
 

 

الشيوخ بالملح  إمتاع》

والنوادر من معجمي الذهبي 

المختص بالمحدثين 

 《والشيوخ

 فائدة《١٨٥》

 

 عبداهلل سعيد أبوحاوي القحطاني 

  



 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 

 هلل وكفى والصالة والسالم على النيب املصطفى ،    أما بعد:  احلمد

تلف فيه عند األّمة ما لكتب احلافظ الذهيب من قبول ومكانة مهّمة ،قد سارت   فإن مما ال ُيخ
 هبا الركبان واحتخِفل هبا من تلك األزمان.

 وقد كان من ألطف تلك املصنفات ما مجعه يف ذكر تراجم شيوخه وبعض أصحابه وطالبه.  -

ه ما يقرب من ألف وأربعني : )معجم الشيوخ( ، وقد رتبه على حروف املعجم وذكر فيأحدها
 ترمجة ملشاُيه. 

: )املعجم املختص ابحملدثني( وقد ذكر فيه من عاصره من أهل احلديث ،وسواء كانوا   واثنيها
 شيوخه أو أصحابه أو تالميذه، وفيه ما يقرب من أربعمائة ترمجة. 

رد،يسلو هبا  وقد من هللا علي مبطالعة هذين الكتابني، فرأيت فيها ملحا ونوادر وحتفا شوا-
 الطالب وينتفع هبا كل قارئ وكاتب. 

وإن منهجي يف نقل الفوائد: أن أذكر كل ما ندر وما وصى به وأنذر، وأذكر أحياان ما راق  -
 يل من اجلمل األدبية واأللفاظ القوية . 

وقد تركت كثريا من الفوائد اإلسنادية والقصص الوعظية والغريبةواألشعار الكثرية وذلك ملن  -
 مهته وانفتحت شهيته يف قراءة ما ذكرته.  علت

 أوان الشروع يف املقصود بعون امللك املعبود: وهذا

 : معجم الشيوخ أوال

   《اجمللد األول 》 



أمحد بن إبراهيم بن راجح املقدسي: كان فاضال ذكيا نقاال،تلّقش وقل عقله فكان يقف  -١
 يف الطرقات ويتكلم أبشياء مليحه ويسفه مث عقل مث عاد. 

 ٢٧منه يف حال اإلستقامة ،وال تنبغي الرواية عنه لسوء سريرته.ص مسعنا

 :واملراد بتلقش :هذر ومل يقل سوى التفاهات . قلت

إنساان -٢ ،وكان  آبخره  مسعه  ،وثقل  رفيع  خبط  طباقا  الدقيقي: كتب  إبراهيم  بن  أمحد 
 ٣٢جيدا.ص

 ٣٣أمحد الرقوقي الدابع : إنسان مبارك. ص-٣

نعمة املقدسي: كان على عقيدة السلف ،وكان ُيطب من إنشائه.مسعت   أمحد بن أمحد بن-٤
شيخنا ابن تيمية يقول : إنه قال هلم يف مرض موته اشهدوا علّي أين على عقيدة اإلمام أمحد 

 ٣٥.ص

أمحد بن إسحاق األبَرقوهي : حج يف آخر عمره فمرض وانقطع مبكة فأدركه املوت ،وقد    -٥
أان أموت يف هذه املرضة    -وعاده-ي أنه مسع األبرقوهي يقول  حدثين أمحد بن عثمان القاض

 ٣٨ألن النيب صلى هللا عليه وسلم وعدين أنين أموت مبكة .ص

 : ولعله رأى ذلك يف منامه. قلت

 ٤٣أمحد بن زيد احلمال : مسع الصحيح بفوت وذلك أايم التتار وكان ديّنا ساكنا فقريا .ص-٦

ال-٧ روى   : احلنبلي  سالمة  بن  ابلكثري أمحد  حدث  القياد  سهل  خرّيا  صدوقا  وكان  كثري 
 ٤٤.ص

أمحد بن سليمان بن مروان : أديب فاضل متميز لكنه يدخل يف شهادة الزور ولذلك عزله  -٨
 ٤٧ابن احلريري يف أايم قضائه بدمشق. ص



أمحد بن عبدهللا املعروف ابلقاضي شقري : اشتغل وحصل مث ترك وجترد وصحب الفقراء  -٩
ما يف فصوص احلكم من    -يقصد ابن تيمية- ريرية واهتم ابالحتاد ،وقد أراه شيخنااجملردين احل

 ٤٨البالاي فتربأ منها ،وقال: ما كنت أعرف، وكان فيه تعبد وله أوراد يف اجلملة.ص

: كان على طريقة محيدة وعليه جاللة ووقار وعلى ذهنه -١٠ ابن احملب  بن عبدهللا  أمحد 
 ٥٠أحاديث ومسائل .ص

بن عبداحلليم ابن تيمية فريد العصر علما ومعرفة وذكاء وحفظا وكرما وفرط شجاعة   أمحد-١١
وكثرة آتليف وهللا يصلحه ويسدده ،فلسنا حبمد هللا ممن ال نغلو فيه وال جنفو عنه .وكانت 
وفاته مسجوان بقاعة من قلعة دمشق ،وشيعه أمم ال حيصون إىل مقربة الصوفية، ومل ُيلف بعده  

 ٥٦لم ،وال من يقاربه .صمثله يف الع

أمحد ابن العماد عبداحلميد بن عبداهلادي املقدسي الصاحلي .شيخ حسن يقظ،من بيت  -١٢
أايم قازان وقاسى الشدائد    -عدم بعضها-الرواية واملشيخة، وخّرجت له مشيخة يف ثالثة أجزاء

 ٥٧مث دخل البلد فقريا.ص

مليح الكتابة،روى عن خاله العالمة  أمحد بن عبدالرمحن الشهرزوري: شيخ مطبوع نظيف  -١٣
 ٥٨ابن الصالح .ص

أمحد بن عبدالرمحن بن نعمة العابر ،تفقه وحّصل املذهب مث أقبل على علم الرؤاي فربع  -١٤
اجلان ُيربه   له رئيا من  أهل زمانه وله يف ذلك عجائب حىت قيل:إن  فيه وفاق  فيه، وألف 

 ٦١ابملغيبات .ص

أمحد بن عبدالرحيم الفرزيل شيخ حسن مسعته يقول : إن جده حممدا كان نصرانيا فرأى -١٥
النيب صلى هللا عليه وسلم يف النوم يقول له : آيزر "إن الدين عند هللا اإلسالم " فقام فأسرع  

 ٦٦إىل الشيخ أيب عمر والشيخ املوفق فأسلم فسموه حممدا .ص



 ٧١ن خريا متواضعا حسن السمت له ملك ودنيا .صأمحد بن عبداحملسن الدمشقي ،كا -١٦

 أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب ،والدي أحسن هللا جزاءه .-١٧

يف دق الذهب وحّصل منه ما أعتق منه مخس رقاب،ومسع الصحيح من املقداد القيسي،    وبرع
 ٧٥وحج يف أواخر عمره،كان يقوم من الليل .ص

دينا متواضعا حسن اخللق ،كل أحد يناديه اي عّمي أمحد بن علي بن مسعود عّمي، كان  -١٨
 ٧٧،حىت الشيخ مشس الدين بن أيب عمر رمحه هللا. ص

أمحد بن حممد بن إبراهيم الطربي ،أضر مدة ومسعت منه يف حال ضرره مث إنه وقع من -١٩
 ٨٤سّلم فانقدح املاء من عينه فأبصر .ص

 ٨٧ج مدة مث خلصه هللا .صأمحد بن فرح اللخمي اإلشبيلي بقي يف أسر الفرن -٢٠

أمحد بن حممد بن عبدهللا الظاهري شيوخه أزيد من سبعمائة شيخ ،وقد أصيب يف كائنة  -٢١
حلب وضربت عنقه وسقط بني القتلى مث سلم وخختم اجلرح فكان يف عنقه انعواج، ودعته يف  

حلي مين ذي القعدة سنة مخس وتسعني فقال يل : قل للجماعة جيعلونين يف حل ،ماكان بقي  
 ٩٣شيء،فمات يف ربيع األول سنة ست وتسعني وستمائة .ص

أمحد بن حممد العجمي شيخ سليم الباطن مطرح للتكليف فيه بله يسري ،وكان قبل كائنة  -٢٢
 ٩٤حلب صدرا موقرا يلبس الطيلسان .ص

أمحد بن حممد ابن اخلرزي ،قال شيخنا ابن الظاهري : كنا نسميه أايم الطلب احلويفظ -٢٣
 ٩٨ده وحتصيله .قلت : قرأ كتبا كبارا ومل ينجب يف احلديث.صجل



أمحد بن حممد البعلي ،وقد ضرب مرتني وسجن مث غرب مث أضمرته البالد، فإن هلل،  -٢٤
استوطن سنجار ،وأفىت بفتاوى منكرة ودخل يف ماال يعنيه حبا لرائسة الظهور، وعليه مآخذ  

 ١٠٣دفينة ساحمه هللا .ص

نابلسي ،رفيقنا يف الطلب ،وله فهم ومعرفة وحفظ على شراسة أخالقه،  أمحد بن مظفر ال-٢٥
 ١٠٤وهللا يصلحه، فعليه مآخذ دينية، مث إنه صلح وسكنت نفسه ،وفضائله كثرية.ص

أمحد بن أيب بكر الديري قرأت عليه مشيخة ابن عبدالدائم ،وكان متسرتا قانعا له عائلة -٢٦
 ١١٢.ص

سكندراين كان ذا رأي وحزم وشجاعة ،له غلمان وعنده  أمحد بن أيب بكر بن منصور اال-٢٧
جنان   له  وحصل  مرض  لكونه  القضاء  عن  هبا،صرف  نزلنا  مدرسة  بطرابلس  أسلحة،وأنشأ 

 ١١٢.ص

أمحد بن أيب بكر ابن الواعظ ،وكان ذا حظ من صالة وتنسك لكنه أفسد بشهادته على -٢٨
احلاكم، وكان الصائغ ابلباطل فأسقطه  ابن  القضاة  للنساء    قاضي  اليمن  أيب  واعظا مبسجد 

 ١١٧-١١٦،وكان له ثروة ومماليك مث افتقر ،وكان ضعيفا يف شهادته.ص

أمحد بن أيب طالب بن نعمة ،ابن الشحنة الصاحلي احلجار ،ظهر للطلبة يف سنة ست  -٢٩
وسبعمائة ،فنبه عليه الشيخ أمحد بن احللبية املقرئ وقال : عند املعظمية شيخ حجار من أهل 

صاحلية،سلوه : هل مسع شيئا؟ فإن هذا رجل مسن وعمره ابجلبل، فلعله قد مسع، فأتوه ال
وسأله الشيخ حمب الدين ،أما مسعت شيئا ؟ فقال :كان شيء وراح ،فسألوه عن امسه وفتشوا  
الطباق، فظهر امسه على ابن الليت يف أجزاء، مث ظهر امسه إىل أوراق األمساء لسامعي البخاري، 

 اع وصار من أمره ما صار .وقصد ابلسم



شيخ كامل البنية له مهة وجالدة وقوة نفس وعقل جيد ،ومسعه ثقيل وقد ذهب غالب   وهو
أسنانه ،وقد روى الصحيح إىل آخر سنة ست وعشرين أزيد من ستني مرة، وإليه املنتهى يف 

ال يكتب وال الثبات وعدم النعاس، رمبا أمسع يف بعض األايم من بكرة إىل املغرب، وكان أميا  
 ١١٩-١١٨من القرآن .ص رييقرأ إال اليس

إبراهيم بن أمحد بن معايل الرقي له النظم الرائق واملواعظ احملركة إىل هللا واحلكم والسلوك، -٣٠
وكان للعامة به انتفاع زائد،وله صرب على الفقر واقتصاد يف ملبسه ومطعمه،مل نلحق مثله رضي 

 ١٢٧ازته أبدا .صهللا عنه .ومل أشهد مجعا مثل جن

إبراهيم بن بركات ،ابن القرشية، فيه دين وكيس وحسن ود وعلى ذهنه فوائد ونوادر -٣١
 ١٣١.ص

 ١٤٦إبراهيم بن علي بن غالب البزار ، رجل عاقل ساكن وقور. ص-٣٢

إبراهيم بن عنرب احلبشي املارديين ، مات زمن التتار ابلدير بعد الضرب الشديد واجلوع  -٣٣
 ١٤٨رمحه هللا .ص

إبراهيم بن حممد بن أمحد الواين مث الدمشقي كبري املؤذنني وأندى من رأينا صوات مع كونه -٣٤
 ١٥١يف سن الثمانني .ص

إبراهيم بن حممود العقرابين الشاهد، كان يعجبين كثرة صالته ومسته ، لكنه شاهد مضعف -٣٥
 ١٥٨. ص

يخ منطبع نسخ مجلة من اترُيي  إبراهيم بن املسيب بن أيب الفوارس ، النجم الكاتب ، ش-٣٦
  ١٦٠.ص

 ١٦١إبراهيم بن حيىي ابن الكيال كان صعب املراس وال سيما يف كتابة اإلجازات .ص-٣٧



 ١٦٢إسحاق بن إبراهيم البعلي ، إنسان خرّي مبارك .ص-٣٨

إسحاق بن عبدالرحيم بن درابس املاراين من بيت قضاء وعلم ورواية، ومساعي منه يف  -٣٩
 ١٦٧ني وانقطع خربه عنا بعد ذلك .صسنة مخس وتسع

إسحاق بن أيب بكر بن أملى الرتكي ، له شعر فائق ، طلب احلديث وقتا مث دخل املشرق -٤٠
  ١٧٠سنة مخس وسبعمائة فأضمرته البالد .ص

إمساعيل بن إبراهيم بن ركاب احلنبلي الصاحلي ، بلغت مشيخته مائة جزء ، وكتب عمن  -٤١
دب ودرج فيكون عددهم حنو األلفني ، وتعب سنني يف مجع سرية الشيخ مشس الدين فعملها 

 ١٧١يف مائة ومخسني جزءا .ص

ء وهللا  إمساعيل بن إبراهيم الشارعي قدم علينا طالب حديث ،وفيه نباهة وعقل وحيا-٤٢
 ١٧٣يسعده .ص

إمساعيل بن عمر ، ابن احلموي الكاتب . شيخ خرّي متصدق متهجد أمني بقية سلف -٤٣
 ١٧٨من شهود اخلزانة .ص

إمساعيل بن نصر هللا ، ابن عساكر ، خرج له الشيخ علم الدين مشيخة عدهتم تسعون  -٤٤
   ١٨١شيخا ، وكان ذا حظ من صالة وتدين على طيش فيه وعامية .ص

النساء  -٤٥ يف  املثل  قليلة  والدين  ابلعقل  موصوفة  وهي  اليونيين  حممد  بنت  الرحيم  أمة 
 ١٨٩.ص

تلك -٤٦ وترك  اتب  إنه  مث  أتباع  وله  األمحدية  من كبار  ، كان  البازدار  جامع  بن  ثعلب 
 ٢٠١الرعوانت ،وكان حيكي لنا أشياء عجيبة من اخلوارق مما متت له أو عاينها. ص



ر اإلربلي ، كان صدوقا يف نقله غري مضيء يف دينه، نسخ كتبا احلسن بن أمحد بن زف-٤٧
عدة وله تواليف وجماميع ، عمل السرية النبوية يف جملد، وسرية املتنيب يف جملد، وكان يف تعفف  

 ٢٠٩وعزة نفس ، هللا يساحمه . ص

ق اخلضر بن عبدهللا ابن محوية اجلويين خدم يف شبيبته مع بين عمه جنداي مث تصوف وعل-٤٨
اترُيا يف جملدين فيه فوائد وعجائب، أجاز يل مروايته بكتابة احملدث علي بن نفيس لضعف  

 ٢٢٢بصره .ص

خدجية بنت أمحد بن عبدالدائم بن نعمة ، وهي أكرب اإلخوة وهي والدة شيختنا فاطمة  -٤٩
عا بنت حسني اآلمدية اليت روت عن ابن الزبيدي، وكانت خدجية تلقن النساء، ومل أر هلا مسا

عاليا فقد كان ميكنها السماع من ابن طربزد والكندي وأبوها من طلبة احلديث لكنه هتاون هبا 
 ٢٢٥.ص 

خدجية بنت يوسف بن غنيمة العاملة، قرأت عدة مقدمات يف النحو ، وأعربت على   -٥٠
 النحاة، ووعظت يف األعزية مدة وصار هلا حظوة مث حجت وتركت املواعظ ! 

أمحد بن عبدالرحيم املقدسية، شيخة صاحلة متواضعة خرية متوددة   زينب بنت الكمال-٥١
 ٢٤٨كثرية املروءة مل تتزوج ، وتفردت وطال عمرها واشتهر ذكرها، ونزلوا ميوهتا  درجة .ص 

زينب بنت عبدالرمحن ابن قدامة، وهي كيسة متواضعة خفيفة الروح مل تتزوج قط، وجف  -٥٢
 ٢٥٢دماغها وجخّنت زماان .ص

،وقابلت   زينب-٥٣ تكتب  أوالده، وكانت  األدمي، زوجة احملب وأم  بن أمحد  بنت مظفر 
 ٢٥٧صحيح البخاري مع زوجها. ص

سليمان بن محزة املقدسي،  حضر مجيع البخاري على ابن الزبيدي ، وروى عن احلافظ  -٥٤
الضياء حنوا من مخسمائة جزء أو أكثر وكان يقول : مسعت منه ألف جزء ، وكان مالزما له  



دة عشر سنني ، كان حمبا للرواية مهذب األخالق عدمي الشر له معاملة مع هللا تعاىل ، ولوال م
 ٢٦٨القضاء لعد كلمة إمجاع ، وأفىت أزيد من مخسني سنة .ص 

سليمان بن عمر األذرعي ، كان قوي النفس مهيبا صلبا يف األحكام اتم النزاهة والعفة،  -٥٥
لدروس من كتاب يقرأ قدامه ، ويقول هو شيئا ابلفقريي ! ولكنه كان قليل العلم، كان يعمل ا 

 كذا .

سخنجخر بن عبدهللا الربيل الرتكي ، كتب الطباق خبط مليح وكان أعيان الفضالء حيضرون -٥٦
جملسه ويذاكرهم ويكرمهم ، وقل من أجنب من الرتك مثله، وقد حج ست حجج مرة منها هو 

ستوري ألنه أول من كسى الكعبة شرفها هللا بعد ورجالن على اهلجن ، وكان يعرف مبكة ابل
معجم يف أربعة عشر جزءا ، وانتقى له شيخنا ابن الظاهري، وقد مجعت    لهاخللفاء،وخخرج  

 ٢٧٤- ٢٧٣مدائحه يف جملدين.ص 

 ٢٧٧سخونج بن حممد الرتكماين ، وكان فقريا نظيفا ال أبس به . ص-٥٧

الذهبية ،-٥٨ أم حممد ، عميت احلاجة، وهي أمي من   ست األهل بنت عثمان بن قامياز 
 ٢٨٤الرضاعة .ص

األخالق،  -٥٩ متزهدة حسنة  ّدينة  أم حممد، شيخة   ، املنجى  بن  عمر  بنت  الوزراء  ست 
وكانت آخر من حدث مبسند الشافعي ، قرأتخ عليها الصحيح ومسند الشافعي . وقد َرَوت 

 ٢٩٢يوم وفاهتا وفاجأها املوت . ص 

حيىي-٦٠ بنت  القضاة  الدين   ست  جمد  الشيخ  هبا  تزوج  من  وأول   ، الشريازي  مميل  بن 
الروذراوري اللغوي، مث تزوج هبا أبو احملاسن اخلرقي ، وجاء منها ثالثة أوالد، مث تزوج هبا ابن 

 ٢٩٣عبيد فدامت يف عصمته اثنتني ومخسني سنة .ص

 ٢٩٨يكتب .صشعبان بن أيب بكر القادري ، كان خريا كيسا متواضعا مؤداب ، أميا ال  -٦١



ضوء بن صباح بن محيد الزبيدي. أعرايب ديّن عاقل صاحب خري للمسلمني، حكى يل  -٦٢
رمحه  -أمورا عجيبة جرت له، ويف اآلخر قبض عليه نواب التتار ومات حتت العذاب شهيدا  

 .-هللا

عبادة ابن شيخنا مجال الدين عبدالغين بن منصور احلراين مث الدمشقي احلنبلي ، صاحيب  -٦٣
 خّصيصي وودادي أحسن هللا إليه .  و 

ذا علم ودين وتعبد . صحبته مدة ونعم الرجل هو ، يسع اجلماعة ابخلدمة واألفضال    وكان
واالحتمال فاهلل يصلحه ويسدده ويبارك يف عمره،  فيا ليته ال شهد وال عقد، وترك اللدد.! 

 ٣١٦ص 

خرّيا ساكنا متواضعا حممود  عبدهللا بن احلسن احلنبلي ، درس وأفىت وحكم مدة وكان  -٦٤
 ٣٢٠السرية طيب السريرة وافر العلم .ص

عبدهللا بن احلسني بن أيب التائب األنصاري،  تفرد يف وقته أبجزاء عالية وغريه أعدل منه  -٦٥
 ٣٢١ساحمه هللا ، وقد أحلق إمسه يف إثبات له ، ولكن ما أخذ عنه من ذاك شيء .ص

ة ، كان عارفا جبمل انفعة من احلديث ورجاله وابلسرية  عبدهللا بن عبداحلليم ابن تيمي  -٦٦
وأايم الناس ، حمكما للفقه والعربية، حسن املشاركة يف العلوم منقبضا عن الناس ، مقتصدا يف  
مأكله وملبسه، كثري احملاسن كبري القدر ينقم على أخيه أشياء ويكرهها منه فاهلل يصلحهما 

 ٣٢٤.ص يؤيدمهاو 

ل املكي الشافعي ، وهو لون عجيب يف االجنماع واإلنقباض عن الناس  عبدهللا بن خلي   -٦٧
وحسن السمت والتعفف، وهو فاضل قوي املذاكرة يف الرجال كثري العلم، مث دخل املنطق،  

 ٣٣٠فاهلل يسّلم ، مث أقبل على شأنه .ص



عبدهللا بن حممد الطربي املكي الشافعي ، إمام املسجد احلرام ، مث أم مبسجد النيب صلى  -٦٨
هللا عليه وسلم مدة مث أّم ابملسجد األقصى وخطب وأفىت ، وكان خرّيا زاهدا عاملا كثري التالوة 

 ٣٣٤حسن السمت .ص

لعلم ، غري متقن لفن  عبدهللا بن حممد بن عبدالقادر األنصاري ، كان مليح املشاركة يف ا-٦٩
منه مطبوع املنادمة حسن الشكل والبزة فيه وتدين ، وحج مرات وأصّم حنوا من عشرة أعوام 

 ٣٣٨. ص 

 ٣٥٢عبداخلالق بن عبدالسالم بن علوان، أكثرت عنه ونعم الشيخ كان .ص-٧٠

ة عبدالدائم بن أمحد القباين شيخ قدمي خرّي ، استشهد بعذاب العدو املخذول يف كائن -٧١
  ٣٥٣سنة تسع وتسعني وستمائة. ص 

عبدالرمحن بن أمحد األمواسي ، روى لنا عن ابن عبدالدائم،  إال أنه ال تنبغي الرواية    -٧٢
 ٣٥٦عنه . حكوا يل عنه مصائب وهللا يصلحه املسكني .ص 

عبدالرمحن بن عبداللطيف البزار ، انتهى إليه علو اإلسناد، وقد مهمت ابلرحلة إليه مث -٧٣
ته ملكان الوالدة، وألنه بلغين يف أوائل سنة سبع وتسعني أنه هرم وتغري ، وقد أجاز لنا خبطه ترك

 ٣٦٦يف سنة مخس مث أجاز لنا يف صفر سنة سبع مروايته. ص 

عليه -٧٤ ،قرئ  بشيء كثري  تفرد   ، فقريا  مسكينا  ، كان  اليلداين  عبدالويل  بن  عبدالرمحن 
اآلاثر أليب جعفر الطحاوي فكساه ووصله وقرر    لنائب السلطة سيف الدين الناصري كتاب

 ٣٦٨له معلوما ، فلم ينشب أن أضر وبقي كاحلجر امللقى .ص

ابلرشيد -٧٥ يلقب   ، بله  فيه  القرآن  أهل  من  مبارك  فقري  املقدسي،  بن حممد  عبدالرمحن 
 ٣٧٤.ص



ام حميي  عبدالرمحن بن حممد بن قدامة، مسع أابه أاب عمر وعمه الشيخ املوفق ،كان اإلم  -٧٦
الدين النواوي يقول : هو أجل شيوخي، ومجع املفيد جنم الدين بن اخلباز له سرية يف مائة  

 ٣٧٥ومخسني جزءا.  ص

امسه -٧٧ تزهد وأتلّه واشتهر  اشتغل يف شبيبته مدة مث  القرامزي،  بن أيب حممد  عبدالرمحن 
ى اإلحتادية ،ورمبا أثىن وحصل له قبول زائد واحرتام وكفاية اتمة ، وكان حسن االعتقاد حيط عل

 عليهم وال يخفهم 

عبدالرمحن بن حممد بن علي الشافعي . أتيت منزله وطلبت السماع منه فمنع علّي وما -٧٨
 ٣٨٥خرج إيل ، وقد أجاز لنا مروايته قدميا على يد أيب احلسن العطار .ص

كان متواضعا  عبدالرمحن بن يوسف بن نصر البعلبكي احلنبلي أحد العلماء العاملني ، و -٧٩
خريا يؤثر اخلمول ويالزم التهجد وكثرة التالوة ويكثر الصوم وتؤثر عنه كرامات وأحوال منها 
أنه قال يف صحة وعافية منه : أان أعيش عمر اإلمام أمحد، لكن شتان ما بيين وبينه ، فعاش 

 ٣٨٦مثله . ص

وكان يخنعت بذكاء عبداحملسن بن حممد العقيلي، ابن العدمي ، اشتغل وصحب الفقراء  -٨٠
 ٤١٧مفرط ، لكنه ما استعمل ذهنه .ص 

عبداملؤمن بن خلف بن أيب احلسن ، أبو حممد الدمياطي الشافعي ، أحد األئمة األعالم -٨١
وبقية نقاد احلديث. ومعجمه عن ألف ومائتني ومخسني شيخا ، وعمل أربعني حديثا متباينة 

 ٤٢٤ص  اإلسناد من حديث أهل بغداد على شرط الصحيح .

عثمان بن قامياز الرتكماين ، جد املؤلف ، رجل أمي حسن اليقني ابهلل، وهللا يغفر له ،  -٨٢
مسعت الشيخ أاب احلسن بن العطار يقول يل: كان جدك الفخر يسأل هللا أن يتوفاه ليلة اجلمعة  

 ، فأعطاه ذلك ، قلت : شهدت دفنه بسفح قاسيون عقيب اجلمعة يف سنة ثالث ومثانني .



عثمان بن يوسف النويري ، قد عني لقضاء الشام مرة، وقل من رأيت مثله من العلماء  -٨٣
 ٤٤٠دينا وورعا واتباعا لآلاثر وبغضا للباطل وإنصافا يف حبوثه .ص

 امللح والنوادر من اجمللد األول . انتهت

 《الثاين  اجمللد》 

عصر ، كان فقيها عاملا  علي بن أمحد بن عبدالواحد الصاحلي ، اإلمام العابد مسند ال  -٨٤
األحفاد  وأحلق  شيئا كثريا  وروى  للمحدثني،  مكرما  الورع  متني  العقل  فاضال كامل  أديبا 

 ١٤-١٣ابألجداد، ونزل الناس مبوته درجة .ص 

علي بن أمحد ابن البقال ، سافر اتجرا إىل بغداد فأخذهتا التتار فذهب ماله وجنا هو -٨٥
 ١٨.ص 

الواسطي ، قال يل اختبأْت يب الوالدة يف القصب وأان أرضع  علي بن احلسن بن أمحد    -٨٦
أايم هوالكو. قدم دمشق مرات حيج منها، وحدثين أنه حج مرة وحده من العراق إىل املدينة 
على انقة كان يشرب من لبنها وهي ترعى، وكان صنفا غريبا يف التأله والتعبد واالنقباض عن 

 ٢٤رما ببدر سنة ثالث وثالثني وتسعمائة.صذهنه علوم انفعة. تويف حمخ  ىالناس، وعل

 ٢٦علي بن سعيد الصبييب الشاعر ، شاب جيد النظم لكنه عامي كثري الدعاوى . ص-٨٧

كان ذا مروءة وكّد على    -خايل    -علي بن سنجر الذهيب ، احلاج املبارك أبو إمساعيل-٨٨
 ٢٨عياله وخوف من هللا .ص

داير املصرية ، عين ابلرواية أمت عناية، وكان اتم  علي بن عبدالكايف السبكي ، عامل ال-٨٩
مليح  الرأي  جزل  املواد  قوي  املناظرة  يف  الباع  طويل  األخالق  مرضي  الداينة  متني  العقل 

 ٣٤التصنيف .ص



علي بن حممد اليونيين شيخنا ومفيدان، استنسخ صحيح البخاري وحرره ، حدثين أنه  -٩٠
رة . دخل يف أول رمضان سنة إحدى وسبعمائة قابله يف سنة واحدة وأمسعه إحدى عشرة م

خزانة الكتب ببعلبك فدخل إليه رجل مضطرب العقل فضربه بسكني صغرية يف دماغه، بقي 
 ٤٠.ص هللا رمحة أايما وتويف إىل

أوالد    -٩١ وله  بتبوك،  تويف   ، البليغ  املنشيء  األديب  املقدسي  بن محائل  بن حممد  علي 
 ٤٢وحدث بصحيح مسلم قبل موته .ص فضالء وأوقاف وبر وكثرة تالوة،

علي بن حممد بن علي السكاكري، له اليد البيضاء يف كتابة الشروط ودقائقها، ولكنه -٩٢
انقطع عن السب وضعف وساء ذهنه .   -وهللا يساحمه   -كان ينال من خلق من أهل اخلري  

 ٤٧ص

حصل األصول  علي بن حممد بن عمر اهلاليل الشافعي ، طلب احلديث وعين به وقتا و -٩٣
  . يلد  ومل   . الصلحاء أصلحه هللا وإايي  اعتقاد حسن يف  ، وله  مفيدة  يذاكر أبشياء  وكان 

 ٤٩ص

بتعليم  -٩٤ وأخربهم  الناس خطا  أحسن  من  مؤديب، كان  البصبص،  احلليب  حممد  بن  علي 
 ٥٢الصبيان ، أقمت يف مكتبه أربعة أعوام وتعلم عنده خالئق، ومل يف دينه بذاك. ص

علي بن مرزوق السالمي املوصلي التاجر ، ركب البحار للتجارة ورأى العجائب ، وكان   -٩٥
 ٥٥.ص  ذا رأي وعقل وشجاعة وداينة

علي بن مسعود بن نفيس املوصلي احلنبلي ، كان فقريا متعففا صدوقا حسن القراءة ال -٩٦
 ٥٦يوصف ما قرأ كثرة ، وحصل أصوال كثرية وهنبت أايم التتار ، وما بقي منها فَوَقفه .ص 

علي بن املظفر الكندي ، نسخ شيئا كثريا وعين ابلرواية مث تعاىن اإلنشاء وجود خطه  -٩٧
  -يف النظم والنثر ، ومل يكن عليه ضوء يف دينه، محلين الشره على السماع من مثله    وتقدم



كان ُيل ابلصلوات ويخرمى ابلعظائم .وقف كتبه ابخلانقاه، وكانت احلماسة من   -وهللا يساحمه
 ٥٨بعض حمفوظاته .ص

شعره    عمر بن عبدالعزيز املغريب اآلسفي الشاعر، له نظم رائق وهجو مخقذع ، مسعت من -٩٨
 ٧٤ومل أعلقه . ص

عمر بن حممد بن عمر الفارسي،  شيخ دار احلديث ابلظاهرية ، كان جييد إذهاب اهلياكل -٩٩
 ٧٨والعمر ، وله مروءة وفتوة وفيه دين وتعبد وخري، على لعب فيه . ص 

العقار ومطعم  -١٠٠ عيسى بن عبدالرمحن بن معايل املسند الرحلة الصاحلي السمسار يف 
جل جيد يف نفسه عامي بطيء الفهم ال يقرأ وال يكتب . مسع معظم الصحيح من األشجار، ر 

ابن الزبيدي ، وتفرد يف وقته ورخحل إليه واشتهر ذكره، وكان متواضعا حسن اخللق روى شيئا 
 كثريا . 

 ٨٥.ص قليال ساحمه هللا تعاىل فإنه كان ُيل ابلصالة

 

سا فطنا متأداب مليح الشكل له أََنسة  امللك املظفر غازي بن داود األيويب ، كان كي-١٠١
 ٩٦ابلعلم . ص 

فاطمة بنت عبدالرمحن املرداوية ، مِسعت وهي كبرية الكثري من الفخر وغريه، ووجدان  -١٠٢
هلا يف األوراق تقييد ميعادين على ابن الزبيدي، وكانت فقرية قانعة منطبعة، وهي زوجة ابن  

 ١٠٨عمها إبراهيم ابن الفراء . ص

سم بن حممد بن يوسف الربزايل ، الصادق احلجة مفيدان ومعلمنا ورفيقنا ، حمدث القا-١٠٣
الشام مؤرخ العصر ، ومشيخته ابإلجازة والسماع فوق الثالثة آالف، وكتبه وأجزاؤه الصحيحة 



يف عدة أماكن وهي مبذولة للطلبة، وقراءته املليحة الفصيحة الصحيحة مبذولة ملن قصده،  
 ١١٦  -١١٥ول لكل غين فقري ، فاهلل يلهمه رشده وميد يف عمره . ص  وتواضعه وِبشره مبذ

حممد بن إبراهيم بن مجاعة ، بدر الدين أبو عبدهللا الكناين، له النظم والنثر واخلطب  -١٠٤
والتالمذة واجلاللة الوافرة والعقل التام واخللق الرضي، فاهلل حيسن خامتته ، وهو أشعري فاضل  

 ١٣٠.ص 

راهيم ابن النحاس ، شيخ العربية إمام األدب وحجة العرب ، كان حسن  حممد بن إب-١٠٥
اخللق مطرح التكلف، رأيته يتمشى ابلليل وعلى رأسه طاقية وما كأنه تزوج ، وكان من أذكياء  

 ١٣٧العامل .ص

 ١٤١حممد بن أمحد بن تبع البعلبكي ، كان لطيف القّد حفظة للنوادر ظريفا .ص-١٠٦

خليل اخلويي ، إمام ابرع متفنن حاو للفضائل، جلست بني يديه  حممد بن أمحد بن  -١٠٧
 ١٤٤وسألين عن غري ما مسألة من القراءات فمن هللا وأجبته وأجاز يل مروايته. ص

حممد بن أمحد الصواف اإلسكندراين ، كان مهيبا جليال منور الشيبة ينوب يف اخلطابة -١٠٨
 ١٤٧ويخوّرق. ص 

ية، كان اتجرا بسوق علي، مث افتقر وصار ُييط وكرب وعجز. حممد بن أمحد ابن الكركر   -١٠٩
 ١٦١ص 

حممد بن أيوب النحاس ، هو ممن مسعنا منه وال حتل الرواية عنه أصال، له خط منسوب -١١٠
 ١٧٧وشعر فصيح ولكنه احتادي جماهر، حدثين التاج ابن السكاكري عنه بعظائم وزندقة .ص  

ي ، ألف تفسريا كبريا إىل الغاية يكون يف تسعة حممد بن سليمان ابن النقيب البلخ-١١١
وتسعني جملدا استوعب القراءات وأسباب النزول واإلعراب وأقوال املفسرين وأقوال الصوفية 

 ١٩٣وحقائقهم ، والنسخة موجود منها ببيت املقدس .ص 



  حممد بن عبدالرحيم العالمة األصويل صفي الدين اهلندي الشافعي ،سافر ودخل الروم-١١٢
ابن سبعني مرة، وكان حيفظ ربع يس . ص  التاج األرموي وغريه، وحج وجالس  فأخذ عن 

٢١٦ 

حممد بن علي ، ابن املوازيين، ورث نعمة طائلة فأنفقها يف احلج والرب واألوقاف وتزهد  -١١٣
واقتصر من ابقي ذلك على درمهني كل يوم وانقطع عن الناس وضعف وأصم وساء بصره .ص  

٢٣٧ 

علي بن القشريي، ابن دقيق العيد ، احلافظ القدوة الورع شيخ العصر ، كان   حممد بن-١١٤
 ٢٤٩عالمة يف املذهبني عارفا ابحلديث وفنونه سارت مبصنفاته الركبان . ص 

١١٥-  ، علم وعمل ومست وورع  ، كان صاحب  احلنبلي  احلراين  بن رابطر  عمر  بن  حممد 
ِسر من العريش وبيع بقربص فبقي يف األسر وارحتل إىل مصر لزايرة بعض اإلخوان يف هللا فأ

حنوا من عشر سنني،  وبلغنا أنه ملطوف به، أخذه نصراين عاقل فكان حيرتمه وال يخكلفه تعبا  
 ٢٥٨.ص 

حممد بن حممد بن احلسني الِكيخي ، كان أحد من عين ابحلديث ورحل فيه ومل ينجب  -١١٦
 ٢٦٧فيه ، وخرج لنفسه معجما يف جملد ومل حيرره . ص

حممد بن حممد بن سهل األندلسي ، اإلمام املتفنن اجلليل األنبل، حج سنة سبع ومثانني  -١١٧
بصريا   العربية  يف  ابرعا  وكان  وسبعمائة،   وعشرين  إحدى  سنة  حج  مث   ، ورجع  وستمائة 

 ٢٧٢ابإلسطرالب وعلم الفلك عابدا عاقال ثراي وقورا كثري احلج .ص 

ي ، املسند املعمر رحلة وقته ، عمر وتفرد يف زمانه  حممد بن حممد، ابن مميل الفارس-١١٨
ورحل إليه، وكان عاقال ساكنا وقورا وقد تغري ذهنه يف أوائل سنة اثنتني وعشرين وسبعمائة، 



من الِكرب وزاد به ذلك إىل أن مات والطلبة ال يفكونه وهو يتضجر منهم ، وقبل ذلك ماكان 
 ٢٧٩يقول شيئا . ص 

ملفضل البهراين اخلطيب الكبري شيخ القضاة، ويل خطبة محاة مدة  حممد بن حممد بن ا-١١٩
مث أنكر إظهار اخلمور ونزح من البلد وأقام بدمشق فويل خطابتها مدة، وكان ديّنا خريا سلفيا 

   ٢٨٠مهيبا اتم الشكل وقد أوذي مرة وجخر بعمامته إىل دار صاحب محاة ، ومحاه هللا .ص 

شيخ اإلمام العالمة املفيت احملدث النحوي، قاضي القضاة حممد بن مسّلم الزيين ، ال-١٢٠
بركة اإلسالم علم السنة الصاحلي احلنبلي. أحكم املذهب وقواعده والعربية وغوامضها وأشغل 
الناس مدة، على صدق وورع وخري وتعبد وإانبة وقناعة ابليسري وتعفف إىل أن احتيج إليه يف 

و يتوقف ويستخري هللا تعاىل مث شرط أمورا ووّّف له أولوا  احلكم ، فراجعوه مرات وأحلوا عليه وه
األمر هبا فنهض أبعباء األمر كما ينبغي واجنربت وقوف احلنابلة به وجّدد أماكن ومحدت سريته  
ولكن أهل اهلوى واألذى ال يرضون إال مبن يوافقهم على أغراضهم . سار إىل احلج فأدركه  

قعدة سنة ست وعشرين وسبعمائة ، وأتسف اخللق عليه األجل ذاهبا ودفن ابلبقيع يف ذي ال
 ٢٨٤، رضي هللا عنه .ص 

 ٢٩٥حممد بن النصري بن متام ، شويخ عامي مسعنا منه ومل يكن بذاك . ص  -١٢١

حممد ين يوسف بن يعقوب اإلربلي ، وكان عسريا يف الرواية ضجرا عاميا أميا . صلى  -١٢٢
هللا   رمحه  وسبعمائة  أربع  سنة  رمضان  يف  فمات  السلم  من  فسقط  بيته  إيل  ورجع  الصبح 

 ٣١١.ص

حممد بن أيب بكر اهلمذاين ، الشيخ العامل الزاهد املتكلم، شيخ الشيعة ومتكلم القوم،  -١٢٣
لوالدي ، وكان مطبوعا متوددا، حلو اجملالسة فصيحا قوي املشاركة يف األدب   كان صديقا



واالعتزال والبدعة عارفا بفقه اإلمامية، من أذكياء الرجال، وكان يرتضى عن الشيخني وينصف 
 ، وما حفظ عنه سب معني ، وله أشياء حسنة، ولكن التقية شعاره، فاهلل أعلم بسريرته. 

مرضه فوجده يتسنن ويتربأ من الرفض ، فقال له ابنه : ما على هذا  وحدثين عنه من عاده يف
ديننا ؟ أو حنو هذا القول . فأظنه انتفع بذكائه إن شاء هللا تعاىل فإنه قرأ البخاري وقد أخذه 
معه أمري املدينة منصور احلسيين وأكرمه فجاور عنده أعواما وخفف عنه من بدعته حبيث أنه  

 كونه سب أاب بكر الصديق ، رضي هللا عنه .عزر إنساان على دابة ل

وكان أبوه من أهل السنة وامسه أبو بكر فقيل هلذا: أنت اسم أبيك أبوبكر ، وكان من أصحاب  
الزاهد عمر الدينوري ، فمن أين جاءك هذا املذهب ؟ فقال : مات أيب وأان صيب فقعدت يف 

 ٣١٩ -٣١٨الصنعة عند شيخني يتشيعان .ص 

مد اخلرائطي األصم . قرأت عليه أبقوى صويت يف أذنه ثالثة أحاديث، حممود بن حم-١٢٤
 ٣٣٥وهو سبط الشيخ أيب عمر املقدسي ، وكان جيهر ابلذكر يف األسواق ساحمه هللا . ص 

مسعود بن عبدهللا األغزازي املقرئ الصاحل ، لقنين مجيع القرآن مث جردت عليه حنوا  -١٢٥
 ٣٣٩من أربعني ختمة.  ص

بني بيان احلليب الشافعي ، اشتغل مدة فلم ينجب ، وكان متواضعا كثري املزاح ، نبيه  -١٢٦
 ٣٥٢امتنع من الرواية إزراء على نفسه فلم نَدْعه ، وأصله إسرائيلي . ص

 هالل بن علي احلراين، رجل مبارك قنوع ، قرأت عليه أحاديث.-١٢٧

 ٣٦٠ذهب مساعي منه .ص 

الصاحلة أم علي البغدادية ، كانت فقرية قانعة ذات هدية بنت علي بن عسكر ، املرأة  -١٢٨
عبادة وأوراد، وكانت قابلة مطبوعة ظريفة مسراء، مضت يف آخر عمرها إىل القدس مستعدة  

 ٣٦٢للموت فتوفيت بعد أشهر يف مجادى اآلخرة سنة اثنيت عشرة وسبعمائة. ص 



لدين أبو احلجاج حمدث  يوسف بن عبدالرمحن القضاعي املزي ، أستاذ اجلماعة، مجال ا-١٢٩
اإلسالم الدمشقي الشافعي،  قرأ القرآن وتفقه قليال ، مث طلب هذا الشأن سنة مخس وسبعني 
وستمائة وهلم جرا إىل اليوم ، فما وىن وما فرت وال هلا والقّصر وعين هبذا الشأن أمت عناية،  

 ٣٨٩وقرأ العربية وأكثر من اللغة والتصريف وصنف وأفاد .ص 

بن حممد بن عبدهللا ابن مخزيبل ، العدل اجلليل القرشي احلنبلي ، مسعت منه يوسف  -١٣٠
 ٣٩٥حديثا واحدا، وكأن أبيض الشيبة طويلها إىل الغاية من أبناء السبعني. ص 

يونس بن أمحد األنصاري ، الفقيه املعمر ، ومن عجيب االتفاق أنه حدث يف شوال  -١٣١
 ٣٩٩ص سنة سبع وسبعمائة ، ومات يومئذ فجأة .

أبو بكر بن عبداحلليم العسقالين املقرئ، الرجل الصاحل الزاهد من قراء أهل دمشق -١٣٢
يف اخلتم ، حج مرات وفقئت عينه أبم غيالن . وكان إذا قرأ هو والشيخ حممد بن الشوا أطراب  

 ٤٠٨وأبكيا .ص 

يب عمرو أبو بكر بن عمر القسنطيين الشافعي النحوي ، أخذ العربية عن ابن معط وأ-١٣٣
 ٤١٢بن احلاجب، رحلتخ وأدركته وقد أضر وشاخ وعليه نور العبادة .ص

والنوادر من   امللح  ويليه   ، الشيوخ"  والنوادر من "معجم  امللح  بتوفيق هللا ومنته  انتهت   *
 وأوهلا:  "املعجم املختص ابحملدثني".

وشرحه ، وكان    أمحد بن سعيد األندرشي ، اإلمام شيخ العربية بدمشق ، أقرأ التسهيل-١٣٤
 ديّنا منقبض عن الناس ، نسخ هتذيب الكمال كله، وشارك يف الفضائل .

 ١٩جلست معه ، اختصر تذهيب الكمال،  وشرع يف تفسري كبري .ص 



احلليب -١٣٥ الدين  أمني  العلماء  بركة  احملدث  الفقيه  اإلمام   ، األشرتي  عبدهللا  بن  أمحد 
 هللا إال ابلقرآن ، سرد الصوم أربعني سنة .ص الشافعي ، رؤي بعد بعد موته فقال ما رمحين

٢٤ 

أمحد بن عبداحلليم بن عبدالسالم ابن تيمية ، فريد العصر حبر العلوم تقي الدين أبو -١٣٦
العباس احلراين مث الدمشقي ، هو بشر له ذنوب وخطأ ومع هذا فوهللا ما مقلت عيين مثله وال  

ن خصومه ويخقصر عن بسط لسانه وقلمه ، رأى هو مثل نفسه ، قد سجن غري مرة ليفرت ع
العشرين من ذي  بقلعة دمشق يف  معتقال  تويف  أن  إىل  يلوي على انصح  يرجع وال  وهو ال 
له   القعدة سنة مثان وعشرين وسبعمائة، وشيعه أمم ال حيصون إىل مقربة الصوفية، غفر هللا 

 ٢٦-٢٥ورمحه آمني . ص 

أبيه، له فضائل وعلم جيد وفيه  أمحد بن علي بن عبدالكايف السبكي ، ت-١٣٧ فقه على 
   ٣٠أدب وتقوى ، ساد وهو ابن عشرين سنة، ودّرس يف مناصب أبيه وأثين على دروسه .ص  

سريع  -١٣٨ مفيد  طالب   ، الدين  شهاب  احملدث  العامل  اإلمام  املقدسي،   حممد  بن  أمحد 
 ٣٣القراءة، قرأ على كتاب ابن ماجه . ص 

، اإلمام احملدث أبو العباس ابن الكسار الواسطي ، بلغين  أمحد بن حممد بن احملب    -١٣٩
 ٣٥أنه تخكخلم فيه وهو متماسك، وله عمل كثري يف احلديث وشهرة بطلبه .ص 

أمحد بن حممد الدشيت الكردي،احملدث املؤدب،أكثران عنه على عسارة فيه وشكوى -١٤٠
 ٣٦فقر .ص 

احلديث ، رأيته مرات وسلمت عليه   أمحد بن حممد بن عبدالرحيم احلنبلي ، أحد طلبة-١٤١
 ٣٨، تويف شااب يف سنة ثالث أو أربع وتسعني وسبعمائة ، وأشربت من فوائده .ص 



أمحد بن مظفر، ابن النابلسي ، احلافظ اهلامل، أكب على الطلب زماان وترافقنا مدة،  -١٤٢
لحه واملسلمني وكتب وخّرج ويف خلقه زعارة ويف طباعه نفور عن احملدثني وغريهم، وهللا يص 

 ٤٣فعليه مآخذ ، وله حماسن ومعرفة.ص 

إبراهيم بن علي ابن الواسطي احلنبلي ، كان مهيبا يف ذات هللا، داعيا إىل السنن ، -١٤٣
 ٥٩قواال ابحلق له وقع يف القلوب ومهابة، وله أوراد وعبادات قل من هنض مبثلها . ص 

الكبري شيخ املشايخ ، وكان ذا اعتناء هبذا   إبراهيم بن حممد ابن محوية اجلويين ، اإلمام -١٤٤
 ٦٥الشأن وعلى يده أسلم امللك غازان .ص

فقيه    -١٤٥ الدين  البارع عماد  األوحد  الفقيه احملدث  اإلمام   ، بن كثري  بن عمر  إمساعيل 
متفنن، وحمدث متقن ، ومفسر نقال ، وله تصانيف مفيدة ، مسع مين وله حفظ ومعرفة ،  

   ٧٥يدمج قراءته . ص 

اجلماعة، القاسم بن حممد الربزايل شيخنا احلافظ احملدث املتقن اإلمام مؤرخ الشام مفيد  -١٤٦
التجرد   ألفي شيخ، وأجاز له ألف شيخ بل يزيدون، وفضائله سائرة مع  أخذ عن أزيد من 

-٧٧والتواضع وترك التكلف وحسن املذاكرة فاهلل يفسح يف أجله ويخزّكي صاحل عمله .ص  
٧٨ 

حسني بن عمر الدمشقي احلليب ، شاب متيقظ مسع وخرج وكتب عين الكاشف . ص -١٤٧
٨٨ 

بك الصفدي ، اإلمام العامل األديب البليغ األكمل، طلب العلم وشارك خليل بن أي-١٤٨
يف الفضائل ، وساد يف علم الرسائل ، ومجع وصنف وهللا ميده بتوفيقه، مسع مين ومسعت منه  

 ٩٢.ص 



تواليف  -١٤٩ ، مجع  املعجم  هذا  )املؤلف( خمرج  الذهيب  أمحد  بن  مفيدة -حممد    - يخقال 
ه ، وهو أخرب بنفسه وبنقصه يف العلم والعمل ، وهللا املستعان  واجلماعة يتفضلون ويثنون علي

 ٩٧وال قوة إال به، وإذا سلم يل إمياين فيا فوزي . ص 

سامل بن أيب الدر القالنسي الشافعي ، رتب صحيح ابن حبان ، كان ساحمه هللا ذا  -١٥٠
 ١٠٣دهاء وخربة ابلدعاوى .ص

ث الشافعي مث احلنبلي مث اجملتهد . كثري التنقل عبدهللا بن سعد املاسوحي ، الفقيه احملد-١٥١
 ١٢١فاهلل يصلحه .ص 

عبدهللا بن حممد املطري ، العامل الفاضل احملدث عفيف الدين املدين املؤذن ، امتحن -١٥٢
يف سنة اثنتني وأربعني وسبعمائة، وهنبت داره ، وأخذ منها مبلغ حنو مائة ألف درهم أو بعض 

 ١٢٥ذلك وحبس .ص 

هللا بن يعقوب بن سيدهم اإلسكندري ، الشيخ احملدث العامل ، أوذي من أجل  عبد-١٥٣
 ١٣٢ابن تيمية وقطع رزقه، وابلغوا يف التحريز عليه ، مث انصلح حاله .ص 

عبدالرمحن بن إبراهيم الفزاري ،  ابن الفقيه اإلمام شيخ اإلسالم كبري الشافعية اتج  -١٥٤
الشيخ تقي الدين ابن تيمية حبيث أنه عّلق خبطه درسه    الدين الفزاري ، وكان يبالغ يف تعظيم 

 ١٣٦ابلسكرية ، وكان بينه وبني النواوي وحشة كعادة النظراء، ويف اترُيه عجائب .ص

عبدالرمحن بن أمحد ابن الفوطي املتفنن مؤرخ الدنيا،  صاحب التصانيف ، أسر يف -١٥٥
 تلك العلوم الفلسفية وبرع فيها ،  كائنة بغداد مراهقا فحصل يف يد الطوسي واشتغل عليه يف

املنسوب   بعري خبطه  وقر  الناس، وصنف يف ذلك  وأايم  التاريخ  اآلفاق يف علم  علماء  فاق 
وعبارته العذبة، ومع سعة معرفته مل يكن ابلثبت فيما يرتمجه وال يتورع يف مدح الفجار، ومل 



هم وجياوز يف إطرائهم ، وقد يكن ابلعدل يف دينه ، وهو معدود يف علماء التتار أيخذ جوائز 
 ١٤٤كاتب دمشق يلتمس مين ترمجة بعض العلماء . ص 

عبدالوهاب بن علي السبكي اتج الدين الشافعي ، أمسعه أبوه من مجاعة ، كتب عين -١٥٦
 ١٥٢أجزاء ونسخها، وأرجو أن يتميز يف العلم مث درس وأفىت .ص 

العالمة احمل-١٥٧ القاضي  النويري،   يوسف  بن  أخي وحبييب وشيخي عثمان  الفقيه،  دث 
وودادي أحسن هللا جزاءه ، كان كثري احلج واجملاورة والتأله والصدق واإلتباع قل من رأيت يف 

 ١٥٦صالحه مثله، وهو خري مين وأشد حبا يل يف هللا . ص 

علي بن أمحد بن عبدالدائم املقدسي املقرئ املسند العابد، كان ال يفرت من التالوة ، -١٥٨
: كان يتلو كل يوم ختمة ، وحصلت له الشهادة أبيدي التتار سنة تسع وتسعني وستمائة يقال  

 ١٥٨رمحه هللا .ص 

علي بن أمحد بن عبدالواحد املقدسي احلنبلي ، اإلمام الفقيه العامل املعمر رحلة اآلفاق -١٥٩
العوايل ، ومسع منه عامَل عظيم ، وكا بعلو اإلسناد وكثرة  ن يسافر يف  حمدث اإلسالم ،انفرد 

علي بن مسعود بن نفيس املوصلي ، اإلمام الفقيه احملدث الصاحل   -١٦٠التجارة مدة .ص  
بقية السلف نزيل دمشق ، كان جيوع ويشرتي األجزاء ويتعفف ويقنع بكسرة فيسوء خلقه مع  

 ١٧٦التقوى والصالح ، قرأ كتبا كبارا مرات، وكان فقيها على مذهب أمحد ينقل منه .ص 

بن موسى الكركي، أحد من طلب احلديث قليال وقرأ وأثبت، مسعت بقراءته جزءا   علي-١٦١
، استشهد أبرض صرخد .ص    ٧٠٠واحدا وأنشدان أبياات ، وكان لّعااب يؤنسنا، مات شااب سنة  

١٧٨ 

عمر بن عيسى الزواوي ، الفقيه العامل سراج الدين املالكي ، شاب فاضل ، أخذ    -١٦٢
 ١٨٤رمحه هللا ، عن إحدى وعشرين سنة !!.ص ٧٣٨سنة  عين وهللا يسعده ، تويف



عيسى بن علي األندلسي ، الشيخ احملدث العامل الفاضل ، قارئ احلديث للناس ،مسعنا -١٦٣
بقراءته صحيح البخاري على شيخنا املزي أميا قراءة، وكان ال متل جمالسته وهو على هناته  

 صخوحييب ، وهللا يساحمه آمني .

مد الكنجي الشيخ الفاضل احملدث،  له عمل قليل يف هذا الفن على خفة  حممد بن حم-١٦٤
 ٢٠٢فيه وعدم رزانة ، وهو قانع متعفف ال أبس به إن شاء هللا .ص 

حممد بن عبدهللا اإلربلي ، ابن اجملد ، خرج له البزايل وابن كثري ، وما أدري ما اقول  -١٦٥
مث من الرشاوي، واتفق أن النائب مقته    ، فاهلل يساحمه، وإن أسكت فلسان الكون انطق مبا

 ٢٠٨وانتهك ماله. وهللا يساحمه املسكني، وكان حمسنا إيّل، فلعلي حابيته رمحه هللا .ص 

حممد بن إبراهيم املّراكشي املصري العالمة. قدم ومسع كتب اإلسالم من املزي ومجاعة،   -١٦٦
وهللا ومشاركات،   سيال  ذهن  وله  وِمين  الكمال  بنت  من  ويكفيه ومسع  ويسدده  يصلحه   

 ٢١٤واملسلمني شر نفسه وأمر منطقه .

الطلبة ، -١٦٧ التونسي ، مسع معي من احلجار وغريه، وكان من  القيسي  بن أمحد  حممد 
 ٢١٨انقطع عنا خربه إبفريقية . ص 

حممد بن اثبت احلنبلي، الفقيه مشس الدين احمِليب، شاب عاقل ، مسع ودار على املشائخ -١٦٨
 -رمحه هللا-ليال، مسع علّي، تويف شااب يف مجادى اآلخرة سنة سبع وعشرين وسبعمائة وتنبه ق

 ٢٢٥مل يبلغ الثالثني .ص 

حممد بن محزة بن عمر، ابن اجملديل ، الفقيه العامل مشس الدين الدمشقي، شاب حسن  -١٦٩
رين وسبعمائة. مشتغل له إملام ابلرواية، تويف شااب عن نيف وثالثني سنة يف أوائل سنة تسع وعش 

 ٢٢٨وكان يوّدين رمحه هللا .ص 



حممد بن سنجر العجمي احملدث املفيد الرحال، شاب ديّن رحل إلينا سنة أربع وتسعني  -١٧٠
وستمائة ، فسمعت بقراءته على مجاعة ، مث رحلت سنة مخس وسبعمائة فوجدته قد مات .  

 ٢٣٣نسخ كثريا وتعب وحّصل . ص 

 العامل املفيد الرحال ، ابن الصرييف . حممد بن طغريل ،احملدث -١٧١

طالب ذكي جدا جيد التحصيل مليح التخرج كثري الشيوخ حسن القراءة. من ِقبل العدالة كنا 
 ٢٣٤ترددان يف ذلك وتوقفنا هللا يصلحه، فلو قبل النصح ألفلح .ص 

بن العطار، حممد بن عبدالرمحن ، ابن العطار ، الفقيه البارع املناظر املتفنن الشافعي ا-١٧٢
وعين ابحلديث ومعرفة رجاله وابختالف العلماء ، لئن لزم الطاعة واالشتغال ليكونن له شأن،  

 ٢٣٨وهللا يصلحه .ص 

حممد بن عبدالرمحن بن يوسف البعلبكي ، اإلمام العالمة املفيت املناظر فخر اإلسالم  -١٧٣
 ٢٣٩، حضرت حبوثه مع ابن تيمية. ص 

حممد بن علي بن أيبك السروجي املفيد احلافظ العامل مشس الدين املصري احلنفي ، -١٧٤
مائة، وله معرفة وفهم وبصر  خرج لنفسه تسعني حديثا متباينة اإلسناد ، مسعناها منه مث كملها 

 ابلرجال، ولئن الزم العلم والطاعة ليسودن، مسع منه املزي والربزايل ! 

تويف غريبا حبلب عن ثالثني سنة، وأتسف احملدثون على حفظه وذكائه يف اثمن ربيع األول سنة 
 ٢٤٤أربع وأربعني. ص 

الكثري من خلق كابن الفراء  حممد بن القاسم الربزايل الفقيه املقرئ، حفظ وتفنن ومسع -١٧٥
 واخلويل، وحدث وكتب الطباق .

 رمحه هللا .  ٧١٣تويف وله مثاين عشرة سنة تنيف ، سنة 



فتح الدين حممد بن حممد ، ابن سيد الناس ، احلافظ املفيد العالمة األديب البارع    -١٧٦
 املتفنن .

يل مروايته، عليه مآخذ يف    وكان حلو النادرة كيس احملاضرة ، جالسته ومسعت بقراءته، وأجاز
دينه وهديه، وهللا يصلحه وإايي . مات فجأة ، وكان أثراي يف املعتقد حيب هللا ورسوله .ص  

٢٦١ 

حممد بن مفلح املفيت مشس الدين املقدسي احلنبلي ، شاب ديّن عامل له عمل ونظر يف  -١٧٧
 ٢٦٦رجال السنن واألمساء، ومسع وكتب وتقدم وانظر .ص 

يوسف املزي ، طلب هذا الشأن وعين به وكتب الكثري وقرأ على الشيوخ   حممد بن-١٧٨
ومتيز وحّصل مث ترك وأظلم وسكن الساحل ، وهللا أعلم بطويته ، مسع مين أحاديث .مث سكن  

 ٢٦٧ماردين . ص 

ابن قيم اجلوزية حممد بن أيب بكر بن أيوب الفقيه اإلمام املفيت املتفنن النحوي مشس -١٧٩
بدهللا الدمشقي، قد حبس مدة وأوذي إلنكاره شد الرحل إىل قرب اخلليل وهللا  الدين أبو ع 

 ٢٦٩يصلحه ويوفقه ،مسع معي من مجاعة وتصدر لالشتغال ونشر العلم. ص 

حممد بن علي بن حممود الدقوقي ، اإلمام العامل احملدث املخذكر ، من فصحاء احملدثني   -١٨٠
 ٢٧٨وفضائل . ص  حيضر جمالسه فوق األلف ، وله نظم رائق

البارع ، -١٨١ اللغوي  املفيد  املتفنن  احملدث  اإلمام   ، القرايف  األرموي  بكر  أيب  بن  حممود 
صنف كتااب كبريا يف اللغة تعب عليه فجمع بني هتذيب األزهري وصحاح اجلوهري وحمكم ابن 

. ص  سيدة، وكانت تعرتيه سوداء إذا خال، ويزعم أنه يسمع من يؤذيه ،وذلك شأن السوداء
٢٨٠ 



موسى بن إبراهيم الشقراوي ،اإلمام العامل احملدث ، كان ذا اعتناء ابلعربية واللغة وكان  -١٨٢
كثري احملفوظ والنوادر واملزاح، لكنه كان يدمج رجال اإلسناد، فحدثين القاضي مجال الدين 

لذلك .ص   يوسف شيخ الشامية أنه مسع معه قراءة ال يخفهم منها اإلسناد فرتك السماع بقراءته
٢٨٤ 

يوسف بن عبدالرمحن املزي ، شيخنا اإلمام العالمة احلافظ الناقد حمدث الشام مجال -١٨٣
الدين أبو احلجاج القضاعي الشافعي ، من نظر يف كتابه هتذيب الكمال علم حمله من احلفظ، 

ضع فما رأيت مثله وال رأى هو مثل نفسه أعين يف معناه، ينطوي على دين وسالمة ابطن وتوا
وفراغ عن الرائسة وقناعة وحسن مست وقلة كالم وكثرة احتمال. وكل أحد حيتاج إىل هتذيب 

 ٢٩٩الكمال. ص 

الفقيه الصاحل احملدث،  اجنفل أبهله عند جميء التتار -١٨٤ أبو بكر بن أمحد النابلسي ، 
 ٣٠٣.ص  ٦٩٩فأحاطوا هبم وعدم السيف . هللا يرمحه يف ربيع اآلخر سنة 

الذ-١٨٥ سنة  قال  املختص": خرجته يف  "املعجم  آخر كتابه  يف  معتذر   ٧٣١هيب  وأان   ،
العاملني،   واحلمد هلل رب  مبنه.  للكل  غفر هللا  ابلتقصري،  عارف   ، والذم  الثناء  من  مستغفر 

 .  كثريا تسليما وصلى هللا وسلم على سيدان حممد وآله وصحبه وسلم


