يحيى عنه روى

فاضلً، ثاقة، وكان الشافعي، الله عبد بن محمد بكر وأبو العطار، مخلد بن
في ببغداد والقرآن.ّ ومات العلم أهل من عظيم، ومحل كبير قدر ذا جليلً،
ومئتين.ّ وثامانأين تسع سإنة

علي عن بها وحدث بغداد، النهرتيري.ّ سإكن موسإى أبي بن عبيد بن ويعقوب
الرازي سإليمان بن وإسإحاق النبيل، عاصم وأبي هارون، بن ويزيد عاصم، بن

بن أسإامة.ّ وإسإحاق أبي عن عمار.ّ روى بن وهشاما الجراح، بن ووكيع
النبيل.ّ روى عاصم وأبي الهروي، زيد وأبي عاصم، بن وعلي الرازي سإليمان

بن ومحمد المطرز، محمد بن محمد أحمد وأبو الدنأيا، أبي بن بكر أبو عنه
عبد محمد أبو وابنه الرازي، إدريس بن محمد حاتم وأبو الدوري، مخلد

ًا.ّ ومات الرحمن.ّ وكان ومئتين.ّ وسإتين إحدى سإنة شوال في ببغداد صدوق
عن حدث النهرتيري بابن يعرف موسإى، أبي بن عبيد بن يعقوب بن ويوسإف

الدوري.ّ مخلد بن محمد عنه سإابق.ّ روى بن محمد
وسإكون المهملة الدال وفتح والراء الهاء وسإكون النون النهرديري: بفتح

قرية وهي الدير، نأهر إلى النسبة الراء.ّ هذه آخرها وفي الحروف آخر الياء
ًا عشر اثاني على كبيرة إليها.ّ انأحداري في ليلة بها بت البصرة، من فرسإخ

القاسإم بن الله عبيد بن أحمد أبو منها المحدثاين، من جماعة منها كان
النهرديري.ّ 

ذكرته بالقرتائي، النهرديري.ّ يعرف محمد بن خلف بن محمد الله عبد وأبو
القاف.ّ في

الموحدة والباء واللف الراء وضم الهاء وسإكون النون النهرسإابسي: بفتح
قرية وهي نأهرسإابس، إلى النسبة المهملتين.ّ هذه السينين بين المضمومة

منها: الكوفة، نأواحي من
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بن أحمد بن الحسين بن يحيى بن الحسن بن الحسين الله عبد أبو السيد
أبي بن علي بن الحسين بن علي بن زيد بن الحسين بن يحيى بن عمر

بن أحمد بن محمد المثنى أبا بانأهرسإابسي.ّ سإمع ويعرف علوي، طالب،
ًا، وكان عنه، الخطيب: كتبنا بكر أبو الدهقان.ّ قال موسإى لي وذكر صدوق

بالكوفة فقال: ولدت مولده عن المذهب.ّ سإألته وصحة العتقاد حسن عنه
تسع سإنة الخرة جمادى في بواسإط وات وثالثامئة، وعشرين تسع سإنة في

وأربعمئة.ّ عشرة
آخرها وفي والواو المهملة الراء وفتح الهاء وسإكون النون النهروانأي: بفتح

يقال الدجلة من فراسإخ أربع على قديمة بليدة إلى النسبة أخرى.ّ هذه نأون
ببعض، بعضها يتصل وقرى كثيرة نأواح ولها أكثرها، خرب وقد النهروان، لها

النسبة:  بهذه بغداد.ّ والمشهور من انأصرافي في ليلة وبت مرة، غير دخلتها
عن قيس، بن إسإماعيل عن النهروانأي.ّ يروي الصمد عبد بن أحمد أيوب أبو

الثقفي إسإحاق بن محمد العباسا أبو عنه النأصاري.ّ روى سإعيد بن يحيى
وغيره.ّ

ًا، فاضلً، النهروانأي.ّ كان علي بن روح بن عمر بن أحمد الحسين وأبو صدوق
ًا، أبا المعتزلة.ّ سإمع مذهب ينتحل المحاضرة، مليح المذاكرة، حسن دين

جعفر بن والحسن العسكري، عبيد بن محمد بن والحسين الزيات، بن حفص
بن الله وعبد البزاز، شاذان بن بكر وأبا البواب، بن الحسين وأبا الحرفي،

الله عبيد الفضل وأبا الدارقطني، الحسن وأبا الصبهانأي، ماهبزد بن أحمد
وغيرهم.ّ وكانأت الجريري زكريا بن والمعافى الزهري، الرحمن تعبد بن

شهر في ببغداد ومات وثالثامئة، وسإتين ثامان سإنة رمضان شهر في ولدته
ماسإرز.ّ مقبرة في ودفن وأربعمئة، وأربعين خمس سإنة الخر ربيع
بن يزيد النهروانأي.ّ سإمع زياد بن توبة بن سإليمان داود أبو الدقماء ومن

القاسإم، بن هاشم النضر وأبا سإوار، بن وشبابة عبادة، بن وروح هارون،
بن وعلي مسعود، بن موسإى حذيفة وأبا المدائني، سإليمان بن وسإلما

بن محمد العباسا أبو عنه الوركانأي.ّ روى عمران وأبا شقيق، بن الحسن
العطار مخلد بن ومحمد صاعد، بن محمد بن ويحيى السراج، إسإحاق

ًا.ّ وكان بنهروان، عنه حاتم: كتبت أبي بن الرحمن عبد وغيرهم.ّ قال صدوق
ومئتين.ّ وسإتين إحدى سإنة صفر في ومات ثاقة، الدارقطني: هو وقال

منصور بن أحمد عن النهروانأي.ّ حدث نأوح بن سإليمان بن جعفر بن ومحمد
بن الحارث محمد وأبي الرقاشي محمد بن الملك عبد قلبة وأبي الرمادي،

الجريري.ّ زكريا بن المعافى عنه التميمي.ّ روى أسإامة أبي
النهروانأي داود بن حماد بن حميد بن يحيى بن زكريا بن المعافى الفرج وأبو

بن محمد مذهب إلى يذهب طرارا.ّ كان بابن المعروف القاضي، الجريري
وأصناف واللغة والنحو بالفقه وقته في الناسا أعلم من الطبري.ّ وكان جرير

ًا وصنف الدب، عن والنأيس.ّ حدث الجليس سإماه الفوائد كثير مليح كتاب
داود أبي بن الله عبد بكر وأبي البغوي، محمد بن الله عبد القاسإم أبي

هارون بن محمد حامد وأبي صاعد، بن محمد بن ويحيى السجستانأي،
وأبو الطبري، الله عبد بن طاهر الطيب أبو القاضي عنه الحضرمي.ّ روى
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دار المعافى وطبقتهم.ّ وحضر النهروانأي عمر بن وأحمد الزهري، القاسإم
أي له: في فقالوا والدب العلم أهل من جماعة هناك وكان الرؤسإاء، بعض
جمعت قد الرئيس: خزانأتك لذلك المعافى فقال يتذاكر، العلوما من نأوع

يفتح أن وتأمره إليها، بالغلما تبعث أن رأيت فإن الدب وأصناف العلوما أنأواع
أي في وتنظر تفتحه، ثام فيحمله منها، قرب كتاب أي إلى بيده ويضرب بابها،
رجل أوصى يقول: لو الباقي محمد أبو فيه.ّ وكان ونأتجارى فنتذاكره هو، نأوع

زكريا.ّ بن المعافى إلى يدفع أن لوجب الناسا، أعلم إلى يدفع أن ماله بثلث
كلها.ّ العلوما حضرت فقد الفرج أبو القاضي حضر يقول: إذا الباقي وكان

تسعين سإنة الحجة ذي في وتوفي وثالثامئة، خمس سإنة في ولدته وكانأت
ببغداد.ّ وثالثامئة

اللما آخرها وفي المعجمة الشين وفتح الهاء وسإكون النون النهشلي: بفتح
أهل من النهشلي، سإليمان بن مالك غسان وأبو نأهشل بني إلى النسبة هذه

مسعود، بن الصلت عنه والبصريين.ّ روى الضبي، يزيد عن البصرة.ّ يروي
الثابات.ّ حديث يشبه ل بها الثقات عن ويأتي

عن يروي الكوفة سإكن النأباري، النهشلي يحيى بن الوضاح يحيى وأبو
بالشياء الثقات عن يروي الحديث، بغداد.ّ منكر أهل عنه العراقيين.ّ روى

وإن حفظه، لسوء انأفرد إذا به الحتجاج يجوز معولة.ّ ل كأنأها التي المقلوبة
ضير.ّ فل معتبر حديث من الثقات وافق بما اعتبر
البصري، الوراق النهشلي عنبسة بن الحسن بن حماد بن الله عبيد وأبو

بكر بن ومحمد السمان، سإعد بن أزهر عن بها وحدث رأى من سإر سإكن
عبادة، بن وروح الطيالسي، داود وأبي العدوي، حبيبي بن وعمر البرسإانأي،

صاعد، بن ويحيى هارون، بن موسإى عنه وطبقتهم.ّ روى النبيل عاصم وأبي
المطيري.ّ جعفر بن ومحمد مخلد، بن ومحمد النيسابوري، زياد بن بكر وأبو

ًا، منه حاتم: سإمعت أبي ابن وقال بن بكر أبو صدوق.ّ وقال ثاقة وهو بسامر
ومئتين.ّ وسإتين سإت سإنة الخرة جمادى في أمين.ّ ومات ثاقة زياد: هو

نأهم، إلى النسبة الميم.ّ هذه آخرها وفي الهاء وسإكون النون النهمي: بكسر
بن مالك بن ربيعة بن نأهم همدان حبيب: في ابن همدان.ّ قال من بطن وهو

بن نأوف بن خيوان بن جشم بن بكيل بن دومان بن مصعب بن معاوية
بن الرحمن عبد عن يروي الذي النهمي، الله عبد بن قنان همدان.ّ منها

وغيره.ّ  عوسإجة
وهو نأهم، إلى النسبة الميم.ّ هذه آخرها وفي الهاء وفتح النون النهمي: بضم

عامر بن ربيعة بن كعب بن الله عبد بن نأهم صعصعة.ّ وهو بن عامر من بطن
حبيب.ّ  بن محمد صعصعة.ّ ذكره بن

بطن إلى النسبة الميم.ّ هذه آخرها وفي الهاء وسإكون النون النهمي: بضم
بن عرينة بن هوازن بن مالك بن غانأم بن مالك بن نأهم عبد وهو بجيلة، من

حبيب.ّ  ابن عبقر.ّ قاله بن قسر بن نأذير
بن شحب بن نأهم عبد بن رفاعة بن قيس ولده ومن نأهم، عبد قضاعة وفي
بن الحاف بن أسإلم بن سإود بن ليث بن زيد بن نأهد بن مالك بن زري بن مرة

ًا.ّ قال وكان الشاعر، قضاعة الكلبي.ّ ابن عن حبيب ابن ذلك فارسإ
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إلى النسبة المعجمة.ّ هذه الذال آخرها وفي الهاء وضم النون النهوذي: بفتح
دينار المهاجر أبو الزاب.ّ منها أرض من المغرب بلد من بلدة وهي نأهوذة،

أحد النأصاري، كريم بن عقبة بنت جميلة مولى الزابي، النهوذي الله عبد بن
معاوية.ّ روى بن وليزيد سإفيان، أبي بن لمعاوية المغرب ولي العرب، أمراء

ثالث سإنة الزاب أرض من بنهوذة الحضرمي.ّ قتل يزيد بن الحارث عنه
الفهري.ّ  نأافع بن عقبة مع وسإتين

والياء النون باب
الزاي وفتح تحتها من باثانتين المنقوطة الياء وفتح النون النيازكي: بكسر

كس بين كبيرة قرية - إلى أظن - فيما النسبة الكاف.ّ هذه آخرها وفي
بهذه وشدة.ّ والمشهور وبرد ثالج في ليلة بها بت نأيازى، لها يقال ونأسف

النسبة: 
عبد بن المنذر بن هارون بن حامد بن الحسن بن محمد بن أحمد نأصر أبو

بن محمد الله عبد أبو عنه كرمينية.ّ روى أهل من الكرميني، النيازكي الجبار
المستغفري ماكول.ّ وذكره ابن بخارى.ّ قاله تاريخ في الحافظ الغنجار أحمد

محمد بن أحمد الخير أبي عن روى النيازكي، نأصر فقال: أبو نأسف تاريخ في
حامد، بن الفتح محمد عنه وروى للبخاري، الدب كتاب النسفي الخليل بن

وأبي كليب، بن الهيثم سإعيد وأبي القواسا، إسإحاق بن محمود إسإحاق وأبي
محمد بن جعفر العباسا أبو عنه وإبراهيم.ّ روى حبيب بن أحمد بن محمد بكر

وثالثامئة.ّ وسإبعين تسع سإنة شهور في بكرمينية ومات المستغفري،
ًا ورأيت أنأه وظني بسمرقند، النيازكي علي بن محمد الفتوح أبو اسإمه شاب

الفقه علي وقرأ كثير، عني كرميني.ّ كتب لنأه المذكور هذا أولد من
اللف بعدها الحروف آخر المفتوحة والياء النون والحديث.ّ النيازوري: بكسر

ويقال: نأيازي.ّ وهي نأيازة إلى النسبة بعدها.ّ هذه والواو المكسورة الزاي ثام
ونأيازجي، ونأيازوي، إليها: نأيازي، والنسبة ليلة، بها بت نأسف، قرى من قرية

إبراهيم أبو الخطيب الماما فهو النيازوي فأما النيازكي، ذكرنأا وقد ونأياكي،
النيازوي.ّ ميمون بن مسعدة بن سإعيد بن الله عبد بن الصادق بن إسإماعيل

ًا كان الحافظ الشيرازي الواحد عبد بن الحسين نأصر أبا فاضل.ًّ سإمع فقيه
ابنه عنه وغيرهما.ّ روى البزدوي عيسى بن موسإى بن الكريم عبد محمد وأبا

البزودي الحسين بن محمد اليسر أبو والقاضي إسإماعيل، بن ميمون
النقد كتاب في الحافظ النسفي أحمد بن محمد بن عمر وجماعة.ّ وذكره

دخل النيازوي، الصادق عبد بن إسإماعيل إبراهيم أبو الخطيب فقال: الماما
ًا، سإمرقند وكان صغير، وأنأا وأربعمئة وثامانأين إحدى سإنة بنيازة رأيته مرار

ًا ًا، مفيد نأصف ومات بنسف، ذلك بعد ورأيته مشكلت، عن سإألني مستفيد
وأربعمئة.ّ  وتسعين أربع سإنة الحجة ذي

الراء وفتح تحتها من باثانتين المنقوطة الياء وسإكون النون النيربي: بفتح
قرى من قرية وهي نأيرب، إلى النسبة الموحدة.ّ هذه الباء آخرها وفي

وهي الربوة، من الطريق منتصف على منها فرسإخ نأصف على دمشق،
ًا مرة غير والخضر.ّ دخلتاه المياه كثيرة منها:  مجتاز

ًا، اسإمه النيربي.ّ كان الرومي الله عبد بن الهادي عبد محمد أبو فلما خليع
يصلي الخير، أهل من مستور، صالح شيخ الهادي.ّ وهو بعبد تسمى أعتق
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بن محمد طاهر أبا بدمشق بنيرب.ّ سإمع الذي المليح المسجد في بالناسا
ًا عنه وغيره.ّ كتبت الحنائي إبراهيم بن محمد بن الحسين ًا شيئ بنيرب، يسير
ًا وتركته سإنة في سإلمته خبر وبلغني وخمسمئة، وثالثاين خمس سإنة في حي

بسمرقند.ّ وخمسمئة خمسين
من باثانتين المنقوطة الياء - وسإكون فتحها - ويقال النون النيرمانأي: بكسر

وهي نأيرمان، إلى النسبة النون.ّ هذه آخرها وفي والميم الراء وفتح تحتها
منها:  الجبل في همذان قرى من قرية

أبو سإعد محمد بن علي بن خلف النيرمانأي.ّ فاضل جليل القدر، رقيق الطبع، مليح
الشعر، وهو صاحب المنثور في حل أبيات الحماسإة.ّ روى عنه القاضي أبو القاسإم علي

بن المحسن التنوخي، وأبو منصور محمد بن محمد بن عبد العزيز العكبري وغيرهما.ّ
وتوفي في حدود سإنة أربعمئة أو بعدها.ّ

وابنه أبو الفرج أحمد بن أبي سإعد بن خلف النيرمانأي، أحد المشهورين بالفضل وجودة
القائل: الشعر وسإلسإته ومتانأته، وهو 

حمـاما مثار أو غماما مساركأنأهـا وتفني تغني أنأمل ولي
لغناء إل انأبسطت فما

حسـاما لهز إل انأقبضت ومامعسر

آخرها وفي تحتها من باثانتين المنقوطة الياء وسإكون النون النيريزي: بفتح
من إليها والمنتسب شيراز، أعمال من وهي نأيريز، إلى النسبة الزاي.ّ هذه
الخطيب عن النيريزي.ّ حدث جعفر بن علي بن الحسين نأصر أبو المعروفين

عبد بن الحسن محمد أبي القاضي عن محمد بن عباسا بن الحسن علي أبي
بن محمد بن علي الحسن أبي عن الرامهرمزي.ّ وروى خلد بن الرحمن

بكران بن عاصم بن خذاداذ عن ماكول: حدثانا ابن القطان.ّ قال علي
لي.ّ  وبينه النشدي،

آخرها وفي تحتها من باثانتين المنقوطة الياء وسإكون النون النيري: بكسر
والمشهور أظن، فيما بغداد بنواحي قرية وهي النير، إلى النسبة الراء.ّ هذه
إليها:  بالنأتساب

المعروف البزاز مهران بن سإالم بن العباسا بن أحمد بن الله عبد بن أحمد
البزاز، شعيب بن وعلي الشج، سإعيد أبي عن البغدادي.ّ حدث النيري بابن

روى وأشباههم المخرمي، الله عبد بن ومحمد قمير، بن محمد بن وزهير
يوسإف الفتح وأبو شاهين، بن حفص وأبو الحافظ، المظفر بن محمد عنه

في الثقات.ّ ومات شيوخه جملة في ذكره القواسا أن القواسا.ّ وحكي
وثالثامئة.ّ عشرين سإنة شعبان

الزاي وفتح تحتها من باثانتين المنقوطة الياء وسإكون النون النيزكي: بفتح
المنتسب، أجداد لبعض اسإم وهو نأيزك، إلى النسبة الكاف.ّ هذه آخرها وفي
الرحمن عبد بن صالح بن نأيزك بن يحيى بن محمد بن أحمد العباسا أبو وهو
بن حبيب.ّ وسإليمان بن مرة عن القومسي.ّ يروي النيزكي مرة بن عمرو بن

سإواهم.ّ كثيرة وجماعة البصري، مطهر بن السلما وعبد الواشجي، حرب
شهر في بسمرقند الكوذنأجثي.ّ وتوفي محمود بن صالح بن محمد عنه روى
بسنكرنأرسإان.ّ ودفن ومئتين، وسإبعين خمس سإنة الول ربيع

وفتح باثانتين تحتها من المنقوطة الياء وسإكون النون النيسابوري: بفتح
الراء.ّ هذه آخرها وفي بواحدة منقوطة باء اللف وبعد المهملة السين
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بخراسإان.ّ للخيرات وأجمعها مدينة أحسن وهي نأيسابور إلى النسبة
بن محمد الله عبد أبو الحاكم جمع يحصون.ّ وقد ل جماعة إليه والمنتسب

علي أبو ضخمة.ّ ذكر مجلدات ثامان في علمائها تاريخ البيع الحافظ الله عبد
السلما: عبد بن محمد قال: قال المهمل تقييد كتاب في الحافظ الغسانأي

مر سإابور لن نأيسابور، لها قيل قال: إنأما محمد بن سإهل حاتم أبو أخبرنأا
قصبها، فقطع بها، فأمر مدينة، تكون أن تصلح قال: هذه إليها نأظر فلما بها،
زمن فتحها والني: القصب.ّ وكان لها: نأيسابور، فقيل بنيت، ثام كبس، ثام

كريز بن عامر بن الله عبد خالته ابن يد على عنه الله رضي عفان بن عثمان
النسبة:  بهذه والمشهور الهجرة، من وعشرين تسع سإنة في
الفقيه، النيسابوري ميمون بن واصل بن زياد بن محمد بن الله عبد بكر أبو

إلى العلم طلب في نأيسابور.ّ رحل أهل من عفان، بن عثمان بن أبان مولى
ًا، بغداد.ّ وكان ذلك بعد وسإكن ومصر، والشاما، العراق، ًا، إمام ًا، محدثا حافظ

ًا، ًا متقن ًا، والحديث بالفقه عالم ًا مع محمد بنيسابور روايته.ّ سإمع في موثاق
هاشم بن الله عبد وبطوسا السلمي، يوسإف بن وأحمد الذهلي، يحيى بن

إسإحاق بن ومحمد الزعفرانأي، محمد بن الحسن وببغداد الطوسإي،
بن يوسإف وبالمصيصة الصدفي العلى عبد بن يونأس وبمصر الصغانأي،

البيروتي، مزيد بن الوليد بن العباسا المصيصي.ّ وببيروت مسلم بن سإعيد
إبراهيم بن محمد أمية أبا وبدمشق الحمصي، عوف بن محمد وبحمص

أحمد بن دعلج عنه ذكره.ّ روى يطول ممن هؤلء وأمثال الطرسإوسإي،
وابن والدارقطني، المظفر، بن ومحمد حيوية، بن عمر وأبو السجزي،

بكر الدارقطني: أبو وغيرهم.ّ وقال والمخلص والقواسا، والكتانأي، شاهين،
والمتون، للسإانأيد منه أحفظ نأر ولم مشايخنا، في مثله نأر لم النيسابوري

اللفاظ زيادات يعرف وكان والربيع، المزنأي، جالس المشايخ، أفقه وكان
عن فسئل سإلوا، قال: بل قالوا: حدث، للتحديث قعد ولما المتون، في

قال: أنأه عنه يحدث.ّ وحكي ابتدأ ذلك بعد ثام وأملها، فيها فأجاب أحاديث،
حبات، بخمس يوما كل ويتقوت الليل، ينم لم سإنة أربعين أقاما من تعرف

كله وهذا هو، قال: أنأا ثام الخرة؟ العشاء طهارة على الغداة صلة ويصلي
ثامان سإنة في ولدته - وكانأت زوجته - يعني الرحمن عبد أما أعرف أن قبل

وثالثامئة.ّ وعشرين أربع سإنة من الخر ربيع شهر في ومات ومئتين، وثالثاين
الظاء وفتح باثانتين تحتها من المنقوطة الياء وسإكون النون النيظري: بفتح

أجداد لبعض لقب وهو نأيظرا، إلى النسبة الراء.ّ هذه آخرها وفي المعجمة
من نأيظرا، بابن المعروف النظيري يونأس بن إبراهيم بن حمدان بن إبراهيم

الصريفيني، أيوب بن شعيب عن بغداد.ّ حدث نأواحي من العاقول دير أهل
داود وأبي العطاردي، الجبار عبد بن وأحمد الدقيقي، الملك عبد بن ومحمد

عاقولي.ّ  الدير إبراهيم بن محمد ابنه عنه السجستانأي.ّ روى
الله عبد عن النيظري.ّ حدث يونأس بن إبراهيم بن حمدان جعفر أبو ووالده
حمدان بن إبراهيم بن محمد ابنه ابن عنه النرسإي.ّ روى حماد بن العلى

القاضي.ّ
العاقول، دير قاضي النيظري، حمدان بن إبراهيم بن محمد بكر أبو وابنه

بن إسإماعيل بن عمر وعن إبراهيم، وأبيه حمدان، جده عن ببغداد وحدث
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الشنانأي، الحسين بن ومحمد البرتي، مكرما بن وأحمد الثقفي، غيلن أبي
القاسإم وأبي الكوفيين، زيدان بن الله وعبد المقانأعي، العباسا بن وعلي

بكر وأبي الحضرمي، هارون بن محمد حامد وأبي الهيثم، بن وزيد البغوي،
محمد أبو عنه وغيرهم.ّ روى صاعد بن محمد بن ويحيى داود، أبي بن

وأبو التنوخي، القاسإم وأبو الزهري، القاسإم وأبو الخلل، محمد بن الحسن
بدير ثاقة.ّ وتوفي كان بشران.ّ وقيل: إنأه بن الملك عبد بن محمد بكر

وثالثامئة.ّ ثامانأين سإنة الول ربيع شهر في العاقول
النسبة باثانتين.ّ هذه تحتها من المنقوطة الياء وسإكون النون النيلي: بكسر

بها وأقمت والكوفة.ّ دخلتها بغداد بين الفرات على بليدة وهي النيل، إلى
البصرة.ّ  من منصرفي يومين

وفيهم صناعته، من إليه ينسب وما وشرائه، النيل بيع إلى نأسبوا وجماعة
وغيرهما.ّ  وأصبهان بنيسابور كثرة
دينار بن خالد الوليد أبو فهو البليدة، النيل إلى بالنأتساب المشهور فأما

العكلي، والحارث الحسن، عن النيل.ّ حدث يسكن كان الشيبانأي، النيلي
العميدي.ّ يحيى بن وعمارة وعطاء، قرة، بن ومعاوية الله، عبد بن وسإالم

الشيبانأي.ّ بكير بن ويونأس الطنافسي، عبي بن الثوري.ّ ومحمد عنه روى
الكوفة بين دمينة وهي النيل سإكن دينار بن الرازي: خالد حاتم أبي ابن قال

حاتم أبو ثاقة.ّ وقال شيخ حنبل: هو بن أحمد الصل.ّ قال بصري وواسإط،
حديثه.ّ يكتب النيلي الرازي: خالد

الزهري.ّ سإنان بن الله عبد عن النيلي.ّ يروي مروان بن صباح سإهل وأبو
نأاجية.ّ ابن عنه حدث

النيلي.ّ الحجاج بن وإبراهيم
المستملي.ّ النيلي الفتيح بن ومحمد
بن الله عبد عنه صدقة.ّ روى بن إبراهيم عن النيلي.ّ حدث الوزير بن وحميد
بالقوي.ّ البصري.ّ وليس الروحي محمد

مسلم.ّ بن الوليد عن طوق.ّ حدث ابن رحبة النيلي.ّ من خالد بن ومحمد
يقال مدينة وقال: من مشايخه جمع في وذكره الرازي، حاتم أبو عنه حدث

النيل.ّ صدوق.ّ لها
بن مهلب عن بصري.ّ حدث النيلي، الراسإبي خالد بن محمد الله عبد وأبو

بن خال بن ماكول: ومحمد ابن الطبرانأي.ّ قال القاسإم أبو عنه العلء.ّ روى
تقدما الذي الرحبي لعله الحرانأي، القاسإم بن هاشم عن يروي النيلي يزيد

ذكره.ّ
بن محمد عن واسإطي.ّ حدث النيلي، هارون بن الله عبد بن حبيش بكر وأبو

قال ثام ماكول، ابن كله هذا البهري.ّ ذكر بكر أبو عنه حدث النسائي، حرب
شاعر، النيلي.ّ فقيه الحسين بن محمد الرحمن عبد الترجمة: وأبو آخر في

ًا منه سإمع الدلويي.ّ حامد أبو شعره من شيئ
ورع، فاضل إماما بن العزيز عبد بن محمد هو النيلي الرحمن عبد قلت: أبو

منه حسن.ّ سإمع شعر وله وغيره، حمدان بن عمرو أبي من الكثير سإمع
أحمد بن الملك عبد سإعيد أبو عنه وحدثانا كتبهم، في عنه ورووا المتقدمون
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أربعين سإنة حدود في سإواه.ّ وتوفي عنه يحدثانا ولم النيسابوري، الخرقي
وأربعمئة.ّ

آخرها وفي باثانتين تحتها من المنقوطة الياء وسإكون النون النيهي: بكسر
صغيرة.ّ منها:  وإسإفزار سإجستان بين بلدة وهي نأيه، إلى النسبة هذه الهاء،

حفص بن عمر بن محمد بن الحسين بن الرحمن عبد بن الحسن محمد أبو
تفقه الله، رحمه الشافعي بمذهب عارف ورع، فاضل إماما النيهي، زيد بن

عنه وانأتشر بعده، ودرسا الفقه، في وبرع محمد، بن الحسين القاضي على
المروروذي.ّ سإمع أحمد بن إبراهيم إسإحاق أبي أسإتاذنأا أسإتاذ وهو الصحاب
البغوي العلء بن محمد بن محمد الله عبد أبي ومن أسإتاذه، من الحديث

وأربعمئة.ّ ثامانأين سإنة حدود في وفاته وغيرهما.ّ وكانأت
النيهي.ّ إماما الرحمن عبد ب الله عبد بن الرحمن عبد محمد أبو أخيه وابن

ونأشره، الحديث في راغب الفتاوي، في مصيب للمذهب، حافظ دين، فاضل
عليه وتخرج الفراء، بن مسعود بن الحسين على الخلق.ّ تفقه حسن

الصلة كثير النفس، مبارك وكان والفقهاء، العلماء من كثيرة جماعة
بن الله عبد محمد أبا أسإتاذه سإمع والعمل، العلم بين جمع والعبادة،
التاجر محمد بن الجبار عبد الفضل وأبا الحافظ، الطبسي الحسين

من وغيرهم الحافظ الدقاق الواحد عبد بن محمد الله عبد وأبا الصبهانأي،
القاسإم لبي الصغير المعجم كتاب عليه وقرأت الروذ، بمرو الغرباء.ّ لقيته

مرو وورد بها، مقامي مدة الروذ بمرو أماليه مجالس وحضرت الطبرانأي،
ولدته.ّ الصغير.ّ وكانأت بالمعجم وحدث وأربعين، ثالث سإنة

الواو حرف
واللف الواو باب

المعجمة.ّ الشي آخرها وفي المكسورة الموحدة والباء الواو الوابشي: بفتح
زيد بن عباية وأخوه عيلن، قيس بن عمرو بن زيد بن وابش إلى النسبة هذه
منها:  مصر من بطن

بن وعبثر الضحاك، عن وأبيه شريك عن الوابشي.ّ يروي عيسى بن محمد
بن وعلي مصعب، بن الرحمن عبد بن يزيد عنه الحوصا.ّ روى وأبي القاسإم،

الدورقي.ّ إبراهيم بن وأحمد عباد، بن وشهاب الحمر، جعفر
الشعبي عن الوابشي.ّ يروي وهب بن الله عبد بن مضرسا الصهباء وأبو

معين.ّ بن يحيى نأعيم.ّ وثاقه أبو عنه والضحاك.ّ روى
المهملة.ّ هذه والصاد بواحدة المنقوطة الباء وكسر الواو الوابصي: بفتح

إليها:  وابصة.ّ والمنتسب إلى النسبة
سإعيد عنه هشاما.ّ روى بن الحارث عبد عن الوابصي.ّ يروي خالد بن الله عبد
أيوب.ّ  أبي بن

وابصة بن الرحمن عبد بن صخر بن الرحمن عبد بن السلما عبد الفضل وأبو
قاضي كان معبد، بن وابصة ولد من الوابصي، الرقي السإدي معبد بن

الصغانأي، إسإحاق بن محمد عنه ذلك.ّ روى بعد بغداد قضاء ولي ثام الرقة،
وأبو البار، علي بن وأحمد القرقسانأي، الرحمن عبد بن محمد الصبع وأب

المتوكل، أياما في ببغداد القضاء ولي ثام الرقة قاضي الحرانأي.ّ وكان عروبة
ًا، الطريقة جميل وكان وقال المتوكل، أياما في أكثم بن يحيى فصرفه عفيف
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ًا له فذكر الوابصي؟ صرفت ليحيى: لم الكتوكل الفقه، في صعفه أراه شيئ
ًا، بغداد أهل إلى المتوكل قال: فكتب ًا وكتب كتاب القاضي يسم ولم فيه، عهد

ويحضر ببغداد الجامع يحضر أن وأمره قوصره، يعقوب مع وأنأفذهما فيه،
ودفعه العهد، في اسإمه وقع به رضوا فإن الوابصي، عن ويسألهم الناسا

الرصافة.ّ قال: فرأيتهم جامع إلى الناسا وجمع يعقوب، إليه.ّ قال: فوافى
كتاب عليهم قرأ الناسا.ّ ثام كثرة من الجمعة يوما كدخولهم الجامع يدخلون
على فأجمعوا الوابصي، عن مسألتهم وفيه حاضر، والوابصي المتوكل
بالخصوما، له: ادع فقيل فقبله، القضاء، على العهد إليه فسلم به، الرضى
فصار قاما ثام أمرهما، في فنظر خصمان، فحضر حاجة، له بمن له فدعى

ومئتين.ّ وأربعين سإبع سإنة بالرقة ذلك.ّ ومات بعد ينظر ولم منزله، إلى
النون.ّ آخرها وفي الكاف، ثام الموحدة الباء وسإكون الواو الوابكني: بفتح

فراسإخ.ّ ثالثاة على بخارى قرى من قرية وهي وابكنة، قرية إلى النسبة هذه
غرمل.ّ اسإمه جندب وأبو الوابكني، جندب أبي بن يعقوب يوسإف أبو منها
ومحمد إسإحاق، بن المسيب بها.ّ سإمع العلماء وأدرك خراسإان، إلى رحل

بن حبان محمد وأبا البخاري، حفص بن أحمد حفص وأبا البيكندي، سإلما بن
السعدي، حجر بن وعلي المروزي، آدما بن وحامد الكشميهني، موسإى
بن محمد بن شاهد أحمد أبو عنه وغيرهم.ّ روى الطوسإانأي نأصر بن وسإويد

بن محمود بن أحمد حامد وأبو حماد، بن حاتم بن أحمد حفص وأبو يوسإف،
البخاريون.ّ  طالب

الصراما سإهل بن موسإى بن جيت بن طالب بن محمود بن أحمد حامد وأبو
الكبير.ّ حفص أبي بن الله عبد أبي عن الوابكني.ّ يروي

عن يروي بخارى أهل من الوابكني، الياسا بن النضر بن محمد الله عبد وأبو
وأسإباط نأاصح، بن الليث بن وأحمد زهير، بن وأحمد الحكم، عبد بن سإفيان

بكر أبو عنه غرمل.ّ روى بن ويعقوب حفص، أبي بن الله عبد وأبي اليسع، بن
البخاري.ّ سإلما بن عصاما بن داود بن محمد

إلى النسبة اللما.ّ هذه آخرها وفي الموحدة الباء وكسر الواو الوابلي: بفتح
محمد بن إسإحاق بن محمد بكر أبو وهو إليه، المنتسب لجد اسإم وهو وابل،

بن أحمد النأبار.ّ سإمع أهل من النأباري الوابلي الزدي وابل بن الطل بن
الله عبد بن علي بن محمد الله عبد أبو عنه القرنأجلي.ّ روى يعقوب

قال: وأربعمئة، عشرة ثامان سإنة في بالنأبار منه سإمع أنأه وذكر الصوري،
السنة.ّ  تلك في ومات

القاف.ّ آخرها وفي المثلثة الثاء وبعدها اللف وبعدها الواو الواثاقي: بفتح
أولده.ّ من إليه بالنسبة والمشهور الخلفاء، أحد وهو الواثاق، إلى النسبة هذه
بن إبراهيم العزيز عبد بن محمد بن السلما عبد بن الواحد عبد القاسإم أبو

وأبا الوراق، إسإماعيل بن محمد بغداد.ّ سإمع أهل من الواثاقي، بالله، الواثاق
الخطيب علي بن أحمد بكر أبو عنه شاهين.ّ روى بن أحمد بن عمر حفص

ًا.ّ وكانأت وكان عليه، وأثانى الحافظ، وخمسين سإبع سإنة في ولدته صدوق
وأربعمئة.ّ وعشرين خمس سإنة بعد ومات وثالثامئة،

واثالة، إلى النسبة بثلث.ّ هذه المنقوطة الثاء وكسر الواو الواثالي: بفتح
النسبة:  بهذه والمشهور
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المخدج.ّ روى قصة في عنه الله رضي علي عن الواثالي.ّ يروي المؤمن أبو
العجلي.ّ عبيد بن سإويد عنه

بن موسإى عنه.ّ قاله الله رضي هريرة أبا الواثالي.ّ سإمع المنذر بن وحمران
البخاري.ّ العبدي.ّ قاله الخضر أبي عن إسإماعيل،

رسإول صاحب السإقع بن واثالة إلى نأسبوا النهر وراء وما بخراسإان وجماعة
العزى عبد بن السإقع بن واثالة قرصافة أبو وهو وسإلم، عليه الله صلى الله
اللثي.ّ ليث بن سإعد بن غيرة بن نأاشب بن ياليل عبد بن

بن إبراهيم إسإحاق أبو الجازة في فشيخنا النهر وراء ما أهل من فأما
زياد.ّ  بن إسإماعيل

عبد بن ضنة بن حراما بن هند بن واثالة بن زيد بن عذرة حبيب: في ابن وقال
ًا: في حبيب ابن كبير.ّ وقال بن بن عوف بن عمرو بن واثالة القيس عبد أيض

نأكيز.ّ بن وديعة بن عمرو بن أنأمار بن بكار
العين آخرها وفي اللف بعد المهملة الدال وكسر الواو الوادعي: بفتح
عمرو بن وادعة وهو همدان، من بطن وهو وادعة، إلى النسبة المهملة.ّ هذه

خيوان بن جشم بن حاشد بن جشم بن مالك بن رافع بن نأاشج بن عامر بن
إليه:  بالنسبة والمشهور همدان، بن نأوف بن
القاضي، الوادعي حبيب بن الحسين بن - محمد الحاء - بفتح حصين أبو

اليربوعي، يونأس بن أحمد عن بها وحدث بغداد، قدما الكوفة، أهل ممن
وعبد والق، بن وجندل سإلما، بن وعون الحمانأي، الحميد عبد بن ويحيى
بن والحسين صاعد، بن محمد بن يحيى عنه صالح.ّ روى بن الحميد

سإلمان بن أحمد بكر وأبو السماك، بن عمرو وأبو المحاملي، إسإماعيل
ًا، الخطبي.ّ وكان علي بن وإسإماعيل النجاد، أبو المسند.ّ وقال صنف فهم
سإت سإنة رمضان شهر في بالكوفة ثاقة.ّ ومات الدارقطني: كان الحسن

ومئتين.ّ وتسعين
ًا.ّ وكان قاضي
الكوفة.ّ أهل من الوادعي، ثام الهمدانأي الجدع بن مسروق عائشة وأبو

الهاء.ّ في ذكرته
ًا.ّ حاتم: أراه أبي ابن عمارة.ّ قال ابن ويقال الوادعي عامر بن وجميل كوفي

نأشيط.ّ بن إسإماعيل عنه عمر.ّ روى بن الله عبد بن سإالم عن روى
وهي القرى، وادي إلى النسبة المهملة.ّ هذه الدال وكسر الواو الوادي: بفتح

البستي: حبان بن محمد حاتم أبو الشاما.ّ قال يلي مما بالحجاز قديمة مدينة
رجل عن الشاما.ّ يروي من القرى وادي أهل من الوادي، علي المعارك أبو
القتبانأي.ّ  عباسا بن عياش عنه المقداد.ّ روى عن

في مصر.ّ توفي أرض وإلى القرى، وادي أهل من العذري، جون بن وحزما
مئتين.ّ سإنة رجب

الحديث معنا يكتب حنبل.ّ كان بن أحمد أصحاب من شاب لجد اسإم والوادي
صالح أبو وهو السلمي، نأاصر بن محمد الفضل أبي شيخنا على وقرأ ببغداد،

عبد بن محمد بكر أبي من معنا البغدادي.ّ سإمع الوادي بن نأجا بن الله سإعد
السمرقندي عمر بن أحمد بن إسإماعيل القاسإم وأبي النأصاري، الباقي

شاء إن وخمسمئة وثالثاين سإبع سإنة في الربعين أبناء من وكان وغيرهما،
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الله.ّ
وادي أهل من الوادي، المطرفي إبراهيم بن أحمد بن إسإحاق يعقوب وأبو

أبو عنه المكي.ّ روى الديبلي إبراهيم بن محمد جعفر أبي عن القرى.ّ يروي
الحافظ.ّ النسوي عبدوسا بن محمد بن أحمد بكر
زكريا يحيى أبي عن الوادي.ّ يروي المخزومي عيسى بن سإليمان هشاما وأبو
النسوي.ّ عبدوسا بن بكر أبو عنه البصري.ّ روى الساجي الرحمن عبد بن

أبو الوادي.ّ قال العذري قيس بن الله عبد بن معاذ بن هدية بن زفر بن وعرة
أحمد عنه مصر.ّ روى قدما القرى، وادي أهل المصري: من يونأس بن سإعيد

صالح.ّ بن علي بن
بن إسإحاق بن حمزة بن محمد بن الحسن بن زيد بن الحسن محمد وأبو
وادي أهل من الوادي، الجعفري طالب أبي بن جعفر بن الله عبد بن علي

القلنأسي محمد بن جعفر وعن أبيه، عن بها وحدث بغداد، القرى.ّ قدما
أحمد بن محمد الحسن أبو عنه القيسي.ّ روى رماح بن الله وعبيد الرملي،

الحسن محمد أبا أن بنا الفرات: اتصل بن الحسن أبو البزاز.ّ قال رزق بن
في الري إلى الحاج مع هنا ها من خروجه في توفي الجعفري زيد بن

وثالثامئة.ّ وأربعين أربع سإنة الخر ربيع شهر في الطريق
مطير.ّ روى بن سإليم عن القرى.ّ يروي وادي أهل من الوادي، نأصر بن وزياد
الوهاب.ّ عبد بن بكر عنه

من عنه، الله رضي عفان بن عثمان مولى إبراهيم بن خلف بن وإسإماعيل
وكان فقال: أدركته، عنه، أبي حاتم: سإألت أبي ابن القرى.ّ قال وادي أهل

شيخ.ّ قال: هو حاله؟ القرى.ّ قلت: ما وادي يسكن
ذي عن الوادي.ّ روى أهل حاتم: من أبي ابن الوادي.ّ قال سإليم بن مطير

ابناه عنه العنبري.ّ روى وعمير البلوي، الشموسا وأبي الزوائد، وذي اليدين،
ذلك.ّ يقول أبي وسإليم.ّ سإمعت شعيث

الوادييني: بفتح الواو وبعدها اللف والدال المهملة المكسورة وفتح الياء آخر الحروف
بعدها ياء أخرى وفي آخرها النون.ّ هذه النسبة إلى الواديين، وهي بلدة في جبال

فيها: الشراة بقرب مدائن قوما لوط المخسوفة.ّ وقال الشاعر 
.ّ غريب الداويين في امشتهروإنأنـي الواديين هبوط أحب

أبي عن الداوييني.ّ يروي المثنى بن محمد بن موسإى بن محمد بكر أبو منها
محمد بن أحمد بكر أبو عنه البلدي.ّ روى إبراهيم بن سإفيح بن حميد العباسا

بالواديين.ّ منه سإمع أنأه وذكر الحافظ، النسوي عبدوسا بن
الراء.ّ هذه آخرها وفي اللفين بين المعجمة والذال الواو الواذاري: بفتح

إليها:  بالنسبة أصبهان.ّ والمشهور قرى من قرية وهي واذار، إلى النسبة
أبو العلء المحسن بن إبراهيم بن أحمد الواذاري.ّ روى عنه أبو علي الحسن بن عمر
بن يونأس الحافظ.ّ وتوفي بعد الربعمئة.ّ أنأشدنأا أبو حفص عمر بن الشيرازي بمرو،

أنأشدنأا أوب عبد الله محمد بن عبد الواحد الحافظ، سإمعت أبا علي بن يونأس، سإمعت
أبا العلء الواذاري يقول: قال أبو القاسإم بن عباد في المعجم الكبير للطبرانأي: يصف

ًا:  شعر
معجم في وجدنأا قد

البلـدان سإائر في فقدنأاه ماالطبرانأي
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مـبـان كل رفعن ومتونسإـنـاد فـيهـا ليس بأسإانأيد
المستورد بن الله عبد بن مسلم بن جبلة بن مصقلة بن أحمد علي وأبو

عن يروي الحديث، كثير ثاقة، أصبهان.ّ كان واذار أهل من الواذاري، التيمي
إبراهيم بن أحمد الله عبد عنه الطريقي.ّ روى المنذر بن علي مثل العراقيين

وثالثامئة.ّ ثامان سإنة الخرة جمادى في ومات المديني، المؤدب
الواذاري.ّ التيمي مصقلة بن جبلة بن جهم بن الحسن علي أبو عمه وابن
بن الله وعبد عمرو، بن إسإماعيل عن يروي واذار قرية في يسكن كان

عنه الواقدي.ّ روى عن المغازي كتاب الفرج بن الحسين عن وروى عمران،
وغيرهما.ّ يعقوب بن أحمد بن مهزما.ّ ومحمد بن محمد بن الرحمن عبد

ومئتين.ّ التسعين بعد وتوفي
سإلمة عن التفسير يروي صدوق.ّ كان ثاقة الواذاري، المعبر جعفر بن ومحمد

إبراهيم.ّ بن أحمد بن محمد عنه شبيب.ّ روى
بن يحيى بن أحمد عن الواذاري.ّ يروي مصقلة بن محمد بن أحمد علي وأبو

إبراهيم بن محمد بكر أبو عنه روى طالب أبي بن والعباسا السوسإي، مالك
المقرئ.ّ بن

النونأين.ّ بين اللف وبعدها اللف بينهما المعجمة والذال الواو الواذنأانأي: بفتح
منها:  أصبهان، قرى من قرية وهي واذنأان، إلى النسبة هذه
أهل من الواذنأانأي، قيس بن الحنف بن بحر بن مالك بن أحمد جعفر أبو

السرنأجانأي.ّ إسإحاق أبو عنه أصبهان.ّ روى
إلى النسبة المثلثة.ّ هذه الثاء آخرها وفي الراء وكسر الواو الوارثاي: بفتح

الوارثاي، الرازي الرحمن عبد بن الحسن بن محمد بكر أبي جد وهو الوارث،
وقال: ابن بغداد تاريخ في الخطيب بكر أبو الوارث.ّ ذكره بابن يعرف

الله عبد أبي عن وحدث مهدي، بن عمر أبي أياما في علينا قدما الوارث
أحاديث.ّ  عنه الرجانأي.ّ علقت ماسإك بن أحمد بن محمد

- أو اسإم وهو وارة، إلى النسبة الراء.ّ هذه آخرها وفي الواو الواري: بفتح
بن مسلم بن محمد الله عبد أبو وهو إليه، المنتسب أجداد - لبعض لقب

بابن المعروف الري، أهل من الواري، الرازي وارة بن الله عبد بن عثمان
ًا، وارة.ّ كان ًا، حافظ ًا، متقن ًا مكثر ًا، أمين ًا، صدوق تيه فيه كان أنأه غير فهم

عاصم أبا والشاما.ّ سإمع والحجاز العراق إلى رحلة وعجرفية.ّ له وتكبر
عاصم بن وعمرو العبسي، موسإى بن الله وعبيد النبيل، مخلد بن الضحاك
المغيرة وأبا الفريابي، يوسإف بن ومحمد الدمشقي، مسهر وأبا الكلبي،

عبد عنه وغيرهم.ّ روى الجزري أعين بن موسإى بن ومحمد الحمصي
آخرهم وجماعة صاعد، بن محمد بن ويحيى خراش، بن يوسإف بن الرحمن

أبي مثل والكبراء القدماء من جماعة منه وسإمع الدوري، مخلد بن محمد
البخاري.ّ  إسإماعيل بن ومحمد الذهلي، يحيى بن محمد الله عبد

في يتقعر فقعد وارة، بن مسلم بن محمد الشاذكونأي: جاءنأي سإليمان وقال
لي: ألم قال ثام الري، أهل قال: من أنأت؟ بلد أي له: من قال: قلت كلمه،

عن روى قال: قلت: من الرحلتين، ذو أنأا بنبئي؟ تسمع ألم خبري؟ يأتك
ًا البيان من وإن حكمة، الشعر من وسإلم: " إن عليه الله صلى النبي " سإحر

نأعيم قال: أبو أصحابك؟ أصحابنا.ّ قال: قلت: من بعض قال: فقال: حدثاني
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بالدرة.ّ قال: الغلما قال: فأتانأي بالدرة ائتني غلما وقبيصة.ّ قال: قلت: يا
أن آمن ما عندي من تخرج خمسين.ّ فقلت: أنأت الغلما ضربه حتى فأمرته

غلمانأنا.ّ  بعض تقول: حدثانا
وارة ابن في وكان الكوفي، كريب أبي إلى وارة بن مسلم بن محمد وجاء

ذو أنأا نأبأي؟ يأتك ألم خبري؟ يبلغك كريب: ألم لبي فقال وتكبر، بأو
وارة، وما كريب: وارة، أبو له وارة.ّ فقال بن مسلم بن محمد أنأا الرحلتين،

ُا حدثات ول حدثاتك، ل فوالله قم، وارة؟ ما أدراك وما فيهم.ّ وكانأت أنأت قوم
ومئتين.ّ سإبعين سإنة رمضان شهر في بالري وفاته

المعجمة.ّ  الذال آخرها وفي اللف بعد الزاي وسإكون الواو الوازذي: بفتح
ًا.ّ هذه لها: واذ ويقال ويزد، إلى النسبة هذه قرى من قرية إلى النسبة أيض

محمد إليها: أبو منها: والمنتسب فراسإخ أربعة على بشاوذار سإمرقند
الباهلي، حفص بن عمر حفص أبي عن يروي الوازذي إبراهيم بن إسإحاق
بن سإهل بن ومحمد البصري، دهيم بن وثاوابة الكاغذي، هاشم بن وسإعيد

الحسن بن مسعود بن بكر عنه الحرانأي.ّ روى شعيب وأبي الجزري، حماد
وغيره.ّ الفرنأكدي الوراد بن

المهملة.ّ هذه العين آخرها وفي اللف بعد الزاي وكسر الواو الوازعي: بفتح
بن نأصر بن محمد وهو إليه، المنتسب لجد اسإم وهو الوازع، إلى النسبة
بن الرحمن عبد عن بغداد.ّ حدث أهل من الوازعي، البزاز الوازع بن حميد
الباقي عبد الحسين أبو عنه الرزي.ّ روى الله عبد بن ومحمد الزدي، صالح

الحافظ.ّ  الطبرانأي أيوب بن أحمد بن سإليمان القاسإم وأبو القاضي، قانأع بن
إلى نأسب الجمال-بالجيم- الوازعي، الوازع بن الحسن بن محمد داود وأبو

جده.ّ
بن النضر عن المروزي، عاصم أبي عن بها وحدث بغداد، وقدما مرو أهل من

حديث جمعه في الدوري مخلد بن محمد عنه وغيره.ّ روى السياري محمد
الله.ّ رحمه حنيفة أبي

المعروف المعلم، البلخي كثير بن غالي بن وازع بن يحيى بن وأحمد
أحمد بن إبراهيم عنه الصبغ.ّ روى بن عن بلخ.ّ يروي أهل بحمدان.ّ من

البلخي.ّ المستملي
مواضع: خمسة إلى النسبة المهملتين.ّ هذه والطاء السين الواسإطي: بكسر

أولها: واسإط العراق، ويقال لها: واسإط القصب، بناها الحجاج بن يوسإف أمير العراق
سإنة ثالث وثامانأين من الهجرة.ّ وقيل لها: واسإط، لنأها في وسإط العراقين: البصرة
والكوفة، وهي واسإطتها.ّ خرج منها جماعة من أهل العلم في كل فن، وفيهم كثرة

وشهر.ّ وصنف تاريخها أسإلم بن سإهل بحشل.ّ
والثانأي: منسوب إلى واسإط الرقة.ّ قال أبو علي محمد بن سإعيد الحرانأي صاحب تاريخ

الرقة: والمشهور منها سإعيد بن أبي سإعيد الواسإطي، واسإم أبيه مسلم بن ثاابت.ّ
ًا.ّ حدث أبوه مسلم عن شريك وغيره.ّ ًا صالح خراسإانأي سإكن واسإط الرقة وكان شيخ

قال أبو علي: سإمعت الميمونأي يقول: ذكروا أن الزهري لما قدما واسإط الرقة عبر
إليه سإبعة من أهل الرقة، وذكر قصة.ّ

والثالث: واسإط نأوقان، وهي قرية على باب نأوقان طوسا يقال لها: واسإط اليهود.ّ
مضيت إلى هذه القرية، وسإمعت بها من أبي بكر محمد بن الحسين الواعظ، يروي عن

أبي القاسإم إسإماعيل بن الحسين السنجبستي الفرائضي.ّ
والرابع: منسوب إلى واسإط مرزاباد، وهي قرية بالقرب من مطيراباذ.ّ كان بها جماعة
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من الفضلء.ّ أنأشدنأا أبو العلء أحمد بن محمد بن الفضل الحافظ من لفظه بجامع
أصبهان، أنأشدنأا أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسإي الحافظ، أنأشدنأا أبو عبد الله

أحمد بن علي الواسإطي-واسإط هذه القرية- أنأشدنأا أبو النجم عيسى بن فاتك
بها: الواسإطي- من هذه القرية لنفسه من قصيدة مدح بها بعض العمال 

قـدري على له شكري لكنلـه شكـرت قدره على وما
وأنأغمه السهى شكري لن
البـدر من السهى وأين بدرال

الواسإطي.ّ الصديق بن محمد منها ببلخ، قرية وهي واسإط، والخامس: إلى
طاهر بن الفضل بن علي عنه البلخي.ّ روى العور هلل بن سإيف عن يروي

الله.ّ رحمه الحافظ الله عبد أبي للحاكم نأيسابور تاريخ في البلخي.ّ وحديثه
المقدسا، ببيت نأزيل الواسإطي، محمد بن أحمد بن عمر حفص أبو وأما

أبا أبوه.ّ سإمع أو هو إما المقدسا ببيت سإكن العراق، من أصله أن ظني
عنه المقدسإيين.ّ روى يونأس بن عمر ابني محمد طالب وأبا أحمد، العباسا

عمر وقال: كان شيوخه، معجم في النخشبي محمد بن العزيز عبد محمد أبو
ابنه وكان ذلك، ترك ثام عليه، الله صلوات الخليل إبراهيم عند يخطب
بإفادة بكر أبي أخيه أصل من المقدسا ببيت عنه وكتب ذلك، بعد يخطب
ذكر.ّ رجاء.ّ هكذا بن مشرف
العزيز عبد عنه الواسإطي.ّ روى محمد بن أحمد بن محمد بكر أبو وأخوه

الجيم وكر المعجمة الشين وسإكون الواو المقدسإي.ّ الواشجردي: بفتح
راء وهي واشجرد، إلى النسبة المهملة.ّ هذه الدال آخرها وفي الراء وسإكون

والقصى، الدنأى فضله يعرف الذي به المتبرك الثغر بها وكان جيحون، نأهر
الرباطات وبها أسإعار، أرخص الفاق.ّ وأسإعارها من يقصدونأه والخلق

السإلما ابتداء في بها كانأت التي والحروب العجيبة، والثاار المشهورة،
الكتب.ّ  في مسطورة معروفة

بني إلى النسبة المهملة.ّ هذه والحاء المعجمة الشين الواشحي: بكسر
الزدي: دريد بن بكر أبو البصرة.ّ قال نأزلت الزد، من بطن وهم واشح،

 أو بثوبه الرجل توشح من الواشح واشتقاق
ًا.ّ والمشهور اتخذه إذا بسيفه حرب بن سإليمان أيوب النسبة: أبو بهذه وشاح

من مدة مكة قضاء على كان البصرة، أهل من الزدي، الواشحي بجيل بن
زيد، بن وحماد سإلمة، بن وحماد الحجاج، بن شعبة عن المأمون.ّ يروي قبل

الزرقي، الوليد أبو عنه درهم.ّ روى بن زيد بن وسإعيد فضالة، بن ومبارك
وأبو الجمحي، الحباب بن الفضل خليفة وأبو البخاري، إسإماعيل بن ومحمد

صفر، في ومئة أربعين سإنة مولده وغيرهم.ّ وكان الرازيان حاتم وأبو زرعة
بن فقال: سإليمان الرازي حاتم أبو ومئتين.ّ ذكره وعشرين أربع سإنة ومات
وليس الفقه، وفي الرجال، في ويتكلم يدلس، ل كان الئمة، من إماما حرب
آلف عشرة من نأحو حديثه من ظهر وقد منه، أكبر ولعله عفان، بدون

ًا يده في رأيت ما حديث، التبوذكي سإلمة أبي من إلي أحب وهو قط، كتاب
حرب بن سإليمان مجلس حضرت شيء.ّ فلقد كل وفي سإلمة بن حماد في

قصر عند مجلسه وكان رجل، ألف أربعين مجلسه حضر من فحزروا ببغداد،
القواد من جماعة حوله وحضر سإليمان، فصعد منبر، شبه له فبني المأمون،

سإتر أرسإل وقد القصر، باب فتح قد قصره فوق والمأمون السواد، عليهم
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عقيل، بن حوشب حديث شيء أول فسأل يملين بما يكتب خلفه وهو شف،
يقولون: ل وهم مرات، عشر من أكثر عقيل بن حوشب قال: حدثانا قد ولعله

نأسمع.ّ يقولون: ل ذلك كل يليه كل وثالثاة ومستمليان مستمل فقاما نأسمع،
جماعة فذهب المستملي، هارون يحضر أن إل الرأي قالوا: ليس حتى

فسكتوا، الرعد، خلف صوته فإذا ذكرت؟ قال: من حضر فلما فأحضروه،
حدث إل حديث عن يسأل ل وكان هارون، واسإتملى كلهم، المستملون وقعد

وإذا أيوب؟ أبو حدثاكم فقال: ما عفان، فأتينا مجلسه، من فقمنا حفظه، من
ًا مولك حرب: إن بن سإليمان إلى رجل يعظمه.ّ وقيل: جاء هو مات، فلنأ

لذاك المال مني، إليه أقرب درهم.ّ قال: فلن ألف عشرين قيمة وخلف
درهم.ّ إلى محتاج يومئذ دونأي.ّ قال: وهو
النسبة اللما.ّ هذه آخرها وفي المهملة الصاد وكسر الواو الواصلي: بفتح

أبو النسبة بهذه إليه.ّ والمشهور المنتسب أجاد لبعض اسإم وهو واصل، إلى
أهل من الزوزنأي، الواصلي المستملي واصل بن أحمد بن علي القاسإم
الحاكم رفيق وكان النهر، وراء ما إلى وخرج خراسإان بلد في جال زوزن،

وروى جماعة، عن معه وسإمع البيع الحافظ الله عبد بن محمد الله عبد أبي
نأومرد بن أحمد بن ومحمد الرازي، حاتم أبي بن الرحمن عبد محمد أبي عن

بزوزن وتوفي الحافظ، الله عبد أبو الحاكم عنه وغيرهما.ّ روى الدامغانأي
وثالثامئة.ّ  وسإبعين سإت سإنة من المحرما في
بن الوهاب عبد بن نأصير بن الوهاب عبد بن محمد بن الله عبد سإعيد وأبو

أبو العلى.ّ جده جده إلى نأسب الصوفي، الرازي الواصلي واصل بن عطاء
الري، سإكن سإجستان، أهل من التاجر.ّ كان الوهاب عبد بن محمد حاتم
النهر، وراء ما إلى وخرج السن، كبر على خراسإان وقدما بها، سإعيد أبو وولد

بن أيوب بن محمد الله عبد أبا رواياته.ّ سإمع وانأتشرت البلد، بتلك وحدث
عاصم، بن ويوسإف عنه، روى من آخر وكان الرازي، ضريس بن يحيى

وإسإحاق الجوهري، شكر بن ومحمد القاشانأي، مخلد بن محمد بن وجعفر
حاتم أبي بن الرحمن وعبد صاعد، بن محمد بن ويحيى البستي، إبراهيم بن

الوراق، غنجار الله عبد وأبو الحافظ، الله عبد الحاكم وغيرهم.ّ روى الرازي
سإعد أبو عنه روى من وآخر المستغفري، العباسا وأبو الدريسي، سإعد وأبو

وتوفي ومئتين، وثامانأين سإبع سإنة رجب في بالري ولدته وكان الخيرروذي،
وثالثامئة.ّ  وثامانأين اثانتين سإنة الول ربيع في بخارى في

الغزال عطاء بن واصل أصحاب وهم المعتزلة، من والواصلية: فرقة
الحسني الله عبد بن إدريس بلد في منهم قليلة، شرذمة وهم بالمغرب،

الواصلية، لهم قال المنصور جعفر أبي أياما في بالمغرب خرج الذي
الزلية، الصفات ونأفي بالقدر، وهي: القول أشياء، ثالثاة على يدور واعتزالهم
كان عطاء ابن واصل الكبائر.ّ وزعيمهم أصحاب في المنزلتين بين وبالمنزلة

الجماعة بين الخلف ظهر فلما بالبصرة، البصري الحسن مجلس منتابي من
وقلت بتفكيرهم، الخوارج فقالت المسلمين، من الكبائر مرتكبي وبين

الفاسإق أن فزعم الفريقين، قول عن واصل مؤمنون.ّ خرج بأنأهم الجماعة
والكفر اليمان المنزلتين بين منزلة وفصقه كافر، ول مؤمن ل المة هذه من

عنه.ّ فاعتزل مجلسه، عن الحسن وطرده
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آخرها وفي المكسورة الضاد وبعدهما اللف بعدها الواو الواضحي: بفتح
بن مامر عمر أبي لجد اسإم وهو واضح، إلى النسبة المهملة.ّ هذه الحاء
زياد.ّ بن أيوب مسجد أصبهان.ّ إماما أهل من الواضحي، واضح بن أسإيد
القطان، سإعيد بن ويحيى سإليمان، بن ومعتمر عيينة، بن سإفيان عن حدث
يزيد بن أحمد بن محمد عنه الجراح.ّ روى بن ووكيع مهدي، بن الرحمن وعبد

وغيرهما.ّ  صبيح بن محمود بن وأحمد الزهري،
المعجمة.ّ هذا الظاء آخرها وفي المهملة العين وكسر الواو الواعظ: بفتح

منهم:  كثرة، وفيهم ويذكر، يعظ لمن اسإم
بن محمد بن جعفر الواعظ.ّ سإمع المقرئ بكر بن شاذان بن بكر القاسإم أبو

على القرآن وقرأ الشافعي، بكر وأبا قانأع، بن الباقي وعبد الخلدي، محمد
بلل أبي بن وزيد النقاش، عمر أبي بن الحسن وأبي علون، بن بكر أبي

ًا وغيرهم.ّ وكان ًا، عبد ًا، ثاقة، صالح القاسإم أبو عنه التهجد.ّ روى كثير أمين
الزجي.ّ علي بن العزيز وعبد الخلل، محمد وأبو الزهري،

أبي من فبدرت شيء، التميمي الفضل وأبي شاذان بن بكر بين وجرى
بن بكر أبا فقصد التميمي، نأدما ثام وانأصرفا، بكر، على ثاقلت كلمة الفضل
ًا كلمت له: قد وقال يوسإف على ونأدمت عليه، ونأدمت عليه، جفا بشيء بكر

العصر، لصلة يخرج يوسإف ابن له فقال وبينه، بيني تجمع أن وأريد ذلك،
التميمي: أسإألك له فقال عنده، والتميمي يوسإف ابن إلى وجاء بكر، فخرج

أحللتك، حتى فارقتك ما الله! والله بكر: سإبحان فقال حل، في تجعلني أن
إذا من تخاصم أن الواحد: احذر عبد والدي لي التيمي: قال فقال وانأصرف،

ًا.ّ قيل: وكان كان نأمت في ولدته به.ّ وكانأت يخل ل الليل من ورد لبكر منتبه
ودفن وأربعمئة، خمس سإنة شوال في ومات وثالثامئة، وعشرين اثانتين سإنة
حرب.ّ باب
حسن وكان الواعظ العقيلي جعفر بن محمد بن الرحمن عبد نأصر وأبو

ًا، الوعظ في الكلما العباسا أبا رأى الصالحين، صحبة في كان ومقدم
أبي بن الرحمن عبد محمد أبا بالري وسإمع بنيسابور، بعده وسإمع السراج،

وعشرين إحدى سإنة حج فإنأه القاضي، إسإماعيل بن الحسين وببغداد حاتم،
الولى جمادى في وتوفي الحافظ، الله عبد أبو الحاكم منه سإمع وثالثامئة،

بشاهنبر.ّ ودفن سإنة، سإبعين ابن وهو وثالثامئة وسإبعين اثانتين سإنة
المعجمة الظاء آخرها وفي المكسورة المهملة والعين الواو الواعظي: بفتح

أبو النسبة بهذه إليه.ّ والمشهور المنتسب أجداد في واعظ إلى النسبة هذه
إلى رحلة له البخاري، الواعظي خلف بن محمد بن أحمد بن محمد الفضل

بن علي بن ومحمد الزركيانأي، علي بن الحسن بن محمد عن العراق.ّ يروي
كامل بن وأحمد العبادانأي، سإليمان بن أحمد بكر وأبي الجباخانأي، الحسين

سإنة وتوفي الحافظ، غنجار عنه وغيرهم.ّ روى القاضي شجرة بن خلف بن
وثالثامئة.ّ  وثامانأي ثالث

المهملة.ّ الدال آخرها وفي اللف بينهما الفاء وكسر الواو الوافدي: بفتح
وفد الذي الطائي الغضوبة بن مازن بن حبان وهو الوافد، إلى النسبة هذه
بكر أبا الماما أن ببخارى وسإلم.ّ وكتبت عليه الله صلى الله رسإول على

البغدادي يحيى بن محمد جعفر أبي عن روى لما البخاري الفضل بن محمد
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- - بالقاف الواقدي مع يشتبه ل ولكي ليعرف هنا ها قال: الوافدي.ّ فذكرته
علي بن محمد بن حرب بن علي بن عمر بن يحيى بن محمد جعفر أبو وهو
وهو مازن، إلى الموصلي.ّ انأتسب الطائي غضوبة بن مازن بن حبان بن

وسإلم.ّ عليه الله صلى الله رسإول على وفد الذي

وعن حرب بن علي أبيه جد عن بها وحدث بغداد، قدما هذا يحيى بن ومحمد
الجم منه الموصلي.ّ وسإمع الخشاب إسإحاق بن وأحمد علي، بن عمر جده

بن أحمد بن محمد الحسن أبو عنه وروى والغرباء، بغداد أهل من الغفير
القطان، الفضل بن الحسين بن محمد الحسين وأبو البزاز، رزق بن محمد

العكبري عمرو أبي بن أحمد بن البخاري.ّ وعمر الفضل بن محمد بكر وأبو
بن الحسين بن محمد الحسين وأبو البزاز، رزق بن محمد بن أحمد بن محمد

أبي بن أحمد بن وعمر البخاري الفضل بن محمد بكر وأبو القطان، الفضل
البرقانأي بكر أبو عليه المنصور.ّ أثانى بجامع وغيرهم.ّ وأملي العكبري عمرو

محمد الحسن أبي عن وذكر عنه، الخطيب بكر أبو ذكره أمره.ّ هكذا وحسن
المر بالمحمود يكن لم عمر بن يحيى بن محمد أن الفرات بن العباسا بن
وتوفي صفر، في ومئتين وخمسين ثالث سإنة في ولد الرواية.ّ وقيل: إنأه في
معروف.ّ قبر عند ودفن ببغداد، وثالثامئة أربعين سإنة رمضان شهر أول في

بن محمد وذكر الحافظ العبدويي حازما أبي عن الخطيب بكر أبو وحكى
ًا أعرف ول ثاقة، إل أعلمه فقال: ل عمر بن يحيى فيه.ّ قال: وهو تكلم أحد
من وهم الخير القول الخطيب: وهذا حرب.ّ قال بن علي عن حدث من آخر
العبادانأي، سإليمان بن أحمد حرب بن علي عن بعده حدث قد حازما، أبي

البلدي.ّ الماما إبراهيم بن وأحمد
النسبة المهملة.ّ هذه الدال آخرها وفي القاف وكسر الواو الواقدي: بفتح

بن عمر بن محمد الله عبد أبو وهو إليه، المنتسب لجد اسإم وهو واقد، إلى
راشد، بن ومعمر ذئب، أبي بن سإمع أسإلم مولى المديني، الواقدي واقد

وأسإامة جريج، وابن عثمان، بن وربيعة عجلن، بن ومحمد أنأس، بن ومالك
الثوري، وسإفيان جعفر، بن الحميد وعبد جعفر، بن الحميد وعبد زيد، بن

حسان وأبو سإعد، بن محمد كاتبه عنه هؤلء.ّ روى سإوى كثيرة وجماعة
بن والحارث نأاصح، بن عبيد بن وأحمد الصغانأي، إسإحاق بن ومحمد الزيادي،

يخف ولم ذكره، وغربها الرض شرق طبق من وغيرهم.ّ وهو أسإامة أبي
من العلم فنون في بكتبه الركبان وسإارت أمره، الناسا أخبار عرف أحد على

والحداث وسإلم عليه الله صلى النبي وأخبار والطبقات والسير المغازي
واختلف الفقه وكتب وسإلم، عليه الله صلى وفاته وبعد وقته في كانأت التي

ًا ذلك.ّ وكان وغير الحديث في الناسا ًا جواد ًا كريم وولي بالسخاء مشهور
في ومئة.ّ ووفاته ثالثاين سإنة ولد أنأه وذكر منها، الشرقي بالجانأب القضاء

الجانأب من بغداد من انأتقل لما ومئتين.ّ وقيل: إنأه سإبع سإنة الحجة ذي
له وقيل: كان وقر، ومئة عشرين على كتبه حمل الغربي إلى الشرقي

تكلموا كتبه.ّ وقد من أكثر كان حفظه الكتب: وقيل: إن من قمطر سإتمئة
فيه.ّ 
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لبيه عن الواقدي.ّ حدث واقد عمر بن محمد بن محمد الله عبد أبو وابنه
ًا وحدث وغيره، التاريخ بكتاب بن عباسا عنه داود.ّ روى بن موسإى عن أيض

وغيرهما.ّ المعمري إسإحاق بن وإسإماعيل الترفقي، الله عبد
الواقدي واقد بن الرحمن عبد بن الله عبيد شبيل أبي بن واقد الحسين وأبو

الدقاق.ّ
يونأس بن محمد العباسا وأبي الدمياطي، سإهل بن وبكر أبيه، عن حدث

وغيرهما.ّ شاهين بن حفص وأبو الدارقطني، الحسن أبو عنه الكديمي.ّ روى
في بطن إلى النسبة بعده.ّ هذه والفاء القاف وكسر الواو الواقفي: بفتح

بن واقف بن أمية بن هلل واقف.ّ منهم بنو لهم يقال النأصار، من الوسا
وممن بدر أهل الواقفي.ّ من النأصاري الوسا بن مالك بن القيس امرئ

الثلثاة تعالى: " وعلى الله عليهم.ّ قال تيب الذي الثلثاة أحد وهو شهدها،
".ّ  خلفوا الذين

وهو سإالم بن كعب بن مجدعة بن نأجدة بن رفاعة بن الله عبد بن وهرمي
ًا، إل والمشاهد الخندق الواقفي.ّ شهد واقف الذين البكاءين أحد وهو تبوك

الله عبيد عنه " روى الدمع من تفيض وأعينهم فيهم: " تولوا تعالى الله قال
خزيمة روى وقد عتبة، بن فيه: هرمي الوائلي.ّ وقيل الحصين بن الله عبد بن
ثاابت.ّ بن

النأصاري، الواقفي رافع بن حنظلة بن عبيد بن عمرو بن محمد سإهل وأبو
وأيوب سإيرين، ابن مثل والبصريين الحسن عن البصرة.ّ يروي أهل من

المشاهير، عن بالمناكير يتفرد ممن وهو البصرة، أهل عنه السختيانأي.ّ روى
بن الله وعبيد المبارك، بن الله عبد عنه به.ّ روى احتجاج غير من حديثه يعتبر

بن وكامل الجعد، بن وعلي النعمان، بن وشريح الحباب، بن وزيد موسإى،
القاضي.ّ الوليد بن وبشر الجحدري، طلحة

 
بالبصرة ينزل وغيره.ّ وكان معين بن يحيى أوابد.ّ وضعفه الحسن عن روى

أوابد.ّ الحسن عن روى الواقدي سإهل سإعيد: أبو بن يحيى وعبادان.ّ قال
إلى النسبة بواحدة.ّ هذه المنقوطة والباء اللما وكسر الواو الوالبي: بفتح

منهم:  أسإد، بني من حي وهي والبة،
- والبة مولى كوفيل الوالبي، جبير بن - سإعيد الله عبد - ويقال: أبو محمد أبو

الحجاج عباسا.ّ قتله ابن راوية التابعين، أئمة أحد - كان أسإد بني من حي
ًا سإنة.ّ وخمسين ثالث ابن وهو الهجرة، من وتسعين أربع سإنة بواسإط صبر

في وليس الواو، وكسر بالقاف الوالبي، إياسا بن وقاء يزيد أبو ومنهم
فلفل، بن والمختار الوالبي، ربيعة بن علي عن سإواه.ّ يروي وقاء السإامي

الضرير، معاوية وأبو المبارك، ابن عنه وغيرهم.ّ روى جبير بن وسإعيد
سإعيد بن يحيى وقاء.ّ وكان بن إياسا وابنه هارون، بن ويزيد الثوري، وسإفيان

أنأس بن قريش أنأس عليه: وأبو يعتمد بالذي إياسا بن وقاء كنا يقول: ما
عون ابن عن البصرة.ّ يروي أهل من والبة، بني مولى الوالبي، النأصاري

ًا وكان ومئتين، تسع سإنة العراقيون.ّ مات عنه والبصريين.ّ روى شيخ
ًا، وبقي به، يحدث ما يدري ل كان حتى عمره آخر في اختلط أنأه إل صدوق

حديثه يشبه ل مناكير، أشياء روايته في وظهر اختلطه، في سإنيني سإت
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لم غيره من حديثه مستقيم يتميز أن غير من ذلك ظهر فلما القديم، حديث
تلك.ّ بأخباره المعتبر فهو الثقات وافق فيما فأما انأفرد، فيما به الحتجاج يجز
البصري.ّ ببندار المعروف بشار بن محمد عنه روى

جاهلي.ّ وأبو والبة، بني من الوالبي السإدي الشاعر خازما أبي بن وبشر
الكلبي.ّ ابن سإماه عوف، بن عمر اسإمه خازما
سإعيد مسجد إماما - الوالبي، سإليمان أبي - ويقال: ابن سإليمان بن وجبلة

ومروان مسهر، بن علي عنه عروبة.ّ روى أبي بن سإعيد عن جبير.ّ روى بن
النخعي، نأعيم وأبو هانأئ، بن الرحمن وعبد مصعب، بن ومحمد معاوية، من

يحيى.ّ بن وخلد يونأس، بن وأحمد
أنأفسهم.ّ يروي من والبة بني من الوالبي الكوفي قيس بن محمد نأصر وأبو
يسار.ّ روى بن وبشير ومحارب، الضحى، وأبي ربيع، بن وعلي الشعبي، عن
بن محمد عن حنبل بن أحمد غياث.ّ وسإأل بن وحفص نأعيم، وأبو ووكيع، عنه

عنه ذلك.ّ روى من أوثاق وهو عمر، ابن فيه.ّ صاحب يشك ل فقال: ثاقة قيس
عنه.ّ الناسا أروى ووكيع عيينة، ابن

لن مرو قرى من أنأها وظني واهكان، قرية إلى النسبة الواهكانأي: هذه
خربت ولعلها القرية، هذه اسإم سإمعت وما مروزي، النسبة بهذه المنتسب

المحدثاين.ّ روى من الواهكانأي، حفص بن عمرو وهو آخر، باسإم صارت أو
الكرابيسي.ّ  العباسا بن محمد سإهل أبو عنه خشرما.ّ روى بن علي عن

النسبة لما.ّ هذه وبعدها تحتها من المنقوطة الياء وكسر الواو لبوائلي: بفتح
حجر بن محمد بها والمشهور حجر، بن وائل منهم القبائل، من عدة إلى

حجر.ّ  بن وائل ولد من الوائلي،
ووائلة بن حارثاة بن ضبيعة بن حراما بن جعل لن عمرو بن بلي من قضاعة، من ولده

ًا نأعامان بن عصر، ويقال: عصر بن عبيد بن وائلة بن حارثاة بن ضبيعة الوائلي، شهد بدر
ًا والخندق، وقتل يوما اليمامة.ّ وأحد

ومن مضر وائلة بن عمرو بن شيبان بن محارب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانأة
بن خزيمة بن مدركة بن إلياسا بن مضر بن نأزار بن معد بن عدنأان، من ولده حبيب بن
مسلمة بن مالك الكبر بن وهب بن ثاعلبة بن وائلة الوائلي، من الصحابة، كان يقال له:

حبيب الروما لكثرة دخوله إليهم، قاله مصعب.ّ
ومن ولده أبو أنأس الضحاك بن قيس بن خالد الكبر بن وهب بن ثاعلبة بن وائلة

الوائلي.ّ
قال ابن أبي حبيب: وفي هوازن وائلة بن مازن بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن

يقول: هوازن.ّ كان منهم عامر بن خلف الوائلي الذي قتل بشر بن أبي حازما، وله 
ًا يكسى يكن لم بسهمقلبي أصاب الوائلي وإن  لغاب

مازن بن وائلة بن زيد بن عباد بن نأهم عبد بن الحارث عدي أبو ولده ومن
قصي، بن مناف عبد بن هاشم عند كان واقدة الله عبد أما وابنته الوائلي،
خالدة.ّ له فولدت

مناة.ّ عوذ بن الصمثان بن وائلة نأزار بن إياد وفي
ذبيان.ّ بن سإعد بن عوف بن مرة بن سإهم بن وائلة غطفان وفي

العرب.ّ حكم ظرب بن عامر أخو عدوان بن ظرب بن ووائلة
النسب.ّ في بكار بن الزبير ذلك معاوية.ّ قال بن صعصعة بن مازن بن ووائلة
من كعب بن عامر وهو عمرو بن مناة سإعد بن الدول بن وائلة الزد وفي

الزد.ّ 
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عن الوائلي.ّ يروي الخطمي النأصاري الحصين بن الله عبد بن الله وعبيد
بن والوليد إسإحاق، ابن عنه ثاابت.ّ روى بن خزيمة عن الله عبد بن هرمي
السائب.ّ بن علي بن الله وعبد الهاد، وابن كثير،

بن سإالم عن جذاما.ّ يروي بن مالك بن وائل من الوائلي سإليط بن ومعروف
في يونأس بن سإعيد أبو ربيعة.ّ قاله بن جعفر عنه عمر.ّ روى بن الله عبد

مصر.ّ تاريخ
علويه بن حاتم بن محمد بن أحمد بن حاتم بن سإعيد بن الله عبيد نأصر وأبو
على بسجستان قرية من السجزي، الوائلي طلحة بن عيسى بن سإهل بن

جال قد وكان مصر، إلى رحل الحفاظ، أحد وائل.ّ كان لها يقال فراسإخ، ثالثاة
نأصر ماكول: أبو ابن مكة.ّ قال وسإكن الشيوخ، وأدرك خراسإان، أطراف في

ومصر ومكة بخراسإان سإمع المتقنين، الحفاظ أحد كان السجزي، الوائلي
الله.ّ رحمه مات حتى بمكة وجاور الكثير، والعراق والبصرة

بن محمد سإليمان أبا بسجستان سإمع والتاريخ، التصانأيف صاحب وكان قلت
مسعود زهير وأبا العنبري، إسإماعيل بن محمد عمر أبا الصم، داود بن محمد

أحمد، بن حاتم بن سإعيد وأباه اللغوي، الحسين بن محمد بن محمد بن
بن حمزة يعلي وأبا الحافظ، الله عبد بن محمد الله عبد أبا الحاكم وبنيسابور

العبقسي فراسا بن إبراهيم بن أحمد الحسن أبا وبمكة المهلبي، العزيز نأعبد
وأبو النخشبي، محمد بن محمد بن العزيز عبد محمد أبو عنه وطبقتهم.ّ روى

معجم في العزيز عبد وذكره الحافظان، الحكاك يحيى بن جعفر الفضل
العالم السجستانأي وائل بن بكر من كان الوائلي نأصر وقال: أبو شيوخه،
ًا أبوه السنة.ّ وكان أهل من ثابت ثاقة متقن شيخ الحافظ، مذهب على فقيه
ودخل الربعمئة، قبل غزنأة إلى ورحل بسجستان، وجماعة الكوفيين
ًا مكة إلى ورحل نأيسابور، الحسن أبي من فسمع وأربعمئة أربع سإنة حاج

خمس سإنة صفر في مات أن إلى منه وسإمع عليه، وأقاما بها، فراسا
حسن ومصر، الشاما دخل ثام جماعة من فسمع بغداد وأربعمئة.ّ ودخل

وأربعمئة.ّ الربعين بعد السيرة.ّ مات حسن بالحديث، المعرفة
الموحدة والباء الواو باب

الوبر إلى النسبة الراء.ّ هذه آخرها وفي الموحدة والباء الواو الوبري: بفتح
ًا كان المنتسب وهذا والصوف، النسبة:  بهذه الفراء.ّ والمشهور يعمل ثاعالبي

الوبري، الثعالبي الخالق عبد بن زياد بن عبيدة بن محمد بن أحمد بكر أبو
ً كان نأيسابور، أهل من ًا الفاق، في رحال بنيسابور سإمع الحديث، من مكثر

نأصر، بن موسإى وبالري خشرما بن علي وبمرو القشيري، رافع بن محمد
وبالكوفة النميري، شبه بن عمر وبالبصرة الرمادي، منصور بن أحمد وببغداد
يزيد بن الله عبد بن محمد الرحمن عبد أبا وبمكة الودي، الله عبد بن عمرو

عوف بن محمد وبحمص الصدفي، العلى عبد بن يونأس وبمصر المقرئ،
عبد وأبو الحافظ، الشرقي بن أحمد حامد أبو عنه وطبقتهم.ّ روى الحمصي

وأبو العنبري، محمد بن يحيى زكريا وأبو الخرما، بن يعقوب بن محمد اله
بخط الحافظ: قرأت الله عبد أبو الحاكم الصبغي.ّ قال إسإحاق بن أحمد بكر
على يستملي السإتملء، في خليفتي الثعالبي بكر المستملي: أبو عمرو أبي

أنأا.ّ أجيء حتى الشيوخ
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عبدك بن يحيى النيسابوري.ّ سإمع الوبري أحمد بن الله عبد محمد وأبو
الحافظ.ّ علي بن الحسين علي أبو عنه القزويني.ّ روى

المثناة والتاء الواو باب
آخرها وفي فوقها من باثانتين المنقوطة المشددة والتاء الواو الوتار: بفتح
المبارك العز أبو الله.ّ وهو شاء إن وفتله الوتر عمل إلى النسبة الراء.ّ هذه

أبي عن يروي بغداد، أهل من بالراجل، المعروف الوتار، هبار بن عمار بن
ظفر بن عمر حفص أبو عنه لنا الجوهري.ّ روى علي بن الحسن محمد

النأصاري.ّ  أحمد بن المبارك المعمر وأبو المغازلي،
بن بكر بن سإلمان بن عمر بن أحمد بن محمد بن أحمد نأصر أبو منه وأقدما
أبا بغداد.ّ سإمع أهل من الوتار، بابن المعروف الغزال، السلمي ميمون

شاذان بن إبراهيم بن أحمد بكر وأبا الحافظ، المظفر بن محمد الحسين
الحسن وأبا الشيبانأي، المطلب بن الله عبد بن محمد المفضل وأبا البزاز،
علي بن أحمد بكر أبو ذكره وغيرهم الجندي بن عمران بن محمد بن أحمد

يعتمد ممن يكن ولم عنه، وقال: كتبت التاريخ في الحافظ الخطيب ثاابت بن
تسع سإنة وتوفي يتشيع، وكان غيري، منه سإمع أعلم ول الرواية، في عليه

ببغداد.ّ  وأربعمئة وعشرين
الصطخري الحرثاي الوتار إبراهيم بن موسإى بن محمد الله عبد وأبو

الحديث.ّ بعلم معرفة له وكانأت الكثير، وكتب فارسا.ّ رحل أهل من الحافظ،
وإسإحاق الذراع، يوسإف بن وأحمد الزدي، بحر بن يحيى بن إسإماعيل سإمع

بن الله وعبد التميمي، أيوب بن العباسا بن ويحيى هارون، بن إبراهيم بن
وثالثامئة.ّ عشرة إحدى سإنة رمضان شهر في ومات الوهاب، عبد
والثاء الواو باب

الموحدة.ّ هذه الباء آخرها وفي المشددة المثلثة والثاء الواو الوثاابي: بفتح
يحيى والد وثااب إلى ينسب هل أدري ول رجل، اسإم وهو وثااب، إلى النسبة

ًا لن الكوفة، أهل مقرئ وثااب بن ابن إلى فرقع قاشان، أهل من كان وثااب
إلى الرجوع في اسإتأذنأه ثام سإنتين، معه فأقاما عنهما، الله رضي عباسا

الكوفة بلغ فلما وثااب، بن يحيى ابنه مع الحجاز من فرحل له، فأذن قاشان،
المقاما، في الذن فأعطني المال، خط على العلم خط مؤثار إنأي لبيه قال

ًا فصار بالكوفة، وثااب بن يحيى وأقاما قاشان، إلى وثااب وخرج له، فأذن إمام
يقرؤون يقول: كانأوا العمش وكان ومئة، ثالث سإنة بها ومات القراءة، في

السلمي الرحمن عبد أبو قراءتي.ّ وكان أخذ مات فلما وثااب، بن يحيى على
التراب.ّ  على بال من أقرأ وثااب بن يقول: يحيى

والمشهور بهذه النسبة الديب الفاضل.ّ أبو طاهر إسإماعيل بن محمد بن أحمد الوثاابي،
من أهل أصبهان، كان أحد فضلء عصره، ممن ل يشق غباره في النظم والنثر مع
السرعة والجودة، وأذكر أنأي دخلت داره غير مرة فرأيته في حال رثاة وثاياب بالية،

ًا من الشعر، فمن جملة وكان قد ضعف بصره، فكتبت عنه الحديث، واسإتنشرته أقطاع
لنفسه: ما أنأشدنأي 

سإراع للرحيل مطايا وزمتووداع وقالوا: وقـفة أشاعوا
أطيق ل فقلت: فراق

احتماله
المشت البين من كفانأب
 سإماع

يذاع الكتـوما سإر النوى وعندقلب الكتمان يملك ول
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ملكتـه
العبدي، مندة بن الله عبد أبي بن الوهاب عبد عمرو أبا بأصبهان سإمع

سإنة في وتوفي التفليسي، بتون بن إسإماعيل بن محمد بكر أبا وبنيسابور
أعلم.ّ والله وثالثاين، ثالث أو وخمسمئة، وثالثاين اثانتين

والجيم الواو باب
تحتها من باثانتين المنقوطة الياء وسإكون الجيم وكسر الواو الوجيهي: بفتح

بهذا وجيه.ّ والمشهور وهو الجد إلى النسبة الهاء.ّ هذه آخرها وفي
النأتساب: 

عنه والقاسإم.ّ روى الزهري عن الوجيهي.ّ يروي وجيه بن موسإى بن عمر
عن روايته كثر فلما المشاهير، عن المناكير يروي ممن إسإحاق.ّ كان ابن

فاسإتحق الجرح، إلى العدالة حد عن خرج الثابات حديث يشبه ل ما الثقات
الترك.ّ

المهملة والحاء الواو باب
بالضم الصفار المجد أبو - وضبطه - وقيل: بكسرها الواو الوحاظي: بضم

وفتح بالضم الغسانأي علي أبو قال وكذا نأاصر، بن الفضل أبي شيخنا عن
بكن وهو وحاظة، إلى النسبة المعجمة.ّ هذه الظاء آخرها وفي المهملة الحاء

منهم:  جماعة إليها بالنأتساب حمير.ّ والمشهور من
بلل، بن سإليمان عن الحمصي.ّ يروي الوحاظي صالح بن يحيى زكريا أبو

غير ومحمد إسإحاق عنه المقرئ.ّ روى عثمان بن يونأس شعبة وأبي
بن قريش بن موسإى عن مسلم وروى عنه، عنهما البخاري منسوبين.ّ روى

الحواري، أبي بن أحمد عنه ثاقة.ّ وروى صدوق زكريا.ّ وهو أبي عن نأافع
مسلم.ّ بن ومحمد الرازي حاتم وأبو الدمشقي زرعة وأبو عوف، بن ومحمد

الرازي.ّ حاتم وأبو معين، بن يحيى وثاقه
زياد بن محمد عن الشعري.ّ يروي الوحاظي سإالم بن الله عبد يوسإف وأبو

ًا البخاري له اللهانأي.ّ روى ًا حديث المزرعة.ّ في واحد
نأمير، بن الله عبد عن الكلعي.ّ يروي الحمصي الوحاظي الوليد بن والحكم

بن ويحيى شعيب، بن محمد عنه عامر.ّ روى بن وسإليم الكلعي، فتيلة وأبي
بأسا فقال: ل عنه، الرازي زرعة أبو الجبار.ّ وسإئل عبد بن الله وعبد صالح،

به.ّ
الشاما.ّ يروي أهل من الوحاظي، الكلعي حبيب بن القدوسا عبد سإعيد وأبو
رباح أبي بن وعطاء ومكحول، وعكرمة والشعبي، ومجاهد، نأافع، عن

الحارث بن وعمرو الثوري، وسإفيان طهمان، بن إبراهيم عنه وغيرهم.ّ روى
أبي بن وإسإحاق وجماعة، الباهلي، موسإى بن والعلء شريح، بن وحيوة

إلي أحب الطريق أقطع يقول: لن المبارك ابن والعراقيون.ّ وكان إسإرائيل،
الشامي.ّ  القدوسا عبد عن أروي أن من

الثقات.ّ قال على الحديث يضع كان لنأه - ذلك الله - رحمه قال قلت: إنأما
القدوسا عبد - يعني عنه الرواية ول حديثه كتبة يحل حبان: ل بن حاتم أبو

فقدمت بعيرين يقول: اشتريت المبارك بن الله عبد أن -.ّ وروي الكلعي
قلت: إن عمر، ابن عن مجاهد فقال: حدثانا الشاي، القدوسا عبد على

يرو لم عباسا عباسا.ّ فقال: ابن بن الله عبد عن الحديث هذا يروون أصحابنا
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ًا، عنه مجاهد ابن عن إل يروي ل فكان عمر، ابن مولى مجاهد وكان شيئ
الله عبد ولغيري.ّ ورأيت نأفقتي على الله سإبيل وفي لله عمر.ّ فقلت: إنأا

وابنه بشيء، فقال: ليس الشامي، القدوسا عبد عن داود أبو تبسم.ّ وسإئل
بالعراق الوحاظي القدوسا عبد الثوري.ّ ومات سإفيان عنه منه.ّ روى شر
دمشق.ّ أهل من وهو جعفر، أبي عند

إسإماعيل بن عيسى بن يحيى بن خير محمد أبو منها باليمن قرية ووحاظة
ًا، كان وحاظة، من الوحاظي، ملمس بن محمد بن أحمد بكر أبا سإمع فقيه
هبة القاسإم أبو منه سإمع الجري، بكر أبي صاحب المكي، البزاز أحمد بن

الحافظ.ّ الشيرازي الوارث عبد بن الله
هذه المعجمة، الشين وكسر المهملة الحاء وسإكون الواو وحشي: بفتح

بن وجبير مولى له: وحشي، يقال رجل اسإم وهو النسبة، صورة لها اللفظة
أسإلم ثام عنه، الله رضي المطلب عبد بن حمزة قاتل وهو القرشي، مطعم
مسيلمة قتل ويقال: إنأه الردة، أهل وسإلم عليه الله صلى النبي مع وجاهد

عنه وسإلم.ّ حدث عليه الله صلى النبي عن روايات اليمامة.ّ وله يوما الكذاب
حرب.ّ  ابنه

سإليمان بن محمد عنه أبيه.ّ روى عن حدث وحشي، بن حرب بن ووحشي
ببومة.ّ الملقب الحرانأي

المعجمة والخاء الواو باب
المعجمة الشين وضم المعجمة الخاء وسإكون الواو الوخشمالي: بفتح

فرسإخين على قرية وهي وخشمال، إلى النسبة ولما.ّ هذه وألف ميم وبعدها
النسبة:  بهذه بها.ّ والمشهور دخولي يوما نأبها اجتزت بلخ، من

أبو نأصر محمد بن علي بن محمد الوخشمالي.ّ يروي أمالي أبي القاسإم يونأس بن
طاهر بن خيو البلخي النضري عنه.ّ روى عنه أبو إسإحاق إبراهيم بن عبد الرحمن

الواعظ البلخي وغيره.ّ حدثانا أبو شجاع عمر بن أبي الحسن البسطامي الماما إملء
بهراة، أخبرنأا أبو إسإحاق الواعظ ببلخ، أخبرنأا أبو نأصر الوخشماالي، أخبرنأا الماما أبو

القاسإم النضري، حدثانا أحمد بن عبد الله الحاكم، حدثانا محمد بن جعفر، أخبرنأا محمد
بن الحسن الزدي، أخبرنأا عبد الول بن مرتد قال: لما جاء بغاء بأسإري من بني نأمير

ًا ما أذهب إليهم إذا خرجوا من المخيس ليستروحوا، فل أعدما أن أسإمع كنت كثير
ًا ذات يوما من شبابهم يتغنى بصوت له  شجي: القول منهم، فسمعت شاب

الرسإول منها جاءنأي إذا
بـعـتـبـهـا

مـن كنـت حيث نأببيتي خلوت
الرض

ومـن رحمة لنفسي فأبكي
جـفـائهـا

على بعضي الهجران من وبيكي
 بعضي

فـعـلـهـا سإـوء على لهواها وإنأي
بالذي لها قلبي على وأقضي
تقـضـي

ل الهـوى روح متى فحتى
ينـالـنـي

ل سإخطك أياما متى وحتى
تـمـضـي

قال: مجنونأنا هذا؟ يقول فقلت: من الرقيق، الشعر هذا من قال: فعجبت
وأبيك.ّ
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المنقوطة.ّ الشين آخرها وفي المعجمة الخاء وسإكون الواو الوخشي: بفتح
واسإعة كورة وهي ختلن من بلخ بنواحي بليدة وهي وخش، إلى النسبة هذه

إليها:  بالنسبة الملوك.ّ والمشهور منازل بها الهواء، طيبة الخير، كثيرة
الحافظ الوخشي جعفر بن أحمد بن محمد بن علي بن الحسن علي أبو

بخراسإان وسإمع ومصر، والشاما العراق إلى الحديث طلب في الكثير سإافر
بن محمد بن الواحد عبد عمر أبا ببغداد وسإمع ونأحوه، الصم أصحاب من

أبا وبدمشق النجاد، القاسإم بن علي الحسن أبا وبالبصرة الفارسإي، مهدي
الرحمن عبد محمد أبا وبمصر الرازي، الله عبد بن محمد بن تماما الله عبد
عمر الماما عنه لي طبقتهم.ّ روى من سإواهم وجماعة النحاسا بن عمر بن
في وتوفي ببلخ، المحمودي علي بن عمر والقاضي بمرو، السرخسي بن

قال: المؤتنف في الخطيب بكر أبو ببلخ.ّ وذكر وأربعمئة وسإبعين إحدى سإنة
والشاما العراق إلى الحديث طلب في الكثير سإافر الوخشي، علي أبو

أحاديث عنه علقت وكنت به، فأقاما بلده إلى وعاد بخراسإان وسإمع ومصر،
وبأصبهان.ّ ببغداد يسيرة

المعجمة والدال الواو باب
ًا.ّ هذه المهملة العين آخرها وفي المهملة والدال الواو الوادعي: بفتح أيض

خيوان بن جشم بن حاشد بن جشم بني من عمرو بن وداعة بني إلى النسبة
أمية بن مالك بن الجدع النسبة بهذه همدان.ّ والمشهور بن نأوف بن

عنه.ّ  الله رضي عمر زمان إلى وبي السإلما، أدرك شاعر، فارسا الوادعي،
آخرها وفي اللف بعدهما المشددة المهملة والدال الواو الودانأي: بفتح

بن الصعب منها الحرمين، بين موضع وهو ودان، بئر إلى النسبة النون.ّ هذه
صلى النبي إلى حاتم: هاجر أبي ابن الودانأي.ّ قال الليثي قيس بن جثامة

الله عبد عنه بكر.ّ روى أبي خلفة في ودان بئر ينزل وسإلم.ّ كان عليه الله
الحضرمي.ّ  عبيد بن وشريح عباسا، بن

النون.ّ آرها وفي المهملتين العين وفتح الدال وسإكون الواو الودعانأي: بفتح
نأصر أبو الحاكم وهو إليه، المنتسب لجد اسإم وهو ودعان، إلى النسبة هذه

ودعان بن سإليمان بن صالح بن أحمد بن الله عبيد بن علي بن محمد
فاضلً، وكان مدة، الحكومة بها ولي الموصل، أهل من الودعانأي، الموصلي
بن الله عبيد بن أحمد الفتح أبا عمه سإمع مستقيمة، الثقات عن ورواياته

وغيرهما.ّ الصيرفي جعفر بن محمد بن والحسين الودعانأي، صالح بن أحمد
الله عبد وأبو بمكة، الموصلي عطاف بن يحيى الفضل أبو عنه لي روى

أحمد بن المبارك المعمر وأبو بالموصل، الجهني خميس بن نأصر بن الحسين
وأبو الفراوي، الفضل بن محمد الله عبد وأبو ببغداد، النأصاري العزيز عبد بن

- إحدى سإنة ولدته وغيرهم.ّ وكانأت بنيسابور الجوهري محمود بن محمد بكر
.ّ 494 سإنة الول ربيع شهر في وتوفي بالموصل، - وأربعمئة اثانتين أو

المعجمة والذال الواو باب
الواو وقيل: بكسر الراء آخرها وفي المعجمة والذال الواو الوذاري: بفتح
فراسإخ أربعة على ومنارة، وجامع حصن بها كبيرة، قرية وهي ويقال: ذاوذا،

خطيبها إبراهيم من والسماع مزاحم أبي لزيارة إليها خرجت سإمرقند، من
خرجنا وكنا عنده، ليلة فبتنا فيه، وبالغ المقاما فسألنا الكريم، الصالح الشيخ
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البخاري إسإماعيل بن محمد الماما قبر به الذي خرتنك رباط زيارة إلى
والمقدمين العلماء من كثيرة جماعة منها إليها.ّ خرج فمضينا الله، رحمه

منهم: 
عبد بن حبيب بن النضر بن بجير بن مسعدة بن النضر بن سإباع مزاحم أبو

بن قيس بن سإعد بن ثاعلبة بن حبيب بن حذافة بن المنذر بن قطن بن الله
البكري قاسإط بن وائل بن بكر بن علي بن صعب بن عكابة بن ثاعلبة

ونأبهائها وأجلئها سإمرقند قواد من وكان الجامع، بها بنى الوذاري.ّ كان
ًا ورؤسإائها، ووجوهها وأفاضلها آثاار له والصيانأة، والديانأة بالفضل معروف

الله عبد بن علي جالس الخيرات، وجوه على جليلة وأوقاف جميلة،
الترمذي، عيسى أبو عنه العلم.ّ روى عنهما وأخذ معين، بن ويحيى المديني،

نأصر بن علي بن والحسن السمرقندي، الحافظ إسإحاق بن ومحمد
مزاحم أبو وغيرهم.ّ رجع بشكر الملقب الهروي المنذر بن ومحمد الطوسإي،

وسإتين تسع سإنة الولى جمادى في ومات ومئتين، ثالث سإنة العراق من
المسجد في وصلينا وذار، قرية بأسإفل قبة في قبره ومئتين.ّ قلت: زرت

بقربه.ّ
عبد بن اله عبد بن إبراهيم بن كلثوما بن التقي عمر بن علي الحسن وأبو

عيسى وأبي الدبوسإي الحوصا بن سإلمان عن الوذاري.ّ يروي الرحمن
علي بن محمد بكر أبو ابنه عنه الترمذي.ّ روى سإورة بن عيسى بن محمد

الفارسإي شاهين بن محمد بن أحمد بكر وأبو المؤدب، الوذاري عمر بن
وغيرهما.ّ

حاكم الوذاري.ّ كان ونأيف بن هناد بن الله عبد بن جعفر بن محمد علي وأبو
الوذاري.ّ الفقيه الرحمن عبد بن حاتم بن محمد عمرو أبي عن وذار.ّ يروي

الحافظ.ّ الدريسي سإعد أبو عنه روى
محمد عن الفقيه.ّ يروي الوذاري الرحمن عبد بن حاتم بن محمد عمر وأبو
لي أبو الحاكم جعفر بن محمد عنه الخرعونأي.ّ روى حميد بن حامد بن

الوذاري.ّ
مزاحم.ّ أبي ابن الوذاري، مسعدة بن النضر بن سإباع بن محمد بكر وأبو

الرحمن عبد بن الله وعبد أسإد، بن أحمد بن نأصر والمير أبيه، عن يروي
ومئتين.ّ  تسعين سإنة رمضان شهر في وغيرهم.ّ ومات السمرقندي

قرية خطيب الوذاري، صالح بن محمد بن الحسن بن الله عبد بن وأحمد
ًا كان وذار، ًا، صالح الحافظ حبيب بن منصور بن عمر حفص أبا سإمع سإديد

مجلس يشهد وكان جيرانأي، من فقال: كان النسفي عمر وغيره.ّ ذكره
في ودفن وخمسمئة، ثالث سإنة من البراءة ليلة بسمرقند مات إملئي،
الجديد.ّ المصلى عند سإتان ديزه سإنك مقبرة
ًا كان الوذاري، الخطيب الله عبد بن أحمد بن إبراهيم إسإحاق أبو وابنه شيخ

ًا، ًا السيرة، حسن صالح بن الله عبيد القاسإم أبا سإمع النفس، سإخي متودد
عنه وغيرهما.ّ كتبت البلدي محمد بن أحمد بن محمد بكر وأبا الكشانأي، عمر

مسنة حدود في ولدته وكانأت ليلة، عنده وبت وذار، بقرية ولقيته بسمرقند،
وأربعمئة.ّ ثامانأين
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والباء الكاف وفتح النون وسإكون المعجمة والذال الواو الوذنأكاباذي: بفتح
المعجمة.ّ هذه الذال آخرها وفي اللفين بين المفتوحة بواحدة المنقوطة

إليها:  والمنتسب أصبهان، قرى من قرية وهي وذنأكاباذ، إلى النسبة
من الوذنأكاباذي، المعلم الحسين بن محمد بن أحمد بن الله هبة محمد أبو

ثالث سإنة الولى جمادى في السماع.ّ توفي كثير كان القرية، هذه أهل
وأربعمئة.ّ وأربعين

بن محمد بن الحسن سإمع الوذنأكاباذي، عمر بن إبراهيم بن محمد بكر وأبو
عبد بن الله هبة القاسإم أبو عنه الصبهانأي.ّ روى حسنويه بن الله عبد

واحد.ّ بحديث شيوخه معجم في عنه وحدث الشيرازي، الوارث
الثقفي الهيثم بن سإهل بن صبيح بن محمود بن أحمد العباسا وأبو

ومشايخ عمر، بن الله وعبد يوسإف، بن الحجاج عن ثاقة.ّ يروي الوذنأكاباذي،
- وأبو العسال أحمد أبا - أظنه إبراهيم بن أحمد بن محمد عنه أصبهان.ّ روى

وثالثامئة.ّ عشر سإنة وتوفي المقرئ، إبراهيم بن محمد بكر
من الوذنأكاباذي الضرير عيسى بن جعفر بن محمد بن أحمد العباسا وأبو
أبو عنه الصبهانأي.ّ روى مصقلة بن محمد بن أحمد عن أصبهان.ّ يروي أهل
الحافظ.ّ مردويه بن موسإى بن أحمد بكر
أصبهان أهل من الوذنأكاباذي، الفرج بن محمود بن الله عبد الرحمن عبد وأبو
بن محمد حاتم أبي عن حيان.ّ يروي بن محمد أبي خال وهو ثاقة، كان

الفرج.ّ بن محمود وأبيه الرقي، العلء بن هلل عمر وأبي الرازي، إدريس
خمس سإنة ومات الصبهانأي، إبراهيم بن إسإحاق بن الحسن عنه روى

وثالثامئة.ّ وعشرين
عنه سإعيد.ّ روى بن عثمان عن الوذنأكاباذي.ّ يروي الله عبد بن الفرج وجده

الفرج.ّ بن محمود ابنه
أصبهان، بلده ترك كان الشعرانأي، الوذنأكاباذي الفرج بن محمود بكر وأبو

المكي، العلء بن الجبار عبد عن مات.ّ يروي أن إلى طرسإوسا ثاغر وسإكن
بن وأحمد الصواف، هلل بن وبشر العدنأي، عمر أبي بن يحيى بن ومحمد

ثالثاة عليه أملى أنأه وذكر أمه، قبل من حيان بن محمد أبي جد عبدة.ّ وهو
فقال: موته، بعد المناما في رؤي أنأه قال: ذكر عنه محمد أبو أحاديث.ّ وذكر

في اقبضني دعائه: اللهم في يقول أعلم.ّ قال: وكان ولم البدال من كنت
أربع سإنة في بها ومات طرسإوسا، إلى فخرج إليك، أحب المواطن أي

بن الباقي وعبد زياد، بن سإهل أبو عنه بالعراق.ّ روى ومئتين.ّ وحدث وثامانأين
وغيرهما.ّ قانأع

النون.ّ هذه آخرها وفي المعجمة الذال وسإكون الواو الوذلنأي: بكسر
من جماعة منها خرج أصبهان، قرى من قرية وهي وذلن، إلى النسبة

منهم:  المحدثاين
الصبهانأي.ّ الوذلنأي الفتح بن أحمد بن إبراهيم بن عمر بن محمد جعفر أبو

يوما وغيره.ّ وتوفي الباطرقانأي المقرئ الفضل بن أحمد بكر أبا سإمع
وخمسمئة.ّ تسع سإنة الخر ربيع شهر من والعشرين الثالث الربعاء

والراء الواو باب
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إلى النسبة النون.ّ هذه آخرها وفي اللفين بين والزاي الواو الورازانأي: بفتح
منها:  نأسف قرى من قرية وهي ورازان،

عالم.ّ سإمع ورع ثاقة شيخ النسفي، الورازانأي واصل بن نأصوح الله عبد أبو
عنه وروى بيده، وكتبه البخاري، أحمد بن قتيبة حفص أبي من الكبير التفسير

ومات النسفي، يعقوب بن أحمد عنه الواقدي.ّ روى مغازي وسإمع بعضه،
وثالثامئة.ّ وأربعين ثالث سإنة في

يكتب لمن اسإم هذا القاف، آخرها وفي الراء وتشديد الواو الوراق: بفتح
- الكاغد - هو الورق يبيع لمن يقال وقد وغيرها، الحديث وكتب المصاحف

ًا.ّ والمشهور ببغداد: الوراق به: أيض

القاسإم عن واسإط.ّ يروي أهل من الجهني، الوراق زيد بن أصبغ الله عبد أبو
بواسإط.ّ مات المصاحف يكتب كان هارون، بن يزيد عنه أيوب.ّ روى أبي بن

ًا، يخطئ ومئة، وخمسين تسع سإنة انأفرد.ّ إذا بخبره الحتجاج يجوز ل كثير
يورق كان بغداد، أهل من الوراق، أيوب بن محمد بن أحمد جعفر وأبو

سإعد بن إبراهيم من معه سإمع أنأه وذكر برمك، بن خالد بن يحيى بن الفضل
فيه، القول وأسإاء عليه، معين بن يحيى ذلك فأنأكر إسإحاق، بن محمد مغازي

ًا وحدث عنه، المغازي حملوا الناسا أن إل وكان عياش، بن بكر أبي عن أيض
حنبل عنه وروى منه، الله عبد ابنه وسإمع فيه، الرأي جميل حنبل بن أحمد

أبي بن بكر وأبو شيبة، بن ويعقوب خيثمة، أبي بن بكر وأبو إسإحاق:، بن
عن يقول معين بن يحيى وغيرهم.ّ وكان المروزي يحيى بن ومحمد الدنأيا،

وهو إبراهيم، بن يحيى بن الفضل سإمعها المغازي: ما صاحب الحبال منصور
كان يقول: إن معين بن يحيى منصور: سإمعت بن الخالق عبد ثاقة.ّ وقال غير

إسإحاق.ّ ومات ابن من أنأا سإمعتها فقد إبراهيم من سإمعها المغازي صاحب
ومئتين.ّ وعشرين ثامان سإنة الحجة ذي في ببغداد

- كان المصاحف - وراق الوراق السلمي مكتوما بن إبراهيم إسإحاق وأبو
وعبد جرير، بن ووهب الطيالسي داود أبي عن رأى.ّ حدث من سإر يسكن

ملعب، بن أحمد عنه وغيرهم.ّ روى عاصم بن وعمرو الخريبي داود بن الله
أبو وغيرهم.ّ وقال الهزانأي بكر بن أحمد روق وأبو صاعد بن محمد بن ويحيى
وهو هناك، فحدث بغداد، إلى صار بصري مكتوما بن الطحاوي: إبراهيم جعفر

ثاقة.ّ معروف الحديث أهل عند
إبراهيم بن الله عبد بن بحر بن بالويه بن الحسين بن الله عبد القاسإم وأبو
أبا وغيره.ّ سإمع الصم العباسا أبي عن المفيد، الصوفي الوراق الفرخان بن

توفي أن إلى يسمع وكان وأقرانأهما، عبدان بن ومكي الشرقي، بن حامد
الحافظ.ّ الله عبد أبو الحاكم وثالثامئة.ّ قاله ثالث سإنة الولى جمادى سإلخ
ين عمرو بن زنأبور بن محمد بن خلف بن علي بن عمر بن محمد بكر وأبو
عن الرواية.ّ حدث في وضعف تساهل فيه كان بغداد، أهل من الوراق، تميم
الدربي.ّ روى محمد بن وعمر داود، أبي بن بكر وأبي البغوي، القاسإم أبي
الخلل، محمد وأبو الزهري، القاسإم وألو لله، الطائع مولى السإود دجى عنه
أبو عنه روى من وآخر وغيرهم، الخطيب الصريفيني هزارمرد بن محمد وأبو
التاريخ في الخطيب بكر أبو الزينبي.ّ ذكره علي بن محمد بن محمد نأصر
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أن وذكر منيع، ابن عن روايته في فقال: ضعف عنه، الزهري وقال: سإألت
سإنة صفر في تساهل.ّ وتوفي العتيقي: فيه صحيح.ّ وقال الدرب من سإماعه

وثالثامئة.ّ وتسعين سإت
عبد وراق وهو العاقولي، الوراق جعفر بن الفضل بن الله عبد محمد وأبو

علي عن بها وحدث بغداد نأزل العاقول، دير أهل من كان الهيثم، بن الكريم
بن والحسين شاكر، بن محمد بن الله عبد البختري وأبي القنطري، داود بن

طالب، أبي بن ويحيى المدائني، روح بن الله وعبد معشر، أبي بن محمد
عنه مستقيمة.ّ روى وأحاديث وغيرهم عاقولي الدير الهيثم بن الكريم وعبد

بن وأحمد الثلج، بن القاسإم وأبو السراج، الله عبد بن عيسى بن موسإى
الثلج: ابن وثالثامئة.ّ قال وعشرين ثامان سإنة بعد الحجاج.ّ وتوفي بن الفرج

السنة.ّ هذه في منه سإمع أنأه ذكر
كان الوراق، حية أبي بن الوهاب عبد بن عيسى بن الوهاب عبد القاسإم وأبو

بن ومحمد إسإرائيل، أبي بن إسإحاق سإمع بغداد، أهل من الجاحظ، وراق
السدوسإي شيبة بن ويعقوب الدورقي، إبراهيم بن ويعقوب مالج، بن معاوية

وأبو الخزار، حيويه بن عمر وأبو الدارقطني الحسن أبو عنه وغيرهم.ّ روى
ًا شاهين.ّ وكان بن حفص وأبو الكتابي، حفص إلى ويذهب روايته، في صدوق
وثالثامئة.ّ عشرة تسع سإنة من شعبان في القرآن.ّ ومات في الوقف

داود وراق الوراق، القرشي الملك عبد بن سإليمان بن عيسى القاسإم وأبو
بن وأحمد الموصلي، إبراهيم بن وأحمد رشيد، بن داود عن حدث رشيد، بن

المظفر، بن ومحمد المقرئ، النخاسا بن القاسإم أبو عنه وغيرهم.ّ روى منيع
بن وعلي الشخير، بن الله عبيد بن ومحمد الهاشمي، موسإى بن الله وعبد
وثالثامئة.ّ عشر سإنة شعبان في ومات ثاقة، وكان السكري، عمر

 
البصري الوراق السري أبي بن الله عبد بن جعفر بن عمر حفص وأبو

بإفادته، يكتبون الناسا وكان وسإكنها، بغداد ورد البصرة، أهل من الحافظ،
ًا، بغداد الشيوخ.ّ وقدما على بانأتخابه ويسمعون أبي عن بها وحدث قديم

سإويد، أبي بن عثمان وأبي المثنى، بن والحسن الحباب، بن الفضل خليفة
البلخي، شعيب بن وحامد البصريين، الوهاب عبد بن وبكر الساجي، وزكيا
ومحمد البغوي، القاسإم وأبي الطبري، جرير بن ومحمد الهوازي، الله وعبد

بن وعلي رزقويه، بن الحسن أبو عنه وغيرهم.ّ روى الشنانأي الحسين بن
الوراق عمر خطأ يتتبع الدارقطني الحسن أبو كان الرزاز.ّ وقد أحمد

إلى رسإالة فيه وعمل خاصة الشافعي بكر أبي على انأتقاه فيما هذا البصري
في الحافظ: ونأظرت الخطيب بكر أبو الخاركي.ّ قال محمد بن طاهر

غير عمر يلزما الوهاما من الحسن أبو ذكره ما جميع فرأيت الرسإالة،
ونأظرت به، حدث فيما عمر أوهاما الجعابي بكر أبو ثالثاة.ّ وجمع أو موضعين

عنه حكى ما بخلف الصواب على عمر به حدث قد أكثرها فرأيت ذلك، في
جمادى في ومات ومئتين، ثامانأين سإنة البصري عمر ولدة الجعابي.ّ وكانأت

وثالثامئة.ّ وخمسين سإبع سإنة الولى
والحكم.ّ والداب الزهد في القول أكثر الشاعر، الوراق الحسن بن ومحمود

وغيرهما.ّ وقيل: إنأه مسروق بن العباسا وأبو الدنأيا، أبي بن بكر أبو عنه روى
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ًا كان المعتصم وقيل: إن المعتصم، خلفة في ومات الرقيق، يبيع نأخاسإ
من محمود فامتنع دينار، آلف بسبعة الوراق لمحمود كانأت جارية طلب
بسبعمئة محمود ميراث من للمعتصم اشتريت محمود مات فلما بيعها،
سإبعة من اشتريتك حتى تركتك رأيت؟ لها: كيف قال إليه دخلت فلما دينار،
فإن المواريث، بشهواته ينتظر الخليفة كان إذا قالت: أجل، بسبعمئة؟ آلف

ًا سإبعين ً ثامني في كثيرة دينار فأخجلته.ّ سإبعمئة، عن فضل
على أصبهان قدما الرازي، زرعة أبي وراق الوراق، الراوي أحمد بن والفضل

وأبي حاتم أبي عن كتب وكان عنه، وكتب الداركي محمد بن الحسن أبي
الصبهانأي.ّ الشيخ أبو هو محمد بن الله عبد عنه الرازيين.ّ روى زرعة

الساكنة الياء بعدها المكسورة الميم ثام اللف بعدها الواو الوراميني: بفتح
كبيرة قرية وهي ورامين إلى النسبة النون.ّ هذه آخرها وفي الحروف آخر
زمانأنا في وكان العلم، أهل من جماعة منها البلد.ّ خرج تشبه الري قرى من
الحسين عليهما.ّ وابنه الموال وينفق الحرمين يعمر متمول رئيس ثام

متشيع أنأه غير والصدقة، الخير في ويرغب الحج، يكثر كان مم الوراميني
ذلك.ّ  في غال

الوراميني عتاب بن أحمد بن محمد بن عتاب القرية هذه من والمشهور
في وبالغ ويعرفه، الحديث يفهم ممن كان القرية، هذه أهل من الحافظ،

الرازي، حاتم أبي بن الرحمن عبد محمد أبا الكثير.ّ سإمع منه وجمع طلبه،
الشيرازي عبدان بن الرحمن عبد بن أحمد بكر وأبا مسلم، بن وعلي

الحافظ.ّ وكانأت المقرئ بن إبراهيم بن محمد بكر أبو عنه وغيرهم.ّ روى
وثالثامئة.ّ عشر سإنة بعد وفاته

العسر أحمد بن سإليمان عن الوراميني.ّ يروي يوسإف بن محمد بن وأحمد
الصبهانأي.ّ مقرئ بن إبراهيم بن محمد بكر أبو عنه الرملي.ّ روى

من بنقطتين المنقوطة التاء وفتح الراء وسإكون الواو الورتنيسي: بفتح
آخرها وفي بنقطتين تحتها من المنقوطة الياء وسإكون النون وكسر فوقها
لن حران قرى من أنأها ورتنيس.ّ وظني إلى النسبة المهملة.ّ هذه السين

الحسن أبو إليها بالنأتساب النسبة.ّ والمشهور بهذه ينتسبون حران أهل
ين زهير عن الحرانأيين.ّ يروي في يعد الورتنيسي، إبراهيم بن يزيد بن أحمد

ضعيف هو يقول أبي حاتم: سإمعت أبي ابن سإليمان.ّ قال بن وفليح معاوية،
أدركته.ّ  الحديث،

النون.ّ هذه آخرها وفي اللف بعدها المثلثة والثاء والراء الواو ورثاانأي: بفتح
ًا، دربند من ولعله أظن، فيما شيراز قرى من وهي ورثاان، إلى النسبة ظن

يونأان بن لظى بن أرميني بن ورثاان بانأيها إلى نأسبة السإم هذا له قيل وإنأما
إليه:  العجم.ّ والمنتسب قدماء من
الكثير وكتب رحل ممن كان الصوفي، الورثاانأي بكر بن الواحد عبد الفرج أبو

أبو بالشاما.ّ ذكره الشيرازي منصور بن أحمد رفيق وكان والعراق، بالشاما
جرجان وقال: دخل عليه وأثانى جرجان تاريخ في يوسإف بن حمزة القاسإم

وسإمع السإماعيلي، بكر أبي الشيخ أياما في وثالثامئة وسإتين خمس سإنة في
اثانتين سإنة بالحجاز وحكايات.ّ توفي وأحاديث بأخبار بجرجان محدث

وثالثامئة.ّ  وسإبعين
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بجرجان روى الجرجانأي الورثاانأي العلء بن محمد بن أحمد بن نأعيم نأصر وأبو
الفقيه.ّ حفصويه بن محمد بكر أبي عن وثالثامئة وأربعين خمس سإنة في
أبو ذكره هكذا ورثاان، قاضي الورثاانأي، القاضي خزيمة بن محمد بكر وأبو

بن محمد ذر أبي عن المتحابين.ّ حدث كتاب في الماما لل لن علي بن أحمد
لل.ّ بن بكر أبو الماما عنه محمد.ّ روى بن يوسإف

الياء وبعدها المكسورة المثلثة الثاء بعدها والراء الواو الورثايني: بفتح
وهي ورثاين، إلى النسبة النون.ّ هذه آخرها وفي تحتها من باثانتين المنقوطة

منها:  نأسف، قرى من قرية
أهل من النسفي، الورثايني خرسا بن معبد بن حمدويه بن أسإد الحارث أبو

ًا كان نأسف، ًا الحديث، من مكثر التميمي، زيد بن اللطفيل سإمع له، جماع
سإورة بن عيسى بن محمد عيسى وأبا الغوبديني، إبراهيم بن والمثنى

بن محمد العباسا وأبا الدبري، إبراهيم بن إسإحاق يعقوب وأبا الترمذي،
وأبا البغدادي، العزيز عبد بن علي الحسن وأبا الكديمي، نأحوسإي بن يونأس
البوسإي العلى عبد بن والحسن السإدي، صالح بن موسإى بن بشر علي

المكي، مسرة أبي بن يحيى وأبا الكشوري محمد بن الله وعبيد الصنعانأي،
العجائب وكتاب البستان كتاب مصنف زمانأه.ّ وهو علماء من درنأهم ومن

وكان ونأسف كس أهل مفاخرة وكتاب والمقتل والحسين الحسن وأخبار
ًا التصنيف، حسن الحديث، مليح بلدة مفاخر من وكان العلم، فنون في متفنن

ألف مئة وجمعت ورقة، ألف مئة قال: كتبت أنأه عنه يذكرون وكانأوا نأسف،
باب من قط يخرج لم أنأه مناقبه من ويذكر لبنة، ألف مئة وضربت درهم،

بلده أهل عنه خفه.ّ روى سإاق في والدفتر والمقلمة والمحبرة إل داره
وثالثامئة.ّ عشر خمسة سإنة رجب غرة في والغرباء.ّ ومات
النون.ّ آخرها وفي المهملة الدال وفتح الراء وسإكون الواو الوردانأي: بفتح

واسإم إليه، المنتسب أجداد بعض إلى منسوب وهو وردان، إلى النسبة هذه
النسبة:  بهذه وردانأة.ّ والمشهور وهي بخارى قرى من لقرية
السكين بن محمد عن يروي كوفي، الوردانأي، إبراهيم بن يوسإف بن محمد

بن محمد بن أحمد العباسا أبو عنه مرة.ّ روى بن الخليل عن السرحال بن
الكوفي.ّ الحافظ عقدة بن سإعيد
قرى من - وهي وردانأة قرية من الوردانأي، العزيز عبد بن إدريس أحمد وأبو

سإلم بن حفص مقالت وأبي غنجار، موسإى بن عيسى عن - يروي بخارى
الوردانأي، العزيز عبد بن إدريس بن هماما عمرو أبو ابنه عنه وغيرهما.ّ روى

شاذويه.ّ بن سإهل هذا عمرو أبي عن وروى
أبو أخو الوردانأي البلخي وردان بن عيسى بن أحمد بن هارون القاسإم وأبو

وسإكنها بغداد ونأزل شميل، بن النضر عن العسقلنأي.ّ حدث أحمد بن يحيى
المحاملي، إسإماعيل بن الحسين الله عبد أبو عنه وفاته.ّ روى حين إلى

العطار.ّ مخلد بن ومحمد
ًا كان وهو وردان، جده إلى نأسب الوردانأي وردان بن زيد بن فرات وأما عبد
حاتم أبو ذكره الطائف.ّ هكذا يوما وردان أسإلم الثقفي، ربيعة بن الله لعبد

والتعديل.ّ الحرج كتاب في الرحمن عبد محمد أبو ابنه عنه حكى فيما الرازي
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النون.ّ آخرها وفي المعجمة الراء وفتح الراء وسإكون الواو الورذانأي: بفتح
إليها:  بالنأتساب والمشهور لها: ورذانأة يقال ببخارى قرية إلى النسبة هذه
عنه أبيه.ّ روى عن الورذانأي.ّ حدث العزيز عبد بن إدريس بن هماما سإعد أبو

الباهلي.ّ شاذويه بن سإهل
أهل من الورذانأي، سإعيد بن عمرو بن نأذير بن الفتح بن محمد الحسن وأبو

بخارى.ّ
بن سإهل عنه غرمل.ّ روى بن ويعقوب الباهلي، اليسع بن أسإباط عن حدث

البخاري.ّ السلمي عثمان
الورذانأي.ّ المحتسب الشعث بن يحيى بن الحسن بن محمد الله عبد وأبو

في المتوكل.ّ توفي بن وسإهل أحمد، بن إسإحاق صفوان أبي عن يروي
وثالثامئة.ّ وثالثاين ثالث سإنة الخرة جمادى

بينهما أخرى ونأون والنون الزاي وفتح الراء وسإكون الواو الورزنأانأي: بفتح
إليها:  والمنتسب بغداد قرى من أنأها وظني ورزنأان، إلى النسبة هذه ألف
بغداد أهل الكاتب.ّ من الورزنأانأي أحمد بن محمد بن علي بن محمد جعفر أبو

بن الحسين عن الختلي.ّ حدث سإنين بن إبراهيم بن إسإحاق بنت ابن .ّ وهو
بن أحمد بن محمد عنه وكتب منه الكوفي.ّ سإمع الحوصا أبي بن عمر

المنصوري.ّ الفتح بن أحمد بن ومحمد هاشم،
بين واللف المكسورة المهملة والسين الراء وسإكون الواو الورسإنانأي: بفتح

منها: سإمرقند، قرى من قرية أنأها وظني ورسإنان، إلى النسبة النونأين.ّ هذه

فرقد بن الرحمن عبد بن جماع بن مالك بن أحمد بن محمد بن بكر أحمد أبو
وأبي عبيدة أبي عن بالورسإنانأي.ّ روى يعرف السمرقندي، الفقيه السبخي

حسان بن والربيع السمرقندي، عبيد ب الفتح الليث أبي ابني الرحمن عبد
إلى تابوته وحمل وثالثامئة، وخمسين إحدى سإنة ببخارى وتوفي الكشي،

سإمرقند.ّ
بين الياء وسإكون المهملة السين وسإكون والراء الواو الورسإنيني: بفتح

محال من محلة وهي ورسإنين إلى النسبة هذه المكسورتين، النونأين
ًا.ّ منها ورسإنان لها ويقال سإمرقند، بن أحمد بن محمد بن بكر أحمد أبو أيض

المحلة هذه سإكن الورسإنيني، السبخي فرقد بن الله عبد بن جماع بن مالك
ًا وكان إليها، فنسب ُ فقيه ًا، جليل مجلس له كان الرأي، أصحاب من مناظر
عبيد بن والفتح أبيه عن بسمرقند.ّ حدث المناظرة وحلقة الملء

عنبر بن نأصر بن وإبراهيم الندبي، يحيى بن الفضل بن والعباسا الكرابيسي،
وثالثامئة.ّ روى وخمسين اثانتين سإنة بسمرقند وغيرهم.ّ مات السمرقنديين

بكر.ّ  بن محمد ابنه عنه
محمد بن لقمان عن الورسإنيني.ّ يروي السإكاف زكريا بن أحمد يحيى وأبو

السمرقندي.ّ إسإحاق بن أحمد بن محمد عنه الورسإنيني.ّ روى الخزاف
النسبة المعجمة.ّ هذه الشين آخرها وفي الراء وسإكون الواو الورشي: بفتح

بحرفه:  القرآن بقراءة المعروفين.ّ اشتهر القراء أحد وهو ورش، إلى
الورشي المقرئ القاسإم بن العلى عبد بن أحمد بن محمد الله عبد أبو

الحافظ الله عبد بن محمد الله عبد أبو الحاكم النأدلسي.ّ ذكر المغربي
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المذكورين الصالحين ومن النأدلس، أهل من المغربي الله عبد وقال: أبو
والشاما بمصر بالورشي.ّ سإمع بالعراق ويعرف القرآن، علم في بالتقدما
بعد نأيسابور ورد الخمسين، بعد الكثير وأصبهان والجبال والعراقين والحجاز
ربيع شهر في بسجستان وتوفي خراسإان، بلد ودخل والثلثامئة، السبعين

سإنين.ّ قلت: سإمع سإبع سإكنها أن بعد وثالثامئة وتسعين ثالث سإنة من الول
خلف بن الواحد عبد الهواز وبكور الصبهانأي، المرزبان بن علي بأصبهان

الرقي.ّ الجارود بن الرحمن عبد بن أحمد وبفارسا الجنديسابوري،
آخرها وفي الجيم وفتح المعجمة العين وسإكون والراء الواو الورغجني: بفتح

منها:  أظن، فيما نأسف قرى من وهي ورغجن إلى النسبة النون.ّ هذه
هكذا المسلمين، ورغجن من الورغنجي، الديب النحوي ميمون بن أسإلم

العروض صاحب وقال: كان نأسف تاريخ في المستغفري العباسا أبو ذكر
القدماء.ّ من واللغة

صدوق شيخ الورغنجي، الحجاج بن الفتح بن الصديق بن الحسين علي وأبو
حم بن أحمد القاسإم وأبا البلخي، عقيل بن محمد الله عبد أبا سإمع ثاقة،

بن جعفر عنه وغيرهم.ّ روى المؤدب الحسن بن علي الحسن وأبا الصفار،
إبراهيم بن محمد بن محمد طاهر وأبو التوبني، الفقيه حمدان بن محمد

وثالثامئة.ّ وسإتين سإت سإنة في وجماعة.ّ مات القلنأسي
الورغنجي المكي بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن سإعيد والفقيه

ًا كان النسفي، الحنفي محمد بن يوسإف الماما على تقفه فاضلً، فقيه
وتوفي الفقيه، سإعيد بن علي ابنه عنه الحديث.ّ روى وكتب النسفي،
وأربعمئة.ّ وتسعين أربع سإنة بورغجن

المهملة السين وفتح المعجمة الغين وسإكون والراء الواو الورغسري: بفتح
أربعة على سإمرقند قرى من قرية إلى النسبة الراء.ّ هذه آخرها وفي

الهللي موسإى بن العباسا أبو إليها بالنأتساب والمشهور منها، فراسإخ
الرواية.ّ يروي مستقيم ورغسر.ّ كان قرية سإكن مرو، من أصله الورغسري،

خشرما بن وعلي الطوسإي، أيوب بن وزياد الترفقي، الله عبد بن العباسا عن
سإهل بن وعبد الكبوذنأجكثي، جعفر بن محمد عنه وغيرهم.ّ روى المروزي

وغيرهم.ّ  العمش المروزي بكر وأبو الزاهد،
رابط تولى الذي وهو العابد الزاهد الورغسري، صبيح بن يحيى زكريا وأبو

آثاار بها وله بعد، نأسب وإليه منها، فراسإخ خمسة على بسمرقند ورغسر
أبي بم العزيز عبد بن المجيد عبد عن يروي فيها يتعبد كان وصومعة جميلة،

بن وعصمة الغاضري، يعقوب بن عمر عنه الزهاد.ّ روى من وغيره رواد
ربيع شهر في السمرقنديون.ّ ومات الكرابيسي الله عبد بن وتميم مسعود،

الخر.ّ ربيع شهر في وقيل ومئتين، ثالثاين سإنة الولى
ًا، الورغسري.ّ كان ويوسإف معاذ بن سإعد عن أعمى.ّ يروي وكان مؤدب

السمرقندي.ّ شاه بن محمد بن الله عبد عنه المروزي.ّ روى الفقيه
المهملة.ّ الدال آخرها وفي القاف وضم الراء وسإكون الواو الورقودي: بفتح

بهذه كرمينية.ّ والمشهور قرى من أنأها وظني ورقود، إلى النسبة هذه
الكرميني.ّ الورقودي محفوظ بن أحمد بن محمد بن أحمد أحمد أبو النسبة

يوسإف بن محمد الله عبد أبي عن البخاري إسإماعيل بن محمد صحيح روى
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بكر أبي بن أحمد نأصر أبو عنه عنه.ّ روى بكرمينية بالكتاب وحدث الفربري،
الخديمنكني.ّ  الخطيب عبيد أبي بن

الوركانأي.ّ 
وقرية.ّ محلة إلى النسبة النون.ّ هذه آخرها وفي الراء وسإكون الواو بفتح
غير بها اجتزت قائمة، سإوق وبها بأصبهان معروفة محلة فوركان الولى أما

واعظة عالمة امرأة الوركانأي، إبراهيم بن الحسن بنت مرة.ّ منها: عائشة
وغيره.ّ الحافظ مندة بن إسإحاق بن محمد الله عبد أبا سإمعت السيرة حسنة
الرجال من وغيرها الحبال علي بن حمد بنت ضوء الرضا أما عنها لنا روت

وأربعمئة.ّ سإتين سإنة والنساء.ّ توفيت
نأعيم أبي عن المحلة.ّ روى هذه أهل من شيخ الوركانأي، المصري النون وذو

المقدسإي طاهر بن محمد الفضل أبو عنه الحافظ.ّ روى الله عبد بن أحمد
الحافظ.ّ
خرج قم، عند بلدة قاشان، قرى من قرية وهي وركان، إلى منسوبة والثانأية

الوركانأي.ّ الحسين بن الحسن بن محمد الحسين أبو الفاضل الديب منها
ًا كان ًا أديب وأكثر للحديث، إملء مجلس له وكان أصبهان، سإكن فاضلً، شاعر

الدب.ّ عليه قرأوا كانأوا أصبهان فضلء
أبو منهما.ّ أما سإمعت مسعود، المحاسإن وأبو محمد، المعالي أبو وابناه

أحمد بن محمد منصور أبا مقدما.ّ سإمع فصيح مناظر فاضل المعالي: فإماما
ًا منه سإمعت وغيره القاضي شكرويه بن علي بن المحاملي.ّ حديث من شيئ

ًا شعره من منه سإمعت مسعود المحاسإن وأبو وأختهما أصبهان بجامع شيئ
القاسإم أبي وشيخنا أسإتاذنأا زوجة الوركانأي الديب بنت عاشوراء الضياء أما

عن بروايتها لوين جزء منه سإمعت الحافظ، الفضل بن محمد بن إسإماعيل
البهري.ّ ماجه بن الحسن بن أحمد ابن محمد بكر أبي
أهل من الوركانأي، هاشم أبي بن زياد بن جعفر بن محمد عمران وأبو

سإعد بن إبراهيم عن بها وحدث بغداد سإكن الخطيب قال كذا خراسإان،
وأبي الله عبد بن وشريك أنأس بن ومالك الحنفي جابر بن وأيوب الزهري،

الدوري، وعباسا معين، بن يحيى عنه عياض.ّ روى بن وفضيل الحناط شهاب
الطيالسي، بشر بن وأحمد أسإامة، أبي بن والحارث خيثمة، أبي بن وأحمد
أحمد بن الله وعبد كامل، بن عبدوسا بن ومحمد التركي، يوسإف بن ومحمد

بن الله وعبد القاضي، إسإحاق بن وموسإى الرازي، زرعة وأبو حنبل، بن
ومئتين.ّ وعشرين ثامان سإنة رمضان شهر في البغوي.ّ ومات محمد

وركة، إلى النسبة الكاف.ّ هذه آخرها وفي الراء وسإكون الواو الوركي: بفتح
ليلة بها بت نأسف، طريق على بخارى من فرسإخين على قرية وهي

أبو منهم العلماء، من جماعة منها بخارى.ّ خرج إلى نأخشب من منصرفي
ًا المطوعي.ّ كان الوركي عباد بن مسلم بن خلف بكر بن محمد بكر شيخ

ًا عبد بن أحمد خلف بن أحمد بن إسإحاق عن وركة.ّ حدث أهل من صالح
الملك عبد نأعيم وأبي المنكدري عمر بن محمد بن وأحمد رفيد، بن الواحد

المستغفري العباسا أبو عنه وغيرهم.ّ روى السإتراباذي عدي بن محمد بن
وثالثامئة.ّ  ثامانأين سإنة الخر ربيع شهر في ومات
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قرية بن البخاري، الوركي حاضر بن أسإلم بن حفص بن محمد بكر وأبو
بن يعقوب الفضل أبا وسإمع والحجاز، والعراق خراسإان إلى رحل وركة،

بن أحمد سإعيد وأبا الصفار، محمد بن إسإماعيل علي وأبا العاصمي، إسإحاق
محمد بن جعفر العباسا أبو عنه وغيرهم.ّ روى العرابي بن زياد بن محمد

وثالثامئة.ّ وثامانأين إحدى سإنة الول ربيع شهر في ببخارى ومات المستغفري،
نأصر الليث أبي عن الوركي.ّ يروي يعرب بن منصور بن إبراهيم إسإحاق وأبو
حفص بن عمر حفص أبو عنه البخاريين.ّ روى داود بن وحفص الحسين، بن
أحلم.ّ بن

الوركي.ّ يروي الهمذانأي قيس بن قريش بن حمدويه بن شاكر الليث وأبو
أبو عنه سإهيل.ّ روى بن ويحيى خشرما، بن وعلي الزدي، جعفر بن يحيى عن

وغيره.ّ أحلم بن حفص بن عمر حفص
شهاب أبي عن الوركي.ّ يروي الخضر بن الحسن بن داود سإليمان وأبو

الحسن بن ومحمد الجحدري، الهياج بن وإسإحاق العوفي، محمد بن معمر
من يوما أول ودفن الحجة، ذي من يوما آخر في وتوفي المالي، صاحب
وثالثامئة.ّ  خمس سإنة المحرما

زاهد إماما فقيه الوركي، الزبيري الرحمن عبد بن الواحد عبد محمد وأبو
محمد بن عمار ذر أبي عن الملء كتب سإنة، وثالثاين مئة عاش معمر

محمد وأبي الرازي، يزداد بن محمد بن إبراهيم إسإحاق وأبي التميمي،
محمد بن الله عبد محمد وأبي البخاري، الزاهد الحسين بن إسإماعيل
ورحل الكثير، روى وغيرهم.ّ وحتى الحوري الحسن وأبي الزدي، المجدونأي

الملء كتابته بين كان من عصره في يكن ولم القطار من الناسا إليه
بن محمد نأصر أبو بسرخس عنه لنا هو.ّ روى إل سإنين وعشر مئة وروايته

القاسإم أبي بن محمود المحامد أبو وبطوسا العياضي، محمد بن نأاصر
أحمد العطاء وأبو البيكندي، علي بن عثمان عمرو أبو وببخارى المستملي،

عثمان بن بكر أبي ابنا عمر حفص وأبو محمد طاهر وأبو الديب، بكر أبي بن
وركة بقرية وقبره وأربعمئة، وتسعين خمس سإنة في وفاته وكانأت السنجي،

بوركة.ّ قبرهم وزرت الولد، وأعقب
النسبة هذه الجيم، آخرها وفي النون وسإكون والراء الواو الورنأجي: بفتح

منها:  جرجان، قرى من قرية وهي ورنأج، إلى
بن ومحمد السمتي، خالد بن يوسإف عن يروي الورنأجي، قتيبة بن داود

حفص بن وأحمد المؤمن، عبد بن الرحمن عبد عنه وغيرهما.ّ روى فضيل
بن عمران أبو قال هكذا الله، عباد خيار من قتيبة بن داود وغيرهما.ّ وكان

هانأئ.ّ
النسبة تحتها.ّ هذه من باثانتين المنقوطة الياء آخرها وفي الواو الوريي: بفتح

جماعة منها الطالقان.ّ خرج بنواحي بليدة مثل كبيرة قرية وهي وره، إلى
عبيد بن الفضل بن عدي بن إسإماعيل المظفر أبو منهم العلم أهل من

ًا الوريي.ّ كان الطالقانأي الزهري ً فقيه ًا، فاضل أكناف في جال مفتي
ببلخ وغيره.ّ سإمع البرهان على بها وتفقه النهر، وراء ما إلى وخرج خراسإان

بن الرحمن عبد بن محمد بكر وأبا السمنجانأي، الحسين بن محمد جعفر أبا
بن محمد بن إسإماعيل إبراهيم أبا السيد وببخارى الخطيب، النصر أبي
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معتمد بن محمد بن محمد بن ميمون المعين وأبا الحسني المحسن
بن علي أبي مثل رفقائنا من جماعة عنه كتب وغيرهم، النسفي المكحولي

لي الحافظين.ّ كتب النأدلسي فارو بن الحجاج وأبي الدمشقي، الوزير
في أظن فيما وفاته الحجاج.ّ وكانأت أبو لي حصلها مسموعاته بجميع الجازة

وخمسمئة.ّ  أربعين سإنة حدود
والزاي الواو باب

النسبة الراء.ّ هذه آخرها وفي المعجمة والغين والزاي الواو الوزاغري: بفتح
بن سإعيد عثمان أبو منها خرج سإمرقند، قرى من قرية وهي وزاغر، إلى

من السمرقندي الوزاغري تريون بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن عثمان
بن محمد حنيفة أبي عن بسمرقند.ّ يروي الكرابيس يبيع كان القرية، هذه

محمد بن الرحمن عبد سإعد أبو عنه وغيره.ّ روى الطالقانأي إبراهيم
أهل من يكن ولم مرضية غير أصول من وقال: حدثاني الحافظ، السإتراباذي

ًا، بمرة كان فإنأه روايته، على يعتمد ل بثقة، وليس الصنعة قال: كتبنا مجازف
شوال.ّ  في وثالثامئة وثامانأين سإت سإنة ومات بسمرقند عنه

يزنأون جماعة النسبة بهذه واشتهر المشددة، والزاي الواو الوزان: بفتح
الشياء.ّ 

الرقة، أهل من الوزان، زياد بن فروخ بن محمد بن أيوب سإليمان أبو وأما
عنه عيينة.ّ روى بن سإفيان عن القطن.ّ يروي يزن كان لنأه بالوزان اشتهر

تسع سإنة القعدة ذي في الحرانأي.ّ مات عروبة أبو منهم الجزيرة، أهل
ومئتين.ّ وأربعين

قتادة عن البصرة.ّ يروي أهل من الوزان، العمي زياد بن العزيز وعبد
البصريون.ّ عنه المقاطيع.ّ روى

عنه الحسن.ّ روى عن البصرة.ّ يروي أهل من مهران، بن عبيد الشعث وأبو
حفص.ّ بن حرمي
أحمد بن الكريم عبد سإعد أبو أصلهم والفضل، العلم بيت بالري الوزان وبيت

الماما على تفقه إليه، فنسب الشياء يزن أجداده بعض كان الرازي، الوزان
وسإمع الري سإكن سإاوة، من وأصله أصحابه، وجوه من وصار بمرو القفال

عنه لنا وغيرهما.ّ روى الحيري بكر وأبي الكاغذي، الفضل أبي من الحديث
سإنة.ّ في وفاته وكانأت بنيسابور، الشحامي طاهر بن زاهر

ًا إمامًا كان الرازي، الوزان سإعد أبي بن محمد الله عبد أبو وولده مناظر
ًا، الواحد عبد بن المطهر وبأصبهان النقور، بن الحسين أبا ببغداد سإمع أصولي
ه.ّ سإمع من السماع لي يتفق ولم مرة، غير بمرو وغيرهما.ّ لقيته البزانأي

ًا وحضر أصحابنا منه يكون هل الفاسإق مسألة عن فسألته مناظرتنا، يوم
ًا ل؟ أما ولي

صالح شيخ الكبرتي الوزان الله عبد بن حمد بن محمد منصور أبو وشيخنا
الفضل بن أحمد بكر وأبا الديب، مهريزد بن مسلم أبا سإمع بأصبهان،

وثالثاين اثانتين سإنة بأصبهان.ّ ومات منه وغيرهما.ّ سإمعت الباطرقانأي
وخمسمئة.ّ

الوزان البراء بن الكريم عبد بن محمد بن أحمد محمد أبو القدماء ومن
بن سإلم السائب وأبي الشعث وأبي حميد، بن محمد عن الجرجانأي.ّ يروي
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السإماعيلي، بكر أبو عنه وغيرهم.ّ حدث الطوسإي مسلم بن وعيل جنادة،
وثالثامئة.ّ سإبع سإنة رمضان شهر في ومات وغيرهما، عدي بن أحمد وأبو
الوزان الجراح بن الله عبد بن حمدويه بن أحمد بن حامد بن محمد بكر وأبو

عبد بن ومحمد الهروي، محمد وأبي المتوكل، بن سإهل عن البخاري.ّ حدث
سإنة الكندي.ّ ولد بشر بن وسإهل الكسائي، هشاما بن وهارون السعدي الله
وثالثامئة.ّ وثالثاين ثالث سإنة ومات ومئتين وسإتين أربع
المعروف المقرئ الواسإطي عطاء بن صالح بن إسإحاق يعقوب وأبو

إسإحاق بن ويعقوب سإعيد، بن ريحان عن سإامرا.ّ يروي نأزيل بالوزان،
بن الرحمن عبد وغيرهم.ّ قال هارون بن ويزيد الحباب، بن وزيد الحضرمي،

صدوق.ّ وهو أبي، مع عنه الرازي: كتبت حاتم أبي
عن عباسا.ّ روى بن مولى الوزان، الرقي فروخ بن زياد بن محمد بن وأيوب

الماما.ّ الرازي إدريس بن محمد حاتم أبو عنه الغزاري.ّ روى إسإحاق أبي
أخرى واو بعدها المهملة الدال وضم الزاي وسإكون الواو الوزدولي: بفتح

منها: جرجان، منقرى أنأمها وظني وزدول، إلى النسبة اللما.ّ هذه آخرها وفي
المعروف الجرجانأي القاضي إسإحاق بن الله عبد بن علي بن محمد علي أبو

وأبي مجاشع، بن موسإى بن عمران عن بها وحدث بغداد بالوزدولي.ّ سإكن
صاعد، بن محمد بن ويحيى الحرانأي، يمعشر أب بن الحسين عروبة

علي بن أحمد عنه وغيرهم.ّ روى القاضي إسإحاق بن حماد بن وإبراهيم
في منه سإمع أنأه البادا ابن وذكر الماليني، محمد بن أحمد سإعد وأبو البادا،
وثالثامئة.ّ وسإتين ثامان سإنة
جرجان.ّ أهل من الوزدولي، موسإى بن إبراهيم إسإحاق أبو القدماء ومن
عياض بن وفضيل المبارك، بن الله وعبد سإليمان، بن المعتمر عن روى

وإسإماعيل عيينة، بن وسإفيان حارما، بن محمد معاوية وأبي نأافع، بن وخالد
جعفر بن وأحمد المؤمن عبد بن الرحمن عبد عنه وطبقتهم.ّ روى علية بن

المستعاض بن الحسن محمد بن جعفر بكر أبو وغيرهما.ّ قال السعدي
السندي، بن وموسإى والسباك العصار عن فكتبت جرجان، الغريابي: دخلت

يحدث كان قال: نأعم، الوزدولي؟ موسإى بن بكر! وإبراهيم أبا له: يا فقيل
شيخ وإبراهيم الرأي، أصحاب عن أكتب ل كنت لنأي عنه أكتب ولم هناك

من له: إسإحاق، يقال ابن عدي: وله بن أحمد أبو الرأي.ّ قال أصحاب
ثاقة.ّ الحديث، مستقيم والسنن، الكتب صنف الحديث، أصحاب
المسند.ّ صنف الجرجانأي، العصار الوزدولي موسإى بن إبراهيم بن إسإحاق

والحمانأي.ّ روى والحجاج إياسا أبي بن وآدما موسإى، بن الله عبيد عن روى
ومات الجرجانأي، نأومرد بن وإبراهيم المؤمن، عبد بن الرحمن عبد عنه

ومئتين.ّ وخمسين تسع سإنة السجن في بنيسابور
موسإى بن إبراهيم بن إسإحاق بن الله عبد بن محمد عمرو أبو وحفيده

البجيري، يوسإف بن وأحمد البيهقي محمد بن الفضل عن الوزدولي.ّ يروي
وثالثامئة وخمسين تسع سإنة صفر في ومات السباك، بن بكر أبو عنه روى

السإماعيلي.ّ بكر أبو عليه وصلى
الوزدولي.ّ موسإى بن إبراهيم بن إسإحاق بن الله عبد بن علي الحسن وأبو

نأصر أبو عنه الجرجانأي.ّ روى شيرين بن يحيى بن أحمد بن محمد عن يروي
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الجرجانأي.ّ الله عبد وأبو السإماعيلي، بكر أبي بن محمد
الوزدولي إبراهيم بن إسإحاق بن الله عبد بن علي بن محمد علي أبو وابنه
وببغداد بها وحدث بالنهروان، القضاء وولي العراق، سإكن جرجان أهل من
سإت سإنة في ببغداد وتوفي الجرجانأي، محمد بن الكريم عبد بن أحمد عن

ثالثامئة.ّ وسإتين
لجيم وسإكون والمعجمة الغين وفتح الزاي وسإكون الواو الوزغنجي: بفتح

وراء ما قرى من قرية وهي وزغجن، إلى النسبة النون.ّ هذه آخرها وفي
النسبة:  بهذه والمشهور نأسف، نأواحي من أنأها وظني النهر،

أبو علي الحسن بن صديق الوزغنجي المسفي، يروي عن محمد بن عقيل،
وأحمد بن حم.ّ قال ابن ماكول.ّ الوزير: بفتح الواو وكسر الزاي وسإكون
ًا لمن يدير الملك ويصدر الياء وفي آخرها الراء.ّ هذه اللفظة صارت لقب
الملك عن رأيه، وأول من لقب بهذا السإم أبو سإلمة حفص بن سإليمان

ًا قال بعض الشعراء الخلل بالعراق، قيل له: وزير آل محمد ولما قتل فتك
فيه: 

ًا كان ينشاك بمن أودىمحمـد آل وزير الوزير أن  وزير
ولم يكن لحد من خلفاء بني أمية وزير، وأول من اسإتوزر أبو سإلمة الخلل.ّ وهجا

إبراهيم بن عثمان الغزي بعض الوزراء، فقال فيما أنأشدنأا أبو الفتح مسعود بن محمد
لنفسه: المسعودي إملء من حفظه، أنأشدنأي الغزي 

يعط لم الدسإت آلة من
سإوى الوزير

حـال فـي لحيته تحريك
إيمـاء

مـاء بـل بحر له العروض مثلبـه يشـد وزر بـل الـوزير إن
واشتهر جماعة من المحدثاين بهذا السإم إما لنأهم اسإتوزروا لبعض الملوك
أو في آبائهم أحد.ّ فمنهم أبو الفضل جعفر بن الفضل بن جعفر بن محمد
بن الفرات، الوزير المعروف بابن حنزابة البغدادي، أحد الحفاظ كان كثير
السماع، حسن العقل، ذا رأي وشهامة له أنأعاما في حق أهل العلم، نأزل

مصر، وتقلد الوزارة لميرها كافور، وكان أبوه وزير المقتدر بالله، وبلغني
ًا أن كان يذكر سإماعه عن أبي القاسإم عبد الله بن محمد البغوي مجلس

من أماليه، ولم يكن عند وكان قال: من جاءنأي به أغنيته، وكان يملي
الحديث بمصر، وبسببه خرج أبو الحسن الدارقطني إلى مصر.ّ وكانأت

ولدته في ذي الحجة سإن ثامان وثالثامئة، وتوفي بمصر سإنة تسعين
وثالثامئة - وقيل: في سإنة إحدى وتسعين - في شهر ربيه الول.ّ

الوزير المشهور في الشرق والغرب صاحب المدارسا والخيرات من
المساجد والرباطات أبو علي الحسن بن علي بن إسإحاق بن العباسا

ًا للمكارما وأياما الطوسإي الوزير المعروف بنظاما الملك صارت أيامه تاريخ
الخير سإمع الحديث الكثير من أبي القاسإم عبد الكريم بن هوازن

القشيري، وأبي حامد أحمد بن الحسن الزهري بنيسابور، وأبا مسلم
محمد بن علي بن مهريزد النحوي وأبا منصور شجاع بن علي المصقلي
بأصبهان وطبقتهم.ّ روى لنا عنه عمي أبو محمد الحسن بن أبي المظفر
السمعانأي بمرو، وأبو القاسإم علي بن طراد الزينبي ببغداد وأبو القاسإم

إسإماعيل بن نأصر الله بن محمد بن عبد القوي المصيصي بدمشق
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وغيرهم.ّ ولد بنواحي الراذاكان في سإنة ثامان وأربعمئة، وقتل بالسحنة في
شهر رمضان سإنة خمس وثامانأين وأربعمئة، وحمل إلى أصبهان ودفن بها

وزرت قبره غير مرة في دارجنار.ّ
ومن أولده وأحفاده جماعة كثيرة من الوزراء منهم الوزير ابن الوزير أبو

الفتح أحمد بن علي نأظاما الملك، المعروف بخواجه أحمد.ّ كان وزير
السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه، ثام صار وزير أمير المؤمنين

المسترشد لمر الله، ولقيته ببغداد، ولزما داره وما كان يخرج منها.ّ سإمع
بأصبهان أبا الفتح عبد الكريم بن عبد الرزاق الحسناباذي وغيره.ّ سإمعت

ًا من أمالي أب يكبر بن مردويه الحافظ، وتوفي بغداد في سإنة منه مجلس
وثالثاين وخمسمئة.ّ

وصاحبنا أبو علي الحسن بن مسعود بن الوزير الدمشقي، من أهل
ًا، وكان والده أو جده اسإتوزر لبعض ًا مبرز ًا فاضلً وفقيه دمشق.ّ كان حافظ
الملوك بدمشق، وأصله خوارزمي.ّ سإمع الكثير، ونأسخ بخطه أدرك جماعة

ًا ًا يسير من الشيوخ ممن لم نأدركهم ببغداد وأصبهان، وسإمعت منه شيئ
بمرو، وكنت كثير الجتماع معه، شديد النأس به، والله تعالى يرحمه.ّ توفي

بمرو في سإنة وأربعين وخمسمئة، ودفن بمقبرة جصين.ّ
وأبو الحسين عبيد الله بن محمد بن حمدويه الوزير الرازي، من نأواحي
الري، قدما بغداد، وحدث بها عن أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم
الرازي وحفص بن محمد بن زيد الحافظ، والعباسا بن أحمد الشافعي

البغدادي، وكان يسكن برذعة.ّ روى عنه أبو القاسإم الزهري وأبو محمد
الخلل، وأبو محمد الجوهري وغيرهم.ّ 

وأبو القاسإم عيسى بن علي بن عيسى بن داود الجراح الوزير، من أهل
بغداد، كان والده علي بن عيسى وزير المقتدر بالله، وكان فاضلً من أهل

البيوتات، صحيح السماع، وكان العلماء والمحدثاون دار والديه لرواية
الحديث وبلغني أن عيسى بن الوزير لما أملى الحديث قال: حدثانا أبو
القاسإم البغوي في هذا الرواق، وأخبرنأا أبو بكر بن أبي داود في هذا

الطرر، وأخبرنأا يحيى بن صاعد في تلك الصفة.ّ.ّ فقاما واحد من الغرباء
وقال: لقد اغبرت قدما سإيدنأا في طلب العلم، فاسإتحيى عيسى بن الوزير

ولم يقل بعد ذلك مقل هذا.ّ سإمع أبا القاسإم عبد الله بن محمد بن عبد
العزيز البغوي، وأبا بكر عبد الله بن سإليمان الشعث السجستانأي وأبا

محمد يحيى بن محمد بن صاعد، وأبا القاسإم بدر بن الهيثم القاضي، وأبا
بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري، وأبا عمر محمد بن يوسإف بن
يعقوب القاضي، وأبا بكر أحمد بن موسإى بن العباسا بن مجاهد المقرئ،

وأبا بكر محمد بن الحسن بن دريد الزدي، وأباه أبا الحسن علي بن
عيسى وغيرهم روى عنه أبو القاسإم عبيد الله بن أحمد الزهري، وأبو

محمد الحسن بن محمد الخلل، والقاضيان أبو عبد الله الصيمري، وأبو
القاسإم التنوخي وأبو محمد الجوهري، وأبو جعفر محمد بن أحمد بن

المسلمة في جماعة آخرهم أبو الحسين أحمد بن محمد بن النقور البزاز
أثانى عليه أبو بكر أحمد بن علي الخطيب وقال: كان ثابت السماع، صحيح

الكتاب ومن شعره: 
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ً حاز قد ومبقىحيا بالعلم صار قد ميت رب وغـيا جهل
تنالوا كي العلم فاقتنوا
ًا خلـود

الجهل في الحياة تعدوا ل
 شيا

وكانأت ولدته في شهر رمضان سإنة اثانتين وثالثامئة، ومات في المحرما سإنة إحدى
وتسعين وثالثامئة.ّ

ووالده أبو الحسن علي بن عيسى بن داود بن الجراح الوزير، كان وزير الخليفتين
المقتدر بالله والقاهر بالله.ّ سإمع أحمد بن بديل الكوفي، والحسن بن محمد

الزعفرانأي، وحميد بن الربيع، وعمر بن شبة.ّ روى عنه ابنه عيسى، وسإليمان بن أحمد
الطبرانأي، والقاضي أبو طاهر محمد بن أحمد بن عبد الله بن بجير الذهلي.ّ وكان

ًا في وزارته، كثير البر والمعروف وقراءة ًا في وليته، محمود ًا، فاضلً، عفيف ًا، دين صدوق
والصلة والصياما، يحب أهل الخير ويكثر مجالستهم ومذاكرتهم، وأصله من الفرسا،

وكان داود جده من ديرقني، وكان من وجوه الكتاب، وكذلك أبو عيسى، ولم يزل علي
ًا بالستر والصيانأة، والصلح والديانأة، وعزل عن الوزارة بن عيسى من حداثاته معروف

فيه: وأخرج إلى مكة، ثام ردت الوزارة إليه، فأنأشأ بعض الناسا يقول 

ًا لك أرى ل أنأي بحسبك عائب
والحاسإدون حاسإد سإوى
 كثير

فطـهـور وأنأتماؤه فمزنسإحابـه أما الغيث مثل وأنأك
ذي في ومات ومئتين، وأربعين خمس سإنة الخرة جمادى في ولدته وكانأت
وثالثامئة.ّ وثالثاين أربع سإنة الحجة

عن أصبهان.ّ روى أهل من الوزير، إبراهيم بن إسإحاق بن علي الحسن وأبو
مسعود أبي بحوائج يقوما كان لنأه بالوزير لقب وإنأما والعراقيين بلده أهل

بن وإسإماعيل الهمدانأي، العلء بن محمد كريب أبي عن وحدث الرازي
عبد عنه وغيرهم.ّ روى الملك عبد بن بشر بن وعلي السدي، بنت بن موسإى
بن الله عبد بن الحسين الله عبد وأبو الخفاف، الحسن بن محمد بن العزيز

بن إسإحاق بن علي وقال: حدثانا الصبهانأي، سإلم بن حمزة بن سإليمان
ومئتين.ّ وتسعين سإبع سإنة مسعود.ّ وتوفي أبي بوزير المعروف إبراهيم

باثانتين تحتها من المنقوطة الياء وسإكون الزاي وكسر الواو الوزيري: بفتح
إلى نأسبوا جماعة أولده ومن الوزير، إلى النسبة الراء.ّ هذه آخرها وفي

منهم:  أجدادهم
الصل، بصري الوزير، المقرئ الزدي سإليمان بن يحيى بن محمد بكر أبو

ومحمد عارما، أخي الفضل بن بسطاما عن الرشيد.ّ روى وزير باب المعروف
الحربي عمر بن علي الحسن أبو عنه وغيرهما.ّ روى البحرانأي معمر بن

السكري.ّ 
المذكر الديب الوزير، بن الحسن بن محمد بن طاهر بن محمد نأصر وأبو

بارع اللسان، فصيح العلوما، كثير كان نأيسابور، أهل من الوزيري، المفسر
وعبد البزاز، بلل بن حامد أبا الكثير.ّ سإمع الحديث وسإمع والوعظ، الذكر

الثلثاين بعد بهراة وكتب وأقرانأهم الثقفي علي وأبا الشرقي، محمد بن الله
ًا وصنف وأكثر، وأقرانأه عمران بن الحسن عن يذكر، وكان البواب، من شيئ

في توفي أنأه وذكر الحافظ، الله عبد بن محمد الله عبد أبو الحاكم منه سإمع
شاهنبر.ّ بمقبرة ودفن وثالثامئة، وسإتين خمس سإنة رمضان شهر
عبيد بن أحمد عن الوزيري.ّ حدث يعقوب بن أحمد بن محمد الله عبد وأبو
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عبد أبو عنه روى البار، علي بن وأحمد ثاعلب، يحيى بن وأحمد النرسإي، الله
وثالثامئة.ّ وثالثاين تسع سإنة الخرة جمادى في ومات المرزبانأي، الله
آمل من الوزيري، الملي الوزير الله عبد بن علي بن الله عبد محمد وأبو

الخوارزمي، الوصي الحسن بن أحمد بن علي الحسن عنأبي الشط.ّ يروي
عدي بن محمد بن الملك عبد نأعيم وأبي عاصم بن يوسإف بن ومحمد

وثالثامئة.ّ وسإتين سإت سإنة بآمل السإتراباذي.ّ وتوفي
النون.ّ هذه ثام الحروف آخر الياء بعدها الواوين بين الزاي الوزويني: بسكون

منها:  بخارى، قرى من قرية وهي وزوين، إلى النسبة
عن يروي وزوين، قرية من إدريس، والد الوزويني الزاهد حاجب محمد أبو

حاجب بن إدريس عنهابنه وغيرهما.ّ روى سإعيد بن وكعب موسإى، بن عيسى
الوزويني.ّ

المهملة والسين الواو باب
أخرى.ّ وواو اللف بينهما المهملتين والسينين المفتوحة الوسإاوسإي: بالواو

إسإماعيل بن النسبة: أحمد بهذه والمسهور الوسإاوسا، إلى النسبة هذه
روى البلي، فروخ شيبانأبن عن البصرة.ّ يروي أهل من البصري الوسإاوسإي

الطبرانأي.ّ  أيوب بن أحمد بن سإليمان القاسإم أبو عنه
والكاف أخرى سإين بعدها المهملة والسين الواو الوسإسكري: بفتح

من فراسإخ سإبع على قرية إلى النسبة الراء.ّ هذه آخرها وفي المفتوحة
القاسإم أبو منها جردسإتان، رسإاتيق من وهي لها: وسإسكر، يقال جرجان
علي بن الخليل بن محمد بن الخليل بن الرحمن عبد بن محمد بن الخليل

بن حمزة الجرجانأي.ّ قال حمدان بن ومحمد أبيه، عن الوسإسكري.ّ يروي
ًا حج بعدها البادية في الخليل السهمي: توفي يوسإف العراق، إلى منصرف
جرد رسإاتيق من لها: وسإسكر يقال جرجان من فراسإخ سإبعة على وقريته
سإعد وأبو إسإماعيل، كميل وأبو محمد، يزيد بنين: أبو خمس أولد وله سإتان،

سإنة محمد.ّ توفي بن خليل بن الفضل الله عبد وأبو أخمد، نأصر وأبو يوسإف،
وأربعمئة.ّ  خمسمئة

آخر الساكنة والياء المكسورة المهملة والسين الواو الوسإيجي: بفتح
بلد في موضع وهو وسإيج، إلى النسبة الجيم.ّ هذه آخرها وفي الحروف

بن إبراهيم بن عطاء بن محمد بن السيد عبد محمد أبو فيها الترك.ّ حبس
ثام الفرانأيالنسفي ابرويه حمدويه بن إسإحاق بن عمران بن موسإى

الخاقان عند ومنزلة وجاه حشة له الملك.ّ كان بسعد الملقب الوسإيجي،
الشهر.ّ سإمع بعد بالشهر ويبرهم العلم أهل يكرما وكان سإليمان، بن محمد

أبو عنه السنكبانأي.ّ روى الربيع بن احمد بن علي بن الحسن علي أبا الرئيس
بحصار الحافظ.ّ قال: وتوفي النسفي بن أحمد بن محمد بن عمر حفص
وخمسمئة.ّ  عشرة أربع سإنة المحرما في تركستان بلد من وسإيج

والشين الواو ? ???باب
الوشي بيع إلى النسبة المشددة.ّ هذه المعجمة والشين الواو ?الوشاء: بفتح

منهم:  البسريم، من المعمولة الثياب من نأوع وهو
أبو الوشاء.ّ ذكره الغسوي الفارسإي الفرات بن موسإى بن وثايمة يزيد أبو

قدما فشا، أهل من يزيد وقال: أبو مصر تاريخ في الصدفي يونأس بن سإعيد
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ًا مصر ًا، النأدلس إلى وخرج قديم صنف وقد الوشي في يتجر وكان تاجر
ًا عنه.ّ توفي وكتب مصر إلى النأدلس من وقدما وجوده، الردة أخبار في كتاب

ومئتين، وثالثاين سإبع سإنة الخرة جمادى من خلون لعشر الثانين يوما بمصر
من مصر إلى وقال: قدما آخر موضع في الن.ّ وذكره إلى بمصر عقب وله

فارسا.ّ من وأصله البصرة،
قيس بن سإعد بن شاكر بن محمد بن السلما عبد بن إبراهيم إسإحاق وأبو

أهل من الوشاءن
وذكره بها، فمات مصر إلى وانأتقل عمره، آخر في بصره كف بغداد،

بن والجراح الضبي، عبدة بن أحمد عن فقال: ضعيف.ّ حدث الدارقطني
بن ويونأس السإود، بن علي بن والحسين العلء، بن محمد كريب وأبي مليح،

علي بن وإسإماعيل الدمي، عثمان بن أحمد عنه روى المصري العلى عبد
وأبو الصبهانأي، الصفار الله عبد بن ومحمد الشافعي، بكر وأبو الخطبي
المصري، الزنأبري مسعود بن وأحمد الطبرانأي، أحمد بن سإليمان القاسإم
ومئتين.ّ وثامانأين اثانتين سإنة بمصر ومات
سإعيد-وقيل: بن شاكر بن عنبر بن محمد بن الحسن علي أبو عمه وابن

الله وعبد الجعد، بن علي عن بغداد.ّ حدث أهل من الوشاء، قبس سإعد- بن
الربيع وأبي العابد، أيوب بن ويحيى موسإى بن والحكم الخزار، عون بن

يونأس، بن وسإريج معين، بن ويحيى مزاحم، أبي بن ومنصور الزهرانأي،
العباسا بن محمد عنه وطبقتهم.ّ روى المديني بن وعلي سإعيد، بن وسإويد

أبو وقال وجماعة، الحربي عمر بن وعلي سإلم بن جعفر بن وأحمد نأجيح، بن
حدث بذاك، ليس عنبر بن محمد بن الكامل: والحسن في عدي بن أحمد

البرقانأي، بكر أبو ضعيف.ّ ووثاقه قانأع: هو ابن وقال عليه، أنأكرتها بأحاديث
وثالثامئة.ّ ثامان سإنة الولى جمادى في ومات

من الوشاء بابن المعروف النحوي يحيى بن إسإحاق بن محمد الطيب وأبو
علم إلى يرجع الخبار مليح التصانأيف حسن الدب، أهل من كان بغداد، أهل

نأاصح، بن عبيد بن وأحمد الوراق، سإعد أبي بن الله عبد عن حدث وفضل
ثاعلب العباسا وأبوي الكديمي يونأس بن ومحمد أسإامة، أبي بن والحارث

الله.ّ على المعتمد ولد أما خلف جارية منية عنه والمبرد.ّ روت
عن الحرفي.ّ حدث الوشاء سإيار بن كثير بن سإهل بن موسإى عمران وأبو

وأبي الزرق، وإسإحاق هارون ن ويزيد عاصم، بن وعلي علية، بن إسإماعيل
بن عمرو أبو عنه السهمي.ّ روى بكر بن الله وعبد الوليد، بن شجاع بدر

الدمي يحيى بن عثمان بن وأحمد الشنانأي الحسين أبو والقاضي السماك،
ًا اللغوي.ّ وكان الواحد عبد بن محمد عمر وأبو ًا.ّ وقيل ضعيف بن لموسإى جد

يلي أن قبل عنه فقال: كتبت علية؟ بن إسإماعيل عن كتبت سإهل: متى
أحمد عنه يكتب أن قبل عنه كتبت السائل: فقد له فقال البصرة، صدقات

ومئتين.ّ وسإبعين ثامان سإنة القغدة ذي من يوما أول حنبل.ّ ومات بن
القاف.ّ هذه آخرها وفي المعجمة الشين وسإكون الواو الوشيقي: بفتح

ابن قاله العتيك.ّ كذا من بطن - وهو وشقه - وقيل: إلى الوشيق إلى النسبة
إليها:  بالنسبة الزد.ّ والمشهور من قطني: هو الدار قال ماكول
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رأتها أنأها أمه عن الخلل بن الله عبيد الوشيقة.ّ روى عامر بن غزيز شميسة
كبيرة.ّ عجوز وهي خلخالن عليها

بالنأدلس وحدث.ّ توفي وطلب رحل أنأدلسي، الوشقي، الغمر بن وحديدة
يونأس.ّ ابن ثالثامئة.ّ قاله سإنة

الوشقي.ّ يروي النأدلسي الكلعي الزبادي أسإباط بن عجنس بن وإبراهيم
عبد بن محمد إمرة في بالنأدلس وغيره.ّ توفي العلى عبد بن يونأس عن

فاضل.ًّ وكان ومئتين، السبعين نأحو الحكم بن الرحمن
سإبع سإنة توفي وشقة منأعل النأدلسي، الوشقي محمد بن عثمان وأبو

وثالثامئة.ّ
المهملة والصاد الواو باب

المنقوطة الباء آخرها وفي المهملة الصاد وتشديد الواو الوصابي: بفتح
بن سإهل بن وصاب ونأسبته حمير، من وهو وصاب، إلى النسبة بواحدة.ّ هذه

بن الغوث بن وائل بن شمس عبد بن جشم بن معاوية بن قيس بن عمرو
ينسب مصاب سإهل.ّ إلى بن جيلن وأخوه مالك، بن عدي بن عوف بن سإعد

نأزلتا حمير من قبيلتان وهما الجيلنأيون، ينسب جيلن وإلى الوصابيون،
إليه.ّ  بالنسبة الجيلنأي.ّ والمشهور سإبق وقد حمص،

النسبة الفاء.ّ هذه آخرها وفي المهملة الصاد وتشديد الواو الوصافي: بفتح
واسإم العجلي، عامر بن الوصاف منهم لجماعة اسإم وصاف.ّ وهو إلى

هذا: إلى والمنتسب مالك، الوصاف

روى العجلي الوصاف ولد من الكوفة، أهل من الوصافي الوليد بن الله عبيد
ًا، الحديث أهلها.ّ منكر عنه يشبه ل ما وغيره عطاء الثقات عن يروي جد

لها المعتمد كان أن قلبه إلى سإبق المستمع سإمعها إذا حتى الثابات، حديث
بن قييس بن الرحمن عبد بن الوليد بن الله عبيد أبو وهو الترك فاسإتحق

بن ضبيعة بن سإعد بن كعب بن عامر بن مالك بن سإلمة بن جابر بن سإيار
العجلي، عامر بن الوصاف ولد البخاري: ما الوصافي.ّ قال هو لجيم بن عجل
العوفي ذكره البخاري: في ماكول: قال ابن مالك.ّ قال الوصاف واسإم
عسية عن نأسب.ّ يروي شيء أي إلى أدري ول عوف نأسبه في وليس

البخاري.ّ ذلك ووكيع.ّ قال عبيد بن يعلي منه وعطاء.ّ سإمع
المروزي خالد بن زيد بن هود بن وصاف بن مزاحم بن محمد بن وطاهر

نأسفي الصل، مروزي المقرئ، طاهر بن حامد بن أحمد جد الوصافي،
بها.ّ يروي فأعقب نأسف المروزي مزاحم بن محمد والمنشأ.ّ قدما المولد

إبراهيم بن شقيق مثل الزهاد كلما الكاسإني الزاهد يعقوب بن معاذ عن
مسجده في موته بعد محرابه في خليفته وكان البلخيين عنوان بن وحاتم

حنك بن منذر بن والوثاير الوصافي طاهر بن حامد ابنه عنه بنسف.ّ روى
الفرانأي.ّ

بنسف سإكة إلى نأسب الوصافي فرنأكديك بن محمد الله عبد العباسا وأبو
بن أحمد أبي جد وهو إليه، نأسبت رجل اسإم وهو وصاف، لها: درب يقال

أبو وغيره.ّ قال معقل بن إبراهيم فرنأكديك.ّ سإمع بن الله عبد بن محمد
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سإمعه معقل بن إبراهيم تفسير من بخطه أجزاء المستغفري: عندي العباسا
منه.ّ

أبو السيد به اشتهر السإم المهملة.ّ هذا الصاد وكسر الواو الوصي: بفتح
بن القاسإم بن الحسن بن الحسين ن علي إسإماعيل أبي بن محمد الحسن
طالب أبي بن علي بن الحسن بن زيد بن الحسن بن القاسإم بن محمد

المير وصي لنأه ذلك له قيل وإنأما بالوصي، المنعنروف الهمذانأي الحسني
له وكانأت وعلمائهم اللسادة أفاضل من سإامان.ّ كان آل من نأوح السديد
الحديث وسإمع الخلدي، نأصير بن محمد بن جعفر حسنة.ّ صحب سإيرة

وببغداد القرشي، حيدرة بن سإليمان نأبن خثيمة الحسن أبي من بأطرابلس
عبد محمد أبي من وبهمذان الصفار، محمد بن إسإماعيل علي أبي من

والقاسإم الهمذانأي، أوسا بن نأمحمد بن وأحمد الجلب، حمدان بن الرحمن
عبد بن محمد الله عبد أبو الحاكم عنه وغيرهم.ّ حدث الهمذانأي صالح أبي بن

كثيرة وجماعة الكنجروذي الرحمن عبد بن محمد نأسعد وأبو الحافظ، الله
خمس سإنة المحرما في نأببخارى النهر.ّ ومات وراء وما خراسإان أهل من

داره.ّ  في ودفن وثالثامئة، وتسعين
أبي الشهيد المير وصي الخوارزمي.ّ كان الوصي الحسن بن أحمد بن وعلي
إبراهيم بن إسإحاق عنه السامانأي.ّ روى أحمد بن إسإماعيل منبن أحمد نأصر

الحنفي.ّ الوهاب عبد بن الله وعبد الجراح، بن ويعقوب بخوارزما، الحافظ
بن بكر بن ومحمد البيوردي، طاهر بن الحسين علي وأبو خلف، عنه روى

وثالثامئة.ّ عشر سإنة شوال في خلف.ّ توفي
البصري.ّ قتيبة بن بكار عن المصري.ّ يروي الوصي بن إبراهيم بن ومحمد

عمر بن حفص بن إبراهيم بن محمد أحمد أبو النحاسا.ّ وهو ابن عنه روى
الغسانأي، جميع نأبن الحسين أبو تذكره الوصي.ّ هكذا بابن يعرف المصري،

بالفسطاط.ّ منه سإمع أنأه وذكر سإنان، بن يزيد عن عنه وحدث
المعجمة والضاد الواو باب

آخرها.ّ في المهملة والحاء المشددة المعجمة والضاد الواو الوضاحي: بفتح
بن الحسين بن محمد الله عبد أبي لجد اسإم وهو الوضاح، إلى النسبة هذه
النأباري حسان نأبن الوضاح بن حسان بن يحيى نأبن الحسن بن علي

مليح الشعر، حسن وكان نأيسابور، نأزل النأبار، أهل الشاعر.ّ من الوضاحي
نأزيل الشاعر، الوضاحي الله عبد وقال: أبو تاريخه في الحاكم ذكره القول،

سإمعته وقد عشرة، وأحسنهم وقته في ذكر من أشعر من وكان نأيسابور
عبد وأبي القاضي، المحاملي الله عبد أبي من العلم سإماعه مرة غير يذكر
أبي من بقراءتي وغيرهم.ّ وسإمع الهزانأي روق وأبي الدوري مخلد بن الله

قصيدة له وذكر بالطابران وغيرهما السإماعيلي حامد وأبي الفقيه، النصر
بنيسابور الوضاحي الله عبد أبو قال: توفي ثام الشعر ًمن وأقطاعا طويلة

وثالثامئة.ّ  وخمسين خمس سإنة من رمضان شهر في الرمجار محلة في
المهملة والطاء الواو باب

باثانتين المنقوطة الياء وسإكون المهملة الطاء وكسر الواو الوطيسي: بفتح
النبي التنور.ّ قال وهو وطيس إلى النسبة السين.ّ هذه آخرها وفي تحتها من

" يعني الوطيس حمي حنين: " الن غزوة في وسإلم عليه الله صلى
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عليه الله صلى النبي قبل أحد اسإتعملها ما اللفظة وهذه الحرب، اسإتعرت
النسبة:  بهذه وسإلم.ّ والمشهور

كان همذان، أهل من الوطيسي، إبراهيم بن طاهر بن شعيب منصور أبو
ًا ً أديب أجدادي بعض فقال: كان النسبة هذه عن سإألته السيرة حسن فاضل

بن جامع ابني إبراهيم الفرج وأبا محمد بكر أبا الخوين النتور.ّ وسإمع يعمل
بغداد، من منصرفي الثانأية النوبة في بهمذان منه القطان.ّ سإمعت محمد
وثالثاين سإبع سإنة بعد وتوفي وأربعمئة وسإتين أربع سإنة ولدته وكانأت

ًا تركته فإنأي وخمسمئة السنة.ّ هذه في حي
المهملة والعين الواو باب

النسبة النون.ّ هذه آخرها وفي المهملة العين وسإكون الواو الوعلنأي: بفتح
يوسإف بن نأشيط بن إبراهيم بكر أبو منهم مراد، من بطن وهو وعلن، إلى

ًا.ّ قيل: إنأه وكان وفضل عبادة له مصر.ّ كان أهل من مولهم، الوعلنأي فقيه
وابن سإعد، بن ورشدين المبارك وابن سإعد، بن الليث عنه روى جز ابن رأى

في يونأس بن سإعيد أبو ذكره ومئة.ّ هكذا وسإتين ثالث سإنة وتوفي وهب
ثاقة، نأشيط بن يقول: إبراهيم أبي حاتم: سإمعت أبي ابن مصر.ّ قال تاريخ
زرعة أبو الثقات.ّ وسإئل فقال: من عنه مرة المبارك.ّ وسإئل ابن عنه روى
ثاقة.ّ  فقال: مصري عنه،
والقاف الواو باب

اللف.ّ اشتهر بعد مهملة راء آخرها وفي المخففة والقاف الواو الوقار: بفتح
والسإم:  الصفة بهذه

قريش.ّ وإنأما مولى الوقار، الله عبد بن إبراهيم بن يحيى بن زكريا يحيى أبو
عيينة، بن سإفيان عن مصر.ّ يروي أهل من وهو وثاباته، لسكونأه بذلك سإمي
عنه الدائم.ّ روى عبد بن وخالد وهب بن الله القاسإم.ّ وعبد بن الرحمن وعبد

ومحمد البيروتي، المعافى بن ومحمد المصري، وردان بن داود بن إسإماعيل
وربما حبان: يخطئ، بن حاتم أبو المصري.ّ قال المهندسا إسإماعيل بن

ًا كان ماكول: الوقار ابن وقال خالف ً فقيه كثيرة، مناكير حديث وفي فاضل
ومئتين.ّ وخمسين أربع سإنة ومئة.ّ ومات وسإبعين أربع سإنة مولده وكان
عقبة بن الحسين بن وقار - فهو القاف - بتشديد الوقار ماكول: وأما ابن قال
بن ومؤمل الوزان، محمد بن أيوب عن الرقي.ّ حدث الكلبي الحسن أبو

الحافظ.ّ عدي بن أحمد وأبو الشافعي، بكر أبو عنه إهاب.ّ روى
النسبة المهملة.ّ هذه الصاد آخرها في القاف وتشديد الواو الوقاصي: بفتح

عثمان إليه بالنأتساب عنه.ّ والمشهور الله رضي وقاصا أبي بن تسعد إلى
عنه روى الزهيري عن عمرو.ّ يروي أبو كنيته الوقاصي، الرحمن عبد بن

يجوز الموضوعات.ّ ل الشياء الثقات عن يروي ممن العراقيون.ّ كان
الميم.ّ  في وذكرته والمالكي، بالوقاصي هذا عمرو أبو به.ّ وعرف الحتجاج

بين تحتها من باثانتين المنقوطة والياء القاف وفتح الواو الوقاياتي: بكسر
إلى النسبة فوقها.ّ هذه من باثانتين المنقوطة التاء آخرها وفي اللفين
النسبة بهذه الوقاياتي.ّ والمشهور يبيعها لمن ويقال المقنعة، وهي الوقاية،

من المحدثاين، أولد من الوقاياتي، الله عبيد بن علي بن عثمان القاسإم أبو
بن أحمد بن نأصر الخطاب أبا سإمع السيرة حسن فاضل مقرئ بغداد، أهل



مشكاة مكتبة                    للسمعانأي النأساب كتاب
 السإلمية

وغيره.ّ الدمشقي القاسإم أبي مثل أصحابنا منه وغيره.ّ سإمع القارئ البطر
وخمسمئة.ّ  وعشرين خمس سإنة حدود في وتوفي

بغداد، أهل من الوقاياتي، بكار بن الله عبيد بن أحمد بن علي الحسين وأبو
ًا يكن ولم القراء، أحد كان بن مالك الله عبد أبا الروايات.ّ سإمع في به موثاوق

ًا وأدركته أصحابنا، منه البانأياسإي.ّ سإمع علي بن أحمد يتفق ولم ببغداد حي
سإنة الولى جمادى في وتوفي ذلك عن المرض عاقني منه، السماع لي

الواو حرب.ّ الوقدانأي: بفتح باب بمقبرة ودفن وخمسمئة، وثالثاين اثانتين
إلى النسبة النون.ّ هذه آخرها وفي المهملة الدال وفتح القاف وسإكون
الطوسإي وقدان بن كثير بن داود بن سإليمان محمد ،أبي جد وهو وقدان

بن محمد لوين عن الصدق.ّ حدث أهل من وكان بغداد، سإكن الوقدانأي،
وسإوار السكونأي، هماما وأبي الحرانأي، كريمة أبي بن وإسإماعيل سإليمان،

عنه وغيرهم.ّ روى إسإرائيل أبي بن إسإحاق بن ويعقوب الغبري، الله عبد بن
شاهين بن حفص وأبو الزهري، الفضل وأبو الوراق، إسإماعيل بن محمد

وثالثامئة.ّ  عشرة خمس سإنة وغيرهم.ّ وتوفي الواعظ
والكاف الواو باب

باثانتين تحتها من المنقوطة الياء وسإكون الكاف وكسر الواو الوكيعي: بفتح
النسبة:  بهذه وعرف وكيع، إلى النسبة العين.ّ هذه آخرها وفي

ًا الضرير.ّ كان الوكيعي جعفر بن أحمد الرحمن عبد أبو ًا، إمام قيل: حافظ
ًا سإمع قيل: ما حتى كحديث، ألف مئة يحفظ كان إنأه حفظه.ّ إل قط حديث

الجراح بن وكيع إلى رحل لنأه الوكيعي له قيل إنأما الدارقطني.ّ وظني ووثاقه
ًا، منه.ّ سإمع وسإمع عنه وأكثر الضرير، خازما بن محمد معاوية وأبا وكيع

القاسإم بن وأحمد الحربي، إسإحاق بن إبراهيم عنه غياث.ّ روى بن وحفص
ًا رأيت نأعيم: ما أبو وغيرهما.ّ وقال النأماطي بن أحمد من أحفظ ضرير

على العلم يحفظ الوكيع السجستانأي: كان داود أبو الوكيعي.ّ وقال جعفر
ومئتين.ّ عشرة خمس سإنة ببغداد الوجه.ّ ومات
بن.ّ وابنه.ّ محمد

الجلب الله عبد بن واقد بن جهم بن حفص بن عمر بن أحمد جعفر وأبو
ًا، وكان الكوفة، أهل من اليمان، بن حذيفة مولى الوكيعي، سإكن ضرير

الجراح، بن ووكيع فضيل، بن ومحمد آدما بن نأيحيى عن بها وحدث بغداد،
الحباب، بن وزيد عون، بن وجعفر نأمير، بن الله وعبد الضرير، معاوية وأبي

الصاغانأي، إسإحاق بن ومحمد إبراهيم، ابنه عنه إسإماعيل.ّ روى بن ومؤمل
عليه أثانى ثاقة، وكان المتأخرين، من سإواهم وجماعة الحجاج، بن ومسلم

يقول: كتبت زرعة أبو حاتم: سإمعت أبي ابن وغيره.ّ قال معين نأبن يحيى
خمس سإنة ببغداد عنه.ّ ومات أكتب ولم أدركته يقول أبي عنه.ّ وسإمعت

ومئتين.ّ وثالثاين
بنقطتين تحتها من المنقوطة الياء بعدها الكاف وكسر الواو الوكيل: بفتح

يكون أو القاضي دار باب على لحد يتوكل لمن اسإم اللما.ّ هذا آخرها وفي
به:  ومهماته.ّ واشتهر حوائجه قضاء في المعروفين من واحد كذاخدي

بأبي ويعرف نأيسابور، أهل من الوكيل، نأصر بن إبراهيم بن محمد بكر أبو
أبو الحاكم خزيمة.ّ ذكره بن إسإحاق بن محمد بكر أبا الخلقانأي.ّ سإمع بكر
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بكر أبي الشيخ وكيل الوكيل بكر وقال: أبو التاريخ في الحافظ الله عبد
وسإتين أربع سإنة من شعبان في الله.ّ وتوفي رحمه الفقيه إسإحاق بن أحمد

وثالثامئة.ّ
وكيل نأيسابور، أهل من الوكيل، العطار علي بن محمد بن محمد سإعيد وأبو

المياسإير، أولد ومن مشايخنا، عقلء من وكان وأمينهم، خراسإان والي
بعد اسإتعفى ثام بنيسابور، أملكهما على الحميد والمير السعيد المير ائتمنه
الحافظ، نأصر بن أحمد بن وجعفر طالب، أبي بن إبراهيم الحميد.ّ سإمع وفاة
الخر ربيع شهر غرة الحافظ.ّ وقال: توفي الله عبد أبو الحاكم منه سإمع
وثالثامئة.ّ وخمسين سإبع سإنة
وقيل: ابن نأعيم بأبي يعرف الوكيل، يوسإف بن أحمد بن عمر حفص وأبو

ًا، كان لله، المتقي وكيل نأعيم.ّ كان من وكان المر، جميل ثاقة، مستور
عبد بن الحسن بن وأحمد حبان، نأبن الحسين بن علي الصدق.ّ سإمع معادن
الجوهري، عيسى بن وسإليمان زياد، بن يوسإف بن وهارون الصوفي الجبار

بن ومحمد الفوارسا، أبي بن محمد عنه الجندي.ّ روى محمد بن والفضل
تسع سإنة صفر في وتوفي الرومي الله عبد بن وبشرى النجار بكير بن عمر

وثالثامئة.ّ  وسإتين
من الوكيل، بحسن المعروف السعتري جابر بن محمد بن الحزين علي وأبو
صاحب كان لنأه الوكيل له تقيل وإنأما الصدق، أهل من وهو نأيسابور، أهل

الوكيل حسن وكان كذخدائيته، في والمتصرف الخفاف، عمرو أبي الرئيس
أبي جهة من البخاري إسإماعيل بن ومحمد الذهلي يحيى بن محمد بين يسفر
هاشم.ّ وعنه بن الله عبد من التفسير سإمع لسانأه وعلى الخفاف، عمرو
وعلي منصور، بن وإسإحاق الذهلي، يحيى بن محمد المشايخ.ّ وسإمع روى

الدارمي، سإعيد بن وأحمد بشر، بن الرحمن وعبد الذهلي الحسن بن
الحافظ.ّ علي وأبو الصبغي إسإحاق بن بكر أبو عنه النضر.ّ روى بن وياسإين

إسإماعيل بن ومحمد يحيى بن محمد بين أتردد -: كنت - الوكيل يقول وكان
ًا، ثالث سإنة ولدته إسإماعيل.ّ وكانأت بن محمد من أورع رأيت فما أيام

وثالثامئة.ّ عشرين سإنة الولى جمادى في ومات ومئتين، وثالثاين
كان أصبهان، أهل من الوكيل، الله عبد بن إسإماعيل بن الله نأعبد محمد وأبو

بلده.ّ أهل عن الحديث كثير وكان الصبيان، يؤدب وكان كبر ثام القضاة، وكيل
عنه ثاقة.ّ روى وكان الرحيم، عبد بن وعمران النعمان، بن بكر أبي عن يروي

وثالثامئ.ّ وأربعين إحدى سإنة ومات مردويه، بن بكر أبو
واللما الواو باب

وهو ولجة، إلى النسبة الجيم.ّ هذه آخرها وفي واللما الواو الولجي: بفتح
الصبهانأي البزاز جعفر نأبن الله عبد بن محمد الفرج لبي ولقب اسإم

محمد بن الله عبد بأصبهان بولجة.ّ سإمع يعرف أصبهان، أهل من الولجي،
الله عبد بن حمد علي أبا وبالري المقرئ إبراهيم بن محمد بكر وأبا القباب،

وقال: الحافظ، النخشبي محمد بن العزيز عبد عنه وغيرهم.ّ روى الصبهانأي
من ذلك بعد وسإمع القباب، من فسمع مكربه، الحفظ يدعي به، بأسا ل شيخ
المقرئ.ّ  ابن
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تحتها من باثانتين المنقوطة الياء وسإكون اللما وكسر الواو الوليدي: بفتح
أجداد لبعض اسإم وهو الوليد، إلى النسبة المهملة.ّ هذه الدال آخرها وفي

بن محمد بن علي الحسن أبو الحافظ النسبة بهذه واشتهر إليه، المنتسب
البزاز الوليد الله عبيد بن الله عبد بن الوليد بن داود بن محمد بن علي

إسإماعيل بن محمد بن أحمد بكر أبا الوليدي.ّ سإمع منصور أبي أخو البخاري
المتولي عمر بن جعفر بن محمد بن عمر حفص وأبا البخاري، السإماعيلي

منه وغيرهم.ّ سإمه المستغفري الحافظ المعتز محمد بن جعفر العباسا وأبا
وأبو المستغفري، العباسا أبو لمه وجده العثمانأي، محمد ين قتيبة رجاء أبو

بعد وفاته الحافظ.ّ وكانأت السمرقندي محمد بن أحمد بن الحسن محمد
وأربعمئة.ّ  وثالثاين اثانتين سإنة

عبد بن أحمد بكر أبو بها عرف اللفظة اللما.ّ هذه وكسر الواو الولي: بفتح
بالولي، المعروف المقرئ الدقاق العجلي البختري بن الفضل بن الرحمن

يحيى بن وأحمد الفارسإي، الوليد بن علي نأبن الحسن سإمع بغداد، أهل من
وغيرهم.ّ روى الجوهري الليث بن ومحمد الصائغ نأصر بن ومحمد الحلوانأي،

الرزاز أحمد بن وعلي الغلو، بن محمد بن الله وعبد الطبري، إسإحاق أبو عنه
وثالثامئة.ّ  وخمسين خمس سإنة من رجب في وفاته وغيرهم.ّ وكانأت

نأيسابور.ّ ذكره أهل من الولي، سإعيد بن أحمد سإعيد أبي بن محمد نأصر وأبو
معنا كتب الولي سإعيد أبي بن نأصر وقال: أبو التاريخ في الله عبد أبو الحاكم
سإنة شوال في وتوفي سإنين، للقضاة كتب ثام بأحرف، القرآن وقرأ الكثير،
الحيرة.ّ بمقبرة ودفن القاضي، نأصر أبو عليه وثالثامئة.ّ وصلى وثامانأين إحدى

والنون الواو باب
بواحدة.ّ هذه المنقوطة الباء آخرها وفي النون وكسر الواو الونأبي: بفتح

مراد.ّ كم بطن ماكول: الونأب ابن مراد.ّ قال من بطن وهي ونأبة إلى النسبة
إليه:  بالنأتساب والمشهور

بن الزبير عن يحدث مصر، فتح شهد النوبي، ثام المرادي طريف بن ثاابت
الله عبد بن ورزين الجيشانأي، سإالم أبو ابنه عنه ذر.ّ حدث وأبي العواما،

المذحج.ّ
ليث عن الونأبي.ّ يروي ثام المرادي بكر بن محمد بن السلما عبد رحبة وأبو
ومئتين.ّ قاله سإتين سإنة أنأس.ّ توفي بن ومالك فضالة، بن ومفضل سإعد، بن
يونأس.ّ ابن

سإالم، أبا يكنى مصري، أنأفسهم، من الونأبي ثام المرادي صفوان بن وعمار
ًا، شاعر له: سإالم، يقال ابن وله ابن ومئتين.ّ قاله سإبع سإنة عمار توفي أيض

يونأس.ّ
وهي ونأة إلى النسبة الجيم.ّ هذه آخرها وفي والنون الواو الونأجي: بفتح

منها: رباط، بها النهر، وراء بما بلدة نأسف، قرى من قرية

بن الونأجي هارون بن الله عبد بن جعفر بن محمد بن الصمد عبد محمد أبو
سإديد لمه.ّ شيخ جده السكاك.ّ سإمع إسإماعيل بن أحمد نأصر أبي بنت

النخشبي، محمد بن محمد بن العزيز عبد محمد أبو منه السيرة.ّ سإمع
به، بأسا ل صالح شيخ هارون بن محمد وقال: أبو شيوخه وعجم في وذكره
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الكتاب هذا صنفت حين يعيش وكان وعشرين، سإبع سإنة في نأوبة عنه كتبت
وأربعمئة.ّ الخمسين بعد وذلك

وهي ونأك، إلى النسبة الكاف.ّ هذه آخرها وفي والنون الواو الونأكي: بفتح
منها.ّ  الخارج، القصر إلى خروجي في بها اجتزت الري، قرى إحدى
بن علي بن محمد بن المهدي بن نأصر بن المهدي بن نأصر الفتح أبو السيد

بن علي بن الحسين بن علي بن عيسى بن أحمد بن عيسى بن الله عبد
ًا كان الونأكي، الحسيني طالب أبي بن علي بن الحسين ً علوي ًا فاضل عالم
ًا، الفضل أبي من الكثير الحديث المذهب.ّ سإمع زيدي المظهر حسن متميز

بكر وأبي الحافظ، بالكيا المعروف الزيدي العلوي الحسين بن يحيى
الحسن بن الواحد عبد محمد وأبي النيسابوري، الخطيب علي بن إسإماعيل

داود وأبي السمان، علي بن الحسين بن طاهر بكر وأبي الشروطي الصفار
الصفار أحد بن إسإماعيل سإعد وأبي الغزنأوي، يونأس بن داود بن سإليمان
بن السلما عبد يوسإف أبا القاضي ببغداد سإمع أنأه ذكر وغيرهم، الرازي
دكانأه وكان مصلحكان، بباب دكانأة على قرأت القزويني يوسإف بن محمد
بالري.ّ وأربعمئة وسإتين ثامان سإنة شعبان في ولدته الفضلء.ّ وكانأت مجمع

الدال وضم الثانأية النون وسإكون الولى والنون الواو الونأندونأي: بفتح
وهي ونأندون، إلى النسبة ثاالثة.ّ هذه نأون آخرها وفي الواو بعدها المهملة

في سإاعة بها نأزلت كنت كاما، حراما نأهر طرف على بخارى قرى من قرية
منها:  البرانأية، إلى انأصرافي

البخاري.ّ يروي الونأندونأي المقرئ صالح بن إسإحاق بن محمد الله عبد أبو
الدمياطي، سإهل بن وبكر السلمي، صفوان وأبي واصل، بن الله عبيد عن

سإنة الول ربيع في ومات واقد، بن الرحمن عبد بن الله عبيد شبيل وأبي
وثالثامئة.ّ عشرة ثالث

النون.ّ هذه آخرها وفي السين وفتح النون وضم الواو الونأوسإانأي: بفتح
سإورة بن شاكر بن حماد محمد أبو وهو إليه المنتسب جد اسإم إلى النسبة

الداخلة، المدينة من نأسف أهل من الونأوسإانأي، النسفي الوراق رنأوسإان بن
ًا كان ً شيخ وأبا البخاري، إسإماعيل بن محمد الله عبد أبا ثاقة.ّ سإمع جليل

عنهما، بالجامعين وحدث الترمذي، سإورة بن عيسى بن محمد عيسى
أبو منه والشاما.ّ سإمع العراق إلى رحلة وله عنهما، ببلده رواياته وانأتشرت

وأهل الحسين، بن زكريا بن ومحمد الحافظ، خلف بن المؤمن عبد يعلي
وثالثامئة.ّ  عشرة إحدى سإنة من القعدة في ومات والغرباء بلده

وفي اللف بعدها المفتوحة والفاء الواوين بين المضمومة الونأوفاغي: بالنون
بخارى قرى من قرية وهي ونأوفاغ، إلى النسبة المعجمة.ّ هذه الغين آخرها
طواويس.ّ منها:  بجنب

بن قتيبة عن البخاري.ّ يروي الونأوفاغي منصور بن أنأيف بن قيس عمرو أبو
بن ومحمد نأصر، بن وسإويد حجر، بن وعلي غيدان، بن ومحمود سإعيد،
بمكة البخاري.ّ وتوفي سإهل بن نأصر أبو عنه وغيرهم.ّ روى المروزيين واصل
ومئتين.ّ وثامانأين ثامان سإنة الحجة ذي سإلخ في حج بعدما

الخاء آخرها وفي المفتوحة والفاء الواوين بين النون الونأوفخي: بضم
حرة أبو منها بخارى، قرى من قرية وهي ونأوفخ، إلى النسبة المعجمة.ّ هذه
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بن المختار عن البخاري.ّ يروي الونأوفخي سإفيان بن عافية بن الله عبد
الرحيم عبد بن الحسن بن علي الحسن أبو عنه الحنظلي.ّ روى سإابق

ومئتين.ّ  ثامانأين سإنة وتوفي الكندي،
قرية.ّ إلى النسبة المشددة.ّ هذه النون آخرها وفي الواو الونأي: بفتح
إليها:  بالنأتساب والمشهور

ًا كان الونأي، محمد بن الحسين الله عبد أبو وله الفرائض، علم في متقدم
المير الذكاء.ّ قال حسن وكان أخر، علوما في يد له وكان جيدة، تصانأيف فيه
المحدثاين بعض مجلس يقول: حضرنأا الخطيب بكر أبا ماكول: سإمعت ابن

أحاديث، فأملى الونأي، الله عبد أبو معنا قال: وكان أنأا، وأنأسيته أسإماه
ًا.ّ وقد عشر بضعة منها الونأي حفظ وقد ونأهضنا من الحديث سإمع كان حديث

أبو منه وغيرهما.ّ وسإمع البختري بن جعفر وأبي الصفار، علي أبي أصحاب
وغيره.ّ الخبري حكيم

ًا.ّ  التبريزي الخطيب علي بن يحيى زكريا أبو عنه قلت: وروى أيض
إلى ينسب أصبهان، أهل من الونأي، الصبهانأي ونأة بن شاذة بن والحسن

الصبهانأي.ّ جعفر بن أحمد عنه روى خالد، بن هدبة عن العلى.ّ يروي جده
والهاء الواو باب

وفي فتحها أو الساكنة الموحدة والباء وسإكونأها والهاء الواو الوهبني: بفتح
بناحية القرج رسإتاق من قرية وهي وهبن، إلى النسبة النون.ّ هذه آخرها
بن يحيى بن وقال: مغيرة الرازي، حاتم أبي بن الرحمن عبد ذكر هكذا الري،

بن يحيى القرج.ّ وأبو رسإتاق من وهبن قرية من الرازي، السدي المغيرة
عن الله.ّ روى رحمهما زرعة وأبو أبي إليه رحل الذي حريز صاحب المغيرة

سإفيان بن ومحمد الري قاضي جعفر بن وعيسى حسان، بن الصمد عبد
الصدق.ّ  ومحله بوهبن منه سإمعت وأبوه الكوفي،

وسإكون بواحدة المنقوطة الباء وكسر الهاء وسإكون الواو الوهبيلي: بفتح
من بطن وهو وهبيل، إلى النسبة تحتها.ّ هذه من باثانتين المنقوطة الياء

جلد.ّ بن علة بن عمرو بن النخع بن مالك بن سإعد بن وهبيل وهو النخع،
الوهبيلي.ّ  مدرك بن إليه: علي والمنتسب

ول عنه، الله رضي علي بن الحسين قاتل أنأس بن سإنان وهبيل بني ومن
الخبيث.ّ القاتل رحم

النسبة الموحدة.ّ هذه الباء آخرها وفي الساكنة والهاء الواو الوهبي: بفتح
إليه:  بالنسبة المصري.ّ واشتهر وهب بن الله عبد لوالد اسإم وهو وهب، إلى
عن المصري.ّ يروي الوهبي وهب بن الرحمن عبد بن أحمد الله عبيد أبو

الرازي، حاتم أبو عنه روى المصريين في بكر.ّ يعد بن وبشر وهب، ابن عمه
الله عبد بكر أبي مثل والغرباء المصريين من وجماعة الحجاج، بن ومسلم

أبا حاتم: سإمعت أبي بن الرحمن عبد النيسابوري.ّ قال زياد بن محمد بن
عنه.ّ وكتبت يقول: أدركته أبي وسإمعت عنه، نأكتب ولم يقول: أدركناه زرعة
عبيد يقول: أبو الليث بن شعيب بن الملك عبد الرازي: سإمعت حاتم أبو قال
ًا.ّ قلت: سإمع إل رأينا ما ثاقة، وهب بن أخي بن الله قال: أي عمه؟ من خير

عن فحكى رفاقي، بعض وأتاه زرعة أبا حاتم: سإمعت أبي ابن والله.ّ قال
مما رجوعه زرعة: إن أبو فقال الحاديث تلك عن رجع أنأه وهب ابن أخي ابن
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يقول: أبي قبل.ّ قال: سإمعت كانأت التي المنزلة به يبلغ ول حاله يحسن
ثام مستقيم، وأمره عنه، قال: كتبنا ثام وهب بن أخي بن الله عبيد أبي حدثانا
بعد عنه أبي التخليط.ّ قال: وسإأل عن رجع أنأه خبره في جاء ثام بعد، خلط
ًا.ّ فقال: كان ذلك، صدوق
ضعفه وهب: ومن بن اله عبد أبي ترجمة في الحافظ عدي بن أحمد أبو قال

أكثر وحرملة عمه، عن روايته وكره البعض، منها ذاكر أنأا أحاديث عليه وأنأكر
عمه عن يروه لم وإن فيحتمل عليه أنأكروه ما وكل منه، عمه عن رواية
به.ّ خصه ولعله غيره،

النون.ّ هذه آخرها وفي الراء وفتح الهاء وسإكون الواو الوهرانأي: بفتح
بالقيروان، المتصلة الرض في النأدلس بعدوة بلدة وهي وهران إلى النسبة

بالنأتساب صاحبنا.ّ والمشهور الحافظ الشبيلي حبيب بن محمد أبو قال
إليه: 

أنأدلسي، الوهرانأي، الهمدانأي خالد بن الله عبد بن الرحمن عبد القاسإم أبو
البر، عبد ابن عنه القطيعي.ّ روى مالك بن جعفر بن أحمد بكر أبي عن يروي
ًا حزما بن محمد وأبو النأدلس.ّ حافظ

النسبة المهملة.ّ هذه الطاء آخرها وفي الهاء وسإكون الواو الوهطي: بفتح
من جماعة يسكنها كان بها، نأاحية أو مكة بنواحي قرية وهي وهط، إلى

أبو منها كان عنهما، الله رضي العاصا بن عمرو بن الله عبد منهم الصحابة
شعيب بن سإعيد بن عمرو بن يوسإف بن سإعيد بن عبادل بن حامية يوسإف

الشعر ن بأقطاع الوهطي.ّ حدث السهمي وائل بن العاصا بن عمرو بن
الحافظ.ّ  الرواسإي الحسن أبي بن عمرو الفتيان أبو عنه بمكة.ّ روى

ألف واللما الواو باب
هذه المهملة.ّ رأيت الدال بعدها المشددة، ألف واللما الواو الولدي: بفتح

وظني ولد، إلى ينسب أنأه والظاهر مردويه، لبن أصبهان تاريخ في الصورة
أهل من جماعة فإن جي، لها يقال التي أصبهان مدينة قرى من قرية أنأها

منهم:  النسبة بهذه ينتسبون المدينة
أهل من المديني، الديب الولدي محمد بن مسلم بن أحمد العباسا أبو

الطبري.ّ جرير بن محمد جعفر أبي عن أصبهان.ّ يروي مدينة
المديني، الولدي الفضل بن اله عبد بن أحمد بن الرحمن عبد بن بشر وأبو

أبي بن وعثمان الطيالسي، الوليد أبي عن ومصر.ّ يروي العراق إلى رحلة له
الحافظ، موسإى بن أحمد بكر أبو عنه وغيهم.ّ روى يحيى بن وحرملة شيبة،
بينهما المعجمة الشين وسإكون الواو المئتين.ّ الولشجرذي: بفتح يعد ومات
المعجمة.ّ هذه الذال آخرها وفي الراء وسإكون الجيم وكسر ألف اللما

هذان بين مدينة قصركنكور، قرى من قرية وهي ولشجرذ، إلى النسبة
نأفيها قتل غزوة بها كانأت بلخ، بنواحي موضع وولشجرذ وكرمانأشاهان،

من بالجبال الذي كنكور ولشجرذ الثغور.ّ فأما من وكان للمسلمين جماعة
كان الولشجرذي، هارون بن عمر بن محمد بن الله عبد عمر أبو منها العراق
ًا ً فقيه ًا، فاضل بن إسإماعيل رفيق وكان المر، جميل السيرة، حسن دين
بن الحسين أبا الشريف بها بغداد.ّ سإمع إلى الرحلة في القومسانأي محمد

بن جابر الحسن وأبا الصريفيني هزترمرد محمد وأبا الهاشمي، الفريق
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أبا بهمذان وسإمع وطبقتهم، الخطيب علي بن أحمد بكر وأبا الحنائي ياسإين
الخطيب، محمد بن يوسإف القاسإم وأبا القومسانأي محمد عثمان بن الفضل

شيرويه شجاع أبو وغيرهم.ّ ذكره بوعة بن علي بن الواحد عبد الفضل وأبا
بكنكور توفي أنأه وذكر الثاار رواة طبقات في الحافظ الديلمي شهردار بن
وخمسمئة.ّ  اثانتين سإنة في
والياء الواو باب

الموحدة المفتوحة والباء الحروف آخر الياء وسإكون الواو الويبودي: بكسر
من قرية وهي ويبودي، إلى النسبة الدال.ّ هذه آخرها وفي الواو وسإكون

منها:  بخارى، قرى
الله عبد أبي عن الديب.ّ يروي زكريا بن إسإحاق بن يعقوب يوسإف أبو

وتوفي عاصم، بن يوسإف بن ومحمد الفربري، مطر بن يوسإف بن محمد
وثالثامئة.ّ وسإبعين خمس سإنة في

الذال وفتح تحتها من باثانتين المنقوطة الياء وسإكون الواو الويذاباذي: بكسر
هذه المعجمة، الذال آخرها وفي بواحدة المنقوطة الباء وبعدها المعجمة

إليها، مضيت أصبهان، باب على كبيرة محلة وهي ويذاباذ، إلى النسبة
بن أحمد الله عبد إليها: أبو والمنتسب الجماعة، عن الحديث بها وسإمعت

القاضي عن المؤدب.ّ يروي الويذاباي ماجه بن إسإحاق بن الله عبد بن محمد
بن سإليمان القاسإم وأبي العسال، إبراهيم بن أحمد بن محمد أحمد أبي

ًا وكان الصبهانأي، حمزة بن وإبراهيم الطبرانأي، أحمد الرواية.ّ واسإع زاهد
عنه كتب شأنأه، من الحديث يكن مندة: لم بن عمرو أبي بن يحيى قال

وعشرين اثانتين سإنة الخرة جمادى في مات البلدان وسإائر أصبهان مشايخ
وأربعمئة.ّ 

أبو شيخنا إليها والمنتسب المهملة، والراء باثانتين والياء الواو الويري: بكسر
أصبهان، قرى من قرية وهي الويري، الفتح أبي بن محمد بن نأاصر الفتح
ًا عشر خمسة على الواحد عبد بن جعفر من الكثير منها.ّ سإمع فرسإخ

الجوذدانأية الله عبد بنت وفاطمة السراج، أحمد بن وإسإماعيل الثقفي،
ًا وغيرهم.ّ وكان ًا شيخ في بأصبهان الكثير.ّ توفي منه سإمعت ثاقة، صالح

أظن.ّ  فيما وخمسمئة وتسعين أربع سإنة
بنقطتين المنقوطة الياء وسإكون الواو بكسر ويمة، إلى النسبة الويمي: هذه

ليلة.ّ ومن بها أقمت وطبرسإتان، الري بين بليدة وهذه الميم، وفتح تحتها من
إليها:  المنتسبين

الطبري.ّ سإعيد بن محمد عن الويمي.ّ يروي محمد بن الحسين محمد أبو
بكر أبي بن محمد المقرئ.ّ أخبرنأا إبراهيم بن إسإماعيل محمد أبو عنه روى

القاضي السلما عبد بن الصبور عبد صابر وأبو هراة جامع إماما المقرئ
إبراهيم بن إسإماعيل أخبرنأا المليحي، عطاء أبو قالوا: أخبرنأا بهراة وغيرهما
الطبري، سإعيد بن محمد حدثانا الويمي، محمد بن الحسين أخبرنأا المقرئ،

ابن عن عطاء، عن داود، عن زياد، بن الواحد عبد حدثانا الربيع، أبو حدثانا
وسإلم: " سإبعة عليه الله صلى الله رسإول قال: قال عنهما الله رضي عباسا

القرآن، حامل والشهيد، والماما، النأبياء: المؤذن، كشفاعة شفاعة لهم
".ّ والتائب المتعلم، العالم،
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الهاء حرف
واللف الهاء باب

وهو الهاد إلى النسبة اللف.ّ هذه بينهما المهملة والدال الهاء الهادي: بفتح
ً النار يوقد كان لنأه به ولقب الليثي، أسإامة لقب الطريق.ّ سإلك لمن ليل

النسبة:  بهذه والمشهور
المشاهير.ّ من الهادي، الليثي الهاد بن شداد بن الله عبد

المنقوطة التاء آخرها وفي اللف بعد المضمومة والراء الهاء الهاروتي: بفتح
واسإط بأسإفل قرية وهي هاروت، إلى النسبة فوقها.ّ هذه من باثانتين

عبد محمد أبو عنه اسإمه.ّ روى عرفت ما الهاروتي، البقاء أبو منها العراق،
الكرخي.ّ الله عبد بن موسإى بن الله

إلى النسبة النون.ّ هذه آخرها وفي الراء وضم الهاء الهارونأي: بفتح
أحمد زرعة جماعة.ّ وأبو منها خرج العراق، سإواد من قرية وهي الهارونأية،

جده إلى منسوب الهارونأي السإتراباذي هارون بن أحمد بن محمد بن
بن هارون بن الحسين بن محمد بن الحسين بن الله عبد نأصر هارون.ّ وأبو

بخط سإنين ورق صالح، جده.ّ شيخ إلى منسوب الوراق الهارونأي عروة
لنا وغيره.ّ روى التميمي الحارث بن محمد بن أحمد بكر أبا سإمع معروف،

عمر حفص وأبو بنوقان، الحافظ الخليلي العباسا أبي بن محمد سإعد أبو عنه
وأربعمئة، وتسعين إحدى سإنة الحرما في وتوفي بمرو، الصفار بن أحمد بن

وأربعمئة.ّ  عشرة ثالث سإنة مولده وكان بالحيرة، ودفن
من الرشيدي، الهارونأي بساما بن أحمد بن محمد بن إبراهيم إسإحاق وأبو
بمصر ولد سإهل، بن بكر عن يروي وكان مصر، نأزل الرشيد، هارون أولد
أربع سإنة الحجة ذي في وتوفي ومئتين، وسإتين ثامان سإنة رجب في

الطحان: حدثاونأا محمد بن علي بن يحيى زكريا أبو وثالثامئة.ّ قال وخمسين
عنه.ّ

الهاشمي: بفتح الهاء بعدها اللف وفي آخرها الشين المعجمة بعدها الميم.ّ هذه النسبة
إلى هاشم بن عبد مناف، وقيل: للنبي صلى الله عليه وسإلم نأسبة إلى هاشم، وكان
ًا لهشمه الثريد واسإمه عمرو، وقيل علوي وعباسإي فهو هاشمي، وإنأما سإمي هاشم

فيه: 
الثريد هشم العل عمرو
لقومه

عجاف مسنتون مكة ورجال

جعفر بن القاسإم عمر أبو منهم: القاضي النسبة بهذه كثيرة جماعة واشتهر
عبد بن العباسا بن الله عبد بن علي بن سإليمان بن جعفر بن الواحد عبد بن

شيخنا البصرة.ّ وأرانأي أهل من الهاشمي، مناف عبد بن هاشم بن المطلب
زيارة إلى خروجنا وقت ومنازلهم دورهم الحافظ النأصاري محمد بن جابر

أبي للقاضي كانأت المرتفعة الدور هذه وقال: في عنه الله رضي الزبير
ًا خربات ورأيتها عمرو ًا ثاقة كان عمر وأبو قائمة، وحيطانأ ً أمين ًا فاضل مكثر

وعبد المادرائي، البختري إسإحاق بن علي الحسن أبا سإمع الحديث، من
أحمد بن محمد علي وأبا الثارما، أحمد بن ومحمد الحمصي، سإلمة بن الغافر

الحسين بن ومحمد الخلل، إسإماعيل بن ويزيد اللؤلؤي، عمرو بن
أبو عنه وغيرهم.ّ روى الفسوي عثمان بن محمد بن والحسن الزعفرانأي،

الوخشي، علي بن الحسن علي وأبو الخطيب، ثاابت بن علي بن أحمد بكر
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وأبو الفاشانأي، العزيز عبد بن وعمر الخالدي، أحمد بن المحسن نأصر وأبو
بن علي بن أحمد بن محمد منصور وأبو الحافظ، يونأس بن الحسن علي

حدث من آخر أنأه وأظن التستري، أحمد بن علي وأبو الصبهانأي، شكرويه
اثانتين سإنة رجب في كانأت بالبصرة.ّ وولدته القضاة ولي عنه.ّ وكان
وأربعمئة.ّ عشرة أربع سإنة القعدة ذي في بالبصرة ومات وثالثامئة، وعشرين

رجل، اسإم وهو هالة، إلى النسبة اللما.ّ هذه آخرها وفي الهاء الهالي: بفتح
هالة أبي بن هالة بن زيد بن تميم بن عمرو بن محمد بن علي إليه والمنتسب

أنأه عمرو بن محمد أبيه عن مصر.ّ يروي أهل من المصري، الهالي التميمي
صلى النبي فاسإتيقظ راقد، وهو وسإلم عليه الله صلى الله رسإول على دخل
عنه ".ّ روى هالة هالة وقال: " هالة صدره إلى هالة وضم وسإلم عليه الله
الطبرانأي.ّ  أيوب بن أحمد بن سإليمان القاسإم أبو

والباء الهاء باب
هبار، إلى النسبة الراء.ّ هذه آخرها وفي المشددة والباء الهاء الهباري: بفتح

كلب.ّ أما ابن عن الهباري.ّ يروي هبار بن علي بن العزيز عبد جد اسإم وهو
المدنأي.ّ  النعمان بن عيسى عنه روى

والشريف أبو جعفر محمد بن محمد بن صالح الهاشمي المعروف بابن الهبارية.ّ كان
ًا، مات بكرمان ومن قوله ما ًا ولكنه كان هجاء خبيث اللسان، بغداد ًا مجود شاعر

أنأشدنأي أبو الفتح محمد بن علي بن محمد البطري إملء بمرو، أنأشدنأا ابن الهباري
لنفسه: 

الدسإوت في البيادق وإذا
يفرزنأت

الـفـرزان يتبـيذق أن فالرأي

ودع البلوى جملة خذ
تفصيلهـا

إنأـسـان كلهـا البرية في ما

بكرمان.ّ وأربعمئة تسعين سإنة بعد وتوفي
أهل من الكوفي، الهباري سإعيد بن ثاواب بن محمد الله عبد أبو القدماء ومن

وأسإباط أسإامة، وأبي سإدير بن وحنان مقداما، بن مصعب عن الكوفة.ّ يروي
صدوق.ّ الهبراثاانأي: وهو أبي، مع عنه حاتم: كتبت أبي ابن محمد.ّ قال بن

اللفين بين المثلثة الثاء وفتح الراء وفتح الموحدة الباء وسإكون الهاء بكسر
دهستان قرى من قرية وهي هبراثاان إلى النسبة النون.ّ هذه آخرها وفي
الهبراثاانأي.ّ  حمويه منها
أبي عن دهستان.ّ روى قرى من قرية السهمي: نأهي يوسإف بن حمزة قال
الكوفي.ّ دكين بن الفضل نأعيم

التاء وفتح الراء وسإكون بواحدة المنقوطة والباء الهاء الهبرتائي: بفتح
قرى من قرية وهي هبرتة، إلى النسبة فوقها.ّ هذه من باثانتين المنقوطة
النسبة:  بهذه والمشهور دهستان

يوسإف بن حمزة ذكره دكين، بن الفضل عن الهبرتائي.ّ يروي حمويه
جرجان.ّ تاريخ في السهمي

والجيم الهاء باب
هجر، إلى النسبة آخرها.ّ هذه في الراء وكسر والجيم الهاء الهجري: بفتح

بهذه معروفة.ّ والمشهور هجر وقلل أقصاها من اليمن بلد من بلدة وهي
النسبة: 
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عطاء، عن مرو.ّ يروي المعلم.ّ سإكن الهجري جنادة بن الزبير الله عبد أبو
عن يروي الذي وهو تميلة، وأبو يونأس، بن عيسى عنه بريدة.ّ روى وابن

عينه كانأت قال: إن غيرها، عين له ليس عينه فقئت رجل عن سإئل أنأه عطاء
تميلة.ّ عنه فالنصف.ّ رواه وإل كاملة فديتها الله سإبيل في أصيبت

كان هجر، أهل من الهجري، العبدي العرابي جميلة أبي بن عوف سإهل وأبو
في رزينة.ّ وذكرنأاه جميلة أبي واسإم البصرة، سإاكني من وهو التجيب، يكن

العرابي.ّ
عن يروي الكوفة أهل من العبدي، الهجري مسلم بن إبراهيم إسإحاق وأبو
فكثير.ّ يخطئ ممن الكوفة.ّ كان أهل عنه الحوصا.ّ روى وأبو وفى، أبي ابن

بالرجعة.ّ يؤمن كان الكوفة، أهل في عداده أبيه، عن الهجري.ّ يروي ورشيد
ًا، عليه الشعبي: دخلت قال ًا، فقال: خرجت يوم بأمير لعهدن فقلت حاج

ًا المؤمنين لي لنأسان: اسإتأذن فقلت عنه، الله رضي علي بيت فأتيت عهد
إنأه والله فيكم، مات قلت: قد مات؟ قد ليس قال: أو المؤمنين، أمير علي

فادخل.ّ إن محمد آل سإر عرفت إذا فقال: أما الحي، تنفس الن ليتنفس
ًا كنت ًا، الخبر الله.ّ وبلغ فلعنك كاذب لسانأه فقطع رشيد، إلى فبعث زياد

رشيد عن معين بن يحيى حريث.ّ قال: سإألت بن عمرو دار باب على وصلبه
أبوه.ّ ول برشيد قال: ليس أبيه، عن الهجري

سإمع منها، هو الهجري، يوسإف بن محمد بن الله عبيد بن علي الحسين وأبو
هبة القاسإم أبو عنه الفسنجانأي.ّ روى محمد بن الحسين بن محمد سإعد أبا

بهجر.ّ منه سإمع أنأه وذكر الحافظ، الشيرازي الوارث عبد بن الله
آخرها وفي الحروف آخر الساكنة والياء الجيم وفتح الهاء الهجيمي: بضم

إليهم، المحلة فنسبت هجيم بنو نأزلها بالبصرة محلة إلى النسبة الميم.ّ هذه
المحلة:  هذه ومن

حبان: بن حاتم أبو الهجيمي.ّ قال الضرير عمرو بن عبيد الرحمن عبد أبو
عنه السائب.ّ روى بن عطاء عن هجيم.ّ يروي بني ينزل كان عمرو بن عبيد

البيكندي.ّ سإلما بن محمد
قتادة، عن البصرة.ّ يروي أهل من الهجيمي، براز بن أشعث الله عبد وأبو

الثقات إبراهيم.ّ يخالف بن ومسلم حباب، بن زيد عنه روى زيد، بن وعلي
به.ّ الحتجاج حد خرج حتى الثاار في المنكر ويروي الخبار، في
مرو.ّ يروي أهل من الهجميني، المروزي مصعب بن أحمد الرحمن عبد وأبو
بن وحفص وغندر، مهدي، بن الرحمن وعبد السينانأي، موسإى بن الفضل عن

حميد، بن محمد إلى بالري.ّ جاء أبي عنه حاتم: كتب أبي ابن غياث.ّ قال
مرو.ّ أهل جلة من فقال: صدوق، عنه وسإألته

المهملة والدال الهاء باب
النسبة مخففتين.ّ هذه المهملتين الدالين بين واللف الهاء الهدادي: بفتح

إليه:  النسبة ماكول.ّ والمشهور ابن قال الزد، من بطن وهو هداد، إلى
من الهدادي، الذراع محصن بن جابر بن سإعد بن سإنان بن عقبة بشر أبو

محمد عنه مضر.ّ روى بن وغسان شداح، بن الهيصم عن حدث البصرة، أهل
بن محمد بن ويحيى الكوفي، سإفيان بن حماد بن وأحمد الكديمي، يونأس بن

وغيرهم.ّ صاعد
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ًا، الحديث منكر يزيد، بن خالد أخو الهدادي يزيد بن والوليد أهل من جد
الدائم عبد أبي عنه مناكير.ّ روى أشياء مجاهيل أقواما عن البصرة.ّ يروي

بن وإبراهيم سإلمة، وأبو سإعيد، بن قتيبة عنه كردوسا.ّ روى بن الملك عبد
سإنة مات الكلبي العطار عثمان بن وسإليمان إبراهيم، بن ومسلم موسإى،

ً إليه يحمل القواريري .ّ وكان182 ًا.ّ حمل شديد
البصرة.ّ يروي أهل من الهدادي، الزدية جابر بن يزيد بن خالد حمزة وأبو
وسإكون الهاء البصريون.ّ الهدلي: بفتح عنه كثير.ّ روى أبي بن يحيى عن

في ودعوتهم قريظة أخوة قبيلة وهم هدل إلى النسبة المهملة.ّ هذه الدال
الجوحري محمد أبو أخبرنأا ببغداد، الباقي عبد بن محمد قريظة.ّ أخبرنأا بني

ًا معروف بن أحمد حدثانا الخزاز، حيويه بن عمر أبو أخبرنأا وإجازة، سإماع
بن محمد قال: ذكر سإعد بن محمد حدثانا قهم، بن الحسين الخشاب.ّ حدثانا

بن أسإد بن علي أما هي زغبة بن وقش بن بشر بنت أمامة أن الواقدي عمر
وقال قريظة، بني في ودعوتهم قريظة إخوة والهدل الهدلي سإعية بن عبيد
سإعية بن عبيد بن أسإد بن علي النأصاري: أما عمارة بن محمد بن الله عبد

الشهل، عبد بن زعوراء بن زغبة بن وقش بن سإلمة بنت علي أما الهدلي
بن محمد قول في وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول وبايعت أمامة أسإلمت

عمر.ّ 
هدا، إلى النسبة الواو.ّ هذه آخرها وفي المهملة والدال الهاء الهدوي: بفتح

بن محمد بن يوسإف القاسإم أبو منها الطائف، نأاحية من بمكة نأاحية وهي
بن علي بن يوسإف القاسإم أبي عن بمكة الحنيفي.ّ حدث الهدوي القاسإم
الحسن أبي بن عمر الفتيان أبو منه المؤدب.ّ سإمع كعب بن إبراهيم

وأربعمئة.ّ  سإتين سإنة بعد ووفاته الحافظ، الرواسإي
اللف.ّ هذه بعد أخرى ودال الهاءين بين المهملة الدال الهدهادي: بسكون

الوهاب عبد بن محمد بن أحمد علي أبي لجد اسإم وهو هدهاد، إلى النسبة
بابن المعروف الهداهادي، المروزي الهداهاد بن الهاد بن شداد بن ثاابت بن

محمد عن الله.ّ حدث شاء إن المولد بغدادي الصل، الذيال.ّ مروزي أبي
الرومي، بن الله وعبد الدورقي، إبراهيم بن وأحمد الجرجرائي، الصباح
بن والحسين الجوهري، محمد بن أحمد عنه وغيرهم.ّ روى شبة بن وعمر
النحوي.ّ  المرزبان بن علي

آخر الساكنة الياء بعدها المفتوحة المهملة والدال الهاء الهديري: بضم
بن المنكدر لجد اسإم وهو هدير إلى النسبة الراء.ّ هذه آخراها وفي الحروف

بني وعمر بكر وأبي محمد والد الهديري القرشي التيمي الهدير بن الله عبد
الخطاب بن عمر عن يروي الهدير بن الله عبد بن ربيعة وأخوه المنكدر،

عنه.ّ  الله رضي
الهديري القرشي الشامي الهدير بن محمد بن الله عبد بن هارون بن ومحرز

بن أحمد مصعب وأبو فديك أبي ابن عنه العرج.ّ روى عن روى المديني،
الرازي: حاتم أبو ميمون.ّ قال بن عمرو بن الله وعبد الزهري، بكر أبي

بالقوي.ّ هو ليس مناكير، أحاديث ثالثاة يروي هارون بن محرز
محمد عنه العرج.ّ روى عن الهديري.ّ روى الله عبد بن هارون بن وهارون
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حاتم أبي ابن المديني.ّ قال عمامة بن وذؤيب فديك، أبي بن إسإماعيل بن
بالقوي.ّ ليس الحديث، فقال: منكر عنه، أبي الرازي: سإألت

اسإم وهو هدة، إلى النسبة المهملة.ّ هذه الدال وتشديد الهاء الهدي: بضم
الفقيه.ّ المديني هدة بن محمد بن الواحد عبد بن العزيز عبد بكر أبي لجد

أصبهان مدينة أهل من وهو والصبهانأيين والمصريين العراقيين عن حدث
وثالثامئة.ّ  وتسعين تسع سإنة الخرة جمادى في وتوفي

المعجمة والذال الهاء باب
قبيلة وهي هذيل، إلى النسبة المعجمة.ّ هذه الذال وفتح الهاء الهذلي: بضم

عدنأان، بن معد بن نأزار بن مضر بن إلياسا بن مدركة بن هذيل لها يقال
على مكة من فراسإخ سإتة على قرية - وهي نأخلة وأهل البلد في تفرقت
البصرة.ّ  نأزلوا ها من وجماعة الهذيل، من أهلها - أكثر الحاج طريق

بن عمير بن أسإامة بن عامر المليح أبي والد الهذلي أسإامة الصحابة ومن
بن نأاجية بن سإنان بن حنيف بن الله عبد بن عمير وهو القيشر بن عامر
وبعض هذيل، بن لحيان بن طابخة بن هند بن كبير بن الحارث بن عمرو
عن ورواية صحبة يسار.ّ له بن حبيب سإنان بن حنيف مكان يجعل الناسا
ابنه.ّ عنه وسإلم.ّ حدث عليه الله صلى النبي

حضير بن صخر بن عتبة بن صخر المحبق واسإم الهذلي، المحبق بن وسإلمة
ورواية.ّ صحبة له هذيل، بن لحيان بن وائلة بن العزى عبد بن الحارث بن

قتادة.ّ بن جون عنه حدث
الحسن.ّ عن البصرة.ّ يروي أهل من الهذلي، الله عبد بن سإوار سإنان وأبو
القاضي.ّ  بسوار هذا وليس الحداد، عبيدة أبو عنه روى
بن شمخ بن الحارث ابن فهو مسعود بن الله عبد الرحمن عبد أبو وأما

هكذا الهذيلي، هذيل بن سإعد بن الحارث بن كاهل بن صاهلة بن مخزوما
الله صلى الله رسإول أصحاب كبار يسار.ّ من بن إسإحاق بن محمد نأسبه
المأثاورة المناقب له ومفتيهم، فهائهم وسإادات ومتقدمهم وسإلم عليه

ًا شهد المشهورة والفضائل عليه الله صلى النبي مع كلها والمشاهد بدر
أسإلم حين سإتة.ّ وكان سإادي وهو الولين.ّ أسإلم السابقين من وسإلم.ّ وكان

ًا ًا غلم ًا يرعى يافع صلى الله رسإول وكان بمكة، معيط أبي بن لعقبة غنم
والوسإاد السواد صاحب وكان يحجبه، ول ويكرمه يقربه وسإلم عليه الله

بها ونأشر عنهما، الله رضي عمر بأمر الكوفة إلى انأتقل والنعلين، والسواك
ًا، بها وابتنى أصحابه، وكثر والسنة، والعلم الفقه المدينة، إلى رجع ثام دار

يصلي أن وأوصى سإنة، وسإتين بضع ابن وهو وثالثاين اثانتين سإنة بها وتوفي
بالبقيع.ّ ودفن العواما، بن الزبير عليه

وهو هذمة إلى النسبة الميم.ّ هذه بعدها المعجمة والذال الهاء الهذمي: بفتح
بحتر بن جدي بن حارثاة أبي بن عتاب بن هذمة وهو طي، من بحتر من بطن

وهو جلهمة، بن الغوث بن عمرو بن ثاقل وبن سإلمان بن عنين بن عتود بن
أدد.ّ  من طيء

النسبة الميم.ّ هذه آخرها وفي المعجمة الذال وسإكون الهاء الهذمي: بضم
بن لطم بن هذمة مزينة حبيب: وفي ابن قال مزينة من بطن وهو هذمة إلى

بن وبلل يسار، بن معقل طابخة.ّ منهم بن أد بن مزينة وهو عمرو بن عثمان
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المزنأيون المفضل بن الله وعبد عمرو، بن ورافع عمرو، بن وعائذ الحارث،
صحبة.ّ  ولهم هذمة، من كلهم

وفي الحروف آخر آلياء وبعدها المعجمة الذال وفتح الهاء الهذيلي: بضم
ًا، الهذيل إلى النسبة اللما.ّ هذه آخرها الهذلي إليها النسبة في ويقال أيض

العلف الهذيل أبي إلى ينتسبون المعتزلة ما فجماعة الهذيل سإبق.ّ فأما وقد
شرحها.ّ  يطول خبيثة وعقائد كثيرة فضائح وله الهذيلية، لهم ويقال البصري،

وفي الحروف آخر الياء وسإكون المعجمة الذال وفتح الهاء الهذيمي: بضم
قال قضاعة من معروفة قبيلة وهو هذيم سإعد إلى النسبة الميم.ّ هذه آخرها

بن الحاف بن أسإلم بن سإود بن ليث بن زيد بن بسعد سإمي الكلبي: إنأما ابن
هذيم له يقال حبشي عبد حضنه كان لنأه هذيم سإعد له قيل وإنأما قضاعة،

جماعة.ّ  إليه هذيم.ّ والمنتسب سإعد فسمي علي، فغلب
البخاري.ّ ذكره مخنف، بن هذيم السإماء وفي

بن علقمة بن الله عبد بن جنادة وأخوه علقمة، بن الله عبد بن وهذيم
شهيدين.ّ اليمامة يوما قتل مناف عبد بن المطلب

الحج بين الجمع أردت معبد، بن الصبي قصة - في المهملة - بالدال وهديم
ً فلقيت والعمرة، أديم منصور: هو وقال هديم، لها يقال قومي من رجل

المهملة.ّ والدال باللف
والراء الهاء باب

الموحدة.ّ الباء آخرها وفي اللف بعدهما المشددة والراء الهاء الهرابي: بفتح
بن صبهان بن هراب وهو لؤي بن سإامة من بطن وهو هراب إلى النسبة هذه

فراسا.ّ  أبو لؤي.ّ ذكره بن سإامة بني من عوف بن سإامة بن بطنة
النسبة المعجمة.ّ هذه الشين آخرها وفي الراء وسإكون الهاء الهرشي: بفتح

الحسن بن سإعيد بن الحسن القاسإم أبي أجداد لبعض اسإم وهو الهرش، إلى
مروزي الهرش، بابن يعرف الهرشي، الوراق الرحمن عبد بن يوسإف بن

النيسابوري، هانأئ بن البغوي.ّ وإبراهيم إبراهيم بن إسإحاق عن حدث الصل،
وأبو الدارقطني، الحسن أبو عنه زنأجويه.ّ روى بن الملك عبد بن ومحمد
وعشرين ثالث سإنة في ثاقة.ّ مات وكان الثلج، القاسإم وأبو شاهين، حفص

وثالثامئة.ّ 
عن حدث الصل، الروذي مرو الهرشي، يوسإف بن الحسن بن سإعيد وأبوه
الحسن.ّ ابنه عنه الواسإطي.ّ روى وسإعدويه أبيه،

هرفة، إلى النسبة الفاء.ّ هذه آخرها وفي الراء وسإكون الهاء الهرفي: بفتح
هرفة بن الفضل أبي بن غنيمة وهو إليه، المنتسب أجداد لبعض اسإم وهو

كان صالح شيخ بغداد، بغربي الطاهري الحريم أهل من الهرفي، الضرير
عبد بن محمد سإعد أبا بالجبرية.ّ سإمع ويصفونأه عليه إلينا يسحنون أصحابنا
أبي شيخنا دكان في أحاديث منه وغيره.ّ سإمعت الكرخي خشيش بن الكريم
البزاز.ّ  زريق بن منصور

وفتح الزاي وسإكون الميم وضم الراء وسإكون الهاء الهرمزغندي: بضم
إلى النسبة المهملة.ّ هذه الدال آخرها وفي النون وسإكون المعجمة الغين

منها: فراسإخ، خمسة على مرو، قرى من قرية وهي هرموغند،
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الفتن.ّ أحاديث صاحب الهرمزغندي، ميسرة بن الحكم عبد
وفتح الساكنة والزاي الساكنة الراء بينهما والميم الهاء الهرمزفرهي: بضم

قرية وهي هرمزفره، إلى النسبة أخرى.ّ هذه هاء آخرها وفي والراء الفاء
ما طريق على مسفرى الساعة لها يقال البرية، طريق على مرو بأقاصي

لما السإلما عسكر - لن بلغني ما - على هرمزفره لها قيل وإنأما النهر، وراء
العرب: فقالت فهرب، له: هرمز، يقال أمير مسفرى بقرية كان مرو وردوا
من جماعة منها خرج أعلم.ّ كان والله عليها، السإم فبقي فر، هرمز

منهم:  والعلماء، المشاهير
بني دولة في سإعى ممن كان الهرمزفرهي، ماهان بن بكير هاشم أبو

اجتمعت النبال رياح أبو مات ولما أمية، بني من الخلفة ونأقل العباسا،
أن رياح.ّ وسإألوه أبو بموت جماعتهم من الماما إلى وكتبوا بالكوفة، الشيعة

ً عليهم يولي من بكير هاشم أبو الماما إلى بكتابهم رسإولهم وكان رجل
ًا، له وابتاعوا هرمزفرة، قرية من ماهان عطار كأنأه حمار على ومضى عطر

ما منه بأرخص ويبيع بالعطر يدور وكان الحميمة، فأتى الشراة، قدما حتى
أبا أمرهم فولى الكتاب، وأبلغه علي، بن محمد إلى وقع أن إلى غيره يبيعه

العباسا.ّ بني أمر في جد وبكير بصير، يومئذ وهو العمى، سإالم الفضل
خسرما، بن علي سإمع الهرمزفرهي، القزاز إبراهيم بن أحمد بن وإبراهيم
السنجي.ّ زرعة أبو ذكره وغيرهما.ّ كذا السنجي معبد بن وسإليمان

وسإكنها.ّ سإنج إلى تحول الهرمزفرهي، البقال بن إبراهيم إسإحاق وأبو
كتب يقرأ الحافظ: كان علي بن محمد الهرمزفرهي.ّ قال قطن بن وأحمد

وجهه.ّ قال: سإودوا فلن، إلى: أي بلغ فإذا المبارك، ابن
علي، بن نأصر الهرمزهي.ّ سإمع التاجر الفضل بن حمدويه الفضل وأبو

زرعة أبو ذكره الحافظ.ّ هكذا علي بن محمد ثابته البصريين، بشار بن ومحمد
السنجي.ّ

الهرمزفرهي الحافظ إبراهيم بن محمد بن علي بن محمد اله عبد وأبو
ًا، المروزي.ّ كان ًا، حافظ ًا، ثاقة، متقن وكتب وجمع رحل حديث، صاحب صدوق

وسإمعها الشافعي، كتب بها وكتب ومصر، والشاما وخراسإان بالعراق الكثير
منصور بن وإسإحاق قهزاد، بن الله عبد بن محمد بلده.ّ سإمع إلى وحملها

ًا بن وعلي الكوسإج، بن محمد موسإى وأبا بشار، بن محمد خشرما.ّ وبندار
العباسا وأبو الطبرانأي، القاسإم وأبو المحبوبي، العباسا أبو عنه المثنى.ّ روى

سإواهم.ّ حدث كثيرة وجماعة الكوفيان دارما أبي بن بكر وأبو عقدة، بن
ألف بمئة أذاكر وأنأا البصرة من يقول: خرجت وكان وخراسإان بالعراق
أحمد بن خالد المير قيل: سإأل حديث آلف بعشرة أذاكر اليوما وأنأا حديث،
انأصرافه عقيب كتبه من يمكنه أن الحافظ علي بن محمد الله عبد أبا الذهلي

أو إليه قال: أنأفذها إما كتبه، من فمكنه والشاما، العراق إلى رحلته من
المجلس حضر من سإأل علي بن محمد رجع فلما فيها، فنظر إليه، حملها

يكتب لم أنأه إل الكتابة أحس قال: قد له: إنأه فقيل أحمد، بن خالد قاله عما
ًا علي بن محمد فرحل الحكايات، ذلك سإوى يكتب ولم الحكايات وكتب ثاانأي
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ًا، وزرت وثالثامئة سإت سإنة المحرما آخر في بقريته قال.ّ ومات كما أو شيئ
مرة.ّ غير قبره

النسبة، صورة لها اللفظة الميم.ّ هذه آخرها وفي والراء الهاء هرمي: بفتح
له الواقفي، النأصاري رفاعة بن الله عبد بن هرمي منهم جماعة اسإم وهي

رواية.ّ  له يعرف ول صحبة
بن الملك عبد عنه ثاابت.ّ روى بن خزيمة عن حدث الله، عبد بن وهرمي

شعيب.ّ بن وعمرو الخطمي، عمرو
البدريين.ّ الصحابة أحد المخزومي، هرمي بن الشريد بن عثمان بن وشماسا

هرمة، إلى النسبة الميم.ّ هذه آخرها وفي الراء وسإكون الهاء الهرمي: بفتح
عدي بن صبح بن عامر بن ربيع بن هذيل بن هرمة وهو فهر، من بطن وهو
فهر.ّ منهم:  بن الحارث بن قيس بن

شعراء مقدما الشاعر، هرمة بن عامر بن سإلمة بن علي بن إبراهيم
وغيرهما نأواسا وأبي بشار على الجراح بن داود بن محمد قدمه المحدثاين،

المحدثاين.ّ من
هرما إلى النسبة الميم.ّ هذه آخرها وفي الراء وسإكون الهاء الهرمي: بكسر

عصر بن النعمان ولده من قضاعة، بن الحاف بن عمرو بن بلي بن هني بن
ًا.ّ  شهد نأسبه، تقدما وقد بدر

آخرها وفي والواو والراء الهاء الدارقطني.ّ الهروانأي: بفتح ذكره هكذا
الحسين بن الله عبد بن محمد الله عبد أبو القاضي وهو النسبة النون.ّ هذه

جليل فاضلً، إمامًا كان الهروانأي، بابن المعروف الكوفي القاضي الجعفي
ًا القدر، ًا، ثاقة، الله، رحمه حنيفة أبي مذهب على مفتي من وكان صدوق

مسعود بن الله عبد زمن من بالكوقة يكن يقول: لم الكوفيين من عاصره
بن محمد بن علي الحسن أبا منه.ّ سإمع أفقه وقته إلى عنه الله رضي

عنه وغيرهما.ّ روى المحاربي زكريا بن القاسإم بن ومحمد الحميري، هارون
وأبو التنوخي القاسإم وأبو العتيقي، الحسن وأبي الزهري، القاسإم أبو

علن بن محمد بن محمد الفرج وألو العكبري، محمد بن محمد منصور
وغيرهم.ّ وكان الخزاعي داود بن الحسن بن محمد الله عبد وأبو الخازن،

سإنة في وشهد وثالثامئة، خمس سإنة في ولدته عنه.ّ وكانأت روى من آخر
اثانتين سإنة رجب من عشر الثانأي في بالكوفة ومات وثالثامئة وثالثاين ثالث

سإنة.ّ  وتسعون خمس وله وأربعمئة
إحدى وهي هراة، بلدة إلى النسبة المهملة.ّ هذه والراء الهاء الهروي: بفتح

بلن خليد فتحها الوطان إلى الحنين في فضائلها ذكرت وقد خراسإان بلد
عفان بن عثمان زمن كريز بن عامر بن الله عبد جهة من الحنفي الله عبد

منهم: فن، كل في والئمة العلماء من منها جماعة منها عنه.ّ خرج الله رضي
الرحمن عبد بن زياد بن الهيثم بن المبارك بن إدريس ب الحسين علي أبو
بن علي عن أهلها.ّ يروي من الهروي، النأصاري الرحمن عبد بن زياد بن

ًا وكان المروزي، حجر في ثالثامئة سإنة بلده.ّ مات في السنة أركان من ركن
وثالثامئة.ّ إحدى سإنة أول وفي آخرها

أهل من الربيع بن سإعيد فاسإمه العامري الحرشي الهروي زيد أبو وأما
إنأما زيد حبان: أبو بن حاتم أبو أوفى.ّ قال بن زرارة موالي من هو البصرة،
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شعبة.ّ عن إليها.ّ يروي فنسب الهروية الثياب يبيع كان لنأه هروي له قيل
عشرة إحدى سإنة مات العراق، وأهل العجلي المقداما بن أحمد عنه روى

ومئتين.ّ
بن حاتم أبو البصرة.ّ قال أهل من الحول، الهروي حبيب بن عائذ هشاما وأبو

الطويل.ّ حميد عن عبس.ّ يروي بني مولى الهروي بياع حبيب بن حبان: عائذ
البصرة.ّ أهل عنه روى
الهروي، ميسرة بن أيوب بن سإليمان بن صالح بن السلما عبد الصلت وأبو

العراق وأهل زيد بن حماد عن القرشي.ّ يروي سإمرة بن الرحمن عبد مولى
إذا به الحتجاج يجوز بيته.ّ ل وأهل عنه الله رضي علي فضائل في العجائب

العمش عن معاوية أبي عن روى الذي حبان: وهو بن حاتم أبو انأفرد.ّ قال
الله صلى الله رسإول قال: قال عنهما الله رضي عباسا ابن عن مجاهد عن

قبل من فليأت المدينة أراد فمن بابها، وعلي العلم مدينة وسإلم: أنأا عليه
ول مجاهد ول عباسا ابن حديث من له ليس له، أصل ل شيء وهذا الباب

من سإرقه فإنأه المتن بهذا حدث من وكل به، حدث معاوية أبو ول العمش
إسإناده.ّ أقلب وإن هذا الصلت أبي

إلى الحديث في رحلة له وكانأت المستملي، هشاما بن محمد عنه روى
وعبد أنأس بن ومالك زيد، بن حماد وأدرك واليمن، والحجاز والكوفة البصرة
بن الله وعبد الله، عبد بن وشريك سإليمان بن وجعفر سإعيد بن الوارث
التيمي، سإليمان بن ومعتمر الضرير، معاوية وأبا العواما، الله وعبد إدريس،
منصور بن أحمد عنه وغيرهم.ّ روى هماما بن الرزاق وعبد عيينة، بن وسإفيان

بن والحسن الحربي الحسن بن وإسإحاق الدوري محمد بن وعباسا الرمادي،
الغرباء.ّ  من وغيرهم القطان علوية
صالح بن السلما عبد الصلت أبو لنا قال: ذكر المروزي سإيار بن أحمد ذكره

الناسا، وجالس لقي وقد سإمرة بن الرحمن عبد موالي من أنأه الهروي
في المحدودين آحاد من وهو قشافة، صاحب وكان الحديث في ورحل
المأمون على فأدخل الغزو إلى التوجه يريد المأمون أياما مرو قدما الزهد،

معه خرج أن إلى عنده وحبسه كلمه من الخاصة ما جعله كلمه سإمع فلما
ًا عنده يزل فلم الغزو إلى القرآن وقول جهم كلما إظهار أراد أن إل مكرم

الصلت أبو وكان يكلمه، أن وسإأله المريسي بشر وبين بينه وجمع مخلوق،
بشر والدقرية، والزنأادقة، والجهمية، المرجئة، من الهواء أهل على يرد

كان ذلك كل الكلما، أهل من غيره مع المأمون يدي بين مرة غير المريسي
عنده ما لسإتخرج ذلك في ونأاظرته الشيعة، بكلما يعرف له.ّ وكان الظفر

يذكر ول وعثمان، علي عن ويترحم وعمر، بكر أبا يقدما ورأيته يفهم، أره فلم
مذهبي يقول: هذا بالجميل.ّ وسإمعته إل وسإلم عليه الله صلى النبي أصحاب

إسإحاق المثالب.ّ وسإألت في يروي أحاديث سإمى أن إل به الله أدين الذي
موسإى، أبي في جاء فيما مروية أحاديث وهي الحاديث تلك عن إبراهيم بن
كتابتها قلت: فتكره رويت قد أحاديث فقال: هذه معاوية، في روي وما

فل المعرف طريق على يرويها من فقال: أما يرويها؟ عمن ورواية وروايتها
عنه.ّ الوراية أرى ل فإنأي القوما عيب ويريد ديانأة يرويها من وأما ذلك أكره
أخرى: مرة يتشيع.ّ وقال أنأه إل صدوق ثاقة الصلت معين: أبو بن يحيى وقال
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ما يرويها التي الحاديث وهذه الكذب أهل من عندنأا الصلت أبو يكن لم
نأعرفها.ّ

ًا الصلت أبو الجوزجانأي: كان يعقوب بن إبراهيم وقال ً الحق، عن زائف مائل
من أكذب فيه: هو قال أنأه الئمة بعض عن حدثاني من سإمعت القصد، عن

ًا وكان الدجال، حمار روسا ًا قديم الرحمن عبد أبو القذار.ّ وقال في متلوثا
ًا كان الصلت الدارقطني: أبو بثقة.ّ وقال ليس الصلت النسائي: أبو خبيث

ًا، عليه الله صلى النبي عن آبائه عن محمد بن جعفر عن وقال: روى رافضي
متهم وهو " الحديث، بالجوارح وعمل إقرار قال: " اليمان أنأه وسإلم

وحكي الحديث هذا في البتداء فهو منه، سإرقه من إل به يحدث لم بوضعه،
عثمان؟ فقيل: فيهم أمية، بني جميع من خير العلوية قال: كلب أنأه عنه

ومئتين.ّ وثالثاين سإت سإنة شوال في عثمان.ّ ومات فقال: فيهم
دمشقي الصل، هروي الدمشقي، ثام الهروي بن يوسإف بن محمد وأبو

بن محمد عن بدمشق.ّ يروي المحدثاين مشاهير من كان والمنشأ، المولد
أيوب بن أحمد بن سإليمان القاسإم أبو عنه روى النأصاري يزيد بن أحمد

بكر وأبو الحافظ، إسإحاق بن أحمد بن محمد أحمد أبو والحاكم الطبرانأي،
وغيرهم.ّ المقرئ بن إبراهيم بن محمد

راوي النهر، وراء ما سإكن الهروي، هوا بن الحسن بن محمد منصور وأبو
عبد بن بكر بن محمد بكر أبي من سإمعها السجستانأي، داود لبي السنن
البزاز خنب بن منصور بن عمر حفص أبو عنه التمار.ّ روى داسإة بن الرزاق

وأربعمئة.ّ اثانتين سإنة الخر ربيع شهر من بقين لسبع وتوفي الحافظ،
والزاي الهاء باب

الساكنة المهملة والسين ألف بينهما والراء والزاي الهاء الهزارسإبي: بفتح
ًا - يقال: بالفاء الموحدة الباء آخرها وقي حصينة قلعة - وهي سإب هزار أيض

الهزارسإبي، الخوارزمي حمزة محمد بن الله عبد محمد أبو منها بخوارزما،
أبي بن الله عبد وأبي سإريج، بن الله عبيد الليث أبي عن قربر.ّ يروي سإكن

البخاري.ّ  سإهل بن أحمد نأصر أبو عنه حفص.ّ روى
آخرها وفي اللف بعدهما المفتوحة المشددة والزاي الهاء الهزانأي: بكسر

بن صباح بن هزان وهو عتيك، من بطن وهو هزان، إلى النسبة النون.ّ هذه
بن معد بن نأزار بن ربيعة بن أسإد بن عنترة بن يذكر بن أسإلم بن عتيك

محارب أخو وهو الهزانأيون، إليه ينتسب بطن قطني: هو الدار عدنأان.ّ قال
بكر بن محمد بن أحمد روق أبو شيخنا الهزانأيين صباح.ّ قال: ومن بن

البصرة.ّ يروي أهل من روق قبله.ّ قلت: أبو من وأبوه هو الهزانأي.ّ حدث
جماعة عنه المكي.ّ روى شبيب بن الله وعبد الكاتب، مهران بن ميمون عن

بن محمد بكر وأبو الجندي، بن محمد بن أحمد الحسن أبو منهم كثيرة
وثالثامئة.ّ  وثالثاون اثانتين سإنة بعد المقرىء.ّ ومات بن إبراهيم

يعد وكيع، عنه عبيد.ّ روى بن ثاابت عن موسإى.ّ روى بن هزان السإماء وفي
البخاري.ّ  ذلك الكوفيين.ّ قال

بن صفوان عنه روى حذيفة، الشامي.ّ سإمع جميلة أبي بن رافع هزان وأبو
حصين.ّ بن ويحيى فضالة، بن وفضيل عمرو
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بن وبمر الخراسإانأي، عطاء الرهادي.ّ سإمع سإمرة بن يزيد هزان وأبو
بكير.ّ بن ويحيى عمار بن هشاما عنه وروى خنيسن

وهو هزمة إلى النسبة الميم.ّ هذه بعدها الزاي وسإكون الهاء الهزمي: بفتح
أبي بن يزيد مع بدمشق بقي عمر: فيمن بن سإيف إليه.ّ قال المنتسب جد

وهو هزمة، بن مسافر بن سإهم اليمن أهل قواد من اليرموك بعد سإفيان
هزمي.ّ 

هزما، إلى النسبة الميم.ّ هذه آخرها وفي الزاي وفتح الهاء الهزمي: بضم
الدارقطني: الحسن أبو المطلب.ّ قال عبد بن العباسا بني أجداد من وهو
بنت لبابة واسإمها المطلب، عبد بن العباسا بني أما أجداد من فهو هزما وأما

عامر بن هلل بن الله عبد بن رويبة بن الهزما بن بجير بن حزن بن الحارث
زوجة الهزما بن بجير بن حزن بن الحارسا بنت ميمونأة وأختها صعصعة، بن

وسإلم.ّ  عليه الله صلى الله رسإول
إلى النسبة الحروف.ّ هذه آخر الياء وسإكون الزاي وفتح الهاء الهزيلي: بضم

إليها:  بالنأتساب امرأة.ّ والمشهور اسإم وهي هزيلة،
امرأة هزيلة مولى حبان: هو بن حاتم أبو الهزيلي.ّ قال حيان أبي بن خالد
الله عبد بن جابر عن المدينة.ّ يروي في سإلمة بني في ولدت ذبيان بني من

زرعة أبو طحلء.ّ سإئل بن محمد ين يعقوب عنه عنهما.ّ روى الله رضي
ثاقة.ّ فقال: مديني عنه، الرازي

آخرها وفي الحروف آخر الياء بعدهما الزاي وفتح الهاء الهزيمي: بضم
بن أسإعد بن الهزيم وهو حمير، من بطن وهو هزيم، إلى النسبة الميم.ّ هذه

عن حبيب ابن حضرموت.ّ ذكره بن يزيد بن حمير بن مرة بن وائل بن عمرو
حضرموت.ّ  نأسب في الكلبي ابن

ًا.ّ ذكره يلقب القضاعي، سإود بن ليث بن سإعد السإماء وفي دريد.ّ ابن هزيم
المهملة والسين الهاء باب

وفي الجيم وفتح النون وسإكون المهملة والسين الهاء الهسنجانأي: بكسر
لها: يقال الري قرى من قرية إلى النسبة اللف.ّ هذه بعد النون آخرها

إليها:  بالنأتساب هسنجان.ّ والمشهور إلى فعرب هسنكان،
عبيد عن الرازي.ّ حدث الهسنجانأي خالد بن يوسإف بن إبراهيم إسإحاق أبو

الطاهر وأبي عمار، بن وهشاما حماد، بن العلى وعبد العنبري، معاذ بن الله
مصر.ّ روى وديار والشاما العراق إلى رحلة له وغيرهم.ّ وكانأت السرح بن

بكر وأبو المقرئ، مطر بن عمرو وأبو الصبهانأي، مردويه بن جعفر أبو عنه
الصبهانأي.ّ الشيخ أبو ذكره وثالثامئة.ّ هكذا إحدى سإنة السإماعيلي.ّ توفي

عاصم بن السلما عبد أخي بن الهسنجانأي عاصم بن الحسين بن والحسن
أويس، أبي بن وإسإماعيل العدنأي، حكيم أبي بن يزيد عن الهسنجانأي.ّ يروي

بن محمد حاتم: سإمعت أبي ابن منصور.ّ قال بن وسإعيد آدما، بن ويحيى
عنه.ّ نأحدث ولم كذاب، أنأه شهاب بن وعلي نأحن نأشك ل يقول:كنا أيوب
المعجمة والشين الهاء باب

اللف.ّ بعد آخرها وفي والميم المعجمة الشين وفتح الهاء الهشامي: بكسر
الشيعة، غلة من جماعة هشاما.ّ والهشامية اسإمهم جماعة إلى النسبة هذه
الحكم بن هشاما أصحاب فهم الولى والخرى.ّ أما الولى الهشامية وهم
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ذو جسم معبوده يقول: إن وكان والتجسيم، التشبيه في المفرط الرافضي
مثل وعرضه عرضه، مثل وطوله عميق، عريض طويل وإنأه ونأهاية حد

عنه.ّ  حكيت الفن هذا في مقالت عمقه.ّ وله
يزعم وكان الجواليقي، سإالم بن هشاما أصحاب فهم الخرى الهشامية وأما
هو بل دما، ول بلحم ليس ولكنه النأسان صورة على وأنأه جسم، معبوده أن
ًا، يتلل سإاطع نأور وسإائر ورجل ويد النأسان، كحواسا خمس حواسا وله بياض

داود أخذ مصمت.ّ وعنه السإفل ونأصفه مجوف، العلى نأصفه وأن العضاء
واللحية.ّ وزعم الفرج إل النأسان أعضاء جميع له معبدوه قوله: إن الجواربي

أشبار.ّ وكل سإبعة نأفسه يشبر وأنأه الفضة، كسبيكة أنأه الحكم بن هشاما
غيرهما.ّ ويكفرهما صاحبه، يكفر منهما واحد
وفضائحه الفوطي، عمرو بن هشاما إلى ينتسبون وهم ثاالثة، هشامية وثام

وقد الوكيل ونأعم الله يقولوا: حسبنا أن الناسا على حرما أنأه كثيرة.ّ منه
قد الوكيل أن يعلم ولم موكلً، يقتضي الوكيل أن بذلك.ّ وزعم القرآن نأطق
بحفيظ.ّ " أي بوكيل عليكم لست تعالى: " قل كقوله الحفيظ بمعنى يكون
والفاء الهاء باب

هفان، إلى النسبة هذه النون، آخرها وفي الفاء وتشديد الهاء الهفانأي: بكسر
حنيفة.ّ بن الدؤل بن ذهل بن الحارث بن هفان وهو حنيفة، في وهفان

أبي عن الهفانأي.ّ يروي جوسا بن ضمضم هو إليه بالنأتساب والمشهور
بن الله عبد الكتابين.ّ وقال في حديثه يخرج ولم عنه.ّ ثاقة الله رضي هريرة
قال: عكرمة، حيث معاذ بن معاذ يقول: أخطأ أبي حنبل: سإمعت بن أحمد

أبو قاله الهفانأي، هو - وإنأما معاذ قال - كذا المهرانأي جوسا بن ضمضم عن
الله وعبد هريرة، أبي عن حاتم: يروي أبي ابن الحافظ.ّ وقال الغسانأي علي

بن أحمد عمار.ّ وقال بن وعكرمة كثير، أبي بن يحيى عنه حنظلة.ّ روى بن
عنه روى بأسا، به ليس جوسا بن صالح: ضمضم ابنه عنه روى فيما حنبل
عمار.ّ  بن وعكرمة كثير، أبي بن يحيى
والكاف الهاء باب

إلى النسبة الراء.ّ هذه آخرها وفي المشددة والكاف الهاء الهكاري: بفتح
الموصل فوق كثيرة وقرى وقيل: جبال جبل، عند ونأاحية بلدة وهي الهكارية

منها:  الجزيرة.ّ والمشهور من
بن المأمون بن عرفة بن جعفر بن يوسإف بن أحمد بن علي الحسن أبو

بن صخر سإفيان أبي بن عتبة بن الوليد بن القاسإم بن الوليد بن المؤمل
الهكاري العبشمي القرشي مناف عبد بن شمس عبد بن أمية بن حرب

أربطة وابتنى الجبال، في الله بطاعة بمدة تفرد السإلما بشيخ الملقب
ً العبادة، الخير كثير وكان والصالحون، الفقراء إليها يأوي ومواضع مقبول

ًا.ّ سإمع عبد أبا وبمصر الزدي، صخر بن علي بن محمد الحسن أبا بمكة وقور
بن علي بن الله عبد القاسإم وأبا الفراء نأظيف بن الفضل بن محمد الله

الواعظ بشران بن محمد بن الملك عبد القاسإم وأبا وببغداد المغافري شامة
بن محمد الحسين أبا وبالرملة الخياط موسإى بن علي بن محمد بكر وأبا

ًا الصوفي الترجمانأي الحسين بن محمد الحسين بن أحمد بن محمد وبعيد
بمكة عنه لنا الحفاظ.ّ روى من الفقهاء منه وطبقتهم.ّ سإمع الغسانأي جميع
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بن أحمد بن العزيز عبد وببغداد الموصلي، عطاف بن يحيى زكريا أبو
علي أبو وببروجرد الفارسإي، الحسن بن الرحمن وعبد المقبري، سإاملوه
وبأصبهان الحبلي، دودين بن إبراهيم بن وصالح المقرئ، أحمد بن الحسن

جعفر بن محمد بن الحسن محمد وأبو الصباغ، عمر بن شعبة الخير أبو
أول في بالهكارية ومات مئة وأربع تسع سإنة ولدته وغيرهم.ّ وكان المهرانأي
وأربعمئة.ّ وثامانأين سإت سإنة من المحرما

أبي من الحديث معنا سإمع الهكارية، من صالح شاب زمانأنا في ببغداد وكان
وغيره.ّ النأصاري الباقي عبد بن محمد بكر
واللما الهاء باب

وهو هلجة، إلى النسبة الجيم.ّ هذه آخرها وفي واللما الهاء الهلجي: بفتح
الهلجي، التيمي مليكة أبي بن الله عبد بن هلجة بن زيد بن يعقوب لجد اسإم
ًا، وكان أنأس، بن مالك عنه وأبيه.ّ روى المقبري سإعيد عن يروي قاضي

وأيوب كثير، أبي بن جعفر بن ومحمد عبيدة، بن وموسإى سإعد، بن وهشاما
المديني: بن علي طهمان.ّ قال بن وإبراهيم نأجيح، معشر وأبو سإيار، بن

حاتم أبو ثاقة.ّ وقال مديني زرعة: هو أبو معروف.ّ وقال شيخ زيد بن يعقوب
بحديثه.ّ  يحتج ول به، بأسا ل الرازي،

والميم الهاء باب
إلى النسبة النون.ّ هذه آخرها وفي المخففة الميم وفتح الهاء الهمانأي: بضم

النسبة:  بهذه بغداد.ّ والمشهور سإواد من بالعراق قرية أنأها وظني همان،
عبد عن بغداد.ّ روى أهل من الهمانأي، علي بن أحمد بن الحسن الفرج أبو

العزيز عبد القاسإم أبو عنه وغيره.ّ روى شاذان بن جعفر بن محمد بن الله
محمد الحسين وأبو العتيقي، محمد بن أحمد الحسن وأبو الزجي، علي بن
وغيرهم.ّ بالله المهتدي بن علي بن

خالد.ّ بن عمار عن الهمانأي.ّ يروي الضحاك بن محمد بن أحمد عمرو وأبو
محمد بن أحمد وقال: حدثانا المقرئ، بن إبراهيم بن محمد بكر أبو عنه روى

عمرو.ّ وأبو بها، الهمانأي الضحاك بن
إلى منسوبة هي المهملة، والدال الميم وسإكون الهاء الهمدانأي: بفتح

أوسإلة، بن همدان وهي الكوفة، نأزلت اليمن، من قبيلة وهي همدان،
بن زيد بن مالك بن الخيار بن ربيعة بن أوسإلة بن زيد بن مالك بن وهمدان

قحطان.ّ بن يعرب بن يشجب بن سإبأ بن كهلن

وقال أبو علي الغسانأي: همدان اسإمه اوسإلة - بسين مهملة - بن خيار -
بخاء معجمة - بن كهلن بن سإبأ.ّ وفي همدان بطون كثيرة منها سإبيع وياما
ومرهبة وأرحب، وفي كل بطن جماعة سإنذكرهم في موضعهم، وسإمعت
أبا الغنائم المسلم بن نأجم المزنأي الكوفي بسمرقند يقول: فاخرت أهل

الكوفة أهل البصرة، حتى وقعوا في القبائل، فكل قبيلة ذكرها أهل الكوفة
ذكر أهل البصرة أن جماعة من هذه القبيلة نأزلت بالبصرة منهم طائفة

ًا، حتى وصل أهل الكوفة إلى همدان، فسكت أهل البصرة واعترفوا أيض
أن ليس بالبصرة من بني همدان أحد.ّ

وروي أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: 
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ًا كنت فلو بسلما ادخلي لهمدان لقلتجنة باب على بواب
أهل من الهمدانأي، المورع بن محاضر المورع النسبة: أبو بهذه والمشهور

والعمش.ّ روى عروة، بن وهشاما خالد، أبي بن إسإماعيل عن يروي الكوفة،
السبيعي، الله عبد بن عمرو إسإحاق العراق.ّ وأبو وأهل حنبل، بن أحمد عنه

ًا، همدانأي السبيعي.ّ في ذكرنأاه وقد أيض
الكوفة.ّ أهل من الثوري، الهمدانأي حي بن صالح بن الحسن الله عبد وأبو

مولده وكان العراق، أهل عنه حرب.ّ روى بن وسإماك السدي، عن يروي
ًا ومئة،وكان وسإتين سإبع سإنة ومات مئة، سإنة ًا فقيه المتقشفة من ورع

فيه.ّ تشيع على الرئاسإة ورفض للعبادة تجرد ممن الخشن،
بن يحيى عن الكوفة.ّ يروي أهل من الهمدانأي، نأمير بن الله عبد هشاما وأبو

نأمير بن الله عبد بن محمد ابنه عنه خالد.ّ روى أبي وابن النأصاري سإعيد
.199ّ سإنة مات العراق، وأهل

محمد بن محمد الغنائم منهم: أبو بالكوفة الهمدانأيين من جماعة عن وكتبت
الهمدانأي.ّ جناح بن

الهمدانأي، بركات الكرما أبو وابنه الهمدانأي، الحسن أبو إبراهيم بن وعلي
ًا.ّ النسبة هذه فيهم الكوفة وغيرهم.ّ وأهل كثير

الهمدانأي.ّ يروي حمدان بن الحسين بن أحمد بن إبراهيم تماما أبو وشيخنا
همدانأي.ّ عن يروي همدانأي هو الهمدانأي محمد بن يوسإف يعقوب أبي عن

ومات بمكة، الطبري معشر أبا وسإمع الجبل، بلد إحدى ببروجرد عنه كتبت
ببروجرد.ّ وخمسمئة وثالثاين اثانتين سإنة
الكوفة.ّ يروي أهل من الهمدانأي زرارة بن الله عبد بن ذر بن عمر ذر وأبو
ومئة.ّ خمسين سإنة العراق.ّ مات وأهل وكيع عنه ومجاهد.ّ روى عطاء، عن
ًا كان ذر بن حبان: عمر بن حاتم أبو قال يقص.ّ مرجئ
هانأئ بن شريح عن الهمدانأي.ّ يروي مخيمرة بن القاسإم عروة وأبو

عنه موسإى.ّ روى أبا سإمع أحسبه حبان: وما بن حاتم أبو والكوفيين.ّ قال
أهل صالحي من وكان الناسا، خيار من وكان العراق، وأهل عتيبة، بن الحكم

ًا، الشاما وسإكن منها خرج الكوفة، مئة.ّ سإنة ومات مرابط
الشعبي، عن الكوفة.ّ يروي أهل من الهمدانأي، عمير بن سإعيد بن ومجالد
وأربعين أربع أو ثالث سإنة العراقيون.ّ مات عنه حازما.ّ روى أبي بن وقيس

ل المراسإيل، ويرفع السإانأيد، يقلب الحفظ رديء وكان الحجة، ذي في ومئة
عن - يقول: الحديث عليه الله - رحمة الشافعي به.ّ وكان الحتجاج يجوز
العالية أبي عن والحديث يجالد، مجالد عن والحديث حراما، عثمان بن حراما

حلم.ّ كأنأه أصحاب عن حديثه حنبل: مجالد بن أحمد رياح.ّ وقال الرياحي
بن نأظاما بن الحارث بن الله عبد بن الرحمن عبد هو الهمدانأي، والعشي

بن حاشد بن جشم بن الحارث عبد بن الحارث بن مالك بن عمرو بن جشم
أخت زوج وكان المصبح، أبا يكنى همدان، بن نأوف بن خيوان بن جشم

ًا وصار تركه ثام القراء من وكان الشعبي، فأتي الشعث ابن مع وخرج شاعر
ًا.ّ فقتله الحجاج، بن صبر

شرحبيل بن مران ذي بن عمير بن سإعيد بن مجالد بن إسإماعيل عمر وأبو
همدان بن نأوف بن خيوان بن جشم بن حاشد بن جشم بن مرثاد بن ربيعة بن
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أبيه، عن وحدث وسإكنها، بغداد ورد الكوفة، أهل مشاهير من الهمدانأي،
السبيعي، إسإحاق وأبي خالد، أبي بن وإسإماعيل الحمسي، بشر بن وبيان

بن وسإريج سإبلن، زياد بن وإبراهيم عمر، ابنه عنه حرب.ّ روى بن وسإماك
ليس وغيرهم.ّ وقيل: إنأه شيبة أبي بن وعثمان معين، بن ويحيى يونأس،

بالقوي.ّ
مدينة فهي بعدهما، المنقوطة والذال المفتوحتين والميم الهمذانأي: بالهاء

التوجه في بها أقمت والقوافل، الحج طريق على مشهورة بالجبال
ًا أربعين والنأصراف والئمة العلماء من جماعة ومنها بها وكان يوم
منها:  المشهورين يحصى.ّ ومن ل عالم والمحدثاين

المعروف الهمذانأي ديزيل بن علي بن الحسين بن إبراهيم إسإحاق أبو
العسقلنأي إياسا أبي بن وآدما الحمصي، عياش بن علي سإمع بسيفنة،

بن وعفان الوحاظي، صالح بن ويحيى المدنأي، أويس أبي بن وإسإماعيل
حفص وأبو البزاز، معدان بن سإعيد بن إبراهيم عنه النأصاري.ّ روى مسلم

عبيد، بن وأحمد صالح، أبي بن والقاسإم المستملي، هند بن حفص بن عمر
طائر باسإم سإيفنة له قيل وغيرهم.ّ وإنأما الجلب حمدان بن الرحمن وعبد

يترك ل حتى ويرميها بمنقاره منها الوراق ويقلع الشجرة على يقع بمصر
ل بالمحدث ظفر إذا لنأه به ديزيل بن إبراهيم فلقب واحدة، ورقة عليها

عجيبة.ّ مات حكاية حرصه في ويكتبه.ّ ولنا عنده ما منه يسمع حتى يفارقه
ومئتين.ّ وثامانأين إحدى سإنة شعبان من يوما آخر الحد يوما
أبي عن عنه حدث البخاري يقال: إن الهمذانأي، حمويه بن المران أحمد وأبو

الشروط.ّ كتاب في غسان
فنسب همذان سإكن جرجان، أهل من وهو الهمذانأي، عصاما بن الحميد وعبد

إدريس بن محمد حاتم أبو عنه وغيره.ّ روى عيينة بن سإفيان عن إليها.ّ روى
فقال: صدوق.ّ عنه الرازي.ّ وسإئل

بن الله عبد بن صالح بن أحمد بن محمد بن أحمد بن صالح الفضل وأبو
الهمذانأي، التميمي قيس بن الحنف بن العباسا بن يزيد بن الهذيل بن قيس

ًا، كان همذان، أهل من ًا، حافظ ًا، فهم ًا، ثاقة، عالم ًا صنف ثابت طبقات في كتاب
ًا الهمذانأيين، عبد محمد أبا ذلك.ّ سإمع وغير التحديث، سإنن في وكتاب

المكتب، علي بن والحسن الرازيين، قارن بن ومحمد حاتم أبي بن الرحمن
حمدان بن الرحمن وعبد بندار، بن والقاسإم عمروسا، بن وإبراهيم

داود، بن وسإليمان الطرائفي، سإفيان بن حمدان بن ومحمد الهماذانأيين،
محمد الفضل أبو عنه وطبقتهم.ّ روى القزوينيين سإلمة بن إبراهيم بن وعلي

طلحة بن وعلي البزاز، علي بن الفرج بن ومحمد الصوفي البزاز عيسى بن
وثالثامئة.ّ سإبعين سإنة ببغداد وحدث المقرئ،

بالبديع، الملقب الهمذانأي سإعيد بن يحيى بن الحسين بن أحمد الفضل وأبو
ًا وكان الفصحاء، الفضلء أحد كان أخرجت وما والسنة، الحديث لهل متعصب

بلدنأا.ّ مفاخر من وقال: كان الفلكي، الفضل أبو قال مثله.ّ هكذا بعده همذان
هشاما بن وعيسى الديب، زكريا بن فارسا بن أحمد الحسين أبي عن روى

النيسابوري، الحسين بن الله عبد محمد أبو القاضي عن الخباري.ّ حدث
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مات، وبها هراة أخوه.ّ وسإكن يحيى بن الحسين بن محمد سإعد أبو والفقيه
وثالثامئة.ّ وتسعين ثامان سإنة سإم ويقال: إنأه

ولد من وهو الوادعي، ثام الهمدانأي مالك بن الجدع بن مسروق عائشة وأبو
جشم بن مالك بن رافع بن نأاشج بن عامر بن عمرو بن وادعة بن الله عبد
سإرق الكوفة، أهل من همدان، بن نأوف بن خيوان بن جشم بن حاشد بن

ًا، فسمي وجد ثام صغير وهو عبد فسمي الجدع، أبوه وأسإلم مسروق
ًا.ّ وابن وعثمان، وعمر، بكر، أبا مسروق الرحمن.ّ رأى مسعود، وعلي

الشعبي عامر منهم جماعة عنه عنهم.ّ روى الله رضي المؤمنين أما وعائشة
أنأه عنه حكي النهروان، حرب علي مع حضر ممن وكان النخعي، وإبراهيم

ًا، إل الطريق في نأاما فما حج وكان يكرب، معد بن عمرو أخت ابن وهو سإاجد
ًا أن علمت يقول: ما الشعبي وكان باليمن، فارسا أفرسا أبوه كان أحد

قدماه.ّ تورمت حتى مسروق.ّ وصلى من الفاق من أفق في للعلم أطلب
الثقات.ّ روى من الكوفة أهل من الهمدانأي، إسإحاق بن هارون القاسإم وأبو
بن ومحمد عياش، بن بكر وأبي الحمر، خالد وأبي حرب، بن السلما عبد عن
بن الله وعبد سإليمان، بن ومعتمر زياد، بن ومطلب السكري، الوهاب عبد

داود أبي بن بكر وأبو الرازيان، حاتم وأبو زرعة أبو عنه المكي.ّ روى رجاء
بن الحسين بن علي الرازي.ّ قال حاتم أبي بن الرحمن وعبد السجستانأي،
الرازي: هو حاتم أبو وقال يبجله نأمير بن الله عبد بن محمد الجنيد: كان

صدوق.ّ
عن يروي الكوفي، الهمدانأي زائدة أبي بن زكريا بن يحيى سإعيد وأبو

قاض وهو بالمدائن مات الحول، وعاصم خالد، أبي بن وإسإماعيل العمش
أبو عنه بالكوفة.ّ روى صنف من أول وهو ثامانأين، سإنة من جمادى في بها

يحيى وغيرهم.ّ وكان كريب وأبو السري، بن وهناد شيبة، أبي ابنا عثمان بكر
زائدة.ّ أبي ابن من علي أشد بالكوفة خالفني يقول: ما القطان سإعيد بن

في إدريس ابن من أكثر الحديث في زيادة أبي يقول: ابن نأمير ابن وكان
حاتم: سإألت أبي ابن حنبل.ّ قال بن وأحمد معين، بن يحيى التقان.ّ وثاقه

ثاقة.ّ صدوق، الحديث، فقال: مستقيم زائدة أبي بن يحيى عن أبي
والنون الهاء باب 

فهم.ّ بن مالك بن هناءة إلى النسبة النون.ّ هذه وفتح الهاء الهنائي: بضم
إليها:  بالنأتساب والمشهور

بن أنأس عن التابعين.ّ يروي من الهنائي، مرة بن يزيد بن يحيى يزيد أبو
هناءة، من حبان: هو بن حاتم أبو شعبة.ّ قال عنه عنه.ّ روى الله رضي مالك
وهم.ّ فقد يحيى أبي بن يزيد أو يحيى، بن قال: يزيد ومن

الشيخ أبو عنه المراسإيل.ّ روى معاوية عن بصري.ّ يروي شيخ الهنائي وحماد
الهنائي.ّ

عمر كتاب أتاهم أخيه عن البصري.ّ يروي الهنائي خالد بن حيوان شيخ وأبو
قتادة.ّ عنه عنهما.ّ روى الله رضي العاصا أبي بن عثمان مع وهو
عكرمة، عن البصرة.ّ يروي أهل من الهنائي، مرجعة بن عثمان مرصفة وأبو

أهل من الهنائي، المبارك بن البصرة.ّ وعلي أهل عنه دينار.ّ روى بن ومالك
ًا وكان عروة، بن هشاما عن البصرة.ّ يروي كثير.ّ روى أبي بن ليحيى راوي
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ًا وكان إبراهيم، بن ومسلم الجراح، بن وكيع عنه ًا.ّ متقن ضابط
البصرة.ّ أهل من المجنون، الهنائي الزدي دينار بن الصلت شعيب وأبو

إذا الثوري وكان البصريون، عنه نأضرة.ّ روى وأبي سإيرين، ابن عن يروي
أصحاب يشتم ممن وكان يسميه، ول شعيب، أبو يقول: حدثانا كان عنه حدث

عنه الله رضي طالب أبي بن علي وينتقص وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
حنبل بن أحمد روايته.ّ تركه في المناكير كثرة على بيته، أهل ومن منه وينال

دينار، بن الصلت إلى عوف أنأا سإعيد: ذهبت بن يحيى معين.ّ قال بن ويحيى
ًا الصلت فذكر الله رفع ل شعيب؟؟ أبا يا مالك عوف له فقال منه، فنال علي

صرعتك.ّ
عنه الهنائي.ّ روى شيخ أبي عن بصري.ّ يروي الهنائي، فهدان بن وبيهس
معين.ّ بن يحيى شميل.ّ وثاقه بن والنضر ووكيع، شعبة،

النسبة الموحدة.ّ هذه الباء آخرها وفي النون وسإكون الهاء الهنبي: بكسر
بن دعمي بن أفصى بن هنب وهو نأزار، بن ربيعة بن بطن وهو هنب، إلى

ربيعة بن عامر ولده عدنأان.ّ من بن معد بن نأزار بن ربيعة بن أسإد بن جديلة
ًا.ّ  شهد العدوي، بدر

قضاعة.ّ بن الحاف بن عمرو بن بهراء بن هود بن القين بن وهنب
آخرها وفي المهملة الدال وضم النون وسإكون الهاء الهندوانأي: بكسر

عمر بن محمد بن الله عبد بن محمد جعفر أبي للفقيه النسبة النون.ّ هذه
ًا كان بلخ، أهل من البلخي، الهندوانأي الفقيه ً إمام ًا فاضل أبي بفقه عارف
بالحديث، الصغير.ّ حدث حنيفة فقهه: أبو من له يقال حتى الله، رحمه حنيفة
محلة من لنأه الهندوانأي له قيل المعضلت.ّ وإنأما وشرح بالمشكلت، وأفتى

من تجلب التي والجواري الغلمان فيها ينزل هندوان، لها: باب يقال ببلخ
البلخي، الفقيه عقيل بن محمد سإمع جعفر مرة.ّ وأبو غير بها الهند.ّ اجتزت

وعليه الفقيه سإعيد أبي بن محمد بكر أبا وأسإتاذه حم، بن أحمد القاسإم وأبا
الكندي القارئ الرحمن عبد بن وإسإحاق الفارسإي، أحمد بن وعلي تفقه،

من بقين لخمس الجمعة يوما بها ودفن بلخ إلى وحمل ببخارى وغيرهم.ّ مات
سإنة.ّ  وسإتين اثانتين ابن وهو وثالثامئة، وسإتين اثانتين سإنة الحجة ذي

الرازي: حاتم أبي بن الرحمن عبد الهندوانأي.ّ قال بن نأزال القدماء ومن
معاوية.ّ بن ومروان العمري، محمد بن عاصم عنه روى الضحاك عن روى

ذلك.ّ يقول أبي سإمعت
ًا هذا قلت: وليس المحلة.ّ تلك إلى منسوب

النسبة المهملة.ّ هذه الدال آخرها وفي النون وسإكون الهاء الهندي: بكسر
كثرة وفيهم الهند بلد إلى منسوب فهو الول فأما القبيلة، وإلى البلد إلى

منهم:  وشهرة،
بن محمد عتيق الصوفي، الهندي الله عبد بن بختيار الحسن أبو شيخنا

السيرة، سإديد صالح، شيخ فوشنج، أهل من القاضي، اليعقوبي إسإماعيل
أبا الشريف ببغداد وسإمع الهواز، وكور والحجاز العراق إلى سإيده مع سإافر
ًا نأصر ًا الفوارسا وأبا محمد محمد وأبا الزينبي، علي بن محمد ابني طراد
علي بن أحمد بن علي أبا وبالبصرة التميمي، الوهاب عبد بن الله رزق

وأبا الحافظ، شعبة بن خلف بن علي بن الملك عبد القاسإم وأبا التستري،
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الطبقة هذه من كثيرة وجماعة العبدي، الحسن بن محمد بن أحمد يعلي
وهراة.ّ توفي بفوشنج منه وخوزسإتان.ّ سإمعت الجبل بلد وسإائر بأصبهان

وخمسمئة.ّ - وأربعين ثالث - أو اثانتين سإنة
 

الله.ّ رحمه والدي الماما عتيق الفصاد، الهندي الله عبد بن بختيار محمد وأبو
ًا وكان الكثير، الحديث وسإمعه والحجاز، العراق إلى معه سإافر ًا.ّ عبد صالح
بن محمد الفضل وأبا السراج، الحسين بن أحمد بن محمد أبا ببغداد سإمع
بن الجبار عبد بن المبارك الحسين وأبا النأصاري، أحمد بن السلما عبد

الدونأي، الحسن بن حمد بن الرحمن عبد محمد أبا وبهمذان الطيوري،
أبي بن محمد سإعد وأبا الحداد أحمد بن محمد بن أحمد الفتح أبا وبأصبهان

منه وطبقتهم.ّ سإمعت الحداد أحمد بن الحسن علي وأبا المطرز، الله عبد
ًا ًا.ّ وتوفي شيئ وخمسمئة.ّ وأربعين إحدى سإنة صفر في بمرو يسير

محمد بن أحمد العلء أبو شيبان.ّ حدثانا بني من هند بني من جماعة والثانأي
بن محمد الفضل أبو أخبرنأا أصبهان، بجامع لفظه من الحافظ الفضل بن

محمد حدثانا الربيع، أبي بن أحمد أخبرنأا الحافظ، المقدسإي علي بن طاهر
الدوري، عباسا حدثانا الموي، العباسا أبو حدثانا الجرجانأي، إبراهيم بن

بني من هندي وهو جاهلي، عمرو بن يقول: يسير معين بن يحيى سإمعت
شيبان.ّ بني من هند
فنسب الهند ينزل كان بصري، الهندي، موسإى بن إسإرائيل موسإى وأبو

القطان، سإعيد بن ويحيى عيينة، ابن عنه الحسن.ّ روى عن إليها.ّ روى
- ثاقة.ّ الحسن - صاحب معين: إسإرائيل بن يحيى الجعفي.ّ قال والحسين

من قبيلة وهي هني إلى النسبة الواو.ّ هذه بعدهما والنون الهاء الهنوي: بفتح
منها:  قضاعة، بن الحاف بن عمرو بن بلي بن هني وهو قضاعة،

ًا.ّ وعبدة العجلن.ّ شهدا بن الجد بن عدي ابنا وعاصم معن بن مغيث بن بدر
ًا.ّ وابنه سإهد العجلنأي، الجد صاحب سإحماء، له: ابن يقال الذي شريك أحد

الجدي.ّ في ذكرته مما وغيرهم اللعان
بن الحارث بن الربيع بن عصر بن النعمان بلي بن هني بن هرما ولد ومن
ًا، أفرك.ّ شهد بن رشد بن كاهل بن خدرة بن أمية بن أديم بني في عداده بدر

وقيل: هو الوسا، بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن معاوية
حارثاة.ّ بن وائلة بن عبيد بن عصر بن النعمان

وهو طيء، من بطن وهو هني، إلى النسبة والنون.ّ هذه الهاء الهني: بكسر
قبيصة بن إياسا رهط حية بنو منهم قبيل طيء، بن الغوث بن عمرو بن هني

الغوث بن عمرو بن مر المنذر.ّ وأخوه بن النعمان بعد العرب ملك الطائي
الكوفي.ّ  المحدث العابد الطائي نأصير بن داود منهم طيء، بن

والواو الهاء باب
النسبة المعجمة.ّ هذه الذال آخرها وفي الساكنة والواو الهاء الهوذي: بضم

بن حن بن الحب بن عمرو بن الهوذ وهو عذرة، من بطن وهو هوذ، إلى
بنت بثينة ولده زيد.ّ من بن سإعد بن عذرة بن كبير بن عبد بن ضنة بن ربيعة

الشاعر.ّ  معمر بن جميل صاحبة الهوذية العذرية الهوذ بن ثاعلبة بن حبا
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آخرها وفي القاف وبعدهما والراء الواو وسإكون الهاء الهورقانأي: بضم
سإبعة على سإنج من قريبة قرية وهي هورقان، إلى النسبة النون.ّ هذه

إليها:  بالنسبة مرو.ّ والمشهور من فراسإخ
هكذا الهورقانأي، روح بن طريف بن موسإى بن حمدويه بن محمد رجاء أبو

الخطيب: بكر أبو وثالثامئة.ّ وقال سإت سإنة وقال: توفي المعدانأي، ذكره
السنجي رجاء - أبو عيسى - وقيل: أبو أحمد بن حمدويه بن محمد

بن وعتبة الرازي، حميد بن ومحمد جميل، بن أحمد عن يروي الهورقانأي،
الطوسإي، نأصر بن وسإويد رزمة، أبي بن العزيز عبد بن ومحمد الله، عبد

بن أحمد بن الله عبد عنه وغيرهم.ّ روى إبراهيم بن ورقاد آدما، بن وحامد
المراوزة.ّ تاريخ في كتاب وغيرهما.ّ وله حجر بن وعلي المروزي الصديق

ماكول.ّ ابن الخطيب.ّ قاله ونأسبه اسإمه ذكر هكذا
النون.ّ هذه آخرها وفي الزاي وفتح الواو وسإكون الهاء الهوزنأي: بفتح

الشاما.ّ نأزلت حمير، من الكلع ذي من بطن وهو هوزن، إلى النسبة
بن الحسين ذكره الطير.ّ هكذا من وقيل: نأوع الغبار، العربية في والهوزن
إليها:  بالنأتساب العقدين.ّ والمشهور نأظاما كتاب في النظيري إبراهيم

صلى النبي أصحاب من رجل عن يروي شامي، الهوزنأي، الزهر الوليد أبو
الرحبي.ّ عثمان بن حريز عنه وسإلم.ّ روى عليه الله

معديكرب، بن المقداما عن الشامي.ّ يروي الهوزنأي فضالة بن وفضيل
بن ومحمد عمرو، بن صفوان عنه رافع.ّ روى بن وعطية عبيد، بن وفضالة

وغيرهم.ّ مريم أبي بن بكر وأبو صالح، بن ومعاوية الزبيدي، الوليد
ألف واللما الهاء باب

الكوفة، نأزلت قبيلة وهي هلل، بني إلى النسبة الهاء.ّ هذه الهللي: بكسر
عمران، أبي بن عيينة بن سإفيان محمد أبو الماما ولء إليها والمنتسب

الكوفة، أهل من لها يقال هلل بني من امرأة مولى الهللي ميمون واسإمه
الحجاز أهل عنه دينار.ّ روى بن وعمرو الزهري، عن يروي مكة، إلى انأتقل

وجالس شعبان، من النصف ليلة ومئة سإبع سإنة مولده وكان والغرباء،
قدما الزهري أن وذلك ونأصف، وشهرين سإنة عشرة سإت ابن وهو الزهري

أربع سإنة بها ومات الشاما إلى خرج ثام مئة، وعشرين ثالث سإنة عليهم
جمادى من يوما آخر في السبت يوما عيينة بن سإفيان ومئة.ّ ومات وعشرين

الورع وأهل المتقنين، الحفاظ من وكان ومئة، وتسعين ثامان سإنة الخرة
ًا وحج فيه، وسإهره وله تلوته وأكثر الله كتاب علم ممن الدين، في نأيف

وإبراهيم وعمران، وآدما، ومحمد، خمسة: سإفيان، إخوة وهم حجة، وسإبعين
الهلم.ّ  عنهم حمل قد وكلهم عيينة، بنو

التباع، من محمد، أبو وقيل: كنيته الهللي، مزاحم بن الضحاك القاسإم وأبو
ًا يشافه ولم التابعين، من جماعة لقي لقي أنأه زعم ومن الصحابة، من أحد
وأخذ بالري، جبير بن سإعيد لقي وإنأما وهم، فقد عنهما الله رضي عباسا ابن
مدة، وبسمرقند مدة، بها يقيم وكان بلخ، من أصله وكان التفسير، عنه

الضحاك والضحاك.ّ ومات ومحمد، ثالثاة: مسلم، إخوة مدة.ّ وهم وببخارى
ً أمه ومئة.ّ وكانأت خمس وقيل: سإنة ومئة، اثانتين سإنة وولد سإنتين، به حامل

يأخذ ول الصبيان يعلم كتاب، معلم لذلك.ّ وكان الضحاك له فقيل سإنان، له
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ًا.ّ منهم شيئ
عدي بن الزبير عن الهللي.ّ يروي الصبهانأي الحسين بن بشر محمد وأبو

رضي أنأس عن الزبير عن يرويها أصل، منها حديث لكثير ما موضوعة بنسخة
ًا عنه، الله ًا وخمسين بمئة شبيه من الزبير سإمع وإنأما كلها، مسانأيد حديث

ًا عنه الله رضي أنأس ًا حديث شر بعده والذي إل زمان عليكم يأتي " ل واحد
قتيبة.ّ بن يوسإف بن حجاج عنه ".ّ روى منه
قيس من العامري، الهللي الكوفي ظهير بن كداما بن مسعر سإلمة وأبو

وبكير عتبه، بن عمرو بن بكر وأبي وعطاء، سإعيد، بن عمير عن عيلن.ّ روى
وابن إسإحاق، وابن مفول، بن ومالك وشعبة، الثوري، عنه الخنس.ّ روى بن

وثاابت نأعيم، وأبو أسإامة، وأبو ووكيع، نأعيم، وأبو أسإامة، وأبو ووكيع، عيينة،
إذا يقول: كنا الثوري سإفيان وغيرهم.ّ وكان يحيى بن وخلد الزاهد، محمد بن

ًا سإألنا شيء في اختلفنا ًا نأسمي شعبة: كنا عنه.ّ وقال مسعر مسعر
أبو الصدق.ّ وسإئل معادن من عندنأا مسعر عيينة: كان ابن المصحف.ّ وقال

ًا، وأجود أتقن فقال: مسعر ومسعر، الثوري سإفيان عن الرازي حاتم حديث
ًا وأعلى زيد.ّ بن حماد من وأتقن الثوري، من إسإناد
وكانأت مرو أهل من فقيهة عالمة صالحة امرأة كانأت الهللية، بنت وعتبى
الشيخ جمعها التي الربعين سإمعت كمسان، قرية أظنه السواد بعض تسكن
بجنوجرد.ّ روى الساكن النسوي عبدوسا بن محمد بن أحمد بكر أبو الرحال

وعائشة بمرو، الخلوقي الله عبد بن محمد الله عبد أبو الربعين تلك عنها لنا
مرو، من فراسإخ خمسة على كمسان بقرية الكمسانأي الفضل أبي بنت

وأربعمئة.ّ وسإبعين نأيف سإنة بعد وتوفيت
ورد باخرز، أهل من الباخرزي، الهللي بن محمد بن منصور نأصر أبو وشيخنا
ًا مات.ّ كان أن إلى بها وبقي صباه، في نأيسابور ًا فقيه ًا، صالح سإديد متدين
بن علي بن أحمد بكر أبا بنيسابور.ّ سإمع البيهقي مدرسإة يسكن السيرة،

عبد القاسإم وأبا النأصاري، عمران بن موسإى المظفر وأبا الشيرازي، حلف
المراغي يوسإف بن الباقي عبد تراب وأبا الواحدي، أحمد بن الرحمن

حتى وعمر عنها، وانأصرافي العراق إلى توجهي في عنه وغيرهم.ّ كتبت
بنيسابور.ّ وخمسمئة وأربعين سإنة وتوفي عنه، ولدي سإمعت

والياء الهاء باب
جرجان تاريخ كتاب في قرأت فإنأي هي، كيف أدري ول صورته الهيانأي: هذه

بن الله عبد بن بكر بن بساما بن محمد بكر السهمي: أبو يوسإف بن لحمزة
جرجان.ّ روى قرى من قرية باتوان هيان سإكن الهيانأي، الجرجانأي بساما

عنه وغيرهم.ّ روى والحجبي، كثير، بن محمد عن وروى القعنبي، عن الموطأ
بن وكميل البحري، يعقوب وأبو عدي، بن محمد بن الملك عبد نأعيم أبو

ًا أربعين نأعيم: خرجنا أبو وغيرهم.ّ وقال جعفر محمد إلى إسإتراباذ من نأفس
عليه.ّ وتوفي دوابنا ومؤونأة مؤونأتنا وكانأت شهرين، عليه فأقمنا بساما، بن

ومئتين.ّ  وسإبعين تسع سإنة
آخرها وفي تحتها من باثانتين المنقوطة الياء وسإكون الهاء الهيتي: بكسر

فوق بلدة وهي هيت، إلى النسبة باثانتين.ّ هذه فوقها من المنقوطة التاء
ًا وصلت بغداد، أعمال من النأبار، قبر وبها دخولها، لي يتفق ولم منها قريب
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بانأيها باسإم سإميت وإنأما الله، رحمه المروزي المبارك بن الله عبد الماما
قرقيسيا إلى هيت بين يكن دعر.ّ وقيل: لم بن مالك بن البلندي بن هيت وهو

منها بهيت.ّ خرج جبل من وقيا غابات قرى بنى كسرى كان حتى عمران
منهم:  والمحدثاين العلماء من جماعة

بغداد قدما الهيتي، أيوب بن إبراهيم بن إسإماعيل بن محمد بن أحمد بكر أبو
بن وحمزة عرفة، بن والحسن الحريثي، الجهم بن يعيش عن بها وحدث

وغيرهم.ّ الرمادي منصور بن وأحمد بشر، بن وعبدوسا المروزي، العباسا
بن بكر وأبو الموصلي، الزدي الفتح وأبو سإبنك، بن محمد بن عمر عنه روى

عبد أبي بن بكر وقال: أبو الحافظ الدارقطني الحسن وأبو البزار، شاذان
وثالثامئة.ّ عشرة سإبع سإنة في علينا قدما ثاقة، الهيتي الله
التغلبي، الهيتي صفوان بن قديس بن أبان بن الله عبد بن محمد بكر وأبو

ًا كان هيت، أهل من عبايه، أبي بابن ويعرف ًا شيخ ًا صالح ًا مستور فقير
بن عثمان عمرو أبي عن وغيرها.ّ حدث والكوفة والجزيرة ببغداد سإمع مقلً،
بن محمد بكر وأبي النجاد، سإلمان بن أحمد بكر وأبي السماك، بن أحمد
السلمي الحجاج بن ومحمد غزوان، بن أحمد بن ورضوان الدمي، جعفر

بن علي بن أحمد بكر أبو الكوفي.ّ ذكره الدقم بن علي بن والحسن الرقيين،
وكلن وأربعمئة، سإت سإنة في علينا وقال: قدما تاريخه في الحافظ ثاابت
وقرأنأا أماليه، عنه فكتبنا رزقويه بن الحسن أبي بعد المنصور جامع في يملي
ًا عليه قال: ذكرنأاهم.ّ ثام الذين والجماعة السماك ابن عن أصوله من سإيئ

ًا وحدثانا أنأه لنا وذكر الرحمن، عبد بن إبراهيم بن أحمد الطيب أبي عن أيض
الرمادي منصور بن أحمد عن هذا الطيب أبو بالرحبة.ّ بحديث منه سإمع

إل الخطأ كثيرة سإقيمة الهيتيي بكر أبي أصول القدماء.ّ وكانأت من وجماعة
ًا كان أنأه ًا شيخ ًا، مستور ًا صالح ًا مقلً، فقير ً وكان بالخير، معروف مع مغفل

حدثانا يعلم.ّ ولقد ل وهو شيخه شيخ عن حدثانا ربما الحديث، علم من خلوه
وذكر المقانأعي، العباسا بن علي الحسن أبو فقال: حدثانا الملء مجلس في
ًا عنه ً حديث حدثاه من أعلم ل لنأي الخطأ على الن إلى كتابي في هو طويل
ًا ذاك إذ وكنت المقانأعي، عن وهم أنأه على أقف فلم الحديث كتب في مبتدئ

ًا عنه.ّ وحدث فأسإأله الرقي حبيب بن علي بن محمد فقال: حدثانا آخر يوم
أعلم.ّ وكانأت والله الدقم، ابن عن عنده الحديثين وأظن الطرائفي، المري
يوما توفي أنأه وبلغنا وثالثامئة، وعشرين إحدى سإنة الخرة جمادى في ولدته

ًا بغداد من خرج وكان وأربعمئة، عشر سإنة من الفطر عيد هيت، قاصد
أن السنين من عدة بعد الهيتيين بعض وحدثاني بها، ودفن بالنأبار أجله فأدركه

أعلم.ّ والله بهيت، كانأت وفاته
وكان بغداد، سإكن المقرئ، الهيتيي مقلد بن يحيى بن الله هبة نأصر وأبو

ًا ًا، شيخ الفوارسا أبا سإمع له، التلوة حسن والقرآن، العلم أهل من صالح
لقيته ثام ببغداد عنه ببغداد.ّ كتبت وغيره الزينبي علي بن محمد بن طراد

منها خرج أنأه وسإمعت بها، وتركته الولى، الرحلة في بها عليه وقرأت بالنأبار
وثالثاين سإت سإنة في بها وتوفي لها: شهراباذ، يقال الدسإكرة عند قرية إلى

وخمسمئة.ّ
الظفرية سإكن صالح، شيخ الهيتي، الحسن أبي بن سإالم بن كثير الخير وأبو
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عنه كتبت الهاشمي، المهدي بن محمد بن محمد علي أبا بغداد.ّ سإمع شرقي
ًا ًا، شيئ ًا بهيت فقال: ولدت ولدته عن وسإألته يسير إحدى سإنة في تقدير

وأربعمئة.ّ وثامانأين
المفتوحة المعجمة والذال الحروف آخر الياء وسإكون الهاء الهيذامي: بفتح

من بطن وهو العلى، الجد إلى النسبة الميم.ّ هذه آخرها وفي اللف بعدها
بها:  وعرف هذيم،

بن تميم بن حنظلة بن حذلم بن الوزير بن شاذويه بن سإهل هارون أبو
مسرة هو وشاذويه اليمن، من أصله البخاري، الهيذامي الهذيم بن الهيذاما

داود بن حفص والخبار.ّ سإمع والنوادر الغرائب صاحب الوزير.ّ وكان بن
عبد بن الله وعبد حميد، بن وعبد الزدي، أعين بن جعفر بن ويحيى الربعي،
ومئتين.ّ وتسعين تسع سإنة القعدة ذي في وتوفي الدارمي، الرحمن

المفتوحة المهملة والسين الحروف آخر الياء وسإكون الهاء الهيسانأي: بفتح
قرى من قرية وهي هيسان، إلى النسبة النون.ّ هذه آخرها وفي اللف بعدها

منها:  أصبهان،
محمد بن علي عن الهيسانأي.ّ يروي حمزة بن محمد بن الحسن علي أبو

ً وكان أكتم، بن ويحيى الطنافسي، محمد بن الله عبد عنه ثاقة.ّ روى فاضل
الصبهانأي.ّ عيسى بن

الهيسانأي.ّ حمزة بن محمد بن الحسن بن أحمد بن محمد عمر أبو وحفيده
وروى نأائلة، بن وإبراهيم النعمان، بن محمد بن الله عبد بكر أبي عن يروي
بن موسإى بن أحمد بكر أبو عنه الجهم.ّ روى بن الحسن عن الواقدي كتاب

وثامانأون سإت وله وثالثامئة وخمسين ثامان سإنة في وتوفي الحافظ، مردويه
سإنة.ّ
ألف اللما حرف

والحاء ألف اللما باب
لحق، إلى النسبة القاف.ّ هذه آخرها وفي المهملة الحاء اللحقي: بكسر

بغدادي اللحقي، لحق بن سإوار بن عمران وهو إليه المنتسب لجد اسإم وهو
الله، عبد بن وشريك عياش، بن إسإماعيل عن وحدث نأيسابور، سإكن

الخراسإانأيين.ّ عند وحديثه وغيرهم، معاوية بن ومروان بشير، بن وهشيم
الخزاز.ّ  التميمي الفضل بن العباسا بن محمد عمر أبو عنه روى

عن بغداد.ّ حدث أهل من اللحقي، الصفار مسلم بن الله عبد بن ومحمد
البصري روح بن أحمد بن عمر عنه العلوي.ّ روى جعفر بن موسإى بن علي

وغيره.ّ
المعجمة والذال ألف اللما باب

الشاما، بحر سإاحل على لها: اللذقية، يقال بلدة إلى النسبة اللذقي: هذه
والمحدثاين، الئمة من جماعة منها الساعة.ّ خرج الفرنأج عليها اسإتولى

الحباب بن خالد عن اللذقي.ّ يروي شعيب بن الواحد عبد منها والمشهور
الهروي، المنذر بن محمد الرحمن عبد أبو عنه التيمي.ّ روى سإليمان عن

بشكر.ّ  المعروف
عبد بن محمد بن الله نأصر الفتح أبو الشاما أهل فقيه شيخنا البلدة بهذه وولد

الساحل.ّ ونأصر على وهما منها، قريبة والمصيصة المصيصي، اللذقي القوي
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ًا وكان الشاما، أهل فقيه كان الله ًا فقيه ًا، مفتي نأصر الفقيه على تفقه أصولي
بن أحمد بكر أبي ومن بها الحديث منه وسإمع بصور، المقدسإي إبراهيم بن

أبي بن محمد بن علي القاسإم أبا وبدمشق الحافظ، الخطيب ثاابت بن علي
وببغداد العاقولي، طاوسا بن الحسن بن علي الحسن وأبا المصيصي، العلء

الحسن بن عاصم الحسين وأبا التميمي، الوهاب عبد بن الله رزق محمد أبا
القاضي، شكرويه بن علي بن أحمد بن محمد منصور أبا وبأصبهان الكرخي،
الحسن أبا وبالنأبار الطوسإي، إسإحاق بن علي بن الحسن علي أبا والوزير

الكثير، منه وغيرهم.ّ سإمعت الخطيب الخضر بن محمد بن محمد بن علي
ًا، وكان في باللذقية ولد الحديث، عليه يقرأ من إلى الصغاء حسن متيقظ
شهر في بدمشق وتوفي وأربعمئة، وأربعين ثامان سإنة من الجماديين أحد
صغير.ّ بباب ودفن وخمسمئة، وأربعين اثانتين سإنة الول ربيع

الجبلي.ّ روى شعيب بن الواحد عبد عن يروي اللذقي، الربيع بن والفضل
الطبرانأي.ّ أيوب بن أحمد بن سإليمان عنه
عن بجبل حدث اللذقي، الهيثم بن الله عبد بن الحسين الله عبد وأبو

الوارث عبد بن الله هبة القاسإم أبو عنه روى المقرئ، علي بن المسلم
شيوخه.ّ معجم في واحد بحديث عنه وحدث الحافظ، الشيرازي

الله عبد بن العزيز عبد عن اللذقي.ّ يروي جمعة بن معدان بن الرحمن وعبد
أبو عنه المدنأي.ّ روى الله عبد بن ومطرف الويسي، الله عبد بن يحيى بن

بن سإليمان القاسإم وأبو باللذقية، منه سإمع التنوخي، سإهل بن محمد بكر
وغيرهما.ّ الطبرانأي أيوب بن أحمد
والراء ألف اللما باب

النون.ّ هذه آخرها وفي والجيم الراء وفتح ألف اللما اللرجانأي: بتشديد
الطريق منتصف على وطبرسإتان الري بين بلدة وهي اللرجان، إلى النسبة
ًا، عشر ثامانأية البلدتين من واحد كل وبين بينهما، منها:  فرسإخ
مناظر فاضل، فقيه اللرجانأي، بندار بن أحمد بن محمد القاسإم أبو صديقنا
وبينه بيني أديب، شاعر واعظ الله، رحمه حنيفة أبي بمذهب عارف مدقق،
المدرسإة في التي المناظرة بيوت يخل ل وكان أنأس، به ولي صداقة،

ًا وعظه مجلس وحضرت العميدية، الفقه في كلمه فاسإتحسنت يوم
الله.ّ شاء إن وخمسمئة نأيف سإنة ولدته وكانأت والتذكير،

وهي اللرز، إلى النسبة والزاي.ّ هذه الراء وكسر ألف اللما اللرزي: بتشديد
منها:  طبرسإتان، آمل من قرية

على حريص دين، صالح شاب الطبري، اللرزي علي بن محمد جعفر أبو
ًا بغداد قدما الحديث، طلب علي سإعد أبا بنيسابور سإمع وكان وسإكنها، متفقه

الحسين بن محمد بن الغفار عبد بكر وأبا الحيري، صادق أبي بن الله عبد بن
الرويانأي إسإماعيل بن الواحد عبد المحاسإن أبا آمل وببلدة الشيرويي،

ببغداد وفاته وكانأت الخفاف، كامل بن المبارك بكر أبو عنه وغيرهم.ّ روى
بالمارسإتان وخمسمئة عشرة ثامان سإنة المحرما من عشر التاسإع في

العضدي.ّ
أهل من بكراباذي إنأه قيل اللرزي، الحسين بن العزيز عبد محمد وأبو
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المحاسإن أبو منه سإمع ماهيار، بن الحسين بن محمد عنه جرجان.ّ روى
ثامان سإنة في بجرجان ومات الرئيس، الجرجانأي منصور بن محمد بن سإعد

وثالثامئة.ّ وتسعين
جزيرة، وهي لر إلى النسبة الراء.ّ هذه بعدها ألف اللما اللري: بتشديد

منها: 
بن عمر حفص أبي عن اللري.ّ يروي طاهر أبي بن هذيل بن أبان محمد أبو

الوارث عبد بن الله هبة القاسإم أبو عنه نأهري.ّ روى وراء الما الباقي عبد
الحافظ.ّ الشيرازي

اللزي: بالزاي المنقوطة فوقها بثلث.ّ هذه النسبة إلى اللز، وهي من قرى خواف من
نأاحية نأيسابور، منها أبو الحسن بن أبي سإهل بن أبي الحسن اللزي، شاعر فاضل ومن

شعره: 
عـرصة الشم النأوف تشم
داره

فاز راغم بأنأف وأعجب
 بالفخر

والسين ألف اللما باب
هذه الكاف آخرها وفي المهملة السين وفتح ألف اللما اللسإكي: بتشديد

بهذه واشتهر بمازنأدران، أظن فيما الثياب من نأوع وهو لسإك، إلى النسبة
النسبة: 

ببعض اللسإسكي.ّ حدث الرازي حمدان بن أحمد بن طاهر الله عبد أبو
أحمد بكر أبو عنه الرازي.ّ روى الشنانأي جعفر بن محمد عن الكلبي تفسير

أصبهان.ّ قدما لما منه سإمع الحافظ، مردويه بن موسإى بن
والعين ألف اللما باب

الموحدة.ّ الباء آخرها وفي المهملة العين وكسر ألف اللما اللعبي: بتشديد
الله عبد بن أحمد الحسن أبي أجداد أحد به واشتهر اللعب، إلى النسبة هذه
أهل من اللعب، بابن المعروف النأماطي اللعبي الله عبد بن محمد بن

ًا كان بغداد، جعفر بن أحمد بكر أبا سإمع السماع، صحيح كان ولكنه مترفض
محمد بن وعلي الحافظ، المظفر بن محمد الحسين وأبا القطيعي، مالك بن
أبو عنه ونأحوهم.ّ كتب الهمذانأي الحسين بن أحمد والحاكم الرزاز، سإعيد بن

سإبع سإنة في ولدته وكانأت الحافظ، الخطيب ثاابت بن علي بن أحمد بكر
ودفن وأربعمئة، وثالثاين تسع سإنة القعدة ذي في ومات وثالثامئة، وخمسين

قريش.ّ  بمقابر
والكاف ألف اللما باب

لكمالن، قرية إلى النسبة النون.ّ هذه آخرها وفي الكاف اللكمالنأي: بضم
مشهورون القرية هذه وأهل منها، فراسإخ خمسة على مرو قرى من وهي

ًا، والبله الصدر بسلمة بمكة المروزي راهويه بن إسإحاق قال حتى قديم
كمالنأي ل مكة: مزدك رباع ببيع مناظرتهما في الشافعي إدريس بن لمحمد
الفتوى في فقال: تخطئ - كلمه، الله - رحمه الشافعي يفهم فلم ينسب،

من جماعة منها ليالي.ّ خرج فيها وبت مرة غير بالعجمية؟! دخلتها وتراطنني
منهم:  العلماء
سإيار بن أحمد عن اللكمالنأي.ّ يروي خلف بن سإعيد بن محمد بن إبراهيم
وغيره.ّ الماما

الفيض.ّ وأبو
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واللما ألف اللما باب
آخر الياء آخرها وفي اللف بعدها والكاف واللما ألف اللما الللكائي: بفتح
الرجل.ّ واشتهر في تلبس التي وهي اللوالك، بيع إلى النسبة الحروف.ّ هذه

النسبة:  بهذه
أيوب بن الفضل بن العباسا بن محمد بن الله عبد بن محمد الحسين أبو

أحمد عن نأبيل.ًّ يروي ثاقة كان شيراز، أهل من بالللكائي، المعروف المقرئ
وسإتين ثالث سإنة وغيرهما.ّ ومات مبدرك بن وحماد مسلمة، بن إبراهيم بن

وثالثامئة.ّ
أحد كان بغداد، أهل من الللكائي، منصور بن الحسن بن الله هبة محمد وأبو

وصنف.ّ  الحديث.ّ سإمع من المكثرين المتقنين الحفاظ
ًا كان الللكائي، الله هبة بن محمد بكر أبو وابنه ًا، شيخ ًا، ثاقة، مأمونأ صدوق
بن محمد الحسين وأبا الحفار، جعفر بن محمد بن هلل الفتح أبا سإمع

السكري، بشران بن محمد بن علي الحسين وأبا القطان، الحسين
عنه لي وغيرهم.ّ روى المخزومي القاسإم بن محمد بن حسن بن والحسين

الحسن وأبو النأماطي المبارك بن الوهاب وعبد السمرقندي، بن القاسإم أبو
وأبو البدن، بن الخالق وعبد زريق، بن منصور وأبو الكاتب، السلما عبد بن

وكانأت وغيرهم المقرئ علي بن الله عبد محمد وأبو البزوري، بن الفائز
الولى جمادى في ومات ببغداد، الحجة ذي في وأربعمئة تسع سإنة ولدته

الشونأيزي.ّ بمقبرة ودفن وأربعمئة، وسإبعين اثانتين سإنة
وقيل اللؤلؤ، بيع إلى النسبة المشددة.ّ هذه اللف وبعدها اللما اللل: بفتح
ًا، له: اللؤلؤي ًا.ّ بالنسبتين عرفوا موضعه.ّ وجماعة في وسإنذكره أيض جميع

بهذا:  عرف فمن
السمرقندي، اللل سإنان بن مالك بن خالد بن يوسإف بن يعقوب إسإحاق أبو

مقاتل أبي بن مسلم عن يروي سإمرقند، أهل من بالجوهري، المعروف
ومكي السمرقندي الحسين بن وعصاما العبدي، يوسإف بن وأزهر الفزاري،

القطوانأي، مخلد بن وخالد المنجورانأي، محمد بن وعلي البلخي، إبراهيم بن
العراقيين من وغيرهم المقرئ يزيد بن الله وعبد موسإى، بن الله وعبيد

محمد بن وعمر سإهل، بن ومحمد شعيب، بن موسإى عنه والمكيين.ّ روى
حسن وكان الثاار، وجمع العلم بطلب عني ممن وغيرهم.ّ وكان البجيري
عشر الثامنة الحد ليلة وتوفي ومئة، تسعين سإنة الطريقة مستقيم الحديث،

أحمد بن نأصر المير عليه وصلى ومئتين، وسإتين خمس سإنة شوال من
السامانأي.ّ

عنه.ّ الله رضي ملك بن أنأس عن اللل.ّ يروي التيمي إبراهيم بن ويوسإف
تحل ل حديثه، من ليس ما أنأس عن يروي المجدر، خالد بن عقبة عنه روى

مشاهير.ّ وأقواما أنأس عن بالمناكير تفرد لما به الحتجاج ول عنه الرواية
أهل من اللل، محمد بن محمد بن نأصر بن الحسن بن الحسين علي وأبو

أبو عنه العسقلنأي.ّ روى عمر بن محمد حنيفة أبي عن عسقلن.ّ يروي
الحافظ.ّ عدي بن الله عبد أحمد
عن الرملة.ّ يروي أهل من الرملي، اللل إسإرائل بن إسإماعيل محمد وأبو
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عبد محمد أبو منه والفريابي.ّ سإمع إسإماعيل، بن والمؤمل سإويد، أيوب
صدوق.ّ ثاقة وهو عنه، وقال: كتبت حاتم أبي بن الرحمن

الحروف.ّ هذه آخر الياء آخرها وفي الواو بعده اللما ثام ألف الللويي: بفتح
بن علي بن محمد بن علي الحسن أبي لجد اسإم وهو للويه، إلى النسبة
أبا والعلم.ّ سإمع الفضل أهل من كان الللويي، النأدانأقانأي المجتهد للوية

وأب السجاري، شعيب بن وصالح السليمان عمرو بن علي بن أحمد الفضل
جعفر العباسا وأبا الطواويسي محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد العباسا

عنه وغيرهم.ّ وروى النسفي الحافظ المستغفري المعتز بن محمد بن
الدريسي محمد بن محمد بن الرحمن عبد سإعد أبو المستغفري، نأسيجه

عامة وكتب مدة، المستغفري على وأقاما نأسف، دخل قد وكان السإتراباذي،
تصانأيفه.ّ 

والميم ألف اللما باب
قرية إلى النسبة آخرها.ّ هذه في المهملة والسين الميم، اللمسي: بضم

منها:  لها: لمس، يقال المغرب قرى من
كان أنأه القطع.ّ ذكر الخير أبي أقران من اللمسي، المغربي سإليمان أبو

ًا سإليمان، أبا يا لي: اضرب فقال رأسإه، على قال: فضربته حمار، على يوم
أكلمك.ّ تكلمني قال: كما فصيح؟ له: بلسان تضرب.ّ قيل دماغك على فإنأما

العلى، الجد إلى النسبة الميم.ّ هذه آخرها وفي ألف اللما اللمي: بتشديد
حارثاة بن منهب بن حميد بن عمر بن حصن يحيى بن زكريا السكين أبو وهو
عم عن حدث الكوفي، اللمي الطائي لما بن حارثاة بن أوسا بن خريم بن

وأبي المحاربي، محمد بن الرحمن وعبد الطائي، اللمي حصن بن زحر أبيه
محمد بن الحسن عنه أسإامة.ّ روى وأبي نأمير، بن الله وعبد عياش بن بكر
الدنأيا أبي بن بكر وأبو البخاري، إسإماعيل بن ومحمد الزعفرانأي، الصباح بن

أبو ثاقة.ّ قال صاعد.ّ وكان بن محمد بن ويحيى نأاجية، بن محمد بن الله وعبد
السكين أبو توفي وفيها ومئتين، وخمسين إحدى زبر: سإنة بن سإليمان

الطائي.ّ 
المعجمة.ّ هذه الشين آخرها وفي الميم وكسر ألف اللما اللمشي: بتشديد

النهر، وراء ما بلد من فرغانأة قرى من قرية وهي لمش، إلى النسبة
النسبة: بهذه والمشهور

وله مناظر، فاضل اللمشي.ّ إماما القاسإم أبي بن علي بن الحسين علي أبو
وجوههم.ّ تفقه في الحق ويقول الملوك على يدخل وكان فيه، الطويل الباع
عبد محمد أبي القاضي من الحديث وسإمع العلوي، شجاع أبي السيد على

الحسن بن محمد بكر أبي والقاضي الحافظ، القصار الرحيم عبد بن الرحمن
وأبي النسفي الملك عبد بن الحسن علي أبي والقاضي النسفي، منصور بن

ً مرو وطبقتهم.ّ ورد الرنأعدمونأي الرحمن عبد بن أحمد نأاصر جهة من رسإول
مجلسه فأحضرت بالله، المسترشد الماما إلى سإليمان بن محمد الخاقان
يحصل ولم عنه، الله رضي أنأس عن الله عبد بن دينار نأسخة منه وسإمعت

وتوفي وخمسمئة، عشرة سإت سإنة في ذلك فكان الجزء، ذلك إل عنه لي
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بمقبرة ودفن وخمسمئة وعشرين اثانتين سإنة رمضان شهر في بسمرقند
مرة.ّ غير قبره وزرت البغدادي فارسا عند غانأفر قنطرة رأسا
والنون ألف اللما باب

من بطن وهو لنأي، إلى النسبة النون.ّ هذه وبعدها ألف اللما اللنأي: بتشديد
وقال: حبيب، ابن قاله فزارة، بن شمخ بن عصيم بن لنأي وهو فزارة،

لنأي.ّ  بن مخاشن
والهاء وألف اللما باب

إلى النسبة الزاي.ّ هذه آخرها وفي المكسورة والهاء ألف اللهزي: باللما
النقباء من وهو الخزاعي، كثير بن سإليمان ختن رمثة أبي بن قريط بن لهز

بن جعفر بن علي منهم عقب بها وله بمرو، الهاشمية للدولة عشر الثانى
شوال، قرية كلهم وخطتهم اليوما إلى أعقاب وله اللهزي، علي بن محمد

النسبة.ّ  معرفة والمقصود مرو، تاريخ في ذكرتهم وقد
الياء حرف

واللف الياء باب
وفي الموحدة الباء وكسر باثانتين تحتها من المنقوطة الياء اليابسي: بفتح

زيد الحسين أبو وهو اليابسي، أبي إلى النسبة المهملة.ّ هذه السين آخرها
العامري البيع اليابسي دينار بن فلفل بن المبارك بن جعفر بن محمد بن

ًا.ّ وكان الكوفة، أهل من كان اليابس، أبي بابن المعروف الكوفي، صدوق
الدهقان يحيى بن وداود القصار، العبسي الله عبد بن إبراهيم عن حدث

بن محمد عنه الحمار.ّ روى موسإى بن وأحمد الحبري، الحكم بن والحسين
بن الحسن وأبو الثلج، بن القاسإم وأبو شاهين، بن حفص وأبو المظفر،

وأربعين إحدى الحافظ: سإنة سإفيان بن أحمد بن محمد رزقويه.ّ قال
البيع، اليابس أبي بابن المعروف العامري محمد بن زيد مات وثالثامئة: فيها

ًا وكان القعدة، ذي من بقين لخمس ًًا شيخ ًا صالح سإنين، ببغداد وأقاما صدوق
عنه ووسإوسا.ّ كتبت عمره آخر عقله اختلط قد وكان الكوفة، إلى قدما ثام

ًا ًا.ّ  شيئ يسير
ماكول: بن المير قال اليابسي، النأدلسي اليمان بن إدريس علي أبو وأما
شرقيها.ّ أديب من النأدلس جزائر من جزيرة وهي يابسة، إلى النسبة هذه

بلده"، إلى فنسبه شهيد بن عامر أبو بالقسطلي.ّ ذكره مناظر متقدما، شاعر
مئة.ّ وأربع أربعين سإنة قبل إلى بقي

يخرج وقيل اليابس، اسإمه رجل إلى منسوب بالشاما موضع اليابس ووادي
اليابس.ّ وادي من السقبانأي

الكاف وفتح الراء وسإكون تحتها من باثانتين المنقوطة الياء الياركثي: بفتح
من محلة يسكن كان ياركث إلى النسبة المثلثة.ّ هذه الثاء آخرها وفي

ثام أسإروشنة قرى من منها هو التي وياركث لها: ورسإنين، يقال سإمرقند
منها:  والمشهور أسإروشنة إلى حول ثام سإمرقند، إلى حولت

عن المعلم.ّ يروي الياركثي عرفج بن خداش بن الحكم بن أحيد سإعيد أبو
الورسإنيني سإهل بن الله وعبد السلمي، أحمد بن وحماد هارون، بن موسإى

بن محمد بن أحمد نأصر أبو عنه الكبوذنأجكثي.ّ روى بن نأصر بن وإبراهيم
الفارسإي سإهل بن الحسن بن محمد بن والحسن المزاحمي، منصور
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وغيرهما.ّ
بها.ّ وأقاما سإمرقند ورد الياركثي، الفضل بن محمد بن محمد الفضل وأبو

أحمد بن محمد بن عمر عنه الكاشفري.ّ روى بن الحسين عن حدث
النسفي.ّ
بن أحمد بن علي بن جعفر بن الحسن بن محمد بكر أبو المقرئ والفقيه
الياركثي.ّ أحمد بن الجليل عبد بن بكر أبي بن الحسين بن عمر بن المظفر

بن محمد المستملي صاحبنا والد النسفي أحمد بن محمد بن عمر قال
القاضي يدي بين وتلمذ بسمرقند الياركثي.ّ قال: أقاما الحسن بن محمد
بكر أبي الخطيب الماما من الخبار وسإمع الخفاف، أحمد بن محمد الماما

جعفر بن محمد بن الحسن علي أبي القاضي ومن المديني، حمزة بن
من العشرين ليلة وتوفي وأربعمئة، وأربعين سإبع سإنة في ولد الفقاعي

الياء جاكرديزة.ّ الياسإري: بفتح بمقبرة ودفن وخمسمئة عشرين سإنة شوال
الراء.ّ هذه آخرها وفي المهملة السين وكسر تحتها من باثانتين المنقوطة

بهذه والمشهور عنه، الله رضي ياسإر بن عمار والد ياسإر إلى النسبة
النسبة: 

عبد عن حدث مصر، أهل من القرطي، الياسإري شعبان بن عثمان عمرو أبو
محمد أبو عنه الماما.ّ روى بن جعفر بن ومحمد العتبي، معاوية بن الرحمن

البزاز.ّ المصري عمر بن الرحمن عبد
ياسإري.ّ إليها والنسبة مرة غير دخلتها لها: الياسإرية يقال قرية وببغداد

هشيم عن منها.ّ حدث البغدادي الياسإري زياد بن الحكم بن نأصر منصور وأبو
إسإماعيل.ّ روى بن والسكن خليفة، بن وخلف الزبرقان، بن وداود بشير، بن

سإنين بن وإسإحاق البار، علي بن وأحمد القطان، علويه بن الحسن عنه
وغيرهم.ّ الختلي

والعين المكسورة والفاء تحتها من بنقطتين المعجمة اليافعي: بالياء
منها:  وهو يافع إلى النسبة المهملة.ّ هذه

بن روح عن المقاطيع يروي مصري، اليافعي، عمران بن أنأيس يزيد أبو
بن وموسإى المقرئ، الرحمن عبد أبو عنه الصنعانأي.ّ روى حنش بن الحارث

أبو شيخ.ّ وقال عمران بن الرازي: أنأيس حاتم أبو التبوذكي.ّ قال إسإماعيل
عنه.ّ الله رضي مالك بن أنأس عن يروي عمران بن حبان: أنأيس بن حاتم
المقرئ.ّ يزيد بن الله عبد عنه روى

عليه الله صلى الله رسإول أصحاب من يقال: إنأه اليافعي، شعواء بن وعمرو
معشر أبو عنه الغفاري.ّ روى ذر أبي عن مصر.ّ يروي فتح شهد وسإلم

يونأس.ّ ابن الحضرمي.ّ قاله زياد بن وسإليمان الحميري،
يزيد عنه الثقفي.ّ روى أوسا بن حبيب عن اليافعي.ّ يروي جندل بن وراشد

حبيب.ّ أبي بن
حميد.ّ بن الجليل عبد عن اليافعي.ّ يروي الصعبة أبي بن سإعيد بن الله وعبد
وهب.ّ ابن عنه روى
صبح بن كليب بن نأضلة عنه اليافعي.ّ روى الصرما موهب بن الله وعبد

اليافعي.ّ
وهب.ّ ابن عنه جريج.ّ روى ابن عن اليافعي.ّ يروي عمرو بن ومحمد
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بن ليث عن - يروي الربيع - أبو السإكندرانأي اليافعي إبراهيم بن وسإليمان
بن ويونأس عفير، بن سإعيد عنه والثوري.ّ حدث إسإماعيل، بن وضماما سإعد،

العلى.ّ عبد
اليافعي.ّ موهب بن الله عبد عن اليافعي.ّ حدث كليب بن ونأضلة
ابنه عن وروى سإهل، ابنه عنه روى سإهل أبو اليافعي الصيقل بن الله وعبد
يونأس.ّ ابن إسإماعيل.ّ قاله بن ضماما سإهل
قوله.ّ قاله الخولنأي هانأئ أبو عنه منسوب.ّ روى غير اليافعي الواحد وعبد
يونأس.ّ ابن

آخرها وفي الفاء وضم تحتها من باثانتين المنقوطة الياء اليافونأي: بفتح
بالنسبة والمشهور الشاما، سإاحل بلد من وهي يافا إلى النسبة النون.ّ هذه

إليها: 
هارون بن عمران عن يافا ببلده اليافونأي.ّ حدث عمير بن الله عبد بن محمد

بيافا.ّ منه وسإمع الطبرانأي، أحمد بن سإليمان القاسإم أبو عنه الرملي.ّ روى
إماما كان اليافونأي، خنيس بن الله عبد بن علي بن الله عبد محمد وأبو

أبو عنه روى الطهرانأي حماد بن محمد الله عبد أبي عن بيافا.ّ يروي الجامع
بيافا.ّ منه سإمع أنأه وذكر الغسانأي، جميع بن أحمد بن محمد الحسين

الياقوتي: بفتح الياء المنقوطة باثانتين من تحتها وضم القاف وفي آخرها التاء المنقوطة
من فوقها باثانتين.ّ هذه النسبة إلى بيع الياقوت، وهو شيء من الجواهر وعرف بها أبو
محمد الياقوتي.ّ أخبرنأا أبو الحسن الزجي ببغداد إجازة، أخبرنأا أبو بكر الخطيب كتابة،
حدثاني محمد بن علي الصوري، سإمعت إبراهيم بن جعفر بن أبي الكراما البزاز بمصر

يقول: سإمعت أبا محمد الياقوتي يقول: رأيت الحلج عند الجسر وهو على بقرة ووجهه
إلى عجزها، فسمعته يقول: ما أنأا بالحلج ألقى علي شبهه وغاب، فلما أدنأي إلى

يقول: الخشبة ليصلب عليها سإمعته 
الضنا على أعنيعلي الضنا معين يا

ليس مقارب، شيخ الياقوتي، الرحيم عبد بن علي بن مسعود الفضل وأبو
البلدي، محمد بن أحمد بن محمد بكر أبي عن البجيري صحيح سإمع بذاك،
نأسف.ّ ببلدة عنه كتبت

وفي اللف بعد الميم وضم باثانتين تحتها من المنقوطة الياء الياموري: بفتح
والمشهور النأبار، قرى من أنأها وظني يامور، إلى النسبة الراء.ّ هذه آخرها
النسبة: بهذه

النأباري البزاز التنوخي هشاما بن إسإحاق بن محمد بن أحمد الحسن أبو
وحدث زلزل، ببركة النأباريين مسجد عند بغداد سإكن بالياموري، المعروف

الحنائي، البختري بن محمد بن ويحيى القاضي، يعقوب بن يوسإف عن
بن محمد بن الله وعبد المطرز، زكريا بن وقاسإم الفريابي، محمد بن وجعفر
ًا وغيرهم.ّ وكان نأاجية سإهل بن أحمد العباسا أبي على قرأ للقرآن، حافظ

الحسن أبو الماما عنه عنه.ّ روى حفص طريق من عاصم بحرف الشنانأي
أنأه إل الكتابة، واسإع الحديث، كثير صدوق، ثاقة وقال: الياموري الدارقطني،

ًا أعلى كثيرون شيوخ وقته في كان لنأه به حدث ما يكثر لم وإنأما منه، إسإناد
وثامانأين أربع سإنة في ولد لي: إنأه وقال معدودون، نأفر عنه يكتب كان

خمس - أو وخمسين أربع سإنة في ببغداد بالنأبار.ّ قال: ومات ومئتين
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سإنة شعبان في الفوارسا: توفي أبي ابن الدارقطني.ّ وقال - شك وخمسين
وثالثامئة.ّ وخمسين أربع

النسبة الميم.ّ هذه آخرها وفي باثانتين تحتها من المنقوطة الياء اليامي: بفتح
إليها:  بالنأتساب والمشهور همدان، من بطن وهو ياما، إلى

عنه مرسإل.ًّ روى علي عن زبيد.ّ يروي والد اليامي، الكريم عبد بن الحارث
ابنه.ّ
الكوفي.ّ حدث اليامي الكريم عبد بن الحارث بن زبيد الرحمن عبد أبو وابنه
النخعي، وإبراهيم شراحيل، بن ومرة سإلمة، بن شقيق وائل أبي عن

قيس بن وعمرو الله، وعبد الرحمن عبد ابناه عنه التابعين.ّ روى من وغيرهم
وشعبة.ّ والثوري، ومسعر، والعمش، المعتمر، بن ومنصور الملئي،

الكوفيين.ّ عند حديثه أبيه، عن اليامي.ّ يروي زبيد بن الرحمن عبد بن وزبيد
الكوفة.ّ أهل من اليامي الحارث بن قريش بن بديل بن أحمد جعفر وأبو

ووكيع، غياث، بن وحفص إدريس، بن الله وعبد عياش، بن بكر أبي عن حدث
عيسى بن وعلي العكبري، ذريح بن صالح بن محمد عنه معاوية.ّ روى وأبي

ومئتين.ّ وخمسين ثامان سإنة الوزير.ّ مات
الكوفي.ّ اليامي الله عبد بن معاوية بن الله عبد بن محمد بن أحمد بكر وأبو

علي بن زيد بن محمد الله عبد أبو عنه المرزبان.ّ روى بن مسروق عن حدث
الكوفي.ّ مروان بن

بن الله عبد اليامي.ّ سإمع الله عبد أبو عمرو، بن كعب بن مصرف بن وطلحة
شعبة عنه عوسإجة.ّ روى بن الرحمن وعبد شرحبيل، بن وهزيل أوفى، أبي

غيره.ّ وجماعة
اليامي.ّ مصرف بن طلحة بن محمد وابنه
مالك بن أنأس عن حدث كوفي، الهمدانأي، اليامي عدي بن الزبير عدي وأبو

وبشر والثوري، مغول، بن مالك عنه النخعي.ّ حدث وإبراهيم عنه، الله رضي
ومئة.ّ وثالثاين إحدى سإنة في بالري الصبهانأي.ّ يقال: مات الحسين بن

عياش، بن بكر أبي عن يروي اليامي، قريش بن بديل بن أحمد جعفر وأبو
صالح بن محمد عنه وغيرهم.ّ روى غياث بن وحفص إدريس، بن الله وعبد

وغيرهم.ّ الوزير عيسى بن وعلي العلء، بن الله عبيد بن ومحمد ذريح، بن
الخطيب اليامي الله عبد بن معاوية بن الله عبد بن محمد بن أحمد بكر وأبو

بن الله عبد أبو عنه المرزبان.ّ روى بن مسروق عن الكوفي.ّ يروي المعلم
البزاري.ّ مروان

ومرة ومجاهد سإابط ابن عن اليامي.ّ يروي الكريم عبد بن العلء عون وأبو
وقال نأعيم، أبو عليه وأثانى نأعيم، وأبو ووكيع، شريك، عنه الهمدانأي.ّ روى

ًا.ّ وقال كان الثوري: العلء سإفيان كوفي شيخ حنبل: العلء بن أحمد مرضي
ثاقة.ّ

النسبة النون.ّ هذه آخرها وفي باثانتين تحتها من المنقوطة الياء اليانأي: بفتح
العباسا أبي بن عبد بكر أبو وهو إليه، المنتسب لجد اسإم وهو يانأة، إلى

اليانأي الزاهد المؤذن كلب بن يانأة بن خلف بن مجاهد بن محمود بن محمد
بن أحمد عن دعاؤهم.ّ يروي المجاب الصالحين الله عباد من كان النسفي،

عيسى بن محمد عيسى وأبي العسقلنأي، أحمد بن وعيسى الماما، سإيار
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عبد يعلى أبو عنه وغيرهم.ّ روى التميمي زيد بن الطفيل زيد وأبي الترمذي،
في ومات النسفي، الحسين بن زكريا بن ومحمد النسفي، خلف بن المؤمن

وثالثامئة.ّ  وعشرين سإت سإنة
 

خلف بن مجاهد بن محمود بن إبراهيم بن الرحمن عبد بن علي الحسن وأبو
أبا سإمع جيحون، آمل حكومة على اليانأي.ّ كان المحمودي كلب بن يانأة بن

بن محمد جعفر وأبا بطرز، البرذعي العلء بن القاسإم بن سإعيد عمرو
القاسإم بن الرحمن عبد على بسمرقند بسمرقند.ّ تفقه الفرجائي إبراهيم
أحاديث من أحاديث عنه علقت الودنأي.ّ كنت بكر أبي على وببخارى القزاز،

ذي في وقال: مات المستغفري، العباسا أبو قال هكذا البرذعي، عمرو أبي
وثالثامئة.ّ وتسعين سإت سإنة الحجة

والتاء الياء باب
المنقوطة المخففة والتاء تحتها، من باثانتين المنقوطة الياء اليتاخي: بفتح

يتاخ إلى النسبة هذه المنقوطة، الخاء آخرها وفي فوقها، من باثانتين
النسبة:  بهذه والمشهور

وهانأئ سإوار، بن شبابة عن الوراق.ّ يروي اليتاخي يزيد بن محمد بن أحمد
قاسإم عنه القنطري.ّ روى الفرج بن الله وعبد الحارث، بن وبشر يحيى، بن
ربيعة بن أحمد بن الله وعبد الجوهري، محمد بن وأحمد النأباري، محمد بن
الشافعي.ّ بكر وأبو الدمشقي، زبر بن

المثلثة والثاء الياء باب
وكسر بثلث المنقوطة الثاء وسإكون بنقطتين المنقوطة الياء اليثربي: بفتح

أرض وهي يثرب، إلى النسبة الموحدة.ّ هذه الباء آخرها وفي المهملة الراء
البصرة، قاضي الضبي، يثربي بن عميرة وهو النسبة، تشبه ويثربي المدينة،

حرب وأبو سإيرين بن أنأس عنه عنه.ّ روى الله رضي كعب بن أبي عن يروي
السإود.ّ  أبي بن

صحبة له الضمري، يثربي بن المؤتنف: عمرو في الخطيب بكر أبو وذكر
محارب عنه ماكول: روى ابن وسإلم.ّ قال عليه الله صلى النبي عن ورواية

دثاار.ّ بن
رمثة أبي اسإم صحبة.ّ وقيل: إن له التميمي، يثربي بن رفاعة رمثة وأبو

أعلم.ّ والله عوف، أبيه اسإم وقيل: إن يثربي،
وفي أخرى ياء بعدهما المثلثة الثاء وفتح الحروف آخر الياء اليثيعي: بضم

ابن الزد.ّ قال من بطن وهو اليثيع، إلى النسبة المهملة.ّ هذه العين آخرها
الشعريين وفي دوسا، بن غنم بن فهم بن سإليم بن يثيع الزد حبيب: في

عدوان، بن يشكر بن بكر بن يثيع عدوان وفي الشعر، بن الرغم بن يثيع
لخم.ّ  بن جزيلة بن حجر بن أزدة بن يثيع لخم وفي
المهملة والحاء الياء باب

المهملة الحاء وسإكون تحتها من باثانتين المنقوطة الياء اليحصبي: بفتح
المنقوطة الباء وكسر أشهر:، وهو الصاد وقيل: بضم المهملة الصاد وكسر

نأزلوا أكثرهم الحمير، من قبيلة وهي تحصب، إلى النسبة بواحدة.ّ هذه
ذكره هكذا أشبه، والول حمص، قرى من قرية يحصب قيل: إن وقد حمص،
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بضم وذكر القراءات علل كتاب في العراقي محمد بن منصور نأصر أبو
إليها:  بالنسبة الصاد.ّ والمشهور

بن شريح عن الشاما.ّ يروي أهل من اليحصبي، عبيد بن عثمان دوسا أبو
الشاما.ّ وأهل المغيرة أبو عنه عبيد.ّ روى

روى معدان، بن خالد عن يروي الشاما، أهل من اليحصبي، عتبة بن والعلء
صالح.ّ بن ومعاوية الوزاعي، عنه
بن خالد عن الشاما.ّ يروي أهل من اليحصبي، معدان بن غفير عائذ وأبو

ومئة.ّ وسإبعين بضع سإنة حمص.ّ مات بلده أهل عنه وروى وذويه، معدان
بطل روايته في ذلك كثر فلما مشاهير، أقواما عن المناكير يروي ممن وكان

بأخباره.ّ الحتجاج
بن سإليمان عن - يروي الحروف آخر - يافع: بالياء اليحصبي عامر بن ويافع

وغيرهما.ّ الوليد بن وبقية عياش، بن إسإماعيل عنه روى وقتادة، موسإى،
الميم وفتح المهملة الحاء وسإكون بنقطتين المنقوطة الياء اليحمدي: بفتح

الزد، من بطن أنأه وظني يحمد، إلى النسبة المهملة.ّ هذه الدال وكسر
النسبة:  بهذه والمشهور

ببلخ.ّ يروي القضاء ولي البصرة، من أصله اليحمدي، الزدي حيان بن سإعيد
العرابي، عوف عنه جبير.ّ روى بن وسإعيد زيد:، بن وجابر عباسا ابن عن

الحول.ّ وعامر
محمد وهو اليحمدي، الله عبد بن الرحمن عبد بن موسإى بن محمد يزيد وأبو
وإسإحاق السإتراباذي الشافعي عمران أبي بن إسإحاق أخو عمران أبي بن

عن يروي الحديث، في ثاقة كان بالزاهد، يعرف ومحمد يعقوب، أبو كنيته
السإتراباذي.ّ يحكى محمد بن الملك عبد نأعيم أبو عنه بشار.ّ روى بن محمد

يزيد أبو باع العلوي زيد بن الحسن أياما إسإتراباذ إلى جاءت لما الديلم أن
واشتبه.ّ القوت اختلط وقال: قد نأيسابور، إلى وانأتقل باسإتراباذ أملكه جميع
ومئتين.ّ  وسإبعين ثالث سإنة مات يأن إل بها وكان
ابن عن الهوازي.ّ يروي اليحمدي ثام الزدي حويص بن تميم المنذر وأبو

أثانى قيس، بن ونأوح ومعمر، شعبة، عنه النأصاري.ّ روى زيد وأبي عباسا،
صالح.ّ وقال: هو الرازي، حاتم أبو عليه
وأبي الجونأي، عمران أبي عن يروي اليحمدي، الربيع بن زياد خداش وأبو

ونأصر موسإى نأبن وإبراهيم حنبل، بن أحمد عنه الدهان.ّ روى وصالح التياح،
الثقات.ّ من بأسا، به ليس بصري شيخ حنبل: هو بن أحمد علي.ّ وقال بن

المنقوطتين المفتوحتين الياءين بين الساكنة المهملة اليحيوي: بالحاء
الحسين أبي لجد اسإم وهو يحيويه، إلى النسبة تحتها.ّ هذه من بنقطتين

ذكره نأيسابور، أهل من اليحيوي، العدل يحيويه بن يحيى بن محمد بن أحمد
كان يحيويه بن الحسين وقال: أبو التاريخ في الحافظ الله عبد أبو الحاكم

إلى انأصرف ثام سإنين، تجارته على ببغداد أقاما التجار، من مشايخنا كبار من
كتب أنأه بلغني محله، ويرفع يجله إسإحاق بن بكر أبا الشيخ أرى وكنت وطنه،

القاضي إسإحاق بن إسإماعيل عن وبالعراق خزيمة، بن السري عن بنيسابور
سإنة عاشوراء يوما وتوفي يحدث، فلم وسإألناه مرة غير وقصدنأاه وأقرانأهما

مطر.ّ  بن عمرو أبو عليه وصلى وأربعين، وثالثامئة أربع
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المعجمة والخاء الياء باب
وكسر اللف بعدها المعجمة الخاء وفتح الحروف آخر الياء اليخامري: بضم

والمشهور رجل اسإم وهو يخامر، إلى النسبة الراء.ّ هذه آخرها وفي الميم
النسبة:  بهذه

بن كامل بن حوذ بن مالك بن حبيب بن شبيب بن منصور بن هشاما سإعيد أبو
هشاما بن كثير عن اليخامري.ّ حدث السكسكي الملك عبد بن نأعمان

ًا.ّ وكان الباهلي سإلمان بن وأحمد الزهري محمد بن ويعقوب الكلبي، ضرير
السوطي، إسإماعيل بن محمد بن وأحمد الدوري، خلف بن الهيثم عنه روى

ومئتين.ّ وسإتين ثالث سإنة ومات العطار، مخلد بن ومحمد
المعجمة والذال الياء باب

المعجمة والخاء المعجمة الذال ضم الحروف آخر الياء اليذخكثي: بفتح
إلى النسبة الحروف.ّ هذه ثاالث الثاء آخرها وفي المفتوحة والكاف الساكنة
منها:  فرغانأة قرى من قرية وهي يدخكث،

اليذخكثي نأصر بن الموجود عبد بن محمد بن الجليل عبد محمد أبو الديب
عمر حفص أبي عن بسمرقند.ّ يروي الجوزجانأية الدار خلفاء من الضحاك،

بن محمد بن عمر حفص أبو عنه الحافظ.ّ روى البزاز خنب بن منصور بن
وأربعمئة، وثالثاين خمس سإنة من عرفة يوما الحافظ.ّ ولد النسفي أحمد

وأربعمئة.ّ وتسعين ثامان سإنة وتوفي
والراء الياء باب

الباء وضم الراء وسإكون تحتها من بنقطتين المنقوطة الياء اليربوعي: بفتح
يربوع، بني إلى النسبة هذه المهملة، العين آخرها وفي بنقطة المنقوطة

النسبة:  بهذه تميم.ّ والمشهور بني من بطن وهو
موسإى وأبي عمر عن الحنظلي.ّ يروي التميمي اليربوعي أوسا بن مسروق

هلل.ّ بن حميد عنه عنهما.ّ روى الله رضي
بن الحارث بن شريك بن علقمة بن علي بن علقمة بن أصبغ المقداما وأبو

يروي مرو، أهل من اليربوعي، حنظلة بن يربوع بن ثاعلبة بن عبيد بن عاصم
بن وعيسى المبارك، بن الله عبد عنه وعكرمة.ّ روى المسيب، بن سإعيد عن

موسإى.ّ
حصين.ّ يروي بن زياد أخو الحنظلي، اليربوعي قيس بن حصين بن وعامر

العرابي.ّ عون عنه البصرة.ّ روى أهل في عداده أبيه، عن
أهل من اليربوعي، التميمي يونأس بن الله عبد بن أحمد الله عبد وأبو

عبد وغيرهما.ّ قال مغول بن ومالك الثوري، سإفيان عن الكوفة.ّ يروي
وقال: كتبنا ذلك، يقولن زرعة وأبا أبي الرازي: سإمعت حاتم أبي بن الرحمن

ًا.ّ ثاقة يوقل: كان أبي قال: وسإمعت عنه، متقن
بعدها واللف الغين وفتح الراء، وسإكون الحروف آخر الياء اليرغانأي: بفتح

بن محمد بن الملك عبد وهو رجل، اسإم إلى النسبة النون.ّ هذه آخرها وفي
وهو هماما، بن الرزاق عبد عن بطرخان.ّ حدث اليرغانأي يرغان بن الله عبد
المحاملي.ّ  الله عبد أبو القاضي عنه بغداد.ّ روى أهل من
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وفي المضمومة والميم الراء وسإكون الحروف آخر الياء اليرموكي: بفتح
اليرموك وغزوة بالشاما، موضع وهو يرموك إلى النسبة هذه الكاف، آخرها

معروفة.ّ 
والزاي الياء باب

الدال وفتح الزاي وسإكون تحتها من باثانتين المنقوطة الياء اليزداذي: بفتح
يزداذ، إلى النسبة المعجمة.ّ هذه الذال آخرها وفي اللف بعدها المهملة

إليه المنتسب أجداد لبعض اسإم وهو الله، هبة - يعني - يزداذ السإم وهذا
منهم:

أخي إبن اليزداذي، الرازي يزداذ بن موسإى بن أحمد بن محمد الله عبد أبو
أيوب بن ومحمد موسإى، بن علي عمه القمي.ّ سإمع موسإى بن علي

الدريسي سإعد أبو وغيرهم.ّ ذكره الهسنجانأي، يوسإف بن وإبراهيم الرازي،
القضاء على وكان كثيرة، سإنين سإمرقند وقال: سإكن بسمرقند، تاريخه في
فتحول نأوح، بن منصور خراسإان خزانأةوالي ضيط ولي ثام عصرنأا، في بها

وخمسين سإبع سإنة ببخارى عنه عقب.ّ كتبنا بسمرقند وداره بخارى، إلى
أهله بها وكان وثالثامئة، سإتين سإنة فس أظنه سإمرقند دخل ثام وثالثامئة
ومات إليها فخرج فرغانأة، قضاء وولي عنها، غائب وأنأا بها عنه فكتبوا ةداره،

في جاكرديزة، مقبرة في بها ودفن سإمرقند، إلى منها تابوته وحمل بها،
الرأي.ّ مذهب ينتحل فاضلً، ثاقة وكان وثالثامئة، وسإتين إحدى سإنة صفر
الحافظ يزداذ بن إبراهيم بن زيد بن الحسين بن زكريا بن محمد بكر وأبو

ًا وأحاديثه، بلده شيوخ بندار كان نأسف، أهل اليزداذي.ّ من الصعلوكي عارف
ًا لنأسابهم، ًا لعلومهم، جامع بخارى إلى رحلته فاضل.ًّ كانأت للبواب، مصنف
يرحل ولم غربلة، شيوخها غربل وقد ونأواحيها، وكس السغد وبلد وسإمرقند

الله عبد وأبا النسفي، معقل بن وإبراهيم أباه والعراق.ّ سإمع خراسإان إلى
عنه جزرة.ّ روى الحافظ محمد بن صالح علي وأبا المروزي، نأصر بن محمد

قبله ومات خلف، بن المؤمن عبد يعلى لبي واسإتملى كثيرة، جماعة
الكثير عنه وكتب البستي، حبان بن محمد حاتم أبي في يعتقد وكان بسنتين،

الولى جمادى في سإنين بعشر حاتم أبي قبل اليزدادي ومات مصنفاته، من
بنسف.ّ وثالثامائة وأربعين أربع سإنة
اليزداذي السرخسي يزداذ بن الله عبد بن الحسن بن أحمد العباسا وأبو

بما وحدث الغربة، بلد إل خرج سإرخس، أهل من السإلما، بشيخ المعروف
البغدادي بكير بن الله عبد بن أحمد بن الحسين الله عبد أبي عن النهر وراء

ومات النخشبي، طاهر بن إسإماعيل تراب أبو عنه بالجازة.ّ روى الحافظ
وأربعمئة.ّ تسع سإنة رجب غرة
اليزداذي الرازي الملك عبد بن علي بن يزداذ بن الله عبد بن محمد بكر وأبو

وكتب بها، ومات بخارى سإكن الخباز، بابن يعرف الري، أهل من المفسر،
الجنيد بن عمران بن ومحمد الهسنجانأي، يوسإف بن إبراهيم عن بالري

جرير بن ومحمد الصوفي، الجبار عبد بن الحسن بن أحمد وببغداد الصفار،
يعلي أبا وبالموصل الساجي يحيى بن زكريا يحيى أبا وبالبصرة الطبري،

سإنة صفر في ببخارى وتوفي وطبقتهم، التميمي المثنى بن علي بن أحمد
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ومئتين.ّ ثامانأين سإنة في مولده وكان وثالثامئة، وخمسين ثالث
اليزداذي، الرازي يزداذ بن موسإى بن أحمد بن محمد بن علي القاسإم وأبو
بها.ّ ومات سإمرقند، إلى وخرج بخارى، سإكن الخازن، الله عبد أبي ابن وهو

إسإماعيل ابني الحسين الله عبد وأبي القاسإم عبيد أبي الخوين عن يروي
وتوفي النيسابوري، زياد بن محمد بن الله عبد بكر وأبي المحاملي،
وثالثامئة.ّ وثامانأين سإت سإنة بسمرقند

آخرها وفي الزاي وسإكون تحتها من باثانتين المنقوطة الياء اليزدي: بفتح
وكرمان.ّ أصبهان بين فارسا اصطخر كور من مدينة ويزد المهملة، الدال

إليها:  بالنسبة والمشهور
الله عبيد عن يروي يزد، أهل من اليزدي، خالد بن مهران بن أحمد جعفر أبو
المنكدري، عنه الكوفيين.ّ روى من وغيرهما النخعي نأعيم وأبي موسإى، بن

مات الصبهانأيان، الصفار، الله عبد بن ومحمد المختار، بن محمد بن وأحمد
ومئتين.ّ وثامانأين اثانتين سإنة

بن محمد عن وحدث المسند، صنف اليزدي، زيزك بن أحمد بن وإسإحاق
الصبهانأي.ّ يعقوب بن أحمد جعفر أبو عنه وطبقته.ّ روى ي الراز حميد
سإعيد بن محمد عن حدث اليزدي، جعفر بن أحمد بن محمد الحسن وأبو

العبدويي.ّ حازما أبو عنه الحرانأي.ّ روى
علي أبا بنيسابور اليزدي.ّ سإمع جعفر بن إبراهيم بن محمد الله عبد وأبو

عنه الصم.ّ روى العباسا وأبا القطان، الحسين بن محمد بكر وأبا الحافظ،
وغيرهما.ّ الذكوانأي الحسين وأبو الحافظ، إبراهيم بن سإليمان

الشيخ ابي عن حدث اليزدي، مهريار بن جعفر بن محمد بن أحمد بكر وأبو
عنه روى القباب بكر وأبي الصبهانأي، حيان بن جعفر بن محمد بن الله عبد
الحافظ.ّ  الخطيب علي بن أحمد بكر أبو

بن الحسين بن أحمد ابنا ومحمد علي المامان الخوان المتأخرين ومن
سإمعت بمكان، والورع والعلم الدين من وكانأا بغداد، نأزل اليزديان، محمويه

الول، النصف أطالع أنأا الليل، نأحيي وأخي يقول: أنأا علي منهما.ّ وكان
ببغداد.ّ عنهما االخير.ّ كتبت النصف يصلي أخي ومحمد

من كان التاجر، اليزدي مهيمن بن محمد بن الله عبد محمد أبو القدماء ومن
حتى المروءة وحسن والثروة، والمعرفة والدب العقل في خراسإان أعيان

والوزراء، الملوك نأادما كان تقدمه.ّ وقد في المثل به يضرب من حد في كان
محمد أبو وولد نأيسابور، إلى الناقلة من يزد أهل من الله عبد أبو أبوه وكان

محمد وأبا الدغولي، العباسا ابا الكثير.ّ سإمع الحديث وكتب بنيسابور، هذا
هكذا قط، يحدث وغيرهم.ّ ولم عبدان بن ومكي الشرقي، ابني حامد وأبا

شعبان في وقال: توفي نأيسابور تاريخ في الحافظ الله عبد أبو الحاكم ذكره
الشراف بحضرة علي ابنه عليه وصلى وثالثامئة، وسإبعين ىثلث سإنة

بذلك.ّ أوصى كان إذ والمشايخ والفقهاء والقضاة
أهل من المطوعي، التاجر اليزدي جعفر بن أحمد بن محمد الحسن زوأبو

عن الذابين الجهاد، في والراغبين المروءات، أصحاب من كان نأيسابور،
ورد الصدوق، والصياما الصلة كثير السنة، لهل المتعصبين السإلما، حريم

عنه يحدث ولم ورآه خزيمة، بن إسإحاق بن محمد بكر أبي حياة في نأيسابور
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ًا.ّ سإمع علي وأبا بحلب، الحلبي إدريس بن أحمد بن محمد بكر أبا تورع
إبراهيم بن إسإماعيل إبراهيم وأبا بالرقة، الحرانأي الحافظ سإعيد بن محمد

في وذكره الحافظ، الله عبد أبو الحاكم عنه وغيرهم.ّ روى بنيسابور القطان
جماعة، من صباه في بأصبهان سإمع كان اليزدي الحسن فقال: أبو التاريخ

وسإمع بأصبهان، سإماعاته وذهبت منهم، سإماعاته إلى يصل لم أنأه فحدثاني
وخمسين أربع سإنة قاليقل غزاة إلى كثير بعسكر نأيسابور من وخرج بالشاما،

أبي مع يقول: خرجنا الوراق محمد بن علي الحسن أبا وثالثامائة.ّ فسمعت
توجهنا فلما الروما، غزاة إلى متوجهون ونأحن طرسإوسا من اليزدي الحسن
ُا شعارنأا كان للقتال في يقول: دفعنا الحاكم: سإمعته منصور.ّ قال يزدي
الغسانأيين أن وذاك عظيم، أمر إلى الغزو إلى متوجهنا عند الروما حرب
قلت: اللهم الغار، حديث فذكرت الطريق، علينا العدو وأخد مضيق في صلن

ًا خلفت أنأي تعلم كنت إن طلب في السعي عن بها أغنيتني كنت أسإباب
ًا الوجه هذا إلى توجهت وقد الرزق، اليوما، فأنأقذنأي السإلما لغزو طلب

معي واسإتنقذ روحي، من أيست كنت أن بعد أيديهم من الله فأخرجني
فإنأه نأحوه أو رايتي.ّ هذا تحت سإاروا كانأوا الذين المسلمين من جماعة
من الثانأي في بنيسابور قال: ومات هذا من أطول بحديث بنسا ونأحن حدثاني

في لنفسه بناها التي القبة في ودفن وثالثامئة، وسإبعين ثالث سإنة المحرما
سإنة.ّ وثامانأين اثانتين ابن وهو وتوفي حياته،

أركين بن حاجب اليزدي.ّ سإمع جعفر بن محمد بن جعفر محمد وأبو
في وتوفي الحافظ، موسإى بن أحمد بكر أبو عنه الدمشقي.ّ روى الفرغانأي

وثالثامئة.ّ وسإتين سإت سإنة
نأون، بعدها مفتوحة والزاي بنقطتين تحتها من المنقوطة الياء اليزنأي: بفتح

الكلع.ّ واالمشهور من لظنه حمير من بطن وهو يزن، إلى النسبة فهذه
النسبة:  بهذه

بن الله عبد عن مصر.ّ يروي أهل من اليزنأي، الله عبد بن مرثاد الخير أبو
وأبي النأصاري، أيوب وأبي عامر، بن وعقبة العاصا، بن عمرو وأبيه عمرو،
عبد عنه وغيرهم.ّ روى الجيشانأي وديلم هبيرة، بن ومالك الغفاري، بصرة

بن الله وعبد ربيعة، بن وجعفر حبيب، أبي بن ويزيد شماسإة بن الرحمن
وكان علقمة، بن وكعب عياش، بن وعياش جعفر، أبي بن الله وعبد هبيرة،
مجلسه، يحضر مروان بن العزيز عبد وكان أيامه، في مصر أهل مفتي

عبد ابن حاتم: مرثاد أبي بن الرحمن عبد بمصر.ّ قال تسعين سإنة وتوفي
الله وعبد عامر بن عقبة عنه حمير.ّ روى من المهدي الخير أبو اليزنأي الله
بن الرحمن وعبد حبيب، أبي بن يزيد عنه العاصا.ّ روى بن عمرو بن

شماسإة.ّ
بن عوف عن التابعين.ّ يروي ومن الشاما أهل من اليزنأي، خمير بن ويزيد
بن ويسر معدان، بن خالد عنه وروى شبل، بن الرحمن وعبد وكعب، مالك،
فضالة.ّ  بن وفضيل الحضرمي، الله عبيد
عنه حمص.ّ روى أهل من اليزنأي، الحمصي الملك عبد بن هشاما تقي وأبو

بن وسإويد الوليد، بن وبقية المقرئ، حميد وأبي الفزاري، معاوية بن مروان
أبو عنه حفص.ّ روى بن ومعاوية هشاما، بن مسلمة بن وسإعيد العزيز، عبد
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حاتم أبو الصادقين.ّ وقال الثقات من وكان الرازيان، حاتم وأبو زرعة
ًا كان تقي الرازي: أبو الحديث.ّ في متقن

بين المكسورة والزاي باثانتين تحتها من المنقوطة الياء اليزيدي: بفتح
في رجل اسإم وهو يزيد، إلى النسبة المهملة.ّ هذه الدال آخرها وفي الياءين
بن المبارك بن يحيى محمد أبو كثرة.ّ ةفأما وفيهم إليه المنتسب أجداد

الرباب.ّ سإمع من مناة عبد بن عدي لبني مولى هو العدوي، اليزيدي المغيرة
لقب وإنأما وغيرهما، جريج بن العزيز عبد بن الملك وعبد العلء، بن عمرو أبا

ًا كان لنأه باليزيدي أمير المهدي خال الحميري منصور بن يزيد إلى منقطع
الفصحاء، القراء أحد إليه.ّ كان فنسب به، فعرف ولده يؤدب المؤمنين

ًا النوادر كتاب مثال على اللغة في النوادر كتاب وله العرب، بلغات عالم
صحيح وكان لذكائه، إليه ويميل يدنأيه العلء بن عمرو أبو للصمعي.ّ كان

المقصور وكتاب النوادر كتاب الكتب من وألف اللهجة، صدوق الرواية،
أياما في يجلس وكان والشكل النقط وكتاب النحو، مختصر وكتاب والممدود

الكسائي فكان الناسا، يقرئان واحد مسجد في ببغداد الكسائي مع الرشيد
ومئتين.ّ  اثانتين سإنة في المأمون.ّ وتوفي يؤدب واليزيدي المين، يؤدب
البصرة، أهل من العدوي، اليزيدي محمد أبي بن محمد الله عبد أبو وابنه
ومدح مجيد، شاعر واللغة، بالقرآن والعلم الدب أهل من وكان بغداد، سإكن

ببغداد مضى فيما يزل ولم الرياسإتين ذو سإهل بن والفضل والمأمون الرشيد
عمه عن العلء بن عمرو أبي قراءة راوي محمد بن الله عبيد منهم عقب له

اليزيدي محمد بن أحمد جعفر أبي أخيه وعن اليزيدي، يحيى بن إبراهيم
من ببغداد العلم روى من وآخر المبارك، بن يحيى محمد أبي عن كليهما

مع هذا محمد الله عبد أبو وخرج اليزيدي، العباسا بن محمد اليزيديين
بها.ّ فمات مصر إلى المعتصم

ي، العدو المغيرة بن المبارك بن يحيى بن محمد بن الله عبيد القاسإم وأبو
بن الرحمن وعبد الطوسإي منصور بن محمد سإمع اليزيدي، بابن المعروف

عن محمد بن أحمد وأخيه يحيى، بن إبراهيم عمه عنه الصمعي.ّ روى أخي
القرآن.ّ حدث في حروفه العلء بن عمرو أبي عن اليزيدي محمد أبي جده
وغيرهما، الدمي عثمان بن وأحمد اليزيدي، العباسا بن محمد أخيه بن عنه

ومئتين.ّ وثامانأين أربع سإنة المحرما في ومات ثاقة، وكان
العدوي، المغيرة بن المبارك بن يحيى محمد أبي بن إبراهيم إسإحاق وأبو

وافر وحظ وفضل قدر ذا وكان بغداد، سإكن بصري اليزيدي، بابن المعروف
كتاب وله الصمعي، سإعيد وأبي النأصاري، زيد أبي من سإمع الدب، من

من نأحو معناه واختلف لفظه اتفق ما وهو اليزيديون، به يفتخر مصنف
اليزيدي.ّ محمد أبي بن محمد بن الله عبيد أخيه ابن عنه رواه ورقة، سإبعمئة

يزل ولم سإنة، عشرة سإبع بن وهو الكتاب ذلك بعمل بدأ انأه إبراهيم وذكر
بناء في وكتاب القرآن مصادر كتاب سإنة.ّ وله سإتون عليه أتت أن إلى يعمله
ًا وأخبارها.ّ وكان الكعبة ًا.ّ شاعر مجيد

اليزيدي، المغيرة بن المبارك بن يحيى محمد أبي بن إسإماعيل علي وأبو
ُا كان وإبراهيم، محمد أخو سإلما بن ومحمد العتاهية، أبي عن راوية أديب

ًا وغيرهما.ّ وكان الجمحي طبقات في صنفه لطيف كتاب وله شاعر
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بن القاسإم بن ومحمد التاريخي، الملك عبد بن محمد عنه الشعراء.ّ روى
مهرويسه.ّ

المبارك بن يحيى محمد أبي بن محمد بن العباسا بن محمد الله عبد وأبو
العباسا وأبي الرياشي، الفضل أبي وعن الله، عبيد عمه عن اليزيدي.ّ حدث

ًا والداب، للخبار راوية وغيرهم.ّ وكان ثاعلب أبو عنه حديثه.ّ روى في مصدق
بن محمد بن وعمر المؤدب، الحكم بن محمد بن وجعفر الصولي، بكر

اثانتين بلغ قد وكان وثالثامئة، عشر سإنة الخرة جمادى في سإيف.ّ ومات
أشهر.ّ  وثالثاة سإنة وثامانأين

المغيرة بن المبارك بن يحيى محمد أبي بن الله عبد الرحمن عبد وأبو
ًا كان اليزيدي، بابن المعروف العدوي، ًا أديب ًا عالم واللغة.ّ أخذ بالنحو عارف

ًا وصنف وغيره، الفراء زياد بن يحيى عن ًا القرآن غريب في كتاب في وكتاب
ًا، النحو صواب على اللسان إقامة وكتاب والبتداء الوقف وكتاب مختصر

يقول: ما ثاعلب وكان اليزيدي، محمد بن الفضل أخيه ابن عنه المنطق.ّ روى
أبو - وهو اليزيدي محمد أبي بن الله عبد من أعلم الغراء أصحاب في رأيت
ومسائله.ّ القرآن في - وخاصة الرحمن عبد

وهم اليزيدية، من ونأواحيها حلوان جبال في بالعراق لقيتهم كثيرة وجماعة
يخالطون وقلما الحلل، ويأكلون الجبال تلك في التي القرى في يتزهدون

الحق.ّ ورأيت على وكونأه المامة معاوية بن يزيد في ويعتقدون الناسا،
قد وكان الجمعة يوما العراق من منصرفي المرج جامع في منهم جماعة
- البروجردي بندار بن الحسن الديب أن للصلة.ّ وسإمعت الجامع حضروا

ً وكان ًا فاضل ًا عليهم - نأزل مسفار ًا ودخل مجتاز واحد فسأله لهم، مسجد
في تعالى الله ذكره لمن أقول فقال: أيش يزيد؟ في قولك اليزيدية: ما من

" وقال: " ويزيد يشاء ما الخلق في قال: " يزيد حيث مواضع عدة في كتابه
الكثير.ّ الطعاما إلي وقدموا " قال: فأكرمونأي هدى اهتدوا الذين الله

قال الذي أنأيسة بن يزيد أصحاب وهم اليزيدية، لهم يقال الخوارج من وفرقة
يزيد وزعم الباضية، إل بعدهم ممن وتبرأ نأافع، قبل الولى المحكمة بتولي

ً سإيبعث وجل عز الله أن أنأيسة بن ًا عليه وينزل العجم، من رسإول قد كتاب
الله صلى محمد شريعة ويترك واحدة، جملة عليه وينزل السماء، في كتب
أكفر من وهؤلء القرآن في المذكورة الصابئة ملته وتكون وسإلم، عليه

الخوارج.ّ أصناف
المعروف الحافظ، النأدلسي اليزيدي سإعيد بن أحمد بن علي محمد أبو وأما
أبي بن يزيد موالي من كان العلى جده لن اليزيدي له قيل حزما، بابن

بالنأدلس عصره أهل أفضل من كان محمد عنهما.ّ وأبو الله رضي سإفيان
ًا وكان المفيدة والكتب التصانأيف صاحب المغرب، وبلد الحديث، في حافظ
كثيرة جماعة سإمعت.ّ سإمع ما على الظاهر أصحاب مذهب إلى يميل وكان

عبد أبي بسبب وخراسإان بالعراق وتصانأيفه حديث النأدلس.ّ ووقع أهل من
منه.ّ وكانأت ونأقلها عنه حدث فإنأه الحافظ، الحميدي نأصر أبي بن محمد الله

تعالى.ّ الله شاء إن وأربعمئة خمسين سإنة قبل وفاته
المهملة والسين الياء باب
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وفي اللف بعد والراء المهملة والسين الحروف آخر الياء اليسارغي: بفتح
يعقوب بن يهودا ابن وهو يسارغ، إلى النسبة المعجمة.ّ هذه الغين آخرها
إليه:  وسإلم.ّ والمنتسب عليه الله صلى النبي

بمجكث قرية من اليسارغي، زين بن جعفر بن حنيف بن محمد الله عبد أبو
حفص، أبي بن الله عبد وأبي النضر، بن بحير عن بخارى.ّ يروي أعمال من

وغيرهم.ّ معبد بن واضح،ويعقوب بن ومحمد اليسع، بن أسإباط طاهر وأبي
الباهلي.ّ نأصر أبو عنه روى

آخره وفي المهملة والسين تحتها من باثانتين المنقوطة الياء اليساري:بفتح
بادية في العرب من جماعة مع ونأزلت يسار، إلى النسبة االراء.ّ هذه

إليهم.ّ النسبة ولعل يسار، آل لهم يقال العرب من جماعة على السماوة
إليها:  بالنأتساب والمشهور

بن الله عبد عن الحجازي.ّ حدث اليساري بن سإليمان وغيره يار اسإمه ممن
بكار.ّ بن الزبير عنه فروة.ّ روى أبي بن عمران

نأسب لعله المديني، يسار بن سإليمان بن الله عبد بن مطرف مصعب وأبو
وسإلم.ّ عليه الله صلى النبي زوج ميمون موالي من وهو العلى جده إلى

كتاب في الذهلي.ّ هكذا يحيى بن محمد عنه أنأس.ّ روى بن مالك عن حدث
الله عبد بن ماكول: قطرب لبن الكمال كتاب وفي للخطيب، المؤتنف
بالقاف.ّ

السإلمي يسار بن الله عبد بن موسإى بن سإليمان بن محمد بن وسإليمان
مطرف عم بن وهو المدينة أهل من الجار، سإكن الجاري، المديني اليساري

بن إبراهيم بن وإسإحاق أسإلم، بن زيد بن الرحمن عبد عنه الله.ّ روى عبد بن
ونأافع حاتم، أبي بن العزيز وعبد ذئب، أبي وابن أنأس، بن ومالك نأسطاسا،

فقال: صدوق.ّ عنه، أبي وسإئل أبي، منه حاتم: سإمع أبي ابن نأعيم.ّ قال بن
بين المهملة والسين تحتها من باثانتين المنقوطة الياء اليسيركثي: بفتح

إلى النسبة المثلثة.ّ هذه الثاء آخرها وفي الساكنة الراء وبعدها الياءين
منها.ّ  فرسإخ على سإمرقند قرى من قرية وهي يسيركث،

 
أحمد عن الكثير كتب اليسيركثي.ّ كان الفتح بن عصاما القرية هذه من كان
عنه الدارلي.ّ روى الرحمن عبد بن الله وعبد العتكي، الملك عبد بن نأصر بن
أحمد سإلمة وأبو البخاري، سإريج بن الله عبيد الليث أبي بن محمد عبيدة أبو
أبو عنه الحافظ: حدثاني الدريسي سإعد أبو السني.ّ قال أحمد بن حامد بن

أرضه.ّ لم أصل من سإلمة
عن اليسيركثي.ّ يروي عيسى بن عمرو بن عباد بن محمد الله عبد وأبو

بن ومحمد المرزوي، مبشر بن والليث السمرقندي، شماسا ين إبراهيم
بن منصور بن وسإعيد الشاشي عوانأة أبي بن الله وعبد البلخي، الحسن

بن أحمد حفص وأبو الزاهد، سإهل بن عبد عنه وغيرهم.ّ روى سإعيد بن قتيبة
ودفن ومئتين، وسإتين ثامان سإنة رمضان شهر في وتوفي البخاري، حاتم

بسمرقند.ّ
والشين الياء باب
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المعجمة الشين وسإكون تحتها من المنقوطة باثانتين الياء اليشكري: بفتح
جماعة.ّ يشكر وهي القبيلة هذه إلى ينسب الراء، آخرها وفي الكاف وضم
برد بن يحيى بن سإعيد بن الله عبيد قدامة أبو ولء إليها المنتسب فأما

خزيمة شيوخنا: ابن عنه قدامة حبان: أبو بن حاتم أبو السرخسي.ّ قال
وهو ومئتين، وأربعين إحدى سإنة مات وغيرهما، الثقفي إسإحاق بن ومحمد

إليها.ّ  الناسا ودعا بسرخس السنة أظهر الذي
أبي واسإم اليشكري، المروزي رزمة بن العزيز عبد بن محمد عمرو وأبو

بن والفضل أسإامة، أبي عن يشكر.ّ يروي بني مولى هو غزوان، رزمة
بن الله وعبد القاضي، إبراهيم بن إسإحاق عنه السينانأي.ّ روى موسإى
السعدي.ّ محمود

شاذ هلل، واسإمه البصرة، أهل من اليشكري، الفياض بن شاذ عبيدة وأبو
وعشرين خمس سإنة والبصريين.ّ مات إبراهيم بن عمر عن لقب.ّ يروي
كان بروايته، يشتغل ل السإانأيد، ويقلب الموقوفات يرفع ممن ومئتين.ّ كان

عليه.ّ الحمل شديد البخاري إسإماعيل بن محمد
الكوفة، أهل من الشعبي، مولى اليشكري، مسلم بن صاعد العلء وأبو

قلة على الحديث يونأس.ّ منكر بن عيسى عنه الشعبي.ّ روى عن يروي
علي: كان بن عمرو وقال عليه، الحمل شديد معين بن يحيى وكان روايته،
اليشكري.ّ صاعد عن يحدثاان ل مهدي بن الرحمن وعبد سإعيد بن يحيى

أبي مولى اليشكري، الليثي عساء بن يزيد ولء يشكر بني إلى والمنتسب
عن واسإط.ّ يروي أهل من يشكر بني مولى وهو فوق، من الوضاح عوانأة

الطيالسي داود أبو عنه حرب.ّ روى بن وسإماك السبيعي، إسإحاق أبي
ما الثقات عن ويروي السإانأيد يقلب كان حتى حفظه سإاء والعراقيون.ّ ممن

أبي معين: اسإم بن يحيى له.ّ قال الحتجاج يجوز ل الثابات، حديث من ليس
ًا وكان وضاح، عوانأة وحديث جائز، عوانأة أبي وحديث عطاء، بن ليزيد عبد
عطاء.ّ بن يزيد موله عوانأةواسإقط أبا وثابت ضعيف، يزيد
من - وقيل: الشيبانأي.ّ أصله اليشكري كليب بن عمر بن ورقاء بشر وأبو

عن بها وحدث المدائن سإكن الكوفة من ويقال مرو، من - ويقال خوارزما
أبي بن الله وعبد المعتمر بن ومنصور دينار، بن الله وعبد دينار، بن عمرو
ووكيع المبارك، بن الله وعبد شعبة، عن وغيرهم.ّ روى الزنأاد وأبي نأجيح،

بن معاذ وغيرهم.ّ قال الجعد وعلي إياسا، أبي بن وآدما سإوار، بن وشبابة
قال: من سإمعت؟ فقال: ممن منصور، حديث القطان: سإمعت ليحيى معاذ

ًا، يساوي ل قال: ورقاء ورقاء، وكيع قرأ الحربي: لما إبراهيم قال شيئ
شيء.ّ وقال ورقاء ول الكلبي عن فيه فليس للناسا: خذوه، قال التفسير

عمر: بن إسإماعيل المنذر أبو وقال ثاقة، عمر بن معين: ورقاء بن يحيى
ويذكر يكبر يهلل فجعل الموت، في وهو اليشكري عمر بن ورقاء على دخلنا
فلما عليهم، فيرد عليه، فيسلمون أرسإالً، عليه يدخلون الناسا وجعل الله،

يشغلونأي ل هؤلء، على السلما رد اكفني بني فقال: يا ابنه إلى التفت أكثروا
وجل.ّ عز ربي عن
المهملمة والعين الياء باب
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الباء.ّ آخرها وفي القاف وضم المهملة العين وسإكون الياء اليعقوبي: بفتح
وبيت وهو إليه، المنتسبين بعض لجد اسإم وهو يعقوب، إلى النسبة هذه

جماعة.ّ منهم حدث بفوشنج، مشهور

بن إسإحاق بن يعقوب بن يوسإف بن إسإماعيل بن محمد نأصر أبو وأما
سإمع العلم، أهل من كان نأسف، أهل من اليعقوبي، المفلس بن إبراهيم

بن المؤمن عبد يعلي وأبا معقل، بن إبراهيم بن سإعيد عثمان أبا لمه جده
الحسين، بن زكريا بن محمد بكر وأبا عنبر، بن محمود بن ومحمد خلف،
وسإمعوا بخارى أهل عنه اليعقوبي.ّ روى يعقوب بن يوسإف منصور أبا وحبه
العباسا أبو عنه مرات.ّ روى سإت الترمذي عيسى أبي جامع منه

في وتوفي المعتز، بن محمد بن جعفر بن محمد ذر أبو وابنه المستغفري،
أحمد أبو الحاكم عليه وصلى وثالثامئة، وثامانأين تسع سإنة رمضان شهر

القنطري.ّ
عن الكاتب، مخلد بن هارون بن ميمون عنه محدث.ّ روى شاعر واليعقوبي

ًا الضحاك بن الحسين نأواسا.ّ لبي خبر
وفتح المهملة العين وسإكون تحتها من باثانتين المعجمة الياء اليعمري: بفتح

كنانأة، من بطن وهو يعمر، إلى النسبة وهذه المهملة، الراء آخرها في الميم
إليها:  بالنأتساب والمشهور

وثاوبان الدرداء، أبي عن اليعمري.ّ يروي ويقال: طلحة طلحة، أبي بن معدان
الشاما.ّ وأهل الجعد أبي بن سإالم عنه عنهما.ّ روى الله رضي

والغين الياء باب
وفي اللما وبعدها الساكنة المعجمة والغين الحروف آخر الياء اليغلبي: بفتح

نأسبوا جماعة لجد اسإم وهو يغلب، إلى النسبة الموحدة.ّ هذه الباء آخرها
منهم:  إليه،

شاهبي بن نأمر بن ربيعة ين يغلب بن حرمل بن النمر ن توبة محجن أبو
حدث بمصر، والقصص القضاء له جمع مصر، أهل اليغلبي.ّ من الحضرمي

سإعد بن والليث الحارث، بن وعمرو كثير، بن ولعلء عجلن، بن زياد عنه
ً وكان إسإماعيل، بن وضماما عطاء، بن ورجاء لهيعة وابن ًا.ّ هكذا فاضل عابد
عشرين سإنة وقال: توفي المصريين تاريخ في يونأس بن سإعيد أبو ذكره
ومئة.ّ
بن علي عن يروي التابعين، من اليغلبي، يغلب بن حرملة بن الحارث وعمه

حيوة، بن رجاء عنه عمرو.ّ روى بن الله وعبد عنه، الله رضي طالب أبي
وليس الزهرانأي رويم.ّ وقيل: هو بن وعروة العدوانأي، الله عبد بن وجندب

الدارقطني.ّ ذكره توبة.ّ هكذا عم هو
الحضرمي، اليغلبي كليب بن يغلب بن كليب ةبن عقبة بن عياش عقبة وأبو
ًا، مصر أهل من بن وموسإى ميمون، بن يحيى عن يروي التابعين، أدرك أيض

بن وضماما وهب، بن الله وعبد المبارك، بن الله عبد عنه وردان.ّ روى
أبو عنه وروى سإعد، بن ورشيد حميد، بن وخالد الحباب، بن وزيد إسإماعيل،

ذلك.ّ في ووهم لهيعة، ابن عم وقال: هو المكي، المقرئ بن الرحمن عبد
مصر.ّ تاريخ في يونأس بن سإعيد أبو ذكره هكذا
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وفتح المعجمة الغين وسإكون تحتها من باثانتين المنقوطة الياء اليغنوي: بفتح
اجتزت أنأي ظني نأخشب، قرى من قرية وهي يغنى، إلى النسبة النون.ّ هذه

ذكرهم جماعة القرية هذه من خرج نأخشب، من بخارى إلى توجهي في بها
المنتسبين:  مجلة نأسف.ّ ومن تاريخ في الحافظ المستغفري العباسا ابو
من اليغنوي، الليث بن إسإرافيل بن علي بن محفوظ بن إبراهيم إسإحاق أبو

ًا كان القرية، أهل ًا، أديب بن أحمد بن محمد بكر أبي من الحديث سإمع محدثا
ومن الرازي، عيسى بن علي بن موسإى بن محمد الله عبد وأبي خنب،

في الحافظ النخشبي محمد بن محمد بن العزيز عبد محمد أبو دونأهما.ّ ذكره
عندنأا أحمد بن الربيع الدهقان أولد يؤدب وهو وقال: لقيته شيوخه معجم

ًا منه اسإمع ولم الحديث، الله رحمه والدي على وأقرأ أفهم يومئذ وأنأا شيئ
نأحوها.ّ أو وأربعمئة عشرين سإنة في وذلك
معروف بن يوسإف يعقوب ابي عن يروي اليغنوي، نأصر بن أحمد نأصر وأبو

ًا وكان وغيرهما، الكاجري نأصر بن والليث الشتيخني، ًا، عبد ًا، صالح زاهد
ًا، أربعمئة.ّ لسنة الول ربيع شهر من خلون لست الجمعة ليلة مات عابد
الحافظ.ّ المستغفري العباسا أبو عنه روى

النعمان بن علي بن نأيازي بن علي بن الرحيم عبد محمد أبو الديب والشيخ
ًا كان النسفي، اليغنوي ًا، أديب محمد بن محمد الحسن أبا السيد سإمع سإديد

الماما عنه لي وروى سإمرقند، توطن يغنى أهل من العلوي، الحسني زيد بن
يوما وتوفي الله، شاء إن البسطامي الله عبد بن محمد بن ةشجاع أبو

ودفن وخمسمئة، وخمسين خمس سإنة الخر ربيع شهر من النصف الثلثااء
بجاكرديزة.ّ 

علي أبي عن يروي النسفي، اليغنوي تماما بن أحمد بن محمد بكر أبو والماما
أحمد بن محمد بن عمر حفص أبو عنه النسفي.ّ روى الحمادي بن الحسن
ووفاته مئة، وأربعمئة وثالثاين ثالث سإنة بعد ولدته وكانأت الحافظ، النسفي

ببخارى.ّ وأربعمئة وتسعين أربع سإنة بعد
والفاء الياء باب

التاء وفتح الفاء وسإكون تحتها من باثانتين المنقوطة الياء اليفتلي: بفتح
أواخر من بلد إلى النسبة لما.ّ هذه وبعدها فوقها من باثانتين المنقوطة

إليه:  بالنسبة والمشهور له: يفتل، يقال طخارسإتان
وفي أخبارها في ذكر له بخراسإان، أمير اليفتلي، الفتح أبي بن نأصر أبو

ذكره مرداويز، أسإر بلخ، بنواحي قراتكين وبين بينه كانأت التي الحرب
ماكول.ّ ابن ذكره تاريخه.ّ هكذا في السلمي

وفي الراء وفتح الفاء وضم تحتها من باثانتين المنقوطة الياء اليفرنأي: بفتح
المغرب، ببلد البربر من قبيلة وهي يفرما، إلى النسبة النون.ّ هذه آخرها

النسبة:  بهذه والمشهور
منهم قبيلة من ماكول: هو ابن قال البربري، اليفرنأي عطاف بن الرحمن عبد

العلوي علي بن يحيى اسإتخلفه فيها: أفرن، قيل وربما يفرن، لها يقال
فأقاظ بالخلفة، وتسميه قرطبة على غلبته ما أيا بالمعتلي الملقب الحسني

ًا بها وأربعمئة.ّ عشرة سإبع أو عشرة سإت سإنة امير
والقاف الياء باب
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المهملة الطاء وكسر القاف وسإكون باثانتين المنقوطة الياء اليقطيني: بفتح
لبعض اسإم وهو يقطين، إلى النسبة النون.ّ هذه آخرها وفي أخرى ياء بعدها
بن يقطين بن علي بن جعفر بن محمد بن أحمد بن محمد الله عبد أبي أجداد

البصري موسإى بن الفضل سإمع اليقطيني البزاز الرحمن عبد بن موسإى
الواعظ.ّ  شاهين بن أحمد بن عمر حفص أبو عنه هاشم.ّ روى بني مولى

عبد بن موسإى بن يقطين بن عبيد بن محمد بن أحمد بن محمد بكر وأبو
بن الفتح أبو مكة.ّ وذكر نأزل البغدادي، المقرئ السإدي اليقطيني الرحيم

بن الحسن بنت بن أحمد عن بها وحدثاهم مصر، عليهم قدما مسرور: أنأه
ثاقة.ّ وكان وثالثامئة، خمسين سإنة في بمكة قال: وتوفي الماسإرجي، عيسى

البزاز يقطين بن عيسى بن محمد بن علي بن الحسن بن محمد جعفر وأبو
ًا كان بغداد، أهل اليقطيني.ّ من ًا، فهم ًا، ثاقة ذكي طلب في رحلة له صدوق

وأبا الحوصا، أبي بن عمر بن والحسين القاضي، خليفة ابا سإمع الحديث،
وأبا الباغندي، محمد بن محمد بكر وأبا الموصلي، علي بن أحمد يعلى

وكتب سإافر قد وكان طبقتهم، في ومن البغوي محمد بن الله عبد القاسإم
عبد بن أحمد نأعيم أبو عنه فأكثر.ّ روى البلدان من وغيرهما والشاما بالجزيرة

دوما بن علي وأبو الحذاء، الله عبد بن محمد بن وعلي الصبهانأي، الله
الطاهري العزيز عبد بن وعلي بشران، بن الحسين أبي بن الله وعبد النعالي

في المر جميل اليقطيني الفرات: كان بن الحسن ابو وغيرهم.ّ وقال
مظفر، وابن البصري، عمر الحفاظ من عليه وانأتقى ثاقة، الحديث،

أرزق ولم الحديث حسن اليقطيني البرقانأي: كان بكر أبو قال والدارقطني،
ًا إل منه أسإمع أن ًا، شيئ في وتوفي قال: نأعم، ثاقة؟ له: أكان فقلت يسير

ببغداد.ّ وثالثامئة وسإتين سإبع سإنة الول ربيع شهر
والميم الياء باب

الراء وسإكون الموحدة والباء والميم الحروف آخر الياء اليمابرتي: بفتح
المحال إحدى وهي يمابرت، إلى النسبة الحروف.ّ هذه ثاالث التاء بعدها

غير بالفاء يمافرت لها ويقال كبيرة، قائمة سإوق بها بأصبهان، الكبيرة
منها:  جماعة عن بها الخالصة.ّ كتبت

له أصبهان أهل من اليمابرتي، إبراهيم بن إسإحاق بن إبراهيم إسإحاق أبو
عبد بكر وابا البغوي، محمد بن الله عبد القاسإم ابا سإمع العراق، إلى رحلة
البورانأي القاضي أحمد بن محمد بكر وأبا السجستانأي، داود أبي بن الله

الحافظ.ّ مردويه ةبن موسإى بن أحمد بكر أبو عنه روى وغيرهم
يروي يمافرت، محلة يسكن كان اليمابرتي، محمد بن الخليل العباسا وأبو
بن الله عبد عنه وغيرهما.ّ روى أبان بن العزيز وعبد عبادة، بن روح عن

فارسا.ّ بن أحمد بن جعفر
ألف.ّ هذه بينهما والميمين تحتها من بنقطتين المعجمة الياء اليمامي: بفتح

بها نأزل من وأكثر مشهورة، العوالي بلد من بلدة وهي اليمامة إلى النسبة
بكر أبي زمن قتل وبها خرج، منها المتنبئ الكذاب مسيلمة وكان حنيفة، بنو

إليها:  بالنأتساب عنه.ّ والمشهور الله رضي

سإكن البصرة، أهل من اليمامي، القاسإم واسإمه كثير، أبي بن يحيى نأصر أبو
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ًا كان لطيء، مولى وهو اليمامة، بن أنأس عن اليمامة.ّ روى إلى انأتقل بصري
ً مالك ًا ورأى مرسإل بن سإلمة وأبي يسار، بن سإليمان عن وروى رؤية، أنأس
وأبان وأيوب الوزاعي، عنه قتادة.ّ روى أبي بن الله وعبد الرحمن، عبد

المبارك بن وعلي شداد، بن وحرب ومعمر، الدسإتوائي، وهشاما العطار،
السجستانأي أيوب عتبة.ّ وكان بن وأيوب سإلما، بن ومعاوية يحيى، بن وهماما

يقول: شعبة كثير.ّ وكان أبي بن يحيى مثل الرض وجه على بقي يقول: ما
ًا أكثر كثير أبي بن يحيى في سإنين عشر بالمدينة وأقاما الزهري، من حديث
في السماكين على يكتب وكان ثاقة، عن إل يحدث ل وكان الحديث، طلب

أنأس عن روى فكلما يدلس، وكان ومئة، وعشرين تسع سإنة مات البارجاه،
ًا.ّ الصحابي من ول أنأس من يسمع لم يدلس، عنه الله رضي شيئ
أبي بن يحيى عن يروي اليمامة، قاضي اليمامي، عتبة بن أيوب يحيى وأبو
نأعيم وأبو المبارك، ابن عنه طلق.ّ روى بن وقيس السحيمي، كثير وأبي كثير

سإليمان، بن وسإعيد عقبة، بن وقبيصة الوليد بن خلف الوليد وأبو الملئي،
ًا يخطئ وكان ووكيع ًا ويهم كثير سإنة منه.ّ مات الخطأ فحش حتى شديد
نأوبة بشيء.ّ وقال ليس عتبة بن معين: أيوب بن يحيى ومئة.ّ قال سإتين

الحديث مضطرب عتبة بن حنبل: أيوب بن أحمد بالقوي.ّ وقال أخرى: ليس
الرازي: زرعة أبو وقال ذلك، على يحيى غير وفي كثير، أبي بن يحيى عن
البصرة إلى عتبة بن أيوب اليمامي: وقع شعبة بن داود بن سإليمان لي قال

اليمامة حديث فأما يحفظ، ل وكان حفظه، من فحدث كتب، معه وليس
بن يقول: أيوب ابي حاتم: سإمعت أبي ابن مستقيم.ّ قال فهو ثامة به فاحدث

على حفظه من يحدث فكان كتبه، معه يكن ولم بغداد قدما لين، فيه عتبة
كثير.ّ أبي بن يحيى عن صحيحة فهي الصل في كتبه وأما فليغلط، التوهم

ًا وكان الكلما هذا شعبة بن سإليمان لي قال وقال: هو اليمامة، بأهل عالم
ًا الناسا وأصح كثير أبي بن يحيى عن الناسا أروى عبد لبي فقيل عنه، كتاب

إلي، أعجب عتبة بن فقال: أيوب عتبة؟ بن أيوب أو إليك أحب الله: أيزيد
عتبة، بن أيوب عن زرعة أبو جابر.ّ وساءل بن محمد من إلي أحب وهو

فقال: ضعيف.ّ
يروي اليمامة، أهل من الحنفي، كلب بن الرقم بن أبان بن غسان روح وأبو

النأصاري.ّ طلحة أبي بن عمر بن حفص عن يروي العجائب،
به يحدث لم ما الثوري عن يروي بالبصرة، اليمامي.ّ حدث شبيب بن ويحيى

الهوازي.ّ علي بن سإهل عنه بحال.ّ روى به الحتجاج يجوز ول قط،
بن مالك عن بها وحدث بغداد، سإكن اليمامي، المثنى بن حجين عمر وأبو

الرحمن وعبد سإعد، بن والليث الماجشون، سإلمة أبي بن العزيز وعبد أنأس،
وأحمد حرب، بن وزهير حنبل، بن أحمد عنه وغيرهم.ّ روى ثاوبان بن ثاابت بن
البخاري: حجين وقال الرمادي، منصور بن وأحمد الدوري، وعباسا منيع، بن
ًا كان البغدادي عمر أبو المثنى بن اليمامة.ّ من واصله خراسإان، على قاضي

اليمامة، أهل من أصله كان المثنى بن الزهري: حجين سإعد بن محمد وقال
ثاقة، وكان ببغداد السوق لزما وجوهر، لؤلؤ صاحب وكان فنزلها بغداد وقدما
ببغداد.ّ ومات

وحدث أصبهان قدما اليمامي، يونأس بن عمر بن محمد بن أحمد سإهل وأبو
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وكتب العدنأي الحجاج بن وبكر هماما، بن الرزاق عبد عن مناكير بأحاديث
بن محمد بن إبراهيم عنه روى البجليز عمرو بن إسإماعيل عن بأصبهان
الصبهانأي.ّ الحارث

كثير، أبي بن يحيى عن العجلي.ّ يروي اليمامي محمد بن أيوب الجمل وأبو
وسإهل جعفر، بن الحميد عبد عنه طلق.ّ روى بن وقيس السائب، بن وعطاء

اليمامي، الجمل أبي عن معين بن يحيى الحنفي.ّ وسإئل علي وأبو بكار، بن
أبو به.ّ وسإئل بأسا الرازي: ل حاتم أبو أيوب.ّ قال اسإمه شيء، فقال: ل

الحديث.ّ فقال: منكر عنه، زرعة
النون.ّ هذه آخرها وفي اللف بعدها والميم الحروف آخر الياء اليمانأي: بفتح

اليمان الحديث في وورد ويمانأي، إليها: يمني والنسبة اليمن، إلى النسبة
من العم أهل من كثرة جماعة بلدها من يمانأية.ّ خرج والحكمة يمان،

زمانأناة.ّ  إلى والتابعين الصحابة
إلى النسبة هذه النون، آخرها وفي والميم الحروف آخر الياء اليمني: بفتح

فضائلها في الحديث في ورد وقد كبيرة عريضة بلد اليمن وبلد اليمن،
لنأها اليمن لها قيل وإنأما الوطان إلى النزوع في ذكرتها قد عدة أحاديث

الرض.ّ  شمال الشاما أن كما الرض يمين
 

هذا.ّ زمانأنا إلى التابعين من كثيرة جماعة منها وخرج
بن الله عبد بن إبراهيم بن محمد زرعة السكن: أبو بسبب إليها نأسب وممن
المعلم المؤذن الواحد عبد بن سإعيد بن إسإحاق بن سإهل بن بغداد بن محمد

بها له وولد وتزوج، مدة، اليمن سإكن لنأه هذا له وقيل اليمني، السإتراباذي
العطار.ّ كتب بندار بن محمد جاور لنأه العطاري له إبراهيم.ّ ويقال ابنه

إسإحاق بن محمد العباسا أبي عن بها وكتب خراسإان إلى ورحل الكثير،
الدمشقي، جوصا بن عمير بن أحمد الحسن أبي عن وبالشاما السراج،

أبي عن وببغداد الحرانأي، معشر أبي بن الحسين عروبة أبي عن وبالجزيرة
صاعد، بن محمد بن ويحيى البغوي، القاسإم وأبي داود، أبي نأبن الله عبد بكر

عنه بمصر.ّ روى وكتب وغيرهم، معدان بن الحسين بن علي عن وبفارسا
وغيره.ّ الحافظ الدريسي سإعد أبو

وفي مضمومة أولهما الحروف آخر الياءين بين المفتوحة اليميني: بالميم
بن يمين بن العين بن حيان جد وهو يمين، إلى النسبة النون.ّ هذه آخرها
حيان، بن خالد ابنه عنه عمرو.ّ حدث بن الله عبد عن الحضرمي.ّ حدث سإليع

يونأس.ّ  بن سإعيد أبو ذلك الحضرمي.ّ ذكر عامر بن وعقبة
والنون الياء باب

الموحدة المضمومة والباء الساكنة والنون الحروف آخر الياء الينبعي: بفتح
المدينة، بناحية قرية وهي ينبغ، إلى النسبة المهملة.ّ هذه العين آخرها وفي
الحديث.ّ منها:  في ذكرها ورد
الرازي: حاتم أبي ابن صحبة.ّ قال الينبعي.ّ له المدلجي حرملة الله عبد أبو
وسإلم.ّ سإمعت عليه الله صلى النبي عن ينبع.ّ روى ينزل كان الله عبد أبو
ذلك.ّ يقول أبي
والواو الياء باب
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النون.ّ هذه آخرها وفي اللف بعدهما والواو الحروف آخر الياء اليوانأي: بفتح
بن علي قبر وبها بابها، على أصبهان قرى من قرية وهي يوان، إلى النسبة
منها:  الصوفية، شيخ سإهل

أصبهان، أهل من اليوانأي، الحكم بن محمد بن الله عبد بن أحمد جعفر أبو
طالب أبي بن ويحيى يحيى بن والسري غرزة أبي بن عن يروي ثاقة، كان

الحافظ، الصبهانأي حمزة بن محمد بن إبراهيم إسإحاق أبو عنه روى وغيرهم
وثالثامئة.ّ وعشرين اثانتين سإنة وتوفي المقرئ، بكر وأبو
كيسان بن سإلم بن مصعب بن الله عبد بن الحسن بن محمد الله عبد وأبو

العزيز عبد عن روى عثمان، بن سإهل عن اليوانأي.ّ يروي الصبهانأي الثقفي
وغيرهما.ّ الفضل، بن الرحمن عبد بن ومحمد الخفاف، إبراهيم بن محمد بن

الصالحين، الله عباد من كان اليوانأي، المغيرة بن أحمد بن محمد بكر وأبو
جعفر.ّ بن الله وعبد والخشاب، عاصم، بن علي وأبي المظالمي، من سإمع

المنقوطة الخاء وفتح تحتها من باثانتين المنقوطة الياء اليوخشونأي: بضم
وهي يوخشون، إلى النسبة النون.ّ هذه آخرها وفي المهملة السين وضم
معجم في النخشبي محمد بن العزيز عبد ذكرها هكذا بخارى، قرى من قرية

القرية:  هذه إلى بالنأتساب شيوخه.ّ والمشهور
ولي البخاري، اليوخشونأي الحسين بن محمد بن أحمد نأصر أبو القاضي
ًا وكان وسإكنها، بالكوفة القصاء نأصر أبا سإمع المذهب، شافعي فاضلً، فقيه

القصار عمر بن علي الحسن وأبا بالموصل، يعلي أبي صاحب المرجي
بن محمد طاهر وأبا بمكة، الهوتي عمران أبي بن أحمد الفضل وأبا بالري،

علي بن يحيى القاسإم أبو منه وطيقتهم.ّ سإمع ببغداد المخلص الرحمن عبد
قال: الحافظ، النخشبي محمد بن العزيز عبد محمد وأبو الماما، الكشميهني

وأربعمئة.ّ وثالثاين ثامان أو سإبع سإنة في توفي إنأه
بن محمد عن يروي اليوفسونأي، الصفار نأاقب بن حم بن محمد بكر وأبو

سإعيد أبي وعن للبخاري، الصحيح الجامع كتاب الفربري مطر بن يوسإف
وثالثامئة.ّ وثامانأين إحدى سإنة وتوفي الكندي محمود بن أحمد بن حاتم

وبعدها المعجمة الذال وفتح تحتها من باثانتين المنقوطة الياء اليوذوي: بضم
بغير إليها وينسب نأسف قرى من قرية وهي يوذى، إلى النسبة الواو.ّ هذه

النسبة:  بهذه الواو.ّ والمشهور وبإلحاق الواو
خواجة بن سإابخي بن تميم بن المنذر بن حمد بن محمد بن أحمد مقاتل أبو

الوهاب عبد بن محمد بن الله عبد سإعيد أبا سإمع نأسف، أهل من اليوذوي،
بخارى.ّ حدث وشيوخ السرخسي، الله عبد بن الله عبيد القاسإم وأبا الرازي،
المستغفري العباسا أبو عنه بها.ّ روى الملء مجلس له وعقد ببخارى،

وأربعمئة.ّ اليوذي: بضم عشرة سإبع سإنة رجب في ببخارى الحافظ.ّ ومات
إلى النسبة المعجمة.ّ هذه الذال آخرها وفي تحتها من باثانتين المنقوطة الياء

من نأسف قرى من وهي اليوذوي، إليها النسبة في وقيل وقيل: يوذة، يوذى
القدماء من جماعة إليها بالنأتساب النهر.ّ والمشهور وراء بما بلدة أسإفلها،

منهم:  والمتأخرين
داود أبي بن داود عن اليوذوي.ّ روى النسفي أحيد بن أحمد بن محمد بكر أبو

إسإماعيل بن محمد بن أحمد عنه التميمي.ّ روى زيد بن والطفيل المروزي،
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غنجار.ّ شيخ
مكرما بن عمرو بن حفص بن أحمد القاسإم أبي بن إبراهيم إسإحاق وأبو

خيو بن يونأس بن محمد بن طاهر الحسن أبا سإمع زاهد، شيخ اليوذي،
وتوفي الحافظ، النخشبي محمد بن العزيز عبد محمد أبو منه سإمعه البلخي،

وأربعمئة.ّ وأربعين سإبع سإنة رمضان شهر في
انأم بن اسإم بن الخطاب بن ريوة ين أحيد بن أحمد بن محمد بكر أبو ومنها

طفيل عن يروي السليمانأي علي بن أحمد الفضل أبو نأسبة اليوذوي، الفقيه
أبو عنه روى العلماء أفاضل من وكان المروزي، داود أبي بن وداود زيد، بن

خلون لعشر ومات والغرباء، بلده وأهل إسإماعيل، بن محمد بن أحمد بكر
وثالثامئة.ّ وثالثاين سإت سإنة رجب من
خواجة بن سإابخي بن تميم بن المنذر بن حمد بن محمد بن أحمد مقاتل وأبو

الوهاب عبد بن محمد بن الله عبد سإعيد أبا سإمع يوذى، أهل من اليوذوي،
وعقد بخارى، وشيوخ السرخسي الله عبد بن الله عبيد القاسإم وأبا الرازي،

وأربعمئة.ّ عشرة سإبع سإنة رجب في ببخارى ومات بها، الملء مجلس له
الواو بعد المهملة والسين تحتها من باثانتين المنقوطة الياء اليوسإفي: بضم

العلم دار خازن السإفراييني يوسإف أبي إلى النسبة الفاء.ّ هذه آخرها وفي
إليه:  ببغداد.ّ نأسب

أبا سإمع المذكور، يوسإف أبي عتيق اليوسإفي الله عبد بن صافي سإعيد أبو
بن الحسن بن أحمد الفضل وأبا القارئ، البطر بن أحمد بن نأصر الخطاب
عنه وحدثاني مسموعاته، بجميع الجازة لي وكتب أدركه، لم المين، خيرون

في وتوفي بخراسإان، الشهرسإتانأي الحسن وأبو بالشاما، الحافظ القاسإم أبو
وخمسمائة.ّ ثالثاين سإنة حدود

آخرها وفي والنون المعجمة الغين وفتح الحتانأية الياء اليوغنكي: بضم
سإمرقند.ّ والمشهور قرى من قرية وهي يوغنك، إلى النسبة الكاف.ّ هذه

 النسبة إليها: بهذه بالنسبة
صاحب عن روى سإمرقند، أهل من اليوغنكي، أحمد أبي بن أحمد حامد أبو
بن إبراهيم إسإحاق وأبي البغدادي، حبيب بن الرحيم وعبد البلخي مسلم بن

 السمرقنديز كامل بن مسعود بن الله عبد عنه السمرقندي.ّ روى إسإحاق
المعجمة.ّ الغين آخرها وفي تحتها من باثانتين المنقوطة الياء اليوغي: بضم

أبو وهو إليه، المنتسب اجداد بعض السإم بهذا وعرف يوغة، إلى النسبة هذه
الكرابيسي يوغة بن الرحمن عبد بن أحمد بن علي بن الواحد عبد الفضل

ًا، الصوفية، شيخ كان همذان، أهل من اليوغي، الهمذانأي ًا صدوق من مكثر
منصور وأبا الهمذانأي، تركان بن إبراهيم بن أحمد العباسا أبا الحديث.ّ سإمع

بن محمد بن أحمد بن محمد بكر وأبا الصوفي، الصباح بن عيسى بن محمد
بن علي بن أحمد بكر أبي عن إجازة له وكانأت وغيرهم، الطوسإي حمدويه

وأبو الضرير، الفرج بن الحسن بن حمد الفرج أبو عنه لنا الماما.ّ روى لل
بن الرحيم عبد المكارما وأبو الصوفي، الواحد عبد بن محمد بن سإعد الفخر

ذي سإلخ وثالثامئة.ّ وتوفي تسعين سإنة ولدته وكانأت الكرابيسي، الملك عبد
وأربعمئة.ّ  وثامانأين اثانتين سإنة الحجة



مشكاة مكتبة                    للسمعانأي النأساب كتاب
 السإلمية

النون وفتح الواو وسإكون تحتها من باثانتين المنقوطة الياء اليونأارتي: بضم
إلى النسبة فوقها.ّ هذه من باثانتين المنقوطة التاء آخرها وفي الراء وسإكون
إليها: بالنسبة والمشهور أصبهان، باب على قرية وهي يونأارت

حيويه بن علي بن أحمد بن إبراهيم بن محمد بن الحسن نأصر أبو الحافظ
ًا كان اليونأارتي، المقرئ ًا فاضلً، حافظ الخط، حسن الحديث، من مكثر
ًا الطلب، في وبالغ وخراسإان، العراق إلى سإافر الحديث، طلب على حريص

بن أحمد القاسإم أبا وببلخ السمرقندي، أحمد بن الحسن بنيسابور سإمع
قبل وتوفي أدركه، الطبقة.ّ لم هذه من كثيرة وجماعة الخليلي، محمد

في الحافظ مندة بن عمرو أبي بن يحيى زكريا أبو أصبهان.ّ ذكره دخولي
حافظ الكتابة، واسإع الخط، حسن اليونأارتي نأصر وقال: أبو أصبهان كتاب

بغداد إلى سإافر شجاع، الخلق، حسن والنحو، الدب من ولطراف للحديث
مستغرقة أيامه عامة المنطق، حلو الحديث، لطلب والبلد وسإائر وخراسإان

وتوفي وأربعمئة، وسإتين سإت سإنة ولدته وكانأت والحديث، المصاحف بكتب
بجميع الجازة لي كتب وخمسمئة، ثالثاين سإنة حدود في بأصبهان

مسموعاته.ّ
واللف الواو - بعدها بالضم - والمشهور الحروف آخر الياء اليونأانأي: بفتح

بني الكلبي: ومن بن هشاما يونأان.ّ قال بني إلى النسبة النونأين.ّ هذه بين
بنو وبيلقان وروثاان وباجروان واردبيل السلما عليه نأوح بن يافث بن يونأان
نأوح.ّ ومنهم بن يافث بن يونأان بن لظي بن رومي يونأان بن لنطي بن أرمين

بن لنطي بن رومي بن فيطون بن ويقال: هرديس هرمس، وهو القرنأين، ذو
لنطي بن كسلوجيم بن فلستين هو وفلطسين يافث بن يونأان بن كسلوجين

بضم اللسنة على يونأان.ّ والمشهور أولد من الجماعة يونأان.ّ فهؤلء بن
أعلم.ّ  والله هذا، إلى منسوبة اليونأانأية الياء.ّ والحكماء
آخرها وفي الواو بعد والنون تحتها من باثانتين المعجمة الياء اليونأسي: بضم

إبراهيم إليه نأسب رجل اسإم وهو يونأس، إلى النأتساب المهملة.ّ هذا السين
قاضي اليونأسي السبيعي إسإحاق أبي بن يونأس بن موسإى بن الله عبد بن

بن موسإى بنت مؤنأسة عمته وعن مفرا، بن الرحمن عبد عن بلخ.ّ حدث
التستري.ّ  عثمان بن الحسن عنه يونأس.ّ روى

الرحمن عبد بن يونأس إلى نأسبوا الشيعة، غلة من فطائفة اليونأسية وأما
تحمله عرشه على معبوده أن يزعم الذي وهو يقطين، آل مولى القمي،
منهما، أقوى وهو رجله تحمله كالكركي منهم أقوى هو كان وإن ملئكته،

العرش.ّ حمله محمول الله قال: إن من المة اكفرت وقد
ًا واليونأسية يزعم وكان السمري، يونأس إلى ينتمون المرجئة من فرقة أيض

السإتكبار ترك وهو له، والخضوع وجل، عز بالله المعرفة هو اليمان أن
إبليس أن مؤمن.ّوزعم فهو الخلل هذه فيه اجتمعت فمن له، والمحبة عليه،
ًا كان عليه.ّ باسإتكباره كفر أنأه غير وجل عز بالله عارف
والهاء الياء باب

الدال آخرها وفي الواو وسإكون الهاء وضم الحروف آخر الياء اليهودي: بفتح
إلى النافذ اليهود، لها: درب يقال ببغداد درب إلى النسبة المهملة.ّ هذه
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من جماعة الدرب هذا في كان بالكرخ، الهاشمي علي بن عيسى قطيعة
منهم:  المحدثاين

درب من اليهودي، البيع المؤدب يحيى بن الله عبيد بن الله عبد محمد أبو
إسإماعيل بن الحسين الله عبد أبا القاضي سإمع ببغداد، محلة اليهود،

الغنائم وأبو المهروانأي، محمد بن يوسإف القاسإم أبو عنه المحاملي.ّ روى
البطر بن أحمد بن نأصر الخطاب وأبو الدقاق، عثمان أبي بن علي بن محمد

الصبهانأي يونأس بن الحسن علي وأبو عنه، حدث من آخر وهو القارئ
الخطيب ثاابت بن علي بن أحمد بكر أبو سإواهم.ّ ذكره وجماعة الحافظ،

ًا وقال: خرجت المحاملي، الحسن الله عبد أبي القاضي مجلس من يوم
الحر، لجل أفعل فلم إليه، معهم المضي على الحديث أصحاب فأرادنأي

ًا وكان ًا، يوم سإنة رجب في ثاقة.ّ توفي وكان منه، السماع أرزق ولم صائغ
ًا بلغ قد وكان حرب، باب بمقبرة ودفن وأربعمئة ثامان سإنة.ّ وثامانأين سإبع
الجرجانأي الززان البراء بن الكريم عبد بن محمد بن أحمد محمد وأبو

أربعة بإزاء اليهود بباب كان منزله لن هذا له قيل جرجان، أهل من اليهودي،
أحمد الشعث أبي عن والجزارين.ّ يروي الغزالين صف في ومسجده آبار،
مسلم بن وعلي جنادة، بن سإلم السائب وأبي حميد، بن ومحمد المقداما، بن

إبراهيم بن أحمد بكر أبو المامان عنه وجماعة.ّ روى الطوسإي،
في ومات الجرجانأيان، الحافظ عدي بن الله عبد أحمد وأبو السإماعيلي،

وقال: السإماعيلي بكر أبو عليه وثالثامئة.ّ أثانى سإبع سإنة في رمضان شهر
صدوق.ّ

الياء مع الياء باب
الثاء بعدهما سإاكنة والثانأية مفتوحة أولهما الحروف آخر الييثعي: بالياءين 

بن الهون بن ييثع إلى النسبة العين.ّ وهذه آخرها وفي المكسورة المثلثة
في ذكرته وقد لهم: القارة، ويقال مضر، بن إلياسا بن مدركة بن خزيمة

ييثع حبيب: وهو ابن باللف.ّ وقال الهون بن عبيدة: أيثع أبو القاف.ّ وقال
فقال: عضل النسب، كتاب في بكار بن الزبير قاله ما وهو الول، مثل

الهون بن مليح بن الكلبي: ييثع خزيمة.ّ وقال بن الهون بن ييثع ابنا والقارة
مليح بن ييثع بن عائذة بن ملم بن الديش سإمي الكلبي: إنأما وقال خزيمة بن
تنفرونأا.ّ  ول قارة قالوا: دعونأا لنأهم القارة خزيمة بن الهون بن
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