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الحنفية طبقات في التراجم تاج
قطلوبغا إبن

عباده على وسإلما لله الحمد الرحيم الرحمن الله بسم
بن قاسإم الضعيف العبد فيقول وبعد اصطفى، الذين

العالم الماما شيخنا تذكرة على وقف لما الحنفي قطلوبغا
الدين شهاب العارفين الحافظ وبقية المؤرخين إماما العلمة

الله أمتع المقريزي محمد بن القادر عبد ابن علي بن أحمد
من كتبه ما فيها رأيت بركاته من علينا وأعاد بحياته تعالى
لي تيسر ما اسإم بكل ألحق أن فأحببت الحنفية الئأمة تراجم

القتصار من قصد ما نحو على منهم به يسمى من تراجم من
بطول باعي لقصر وجبرا لتباعه حبا تصنيف له من ذكر على
بخواتيم وله لي يختم أن أسإأل وتعالى سإبحانه والله باعه

وأكرما مسؤول خير أنه وزيادة الحسنى ويبلغنا السعادة
مأمون.
الرومي الدين رضي المنطقي الحموي سإليمان بن إبراهيم

ربيع عشرين سإادس في الجمعة بعد بها ومات بدمشق درس
وكان الثمانين جاوز وقد وسإبعمائأة وثلثين اثنين سإنة الول

مجلدات سإت في الكبير الجامع مرات. شرح سإبع حج قد
مفسرا نحويا فقيها وكان مجندين في المنظومة وشرح

الله. رحمه متواضعا دينا منطقيا
علي تفقه العلما أحد المروزي بكر أبو رسإتم بن إبراهيم

عصمة أبي عن وروى النوادر عنه وروى الحسن ابن محمد
مريم. أبي بن نوح

عن الدارمي وروى الغفير الجم عليه تفقه عمرو بن وأسإد
المأمون عليه وعرض عدي ابن وضعفه توثيقه معين ابن

آلف بعشرة فتصدق منزله إلى وانصرف فامتنع القضاء
جمادى من لعشرين الربعاء يوما في بنيسابور مات درهم
ومائأتين. عشرة إحدى سإنة الخر

بابن عرف الرسإعني إسإحاق أبو الرزاق عبد بن إبراهيم
فاق قد وكان عنه كتب البرزالي قال أبيه على تفقه المحدث

متنسكا عالما فاضل نبيها وكان وذكاء معرفة جنسه أبناء
ولم المقدوري وشرح ومنثور منظوما وله الخلق حسن ورعا
وسإتمائأة وأربعين اثنين سإنة الولى جمادى في مولده يتمه
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وسإتمائأة وتسعون خمس سإنة رمضان شهر في ومات
سإفحه. في بقاسإيون ودفن بدمشق
إسإحاق أبو السعادات أبي بن الكريم عبد بن إبراهيم

النشاء وكتب القدوري من كبيرة قطعة شرح الموصلي
ثمان سإنة توفى ذلك من اسإتعفى ثم الموصل لصاحب

وسإتمائأة. وعشرين
بن المنعم عبد بن الواحد عبد بن أحمد بن علي بن إبراهيم

منصب ولى الدمشقي إسإحاق أبو الدين نجم الصمد عبد
سإنة في الدين عماد القضاة قاضي والده بعد بدمشق القضاء

الفوائأد ونظم وشيد ودرس فأفتى وسإتمائأة وأربعين سإت
سإنة وفاته وكانت الطرسإوسإية الفتاوى وصنف وشرحها

وسإبعمائأة. وخمسين ثمان
إسإحاق أبو إبراهيم بن يوسإف بن أحمد بن علي بن إبراهيم

عالما كان سإبطه وهو الواسإطي الحق عبد بابن المعروف
الواحد عبد بن علي الحسن أبي من سإمع محدثا فقيها

المصرية بالديار القضاء وولي البخاري الحنبلي المقدسإي
فأجاد وناظر وأفاد فدرس وسإبعمائأة وعشرين ثمان سإنة

السلف ومذاهب الثار ضمنه الهداية على شرح ووضع
التحقيق وكتاب مجلدات خمس في للبيهقي السنن واختصر

لبن والمنسوخ الناسإخ وكتاب مجلدة في الجوزي لبن
سإماه الفقهية الفروع في كتابا ووضع مجلدة في شاهين

وفوائأد مجلدة في الوقايع نوازل وكتاب مجلدة في المنتقى
وإجارة القطاع إجارة منها مفيدة مسائأل تتضمن عديدة

وغير بالكافر المسلم قتل ومسألة المدة على زيادة الوقاف
عشرين تاسإع الربعاء يوما بها وتوفى دمشق إلى خرج ذلك
وسإبعمائأة. وأربعين أربع سإنة الحجة ذي

الجذامي إسإحاق أبو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم
أجلة من كان نيسابور تاريخ في الحاكم قال النيسابوري

وخرسإان العراق في وحدث وأزهدهم حنيفة لبي الفقهاء
أبي أخيه عن كثيرة مصنفات له ورأيت قال الكثير والشاما

شهر في توفى صحيحة وصول أيضا أخيه عند له ورأيت بشر
وثلثمائأة. وعشرين إحدى سإنة الول ربيع
الله عبد أبو الدين بديع الوهاب عبد بن بكر أبي بن أحمد

الله كتاب لعلوما الحاوي الحريز الجامع كتاب له القزويني
وسإتمائأة. عشرين سإنة في بسيواس مقيما كان العزيز
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وله الحسن بن محمد عن أخذ الكبير حفص أبو حفص بن أحمد
البخاري إسإماعيل بن محمد زمن في ببخارى كثيرة أصحاب
ثم سإنة خمسين الله عبد رجل أن لو قال الصحيح صاحب
ذلك تعظيم به يريد النوروز يوما بيضة مشرك لرجل أهدى
عمله. وأحبط كفر فقد اليوما

أبن الدين مظفر الضياء أبي بن تغلب بن علي بن أحمد
بها ونشأ ببغداد سإكن البعلبكي الصل البغدادي الساعاتي

مجمع كتاب وصنف المنسوب الخط وكتب الفقه في وبرع
زوائأد مع والمنظومة القدوري مختصر بين فيه جمع البحرين

كتاب وله مجلدين في وشرحه اختصاره في وأبدع أحسن
علي السإلما فخر أصول بين فيه جمع الصول في البديع

الرد في المنضود الدر وله قلت للمدي والحكاما البزدوي
الله رحمه وكان كمونة أبن يعني اليهود فيلسوف على

وسإتمائأة. تسعين سإنة موجودا
سإنة ولد بالجصاص المعروف الرازي بكر أبو علي بن أحمد

الحنفية رياسإة إليه وانتهت بغداد وسإكن وثلثمائأة خمس
الحسن أبي على تفقه فامتنع فالقضاء العمل وسإئل

وخرج والورع الزهد من طريقة على وكان به وتخرج الكرخي
الباقي عبد عن وروى جماعة عليه وتفقه عاد ثم نيسابور إلى
الكرخي مختصر وشرح القرآن أحكاما كتاب وله قانع بن

الحسن بن لمحمد الجامع وشرح الطحاوي مختصر وشرح
وكتاب الفقه أصول في كتاب وله الحسني السإماء وشرح

سإبعين سإنة الحجة ذي سإابع الحد يوما توفى مسائأل جوابات
بكر أبي غير الجصاص جعل من وهم وقد ببغداد وثلثمائأة

واحد. هما بل الرازي
الخصاف بكر أبو مهروان وقيل مهير بن وقيل عمرو بن أحمد

الطيالسي داود وأبي النبيل عاصم أبي عن حدث الشيباني
بالفقه عارفا حاسإبا فارضا فاضل وكان وجماعة ومسدد
نهب المهتدي قتل فلما بالله المهتدي الخليفة عند مقدما
وكتاب الوصايا وكتاب الحيل كتاب وصنف كتبه بعض فذهب

المحاضر وكتاب الرضاع وكتاب وصغير كبير الشروط
القارب على النفقات وكتاب القاضي أدب وكتاب والسجلت

الوقف أحكاما وكتاب لبعض بعضهم الورثة إقرار وكتاب
الكعبة ذرع وكتاب وأحكامه العصير وكتاب النفقات وكتاب

وكتاب الخراج وكتاب المقدس والقبر الحراما والمسجد
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من يأكل كان أنه وذكر للناس يخرج أن قبل نهب المناسإك
ومائأتين. وسإتين إحدى سإنة ببغداد مات يده كسب
بن الحسين أبو حمدان بن جعفر بن أحمد بن محمد بن أحمد
اثنتين سإنة ولد المختصر صاحب البغدادي القدوري بكر أبي

يحيى بن محمد الله عبد أبي على وتفقه وثلثمائأة وسإتين
رياسإة إليه وانتهت صدوقا وكان الحديث وروى الجرجائأي

وكان جاهه وارتفع قدره عندهم وعظيم بالعراق الحنفية
ًا النظر في العبارة حسن القرآن لتلوة مديما بلسانه جريئ
كتاب وصنف قلت الكرخي مختصر وشرح المختصر صنف

الشافعي بين الخلف على يشتمل أسإفار سإبعة في التجريد
وأربعمائأة خمس سإنة إملئأه في شرع وأصحابه حنيفة وأبي

وأصحابه حنيفة أبي بين الخلف مسائأل في التقريب وكتاب
المسائأل فذكر الثاني التقريب صنف ثم الدلئأل عن مجردا
الحد يوما في ببغداد مات عنه رويناه حديثي جزء وله بأدلتها

عنه روى وأربعمائأة وعشرين ثمان سإنة رجب منتصف
حامد أبا الشيخ يناظر وكان صدوقا كان وقال الخطيب

القدور. إلى نسبته سإبب أدري ول السإفراييني
الدين شمس النصاري العقيلي أحمد بن محمد بن أحمد

بن محمد بن عمر الدين شرف لمه جده على تفقه البخاري
الجامع وشرح قلت الصغير الجامع ونظم العقيلي عمر

رمضان خامس في ببخارى مات الحسن بن لمحمد الصغير
وسإتمائأة. وخمسين سإبع سإنة

بن الملك عبد بن سإلمة بن سإلمة بن محمد بن أحمد
الحجري الزدي جناب بن سإليمان أبن سإليم بن سإلمة

ولد إماما فقهيا نبيل ثقة كان جعفر أبو الطحاوي المصري
سإنة ومات ومائأتين وثلثين تسع وقيل وعشرين تسع سإنة

ترك ثم به وتفقه المزني صحب وثلثمائأة وعشرين إحدى
بن أحمد جعفر أبي على تفقه المذهب حنفي وصار مذهبه

ثمان سإنة الشاما إلى وخرج عيسى بن موسإى عمران أبي
جعفر أبن الحميد عبد حازما أبا بها فلقي ومائأتين وسإتين
على يزيد القرآن أحكاما كتاب وله منه وسإمع عليه فتفقه

الثار مشكل وبيان الثار معاني وكتاب جزءا عشرين
الجامع وشرح الكبير الجامع وشرح الفقه في والمختصر

الصغير والشروط الكبير الشروط كتاب وله الصغير
والوصايا والسجلت المحاضر وله الوسإط والشروط
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وله الكرابيسي على المدلسين كتاب نقض وكتاب والفرائأض
ألف القرآن في وله حنيفة أبي ومناقب كبير تاريخ كتاب
والحكايات والنوادر أجزاء عشرة الفقهية النوادر وله ورقة
الفيء وقسمة مكة أراضي وحكم جزءا عشرين على تنيف

على الرد وكتاب أبان بن عيسى على الرد وكتاب والغنائأم
الكوفيين مذهب على الروايات اختلف وكتاب عبيدة أبي

عبد بن الحميد عبد أسإمه حازما أبا إن المحفوظ قلت انتهى
الفقهاء اختلف كتاب أيضا المصنفات من وللطحاوي العزيز

ثبتا ثقة الطحاوي كان يونس أبن قال المشهورة والعقيدة
وأبن نقص عساكر أبن وقال مثله يخلق لم عارفا فقهيا

من كان العلم كتاب في البر عبد أبن وقال نقص الجوزي
جميع في مشاركته مع وأخبارهم الكوفيين بسير الناس أعلم

القاسإم أبو الحافظ مظفر أبن عنه روى الفقهاء مذاهب
توفى يونس أبن قال وآخرون المقرئ بن بكر وأبو الطيراني

أرخه وفيها وثلثمائأة وعشرين إحدى سإنة القعدة ذي مستهل
في النديم اسإحق بن محمد وخالفهما قايم بن مسلمة

الثمانين. بلغ وقد وعشرين اثنين سإنة فقال الفهرسإت
الفقهاء أحد الناطفي العباس أبو عمر بن محمد بن أحمد

في والواقعات مجلد في والفروق الجناس كتاب له الكبار
والناطفي وأربعمائأة وأربعين سإت سإنة بالري توفي مجلدات

وبيعه. الناطف عمل إلى نسبة
الدين زين القاسإم أبو وقيل نصر أبو عمر بن محمد بن أحمد

الزيادات كتاب له ببخارى محلة العتابية إلى نسبه العتابي
الكبير الجامع وشرح مجلدات أربع الفقه جوامع وكتاب
وثمانين سإت سإنة من الحد سإوما مات الصغير الجامع وشرح

وكانت القرآن تفسير كتاب وله قلت ببخارى وخمسمائأة
قال السبعة الفقهاء بمقبرة ودفن الظهر وقت وفاته

القرآن وتفسير والزيادات الكبير الجامع صنف الذهبي
عنه. وأخذ الكردري الئأمة شمس ولزمه

على الفقه درس قطع أل نصر أبو محمد بن محمد بن أحمد
أتقنه حتى الحساب وقرأ فيه برع حتى القدوري الحسين أبي

الحدث على فظهر حدث إلى ومال القدوري مختصر وشرح
قلت اليسرى يده فقطعت فيها شاركه بأنه فإنهم سإرقة
كانت حرب في قطعت يده إن الوفيات في الصفدي حكى
وسإبعين أربع سإنة مات أعلم والله والتتار المسلمين بين
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وأربعمائأة.
تفقه الكاشاني الغزنوي سإعيد بن محمود بن محمد بن أحمد
جماعة به وتفقه العلوي الحسيني يوسإف بن أحمد على

الفقه في ومقدمة العلماء اختلف روضة كتاب وصنف
روضة وكتاب الفقه أصول في وكتاب بالغزنوية عرفت

روضة من المنتقى وكتاب الدين أصول في المتكلمين
ثلث سإنة بعد بحلب مات الفقه في البدايع وكتاب المتكلمين

وكتاب بالكاشاني الغزنوي ليس قلت وخمسمائأة وتسعين
درس معيد الغزنوي وكان الغزنوي ل للكاشاني البدايع

أعلم. والله الكاشاني
له محمد أبو الدين نور الصابوني بكر أبي بن محمود بن أحمد

صفر عشر سإادس الثلثاء ليلة توفي الدين أصول في البداية
شمس على الصابوني تفقه قلت وخمسمائأة ثمانين سإنة

ودفن المغرب صلة وقت وفاته وكانت الكردري الئأمة
الدين. أصول في المغنى كتاب وله السبعة القضاة بمقبرة

تفقه القنوي العباس أبو الرحمن عبد بن مسعود بن أحمد
الجامع شرح في التقرير كتاب وله الخبازي عمر الجلل على

شرح وله الحسن أبو أبنه أكمله مجلدات أربع في الكبير
بدمشق. مات أحمد الطحاوي عقيدة
الدين برهان الحسيني المعالي أبو ظاهر بن ناصر بن أحمد
والفقه التفسير يعرف مفتيا عابدا زاهدا علمة إماما كان

أصول في وكتابا مجلدات سإبع في تفسيرا صنف والصول
قلت انتهى وسإتمائأة وثمانين تسع سإنة شوال في مات الدين
منهم. السإم بهذا يسمى وممن

شييهاب الحلييبي العينتييابي أيييوب بن إبراهيم بن أحمد
ودرس أفييتى بدمشييق العسييكر قاضييي العبيياس أبييو الدين
مجمييع وشييرح المنقييول ميين النقييول وحييرر وجنييس ونوع

شييرح وسإييمي الصييول فييي والمغنييى الفقييه في البحرين
بدمشييق وسإيبعمائأة وسإتين سإبع سإنة توفي المنبع المجمع

الستين. جاوز وقد
شييهاب الحلييبي المقييري داود بيين إبراهيييم بن وأحمد

فقيهييا كييان البرهييان بييابن المعروف العباس أبو بن الدين
شييرح مفيدة ومصنفات عديدة علوما في مشاركة له فاضل

وفيياته وكييانت والكييبير الصييغير بييه فييانتفع الكييبير الجييامع
وسإبعمائأة. وثلثين ثمان سإنة رجب عشر سإادس
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القضيياة قاضييي الغنييي عبييد بيين إبراهيييم بيين وأحمييد
الصييدر علييى تفقييه السييروجي العبيياس أبييو الييدين شمس

علي بن أسإحق ظاهر أبي الدين ونجم العز أبي بن سإليمان
ووضع أفتى وصنف المصرية بالديار القضاء ولى يحيى بن

كتيياب إلى فيه انتهى الغاية سإماه الهداية كتاب على شرحا
بالمدرسإيية تييوفي ضييخمة مجلييدات سإييت فييي اليمييان

سإنة رجب عشر ثاني الخميس يوما في بالقاهرة السيوفية
الشييافعي الميياما قبيية بجوار بتربته ودفن وسإبعمائأة عشر
وسإتمائأة. وثلثين سإبع سإنة ومولده عنه الله رضي

بييابن المعييروف الييدين شييهاب الحسيين بيين وأحمييد
علييى الصييغناقي شرح وانتخب بالحسامية دّرس الزركشي

ثيياني فييي مييات كثيرة علوما في مشاركة له وكانت الهداية
سإييبع سإيينة وقيييل وسإييبعمائأة وثلثين ثمان سإنة رجب عشر
جمادى. في

عييرف المييروزي حامييد أبو علي بن الحسين بن وأحمد
علييى تفقييه سإمرقند تاريخ في سإعد أبن قال الطبري بابن

وكان بخاري أمل الحاكم قال الكثير وصنف وغيره الكرخي
وسإييبعين سإييبع سإيينة مييات حنيفيية أبييي بمييذهب عارفييا

وسإتمائأة.
أبييو الييدين تيياج مكتييوما بيين أحمييد بيين القادر عبد بن وأحمد
عن الحديث وأخذ واللغة والنحو الفقه جمع القيسي محمد

والييدر النحيياة تاريييخ وصيينف وطبقتهييم علف أبيين أصحاب
فييي مولييده القييرآن تفسييير في المحيط البحر من اللقيط
وسإييتمائأة وثمييانين اثنييين سإيينة الحجة ذي من الول العشر
وسإبعمائأة. وأربعين تسع سإنة ووفاته
تلقيييح كتيياب لييه الحبييوبي إبراهيييم بيين الله حب بن وأحمد

الفروق. في العقول
وأحمد بن عثمان بن إبراهيم بيين مصييطفى بيين سإييليمان
بن صبيح الجوزجيياني لييه كتيياب الفييرق والتشييبيه وكتيياب
التوبة ذكره عبد القادر في الجاوهر تاج الدين المييارديني
المعروف بابن التركماني قال الصفدي كان إمامييا مجيييدا
وفقيها مفيييدا لييه تعليقيية علييى المحصييل وتعليقيية علييى
المنتخب فييي أصييول الفقييه وثلث تعيياليق علييى خلصيية
الدلئأل فييي تنقيييح المسييائأل الولييى فييي حييل مشييكلته
وتبين معضلته وشرح ألفيياظه وتفسييير معييانيه لحفيياظه
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والثانية في ذكر ما أهملييه ميين مسييائأل الهداييية والثالثيية
فييي ذكيير أحيياديثه والكلما عليهييا وشييرح الجييامع الكييبير
وشرح الهداية ولم يكمله وكتيياب أحكيياما الرمييي والسييبق
والمحلل وكتابين في الفرائأض مبسييوطا وآخيير متوسإييطا
وشرح المقرب لبن عصييفور فييي النحييو وشييرح عييروض
أبيين الحيياجب وشييرح الشمسييية فييي المنطييق وشييرح
التبصرة في الهيئة وكتاب البحاث الجلية في الييرد علييى
أبن تيمية وكانت وفاته بالقاهرة مسييتهل جمييادى لولييى
سإنة أربع وأربعين وسإبعمائأة ودفن بتربة أبيه خييارج بيياب
النصر ومولده بالقيياهرة سإيينة إحييدى وثمييانين وسإييتمائأة.
وأحمد بن علي بن أحمد فخيير الييدين أبييو طييالب الشييهير
بابن الفصيح دّرس ببغداد وقدما دمشق فأعاد وأفيياد فييي
حييل المشييكلت والغييوامض ونظييم الكنييز فييي الفقييه
والسراجية في الفرائأض والمنار في أصول الفقه ونظم
شاطبية أظهر رمزها وجاءت أصغر من الشاطبية وسإييمع
على الصاغاني وروى عنه كتب إليه الشيخ أثير الدين أبييو

حيان لما قدما دمشق قصيدا منها: 
الشاما شرف
رباه واسإتنارت

 أبن الئأمة بإماما
الفصييح

دروس له يوما كل
عيليوما

 وفكر عذب بلسان
صحيح

شعبان من السادس الحد يوما بدمشق وفاته وكانت
وسإتمائأة ثمانين سإنة ومولده وسإبعمائأة وخمسين خمس سإنة
الثمانين. قارب وقد

الدمشقي العباس أبو الدين شرف منصور بن علي بن وأحمد
العز أبي أبن الدين صدر عن المصرية بالديار القضاء ولى

الياسإوفي الدين صدر منه وسإمع وحدث الحديث وسإمع
الفقه في المختار اختصر وغيرهما الحباني الدين وشهاب
في عقيدة وله يكمله ولم شرحا عليه وعلق التحرير وسإماه
شهر من العشرين الثنين ليلة توفي ذلك وغير الدين أصول

بدمشق. وسإبعمائأة وثمانين اثنتين سإنة المعظم شعبان
النديم أسإحق بن محمد قال الوراق بكر أبو علي بن وأحمد
الطحاوي. مختصر شرح

أبي عن الكتب دّون القاضي الزينبي عيسى بن وأحمد
قال الخصاف طبقة في الصيمري وذكره الجوزجاني سإليمان
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أياما في اسإتعفى ثم بغداد جانبي أحد في القضاء له وكان
بالعبادة. واشتغل بيته ولزما بالله المعتضد

السمعاني قال الشحري القاضي خلف بن كامل بن وأحمد
والتواريخ والدب الناس وأياما والقرآن بالحكاما عالما كان
بن محمد عن وحدث الكوفة قضاء ولى مصنفات فيها وله

سإنة المحرما في ومات وغيره الدارقطني وعنه وغيره الجهم
وثلثمائأة. خمسين

النيسابوري الحسين أبو الله عبد بن محمد بن وأحمد
الكرخي الحسن أبي على تفقه الحرمين بقاضي المعروف

خليفة وأبا سإفيان بن الحسن وسإمع الدباس طاهر وأبي
حضرت قال الحاكم عنه روى والطبقة الحباب بن الفضل
تتظلم امرأة فقامت الوزير عيسى بن لعلي النظر مجلس

مجلسه يوما وكان غدا إلي تعودين فقال التركات صاحب من
في اليوما تكلموا لنا قال الفريقين فقهاء اجتمع فلما للنظر
فقهاء بعض مع فيها فتكلمت قال الرحاما ذوي توريث مسألة

ففعلت إلي غدا بها وبكر المسألة هذه صنف فقال الشافعية
ضحوة كان فلما وانصرفت الجزء مني فأخذ إليه بها وبكرت
قد الحسين أبا يا فقال حضرته إلى الوزير طلبني النهار

فقال وتأملها المؤمنين أمير بحضرة المسألة تلك عرضت
ولكن الجانبين أحد لقلدته حرمات عندنا الحسين لبي أن لول

الحرمين قلدته وقد الحرمين من أجل أعمالنا في ليس
الحاكم قال العهد إلي وصل وقد الوزير عند من فانصرفت

أبا القاضي إن الحكاية هذه في مشايخنا بعض وزادني
أمير رضى أن بعد الوزير الله أيد للوزير قلت قال الحسين

أمره ينجز أن الوزير على وجب وتأملها المسألة المؤمنين
وفعله إليه أجاب وإنه الرحاما ذوي إلى السهم يرد بأن العالي

وعشرين حادي السبت نهار ضحوة وفاته وكانت الحاكم قال
وثلثمائأة. وخمسين إحدى سإنة المحرما
الحافظ الفقيه البرتي العباس أبو عيسى بن محمد بن وأحمد
بن محمد كتب عنه وروى الجوزجاني سإليمان أبي على تفقه

ثقة كان الخطيب قال المسند وصنف قلت وحدث الحسن
ليلة عشرة لتسع السبت ليلة مات والعبادة بالصلح يذكر حجة
ومائأتين. ثمان سإنة الحجة ذي من خلت

رشاد أبو الفضائأل ذو القاسإم بن محمد بن وأحمد
في وكتاب التأريخ في كتاب له فاضل أدبيا كن الخسيكتي
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الزند سإقط شرح في زوائأد وكتاب كذا عليك كذب قولهم
الصفدي. قاله وخمسمائأة وعشرين ثمان سإنة توفي
نصر أبو الكبير الماما الوبري مسعود بن محمد بن وأحمد
مجلدين. في الطحاوي مختصر شرح

النحو في المصباح شرح الجندي عم بن محمود بن وأحمد
للمطرزي.

العقيلي جعفر أبي بن الحسن أبو زهير بن يحيى بن وأحمد
السمناني أحمد بن محمد جعفر أبي على الفقه قرأ الحلبي

الفضل أبو عنه وروى إليه المنسوب التعليق عنه وعلق بحلب
الخلف فيه ذكر كتابا صنف جرادة أبي بن أحمد بن الله هبة
أربع سإنة وحج عنهم به تفرد وما وأصحابه حنيفة أبي بين

سإنة مولده وكان بتبوك العرب وأخذته وأربعمائأة وعشرين
وثلثمائأة. ثمان

بن الحسن عن الفقه حمل الخطيب قال بهلول بن أسإحق
مذاهب وله يوسإف أبي صاحب موسإى بن الهيثم وعن زياد

والبصرة والكوفة بغداد إلى الحديث طلب في رجل اختارها
عنه وحدث والطبقة عيينة بن سإفيان سإمع والمدينة ومكة

المتضاد وسإماه الفقه في كتابا وصنف وغيره الدنيا أبي أبن
توفي العلوما أنواع في وغيره والمسند القراءات في وكتابا

ومائأتين. وخمسين سإت سإنة
واحد الماما صاحب الكوفي الفقيه عمرو أبو عمرو بن أسإد

من أول قال نعيم أبي إلى بإسإناده الصيمري روى العلما
وثمانين ثمان سإنة ومات عمرو بن أسإد حنيفة أبي ُكتب كتب

ومائأة.
الفروق كتاب له الكرابيسي الحسين بن محمد بن أسإعد

جمال حفص أبي مختصر شرح وهو الفقه في والموجز
السإلما.

درس الشيرازي الدين شرف القاضي إبراهيم بن إسإماعيل
إليه أرسإل مشهورة الفرائأض في مصنفات وله بالطرخانية

وأقاما فعزل فامتنع والرمان التمر نبيذ بإباحة يفتي أن
سإنة الذهبي وقال وسإتمائأة ثلثين سإنة مات أن إلى بمنزله

وعشرين. تسع
إسإماعيل بن حماد بن الماما العظييم أبييي حنيفيية تفقييه
على أبيه والحسن أبن زياد وسإمع أباه وماليك بين مغيول
وعمر بن ذر والقاسإم بن معن وحدث فروى عنه عمير إن
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إبراهيم النسفي وسإييهل بيين عثمييان العسييكري وآخييرون
تولى قضاء البصرة والرفة وكان إماما عالما عارفا بصيرا
بالقضاء محمود السيرة فقيها عارفييا بالحكيياما والوقييايع
دينا صالحا عابدا صنف الجامع في الفقه عن جده الميياما
العظييم أبييي حنيفيية وكتيياب الييرد علييى القدرييية وكتيياب
الرجاء وتفقه عليه أبو سإعيد الييبردعي ولييه رسإييالة إلييى
البسييتي أطنييب الخطيييب وغيييره فييي فضييائأله ومنيياقبه
تيييييييوفي سإييييييينة اثنيييييييتي عشيييييييرة وميييييييائأتين.
أمير كاتب بن أمير عمر العميد بن العميد أمير غييازي أبييو
حنيفيية الفييارابي التقيياني ولييى تييدريس مشييهد الميياما
بظيياهر بغييداد وقييدما دمشييق مرتييين اجتمييع فييي الولييى
بالمير يلبغا نائأب السلطنة واختص بييه وتكلييم عنييده فييي
مسألة رفع اليدين وأراد إبطاله فدفعه الشيخ تقي الدين
السبكي ثم قدما ثانيا فييي العاشيير ميين رجييب سإيينة سإييبع
وأربعين وسإبعمائأة ثم حضيير إلييى مصيير فييي صييفر سإيينة
إحييدى وخمسييين فعظمييه المييير صييرغتمش الناصييري
ودرس بالجيامع الميارداني فلمييا عميير المييير صيرغتمش
مدرسإته المجاورة لجامع ابن طولون أجلسه بهييا مدرسإييا
قال ابن حبيب كان رأسإا في ميذهب الحنفيية بارعيا فيي
الفقييه واللغيية والعربييية كييثير العجيياب بنفسييه شييديد
التعصب على من خالف المسطور في طرسإة قلييت يييدل
علييى ذلييك قييوله فييي آخيير شييرح الخسيييكتي فلييو كييان
السإلف بالحييياة لقييال أبييو حنيفيية اجتهييدت ولقييال أبييو
يوسإف نار البيان أوقييدت ولقييال محمييد أحسيينت ولقييال
زفيير أتقنييت ولقييال الحسيين أمعنييت ولقييال أبييو حفييص
أنعمت فيمييا نظييرت ولقييال أبييو منصييور حققييت ولقييال
الطحيياوي صييدقت ولقييال الكرخييي بييورك فيمييا نطقييت
ولقال الجصاص أحكمت ولقال القاضييي أبييو زيييد أصييبت
ولقال شمس الئأمة وجدت ما طلبت ولقال فخر السإلما
مهدت ولقال نجم الدين النسييفي بهييرت ولقييال صيياحب
الهداية يييا غييواص البحيير عييبرت ولقييال صيياحب المحيييط
فقت فيما أسإييررت وأعلنييت إلييى غييير ذلييك ميين كبرائأنييا
الذين ل يحصى عددهم رحمة الله عليهم ولقال المتنييبي

أنت من فصحاء الغاريب.
 ل بسواهم وحشيةإل النفخات مسكية
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 تعبقأنها
المتقدمين كتب في تجده ل مما مباحثه بعض في وقال

ونادرة البيان غاية وسإماه الهداية شرح صنف المتأخرين ول
التبيين وسإماه الخسيكتي وشرح الزمان آخر في القران

صحة عدما في وأخرى اليدين رفع مسألة في رسإالة وله
التاسإع السبت ليلة بإتقان وله البلد من موضعين في الجمعة

وجد كما وسإتمائأة وثمانين خمس سإنة شوال شهر من عشر
ثمان سإنة شوال عشر حادي السبت يوما وتوفى خطه في

وسإبعمائأة. وخمسين
علي بن بركة بن أحمد بن الحسين بن بركة بن علي بن بركة

على يشتمل الوكالة صناعة في الله كتاب له الخطاب أبو
خمس سإنة الول ربيع في مات فنه في حسن وهو الشروط

وسإتمائأة.
الدين نجم شجاع وأبو الفضائأل أبو منكوبرس ويقال بكبرس
بالفقه عارف فقيه الله لدين الناصر الماما مولى التركي

الخمسين بعد ببغداد ومات الجناد زي يلبس وكان والصول
القدوري مختصر نحو الفقه في الحاوي كتاب وله وسإتمائأة

عنه وحدث اللمع النور سإماه الطحاوي عقيدة شرح وله
منتصف وفاته الذهبي أرخ قلت انتهى الدمياطي الحافظ

الحرف: هذا وسإتمائأة: وفي وخمسين اثنتين سإنة صفر
بن الله عبد بن بردعة أبي بن أسإد بن قتيبة بن بكار

صاحب الحرث بن نفيع بكرة أبى ابن الله عبيد بن بشير
مصر قاضي البكراوي. البصري بكرة )ص( أبو الله رسإول

عنه روى والطبقة هرون بن ويزيد الطيالسي داود أبا سإمع
وغيرهم خزيمة وابن تصحيحه في عوانة وأبو فأكثر الطحاوي

واحد غير ذكرها جمة مناقب وله الرازي هلل علي وتفقه
العصر حافظ ومولنا سإيدنا واسإتوفاها التراجم أصحاب من
ودخلها المتوكل قبل من مصر ولي القضاة في كتابه في
وأربعين سإت سإنة الخر جمادى من خلون لثمان الجمعة يوما

والسجلت المحاظر وكتاب الشروط كتاب صنف ومائأتين
في بكار نظر زولق ابن وقال والعقود الوثائأق وكتاب

لبعض فقال حنيفة أبي على ردا فيه فوجد المزني مختصر
ففعل به إبراهيم أبي من الكتاب هذا واسإمعا أذهبا شهوده

سإمع أنه المزني على عنده وشهدا بكار القاضي إلى وعادا
نقول أن لنا اسإتقاما الن بكار فقال ذلك يقول الشافعي
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ونقض الشافعي على فيه رد كتابا صنف ثم الشافعي قال
اثنين سإنة مولده الطحاوي قال حنيفة أبي على رده فيه

الحجة ذي من بقين لست الخميس يوما ووفاته ومائأة وثمانين
ذي من خلون لست يونس ابن وقال ومائأتين سإبعين سإنة

في السجن في يحدث المسالك في وقال أعلم والله الحجة
انقطاع طولون ابن إلى شكوا الحديث أصحاب لن فيه طاق

ففعل. الحديث من له الذن وسإألوه بكار من الحديث اسإتماع
الموزي جمونة بن مريم أبي بن نوح عصمة ابي لقب الجامع

كان لنه وقيل حنيفة ابي فقه جمع من أول لنه بذلك لقب
ومجلس للثر مجلس مجالس أربعة له العلوما بين جامعا

عن روى للشعر ومجلس للنحو ومجلس حنيفة أبي لقاويل
ومائأة وسإبعين ثلث سإنة مات حيان ابن ومقاتل الزهري

المنصور. جعفر لبي مرو قضاء على وكان
النسفي المستغفر بن المعتز بن محمد بن جعفر

عصره في النهر وراء بما يكن لم نسف خطيب المستغفري
وله صدوقا حافظا كثرا فاضل محدثا فقيها كان مثله

قلت انتهى بنسف وأربعمائأة خمسين سإنة مولده مصنفات
وكتاب الصحابة معرفة وكتاب وكش نسف نأريخ مصنفاته من

)ص( وكتاب النبي خطب وكتاب المنامات وكتاب الدعوات
غير وله الشمائأل وكتاب القرآن فضائأل وكتاب النبوة دلئأل

ومنهم. الكتب من ذلك
فقهاء إجلء من محمد أبو السإترابادي طرخان بن جعفر

الحديث في ثقة كان وقال الودني ذكره حنيفة أبي أصحاب
تصانيف. فيه وله

بالتباني الشهير المبلني الثبري يوسإف بن أحمد بن جلل
قواما والعلمة السكاكي الدين قواما العلمة عن الفقه أخذ

بن الدين جمال الشيخ عن والعربية كاتب أمير التقاني الدين
أما بن الدين وبدر عقيل بن الدين شهاب والشيخ هشاما
الشيخ على بعضه أو البخاري صحيح سإمع إنه وذكر قاسإم
نحويا أصوليا فقيها وكان التركماني بن الدين علء الماما
وسإئل طويلة مدة والفتوى والفادة للشتغال انتصب بارعا

ومدرسإة الصرغتمشية تدريس وولى فامتنع الحنفية بقضاء
واختصر المنار شرح الفقه أصول في وصنف الجاي السيفي
وله مغلطاي بن الدين لعلء الصحيح الجامع شرح في التلويح

ترجيح في ومختصر الحاجب ابن إيضاح على مختصر شرح
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لم البزدوي على وتعليقة حنيفة أبي العظم الماما مذهب
تكمل لم الحديث في النوار مشارق على وقطعة تكمل

عليه جمع الفقه في ومنظوما تكمل لم التلخيص على وقطعة
زيادة في ورسإالة مجلدات أربع في الفتوى من يناسإبه ما

مواضع في الجمعة صحة عدما في ورسإالة ونقصانه اليمان
الفرض بين الفرق في وأخرى البسملة في ورسإالة البلد من

عشر ثالث الجمعة يوما في الله رحمه توفى والواجب العملي
وسإبعمائأة. وتسعين ثلث سإنة رجب

وكان عنه اسإتعفى ثم القضاء ولى اللؤلئي زياد بن الحسن
يوسإف أبي إلى يختلف وكان نفسه يكسو كما مماليكه يكسو
بن الحسن من أفقه رأيت ما آدما بن يحيى قال زفر والي
يقول زياد بن الحسن سإمعت سإماعة بن محمد وقال زياد

إليها يحتاج كلها حديث ألف عشر أثنى جريج أبن عن كتبت
سإنة توفي المقالت كتاب صنف المبسوط في قال الفقهاء

ومائأتين. أربع
عبييد بيين محمييود القاسإييم أبييي بيين منصور بن الحسن

فخير خيان بقاضيي المعيروف الفرغاني الوزجندي العزيز
أبييي بيين إسإماعيل بن إبراهيم أسإحق أبي على تفقه الدين
عبييد بيين علييي الحسيين أبييي الييدين وظهييير الصفاري نصر

أسإييفار أربعة في الفتاوي وله وغيرهما المرغينابي العزيز
القاضيي أدب وشرح الزيادات وشرح الصغير الجامع وشرح

اثنييتين سإيينة رمضييان ميين النصييف ليليية للخصيياف. تييوفي
السإم. بهذا يسمى وممن وخمسمائأة وتسعين

الحسن بن أحمد أبو محمد مجد الدين المعروف بابن
أمين الدولة كان فقيها محدثا فرضيا شرح السراجية في
الفرائأض وحدث بحلب وتوفي في وقعة التتار شهيدا في
رجييييييب سإيييييينة ثمييييييان وخمسييييييين وسإييييييتمائأة.
الحسن بن أسإحق بن نبيل أبو سإعيد النيسابوري قال أبن
العييديم فييي تاريييخ حلييب سإييمع بمصيير ميين النسييائأي
والطحاوي وله كتاب الرد على الشافعي فيما خالف فيييه
القييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرآن.
الحسن بن الحظيري أبو علي الفارسإي قال عنه إنه قال
أنييا ميين ولييد النعمييان بيين المنييذر وولييدت بقرييية تعييرف
بالنعمانية وانتحلت مذهب النعمان أبي حنيفة رجمه اللييه
وانتصرت له فيما وافق اجتهادي قال وكان عالما بفنييون
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من العلم وكان يحفظ كتاب التفسير لتاج القراء والجامع
الصغير لمحمد بن الحسن الشيييباني نظيير النسييفي إلييى
تفسييير لييه وصييل إلييى "تلييك الرسإييل" واختصيير كتيياب
الفصاح في شرح الحاديث الصييحاح وسإييماه الحجيية ولييه
كتاب اختلف الصحابة والتييابعين وفقهيياء المصييار قلييت
قال الذهبي رأيت مجلدا من أماليه في سإنة سإييبع وسإيينة
ثمان وسإيينة تسييع وثمييانين وخمسييمائأة سإييمع كييثيرا ميين
الميياما ظهييير الييدين حسيين بيين علييي بيين عبييد العزيييز
وإبراهيييم بيين إسإييماعيل الصييفاري روى عنييه الحصيييري
واللييييييييييييييييييييييييييييييييه أعلييييييييييييييييييييييييييييييييم.
والحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي النحوي قرأ
القرآن على أبين مجاهيد واللغية عليى أبين درييد والنحيو
علييى السييراج ودّرس فييي القييراءات والفقييه والفرائأييض
والنحييو واللغيية والحسيياب والكلما والعييروض والقييوافي
وشرح كتاب سإيبويه فأجاد فيه وله كتيياب ألفييات القطييع
والوصل وكتاب القناع في النحو لكن أكمله ولده يوسإف
وجزء أخبار النحاة تييوفي فييي رجييب سإيينة ثمييان وسإييتين
وثلثمائأيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية.
والحسن بن محمييد بيين الحسيين بيين حيييدر أبييو الفضييائأل
الصاغاني الماما في كل فن قال الحافظ الدمياطي كان
شيخا صالحا صدوقا صموتا عن فضييول الكلما إمامييا فييي
اللغة والفقه والحديث قييرأت عليييه وحضييرت دفنييه بييدار
الحريم الطاهري صنف كتاب مجمييع البحرييين فييي اللغيية
أثنى عشر مجلدا وكتيياب العبيياب الزاخيير فييي اللغيية فييي
عشرين مجلدا ولم يتم وكتاب الشوارد في اللغيية وكتيياب
توشيح الدريدييية وكتيياب الييتراكيب وكتيياب فعييال وكتيياب
فعلن وكتيياب النفعييال وكتيياب فعييول وكتيياب الضييداد
وكتاب أسإماء السعادة وكتاب أسإماء السإد وكتاب أسإييماء
الذئأب وكتاب العروض وكتاب تعزيز بيتي الحريري وكتابييا
فييي علييم الحييديث وكتيياب مشييارق النييوار فييي أحيياديث
الصحيحين وكتاب مصباح الدجى وكتاب الشمس المنيييرة
وشرح البخاري في مجلد وكتاب در السحابة فييي معرفيية
صفات الصحابة وكتاب الضعفاء وكتيياب الفرائأييض وشييرح
أبيييات المفصييل وكتيياب تكمليية العزيييزي وكتابييا فييي

التصريف وكتاب مناسإك الحج وختم بأبيات هي هذه: 
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الكعبة إلى شوقي
زادا قد الغراء

 القلص فاسإتحمل
اليزادا الوخادة

الحنظل أراقك
منتجيعيا العامي

 انتجع وغيرك
وازدادا السعيدان

حتى سإرحك أتعبت
كثب عن لص

 والصعب رزحا نياقها
منيقيادا

ما علئأق فاقطع
نشب من تحويه

 اليليه واسإتودع
وأولدا أميوال

يوما في وخمسمائأة وسإبعين سإبع سإنة مولده وكان
شعبان عشر تاسإع الجمعة ليلة ووفاته صفر عاشر الخميس

أعلم. والله ببغداد وسإتمائأة خمسين سإنة
محمد أبو ذكوان بن يحيى بن فضل بن جعفر بن الحسين
نقل الذي وهو يوسإف أبي على تفقه الصفهاني الميداني

عن روى بمذهبه وأفتى أصفهان إلى حنيفة أبي فقه
مات صحيحه في مسلم به صرح قلبة أبو وعنه السفيانين

ومائأتين. عشرة اثنتي سإنة
الييدين حسيياما علييي بيين الحجيياج بيين علي بن الحسين

الكييافي أيضييا وصيينف حلييب قييدما الهداية شارح الصغناقي
قلييت وسإييبعمائأة عشيير سإيينة دمشييق وقييدما البزدوي شرح

الخسيييكني الحسيياما إلييى المنسييوب المختصيير وشييرح
الييدين أصييول فييي التمهيييد وشييرح بييالمنتخب المسييمى

حييافظ الميياما علييى تفقييه النسييفي المعييين أبييي تصيينيف
بن محمد الدين فخر والماما نصر بن محمد بن محمد الدين
محمييد الييدين ناصر القضاة قاضي وأجاز المايمرغي محمد

سإيينة رجييب فييي العييديم بييابن الشهير عمر الدين جمال بن
بحلب. وسإبعمائأة عشرة إحدى

شييرح لييه بييالنجم المعييروف أسإييعد بيين محمييد بيين الحسين
أييياما فييي بحلييب كييان والواقعات والفتاوى الصغير الجامع

زنكي. بن محمود متملكها
حنيفية أبيي مسند جامع البلخي حسن بن محمد بن الحسن

الييذهبي أرخ قلييت وخمسييمائأة وعشييرين اثنييتين سإنة مات
ومحييدث بغييداد أهييل مفيييد كييان وقال سإت سإنة في وفاته
اللييه عبييد وأبييي النبيياري الحسييين أبييي ميين سإييمع وقتييه

الجييوزي وأبيين عسيياكر أبيين عنييه روى وطبقتهييم الحميدي
منهم. السإم بهذا يسمى وممن
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المييذهب فييي تفقه سإينا أبن علي أبو الله عبد بن الحسين
وأتقيين الزاهييد الله عبد أبي الماما أبن بكر أبي الماما على

الشييفاء كتيياب منهييا مصيينف مائأة يقارب ما وصنف الفنون
وكتيياب الفيييض وكتيياب الشييارات وكتيياب النجيياة وكتيياب

ورسإييالة يقظييان حييي ورسإييالة النظيير وميييزان القييانون
ولييد وغيييره الطب فنون في ونظم الطير ورسإالة سإلمان

وتصييدق مييوته مرض في تاب ويقال وثلثمائأة سإبعين سإنة
وجعل مماليكه واعتق عرفه من على المظالم ورد معه بما

الجمعيية يييوما بهمييدان ومييات ختميية أياما ثلثة كل في يختم
وأربعمائأيية. وعشييرين ثمييان سإيينة رمضييان شييهر فييي

اللييه عبييد أبييو جعفيير بيين محمييد بيين علييي بيين والحسييين
ببغييداد الحنفييية إميياما هييو الباجي الوليد أبو قال الصيمري

محمييد بيين هلل بكيير أبي عن روى خبيرا عالما قاضيا وكان
وسإييمع شيياهين بيين حفييص وأبييي الييرازي هلل أخييي بيين

وخمسييين إحييدى سإيينة مولييده الخطيييب قييال الييدارقطني
سإيينة شييوال عشيير حييادي الحييد ليلة في ووفاته وثلثمائأة

عيدة الطحياوي مختصير شيرح وليه وأربعمائأية وثلثين سإت
وأصحابه. حنفية أبي أخبار في ضخم ومجلد مجلدات

روضيية كتيياب لييه الزندوسإييي البخيياري يحيييي بن والحسين
وقييال مصيينف فييي اسإمه رأيت كذا الفقه نظم وله العلماء

سإييقطت علييي قبييل أبو لفظه ولعل علي اسإمه القادر عبد
أعلييييييييييييييييييييييييييييييييم. واللييييييييييييييييييييييييييييييييه

الحيييض فييي مختصيير ولييه القنييية في ذكره القاضي حكيم
الفقيييييه. فيييييروع بعيييييض فيييييي وأختيييييار وشيييييرحه

الصغير الجامع على وضع الصفار الحسن أبو عمر بن خدرة
كييان الخطيييب قييال الييذهبي وقييال السييراجية وشرح كتابا

ميين أدركهييم مميين جماعيية عيين حييدث بالعقل وافر صدوقا
السييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييلف.

المنظوميية شييرح لييه القراحصيياري القاسإم آبى بن خطاب
وسإبعمائأة عشرة سإبع سإنة صفر في منه فرغ مجلدين في

بلده. إلى رجع ثم دمشق ورد وكان
لييه وزفيير الحسيين بيين محمييد أصييحاب ميين أيييوب بيين خلف

أقبل ل قال المسجد في السائأل على الصدقة منها مسائأل
وقيييل ومييائأتين خمييس سإيينة مييات عليييه تصدق من شهادة



الحنفية طبقات في التراجم تاج
 السإلمية مشكاة مكتبة

الترمييذي. لييه وخييرج ومييائأتين عشرين وقيل عشرة خمس
انتهى.

وفي هذا الحرف الخليل بن أحمد بيين محمييد بيين الخليييل
أبو سإعيد السحري قال الصفدي كان إماما في كييل علييم
شايع الذكر مشهور الفضل معروفا بالحسان في النظم

والنثر ومن شعره: 
النعمان لي سإأجعل

قدوة الفقه في
 نقل في وسإفيان

سإييدا الحاديث
ورحل والمواعظ والداب الدعوات كتاب مصنفاته ومن

سإنة الخر جمادى في بسمرقند وفاته وكانت واسإعة رحلة
وثلثمائأة. وسإبعين ثمان
يذكر ولم الضحية كتاب له القادر عبد قال الوبري خمير

فيه. الدليل
في مترجم العقل كتاب صاحب قحذما بن المحبر بن داود

كتاب في القادر عبد وذكره له أخرج ماجة ابن لن التهذيب
الحنفية. طبقات

له الهمزة بضم الودني هارون بن موسإى بن محمد بن داود
وكتاب الزمان أحداث وكتاب الصالحين ذكر كتاب منها كتب

القادر. عبد ذكره القرآن فضائأل
قال التنوخي سإعيد أبو بهلول بن إسإحاق بن الهيثم بن داود

العلم حسن لغويا فصيحا كان المحسن بن علي قال الخطيب
الكوفيين مذهب على والنحو اللغة في كتابا وصنف بالعروض

عشر سإت سإنة مات النسان خلق في كبير كتاب وله
سإنة. وثمانون ثمان وله وثلثمائأة

حنيفة أبي صاحب البصري العنبري قيس بن الهذيل بن زفر
أبو فحضره وتزوج أصحابي أقيس هو ويقول بفضله كان

هذا خطبته في حنفية أبو فقال تكلم زفر له فقال حنفية
أعلمهم من وعلم المسلمين أئأمة من إماما الهذيل بن زفر
وقال مأمون ثقة معين ابن وقال وعلمه وحسبه شرفه في
أهل من أبوه كان الخطأ قليل حافظا فقيها كان حيان ابن

في البصرة دخل مأمونا ثقة كان نعيم أبو وقال أصفهان
منها الخروج من ومنعوه البصرة أهل به فتشبث أخيه ميراث

ثمان سإنة بها ومات ومائأة عشر سإنة وولد البصرة قضاء ولي
وقد إل قول في حنفية أبا خالفت ما وقال ومائأة وخمسين
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وفيه. السين يذكر ولم به يقول حنفية أبو كان
الماما نصر أبو الغرنوي القاسإم أبي بن الله عبد بن سإعد

والملتقطات. والغوامض الغرائأب كتاب له الكبير
بن سإفيان الفهرسإت في النديم ابن قال سإحبان بن سإفيان
الكتب من وله ومتكلما فقيها وكان الرأي أصحاب من سإحبان

العلل. كتاب
على بسحور امرأته إليه بعثت زفر أصحاب من حكيم بن شداد
فقال المرأة فاتهمته الرجوع في الخادما فأبطأت خادما يدي

لها قال أن إلى بينهما الكلما وآل شيء بيننا يكن لم شداد
شيء هذا من قلبه في فوقع نعم فقالت الغيب تعلمين شداد
كفرت فإنها النكاح جدد فأجاب الحسن بن محمد إلى فكتب
ومات حرة لعلها ويقول تزوجها جارية اشترى إذا شداد وكان

أحدا الصاد حرف في يذكر ولم انتهى ومائأتين عشر سإنة آخر
وفيه.
السإلما عماد العلء أبو الله عبد بن احمد بن محمد بن صاعد

سإهل بن نصر أبي على تفقه السإتواي نيسابور قاضي
العتقاد كتاب له الخوازمي بكر أبي إلى الدب في واختلف

قصرهم إلى أشار إنه الوارث أبي بن الملك عبد فيه ذكر
قاضيا سإبعون الدار هذه من خرج وقد وقال بالبصرة العتيق

الله وإن القدر إثبات يرون كانوا كلهم حنيفة أبى مذهب على
وأبى حنفية أبي عن ذلك ويروون والشر الخير خلق تعالى

مات أنه بلغنا الخطيب قال وأصحابهم وزفر ومحمد يوسإف
وقال وثلثين إحدى سإنة وقيل وأربعمائأة وثلثين اثنتين سإنة

وثلثمائأة. وأربعين ثلث سإنة الول ربيع في ولد السمعاني
كتاب له البخاري الرشيد عبد بن أحمد بن محمد بن وطاهر

الفتاوى. خلصة وكتاب النصاب وكتاب الواقعات
الفصول له الحفصي العباس أبي بن عمر بن محمد بن طاهر

المعالي. أبو وكنيته الصول علم في
في ذكره الفوائأد صاحب الدين صدر الملقب محمود بن طاهر

وكان فتاوى له علي بن طاهر ومنهم قلت العماد فصول
الولي. بن لمحمود رفيقا

أبو النسفي الدين حافظ محمود بن أحمد بن الله عبد
المنافع وكتاب المنظومة شرح المصفي كتاب له البركات

الوافي وكتاب الوافي شرح الكافي وكتاب النافع شرح
أصول في المنار وكتاب الدقائأق كنز وكتاب أيضا تصنيفه
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الهداية شرح وكتاب الدين أصول في العمدة وكتاب الفقه
شمس على تفقه قلت وسإبعمائأة عشر سإنة ببغداد كان

منه وسإمع العتابي عن الزيادات وروى الكردري الئأمة
العمدة وشرح الكشف وسإماه المنار وشرح الصغناقي

أعلم. والله الهداية شرح له يعرف ول العتماد وسإماه
البخاري الخليل بن الحارث بن يعقوب بن محمد بن الله عبد

محمد بن الفضل عن وروى رحل تاشذموني الحارثي
سإنة الخر ربيع في ولد مكثرا وكان مندة ابن عنه الشعراني

أربعين سإنة شوال في ومات ومائأتين وخمسين ثمان
كتاب صنف مناكير وله ثقة غير مندة ابن قال وثلثمائأة

أبي مسند وصنف حنيفة أبي مناقب في السإرار كشف
متهم قال الرواس بن سإعيد أبا أن الجوزي ابن وقال حنيفة
ابن كان السإلما تأريخ في الذهبي قال قلت الحديث بوضع
فيه. الرأي حسن مندة
الفضل أبو الدين مجد بن مودود بن محمود بن الله عبد

تسع سإنة شوال سإلخ الجمعة يوما بالموصل ولد الموصلي
عارفا فقيها وكان طبرزد ابن عن وحدث وخمسمائأة وتسعين
بغداد إلى ورجع عزل ثم بالكوفة القضاء ولى بالمذهب

يوما مات حتى وأفتى حنيفة أبي الماما بمشهد ودرس
وله وسإتمائأة وثمانين ثلث سإنة المحرما عشر تاسإع السبت

وغبره المختار لتعليل الختيار زكتاب للفتوى المختار كتاب
وممن المختصر مسائأل على المشتمل كتاب وله قلت انتهى
منهم. السإم بهذا يسمى

صاحب البلخي القاسإم أبو محمود بن أحمد بن الله عبد
ببغداد أقاما اعتزال فيه وكان الكلما علم في التصانيف
شعبان في بها وتوفى بلخ إلى عاد ثم كتبه بها واشتهرت

الله الخطيب.وعبد ابن ذكره فيما وثلثمائأة عشرة تسع سإنة
ولي بالناصحي المعروف النيسابوري محمد أبو الحسين بن

أحمد بن بشر عن بها وحدث بغداد وقدما بخراسإان القضاء
الضرائأب ابن منه وسإمع والطبقة حمدان وابن السإفرائأني

اختصره الفقه في مختصر وله الملء مجلس وعقد وغيره
وأربعمائأة. وأربعين سإبع سإنة توفى الخصاف كتاب من

المعروف الله عبد أبو الدين تاج البخاري علي بن الله وعبد
وسإبعمائأة وعشرين أثنين سإنة بسنجار ولد منصور بقاضي
نظم وغيره عيسون ابن حسن الدين عز الشيخ على وتفقه
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البحر كتاب وله الفرائأض في والسراجية الفقه في المختار
الربعة الئأمة مذاهب بين فيه جمع الفتاوى في الجاري
وله المطاع سإلوان ونظم والتابعين الصحابة بعض وأقوال
ثمانمائأة. سإنة بدمشق توفى الخلق مكارما في قصيدة

هو النجار ابن قال ناتقيا بن الحسين بن محمد بن الله وعبد
صحيح حسن خط له مطبوع أديب بالبزاز المعروف الحنفي

لم القرآن مشتبهات في الجمان كتاب منها ملح ومصنفات
في ولد ذلك وغير الرسإائأل في الكتاب وملح مثله إلى يسبق

الحد يوما وتوفى وأربعمائأة عشر سإنة القعدة ذي من النصف
وأربعمائأة. وثمانين خمس سإنة المحرما رابع
أسإماء في المعجم مصنف الحافظ جامع بن الباقي عبد

الحنفية. طبقات في القادر عبد ذكره الصحابة
كاب له مازندران مفتي الدين زين احمد بن الجبار عبد

الخمسمائأة. حدود في كان الفرائأض في الخلصة
البصرة من أصله حازما أبو القاضي العزيز عبد بن الحميد عبد

الطحوي جعفر أبو عليه وتفقه العمي البكير عن الفقه وأخذ
أثنين سإنة مات بغداد من والكرخ والكوفة الشاما قضاء ولى

أدب وكتاب والسجلت المحاضر كتاب وله ومائأتين وتسعين
حنيفة أبي بمذهب عالما ورعا وكان الفرائأض وكتاب القاضي

والمقابلة والجبر والقسمة والذرع والحساب وبالفرائأض
والمناسإخات. الوصايا وغامض الدور وحساب

ركن إبراهيم بن محمد بن أميرويه بن محمد بن الرحمن عبد
سإبع سإنة شوال في بكرمان ولد الكرماني الفضل أبو الدين

إماما صار حتى وبرع فتفقه مرو وقدما وأربعمائأة وخمسين
وكتاب الكبير الجامع شرح كتاب وله بخراسإان الحنفية
ليلة بمو ومات اليضاح سإماه بكتاب وشرحه التجريد

وخمسمائأة. وأربعين ثلث سإنة القعدة ذي من العشرين
محلة قز من القزي سإعيد أبو حسكا بن محمد بن الرحمن عبد

العراق إلى رحل وثلثمائأة وسإبعين أربع سإنة توفى بنيسابور
الصغير. الجامع كتاب وصنف وحدث

الحسين بأبي تفقه السرخسي محمد بن الرحمن عبد
بالبصرة القضاء في فناب خوزسإتان بلد وقصد القدوري

وثلثين تسع سإنة رمضان من والعشرين الثالث في وتوفى
قلت المختصرين مختصر وكتاب التجريد كتاب له وأربعمائأة
السإم. بهذا يسمى وممن التجريد تكملة المعروف
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القاسإم أبو الدين وجيه العزيز عبد بن محمد بن الرحمن عبد
فيه ما مع شاعرا فاضل شيخا كان الدمياطي قال اللخمي

وطال وناظر ودّرس حنيفة أبي الماما مذهب على التبحر من
المعروفة زويلة بحارة الحنفية بالمدرسإة ودّرس عمره

عديدة علوما في تصانيف عدة وله مات أن إلى بالعاشورية
والوعظ والتفسير واللغة الربعة المذاهب في ونثرا نظما

في وسإتمائأة وأربعين ثلث سإنة مات حسن خط وله والنشاء
الدين زكي منه سإمع المقطم بسفح ودفن القعدة ذي

بقبرص ولد الذهبي وقال شيوخه معجم في ما على المنذري
كما ثلث سإنة القعدة ذي سإابع ومات وخمسين خمس سإنة
تأريخه. ذكر

بابن المعروف الحاكم سإعد أبو محمد بن الرحمن وعبد
العباس بن محمد بكر أبى على قرأ جده لقب وهو دوسإت

الكتب وصنف وأتقنها وحصلها الدواوين وسإمع الطبري
ذي في مات الفارسإي الله عبد أبو عنه روى الصول وصحح
عبد الحنفية في ذكره وأربعمائأة وثلثين إحدى سإنة القعدة
الجواهر. في القادر

السديدي محمد بن محمود بن العزيز عبد بن الرحمن عبد
الثار معاني يروي السإلما بعماد المعروف الزوزني

للطحاوي.
اللييه عبييد بيين الييرزاق عبييد بيين حنفييية أبييي بن الرشيد عبد

سإييكن طخارسإييتان من بلدة وأولج من الفتح أبو الولوالجي
جماعيية علييى وتفقييه السيييرة حسيين فاضييل إماما سإمرقند

وسإييتين سإييبع سإيينة الول جمييادى فييي وولد المالي وكتب
وذكييره قلييت وخمسييمائأة الربعييين بعييد ومييات وأربعمائأيية

وفاتهم. تعرف لم الذين من الطبقة هذه في الذهبي
الييبزدوي شييرح لييه البخيياري محمييد بن أحمد بن العزيز عبد

قلييت ومييات النكيياح إلييى الهداية وشرح الخسيكتي وشرح
لشييرح وضييعه وكييان المييايمرغي محمييد الميياما على تفقه

الكاكي. القواما بسؤال المذكورة الهداية
الئأميية شييمس صييالح بيين نصيير بيين أحمييد بيين العزيييز عبييد

الحنفية إماما المبسوط صاحب الحلواء لبيع نسبة الحلواني
ّدث ببخارى وقته في على وتفقه عنجار الله عبد أبي عن ح

بكييش وأربعمائأيية وأربعين تسع أو ثمان سإنة توفى جماعتة
ابيين الحسييين أبييي القاضي على تفقه قلت ببخارى ودفن
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عليييه وتفقييه الزرنجييري الفضييل وأبييي النسييفي الخضيير
أبييو قييال السرخسييي الئأميية شييمس منييه وسإييمع الزرقي

سإييت سإيينة شييعبان فييي ببخييارى مييات الفرضييي العلء
سإيينة مييات معجمييه في البخشي وقال وأربعمائأة وخمسين

بخييط فييإنه أصييح سإييت سإنة الذهبي وقال وخمسين اثنتين
الفرضيييييييييييييييييييييييييييييي. شييييييييييييييييييييييييييييييخنا

أبي بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن العزيز عبد
الفضييلي زرعيية بيين رجا بن جعفر بن الفضل بن محمد بكر

فيي الزليل مين المنقيذ كتياب وليه ببخيارى تفقه النسفي
وتعليييق الصييول علييم فييي الفحييول وكتاب الجدل مسائأل
بخراسإييان القضيياء فييي ونيياب النظر علم في وبرع الخلف
وثلييثين ثلييث سإيينة الول ربيييع في أن إلى بالفتوى وأنفرد

بكفاييية يعييرف الصييول فييي الييذي كتييابه قلييت وخمسمائأة
فصول وله مجلدات أربع في يوجد الخلف وتعليق الفحول

أعلييييييييييييم. واللييييييييييييه الفتيييييييييييياوى فييييييييييييي
بيين الحسييين بيين المطلييب عبد بن الفضل بن المطلب عبد

صييالح بيين الملك عبد بن الرحمن عبد أبن الحسين بن أحمد
ولييد الحلييبي الييدين افتخار العباس بن الله عبد بن علي بن

وثلييثين تسييع سإيينة الخييرة جمييادى سإييادس فييي ببلييخ
ّدث الكييبير الجييامع شييرح ولييه وخمسييمائأة وكييان ودّرس حيي

وسإييتمائأة عشرة سإت سإنة الخرة جمادى في توفي رئأيسا
كييان هاشييم أبييو كنيتييه بالهاشييمي المشييهور هو هذا قلت

السإييناد عالي السماع صحيح دينا ورعا عاقل رئأيسا شريفا
تاريخه. في الذهبي بعضهم ذكر كثير خلق عنه روى

عبد الله بن عمر بن عيسى أبييو زيييد الدبوسإييي لييه كتيياب
السإرار وكتيياب تقييويم الدليية وهييو أول ميين وضييع علييم
الخلف توفي ببخارى سإيينة ثلييثين وأربعمائأيية وقيييل يييوما
الخميس منتصف جمادى الخرة سإنة اثنتين وثلييثين وهييو
أبيين ثلييث وسإييتين سإيينة نيياظر مييرة رجل فجعييل يتبسييم

ويضحك فأنشد أبو زيد لنفسه شعر: 
أليزميتيه إذا لي ما

حيجة
 بالضحك قابلني

والقهقيهيه
المرء ضحك كان إن

فقهه 
 الصحراء في فالدب

أفقهه ما
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في فالدب والتبسمة بالضحك ويروى قلت انتهى
وضم المهملة الدال بفتح والدبوسإي أفهمه ما الصحراء
لها يقال وسإمرقند بخارى بين قرية إلى نسبة الموحدة

النظر في المثل به يضرب ممن كان الذهبي قال دبوسإة
أيضا القصى المد كتاب مصنفاته ومن الحجج واسإتخراج

السإم. بهذا يسمى وممن أعلم والله
الحافظ محمد أبو الدين تاج ثابت بن أسإد بن الخالق عبد

وآخرين والهيتي البلخي على وتفقه بدمشق ولد الجاول
من الكثير وسإمع وكتب وأسإفهان وهمدان بغداد إلى ورحل

السإفرائأني سإهل بن وطاهر الحداد حمزة بن الكريم عبد
ّدث لشيوخه معجما وخرج وآخرين أديبا فاضل وكان به وح

سإنة بدمشق مات التذكير مجلس له وكان بالصادرية دّرس
ومعجم قلت وخمسمائأة وسإتين أربع وقيل وثمانين ثلث

بيبرس. الظاهر بخزانة شيوخه
كانت الغزنوي إبراهيم بن إسإماعيل بن منصور بن الرب وعبد

مجلدين في القدوري شرح الخمسمائأة حدود في وفاته
الخوان. ملتمس وسإماه

المفاخر أبو الدين تاج محمد بن لقمان بن الغفور وعبد
وتولى الكرماني الرحمن عبد الفضل أبي على تفقه الكردري

على شرحا وصنف محمود الدين نور للعادل حلب قضاء
والمزيد المفيد وسإماه التجريد على وشرحا الخسيكتي

تقرير في الكبير الجامع طريق على الصغير الجامع وشرح
اثنتين سإنة توفي الزهد من غاية على وكان البواب أصول

وخمسمائأة. وسإتين اثنتين وقيل وخمسين
سإالم بن الله نصر بن محمد بن محمد بن القادري وعبد

سإنة مولده القرشي الوفاء أبي بن محمد أبو الدين محيي
ّدث سإمع وسإتمائأة وتسعين سإت وصنف ودّرس وأفتى وح
في الوسإائأل وكتاب الهداية أحاديث تخريج في العناية كتاب

معاني وشرح المجموع أيضا ويسميه الدلئأل أحاديث تخريج
شيبة أبي على الرد في المنيفة الدرر وكتاب للطحاوي الئأار

واللغات السإماء تهذيب ترتيب وكتاب حنيفة أبي الماما عن
المضيئة الجواهر وكتاب النعمان فضائأل في البستان وكتاب

مجموعة ومسائأل الحديث علوما في ومختصر طبقات في
وتفسير مجلدين في الخلصة شرح من وقطعة الفقه في

وسإبعين خمس سإنة الول ربيع سإابع توفى وفوائأد آيات
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وسإبعمائأة.
الدين قطب محمد أبو أو علي أبو النور بن الكريم وعبد

سإنة وقيل وسإتمائأة وسإتين ثلث سإنة مولده الصل الحلبي
وابن المزة خطيب وابن وغازي الحراني العز سإمع أربع

شرح وألف وخّرج والنازل العالي وكتب والطبقة العماد
دون مجلدات فبلغ مصر تأريخ وعمل النصف بلغ البخاري

والمشاركة بالرجال والبصر الفهم مع ذلك غير وله التماما
الغني عبد للحافظ النبوية السيرة وشرح الفنون في الجيدة

وسإبعمائأة. وأربعين خمس سإنة رجب شهر سإخ مات
الهروي القيسي سإعيد أبو بمحمد إسإماعيل بن المجيد وعبد
وهمدان والبصرة ببغداد العلم دّرس قال عساكر ابن ذكره
سإنة توفى والفروع الصول في مصنفات وله الروما وبلد
على أتى وقد رجب شهر في وخمسمائأة وثلثين سإبع

الثمانين.
محمد أبو الدين أمين قاضي وهبان بن أحمد بن الوهاب وعبد

العادلية بالمدرسإة بالقراءات تصدر حماة قاضي الدمشقي
الفصيح ابن عن واللغة النحو وأخذ منصور ابن بالصدر وتفقه
وصنف المصري البهاء عن والصول العتابي العباس وأبي
بعقد المسمى شرحه في قاله ما على البحار درر شرح كتاب

ونظم الشرائأد قيد ونظم الشرائأد عقد حل في القلئأد
بيت ألف على تشمل رائأية قصيدة وهي الفقه في الفرائأد

أثناء في وهو توفى حبيب ابن قال النادرة الفروع في
وسإبعمائأة. وسإتين ثمان سإنة في الربعين

الكرخي الحسن أبو دلهم بن دلل بن الحسين بن الله وعبيد
وأبي حازما أبي بعد الحنفية رياسإة إليه انتهت جدان كرخ من

الرازي بكر أبو عليه تفقه أصحابه وانتشرت البرعي سإعيد
القاسإم وأبو الشاشي علي وأبو الدامغاني الله عبد وأبو

الفقر على صبورا والصلة الصوما كثير وكان التنوخي
الكبير والجامع المختصر صنف والرواية العلم واسإع والحاجة
والمخّرجة والثار والحديث الفقه وأودعها الصغير والجامع

إلى أصحابه فكتب عمره آخر في الفالج أصابه بأسإانيدها
وقال بكى بذلك الكرخي علم فلما حمدان ابن الدولة سإيف
تصل أن قبل فمات عودتني حيث من إل رزقي تجعل ل اللهم

من وكان درهم آلف عشرة وكانت الدولة سإيف صلة إليه
ومائأتين سإتين سإنة مولده هجره أصحابه من القضاء تولى
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وثلثمائأة. أربعين سإنة شعبان من النصف ليلة ووفاته
أبيه على تفقه السجري نصر أبو حاتم بن سإعيد بن الله وعبيد

بعد مات والتأريخ التصانيف صاحب هو السمعاني قال
في القادر عبد الحنفية في ذكره وأربعمائأة الربعين
الجواهر.

محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن الله عبد بن الله وعبيد
سإمع القرشي الحداء القاسإم أبو القاضي خشكان بن

على وتفقه والطرق والكتب البواب وجمع وصنف وانتخب
ّدث صاعد العلء أبي القاضي عنه روى جده عن أبيه عن و

الذهبي قال وأربعمائأة الثمانين حدود في ومات الدارقطني
عناية ذو متقن شيخ الحافظ الحاكم الحنفي النيسابوري هو

كريز عامر بن الله عبد ذرية من وهو والسماع بالحديث تامة
وقد الشمس رد تصحيح في مجلسا له ووجدت وعمر أسإن
عن أكثر الحديث نفس من عار شيعي كلما إحالة على تكلم

وفاة. له ذكر أجده ولم إسإماعيل بن الغافر عبد الحسن أبو
الشريعة صدر محمود بن الله عبيد بن مسعود بن الله وعبيد

منها مفيدة تصانيف له مدقق وحبر محقق عالم المحبوبي
وشرح بالتوضيح المسمى وشرحه الفقه أصول في التنقيح
في الله رحمه الشيخ يذكر ولم الوقاية واختصر الوقاية
وفيه. واحدا عثمان
فخر المارديني سإليمان بن مصطفى بن إبراهيم بن عثمان
إماما حبيب ابن قال التركماني بابن المعروف عمرو أبو الدين
بالجواهر مشحونة العصر وسإفينة المصرية بالديار مقدما

السيف رب عند معظما اللسان فصيح كان البحرية
محاسإنها وأخلق مأثورة أوصافها ديانة ذا والطيلسان

التدليس أهل عن معرضا والتدريس للفتاء متصديا منشورة
بالتحرير أسإراره وأظهر الكبير الجامع شرح والتلبيس
واسإتمر المنصور الملك بمدرسإة دروسإا ألقى ثم والتحبير

هصور ليث الموت من افترسإه أن إلى بصدده هو ما على
وثلثين إحدى سإنة وسإبعين إحدى عن بالقاهرة وفاته وكانت

الصدر مختصر شرح قلت رجب عشر حادي وسإبعمائأة
المذكور التأريخ في السبت ليلة وفاته كانت أيضا سإليمان
وسإتمائأة. سإتين الولى جمادى عاشر في ومولده
عمر أبو الدين فخر موسإى بن محجن علي بن وعثمان
خمس سإنة القاهرة قدما البارعي الصوفي الزيعلي
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الفقه بمعرفة مشهورا وكان وأفتى فدّرس وسإبعمائأة
مجلدات عدة في الدقائأق كنز كتاب شرح والفرائأض والنحو
رمضان في وتوفى اعتمد ما وصحح وانتقد وحرر وأفاد فأجاد
وتسعمائأة. وأربعين ثلث سإنة
إحدى رسإتغفن من الرسإتغفني الحسن أبو سإعيد بن علي
كتاب له الماتريدي منصور أبي أصحاب وأحد سإمرقند قرى

قال العلوما أنواع في والفوائأد الزوائأد وكتاب المهتدي إرشاد
الله أن تر ألم الحسن أبا يا فقال النوما في الماتريدي رأيت
الذان باسإتماع قال بماذا فقلت قط تصّل لم لمرأة غفر

المؤذن. وإجابة
بن موسإى بن الكريم عبد بن الحسين بن محمد بن علي

الفقيه البزدوي السإلما فخر الحسن أبو مجاهد بن عيسى
حنيفة أبي الماما مذهب على الطريقة صاحب النهر وراء بما

وثمانين أثنين سإنة رجب خامس الخميس يوما توفى
مجلدا عشر أحد المبسوط كتاب له بسمرقند ودفن وأربعمائأة

أصول في وكتابه الصغير الجامع وشرح الكبير الجامع وشرح
ذلك إلى أسإبق ولم أحاديثه خرجت قد قلت مشهور الفقه
الربعمائأة حدود في مولده وكان الذهبي قال الموفق والله
الخطيب. نصر بن محمد المعالي أبو عنه روى
بن محمد سإمع القمي يزيد وقيل يزداد بن موسإى بن علي
كتاب له وثلثمائأة خمس سإنة توفى وغيره الرازي حميد

قلت الشافعي أصحاب على الرد في وكتب القرآن أحكاما
وخبر والجتهاد القياس إثبات كتاب إسإحاق أبو له وذكر

بل الرأي أهل إماما وهو مصنفات له الذهبي وقال الواحد
تصر بن سإعد بن أحمد بكر أبو عنه روى عصره في مدافع
الكبار من جماعة به وتخرج وآخرون الكاغدي أصيل بن وأحمد
ّدث بنسابور وأملى بمصنفاته. وح

الدين برهان الفرغاني الجليل عبد بن بكر أبي بن علي
وكفاية البداية وكتاب الهداية صاحب الرشداني المرغيناني

والمزيد التجنيسي وكتاب مجلدا ثمانين نحو في المنتهى
وله قلت وخمسمائأة وتسعين ثلث سإنة مات الحج ومناسإك

لقي وقد الفرائأض في وكتاب النوازل مجموع مختار كتاب
السإم. بهذا يسمى وممن مشيخة لنفسه وجمع المشايخ

ابن قال الرازي الدين حساما الماما الملكي بن أحمد بن علي
الصادرية بالمدرسإة يدّرس وكان وسإكنها دمشق قدما عساكر
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في ويناظر ويشهد حنيفة أبي الماما مذهب على ويفتي
ّدث أظنه وما قال الخلف مسائأل تفقه العديم ابن وقال ح

البدر ابن عمر منه وسإمع وجماعة غانم أبو عثمان بحلب عليه
خلصة كتاب منها تصانيف له فاضل فقيها وكان الموصلي

وكانت جمعه الهموما سإلوة ومنها القدوري شرح في الدلئأل
باب خارج ودفن بدمشق وخمسمائأة وتسعين ثلث وفاته سإنة

الفراديس.
المفتي الفقيه المير الفارسإي الله عبد بن بلبان بن علي

وسإبعين خمس سإنة مولده المصري الحسن أبو النحوي
وابن سإاعد بن علي ابن ومحمد الدمياطي سإمع وسإتمائأة

الجامع تلخيص وشرح المذهب في وتقدما وغيرهم عساكر
ابن صحيح ورتب الحريص تحفة سإماه مطول شرحا الكبير
كذلك أكثره أو الطبراني معجم وعمل البواب على حبان
وسإبعمائأة. وثلثين تسع سإنة شوال سإابع توفى
الحسن أبو السإلما شيخ السعدي محمد بن حسين بن وعلي

وفقيها فاضل إماما وكان ببخارى سإكن السمعاني قال
السرخسي الئأمة شمس عنه وروى الحديث وسإمع مناظرا
ومن وأربعمائأة وسإتين إحدى سإنة ببخارى ومات الكبير السير

النتف كتاب وبأيدينا قلت الكبير السير وشرح النتف تصانيفه
أعلم. والله الغرنوي إلى يعزى
الدمشقي الحسن أبو الحسين بن علي بن خليل بن وعلي

ثمان سإنة بدمشق مولده العسكر قاضي بابن الشهير
إحدى سإنة الحجة ذي عاشر الربعاء يوما ومات وسإتمائأة
الكبير. الجامع شرح كتاب وله وسإتمائأة وخمسين

ولدت قال السباك بابن المعروف الدين تاج سإنجر بن وعلي
على تفقه وسإتمائأة وسإتين إحدى أو سإتين سإنة شعبان في

وكتب الساعاتي وابن البخاري عمر بن محمد الدين ظهير
الكبير. الجامع أكثر وشرح الفقه في أرجوزة وله المنسوب

سإليمان بن مصطفى بن إبراهيم بن عثمان بن وعلي
التركماني بأبن الشهير الدين علء القضاة قاضي المارديني

الفقه في إماما وكان وسإتمائأة وثمانين ثلث سإنة مولده
والشعر والحساب والفرائأض والصول والحديث والتفسير

كتاب له المفيدة المجاميع وجمع وصنف وأفاد ودّرس أفتى
وكتاب والمختلف والمؤتلف الحديث علوما في المنتخب
على الرد في النقي الجوهر وكتاب والمتروكين الضعفاء
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في المحصل واختصر الصلح أبن كتاب واختصر البيهقي
وسإماه الهداية ومختصر الفقه أصول في سإعدية وله الكلما

في مما الريب بهجة وكتاب يكمله ولم الهداية وشرح الكفاية
فنون عدة في مقدمات وله الغريب من العزيز الله كتاب
وسإبعمائأة. خمسين سإنة المحرما في توفى
ناظم الدين سإراج العلمة الماما الوشي عثمان بن وعلي

المالي". بدء في العبد "يقول
أبن القسم أبو محمود بن محمد بن أحمد بن محمد بن وعلي

عدة في وصنف الملوك لقي مناظرا فاضل كان الحلواني
وأربعين ثلث سإنة توفي جيد شعر وله حسنة مصنفات فنون

وأربعمائأة.
بن محمد بن أحمد بن علي بن إسإماعيل بن محمد بن وعلي

يوما ولد السمرقندي السإلما شيخ السإبيجابي إسإحاق
وخمسين أربع سإنة الولى جمادى من السابع الثنين

النهر وراء بما يكن ولم الهداية صاحب عليه تفقه وأربعمائأة
الصحاب له وظهر مثله ويعرفه المذهب يحفظ من زمانه في

لي كتب السمعاني قال الحديث وسإماع العلم نشر في وعمر
الثنين يوما بسمؤقند توفي مسموعاته بجميع بالجازة

وثلثين خمس سإنة العقدة ذي من والعشرين الثالث
الطحاوي. مختصر شرح وله وخمسمائأة

الكوفي النخعي القاسإم أبو الحسن بن محمد بن وعلي
القضاء ولى الذهبي قال كأس بابن المعروف الحنفي الفقيه
ولد من القدر كبير الفقه في إماما وكان وغيرها بدمشق
العامري عفان بن علي بن الحسن سإمع النخعي الشتر

وغيرهم مكرما بن والحسن القصار الله عبد بن وإبراهيم
وغيرهم شاهين وأبن والدارقطني هارون أبن علي أبو وعنه
وله مات ثم رمق وفيه فأخرج الماء في عاشوراء يوما غرق
المقدسإي. نصر عليه ورد الشافعي من فيه نقص كتاب

السمعاني قال التنوخي داود الفهم أبي بن محمد بن وعلي
ومائأتين وسإبعين ثمان سإنة الحجة ذي في بإنطاكية ولد

أبي على بها وتفقه وثلثمائأة عشرين سإنة بغداد وقدما
فيل بن أحمج بن الحسن من الحديث وسإمع الكرخي الحسن

بديع عروض وله ذكيا للشعر حافظا وكان وغيره النطاكي
ومقطوعة قصيدة سإبعمائأة للطائأيين يحفظ كان ويقال
ًا واللغة النحو من يحفظ وكان لغيرهم يحفظ ما سإوى شيئ
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واشتهر غاية والفرائأض والشروط الفقه في وكان كثيرا
وصنف قدوة الهيئة في وكان والهندسإة والكلما بالمنطق

فوق في ويجيب يحفظ وكان والحديث الفقه في كتابا
الول ربيع في وفاته وكانت الذهبي حكاه حديث ألف عشرين

وثلثمائأة. وأربعين اثنتين سإنة
الراشي الضرير الدين حميد الماما علي بن محمد بن وعلي

بالفوائأد يسمى جزآن الهداية على له علمة إماما البخاري
وسإتمائأة وسإتين سإت سإنة القعدة ذي ثامن الحد يوما توفى
قبره في ووضعه النسفي الدين حافظ الماما عليه وصلى
رجل. ألف خمسين من قريب عليه الصلة حضر يقال

دّرس السوسإي الدين نور لماما عمة بن نصر بن وعلي
الجيد الخط وكتب بالقاهرة الحكم في وتاب بالحسامية

توفى النكاح أثناء إلى فيه وصل المذهب فقه في كتابا وجمع
خمس سإنة الولى جمادى عشر سإادس الخميس يوما

وسإتمائأة. وتسعين
الموصلي الدين ضياء تنكيز محمد بن سإعيد بن بدر بن عمر
ومات وخمسمائأة وخمسين سإبع سإنة الخرة جمادى في ولد

اثنتين سإنة رمضان عشرين ثامن الجمعة ليلة بدمشق
منها وغيره الحديث في مصنفات وله وسإتمائأة وعشرين
واسإتنباط الصريحة الموضوعات في الصحيحة العقيدة
ّدث معين لبن والتاريخ العلل من المعين حسن وكان وح
الشأن. عالي نبيل المحاضرة طيب السمت

أبو الئأمة برهان مازه بن عمر بن العزيز عبد بن عمر
وصنف أبيه على تفقه الشهيد بالحساما المعروف محمد

المطول الصغير والجامع الكبرى والفتاوي الصغرى الفتاوي
وثمانين ثلث سإنة صفر في ولد المحيط صاحب أسإتاذ وهو

وعنه وخمسمائأة وثلثين سإت سإنة في واسإتشهد وأربعمائأة
في المبسوط مصنفاته ومن قلت الهداية صاحب أخذ

والله المحيط صاحب هو جده إن كاتب أمير وقال الخلفيات
أعلم.
بن علي بن محمد بن إسإماعيل بن أحمد بن محمد بن عمر

كتاب له الحديث سإمع النسفي حفص أبو الدين نجم لقمان
ونظم الحنفية فقه كتب ألفاظ على اللغة في الطلبة طلبة

والخطأ التصحيف كثيرة حديثية مجاميع وكتب الصغير الجامع
السإفار تطويل كتاب وله بعضها وإسإقاط السإماء وتغيير
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وله شيخا وخمسين خمسمائأة عن فيه روى الخبار لتحصيل
المنظومة وله حسن شعر وله سإمرقند علماء في القند كتاب
ولد والدب بالمذهب عارفا فقيها وكان شيوخه أسإماء وجمع
ليلة بسمرقند وتوفى وأربعمائأة وسإتين اثنتين أو إحدى سإنة

وثلثين سإبع سإنة الولى جمادى عشر ثامن الخميس
مبرزا فاضل إماما كان السمعاني قال قلت وخمسمائأة

والحديث التفسير في العلم من نوع كل في صنف متفننا
عدة اسإتقرأت وقد مصنف مائأة من قريبا وصنف والشروط

إنه فعرفت كثيرة أوهاما فيها فرأيت وجمعه صنفه مما كتب
وكان التحرير فهمه يرزق ولم وطلبه الحديث أحب ممن كان

ومن أعلم والله ذا من يسلم ذا ومن قلت حسن شعر له
على حوالة وفيه والتفسير والحصن الفتاوي كتبه مشاهير
كبير. تفسير

حواشي له الخبازي الدين جلل الشيخ عمر بن محمد بن عمر
فقيها وكان الفقه أصول في المغنى وكتاب الهداية على
وتسعين إحدى سإنة الحجة ذي من بقين لخمس ومات عابدا

السإم. بهذا يسمى وممن انتهى السبعين عشر في وسإتمائأة
بن علي بن أحمد بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن عمر

الشهيد ين الحسين بن يحيي بن حمزة بن علي بن الحسين
الزيدي الحسيني العلوي البركات أبو الحسين بن علي بن زيد

سإنة ولد السبيعي أسإحق أبي مسجد إماما الحنفي الكوفي
شيخ السمعاني قال الحديث وسإمع وأربعمائأة وأربعين اثنتين
واللغة والحديث بالفقه معرفة له فاضل كبير مسن

النحو في السائأرة الحسنة التصانيف وله والنحو والتفسير
وخمسمائأة. وثلثين تسع سإنة توفي
العديم بن الدين كمال الصاحب الله هبة بن أحمد بن عمر

كثير القدر جليل جرادة أبي بابن المعروف الحلبي العقيلي
في الطلب بغية سإماه تأريخا صنف الكتابة في أوحد العلوما
ثمان سإنة الحجة ذي من الول العشر في مولده حلب تأريخ

الولى جمادى في وسإتمائأة سإتين ومات وخمسمائأة وثمانين
منها. لعشرين

سإراج القضاة قاضي الغرنوي أحمد بن إسإحاق بن وعمر
الرازي الدين وجيه الماما على تفقه الهندي حفص أبو الدين
بمكة وسإمع الثقفي الدين وسإراج البداوي الدين ركن وعلى
شرح وصنف وأشتغل وأفتى السدرة رباط شيخ خضر على
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مجرد فروع الفقه في والشامل بالتوشيح المسمى الهداية
الهداية وشرح العلما الئأمة اختلف في الحكاما زبدة وكتاب

في البديع وشرح كبار أجزاء سإتة في الجدل طريقة على
كتاب وله مجلدين في للخبازي المغني وشرح مجلدات أربع

فقه في وكتاب حنيفة أبي مذهب ترجيح في المنيفة الغرة
تائأية وشرح يكمل ولم والجامعين الزيادات وشرح الخلفات

سإنة توفي ذلك وغير التصوف في كتاب وله الفارض ابن
وسإبعمائأة. وسإبعين ثلث

النتصار كتاب له الموصلي سإعيد بن محمد بن وعمر
يسم لم وممن حنيفة أبي مذهب الصحيح للمذهب والترجيح

الحرف. هذا في
الدين شرف المعظم السلطان أيوب بن بكر أبي بن عيسى

وسإبعين سإت سإنة مولده فاضل أديب فقيه الغنائأم أبو
كتاب وله العروض في وصنف الكبير الجامع شرح وخمسمائأة

سإنين ثمان ملك الخطيب على الرد في المصيب السهم
ذي سإلخ الجمعة يوما وتوفى يوما عشر وأثنى أشهر وثمانية
قلت وسإتمائأة وعشرين أربع سإنة القعدة ذي أو الحجة

لمن جعل المعظم كان وقد المظفر لبي الرد إن الظاهر
دينار مائأة العضد يحفظ ولمن دينار مائأتي الجامع يحفظ
وترجمته الخلعة سإوى دينارا ثلثين اليضاح يحفظ ولمن

الذهبي. عند مستوفاة
تيياج الييدين ناصيير عييالي أبو إسإماعيل بن إبراهيم بن غالي

وكييان القييرآن تفسييير لييه الغزنوي السإلما نظاما الشريعة
بيين إبراهيييم لفاضييل خييط فييي رأيييت قلييت فنييون صيياحب
فييي إميياما البلقييي الغزنييوي الترجميية هييذه فييي دقميياق

لييه والجييدل والصييول والعربييية واللغيية والفقييه التفسييير
تقشييير سإييماه ضخمين مجلدين في الكريم القرآن تفسير

يوسإييف بيين الوهيياب عبييد عليييه تفقييه فيييه أبييدع التفسييير
أيضا خطه في رأيت وخمسمائأة وتسعين تسع سإنة وتوفي

إسإييماعيل بيين إبراهيييم بيين عييالي المهمليية العين باب في
القاسإييم أبييا خييوارزما فخر لقي ممن كان علي أبو الغزنوي

بهييا وأقيياما حليب وقييدما عنييه وكتييب عليه وقرأ الزمخشري
كتيياب المصيينفة الكتييب ميين ولييه المييذهب فقييه يييدّرس

المشييارع شييرح فييي المنييافع وكتيياب الفقييه في المشارع
وثمييانين اثنييتين سإيينة وفيياته وكييانت القييرآن وتفسييير
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شيييخنا تبييع وقد المهملة بالعين واحد هما قلت وخمسمائأة
أبيين وقييف ثييم بالمعجمة ذكره في القادر عبد دقماق وأبن

اثنييين فظنهمييا الصييفدي عنييد الثانية الترجمة على دقماق
عبييد تلميييذه وفيياة الولييى والوفيياة المهمليية العييين فييي

إنهمييا دقميياق أبيين عنييد تأكييد هنا ومن وفاته وهذه الوهاب
الفاء. وفي قلت أعلم والله اثنان

يكنييى الصيياغاني الحسييين بن يحيى بن العباس بن الفضل
ميين فن كل في تصانيف عدة له السمعاني قال العباس أبا

ّدث وغيره الحديث الخطيب منه وسإمع وبغداد بخراسإان وح
وأربعمائأييييييييييية. عشيييييييييييرين سإييييييييييينة بعيييييييييييد

قييرأه الفقييه في النافع كتاب له المديني يوسإف بن قاسإم
الفقييه فييي السييبل مصييابيح وكتيياب وشييرحوه كييثير خلييق

ومميين انتهييى الفقييه أصول في وكتاب الوعظ في وكتاب
السإييييييييييييييييييم. بهييييييييييييييييييذا يسييييييييييييييييييمى

سإنة مولده النحوي الخوارزمي أحمد بن الحسين بن قاسإم
السيد عبد بن ناصر الفتح أبي على تفقه وخمسمائأة خمس

شييرح منهييا مصيينفات ولييه العربييية عنييه وأخييذ المطييرزي
الزنييد سإييقط وشرح مجلدات ثلث التحرير وسإماه المفصل

والخبايا الزوايا كتاب وله التوضيح وسإماه المقامات وشرح
سإييبع سإيينة في التتار قتلته الملح بدايع كتاب وله النحو في

وسإتمائأة. عشرة
فييي النتييف كتيياب لييه العبيييد أبو الحسين بن والقاسإم

القادر. عبد ذكره مجلد الفقه
نييور بيين نصيير أبييو محمييد بن الحسين بن علي بن والقاسإم
بييالفقه معرفيية له فاضل شابا كان النجار أبن قال المهدي

ويقييول الدب يعييرف وكييان حنيفيية أبي الماما مذهب على
أحكياما تتضيمن رسإيالة وصيينف حسيينا خطييا ويكتييب الشعر
بقاضييي ولقب بغداد قضاء فوله المستنجد بها خدما الصيد

ميين وسإييمع وخمسييمائأة وخمسييين سإييت سإيينة في القضاة
ّدث الشهرزوري المظفر وأبن والده وأختر يسير بشيء وح
وخمسييمائأة. وسإييتين ثلييث سإيينة شيياب وهييو المنييية منييه

محمييد الخطياب أبييي بن أحمد سإعيد أبي بن أحمد بن محمد
مات البخاري القاضي الطبري الكعبي علي بن إبراهيم بن

الفتيياوى. فييي الملخييص لييه وسإييتمائأة أربييع سإيينة ببخييارى
أحمييد أبييو موسإييى بيين هارون بن شعيب بن أحمد بن محمد
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تييوفي الحيياكم وعنييه وغيره داود بن بكر أبا سإمع الشعيبي
اثنييتين عيين وثلثمائأيية وخمسييين سإبع سإنة الول ربيع في

عشيرين فييي حنيفيية أبييي فضييائأل كتيياب وله سإنة وثمانين
ميين وهييو جييزءا أربعييين علييى بنيف الزهد في وكتاب جزءا
بالشروط. نيسابور مشايخ أعلم

مييات القاضي البخاري الدين ظهير عمر بن أحمد بن محمد
الصييغير الجييامع علييى فوائأد وله وسإتمائأة عشرة تسع سإنة

للحساما.
محمد بن أحمد بن محمود أبو جعفر النسفي لييه تعليقيية
في الخلف وكان قنوعا أخذ عن أبي بكيير الييرازي الفقييه
توفى يوما الربعاء ثامن عشر شييعبان سإيينة أربييع عشييرة

وأربعمائأة وله أشعار رائأقة منها قوله: 
من معاذير أقبل

معتيذرا يأتيك
قال فيما عندك بر إن

 فجرا أو
من أطاعك فقد

باطنيه يعطيك
يعصيك من أجلك وقد

مستترا
والله ظاهره أرضاك من أطاعك فقد أحفظه، الذي قلت

فرع خاطره في فوقع حاله سإوء من مهموما ليلة ويأت أعلم
الملوك أين ويقول يرقص فقاما به فأعجبت مذهبه فروع من

فتعجبت فأخبرها ذلك عن زوجته فسألته الملوك أبناء وأين
منه.

شمس السرخسي بكر أبو سإهل أبي بن احمد بن محمد
وأملى الحلواني العزيز بعبد تخرج المبسوط صاحب الئأمة

بن محمد بكر أبو عليه تفقه السجن في وهو المبسوط
وكان الخمسمائأة حدود في مات وغيره الحصيري إبراهيم

المبسوط أملى أنه عنه شاع وقد قلت مناظرا أصوليا عالما
حليقة في جالسا كان أنه حكى المسالك في قال حفظه من

ثلثمائأة يحفظ كان أنه الشافعي عن حكى له فقيل الشتغال
حفظه فحسبت أحفظ ما زكوة الشافعي حفظ فقال كراس
شيء إلى مراجعة غير من قلت كراس ألف عشر أثنى فكان

البيوع، ربع فيه: "انتهى قرأته ما ذلك على ويدل الكتب من
الدموع، وإسإبال بالخضوع تعالى الله إلى المبتهل من

من ذلك غير إلى المجموع، واكتساب الهل عن المنقطع
أجزاء عشرة وعدته السجع من هذا بنحو فيها يتوجع أماكن
وشرح ضخمان جزآن الفقه أصول في كتابا له ورأيت ضخمة
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فلما الجب في وهو أملهما ضخمين جزأين في الكبير السير
آخر في فخرج فأطلق الفرج حصل الشروط باب إلى وصل
إليه فوصل بمنزلة حسن المير فأنزله فرغانة إلى عمره

المسالك في قال المير دهليز في الملء فأكمل الطلبة
أمله مجلدا عشر أربعة في الفقه في المبسوط كتاب صنف

كان بل تعليق مراجعة ول كتاب مطالعة غير من خاطره من
من عليهم يملي وكان نصح كلمة بسبب جب في محبوسإا

انتهى عليهم يملي ما يكتبون الجب أعلى على وهم الجب
كتاب وشرح قطعة منه رأيت الطحاوي مختصر وشرح قلت

هذا مع فطنته من قلت لطيف جزء الحسن بن لمحمد الكسب
من أولده أمهات زوج المير أن المسالك في حكى ما الحفظ
ما نعم قالوا ذلك عن الحاضرين العلماء فسأل الحرار خدامه
امرأة خادما كل تحت لن أخطأت الئأمة شمس فقال فعلت

أعتقت المير فقال الحرة على المة تزويج هذا فكان حرة
ما نعم فقالوا الحاضرين للعلماء وقال العقد وجددوا هؤلء
أمهات على نجب العدة لن أخطأت الئأمة شمس فقال فعلت
يجوز. ول العدة في المعتدة تزوج فكان العتقاق بعد الولد
حكيم بن المظفر أبو نصر بن محمد بن أسإعد بن محمد

ناصر ابن قال ببغداد وتفقه دمشق سإكن الواعظ الحكيمي
وخمسمائأة وسإتين سإبع سإنة المحرما في توفى كذاب

سإنة الول ربيع عشر سإادس الخميس يوما ومولده بدمشق
شرح وكتاب القرآن تفسير كتاب وله وأربعمائأة وثمانين أربع

القدوري مختصر ونظم الشهاب شرح وكتاب المقامات
النجار ابن فيه وتكلم شعر وله وعظه في الحظ ورزق

قليل خليعا كان قال أن على رأيت فيما يزد لم قلت بعظائأم
سإاقطا. المروءة

بدمشق قرية من أصله الشيباني فرقد بن الحسن بن محمد
أخذ وعنه حنيفة أبا صحب بواسإط ومولده حرسإتا لها يقال

والثوري ومسعر مالك عن وروى يوسإف أبي عن ثم الفقه
معين بن ويحيى عبيد أبو وعنه آخرين في دينار بن وعمرو

عبد أخت أبن وهو منصور بن ومعلى الجوزجاني سإليمان وأبو
علم نشر الذي وهو عديدة كتب وله القعنبي مسلمة بن الله
على أقمت الحسن بن محمد قال نشره فيمن حنيفة أبي

وعن ونيفا حديث سإبعمائأة منه وسإمعت سإنين ثلث مالك
وقر الحسن بن محمد من أخذت قال إنه سإمعت الشافعي
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ّله روحا وكان منه روحا أخف سإمينا رجل رأيت وما بعير ك
بكتاب أعلم رأيت ما عبيد أبي وعن والعين القلب بمل وكان

العربية علم غب مقدما وكان الحسن بن محمد من الله
الري قضاء ثم للرشيد الرقة قضاء ولى والحساب والنحو

وخمسين ثمان أبن وهو ومائأة وثمانين تسع سإنة مات وبها
دفن الرشيد فقال الكسائأي فيه مات الذي اليوما في سإنة

عمر محمد مشايخ من المشهور قلت بالرى والعربية الفقه
كتب ومن المذكور دينار بن عمرو أعرف ول الهمداني ذر بن

عنه رواه أصحابه على أمله الصل الله رحمه محمد
والسير الصغير والجامع الكبير والجامع وغيره الجوزجاني

الهارونية والفتاوي والموطأ والثار الصغير والسير الكبير
جماعة النوادر عنه وروى عنه رويت والكاسإانية والرقية

وهشاما. رسإتم وأبن سإماعة أبن منهم
بشر بن وكيع بن هلل بن عبيد بن سإماعة بن محمد

ّدث الله عبد أبو التيهمي يوسإف وأبي سإعد بن الليث عن ح
ومحمد يوسإف أبي عن النوادر وكتب الحسن بن ومحمد
الثقات الحفاظ من وهو الصيمري قال والمالي الكتب وروى
سإنة مائأة وله ومائأتين وثلثين ثلث سإنة توفي الخطيب وقال
وروى ومائأة ثلثين سإنة مولده "كذا" كان سإنة وسإتون وثلث

أبن وقال البكار ويفض الخيل يركب وهو السن ذلك بلغ إنه
يصدق كما الحديث في يصدقون الحديث أهل كان لو معين
يصلي وكان نهاية على فيه لكانوا الرأي في سإماعة بن محمد

سإنة ببغداد للمأمون القضاء وولى ركعة مائأتي يوما كل في
فلم يوسإف أبي بن يوسإف موت بعد ومائأة وتسعين اثنتين

إلى عمله وضم فعزل بصره ضعف أن إلى القضاء على يزل
معين أين قال مات ولما حنيفة أبي بن حماد بن إسإماعيل

وكتاب القاضي أدب كتاب له الرأي أهل ريحانة مات اليوما
سإماعة ابن كتابة سإبب الصميري وقال والسجلت المحاضر

البر يثقب كأنه النوما في رآه أنه الحسن بن محمد عن للنوادر
ل أن فاجتهد بالحكمة ينطق رجل هذا له فقيل فاسإتعبر

قال النوادر عنه وكتب أمسك فبه شيء لفظه من يفوتك
سإنة أربعين مكثت يقول سإماعة ابن سإمعت عمران بن محمد

أمي فيه ماتت يوما إل الماما مع الولى التكبيرة تفتني لم
خمسا فصليت فقمت الجماعة في واحدة صلوة ففاتتني
آت فأتاني عيني فغلبتني التضعيف بذلك أريد صلة وعشرين
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بتأمين كيف ولكن صلة وعشرين خمسا صليت محمد يا فقال
أعلم. والله الملئأكة

وفقيه زياد بن الحسن أصحاب من الثلجي شجاع بن محمد
وقراءة والحديث الفقه في والمقدما وقته في العراق أهل

وسإتين سإت سإنة في فجأة مات وعبادة ورع مع القرآن
آدما بن يحيي عنه روى العصر صلة في سإاجدا ومائأتين

كتاب وله علية ابن عن وروى اليزيدي علي وقرأ ووكيع
كبير الثار تصحيح وكتاب جزءا وسإتين نيف في المناسإك

وله المشبهة على الرد وكتاب المضاربة وكتاب النوادر وكتاب
يصلح إنما فقال للقضاء وطلب المعتزلة مذهب إلى ميل

أنا فأما ذكرا أو جاها أو مال يكتسب لمن ثلثة لجل القضاء
فرقة ل بالمال إلي ليوجه المير وأن غني وأنا وافر فمالي

لي سإبق فقد الذكر وأما لخذته منه شيء إلى احتجت ولو
توفى الكفاية فيه بما والفقه العلم أهل من يقصدنا من عند
هذا في ادفنوني موته عند وقال ومائأتين وسإتين سإت سإنة

القرآن. عليه ختمت إل طابق فيه يبق لم فإنه البيت
أبو حمزة بن الحسين بن الحسن بن الحميد عبد بن محمد
مناظر فاضل فقيه السإمندي العالم بالعلء المعروف الفتح

ثمان سإنة في بسمرقند مولده مجلدات في تعليقة له
أثنين سإنة في المناظرة وترك سإك بعدما ومات وأربعمائأة

الماما على تفقه التفسير في وأملى قلت وخمسمائأة
الحديث وسإمع السمعاني المظفر أبو عليه وتفقه الشرف

السمعاني الرحيم عبد عنه وروى الخراط عثمان بن علي من
عليه. وأثنى
محمد بن علي بن عيسى بن المبارك بن الخالق عبد بن محمد
من الثامن في مات المستنصرية مدرس المري الدين كمال

وسإتمائأة. وسإتين سإبع سإنة شعبان
عبد أبو العلء بالزاهد الملقب أحمد بن الرحمن عبد بن محمد

متكلما أصوليا مذكرا مفتيا فاضل فقيها كان البخاري الله
الثاني ليلة توفى جزء ألف على يزيد تفسيرا صنف أنه قيل
وخمسمائأة. وأربعين سإت سإنة الخرة جمادى من

السمرقندي محمود بن محمد بن الرحمن عبد بن محمد
وأقاما وسإتمائأة وسإبعين خمس سإنة بها ولد السنجاري

وعشرين إحدى سإنة رمضان في بها مات حتى بماردين
مع فيه المذاهب لمعرفة الطالب عمدة كتاب له وسإبعمائأة
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والشيعة. داود مذهب الربعة المذاهب
الخنسيكتي الحساما الله عبد أبو عمر بن محمد بن محمد

ثالث الثنين يوما مات الفقه أصول في المختصر صاحب
وسإتمائأة. وأربعين أربع سإنة الحجة ذي أو القعدة ذي عشر
بن قاسإم بن أحمد بن حسين بن محمد بن محمد بن محمد
) الصديق بكر أبي بن الرحمن عبد بن الله عبد بن شيت

عالما كان القونوي الدين جلل بمولنا رض( المعروف
القطب قصده العلوما من وأنواع والخلف بالمذاهب
عنه قاما ثم يكلمه ل والحلل سإاكت وهو وجلس الشيرازي

وسإتمائأة وسإبعين أثنين سإنة الخر جمادى خامس في ومات
كثيرا. شعرا وقال وسإاح تجرد ما بعد

الكبير الجامع له مرغينان نزيل محمد بن محمد بن محمد
بعد مات الجدل وعلم الخلف في وبرع الصغير الجامع ونظم

وسإبعمائأة. وعشرين وسإت سإنة
بالبرهان المعروف الفضل أبو محمد بن محمد بن محمد

فخر الماما تفسير ولخص تقريبا سإتمائأة سإنة ولد النسفي
علم في وكتب مشهورة الخلف في مقدمة وله الرازي الدين
من وسإتمائأة وثمانين أربع سإنة في للبرزالي وأجاز الكلما
الذهبي قال قلت وسإتمائأة وثمانين سإبع بها وتوفى بغداد

وكان والفلسفة الخلف في أوحد كأن الفوطي ابن عن
والعشرين الثامن في ومات سإتمائأة سإنة تقريبا مولده زاهدا

وسإتمائأة. وثمانين سإبع سإنة الحجة ذي من
العميدي بالركن المنعوت حامد أبو محمد بن محمد بن محمد

فيه برع حتى بالخلف عنى الرشاد كتاب صاحب السمرقندي
قلت وسإتمائأة عشرة خمس سإنة مات كثير جمع به وأنتفع

خلكان ابن قال النفائأس وكتاب العميدية الطريقة كتاب وله
انتفع من جملة ومن السإلوب هذا على مشتملة أشياء وصف
كثير الخلق كريم وكان البخاري الحصيري علي عليه

المعاشرة. طيب التواضع
السإلما برهان الدين رضي محمد بن محمد بن محمد

في كبير مصنفات أربع وهو المحيط مصنف السرخسي
أربع في وصغير مجلدا عشر اثني في ومتوسإط مجلدا أربعين

محمود بعد ودّرس حلب وقدما مجلدين في ومختصر مجلدات
المحيط يصنف لم وإنه به اشتهر ما غير إلى فنسب الغزنوي
فادعاه شيخه تصنيف وإنه ذلك عن الفقه في لقصوره



الحنفية طبقات في التراجم تاج
 السإلمية مشكاة مكتبة

التدريس عن فعزله الشهيد الدين نور إلى فيه وكتبوا لنفسه
بستمائأة تصدق مرض ولما بالخاتونية ودّرس دمشق وقدما
دينار.
الهدى إماما الماتريدي منصور أبو محمود بن محمد بن محمد

الدلة أوائأل رد وكتاب المقالت وكتاب التوحيد كتاب له
القرآن تأويلت وكتاب المعتزلة وهم بيان وكتاب للكعبي

نصر بأبي تخرج قلت وثلثمائأة وثلثين ثلث سإنة بسمرقند مات
وعيد كتاب ورد للكعبي الجدل تهذيب رد كتاب وله العياضي
ورد الباهلي محمد لبي الخمسة الصول ورد للكعبي الفساق

القرامطة على الرد وكتاب الروافض لبعض المامة كتاب
في الجدل وكتاب الفقه أصول في الشرائأع مأخذ وكتاب
أعلم. والله الفقه أصول
تفقه التركي البلشاغوني الله عبد بن موسإى بن محمد
جمادى في ومات القضاء بها وولى دمشق وقدما ببغداد
أمر لي كان لو يقول وكان وخمسمائأة سإت سإنة الخرة
يسمى وممن انتهى الله قبحه الشافعية من الجزية لخذت

السإم. بهذا
جعفر أبو العزيز عبد بن علي بن محمد بن إبراهيم بن محمد

كان أربل تاريخ في المستوفي البركات أبو قال الرازي
وأقاما مرة غير أربل ورد بالصول معرفة له المذهب حنفي

الفقه في وكتاب الفرائأض في كتاب وله يدّرس بالموصل
إنه بلغني التذكرة وكتاب القدوري مختصر في النوري وكتاب

وسإتمائأة. عشرة أربع وقيل عشرة خمس سإنة بالموصل مات
التركماني الدين شمس الشيخ بكر أبي بن أحمد بن ومحمد

ودّرس وأفتى القنوي الدين وعلء السراج أبن على تفقه
المدني الكاشف وسإماه مجلدين في للخبازي المغنى وشرح

المناسإك وكتاب مجلد الوتر كتاب وله المغنى شرح في
في بطرابلس وقتل الجنان وسإماه خلكان أبن تاريخ واختصر

وسإبعمائأة. وخمسين نيف سإنة
منصور أبو الدين علء الماما أحمد أبي بن أحمد بن ومحمد

الكاشاني مسعود بن بكر أبو الماما عليه تفقه السمرقندي
وغير الصول في واللباب الفقهاء تحفة كتاب وله وغيره

اللباب. له وعزى آخر شخصا القادر عبد وذكر ذلك
قال زاده بإماما المعروف القمي بكر أبي بن ومحمد

واعظ فقيه فاضل إماما بخارى أهل مفتي هو السمعاني
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سإنة مولده فاعل بن ومحمد الزرنجري علي بن بكر سإمع
كتابا له رأيت الول ربيع شهر في وأربعمائأة وتسعين إحدى
السإلما. شرعة سإماه نفسيا
البيكندي القاضي جعفر أبو عبيد بن حامد بن أحمد بن ومحمد

ّدث الكاشاني إسإماعيل من السماع وادعى الهروي عن ح
سإنة مولده النظر في ومهر الكلما بعلم عارفا وكان فكذب
فقيها كان العديم أبن قال وثلثمائأة وتسعين أربع أو اثنتين
بخراسإان ودار والخلفيات وشرحه المبسوط بلده قرأ حنفيا

المشايخ من بقى من على وأربعمائأة عشرة أربع سإنة في
السإماعيلية مذهب في المقدما منهم جماعة مع بمصر وناظر

والرشاد الهدى سإماه كتاب في عليه ورد الله هبة نصر أبو
في المسعودية الرسإالة تصانيفه ومن والعناد الحيرة لهل

الدللة بأوضح الرسإالة تحقيق وكتاب النفيسية المباحث
وثمانين اثنتين سإنة المحرما رابع الثلثاء يوما توفي

وأربعمائأة.
ثم القنوي الدين ناصر العزيز عبد بن أحمد بن ومحمد

والعربية الفقه أتقن الربوة بإبن المعروف الدمشقي
حل في المنير الدر وسإماه الكبير الجامع وشرح والفرائأض

وسإماه الصل واختصر المنار وشرح الكبير الجامع إشكال
الفرائأض شرح في المكية المواهب كتاب وله السإرار قدس

فقيها بارعا خطيبا نافعا عالما كان حبيب أبن قال السراجية
ودّرس المنار وكتاب السراجية شرح مناضل مناظرا فاضل

أربع سإنة توفي الكبار العيان على مقدما دمشق بمقدمية
وسإبعمائأة. وسإتين
قاضي السمناني جعفر أبو محمد بن أحمد بن ومحمد

كتبت وقال الخطيب منه وسإمع الدارقطني سإمع الموصل
الشعري مذهب معتقدا حنفيا فاضل عالما صدوقا وكان عنه
وفاته وكانت حزما أبن قال وتعاليق الفقه في تصانيف وله

وأربعمائأة. وأربعين أربع سإنة
من قدما السلوي الله عبد أبو يوسإف بن أحمد بن ومحمد

أبن قال حنيفة أبي الماما مذهب على فاعتقد المغرب
أبن سإيرة بمل وحدث الستمائأة حدود في حلب قدما العديم
الفقه في مصنفات وله الكثير وكتب حسنا شيخا وكان هشاما

وسإتمائأة. عشرة سإت سإنة بحلب مات
المعالي أبو الدين بهاء يوسإف بن أحمد بن ومحمد
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الفقهاء. زاد وسإماه نافعا شرحا القدوري شرح السإبيجابي
الصالغ بابن المعروف الجدامي سإباع بن الحسن بن ومحمد

أبي أبن سإمع وسإتمائأة وأربعين خمس سإنة مولده الدمشقي
أبن مقصورة شرح والنثر النظم له فاضل فقيها وكان اليسر

الصحاح واختصر العراب ملحة وشرح مجلدين في دريد
فيها ذكر بيت ألفا عدتها الميمية وزن على قصيدة ونظم
جيد. وشعر مقامات وله والصنائأع العلوما
النحوي الديب الصولي المتكلم بكر أبو الحسن بن ومحمد
والفقه الدين أصول في مصنفاته بلغت الصفهاني الواعظ
وغيره الخطيب ذكره مصنف مائأة من قريبا القرآن ومعاني
وأربعمائأة. سإت سإنة في وفاته وكانت
المعروف البخاري الحسن بن محمد بن الحسين بن ومحمد

نحويا فاضل إماما كان السمعاني قال زاده خواهر بكر بأبي
كتاب وله فن كل من فيها جمع مفيدة حسنة طريقة وله

وثمانين ثلث سإنة الولى جمادى في توفي المبسوط
وأربعمائأة.

الله عبد أبو داود بن الحسن بن ملكداد بن عباد بن ومحمد
تفقه فاضل وفقيها عالما إماما كان الخلطي الدين صدر
الفراوي من بسماعه مسلم صحيح منه وسإمع الحصري على

وجمع الزبيدي أبن من البخاري وسإمع الطوسإي والمؤيد
كل أعيى الذي الكبير الجامع تلخيص مصنفاته فمن وصنف
أبي الماما مسند اختصار المسند مقصد وكتاب تحرير فاضل
في وفاته وكانت مسلم الماما صحيح على كتاب وله حنيفة
وسإتمائأة. وخمسين اثنتين سإنة رجب

أفريقية قاضي العباس أبو عبدون بن الله عبد بن ومحمد
علماء في النفوس رياض في محمد بن الله عبد بكر أبو قال

لبي يتفقه العراقيين بمذهب عالما إماما كان أفريقية
بالثار يعرف كتاب منها كثيرة تواليف وله له ويحتج حنيفة

تسعون بقوله والحتجاج حنيفة لبي والعتلل الفقه في
وكان حسنة كثيرة تواليف ذلك في وله بالشروط علمه وأكثر

ومائأتين. وتسعين تسع سإنة بأفريقية مات العربية يحسن
بن الدين بدر القضاة قاضي الله عبد أبو الله عبد بن ومحمد

وسإبعمائأة عشرة اثنتي سإنة مولده الشبلي البقاء أبي
الوائأل في كتابا صنف وسإبعمائأة وسإتين تسع سإنة وتوفي
القدوري وشرح الجان أحكاما في المرجان آكاما وكتاب
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رأيته هكذا والتفاريع الصول معرفة في الينابيع وسإماه
شافعي هذا وأن رمضان بن لمحمد الينابيع أن والمعروف

النقل. هذا فيتحرر المذهب
البلخي الهندواني جعفر أبو محمد بن الله عبد بن ومحمد

يروى الصغير حنيفة أبو الفقه في لكماله له يقال الحنفي
بن محمد بن بكر أبي على وتفقه وغيره عقيل بن محمد عن
وكان سإنة وسإتين اثنتين عاش جماعة عنه وأخذ سإعيد أبي
وسإتين اثنتين سإنة الحجة ذي في ببخارى توفي العلما من

وثلثمائأة.
الومردي الحسن أبي بن علي بن الرحمن عبد بن ومحمد

بمصر الحديث سإمع الصائأغ بن الدين بشمس المعروف
التعليقة ذلك فمن فأجاد وصنف وأفاد ودّرس وبرع والشاما

سإبع الفوائأد ومنبع الفرائأد ومجمع الدقيقة المسائأل في
في القويم والمنهج المعاني في والمباني مجلدة عشرة
وشرح مالك أبن ألفية وشرح الكريم بالقرآن تتعلق قواعد

الدب في الجني الثمر وكتاب البردة وشرح النوار مشارق
المكرما شعبان عشر ثاني الثلثاء يوما توفي ذلك وغير السني

وسإبعمائأة. وسإبعين سإبع سإنة
الفقيه الحنفي بكر أبو صبر بن الرحمن عبد بن ومحمد

معتزليا وكان سإنة سإتين وعاش المهدي بعسكر القضاء ولى
كتاب وله بالتفسير خبيرا الكلما علم في رأسإا به مشهورا

توفي تفسير وكتاب الدلة عمدة وكتاب اليهود على الرد في
وثلثمائأة. ثمانين سإنة الحجة ذي من بقين لعشر

المعروف الوحدة أبو العمادي محمد بن الستار عبد بن ومحمد
الحسن أبي الدين برهان على تفقه الكردري الئأمة بشمس

وغيرهم والعتاق والورشكي الهداية صاحب بكر أبي بن علي
الضرير الدين ووحيد الكردري محمود بن محمد عليه وتفقه

ثامن في وخمسمائأة وخمسين تسع سإنة مولده وغيرهما
المحرما تاسإع الجمعة يوما ببخارى وتوفي القعدة ذي عشر
حساما الشيخ مختصر شرح وسإتمائأة وأربعين اثنتين سإنة

الخسيكتي. الدين
محمد أبو الكريم عبد عبدك واسإم عبدك بن علي بن ومحمد

وغير الجامعين وشرح صنف كبير إماما الذهبي قال الحرجاني
وثلثمائأة وأربعين سإبع سإنة ومات ودّرس الدب واقرأ ذلك
الله. وعبد بعلي القتداء كتاب وله قلت
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ألسنة في المتداول الحدود كتاب له الخلطي علي بن ومحمد
حدود في وفاته وكانت القدوري نصف نحو وهو الفقهاء

الستمائأة.
الغنائأم أبو الدين جمال الله هبة بن أحمد بن عمر بن ومحمد

خمس سإنة مولده العقيلي الحلبي العديم بأبن المعروف
زمانه في الحنفية شيخ كان الذهبي وقال وثلثمائأة وثلثين

فلما فاقرأه الحميد المير إلى واختلف بخارى قضاء ولى
اسإم عن يمتنع وكان كلها المور أزمة قلده الحميد تملك

حازما أبا سإمع تقلدها حتى الحميد المير به يزل فلم الوزارة
والحجاز ومصر والعراق بخراسإان وطريقتهم الذهلي ويحيى

ويصوما الحديث على ويتكلم الفقهيات يحفظ وكان فأثر
ينهض ل وكان جمة ومناقبه الليل ويقوما والثنين الخميس

قتل الفقراء والطلبة العلم في همته بل الوزارة بأعباء
سإاجدا.
الصيافي أحمد أبن على تفقه سإلمة أبو محمد بن ومحمد
الدين. أصول جمل كتاب وله به وتخرج
بن موسإى بن الكريم عبد بن الحسين بن محمد بن ومحمد
التصنيف صاحب علي الماما أخو البزدوي اليسر أبو مجاهد

كان القند كتاب في النسفي محمد أبن عمر قال الصول في
على الئأمة إماما وكان النهر وراء بما أصحابنا شيخ اليسر أبو

والغرب الشرق مل الفاق من إليه والوفود الطلق
سإنة رجب في ببخارى توفي والفروع الصول في بتصانيفه

وأربعمائأة. وتسعين ثلث
وخاتمة المتأخرين علمة محمود بن محمد بن ومحمد

ودّرس وأفتى وسإاد ورع البابرتي الدين اكمل المحققين
وشرح النوار مشارق شرح ذلك فمن فأجاد وصنف وأفاد

المسمى البزدوي أصول وشرح بالعناية المسمى الهداية
أبن ألفية وشرح بالنوار المسمى المنار وشرح بالتقرير

مختصر وشرح والبيان المعاني في التلخيص وشرح معطى
الفرائأض في ومقدمة السراجية وشرح الصلي الحاجب أبن

يكمل لم قطعتين الكبير للجامع الخلطي تلخيص وشرح
علي وحاشية يكمل لم الطوسإي النصير تجريد وشرح

تاسإع الجمعة ليلة وفاته وكانت الزهراوين تماما إلى الكشاف
وسإبعمائأة. وثمانين سإت سإنة المعظم رمضان عشر

المؤيد أبو الماما حسن بن محمد بن محمود بن ومحمد
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وتسعين ثلث سإنة الحجة ذي عشر ثاني مولده الخوارزمي
وسإمع الحفصي محمد بن طاهر الماما على تفقه وخمسمائأة

ّدث بها وسإمع دمشق وقدما بها وسإمع بغداد وقدما محمود وح
تركها ثم لها التتار أخذ بعد وخطابتها خوارزما قضاء وولى
دمشق إلى ثم مصر إلى ورجع وجاور فحج حاجا بغداد وقدما

في حنيفة أبي الماما مسانيد وصنف بها ودّرس بغداد إلى ثم
عن رويناه وقد مصنفا عشر خمسة بين فيها جمع مجلدين
ذي في وتوفى عنه الصباغ ابن عن عمه عن بغداد قاضي
وسإتمائأة. وخمسين خمس سإنة العقدة
أبي بن المفاخر أبو الدين تاج محمد بن محمود بن ومحمد

وشرح عليها وزاد المنظومة شرح الزوزني السديدي القاسإم
على تفقه الخبار منتقى من البحار ملتقى وسإماه الزيادات

والله العزيز عبد ابن عليه وتفقه المروزي محمود الماما
أعلم.

الدين فخر حسن خواجة بن زكرياء بن مصطفى بن ومحمد
وكان وسإتمائأة وثلثين إحدى سإنة مولده الصلغري الدوركي

ونظم حسنا نظما القدوري مختصر نظم أديبا فاضل شيخا
الترك لسان قواعد في وقصيدة كالحاجية العربية في قصيدة

قلون. المنصور بن محمد القاضي به وتأدب ذلك وغير
بكر أبو الصمد عبد بن بكران بن المظفر بن ومحمد

الطيب أبي على تفقه الحمودي الشامي المعدل البغدادي
أصول في البيان كتاب وله تعليقته يحفظ وكان الطبري

وأربعمائأة. وثمانين ثمان سإنة توفى الدين
أبو عمران بن موسإى بن سإلمة بن علي بن يحيي بن ومحمد

قال وأربعمائأة سإتين سإنة مولده الزبيدي القرشي الله عبد
عنه وحكيت ويعظ حسنة معرفة النحو يعرف كان السمعاني

فنون في كتبا صنف شافع ابن وقال كرامات فيها حكايات
ولده قال عساكر ابن وقال مصنف مائأة على تزيد العلم

يقول مرضه أياما من وليلة يوما كل في أبي كان إسإماعيل
وخمسمائأة. خمسين سإنة وفاته وكانت الله الله

طبقة من الماما السمرقندي بكر أبو اليمان بن ومحمد
الكرامية على الرد وكتاب الدين معالم كتاب له الماتريدي

ومائأتين. وسإتين ثمان سإنة توفى العتصاما وكتاب
القنوي الدين شمس الشيخ الياس بن يوسإف بن ومحمد

التبريزي الدين تاج العلمة عن أخذ دمشق نزيل الرومي
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زمانه أهل وحبر وعمل علما وقته إماما حبيب ابن قال وغيره
والعباد الزهاد وقدوة العلماء علمة وسإبل طرقا يهديهم

أشتات جامع الزمان عين إنسان العيان عين والتقياء
له المكنون سإرها وكاشف العلوما أعلما رافع الفنون

فهمه ودقيق عرفانه وجليل علمه غزارة على تدل مصنفات
أجزاء عشرة في البحرين مجمع وشرح المفتاح تلخيص شرح
المفصل واختصر أجزاء سإتة في منه ملخص وآخر

درر كتاب وله الدين محيي للشيخ مسلم وشرح للزمخشري
وفاق بيان مع أحمد مذهب عليه وزاد المجمع فيه جمع البحار
صغار كراريس خمس نحو في وخلفهم بعضا لبعضهم الئأمة
وكانت ذلك وغير الدين أصول في النسفي عمدة وشرح
وسإبعمائأة. وثمانين ثمان سإنة الولى جمادى خامس وفاته

ليلة توفى الفاريابي الدين عماد الحسن بن أحمد بن محمود
كتاب له وسإتمائأة سإبع الولى جمادى من العشرين الخميس

قلت الوعظ في الرقائأق أسإاليب من فيه لما الحقائأق خلصة
فيه جمع بثانية الزمان عين تكتحل لم كتاب وهو طالعته قد
واللؤلؤيات البرار وربيع الدين علوما أحياء من عليه وقع ما

والجمل الليث لبي والبستان والشامل الستة الئأمة وكتب
والشهاب نعيم لبي والحلية النسفي للنجم المأثورة

التستري الله عبد بن لسهل الصوفية وطبقات للقضاعي
والنجاح للصفهاني الصحابة ومعرفة للقشيري واللطائأف

يزيد لبي والنور النسفي للنجم الصحاح شرح في
بن الله لعبد والرقاق للزندويستي والروضة البسطامي

المقامات وخلصة الزواهر ونشر الجواهر وسإلك المبارك
على ينيف مما ذلك وغير عبيد أبي وغريب الجوهري وصحاح
على وخمسمائأة وتسعين سإبع سإنة منه وفرغ مصنفا سإبعين

أعلم. والله كتابه آخر قاله شعر في إليه أشار ما
عبد بن نصر بن عثمان بن السيد عبد بن أحمد بن محمود
تفقه البخاري الحصيري المحامد أبو الدين جمال الملك
والمؤيد الفراوي منصور من وسإمع خان قاضي على ببخارا

ودّرس هاشم أبي الشريف من وبحلب بنيسابور الطوسإي
أيوب بن عيسى المعظم عليه وتفقه وحدث وأفتى بدمشق
الدمعة غزير الصدقة كثير وكان الكبير الجامع وشرح وجماعة

صفر من ثامن الحد يوما توفى مليحا خطا يكتب عفيفا نزها
جمادى في ببخارا ومولده بدمشق وسإتمائأة وثلثين سإت سإنة
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محلة إلى نسبته قلت وخمسمائأة وأربعين سإت سإنة الولى
عدته التحرير لجامع شرحه وأسإم الحصير بها ينسج ببخارا
سإماه مجلدين في آخر وكتاب مختصر آخر وله مجلدات ثمان
الفقه. في مطلوب خير

السغدي الساغرجي العزيز عبد بن الفرج بن أحمد بن محمود
الحديث وأملى وكتب رحل بالسنن عارف فقيه المحامد أبو

سإنة ومولده وخمسمائأة الستين عشر في ومات بسمرقند
وأربعمائأة. ثمانين
العلء أبو الدين شمس العلء أبي بن بكر أبي بن محمود

وقدما وغيرها الفرائأض في برع الفرضي البخاري الكلبادي
رأس الذهبي قال قلت سإبعمائأة سإنة بدمشق مات القاهرة

مليح الفضائأل جم والرجال بالحديث عارف الفرائأض في
وصنف النسبة شبيه في كبيرا كتابا سإّود الرحلة واسإع الكتابة
فيها بارعا وكان تصانيف الفرائأض في وصنف لنفسه معجما
تصانيف الفرائأض في وصنف لنفسه معجما يمس ل وكان
وممن وضوء على إل الجزاء يمس ل وكان فيها بارعا وكان

السإم. بهذا يسمى
فقيه اللرندي الدين شمس ظهير بن أحمد بن محمود

إرشاد سإماه كتابا الفرائأض صنف والحساب بالفرائأض عارف
وزاده السراجية إليه ضم ثم الصواب معرفة إلى اللباب أولي
الراجي إرشاد وسإماه الربعة المذاهب فيه وذكر أبوابا

وتوفى الندلسي عروض وشرح السراجي فرائأض لمعرفة
وسإبعمائأة. العشرين بعد

تتمة كتاب له المعالي أبو العزيز عبد بن احمد بن ومحمود
في القادر عبد وذكره بأيدينا التي النسخ في هكذا الفتاوى

الفتاوى. في الفقهاء نصاب كتاب له أعلم والله المحمديين
القنوي الثنا أبو الدين جمال مسعود بن أحمد بن ومحمود

وسإبعمائأة وخمسين تسع سإنة دمشق قضاء ولى الدمشقي
بالريحانية ودّرس وسإتين سإت سإنة ثانيا وولى عزل ثم

أصول سإت في المغنى شرح في المنتهى كتاب وصنف
في الزبدة وكتاب العقائأد شرح في القلئأد وكتاب الفقه
الهداية شرح واختصر الدين أصول في العمدة شرح

على والده شرح وأكمل النهاية خلصة وسإماه الصغناقي
للقدوري التجريد شرح في التفريد كتاب وله الكبير الجامع
الهداية فوائأد في التكملة وكتاب القرآن أحكاما تهذيب وكتاب
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الفتاوى في الغنية وكتاب مجلدين الفتاوى في البغية وكتاب
وكتاب والخصاف هلل وقفي ببين الجمع وكتاب مجلدا

المعتمد وكتاب الشرعية الدلة على العتراض في العجاز
الحارثي تخريج الله رحمه حنيفة أبي الماما مسند مختصر
في النوار مشرق وكتاب المعتمد شرح في المستند وكتاب
ذلك وغير الصلوة في اليدين رفع في ومقدمة الثار مشكل
وسإبعمائأة. وسإبعين إحدى سإنة بدمشق وتوفى

نحو الفقه أصول في مقدمة له اللمشي زيد بن ومحمود
ورقة. أربعين

لمحمود رفيقا وكان فتاوي له الجبار عبد بن ومحمود
يزد. ولم بهذا الجواهر في القادر عبد ذكره التاجري
عالم المحبوبي الشريعة تاج محمود بن الله عبيد بن ومحمود

ومختصر بالكفاية المسمى الهداية شرح له فاضل حبر كامل
بالوقاية. المسمى الهداية

الزمخشري القاسإم أبو عمر بن محمد بن عمر بن ومحمود
من قرية بزمخشر مولده مدافعة بل عصره إماما خوارزما فخر
أبي عن الدب أخذ وأربعمائأة وسإتين سإبع سإنة خوارزما قرى

في الكشاف منها البديعة التصانيف وصنف بمصر منصور
في والفائأق مثله قبله يصنف لم العظيم القرآن تفسير
البرار وربيع اللغة في البلغة وأسإاس الحديث تفسير

الكبار والنصائأح الرواة أسإامي ومتشابه الخبار وفصوص
علم في والرائأض بالنموذج وضالة الصغار والنصائأح
بالنموذج المسمى ومختصره النحو في والمفصل الفرائأض
الفقه في المسائأل ورؤوس النحو في والمؤلف والمفرد

وسإوائأر العرب أمثال في والمستقصى سإيبويه أبيات وشرح
النعمان حقائأق في النعمان وشقائأق التمثل وديوان المثال
الله رحمه الشافعي الماما كلما من العي وشافي

في والمنهاج الحدود ومعجم العروض في والقسطاس
الشعر وديوان الرسإائأل وديوان الدب ومقدمة الصول

في شروعه وكان ذلك وغير والمالي الناصحة والرسإالة
وفرغ وخمسمائأة عشرة ثلث سإنة رمضان عاشر في المفصل

بمكة وجاور وخمسمائأة عشرة خمس سإنة المحرما غرة منه
ثمان سإنة عرفة ليلة وتوفى لذلك الله جار يسمى فكان زمانا

مكة من رجوعه بعد خوارزما بجرجانية وخمسمائأة وثلثين
الدين. مجد والشيخ الدين محيي الشيخ الحنفية في عدة
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يقال البخاري السإلما مجير الناما خاصة قاضي بن ومحمود
وكانت الخلف في الطريقة صنف يوسإف أبي ذرية من أنه

وأربعين سإت سإنة الولى جمادى خامس السبت يوما وفاته
وسإتمائأة.
اللولوي الفسنجي المحامد أبو داود بن محمد بن ومحمود
وتفقه وسإتمائأة وعشرين سإبع سإنة ببخارا مولده البخاري

المجيد عبد بن أحمد بن محمد الله عبد أبي الماما على
بالمذهب عارفا صالحا شيخا فاضل إماما وكان القرشي

وسإماه النسفي الماما منظومة على شرحا صنف والتفسير
إحدى سإنة ببخارا التتار وقعة في واسإتشهد الحقائأق
وسإتمائأة. وسإبعين
الكبرى الفتاوي لخص المحامد أبو الماما مسعود بن ومحمود
حسن كتاب وهو إليها المحتاج الفروع من كثيرا إليها وأضاف

بابه. في
بن لطاهر رفيقا وكان الفتاوى كتاب له الولي بن ومحمود

وخمسمائأة. عشرين سإنة توفى الله رحمه علي
أصول في المنار شرح الدين بسعد الملقب الدهلوي ومحمود

المنار. أصول إضاءة في النوار إفادة وسإماه الفقه
ومختار بن محمود بن محمد الزاهدي الغرميني نجييم

الدين أبو الرجاء شرح مختصر القدوري وله كتيياب الغنييية

وله رسإالة سإماها الناصرية صنفها لبركة خان توفى سإنة

ثمييان وخمسييين وسإييتمائأة قلييت الغزمينييي بييالمعجمتين

نسبة إلى قصبة من قصبات خوارزما تفقه المذكور علييى

سإديد الخياطي وبرهان الئأمة وغيرهما وقرأ الكلما على

أبييي يوسإييف السييكاكي وقييرأ الحييروف والروايييات علييى

الشيييخ رشيييد الييدين القنييدي وأخييذ الدب عيين شييرف

الفاضل ولييه ميين التصييانيف غييير مييا ذكيير كتيياب الئأميية
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وكتيياب المجتييبي فييي الصييول والجييامع فييي الحيييض

والفرائأييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييض.

مفضل بن مسييعر بيين محمييد بيين يحيييي بيين أبييي الفييرج

التنوخي الفقيه النحوي القاضييي ولييد بعييد سإيينة تسييعين

وثلثمائأيية وتفقييه علييى القييدوري وقييرأ الدب وسإييمع

الحديث ببغييداد ودمشييق وحييّدث ولييه كتيياب أخبييار النحيياة

وكتيياب التنييبيه رد فيييه علييى الشييافعي ولييه رسإييالة فييي

وجييوب غسييل الرجلييين وكتيياب البيييان عيين الفصييل فييي

الشربة بين الحلل والحراما مييات سإيينة اثنييتين وأربعييين

وأربعمائأييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية.

وموسإى بن نصير أبو سإهل الرازي من أصحاب محمد بيين

الحسييين الشيييباني تفقييه عليييه أبييو عللييي الييدقاق وأبييو

سإعيد البردعي وروى الحديث وقال من واظب على تييرك

الربع قبل الظهر لم تقبل شهادته انتهى قلت لييه كتيياب

المخارج وهو بديع في بييابه ومميين يسييمى بهييذا السإييم.

موسإى بن أمير حيياج بيين محمييد التييبريزي الشيييخ مصييلح

الدين أبو الفتح مولده سإنة تسييع وسإييتين وسإييتمائأة قييدما

دمشق سإنة عشر وسإبعمائأة ثم رجع إلى بلده وقدما ثانيا
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سإنة سإت وعشرين وفيها قدما إلى القاهرة وكييان إمامييا

فاضل وضع شرحا علييى البييديع فييي أصييول الفقييه لبيين

الساعاتي وسإماه الرفيع فييي شييرح البييديع رأيتييه بخطييه

في مجلدين وكانت وفاته فييي العشييرين ميين ذي الحجيية

سإنة سإت وثلثين وسإبعمائأة بوادي بني سإالم ميين طريييق

الحجيياز الشييريف وهييو قاصييد زيييارة قييبر رسإييول اللييه )

ص( بعيييييييد قضييييييياء الحيييييييج ودفييييييين هنييييييياك.

وموسإى بن سإليمان الجوزجاني صاحب الماما محمييد بيين

الحسن أخذ الفقه عنه وروى كتبه عييرض عليييه المييأمون

القضاء فقال يا أمير المييؤمنين أحفييظ حقييوق اللييه فييي

القضاء ول تول على زمانك مثلي فإني والله غير مأمون

الغضييب ول أرضييى لنفسييي أن أحكييم فييي عبيياده قييال

صييدقت وقييد أعفينيياك فييدعا لييه بخييير ولييه كتييب السييير

الصغير والرهن وكتاب الصلوة وكتب آخر أطول من هييذه

يرويها عن محمد بن يعقوب عن أبي حنيفة وأصل محمييد

بن الحسين الموجود بأيدينا روايته عنييه ومميين لييم يييذكر

فيييييييييييييييييييي هيييييييييييييييييييذا الحيييييييييييييييييييرف.

محسيين بيين عبييد اللييه بيين محمييد أبييو القاسإييم التنييوخي
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اللغوي القاضي الحنفي قال الذهبي كان وافر العلم وله

مصنفات كثيرة ولد يوما الحد الثامن والعشرين من شهر

ربيع الخر سإيينة تسييع وأربعييين وثلثمائأيية وقييدما دمشييق

مجتازا إلييى الحجيياز فييأدركه أجلييه فييي الطريييق فييي ذي

القعدة بخلل مدينة النبي )ص( ودفن بالبقيع سإيينة سإييبع

عشرة وأربعمائأة وله شعر جيد منه هذا: 

على أداريه وكل
حاليه حسب

ل التي حاسإدي سإوى
أسإالهيا

المرء يداري وكيف
نعمة حاسإد

ّ يرضيه ل كان إذا  إل
زوالهيا

الفهم أبي بن محمد بن علي القاسإم أبي بن محسن
الثعالبي ذكره التنوخي علي أبو تميم أبن إبراهيم بن داود
والشاهد الشجر هانيك وغصن القمر ذلك هلل فقال أبيه بعد

عنه والنائأب لصله المسند والفرع وفضله أبيه بمجد العدل
بعد الفرج كتاب له وفاته بعد مقامه والقائأم حيوته في

فعلت من المستجاد وكتاب المحاضرة نشوار وكتاب الشدة
بالبصرة وسإمع أبيه ديوان من أكبر شعر ديوان وله الجواد

محمد بن والحسين الصولي بكر وأبي الثرما العباس أبي من
بها وأقاما بغداد ونزل وطبقتهم النسوي عثمان بن يحيى بن

شاعرا أديبا وكان صحيحا سإماعه وكان وفاته حين إلى وحدث
وثلثمائأة وثلثين ثلث سإنة الحديث سإماعه أول وكان أخباريا

الله عبيد بن عتبة السائأب أبي قبل من القضاء تقلد ما وأول
المطيع وله ثم وأربعين تسع سإنة والهما وما وبابل بالقصر

وثلثمائأة. وثمانين أربع سإنة وفاته وكانت ذلك غير لله
اللمعة كتاب له الفراهي الحسين بن بكر أبي بن ومسعود

الصغير. الجامع نظم في
الحسن أبو القاضي سإعد بن الحسين بن ومسعود

أحد الجوزي أبن قال وخمسمائأة خمس سإنة مولده اليزدي
ببغداد المدرسإين واحد حنيفة أبي مذهب على الكبار الفقهاء
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حنيفة أبي الماما بمشهد دّرس بها والمفتين القضاة وأحد
التقسيم كتاب وصنف وخمسمائأة وسإتين خمس سإنة في

إحدى سإنة وفاته وكانت الصغير الجامع شرح في والتشجير
وخمسمائأة. وتسعين
سإنة بدمشق مولده الموي الدين برهان شجاع بن ومسعود

القضاء وولى والخاتونية بالنورية ودّرس وخمسمائأة عشر
بن عمر حفص أبو عليه تفقه بالمذهب خبيرا وكان بالعسكر

الرائأق الشعر ونظم الفقه في كتابا وجمع قساما بن محمد
تسع سإنة الخرة جمادى عشر سإادس الحد يوما وتوفي

وخمسمائأة. وتسعين
شيخ الدين عماد السندي الحسين بن شيبة بن ومسعود
الصحاب. طبقات وكتاب التعاليم كتاب له السإلما
إلى نسبته النقيعي شبيب بن سإلمة بن بالتخفيف ومسلم

بالنجم عرف النقيعة لها يقال سإنجار باب على قرية
كتاب: له أديبا فاضل فقيها كان العديم أبن قال السنجاري

قبل وفاته وكانت فيه وأجاد صنفه حسن جدل الحسن الجدل
الثمانمائأة.

له اليزدي البزاز بن علي بن سإعد بعد الحسين بن ومطهر
الليث لبي النوادر واختصر اللباب سإماه القدوري شرح

الخلصة. وسإماه
وقته إماما البكجري الدين علء الله عبد بن قليج بن ومغلطاي

يوما ووفاته وسإتمائأة وثمانين تسع سإنة مولده عصره وحافظ
وسإبعمائأة وسإتين أثنين سإنة شعبان عشرين رابع الثلثاء
ويونس الختني عمر أبن ويوسإف الواني عمير بن على وسإمع

بالمظفرية الحديث مشيخة وتولى وغيرهم الدباس
والناصرية والصرغتمشية خليفة أبي ومدرسإة البيبرسإية

شرح ذلك فمن الكثير وصنف الناصري آقسنقر وميعاد
عشر ثلثة الكمال تهذيب وإكمال مجلدا عشرين نحو البخارى

ًا وعمل مجلدا ضعفاء على وذيل والمختلف المؤتلف في شيئ
خمس في ماجة أبن سإنن من قطعة وشرح الجوزي أبن

نبينا سإيرة في الباسإم الزهر سإماها نبوية وسإيرة مجلدات
ذلك. وغير حسنة مجاميع وله القاسإم أبي

إلى إلقاء الخوارزمي محمد أبو يزيد بن أحمد بن ومنصور
عبد وذكر بابه في غاية مفيدا شرحا للبخاري المغني شرح

أحمد بن منصور يسمى الصحاب من لشخص رأى إنه القادر
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هذا طبقة غير المتقدمين وفي ارجوزة في الحج مناسإك
يوما توفي العلما من الذهبي قال البلخي أحمد بن منصور
وسإبعمائأة. وسإبعين خمس سإنة السبت

المؤيد أبو سإعيد أبي بن الحسن بن محمد بن الموفق
عالما مناظرا فقيها كان الخوارزمي الدين صدر الخاصي

سإنة صفر في خوارزما بجرجانية مولده والدب بالخلفيات
وثلثين أربع سإنة بمصر ووفاته وخمسمائأة وسإبعين تسع

مفيدة. ورسإالة الصول علم في الفصول كتاب وله وسإتمائأة
وله للزمخشري الكلم نوابغ شرح محمد بن الموفق بن المؤيد
عبد بن الدين عز عليه أثنى الشعر وشعري النثر نثرة كتاب

وسإتمائأة. الربعين بعد موجودا وكان السلك
بن مكحول بن محمد بن سإعيد بن محمد بن محمد بن وميمون

الزاهد الماما المكحولي النسفي المعين أبو الفضل أبي
التبصرة وكتاب التوحيد لقواعد التمهيد كتاب له البارع العالم

عالم كان القند كتاب في محمد بن عمر قال الكلما في
توفي بأنواره ويستضيء بحاره من يغترف والغرب الشرق

وخمسمائأة ثمان سإنة الحجة ذي من والعشرين الخامس في
محمود السإلما شيخ عنه روى الذهبي قال سإنة سإبعون وله
الولوالجي. حنيفة أبي بن الرشيد وعبد الشاغرجي أحمد بن

المطرزي الفتح أبو علي بن السيد عبد المكارما أبي بن ناصر
سإنة خوارزما بجرجانية ولد الزمخشري خليفة الدين برهان

وبرع العتزال في رأسإا وصار وتفقه وخمسمائأة وثلثين سإت
شرح في واليضاح المغرب صنف والعربية واللغة الفقه في

وسإتمائأة عشر سإنة الولى جمادى عاشر توفي المقامات
بالمهملة المعرب سإماه كتابا له إن المغرب في ذكر قلت
أبن وقال كثيرا وشعرا الدب في تصانيف له إن الذهبي وذكر

ومقدمة المنطق إصلح ومختصر اللغة في القناع له خلكان
مقدمته اسإم الذهبي قال مشهورة النحو في لطيفة

السلمي. الله عبد فلبن المشهورة المطرزية وأما المصباح
الليث أبو إبراهيم بن أحمد بن محمد بن نصر

في النوازل وكتاب القرآن تفسير له الهدى إماما السمرقندي
العارفين بستان وكتاب الغافلين وتنبيه الكمل وخزانة الفقه
الخرة جمادى من خلت ليلة عشرة لحدى الثلثاء ليلة توفي
أبي على الليث أبو تفقه قلت وثلثمائأة وتسعين ثلث سإنة

عيون كتاب ذكر ما غير المصنفات من وله الهنداوي جعفر
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المشهورة الصلوة ومقدمة النظائأر تأسإيس وكتاب المسائأل
الحرف. هذا وفي

على تفقه الزرنوجي الدين تاج الخليل بن إبراهيم بن نعمان
الموضح وسإماه المقامات وشرح القراحي الدين زكي الشيخ
أربعين سإنة المحرما عاشر الجمعة يوما ببخارا توفي

وسإتمائأة.
الفقه. في الرشاد كتاب له منصور بن نوح
الزاهد الحنفي الهروي الفتح أبو إبراهيم بن أحمد بن نصر

بن منصور المظفر أبا لمه جده سإمع الذهبي قال العابد
وخّرج وجماعة الدباس الحسن وأبا الفرات وأسإحق إسإماعيل

بهراة بقى من أسإود وكان مجلدات ثلث السإلما شيخ له
وخمسمائأة. عشر سإنة توفي وأعبدهم

الرأي هلل له قيل البصري الرأي مسلم بن يحيى بن هلل
وزفر يوسإف أبي عن أخذ الرأي ربيعة قيل كما علمه لسعة
قتيبة بن بكار أخذ وعنه مهدي وأبن عوانة أبن عن وروى
وله بسطاما بن أحمد بن والحسن قحطبة بن الله وعبد

خمس سإنة مات الوقف أحكاما وله الشروط في مصنف
الحرف. هذا وفي ومائأتين وأربعين

الدين شجاع محمود بن معلى بن أحمد بن الله هبة
الشتغال دائأم الخلق حسن أصوليا فقيها كان التركستاني

تبصرة كتاب وله الخبازي الجلل على تفقه والتصنيف
وشرح الرشاد وكتاب الغرر وكتاب المنار شرح في السإرار
وسإبعين إحدى سإنة ولد المنار وكتاب الطحاوي عقيدة

بالمدرسإة وتوفي تركستان إقليم من طراز بمدينة وسإتمائأة
وثلثين ثلث سإنة القعدة ذي من العاشرة الليلة في الظاهرية

وسإبعمائأة.
سإمع النسفي المظفر أبو عمر بن محمد بن إبراهيم بن هناد

إلى وأشار الخطيب عنه وروى الفوائأد وخّرج ورحل وأكثر
خمس سإنة الول ربيع ثاني السبت يوما توفي تصنيفه
قال وثلثمائأة وثمانين أربع سإنة ومولده وأربعمائأة وسإتين
أنا جعفر أبو أخبرني الجلل بن العلي أبي على قرأت الذهبي

الطيوري الحسن وأبو النوردي علي أبو أنا السلفي ظاهر
يوسإف بن الحسن أنا غنجار محمد أنا النسفي هناد أنا قال

الطواويسي عمر بن محمد ثنا الغجدواني علي بن أحمد
عن يذكر حكيم بن شداد سإمعت يقول وهب بن عمر سإمعت
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الله إن رويت التي الحاديث في الله رحمه الحسن بن محمد
قال قال الحاديث من هذا ونحو الدنيا سإماء إلى يهبط تعالى
ونؤمن نرويها فنحن الثقات روتها قد الحاديث هذه محمد

نفسرها. ول بها
ّبة بن سإعد بن خنيس بن حبيب بن إبراهيم بن يعقوب أبو ح
بن سإعد هو حبتة بن وسإعد حنيفة أبي صاحب القاضي يوسإف

من مالك بنت حبتة وأمه النصاري معوية بن عمر بن عوف
وولى حنيفة أبي عن يوسإف أبو أخذ عوف بن عمرو بني

إليه وكان والرشيد والهادي المهدي الخلفاء من لثلثة القضاء
معين وأبن أحمد قال والمغرب المشرق في القضاء تولية
الول ربيع من خلون لخمس الخميس يوما ببغداد مات ثقة
سإنة الخر ربيع من خلون لخمس وقيل وثمانين اثنتين سإنة

حنيفة أبا فيه خالفت قول قلت ما وقال ومائأة وثمانين إحدى
مكة لهل ألف بمائأة وأوصى عنه رغب ثم قاله قول وهو إل

ألف ومائأة الكوفة لهل ألف ومائأة المدينة لهل ألف ومائأة
التراجم هذه منتقى شيخنا بخط ورأيت قلت بغداد لهل

وأول القضاة بقاضي خوطب من أول يوسإف أبو فيها حاشية
الرشيد خلفة في كله وذلك الزي بهذا العلماء لباس غير من

الماما مذهب على الفقه أصول في الكتب وضع من أول وهو
في حنيفة أبي علم وبث ونشرها المسائأل وأملى حنيفة أبي

حنيفة. أبو ذكر ما يوسإف أبو لول وقيل الرض أقطار
السكاكي يعقوب أبو علي بن محمد بن بكر أبي بن يوسإف
سإنة الول جمادى الثلثاء ليلة ولد الخوارزمي الدين سإراج
نحو بين ما علوما عدة في وبرع وخمسمائأة وخمسين خمس

المفتاح كتاب وصنف وشعر وعروض وبيان ومعاني وتصريف
وسإتمائأة. وعشرين سإت سإنة ومات

خزانة صحب الله عبد أبو الجرجاني محمد بن علي بن يوسإف
الحسن أبي على تفقه مجلدات سإت في الفقه وفي الكمل

إلى التراجم هذه في الكمل خزانة نسبت قد قلت الكرخي
السمرقندي الليث لبي وقيل هذا يوسإف أنفس ثلثة

أعلم. والله لهذا إنها وقيل... والصحيح
أبييي وهيييب العييز أبي بن سإليمان بن محمد بن يوسإف

في بدمشق دّرس الربيع أبي بن الله عبد أبي بن المحاسإن
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أبيييه ذكيير تقييدما وقييد وسإييبعمائأة وعشرين ثمان سإنة صفر

السإييم. بهييذا يسييمى ومميين انتهييى لييي الكبير التأريخ في

جمييال الييدين نجييم الخوارزمي بكر أبي بن أحمد بن يوسإف

وجمييع اللييه عبييد بيين بكيير أبييي علييى تفقييه الخاصي الئأمة

المشييييييييييييييييييييييييييهورة. الفتيييييييييييييييييييييييييياوى

الواقعييات تلخيييص ليه السجسيتاني سإييعد أبيي بن ويوسإف

المفييييييييييييييييتي. بمنييييييييييييييييية المسييييييييييييييييمى

السيييرافي المرزبييان بيين اللييه عبد بن الحسن بن ويوسإف

سإيينة تييوفى المنطييق إصييلح كتاب وله سإيبويه أبيات شرح

وثلثمائأييييييييييييييية. وثميييييييييييييييانين خميييييييييييييييس

المظفر أبو الدين شمس الله عبد بن علي قزا بن ويوسإف

جييده عن روى الجوزي ابن الفرج أبي الحافظ الماما سإبط

وسإييمع طييبرزد وابيين كليييب ابيين الفييرج أبييا وسإييمع ببغداد

القبييول وأعطييى وبمصيير بهييا وحييدث ودمشييق بالموصييل

فييي الزمييان مييرآة كتيياب فمنهييا المفيييدة الكتييب وصيينف

ومنتهييى النصاف إيثار وكتاب الكبير الجامع وشرح التأريخ

المختصير أحياديث في واللوامع الرسإول سإيرة في السول

تييوفى العزيييز القييرآن وتفسييير العظمييى والمجد والجامع
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وخمسييين أربييع سإيينة الحجيية ذي عشيير حييادي الثلثيياء ليلة

الحيييييرف. هيييييذا فيييييي ذكييييير وممييييين وسإيييييتمائأة

الئأميية فييي الفهرسإييت فييي النديم ابن ذكره بكر بن يحيي

الشييروط الكتييب ميين ولييه العييراق أهييل من وقال الحنفية

الكييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييبير.

الحسييين أبييو الييدين زييين النور بن المعطي عبد بن ويحيي

خلكييان ابيين كييذلك ذكييره الحنفي الفقيه المقرئ الزواوي

ابيين وسإييمع وخمسييمائأة وسإييتين أربييع سإيينة مولييده وغيره

الفصييول وصيينف العييتيق بالجييامع وتصييدر وغيييره عسيياكر

وغيييره المنييذري وأجيياز العييروض فييي ومصيينف واللفييية

وعشييرين ثمان سإنة القعدة ذي سإلخ في بالقاهرة وتوفى

وسإييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييتمائأة.

أبييو القضيياة قاضييي محمييد بيين صيياعد بن محمد بن ويحيي

وسإمع وأربعمائأة إحدى سإنة ولد الحنفي النيسابوري سإعيد

الفوائأد له خّرج وقد نيسابور بعد الري قضاء وولى جده من

سإتين سإنة الول ربيع في توفى أخيه ابن عنه روى وأملى

وأربعمائأييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية.

زكرياء أبو محرز بن بركة بن الحسين بن المظفر بن يحيي
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ميين كييان النجار ابن قال وغيره المعالي أبا سإمع البغدادي

مصيينفات ولييه حنيفيية أبييي الميياما أصييحاب فقهيياء شيييوخ

وحسيين دييين ذا وكان وخمسمائأة وثلثين سإت سإنة ومولده

سإيينة الحجيية ذي عشييرين ثييالث فييي ومييات وتواضييع خلييق

مدرسإييا مفتيييا كان الذهبي وقال وسإتمائأة وعشرين خمس

المييييييييذاهب. فييييييييي صيييييييينف وقييييييييد منيييييييياظرا

 فصل

فمنهم بالكنية اشتهر من ذكر في

أبو بكر بن إسماعيل السماعيلي من أقران أبي حفصص الكصصبير سصئل عصصن التصصدق

فصصصصي الجصصصصامع فقصصصصال هصصصصذا فلصصصصس يحتصصصصاج إلصصصصى سصصصصبعين فلسصصصصا ليكصصصصون كفصصصصارة.

أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاشاني علء الدين ملك العلماء صاحب كتاب بدائع الصصصنائع

تفقه على علء الدين محمصصد بصصن أحمصصد بصصن أبصصي أحمصصد السصصمرقندي وتصصزوج ابنتصصه فاطمصصة

الفقيهة من أجل أنه شرح كتاب التحفية للسمرقندي هذا وسماه البدائع فجعلصصه مهصصر ابنتصصه

فقال فقهاء العصر شرح تحفته وزّوج ابنته وقدم حلب رسول من صصصاحب الصصروم إلصصى نصصور

الدين الشهيد فوله تدريس الحلوية عوضا عن الرضى السرخسي بعد وفاته وصصنف أيضصا

كتاب السلطان المبين في أصول الدين ومات يوم الحد عاشر رجصصب سصصنة سصصبع وثمصصانين

وخمسمائة بحلب قلت هذا هو صاحب البصصدائع ل أحمصصد بصصن محمصصد الغزنصصوي المتقصصدم كمصصا

نبهت عليه وكان للكاشاني وجاهة وخدمة وشجاعة وكذا قصصال ابصصن العصصديم سصصمعت قاضصصي

العسكر يقول قدم الكاشاني دمشق فحضر إليه الفقهاء وطلبوا منه الكلم فعينصصوا مسصصائل

كثيرة فجعل يقول ذهب إليها من أصحابنا فلن وفلن فلم يزل كذلك حتى أنهم لصصم يجصصدوا
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مسألة إل وقد ذهب إليها واحد من أصحاب أبي حنيفة فأنفض المجلس ولصصم يتكلمصصوا معصصه

هذا: قلت وجد ونقل من شعره على ظهر نسخة كتاب البدائع 

إلى العالمين سإبقنا
المعاليي

 وعلو فكرة بصائأب
هميه

نور لحكمتي ولح
في الهدى

 بالضللة ليال
مدليهيميه

الحاسإدون يريد
لييطيفيئوه

 أن أل الليه ويأبى
يتيّميه

خميس بن محمد الدين ضياء سإمعت العديم ابن وقال
في فشرع موته عند الكاشاني الشيخ حضرت يقول الحنفي

الله يثبت تعالى قوله إلى انتهى حتى إبراهيم سإورة قراءة
الخرة وفي الدنيا الحياة في الثابت بالقول آمنوا الذين

داخل ودفن الخرة وفي قوله من فراغه عند روحه فخرجت
أعلم. والله حلب بظاهر الخليل إبراهيم مقاما

ما مسألة في القنية في عنه ذكر البلخي جعفر أبو
واجبا دينا يصير لهم مصلحة الرعية على السلطان يضرب
أن وذلك عبده على المولى وضريبة كالخراج مستحقا وحقا

ثمار بثلث الكفار يردوا أن المدينة أهل )ص( أمر الله رسإول
رأيه قطع ذلك ومع الناس ملك وكانت بنصفها ثم المدينة
أجر ووضع المدينة حول الخندق بحفر أصحابه وأمر دونهم
وقال القنية صاحب قال السلطان فكذا قعد من على العمل

ومنه هكذا فالجواب لهم لمصلحة الماما يضرب كلما مشايخنا
الدروب ونصب واللصوص الحريق من الحراسإات أجرة جباية

الفتنة. خوف يعرف ول يعرف وهذا قال السكك وأبواب
الله. عبد بن محمد الهنداوي جعفر أبو
الماما عن حنيفة أبا الماما سإألت قال الخوارزمي حنفية أبو
أصحابها ينظر هل راكع وهو خلفه من النعال خفق سإمع إذا

عليه. وأخشى فاسإدة فصلته فعل وإن يفعل ل فقال
كتاب صاحب عيسى بن عمر بن الله عبيد الدبوسإي زيد أبو

ممن الحنفية فقهاء كبار من كان الدلة وتقويم السإرار
قلت وأربعمائأة ثلثين سإنة ببخارا توفى المثل به يضرب

أعلم. والله تكرار وهذا العين في الترجمة هذه تقدمت
أن للقاضي ينبغي ل يقول حنيفة أبا سإمع الصغاني سإعد أبو

سإنة من أكثر كان إذا لنه سإنة من أكثر القضاء على يترك
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فقهه. ذهب
أبو عيسى بن محمد اسإمه الضرير موسإى أبي بن العلء أبو
ببغداد القضاء ولى الفقيه موسإى أبي بابن يعرف الله عبد
وكان المستكفي خلفة في أعيد ثم عزل ثم المتقي أياما في
المتقدمين من كان وأبوه العراقيين بمذهب العلم أهل من
ثقة وكان تاما ووقار حسن سإمت له وكان المذهب هذا في
فيه وينظر يتوله مما شيء في فيه مطعن ل الناس عند

وثلثمائأة وثلثين نيف سإنة داره في مقتول ووجد ودرس
والجامع الكبير والجامع الزيادات كتاب وله اللصوص كبسه

بن لمحمد الكبير الجامع وشرح الدار حكم في والكلما الصغير
مجلدات. ثمان الفقه أصول في وله الحسن

حنيفة أبي عن الكبر الفقه كتاب راوي البلخي مطيع أبو
القاضي الرحمن عبد بن سإلمة بن الله عبد بن الحكم هو قلت

أنس بن ومالك حسان بن وهشاما عون أبي عن يروي الفقيه
عليه تفقه وغيره منيع بن أحمد وعنه طهمان بن وإبراهيم

سإبع سإنة مات وعلمه لدينه يجله المبارك أبن وكان بلده أهل
بلخ قضاء ولى ما بعد سإنة وثمانين أربع عن ومائأة وتسعين

الحكم وآتيناه العهد لولي وفيه ليقرأ الخليفة كتاب وجاء
من بلغ وقال الوالي على فدخل المطيع أبو فسمع صبيا
المير بكى حتى مرارا ذلك وكرر بسببها نكفر أنا الدنيا خطر
آمنا مني وكن فتكلم بالكلما اجتزئ ولكن معك إني وقال

معشر يا قال ثم المنبر فارتقى الجمعة يوما فذهب
أن الدنيا هطر من بلغ وقال وبكى بلحيته وأخذ المسلمين

فهو يحيى غير صبيا الحكم وآتيناه قال من الكفر إلى يجر
بالكتاب قدما اللذان وهرب بالبكاء الجامع أهل فضج كافر
فرضية إلى يذهب وكان قاضيا ذاك إذ مطيع أبو وكان

والسجود. الركوع في الثلث التسبيحات
البلخي بالظهير عرف العزيز عبد بن علي بن أحمد بن بكر أبو

ودّرس وأفتى ودمشق حلب وقدما تفقه السمرقندي الصل
ليلة بدمشق مات شعر وله الصغير الجامع شرح وصنف
قلت وخمسمائأة وخمسين ثلث سإنة شوال عشر ثالث الثنين

الصل صاحب أن لجل مطيع أبي بعد الترجمة هذه ذكر إنما
يذكر. لم ممن الكنى وفي الكنى إكمال بعد الذيل في ذكرها

كتاب له منكوبرس قال الكلبادي البخاري أسإحق بن بكر أبو
والصفات. التوحيد في الصحاب أقاويل فيه التعرف
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الوضح كتاب له النيسابوري الفتح أبي بن محمد بن بكر أبو
الفقه. في
النافع. كتاب على للبادي الهادي كتاب له محمود بن بكر أبو
الفقهاء. اختلف كتاب له يعقوب بن بكر أبو
علي. بن أحمد الرازي بكر أبو
عمر. بن أحمد الخصاف بكر أبو
به وتفقه الكرخي الحسن أبي على تفقه الزجاجي سإهل أبو

الرياض. كتاب وله نيسابور أهل
علي. بن يوسإف الجرجاني الله عبد أبو
بن موسإى على تفقه الحيض كتاب له الرازي الدقاق علي أبو

البردعي. سإعيد أبو عليه وتفقه الرازي نصر
يدّرس وكان البردعي سإعيد أبي على تفقه الطبري عمرو أبو

شرح له والكرخي هو حنيفة أبي الماما مذهب على ببغداد
في الذهبي ذكره كذا وثلثمائأة أربعين سإنة مات الجامعين

الرحمن عبد بن محمد أبن أحمد اسإمه القادر عبد وقال الكنى
أعلم. والله

تقدما. محمد بن الرحمن عبد الكرماني الفضل أبو
الملتقط كتاب له السمرقندي يوسإف بن القاسإم وأبو

وأربعييين تسع سإنة شعبان آخر في إملء أتمه الفتاوى في

وخمسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييمائأة.

ميمييييييييييون. النسيييييييييييفي المعييييييييييين أبييييييييييو

كذا المرزوي السمعاني الجبار عبد بن محمد بن منصور أبو

محمييد منصييور أبييو والصييواب الصييحاب طبقييات في يوجد

وكان مفيدة تصانيف له السمعاني قال أبن لفظه بإسإقاط

محبوبييا ورعييا إمامييا كييان الييذهبي وقييال العربية في إماما

وأربعمائأييية. خمسيييين سإييينة ميييات مصييينفات ليييه لغوييييا
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محميييييد. بييييين محميييييد الماترييييييدي منصيييييور أبيييييو

صييدر الحسييين بيين محمييد بيين محمييد اليييزدوي اليسيير أبييو

السإيييييييييييلما. فخييييييييييير أخيييييييييييو السإيييييييييييلما

 فصل

فلن بابن يشتهر عساه فيمن

أحمييد البرهييان أحمد. أبن بن الحسن الدولة أمين أبن

خسييرو يحيييى. أبيين بيين أحمييد جعفيير أبي إبراهيم. أبن بن

محمد. أبيين بن الرحمن عبد دوسإت محمد. أبن بن الحسين

الزركشييي إبراهيم. أبيين رسإتم أحمد. أبن بن محمد الربوة

علييي. أبيين بيين أحمييد السيياعاتي الحسييين. أبيين بيين أحمييد

سإيينا محمييد. أبيين سإيماعة سإينجر. أبيين بيين علييى السيباك

محمييد الصييائأغ محمد. أبن شجاع الله. أبن عبد بن الحسين

عبييد الحسييين. أبيين بن أحمد الطبري الرحمن. أبن عبد بن

عميير. بيين ومحمييد أحمد بن عمر العديم إبراهيم. أبن الحق

علي. بن أحمد الفصيح محمد. أبن بن أحمد العواما أبي أبن

بيين علييي العسييكر قاضييي محمييود. أبيين خاصيية قاضي أبن

وهبييان محمييود. أبيين الييولي يحيى. أبن معطي خليل. أبن
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الوهييييييييييييييييييييييييييييييياب. عبيييييييييييييييييييييييييييييييد

 فصل

لقب أو بنسب يشتهر عساه فيمن

أيضا. الخسيكتي التقاني وهو كتاب أمير النراري
محمد بن علي محمد. السإبيجابي بن ومحمد محمد بن أحمد

طرخان. بن جعفر أحمد. السإترابادي بن ومحمد
أحمد. بن منصور محمود. القاني بن محمد السإروشني

بن محمد بن محمد الدين محمد. أكمل بن أحمد القطع
بن أحمد بكر. النصاري أبي بن محمد زاده محمود. إماما

المحيط صاحب السإلما محمد. برهان بن أحمد محمد. البرتي
محمد. بن محمد النسفي محمد. البرهان بن محمد والذخيرة
بن محمد محمد. البقالي بن ومحمد محمد بن علي اليزدوي

الله. التباني عبيد بن محمود الشريعة القاسإم. تاج أبي
بن أحمد وعلي. التمرتاشي وعثمان أحمد جلل. التركماني

علي. حافظ بن أحمد إبراهيم. الجصاص إسإماعيل. الجذامي
أحمد. بن الله عبد أحمد. الحارثي بن الله عبد النسفي الدين

بن أحمد الخسيكتي محمد. الحساما بن محمد الشهيد الحاكم
العزيز. عبد بن عمر الشهيد أخ. الحساما في تقدما محمد

أحمد بن العزيز عبد أحمد. الحلواني بن محمود الحصيري
محمد. بن علي الضرير الدين الئأمة. حميد شمس في يأتي

محمد. بن عمر أحمد. الخبازي بن ويوسإف الموفق الخاصي
القدوري. مختصر شرح له عمر. الخلخالي بن أحمد الخصاف

عباد بن محمد الحسين. الخلطي بن محمد زاده خواهر
عبيد زيد أبو طاهر. الدبوسإي أبو علي. الدباس بن ومحمد

إبراهيم. مصطفى. الرسإعني بن محمد الله. الدوركي
محمد. بن محمد العميدي سإعيد. الركن بن علي الرسإتغفني

يحيى. الزوزني بن الحسين مختار. الزندوشي الزاهدي
بن أحمد علي. الزينبي بن عثمان محمود. الزيلعي بن محمد

بن أحمد يوسإف. السروجي الجوزي أبن عيسى. سإبط
بن يوسإف الحسين. السكاكي بن علي إبراهيم. السعدي

الرحمن. عبد بن ومحمد علي بن الله عبد يعقوب. السنجاري
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أحمد يوسإف. الشجري وابنه الله عبد بن الحسن السيرافي
زيد. الشعبي بن أحمد أحمد. الشروطي بن والخليل كامل بن

أحمد. بن العزيز عبد الحواني الئأمة أحمد. شمس بن محمد
بن محمد سإهل. الكردري أبي بن أحمد بن محمد السرخسي

بن الحسن محمود. الصاغاني بن أحمد الستار. الصابوني عبد
القدوري. شرح له الئأمة ركن عمرو أبو محمد. الصباعي

شرح له القضاة مسعود. صدر بن الله عبد الشريعة صدر
برهان محمد بن محمد المحيط الصغير. صاحب الجامع

أحمد بن علي القدوري علي الخلصة تقدما. صاحب السإلما
الكشف طاهر. صاحب الفتاوي خلصة مكي. صاحب بن

بن الله عبد المختار العزيز. صاحب عبد والتحقيق المبير
بن محمد بكر. الطبري أبي بن علي الهداية محمود. صاحب

أحمد. محمد. العتابي بن احمد عمرو. الطحاوي وأبو أحمد
الرحيم. عبد السإلما النصاري. عماد محمد بن أحمد العقيلي
بن محمد السمرقندي الدين محمد. علء بن محمد العميدي

السمرقندي الرحمن. العلء عبد بن محمد الزاهد أحمد. العلء
عبد بن وسإعيد محمد بن أحمد الحميد. الغزنوي عبد بن محمد

عثمان البزدوي. الفضلي محمد بن علي السإلما الله. فخر
وعشرين سإت سإنة رمضان في مولده محمد بن إبراهيم أبن

بن العزيز وعبد وخمسمائأة ثمان سإنة وتوفي وأربعمائأة
الرب. قاضي وعبد عثمان أخو محمد بن ومحمد عثمان

منصور. بن حسن خان محمد. قاضي بن أحمد الحرمين
محمد. بن أحمد إبراهيم. القدوري بن أحمد العسكر قاضي
كاتب أمير الدين الكريم. قواما عبد الحلبي الدين قطب

أحمد الكرماني. القنوي ومسعود السكاكي ومحمد التقاني
أحمد. القيسي بن ومحمود يوسإف بن ومحمد مسعود بن

الحسين. الكاكي بن الله عبيد القادر. الكرخي عبد بن أحمد
بن الغفور عبد محمد. الكردري بن أسإعد محمد. الكرابيسي

عبد الفضل أبو الستار. الكرماني عبد بن ومحمد لقمان
محمد. بن محمد مسعود. الماتريدي الدين وقواما الرحمن

الله. وعبيد الله عبيد بن ومحمود الله عبيد بن أحمد المحبوبي
كتاب له الثقفي المؤيد. المرجى أبي بن أحمد المحمودي

بن جعفر والطرق. المستغفري الحيطان دعوى مسائأل
بن محمد الدين جلل زكريا. مولنا بن علي محمد. المنبجي
بن أحمد الحسن. الناطفي بن اله عبد محمد. الناصحي
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علي. بن القاسإم الهدى محمد. نور بن الحسين محمد. النجم
عبد بن محمد جعفر أبو المطلب. الهندواني عبد الهاشمي

الحسين. بن مسعود الرشيد. اليزدي عبد الله. الولوالجي


	في ذكر من اشتهر بالكنية فمنهم
	فيمن عساه يشتهر بابن فلان
	فيمن عساه يشتهر بنسب أو لقب

