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Introduction 
 

Of the four main sources of Islamic Sharīʿah, Ḥadīth occupies a place second only 
to the Qurʾān. It is, therefore, not surprising to note that the Ḥadīth debate is not new. 
Towards the end of the twentieth century the study of Ḥadīth made considerable progress 
and received increased attention in both Muslim and Western worlds. This is due to the 
discovery of new sources and to developments in the field of methodology.1 Prophetic 
Traditions and their transmitters have been subject to scholarly investigation throughout 
Islamic history. This also holds true for the role of women in Ḥadīth transmission. 
Women's participation in Ḥadīth transmission is, in fact, one of the few areas of early and 
Medieval Muslim women's history for which we have considerable source material.2 
Information on female participation in Ḥadīth transmission can be found mainly in 
biographical dictionaries, chronicles, legal compendia, Ḥadīth collections, as well as 
certificates of reading sessions (samāʿāt) and diplomas (ijāzāt). 

Studying at the hands of a certain teacher is one of the key features of Islamic 
education. The educational sessions (Ḥalaqah), which the scholars of Ḥadīth used to 
hold, started very early in Muslim history and with the emergence of Islamic Traditions 
(Ḥadīth), several genres of Islamic literature developed. In order to accept a certain 
Ḥadīth, the isnād (chain of transmission) had to be authentic and the content (matn) had 
to be in conformity with the Qurʾān and other authentic Ḥadīths. In the early stages, both 
isnād and the text were written down but disseminated orally. But with the expansion of 
Islam and the enormous diversification of the different disciplines of learning, it was 
impossible to maintain oral transmission as the only vehicle for passing on knowledge.3  

At a later stage, historical and Tradition texts were written in all sorts of personal 
notebooks of transmitters, and later, in more organized collections that were intended for 
a larger audience. Though, in the end, books became accepted as the ordinary medium, 
the individual and personal approach nevertheless remained intact. Biographical literature 
emerged as one of the consequences of this individual and personal approach.4 ʿIlm ar-
Rijāl (the science of men) developed into a critical method for the assessment of 
scholarly authority. Many biographical works were concerned with describing networks 
of scholarship and chains of transmission.5 Other individual and personal genres 
developed, like the fahrasah, the mashyakhah, the maʿ ājim, and so on. This highlights the 
significance of studying with teachers and its role in preserving the Ḥadīths of the 
Prophet. 

 
 
 

                                                           
1 Harald Motzki, "The Collection of the Qurʾān: A Reconsideration of Western Views in the Light of 
Recent Methodological Developments," Der Islam 78 (2001): 16.  
2 Asma Sayeed, Shifting Fortunes: Women and Ḥadīth Transmission in Islamic History (first to eighth 
centuries), unpublished doctoral dissertation (Princeton University Press, 2005), 2.  
3 Jan Just Witkam, "The Ijāza in Arabic Manuscripts," in Codicology of Islamic Manuscripts, ed. Yasin 
Dutton (London: 1995), 124-125.  
4 Ibid. 
5 Ibid. 
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Previous Contributions on Women's Participation in Ḥadīth Transmission 
Previous contributions concluded that women played a very active role in the 

transmission of the Prophetic traditions (Ḥadīth) throughout much of Islamic history. 
Recent studies show that women of the Companions generation participated actively in 
this domain of religious knowledge. However, there is a decline of women in the 
historical record from the mid-second to the mid-fourth centuries. In the second half of 
the fourth century, women re-emerged in the sources on Ḥadīth learning and 
transmission. From this period until well into the Mamluk era, women acquired 
exemplary reputations as Ḥadīth transmitters.6  

This revival is closely correlated with the impact of traditionalist Sunnī Islam, as 
it was successful in mobilizing women in Sunnī circles after the fourth century and 
engaging them in one of the most public activities in the sphere of religious learning: 
Ḥadīth transmission.7 

Very few studies have been written on the contribution of women's participation 
in Ḥadīth transmission. Ignaz Goldziher composed an appendix on it in his Muslim 
Studies.8 In this appendix, Goldziher recognized the role played by women in 
transmitting great collections of Ḥadīth such the Ṣaḥīḥ of Al-Bukhārī. He also mentioned 
some names of women who mastered Ḥadīth in Andalusia in the sixth century. At the end 
of the appendix, Goldziher refers to Egypt where learned women gave ijāzahs to people 
listening to their lectures up to the Ottoman conquest.9 

Muhammad Z. Siddiqi in his Ḥadīth Literature10 included a sub-section entitled 
"The Part Played by Women in the Transmission and Cultivation of Ḥadīth and Ḥadīth 
Literature" as part of a chapter entitled "Some of the Special Features of the Ḥadīth 
Literature." Siddiqi has surveyed the participation of women in Ḥadīth scholarship over 
the centuries, listing dozens of women who authoritatively interpreted the prophetic 
Sunnah for generations of men and women.11 

Recently, some detailed studies have seen the light of the day and drew the 
attention of researchers to add more to the conclusions they have reached. These include: 

- Ruth Roded's chapter on female Ḥadīth transmitters in her analysis of women in 
Muslim biographical collections.12 Roded devoted a chapter of her work to the 
transmission of knowledge by learned women and scholars. She tried to emphasize the 
point that oral transmission of information was the keystone of early Islamic culture and 
continued to be the preferred method of transmission even when written works were 
compiled. Along with this, she surveyed different Ḥadīth collections to show the 
percentage of female transmitters as a primary source of Ḥadīths. She mentioned in 
passing the different categories of women included in Islamic biographical collections. 

                                                           
6 Asma Sayeed, Shifting Fortunes, iii.  
7 Ibid., 290. For a more detailed discussion on Sunnī Islam, see Scott Lucas, Constructive Critics, Ḥadīth 
Literature, and the Articulation of Sunnī Islām (Boston: Brill, 2004). 
8 Ignaz Goldziher, Muslim Studies, trans. C. R. Barber and S. M. Stern (Chicago: Aldine, 1968), 2:366-8. 
9 Ibid., 368. 
10 The original edition is M. Z. Siddiqi, Ḥadīth Literature (Calcutta: Calcutta University, 1961). The 
revised edition is M. Z. Siddiqi, Ḥadīth Literature, edited and revised by Abdul Hakim Murad (Cambridge: 
Islamic Texts Society, 1993). 
11 For more on this work and its reprint, see Asma Sayeed, Shifting Fortunes, 7-9. 
12 Ruth Roded, Women in Islamic Biographical Collections: From Ibn Sa`d to Who Is Who, (Boulder: 
Lynne Rienner Publishers, 1994), 63-89. 
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Among the 37 biographical dictionaries that Roded surveyed, she referred to the two 
centenary biographical dictionaries composed in the eighth and ninth Islamic centuries: 
Ibn Ḥajar's Ad-Durar and as-Sakhāwī's Aḍ-Ḍawʾ . Roded mentioned in numbers the type 
of women included by both Ibn Ḥajar and his student As-Sakhāwī without giving detailed 
accounts of what was going on during the Mamluk period. Roded's fourth chapter 
examines the phenomenon of Mamluk biographical dictionaries. Various authors, 
including Ibn Ḥajar and as-Sakhāwī, cite many women as their teachers or their students. 
This indicates that there was a massive presence of women in the educational system. It is 
evident from Roded's materials, although she herself could not spell this out, that women 
were confined to the oral side of the culture. Roded goes on to quote the work of Lutfi 
and Berkey to show that no women had an endowed teaching position in the Mamluk 
madrasa. The book is a useful contribution to social and gender history. However, as Paul 
Auchterlonie puts it, the social and the gender historian will not be content with the book, 
as the social historian would require more corroborative sources and detailed 
argumentation to support many of the conclusions. The gender historian would prefer a 
firmer theoretical underpinning.13 

- Jonathan Berkey's article on Mamluk women's religious education with a focus 
on their Ḥadīth transmission activity. Berkey provides us with an excellent study of 
medieval Islamic education in Cairo during the Mamluk period. Berkey argues that the 
transmission of knowledge in medieval Islamic societies depended on the informal world 
of personal instructional relationships of teachers and students, not on the formal 
institutional structures of higher learning.14 This system allowed a few women to 
participate in higher education.15 Berkey devoted a chapter to the education of women in 
the Mamluk period in Cairo. He discussed the place of women in educational institutions. 
He refers in passing to the madrasas and ribāṭs endowed by women. He also tackles the 
issue of women and the transmission of Ḥadīth in a few pages, giving examples of 
women who excelled in this field. He concludes that the extent of women's contribution 
to the transmission of Ḥadīth is difficult to measure, obscured as it is by the indifference 
and embarrassment of the sources written exclusively by men, and by the venue in which 
much of their teaching would have taken place.16 One has to agree with Abou-Bakr, who 
criticized Berkey for focusing on the role of women as mere 'transmitters', 
underestimating them as active educators and scholars in their own right.17 Historians of 
gender will raise more questions than Berkey, as Michael Chamberlain noticed, and the 
sources we have used allow us to address questions such as the following as well: how 
did women make use of acquired knowledge in their struggle in their households? Did 

                                                           
13 Paul Auchterloine, review of Women in Islamic Biographical Collections: From Ibn Saʿd to Who Is Who, 
by Ruth Roded, British Journal of Middle Eastern Studies 22, no. 122 (1995): 235-236. 
14 Paula Sanders, review of The Transmission of Knowledge in Medieval Cairo, by Jonathan Berkey, 
Speculum 70, no. 3 (July 1995): 580. 
15 William D. Phillips, review of The Transmission of Knowledge in Medieval Cairo, by Jonathan Berkey, 
History of Education Quarterly 34, no. 2 (1994): 239. 
16 Berkey, The Transmission of Knowledge, 181. 
17 Omaima Abou-Bakr, "Teaching the Words of the Prophet: Women Instructors of the Ḥadīth (Fourteenth 
and Fifteenth Centuries)," Hawwa 1, no. 3 (2003): 312-3, note 15. Here she is referring to his important 
study "Women and Islamic Education in the Mamluk Period," in Women in Middle Eastern History ed. 
Nikki Keddie (New Haven CT: Yale University Press, 1991). 
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women have a different conception of knowledge than men?.18 The only important aspect 
of this work lies in the context of women's education. Rather than here, the interest of 
Berkey's social history lies elsewhere.19  

- Huda Lutfi's article as-Sakhāwī's Kitāb an-Nisāʾ.20 Lutfi studied the twelfth 
volume of as-Sakhāwī's aḍ-Ḍawʾ  al-Lāmiʿ  li ahl al-Qarn at-Tāsiʿ . As-Sakhāwī called 
this volume Kitāb an-Nisāʾ, as he devoted it to the biographies of some 1070 women 
during the Mamluk period. Lutfi pointed out as-Sakhāwī's methodology and aim as an 
exercise in personality criticism in order to place each person in his or her proper rank.21 
As-Sakhāwī was not interested in average Muslim women, but in women as traditionists 
(muḥaddithāt). These women came from the same social background as as-Sakhāwī 
himself, i.e. from the middle and upper social classes, which included religious scholars, 
administrators, and merchants, among others.22 Lutfi showed in her article how as-
Sakhāwī composed the content of each entry in Kitāb an-Nisāʾ. Later, she focused on the 
position of women in the family as reflected in Kitāb an-Nisāʾ. She refers to how girls 
were treated in their families at the time of as-Sakhāwī. Women were subject to close 
control by the responsible male members of the group.23 Lutfi touched upon some issues 
related to the position of women, marriage, the role of women as mothers, the issue of 
divorce, and so on. The main theme of her article is that of women's economic position. 
She concludes that a careful perusal of Kitāb an-Nisāʾ suggests that women who 
belonged to the higher classes of an urban Muslim society did not work to earn their own 
living. However, some women worked as singers, entertainers, midwives, and coiffeurs. 
One woman worked as a merchant. As-Sakhāwī does not make any negative remark 
about these working women. Lutfi argues that in the field of education and scholarship, 
women's contributions and participations were but marginal, compared to those of men.24 
By this argument, Lutfi shows that she did not study the book deeply, as the number of 
women covered in this book is everything but small, while it proves that there was a huge 
movement of women's participation in transmitting and teaching the words of the 
Prophet. 

- Elizabeth Sartain's Jalāl Ad-Dīn as-Suyūṭī,: Biography and Background.25 In 
volume I of her study on Jalāl Ad-Dīn as-Suyūṭī, Elizabeth Sartain devoted Section three 
of Part I to the academic life in as-Suyūṭī’s time. She discussed, among others, women as 
transmitters of Ḥadīth. She attributed the greater recognition that women achieved in 
Ḥadīth literature to the fact that the wives of the Prophet had played a very important part 
in transmitting reports of the Prophet's words and deeds. She also sees another reason for 
excelling in Ḥadīth transmission. She states that to achieve distinction in any other branch 
of knowledge a good general education was essential, and this was something that most 

                                                           
18 Michael Chamberlain, review of The Transmission of Knowledge in Medieval Cairo, by Jonathan 
Berkey, International Journal of Middle Eastern Studies 26, no. 1 (1994): 125. 
19 Cf. Boaz Shoshan, review of The Transmission of Knowledge in Medieval Cairo, by Jonathan Berkey, 
British Journal of Middle Eastern Studies 21, no. 1 (1994): 119.  
20 Huda Lutfi, "As-Sakhāwī's Kitāb an-Nisāʾ as a Source for the Social and Economic History of Muslim 
Women during the Fifteenth Century, AD," Muslim World 71 (1981): 104-24. 
21 Huda Lutfi, "As-Sakhāwī's Kitāb an-Nisāʾ", 108. 
22 Ibid., 108-109. 
23 Ibid., 112. 
24 Ibid., 123. 
25 (Cambridge University Press, 1975). 
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women lacked.26 Sartain opens the door for more discussion on the nature of women’s 
education during the Mamluk period, as she wonders how women managed to arrange for 
these activities considering the custom of segregating the sexes. 

- Leila Ahmed's Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern 
Debate.27 Leila Ahmed devoted very few pages of her book to the issue of recounting the 
Traditions of the Prophet by women. She acknowledges that although the early reports 
were written down by men, a significant proportion of the accounts of the Prophet were 
recounted on the authority of women, and thus at least the first generation of Muslims 
had no difficulty in accepting women as authorities.28 Later in the book, she shows how 
the Traditions narrated by women, especially the Prophet's wives, contributed to 
scholarly dispute.29 Leila Ahmed wonders how many of the world’s living religions 
incorporate women's accounts into their central texts or allow a woman's testimony as to 
the correct reading of a single word of a sacred text to influence decisions.30 In Chapter 
Six of the book, she mentions some names of the women who contributed to Ḥadīth 
literature in medieval Islam.31 

- Omaima Abou Bakr’s article on female Ḥadīth transmission as represented in 
two Mamluk biographical dictionaries.32 Abou Bakr’s article deals with the biographical 
information provided in the two source references (Ibn Ḥajar's Ad-Durar and as-
Sakhāwī's Aḍ-Ḍawʾ  al-Lāmiʿ ) as an important historical indication of the total picture of 
their conditions. She starts with the vocation of the muḥaddithāt, then moves to the 
evolution of Muslim education and methods of instruction, and finally concludes with the 
characteristics of the muḥaddithāt. After exploring the involvement of women in the 
social, cultural, intellectual, and educational domains of their societies, Abou Bakr tries 
to consolidate the view that medieval and pre-modern societies were dynamic societies in 
the very sense of the word.33 Abou Bakr did not touch upon all the different social 
dimensions that contributed to the flourishing of women as muḥaddithāt in the fourteenth 
and fifteenth centuries.  

In addition to these studies, some other books have been authored on our subject. 
These books focus on women's activities in certain periods. They include: 

- Ṣāliḥ Maʿ tūq's Juhūd al-Marʾ ah fī Riwāyat al-Ḥadīth: al-Qārn ath-Thāmin al-
Hijr ī;34 

- Mashhūr Salmān's ʿ Ināyat an-Nisāʾ bil-Ḥadīth an-Nabawī: Ṣafaḥāt Muḍīʾah min 
Ḥayāt al-Muḥaddithāt ḥatta al-Qarn ath-Thālith ʿashar al-Hijrī.35 

Maʿtūq gives an overview of the political, cultural, and social life during the 
Mamluk period. He outlines the contribution of men to the study of Ḥadīth. After that, he 

                                                           
26 Elizabeth M. Sartain, Jalāl ad-Dīn as-Suyūṭī: Biography and Background (Cambridge University Press, 
1975), 125-126. 
27 (New Haven: Yale University Press, 1992), 46-7, 72-4, 113-5  
28 Leila Ahmed, Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate (New Haven: Yale 
University Press, 1992) 47. 
29 Ibid., 73 
30 Ibid., 73. 
31 Ibid., 114-115. 
32 Omaima Abou-Bakr, "Teaching the Words of the Prophet", 306-28. 
33 Ibid., 326.  
34 (Beirut: Dār al-Bashāʾir al-Isālmiyyah, 1997). 
35 Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1994.  
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briefs us on the participation of women in social and religious life. The focus of his book 
is the female transmission of Ḥadīth. The author briefly discusses the role of females in 
the transmission of Ḥadīth from the first century to the end of the seventh century of the 
Hijrah. The rest of the books is devoted to female contributions to the study of Ḥadīth 
during the eigth century. In a separate chapter, the author gives details on 15 famous 
women scholars of Ḥadīth during the eigth century. Maʿtūq's doctoral dissertation 
focused on Ḥadīth Literature in general in Mecca during the Mamluk period.36 

Salmān gives a general picture of the role played by women in the transmission of 
Ḥadīth from the first century to the thirteenth century. He also focuses on the 
transmission of certain Ḥadīth collections by women throughout Islamic history. He gives 
examples of how early Muslim families paid attention to the education of their female 
offspring. These studies undertake the task of collecting data on women's student-teacher 
networks and the works they are said to have narrated.37  

- In 2005, Asma Sayeed submitted her doctoral dissertation to Princeton 
University entitled: Shifting Fortunes: Women and Ḥadīth Transmission in Islamic 
History (first to eighth centuries). The dissertation covers the period from the generation 
of the Companions up to the Mamluk era. Reviewing the dissertation, I discovered that 
she did not cover the Mamluk period completely, where she stopped her research at the 
eighth century. She mentioned only one case study concerning the Mamluk era in the 
fourth chapter of her work.38 Sayeed’s dissertation focuses on the earlier centuries, as she 
believes there are no studies which undertake an analysis of those centuries, and her 
dissertation aims to fill that lacuna.39 In a separate article published in Studia Islamica, 
she covered two other case studies from Mamluk Damascus.40 Sayeed's work highlights 
the most important five factors for the revival of women's Ḥadīth transmission, which 
will be further discussed within the course of the present study. 

- In 2006, Mohammad Akram Nadwi published his Al-Muḥaddithāt: The Women 
Scholars in Islam.41 This study is an adaptation of the preface to his 40-volume 
biographical dictionary (in Arabic) of the Muslim women who studied and taught Ḥadīth. 
The yet to be published dictionary will help researchers to decide where to start when 
focusing on individual women. In fact, many modern biographical dictionaries focus on 
the contribution of women in different fields such as poetry, Fiqh, Ḥadīth, and Qurʾanic 
studies. Mention should be made here of Kaḥḥālah's Aʿlām an-Nisāʾ,42 and al-Zirikli's al-
Aʿlām.43 

                                                           
36 Ṣāliḥ Maʿtūq, ʿIlm al-Ḥadīth fī Makkah al-Mukarramah khilāl al-ʿAṣr al-Mamlūkī (648 AH-923 AH) 
(Beirut: Muʾ assast ar-Rayyān, 2000). 
37 Asma Sayeed, Shifting Fortunes, 6 
38 See the part on Zaynab bint al-Kamāl, 253-63 
39 In this connection, I would like to mention that there is a dissertation conducted by Amal Qirdash at the 
International Islamic University in Pakistan in 1998 on the role of women in the service of Ḥadīth in the 
first three Islamic centuries (Dawr al-Marʾ ah fī Khidmat al-Ḥadīth fiī al-Qurūn al-ʾ Ūlā, Qatar: Wazarat al-
Awqāf wa ash-Shuʾūn al-Islāmiyyah, 1999) I guess Sayeed was not aware of this work as there is no 
mention of it in her study.  
40Asma Sayeed, "Women in Ḥadīth Transmission: Two Case Studies from Mamluk Damascus," Studia 
Islamica 95 (2002), 71-94. 
41 (Interface Publications, Oxford-London, 2006). 
42 ʿUmar Riḍā Kaḥḥālah, Aʿlām an-Nisāʾ, 5 vols. (Damascus: Al-Maṭbaʿ ah al-Hāshimiyyah, 1959). 
43 Khayr ad-Dīn al-Ziriklī, Al-Aʿlām (Beirut: Dār al-ʿ Ilm lil-Mal āyyīn, 1986). 
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Despite their various limitations, the above mentioned publications have 
contributed many elements to the present study. The findings of Asma Sayeed's recent 
studies served as a springboard for me to the investigation and the study of Ash-
Shaykhah Maryam's life. 
 
Scope of Our Study 

This study focuses on the life of one individual Ḥadīth female transmitter, Ash-
Shaykhah Maryam Al-Adhraʿiyyah44 (719/1319-805/1402), based on Ibn Ḥajar's Muʿjam 
Ash-Shaykhah Maryam that he had compiled about her. At the end of the study, an 
annotated edition of the Muʿjam will be provided. As the scope of women's participation 
in Ḥadīth transmission is very large and has been covered in many other publications, I 
chose to focus on the life of one individual female Ḥadīth scholar and her role, both as a 
student of Ḥadīth and a transmitter thereof. This will help in drawing a clearer picture of 
the general role of women as participants in transmitting the words of the Prophet. The 
first factor that aroused my interest in the Muʿjam was the absence of a careful 
decipherment of the (unique) surviving manuscript in previous printed editions of the 
Muʿjam. The second factor was the difficulty faced by previous editors of the Muʿjam in 
identifying who Ash-Shaykhah Maryam was. By studying Ash-Shaykhah Maryam's life 
and work, it is hoped that women will be recognized, as Sayeed suggested, as examples 
of a normal and important phenomenon in Islamic history, not as anomalies, and their 
role in both the scholarly environment and the broader context of Mamluk society will be 
more widely accepted. 

Our study will try to answer the following questions: 
What can be said about the social background of female participation in Ḥadīth 
transmission in the light of Ash-Shaykhah Maryam al-Adhraʿ iyyah's life, which is the 
subject of this study? Were Ash-Shaykhah Maryam's activities mainly confined—as has 
been suggested in several publications about women's participation in Ḥadīth 
transmission—to her youth and her old age, as during the period between both she was 
restricted by the moral code of Islam in her mobility in the public sphere? Did she read or 
study all Ḥadīth books or specific titles only? Did she also read the ajzāʾ? Are there any 
specific critical and evaluative criteria to be found in the Ḥadīth sources with reference to 
female transmitters? What was the number of ijāzahs that Ash-Shaykhah Maryam could 
obtain in comparison with her male counterparts? What can the Muʿjam add to our 
knowledge about women's participation in Ḥadīth transmission?  

Apart from the introduction, the study will consist of two parts. Part I  will focus 
on the study of the Muʿjam and other related issues. In Part II , an annotated edition of 
the Muʿjam will be provided based on the only manuscript available, viz. at Dār al-Kutub 
al-Miṣriyyah (Reference number: 1421 Ḥadīth).  
The first part will be divided into six chapters. Chapter One is devoted to a description 
of the Dār al-Kutub al-Miṣriyyah's manuscript, dealing mainly with the location of the 
manuscript, its physical properties, the methodology I applied in editing the manuscript, 
and a biography of its copyist. Chapter Two will establish Ibn Ḥajar’s authorship of the 
Muʿjam and the sources used and the method followed in composing it. Chapter Three 
will place the Muʿjam among Ibn Ḥajar's writings and contemporary similar works. A 

                                                           
44 It can be pronounced al-Adhriʿiyyah, but I will use one spelling throughout the present work. 
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biographical sketch of Ibn Ḥajar will be provided, focusing on his role as an author and 
his interest in women's biographies. A comparison between Ibn Ḥajar's Muʿjam Ash-
Shaykhah Maryam and ad-Durar al-Kāminah will be made in an attempt to place the 
Muʿjam among Ibn Ḥajar's writings. Chapter Four will explore the world of the Muʿjam 
and will give an overview of the development of the genre of the individual bibliography 
like the fahrasah, the mashaykhah, the muʿ jam, and so on. Chapter Five will focus on 
the role of women in Ḥadīth transmission, especially during the Mamluk period. This will 
be preceded by introductory remarks on women's authority as Ḥadīth transmitters, i.e. 
what the Ḥadīth scholars said about reports transmitted by women, and an overview of 
women’s education in the Mamluk period. On Ash-Shaykhah Maryam’s life, Chapter 
Six will try to answer the following questions: Who were Ash-Shaykhah Maryam's 
teachers, men or women? Were they family members or non-family members? How old 
was she when she received her first ijāzah to transmit learning? Where did she study? 
Where did she teach? What was her position as a female Ḥadīth transmitter in 
comparison to that of other muḥaddithāt? What does this tell us about the Islamic 
learning at the time? In which aspects is Ash-Shaykhah Maryam similar to her 
predecessors?
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Chapter One 

The Manuscript, Its Printed Editions, and Its Copyist 
 

1.1. The Manuscript 
 The present edition of the Muʿjam Ash-Shaykhah Maryam is based on the unique 

manuscript available at Dār al-Kutub al-Miṣriyyah (Reference number: 1421 Ḥadīth). 
Two microfilms of the manuscript are available also at Dār al-Kutub al-Miṣriyyah; one of 
them, which has the same number as the original manuscript, is clear and the other, which 
is given the number 1885, is not. A third microfilm is available at the Manuscript 
Institute of the Arab League (Reference number: 483 Muṣṭalaḥ al-Ḥadīth). A fourth 
microfilm is available at Maʿhad al-Buḥūth at Umm al-Qurā University (Reference 
number: 2186 Tārīkh wa Tarājim). Also the Library of the Islamic University at Medina 
has a microfilm of the manuscript (Reference number: 3/8047). The Library of King 
Saʿūd University in Riyadh has a sixth microfilm of the manuscript (Reference number: 
4/388). Finally, King Faysal's Center for Islamic Research and Studies in Riyadh has a 
seventh microfilm (Reference number: 2158-1-F). 

After consulting the original copy of the manuscript, the following remarks can be 
made. The Muʿjam Ash-Shaykhah Maryam preserved in Dār al-Kutub al-Miṣriyyah 
consists of 78 folios each of a different number of lines (ranging from 3 to 28 lines). It 
measures 18×13 cm. There are many blanks, which suggest that our MS may have been 
copied from the author’s draft version.  

The title page on fol. 1a bears the following title: 
��� ا������� ������ ���� ا�ول��� ������� 6���7خ ���0 ���4! ا��2��3$1' 0/��' )��� أ".��- ا�,+��* أ)��' ا&%��$م "��! � 

وا&;�!زة ا��3.!ع  i.e. “The first part of the Muʿjam of Ash-Shaykhah Maryam extrapolated for 
her by Ḥāfiẓ al-Islām Abū al-Faḍl Aḥmad ibn ʿ Al ī al-ʿ Asqalānī from her shaykhs of 
samāʿ and ijāzah”. The same page contains one ex libris seal and a note that reads " =�-�" 
1421����>6?@ 36768 �����6.0"; i.e. under the specific category of Ḥadīth collections 
preserved at Dār al-Kutub, it is given the Reference Number: 1421, and under the general 
category of all collections, it is given the Reference Number: 36768. There is another 
note that reads " '��  ���(61 -��.A� B��+��ا�D)���-ي � ". This means that the famous scholar 
Muḥammad Murtaḍā al-Ḥusaynī al-Zabīdī (d. 1205/1790)1 once possessed the 
manuscript. In fact, he added some marginal notes to it. The manuscript is a complete 
codex. It begins with �3( هللا �."����، �! و�3� أ�0 ا�/�4 ا��"�� ا��G -�.Aا� H وا��3$م وا�?�$ة B�/0 !1-��% 

ا�ول ا����J هللا، ر%�6ل  and ends with ��ا H وا�A.�- ا�.���� آ@���LG  and a colophon containing the 
copyist's laqab, the date on which he completed the copying, as well as a copy of the 
original colophon of the author, Ibn Ḥajar, stating when he had started and finished the 
compilation of the Muʿjam. Ibn Ḥajar had started the compilation in the month of 
Ramaḍān in 803/1400 and had finished the work in the same month of the same year. Our 
manuscript of the Muʿjam was copied, as the colophon indicates, in the month of Rabīʿ 

                                                           
1 For his biography, see al-Ziriklī, al-Aʿlām, 7:70; ʿAbd al-Ḥayy ʿAbd al-Kabīr al-Kattānī, Fihris al-
Fahāris wal-Athbāt wa Muʿ jam al-Maʿ ājim wal-Mashyakhāt wal-Musalsalāt, ed. Iḥsān ʿAbbās, 2nd ed. 
(Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1982), 1:526-36 
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al-Awwal in 872/1467, sixty-seven years after Ash-Shaykhah Maryam's death and twenty 
years after Ibn Ḥajar's death. 

The colophon reads: 
�;����S T!ل�� T��."هللا ر '�!������6��3-ه ����  ���غ  T��;��� '��  � ا����4�  ��' وا)��Y-اه ،�X��% 803 ر�+��!ن 4��7

 و%���ا و)!ط��X! وظ��!ھ�ا وأ@���ا أو` H ا��X��% 872 .-��.A ا�ول ر)���_ 4��7�  ��' ا�����3X ھ��Zه %��[\T و)���] ا�.��6GZر،
� B/0 و%/� </B ا�/�4 و��1$0،�@ c2/@ -.A� Tوآ� T]A>و ���(!Yھـ. وا�  

There is a marginal note at the bottom of the last page in which a certain 
Muḥammad Abū Bakr ibn ʿ Umar an-Naṣībī al-Ḥalabī ash-Shāfi ʿī (d. 916/1510)2 wrote 
that he made use of the Muʿjam. Unfortunately, none of the biographical dictionaries that 
mentioned his biography provides a clue for the way and purpose of his use of the 
Muʿjam.  

The MS contains corrections and marginal notes both by the copyist, Yūsuf ibn 
Shāhīn, and its later owner, the famous scholar Muḥammad Murtaḍā al-Ḥusaynī al-
Zabīdī.    

The Muʿjam is without introduction. The 78 folios are distributed over 13 
gatherings (Arabic: juzʾ , daftar) as follows: 

 
end of gathering 1 fol. 7b 
end of gathering 2 fol. 13b 
end of gathering 3 fol. 20b 
end of gathering 4 fol. 27b 
end of gathering 5 fol. 34b 
end of gathering 6 fol. 42b 
end of gathering 7 fol. 48b 
end of gathering 8 fol. 54b 
end of gathering 10 fol. 65b 
end of gathering 11 fol. 69b 
end of gathering 12 fol. 74b 
end of gathering 13 fol. 78b 

 
This division reflects the original gatherings (ajzāʾ) in which Ibn Ḥajar had 

compiled his work. It apparently does not reflect any partition in the content of the work, 
which is basically an alphabetically arranged biographical dictionary. The gatherings are 
numbered in figures on the upper margin of the first folio. Each juzʾ  in this MS has its 
own "title-page" containing the number of the juzʾ  as well as the general title of the 
Muʿjam. The first and second juzʾ s have the name of the compiler of the Muʿjam. Usually 
the rest of the first folio of each juzʾ  is blank. The average size of each juzʾ  is between 4-6 
folios. The text of each juzʾ  itself starts on the verso-side of its first folio, with the 
traditional opening formula: "In the name of God, the Merciful, the Compassionate". 

The Muʿjam consists of eight gatherings (kurrāsāt), as follows: 
 

beginning of gathering 1 fol. 1a 

                                                           
2 For his biography, see as-Sakhāwī, aḍ-Ḍawʾ , 8:259; al-Zirikl ī, al-Aʿlām, 6:315, Najm ad-Dīn Muḥammad 
ibn Muḥammad al-Ghazī, Al-Kawākib as-Sāʾirah bi Aʿ yān al-Miʾah al-ʿ Āshirah (Beirut: Dār al-Kutub al-
ʿIlmiyyah, 1997), 1:44.  
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beginning of gathering 2 fol. 10a 
beginning of gathering 3 fol. 20a 
beginning of gathering 4 fol. 30a 
beginning of gathering 5 fol. 40a 
beginning of gathering 6 fol. 50a 
beginning of gathering 7 fol. 60a 
beginning of gathering 8 fol. 70a 

 
The Muʿjam contains some blank pages as follows: fol. 20b, fol. 27b, fol. 34b, fol. 

42b, fol. 54b, fol. 65a, and fol. 65b. 
A clear copy of the [text] was written by Ibn Ḥajar's grandson, Yūsuf ibn Shāhīn, 

as the colophon reads: [���(و T\]��% هZ����3 ھ�Xا� '��  �٨٧٢ %���X ا�ول ر)���_ 4��7 . All biographical 
dictionaries mention Yūsuf ibn Shāhīn as the grandson of Ibn Ḥajar, who had much 
interest in copying his grandfather’s manuscripts.3 The copyist rubricated the beginning 
of each biography with a red-inked line. He stopped this habit after fol. 19/a. The 
manuscript remains in excellent condition. Unfortunately, many inside edges have been 
reinforced by a plastic tape. The ink used in the Muʿjam is black. Catchwords are 
constantly marked at the left bottom on the verso-side of each folio. The Muʿjam is 
written in a cursive scholarly script and on a slightly yellowish paper (for a specimen, see 
our reproduction of fol. 2a, reproduction No. 2). It is written in one hand which rules out 
the possibility that some parts were added later. The Muʿjam is bound in a thick blue 
board cover made by Dār al-Kutub. 

The most important orthographic peculiarities are as follows: 
1. Generally, diacritical dots are never indicated. To this rule, I counted only a few 

exceptions, for instance: f. 1b, l.A�. 
2. Generally, the hamzah is not written, but only its carriers, viz. the alif, wāw and 

yāʾ, for instance we have ! !mY� for n !mY�. 
 3. When the hamzah is written without a carrier, we observe the following in our 

manuscript: 
• The initial hamzah after the vocative interjection yāʾ is omitted; thus we 

have !� !4�  for !� !4أ� .  
• When the hamzah comes after a long vowel, whether in the middle or at 

the end, it disappears; thus we have اه�S for اءة�S, !�(ا`ر for ا�ر)�!ء.  
• When the hamzah comes after or before the yāʾ, it is omitted; thus we 

have B7 for 7'ء, B�� for p��, 'q!3Xا� for 'r!3Xا�. 
• The initial hamzah is not written; thus we have اول for ا)6 ,أول for 6(أ. 
4. The alif as a vowel-letter is omitted in the middle of a word, thus we have ��,�% 

for ن!�,%, �.L0 for ن!.L0, T.�2ا� for ��!�2ا�. 
5. The tāʾ marbūṭah is never dotted.  
6. To distinguish the ḥurūf al-muhmalah, the copyist used to write the intended 

letter under or above it, thus he writes ح under the letter concerned to indicate that this is 
the letter intended.  

                                                           
3 As-Sakhāwī, aḍ-Ḍawʾ , 10:315. (Enumeration in vol. 10 is according to ash-Shamela library). 
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7. All Ḥadīth terminology used by Ash-Shaykhah Maryam to indicate how she 
heard the Ḥadīths are abbreviated unless they occur at the beginning of a sentence. So, 
we have !1أ for !1� ."-and !1 for !Xt أ@[
 

1.2. Printed Editions 
While surfing the Internet, I found out that parts of the Muʿjam are included in the 

database of the Islamweb site. I traced the available data and I found some 
bibliographical information about the edition of the Muʿjam on the website of 
neelwafurat.com. The Muʿjam has been edited by Muḥammad ʿUthmān and was 
published in Cairo by Maktabat ath-Thaqāfah ad-Dīniyyah in February 2010. The book 
contains 226 pages. The actual edition of the text covers the pages 41-216. The number 
of entries is 283 while in the MS the number of entries is 324. In April 2010, the forum of 
the website shamela.ws posted the Muʿjam in Shamela format. The bibliographical data 
indicate that the Muʿjam had been edited by the Manuscripts Department at Ufuq 
Software Company and published as a book by the same company in 2004. The data also 
indicate that the Muʿjam consists of only eleven ajzāʾ which is not the case, as we have 
seen earlier.  

By comparing the two published texts, the following remarks are in place: 
ʿUthmān did not mention the edition made by Ufuq, though both editions are identical. 
Whenever Ufuq's editors could not read a word and omitted it, ʿ Uthmān also could not 
read it and omitted it, as well. Even where there is a lacuna in the text of the Ufuq's 
editors, indicated by dots, which does not correspond to a similar lacuna in the 
manuscript, we will find the same lacuna in ʿUthmān's edition. Examples are to be found 
on folios no. 1b line no. 5 (thougth I filled out the lacuna from other biographical 
dictionaries), 2a line 1, On folio 1b line 17 there is a lacuna which should be omitted as 
the text is complete. Thus, ʿUthmān's text is fully identical, with the exception that he 
sometimes completed the biographies from other sources without making any distinction 
between the original text and those other sources. In some biographies, for instance, 
ʿUthmān quotes Ibn Ḥajar's ad-Durar without acknowledging this fact.4 One full 
biography is taken from ad-Durar.5 Both editions do not mention the marginal notes by 
the scribe, Yūsuf ibn Shāhīn, and by the later owner, al-Zabīdī. Therefore, we can 
conclude that ʿUthmān plagiarized Ufuq's edition. This is an example of the additions 
made to the text which is not available in the original text: 

-.A� �( �3A��3 أ)' )� ا�Aي هللا 0[- )� ا�Duإ�!م ا� _�!; �.Sا� )Our reproduction( 
-.A� �( �3A��3 أ)' )� ا�Aي ا�2-%' هللا 0[- )� ا�Duا��! �' ا� ��� إ�!م ا�-��، w.7 ا)� ا�-�� )-ر ا�+

_�!; ،�.Sأ%._ ا� B/0 ،x��Xو0[- 0$ق، وا)� ا� c/.ا���.'، )� "!�- أ)' )� ا� !Xt-" TX0 !X��7 ھ!ن� ا�-�� )
  ) ʿUthmān’s edition... (%�X و�!ت �!�r، و%z و@.�X% w.@ ��3 و�-. �TX )!�3.!ع ا��!�'

This whole biography is taken from Ibn Ḥajar’s ad-Durar.6 
 
  

                                                           
4 Muḥammad ʿ Uthmān, Muʿjam ash-Shaykhah Maryam (Cairo: Maktabat ath-Thaqāfah ad-Dīniyyah, 
2010), 21. 
5 Ibid., 188, biography no. 222. 
6 Ibn Ḥajar, Ad-Durar al-Kāminah fī Aʿyān al-Miʾah ath-Thāminah (Beirut: Dār Iḥyāʾ at-Turāth al-ʿ Arabī, 
n.d.), 3:425 (1132). 
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On folio 2b the following text is missing in both editions: 

وبه إلى السلفي، أخبرنا مكي بن . البصري مات سنة تسع وسبعين ومائة بيننا وبينه سبعة أنفس بالسماع المتصل
أبو بكر أحمد بن الحسن، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب األصم، حدثنا منصور بن محمد بن عالن، أخبرنا 

 .زكريا بن يحيى المولي حدثنا
In the entry which contains the biography of ad-Dabbūsī, ʿ Uthmān took the biography 
from Ibn Ḥajar's ad-Durar and other sources though this data is missing in the Muʿjam.7 

On folio 3a ʿUthmān read this رأخبرنا أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المعروف بابن الُمَقي as  أخبرنا
 Here ʿUthmān did not figure out the kunyah and made .الحسن بن علي بن الحسين بن علي المقرئ
al-Ḥasan the son of ʿAl ī though his name is ʿAl ī and Abū al-Ḥasan is his kunyah. 

At the bottom of folio 3b, the following text is missing in both editions:  هذا حديٌث
.عاٍل جًدا ُتساعي اإلسناد إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم  On folio 4a ʿUthmān and Ufuq's editiors read 

as وال يثبت له لقاء عبادة  In the fouth biography ʿUthmān and Ufuq's editiors . ...لناوال يثبت له 
left out the following part of the chain of transmission: 

أسمع، أخبرنا أبو العز  أخبرنا الحافظ أبو محمد عبد الكريم بن عبد النور بن منير الحلبي قراءة عليه وأنا 
  .أخبرنا عبد العزيز بن باقايوسف بن عبد المحسن بن يوسف الحمزي، 

In the original manuscript, the fourth biography belongs to Quṭb ad-Dīn ʿAbd al-
Karīm al-Ḥalabī (d. 735/1335), one of Ash-Shaykhah Maryam's main teachers, but 
ʿUthmān attributed it to Aḥmad ibn Abī Ṭālib al-Baghdādī and to confirm his reading he 
started the chain of the transmission with ادي-�u]ا� x��!�1! أ".�- )�� أ)�' ط� then he left out ,أ@[
some names in the report extracted in the Muʿjam.  

On folio 5b ʿUthmān and Ufuq's editiors read=�-Aا� x/وط as T�X� -�."أ x�/وط. On folio 
14b, the biography of Aḥmad ibn Muḥammad ibn ʿUmar ibn Aḥmad ibn Qudamāh al-

Maqdisī, ʿUthmān and Ufuq's editors left out this part:  ولـد سـنة اثنتـين وخمسـين تقريبـا، وسـمع مـن
...وكـان عارفـا بالشـروط تـوفي. عبـد الـدائم، وٕابـراهيم بـن خليـل، والفخـر علـيابـن  . In the same biography, the 

location of the narration quoted is left out. This part reads:  رواه أبـو داود عـن أحمـد بـن حنبـل
ثالثتهم عن عبـد الـرّزاق فوقـع لنـا بـدال  عن إسحاق بن إبراهيم والترمذي في الشمائل عن إسحاق بن منصور والنسائي
 .عاليا
On folio 15a, ʿUthmān and Ufuq's editors read this part: 

أحمد بن مظفر بن أبي محمد بن أبي المكارم مظفر بن بدر بن الحسن بن الفرج بن بكار النابلسي الصحراوي، سمع  
  .ر، وعمر بن القواس، وغيرهم، سمع منه الذهبيمن زينب بنت مكي ثالثيات مسند أحمد، ومن الشرف بن عساك

as 

: بن بكار، قال النابلسي الصحراوي.... أحمد بن جعفر بن أبي محمد بن أبي المكارم جعفر بن سلمة بن الحسن أبي 
 .من شيخه، أحمد بن الحارث بن عساكر، وعمر بن العباس، وغيرهم، سمع من الذهبي... سمع من زيد

 

                                                           
7 See biography no. 3. 
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 In one passage we can notice the number of mistakes made by both editors of the 
Muʿjam. All the above-mentioned examples suggest the need for a more accurate edition 
of the Muʿjam. 

ʿUthmān's edition is a pure business edition. Surprisingly enough, he could not 
identify Ash-Shaykhah Maryam. He confuses Ash-Shaykhah Maryam al-Adhraʿiyyah 
with another Maryam8 who died in 758, i.e. 15 years before the birth of Ibn Ḥajar! In 
addition, the editor claims that the MS was written by Ibn Ḥajar and is very difficult to 
read.9 Yes, it is true that the text is extremely difficult to read, but it was not written by 
Ibn Ḥajar, it was drafted by Ibn Ḥajar and copied by his grandson Yūsuf ibn Shāhīn, as 
we saw earlier. The edition is full of mistakes and there are many missing texts. ʿUthmān 
says that the Muʿjam consists of 12 ajzāʾ while in fact it consists of 13 gatherings. 
 

ʿUthmān ended his edition with the biography of Yaḥyā ibn Yūsuf ibn Abī 
Muḥammad ibn Abī al-Futūḥ al-Miṣrī and marks it as the 283rd entry in the Muʿjam while 
in the original manuscript it is the 313th entry. This means that he missed many entries 
and did not include them in his edition. The total number of missed entries is 36.10 The 
missed entries are a result of confusing one biography with another. For example, 
ʿUthmān confused the biography Aḥmad ibn Yaḥyā ibn Aḥmad ibn Ḥasan ibn ʿAṭāʾ with 
the biography of Aḥmad ibn Yaʿqūb ibn Aḥmad ibn Yaʿqūb al-Ḥalabī and completed it 
from other sources without acknowledging any of them. He also confused entries no. 71 
and 72 (our reproduction, no. 69 ʿUthmān's reproduction) and reproduced them in one 
biography. In one case, ʿUthmān did not refer to entry no 153 (our reproduction), because 
it is a repeated entry. He missed the biography of ʿAl ī ibn Muḥammad ibn ʿAbd ar-
Raḥmān (our reproduction no. 179). He also missed the biography of ʿAl ī ibn Yūnus ibn 
Aḥmad al-Khathʿami (our reproduction no 185). ʿUthmān missed the biography of Kāfūr 
ibn Mansūr al-Jawharī (our reproduction no. 202). ʿUthmān added some details to 
biographies no. 200, 205, 207, 208, 209, 212, 213, 218, 227, 232, 239, 246, 252, and 287 
which are not included in the original manuscript. ʿUthmān repeated the biography of 
Muḥammad ibn ʿUmar ibn Aḥmad ibn ʿ Umar al-Munbajī in two biographies (see his 
reproduction no. 249 and 250). In the biography no. 61 (our reproduction), 59 (ʿUthmān’s 
edition), ʿ Uthmān did not include all details of the biography, he mentioned the death 
date of the biographer. Under the category of ʿUthmān, ʿUthmān added a biography of 
ʿUthmān ibn ʿAl ī ibn Bishārah which is not found in the original manuscript (see 
ʿUthmān’s reproduction no 165).  
 

Apart from the missed or confused entries in ʿUthmān and Ufuq's edition, the 
supposedly complete entries still have some flaws. In many entries ʿUthmān misread 
some names which would affect the relationship of the biographee and Ash-Shaykhah 
Maryam. In entry no. 39 of our reproduction, 38 of ʿUthmān’s reproduction, he read the 

following name: أحمد بن مظفر بن أبي محمد بن أبي المكارم مظفر بن بدر بن الحسن as  أحمد بن جعفر بن

                                                           
8 Ibid., 213, biography no. 280. 
9 Ibid., 36. 
10 These biographies are no. 179, 200, 205, 261, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 274, 275, 276, 277, 279, 
281, 282, 283, 292, 300, 309, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, and 324. 
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 We can figure out three errors in identifying 3 .أبي محمد بن أبي المكارم جعفر بن سلمة بن الحسن

persons in one biography. In entry no 40 of our reproduction, 39 of ʿUthmān’s 
reproduction, ʿUthmān read the following name  ب ا�د�ن�	
أ�د �ن ��ور �ن ��رم ا�د��ط� 

 In entry no 41 of .أحمد بن منصور بن حازم الدمياطي شهاب الدين أبو العباس األديب as ا�ن ا����س ا�ديب

our reproduction, 40 of ʿUthmān’s reproduction, ʿUthmān read the following name:  

أحمد بن منصور   as   أحمد بن منصور بن إبراهيم بن منصور بن رشيد الحلبي الجوهري شهاب الدين أبو العباس
 In entry no 42 of our .بن إبراهيم بن منصور بن سعد الحلبي الجوهري شهاب الدين أبو العباس

reproduction, 41 of ʿUthmān’s reproduction, ʿUthmān read the following name:  أحمد بن
 In .أحمد بن هبة اهللا بن يحيى بن علي القدسي as هبة اهللا بن الحافظ رشيد الدين يحيى بن علي العّطار أبو العباس

entry no. 47 of our reproduction, 45 of ʿUthmān’s reproduction, ʿUthmān read the 

following name: إبراهيم بن ظافر بن محمد بن حماد الكناني برهان الدين الشارعي as  إبراهيم بن طاهر بن
In the biography of ʿAbd ar-Raḥmān ibn ʿ .محمد بن حماد الكناني برهان الدين الشارعي Al ī ibn 

Ḥusayn ibn Mannāʿ, ʿ Uthmān read المنعوت بالزين الناصر as عز الدين الناصر. In the same 

biography we can pinpoint a number of errors in the following text:  

وشيئا من األربعين لعبد الخالق بن زاهر، وسمع من الفخر بن البخاري نسخة القيسي والقدر البن وهب، ومنه ومن 
عمر، وعبد الرحيم بن عبد الملك، وأبي بكر بن محمد الهروي األول والثاني وحديث المزكي،  أبي الفرج بن أبي

ولد في رمضان سنة اثنتين وستين وستمائة، وتوفي أول ليلة األحد الخامس من شعبان . وسمع من آخرين، وحدث
  )Our reproduction(سنة خمس وأربعين وسبع مائة بالسفح 

 
عمر وفاطمة بنت المحسن وغيرهم وحدث، ولد سنة ثالث وستين وستمائة، ومات في شعبان  ومن الفخر بن أبي... 

  )ʿUthmān’s reproduction. (سنة خمس وأربعين
 

The same errors can be traced in the names of the books that some biographees 
read to or heard from their teachers. For example, ʿAbd ar-Raḥmān ibn Aḥmad ibn ʿUmar 

ibn Shukr heard a book entitled مسائل خطاب by Imām Aḥmad.11 ʿUthmān read it as  مسائل
While listing the books and the ajzāʾ that ʿAbd ar-Raḥmān ibn Ibrāhīm ibn ʿ 12.خطب Abd 
All āh al-Faraḍī heard from his teachers, ʿUthmān could not figure out the book of Al-
Mabʿ ath of Hishām ibn ʿ Ammār and left a blank space.13 In the biography of ʿAbd ar-
Raḥmān ibn Ismāʿīl ibn Aḥmad ibn ʿAbd Allāh al-Maqdisī, ʿ Uthmān reproduced a part of 
the isnād which is attached to the biography and missed the text of the Ḥadīth.14 In 

another biography, ʿUthmān could not read this statement وحدث هو وأبوه وعمه and added a 

                                                           
11 Biography no. 133. 
12 ʿUthmān, Muʿjam ash-Shaykhah Maryam, p. 133.  
13 Biography no. 134, ʿUthmān, Muʿjam ash-Shaykhah Maryam, p. 134. 
14 Biography no. 135,ʿUthmān, Muʿjam ash-Shaykhah Maryam, p. 135. 
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blank area followed by the word 15.زائدة In the biography of ʿAbd ar-Raḥmān ibn 
Muḥammad ibn Manṣūr al-Jawharī, ʿ Uthmān reproduces the following isnād:  

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور إجازة، أخبرنا عبد الرحيم بن يحيى، أخبرنا عمر بن محمد بن معمر،  
الطبري، أخبرنا أبو الطيب طاهر بن عبد اهللا : أخبرنا محمد بن عبد الباقي، وأحمد بن محمد بن ملوك الوّراق، قاال

أخبرنا أبو أحمد محمد بن أحمد بن الغطريف، حدثنا أبو خليفة لفظا، حدثنا مسلم بن إبراهيم، وشعيب بن محرز، عن 
  ١٦...شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن عمارة بن حديد، عن صخر الغامدي

as 
 

بن محمد بن معمر، أخبرنا بن يحيى، أخبرنا كريم أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور إجازة، أخبرنا عبد ال
  ١٧...عن شيب، عن يعلى بن عطاء، عن عمارة بن حديد، عن صخر الغامدي... محمد

 
In his reproduction we can notice that ʿUthmān read the name of ʿAbd ar-Raḥīm ibn 
Yaḥyā as ʿAbd al-Karīm ibn Yaḥyā. He missed the first name of ʿUmar ibn Muḥammad 
ibn Maʿ mar. After the first 2 persons in the isnād he missed seven persons.  

By now it becomes clear that there is a dire need for an authentic edition of the 
the manuscript as the original author wrote it. 

After surveying most of the manuscript catalogues available at Leiden University 
Library and other online sources, I became sure that there is indeed only copy of the 
manuscript which is available only at Dār al-Kutub al-Miṣriyyah. Therefore, the task of 
editing the text is very painstaking work.  

In the Arabic text, I have inserted the punctuation for reasons of clarity. I also 
numbered the biographies in order to facilitate references. I traced all the Ḥadiths quoted 
in the Muʿjam from famous Ḥadith collections, and located the biographies of Ash-
Shaykhah Maryam’s teachers in famous biographical collections. If dates of death of the 
teachers are not provided in the Muʿjam, they are completed from other sources in the 
notes. In the Arabic edition, I made three appendices; the first for Ash-Shaykhah 
Maryam's teachers, the second for the Ḥadīths extracted in the Muʿjam, and the third for 
Ḥadīth collections mentioned in the Muʿjam. 
 

1.3. Biography of the Copyist18 
A clear copy of the Muʿjam was made by Yūsuf ibn Shāhīn. His full name was 

Yūsuf ibn Aḥmad ibn Abī Bakr ibn Shāhīn al-Karkī al-Maṣrī al-Ḥanbalī. His laqab was 
Jamāl ad-Dīn Abū al-Maḥāsin. He is known simply as Sibṭ Ibn Ḥajar (Ibn Ḥajar's 
grandson) or Yūsuf as-Sibṭ. He was the son of Ibn Ḥajar's daughter, Zayn Khātūn19 (d. 

                                                           
15 Biography no. 137, ʿUthmān, Muʿjam ash-Shaykhah Maryam, p. 137. 
16 Biography no. 140. 
17ʿUthmān, Muʿjam ash-Shaykhah Maryam, p. 138. 
18This biographical sketch is based on as-Sakhāwī, al-Jawāhir, 1213-1218; as-Sakhāwī, aḍ-Ḍawʾ , 10:313-
7; as-Suyūṭi, Naẓm al-ʿ Aqyān fī Aʿ yān al-ʿAyān, 1:61; al-Zirikl ī, al-Aʿlām, 8:234; Kaḥḥālah, Muʿjam al-
Muʾallif īn, 13:304; and al-Kattānī, Fihris, 2:1139-1141. Also his biography can be found in Muḥammad 
ibn ʿAl ī ibn Muḥammad ash-Shawkānī, al-Badr aṭ-Ṭaliʿ bi Maḥasin man baʿdi al-Qarn as-Sābiʿ, ed. 
Muḥammad Ḥasan Ḥallāq (Beirut: Dār Ibn Kathīr, 2006), 907. 
19 For her biography, see as-Sakhāwī, al-Jawāhir, 1208-1209; as-Sakhāwī, aḍ-Ḍaw', 12:51. 
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833/1429), and the Mamluk official Shāhīn al-ʿ Alāʾī (d. 860/1455).20 Yūsuf was born in 
Cairo in 828/1425. According to as-Sakhāwī, he grew up and lived a luxurious life under 
his grandparents' care. Yūsuf's father was a Mamluk officer and belonged to the Ḥanafite 
School of law. Yūsuf was raised in the military tradition, became a soldier, and mastered 
archery.21 Yūsuf grew up as a Ḥanafite; but at the age of twenty he changed to the 
Shāfi ʿite School of law. A few years later, he gave up the military uniform and wore the 
clothing of scholars.22 Like many other scholars, he began his education at a very young 
age. While Yūsuf was receiving his military education, his grandfather simultaneously 
had him educated in the religious sciences. He obtained several ijāzahs of Ḥadīth for him, 
encouraged him to hear Ḥadīth from many scholars such as Tijār al-Bālisiyyah, and had 
him attend his own lectures, as well.23 He was given several religious appointments in 
some of the religious institutions at Cairo. He was appointed as a Ḥadīth teacher at al-
Bībarsiyyah madrasa. He was also appointed as the khaṭīb of Walī ad-Dīn Mosque, then 
as the Shaykh of al-Mazhariyyah madrasa when it was first opened. Later he headed 
Mashyakhat at-Taṣawwuf at the Qarāqūsh endowment in Khān as-Sabīl. He performed 
the pilgrimage during his grandfather's life. After his grandfather's death he embarked on 
studying the discipline of the laws of inheritance with Abū al-Jūd al-Mālik ī (d. 
863/1459).24 He also studied prosody with Aḥmad al-Ubbadī (d. 860/1455).25 He was 
appointed in the position of nāẓir (inspector) of al-Mankūtumūriyyah madrasa. At that 
time, he read some books with al-Burhān ibn Khiḍr (d. 852/1448)26 and al-Badr ibn al-
Qaṭṭān (d. 879/1474).27 He also read at-Tahdhīb with his grandfather. In addition, he 
studied some of the books which he copied with his grandfather. As-Sakhāwī tells us that 
Ibn Shāhīn used to go with him and his colleagues to the house of al-ʿIzz ibn al-Furāt (d. 
851/1448)28 and they used to read some books with some of the great Ḥadīth scholars 
who attended the sessions such as al-Zayn Shaʿbān, ʿAbd ar-Raḥim al-Munāwī and as-
Suwayfī. As-Sakhāwī also tells us that Yūsuf ibn Shāhīn devoted himself to the study of 
Ḥadīth. According to the same source, he also had the habit of copying some of the texts 
of which his grandfather had made the first draft.29 From the sources which cover Ibn 
Ḥajar's biography, I came across a reference to three books which Ibn Shāhīn copied 
from his grandfather's works. The titles include Radʿ al-Mujrim fī adh-Dhabb ʿan ʿ Irḍ al-
Muslim or Radʿ al-Mujrim ʿan Sabb al-Muslim,30 Al-Arbaʿ ūn al-ʿ Āliyyah li Muslim ʿ ala 
al-Bukhārī fī Ṣaḥīḥayhimā or ʿAwālī al-Imām Muslim,31 and at-Tatabbuʿ bi- Ṣifat al-

                                                           
20 For her biography, see as-Sakhāwī, Aḍ-Ḍawʾ , 2:169. 
21 Sabri Khaled Kawash, Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī, A Study of the Background, Education and Career of an 
ʿĀlim in Egypt." Ph.D. diss., Princeton University, 1969 ,64. I would like to thank Dr. Abdul Mawgoud 
Dardery of South Valley University for copying the dissertation from the Princeton University microfilms. 
22Ibid. 
23 Ibid. 64-65. 
24 Dāwūd ibn Sulaymān ibn Ḥasan ibn ʿAbd Allāh. For his biography, see as-Sakhāwī, aḍ-Ḍawʾ , 3:211.  
25 For his biography, see as-Sakhāwī, aḍ-Ḍawʾ , 3:180.  
26 For her biography, see as-Sakhāwī, aḍ-Ḍawʾ , 1:25, Kaḥḥālah, Muʿjam al-Muʾ allif īn, 1:28-29 
27 For her biography, see as-Sakhāwī, aḍ-Ḍawʾ  , 9:248-251. 
28 For his biography, see as-Sakhāwī, aḍ-Ḍawʾ , 4:186-88. 
29 As-Sakhāwī, aḍ-Ḍawʾ , 10:315. (The numbering in vol. 10 is according to ash-Shamela Library). 
30 MSS, Fihris al-Khazānah at-Taymūriyyah, No. 429. Brockelmann, Geschichte, Der Arabischen Litertur, 
(Leiden, 1949), Supp. 2, No. 86, 76.  
31 MSS, Al-Khizānah at-Taymūriyyah, 421, see Shākir Maḥmūd ʿAbd al-Munʿ im, Ibn Ḥajar Al-ʿAsqalānī, 
239, note 5. 
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Mutamatiʿ .32 To these we are allowed to add Ibn Ḥajar’s Muʿjam Ash-Shaykhah Maryam 
on the basis of the data discussed earlier in this chapter. 

As-Sakhāwī said that Yūsuf ibn Shāhīn used to copy for himself and for others 
and sometimes let himself be paid for this.33 His handwriting was of a poor quality and 
brought him criticism from his contemporaries.34 The drafts that Ibn Shāhīn copied 
included Dhayl at-Taqyīd bi-maʿrifat ruwāt as-Sunan wal-Asānīd35 of Abū aṭ-Ṭayyib 
Muḥammad ibn Aḥmad al-Makkī al-Fāsī (d. 832/1428); Ḥuqūq al-Jār36 of adh-Dhahabī, 
and al-Baytūtah, a collection of Prophetic Ḥadīths compiled by Abū al-ʿ Abbās 
Muḥammad as-Sarrāj in 312/942. The short work of al-Baytutah, containing 41 Ḥadīths, 
was copied by Ibn Shāhīn in Cairo in 850/1446.37 He also copied al-Adab al-Mufrad of 
al-Bukhari,38 the Juzʾ of Ibn ʿ Amshalīq of Abū aṭ-Ṭayyib Aḥmad ibn ʿAl ī al-Jaʿ farī,39 and 
a large portion of Itḥāf al-Maharah of Ibn Ḥajar.40  

Ibn Shāhīn is credited with the authorship of the following works: Rawnaq al-
Alfāẓ bi-Muʿjam al-Ḥuffāẓ, al-Majmūʿ an-Nafīs bi Muʿ jam Atbāʿ Ibn Idrīs, al-Fawaʾ id 
al-Wafiyyah bi-Tartīb Ṭabaqāt aṣ-Ṣūfīyyah, an-Nujūm al-Ẓāhirah bi-Akhbār Quḍāt Miṣr 
wal-Qāhirah, Rayy al-Ẓamʾ ān min Ṣāfi al-Zilālah bi-Takhrīj Aḥādīth ar-Risālah, Bulūgh 
ar-Rajāʾ bil-Khuṭab ʿalā Ḥurūf al-Hijāʾ, Minḥat al-Kirām bi Sharḥ Bulūgh al-Marām, 
an-Nafʿ  al-ʿĀmm bi Khuṭab al-ʿ Āmm, and Taʿ rīf al-Qadr bi laylat al-Qadr.41 In addition 
to this list, al-Kattānī adds two more books; Bayān aṣ-Ṣināʿah bi ʿ Ashr min Aṣhāb Ibn 
Jamāʿah, and Tajrīd Rubāʿiyyāt Sunan at-Tirmidhī.42 Most of these works have survived, 
but they are still in MS form. 

Ibn Shāhīn is credited also with a juzʾ  in which he collected the names of the 
teachers who granted him an ijāzah. As-Sakhāwī certainly saw this juzʾ  as he pointed out 
some mistakes in some names in it, the repetition of some names, missing laqabs of 
famous figures, and so on.43 As-Sakhāwī also tells us that Ibn Ḥajar had completed half 
of adh-Dhahabī's Ṭabaqāt al-Ḥuffāẓ and asked him to complete it. Ibn Shāhīn completed 
it after his grandfather's death and he entitled it Rawnaq al-Alfāẓ bi Muʿ jam al-Huffāẓ. He 
asked al-Bulqīnī (d. 868/1463) to write an introduction for the book. According to As-
Sakhāwī, al-Bulqīnī discovered that Ibn Shāhīn plagiarized many parts of his 
grandfather's original work. Ibn Shāhīn also aroused as-Sakhāwī's ire by presuming to 

                                                           
32 There are two versions of the book, one according to the Shāfi ʿī madhhab and the other is according to 
the Ḥanafī madhhab. The second one was written by Ibn Ḥajar especially for his grandson when the latter 
performed pilgrimage. As-Sakhāwī said that he saw this copy with Yūsuf ibn Shāhīn in his handwriting. 
As-Sakhāwī, al-Jawāhir, 692.  
33 As-Sakhāwī, aḍ-Ḍawʾ , 10:313. 
34 Kawash, Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī, 65, as-Sakhāwī, aḍ-Ḍawʾ , 10:317. 
35 MSS, Dār al-Kutub al-Miṣriyyah (Reference Number: 198). It has been edited by ed. Kamāl Yūsuf al-
Ḥūt (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1990). 
36 The original manuscript is preserved at Köprülü Library, Istanbul, (Reference Number: 3/1584). There is 
a copy at Maʿhad al-Makhṭūṭāt (Taṣawwuf 138, Ḥadīth 256). 
37 Yehoshua Frenkel, "Women in Late Mamluk Damascus in the Light of Audience Certificates (samāʿāt)," 
in Egypt and Syria in the Fatimid, Ayyubid and Mamluk Eras, eds. U. Vermeulen and J. Van Steenbergen 
(Uitgeverij Peeters: Leuven- Dudey, MA, 2005), 412. 
38 MS, Istanbul, Faid Efendi, No. 259. 
39 MS, Dār al-Kutub al-Miṣriyyah (Reference number: 1558). 
40 MS, Asifiyyah Library, India.  
41 As-Sakhāwī, Aḍ-Ḍawʾ , 10:317. 
42 Al-Kattāni, Fihris, 2:1139-1140. 
43 As-Sakhāwī, Al-Jawāhir, 1226. 
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correct alleged mistakes in his grandfather's Rafʿ  al-Iṣr ʿan Quḍāt Miṣr. According to As-
Sakhāwī, Ibn Shāhīn abridged the book, claiming that his grandfather did not include all 
the biographies of the judges concerned. According to As-Sakhāwī, Ibn Shāhīn had also 
said that the length of some biographies in his grandfather’s work was unbalanced and 
that there were no references to the sources from which his grandfather took the 
information about certain biographies.44 On the basis of the materials available to me, I 
am unable to assess the truth of the accusations launched by As-Sakhāwī against Ibn 
Shāhīn. As far as I can see, his work in preparing a clean copy of the Muʿjam Ash-
Shaykhah Maryam does not reveal any indications of the attitude attributed to him by as-
Sakhāwī. 

Ibn Shāhīn’s first wife was the sister of Walī ad-Dīn ibn Taqī ad-Dīn al-Bulqīnī 
and she bore him many of his children. Many people blamed him for this marriage 
because he was not on good terms with her. Therefore, they decided to separate. After the 
divorce, he traveled to Syria on behalf of his ex-wife and her sister to settle an inheritance 
issue. During this sojourn, he learned Ḥadīth from famous scholars there.45 He set out for 
his second pilgrimage trip during the life of his grandmother in 861/1456. In 879/1474 he 
married the daughter of ʿAbd al-Barr ibn ash-Shiḥnah.46 At the end of his life, Ibn Shāhīn 
is reported to have mishandled many affairs. He is said to have sold the house of his 
grandfather, bought another one, and finally sold the new house to himself and 
demolished it. In the end, he is said to have become overloaded with debts and to have 
sold many of his properties and many of his precious books.47 

To sum up, Yūsuf Ibn Shāhīn received instruction in various branches of Islamic 
learning for a lengthy period of time and from many famous scholars of his day. He made 
something of a name for himself as a scholar, but he hardly fulfilled his grandfather's 
hope for a successor.48 In spite of this, he was, Kawash argues, the only one of the 
descendants of Ibn Ḥajar who took an interest in learning. When he died in 899/1493, the 
scholarly tradition in the family of Ibn Ḥajar came to an end.49

                                                           
44 Ibid., 1215-1216. 
45 Ibid., 1214. 
46 For his biography, see as-Sakhāwī, aḍ-Ḍawʾ , 4:33-35.  
47 Ibid., 1218. 
48 F. Rosenthal,. "Ibn Ḥaj̲ ar al-ʿAsḳalānī" Encyclopaedia of Islam. Edited by: P. Bearman , Th. Bianquis , 
C.E. Bosworth, E. van Donzel and W.P. Heinrichs. Brill, 2007. Brill Online. 
UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK LEIDEN. 06 March 2007 
<http://www.encislam.brill.nl/subscriber/entry?entry=islam_SIM-3178> 
49 Kawash, Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī, 65. 
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Chapter Two 

Authorship, Composition, and Contents 
 

2.1. Authorship  
The biographical dictionaries do not disclose any details about the circumstances 

in which the Muʿjam was written. All the works that deal with the biography of Ibn Ḥajar 
and his works mention the Muʿjam as one of his works. Other sources attribute the 
compilation of the Muʿjam to Ibn Ḥajar. For example, al-Kattānī in his Fihris al-Fahāris 
mentions the Muʿjam and attributes its compilation to Ibn Ḥajar.1 The text also appears in 
a list of Ibn Ḥajar's works in several biographies, which leads to the conclusion that it is 
indeed his compilation. Also, Brockelmann classes the Muʿjam Ash-Shaykhah Maryam 
among Ibn Ḥajar's writings.2 While covering works on Muʿjams and Mashyakhahs, as-
Sakhāwī, Ibn Ḥajar's student, in his Al-Iʿlān has a list of such works, among which he 
mentions Ibn Ḥajar as having compiled his own Muʿjam and those of at-Tanūkhī, al-
Qibābī, Maryam al-Adhraʿiyyah, and others.3 In addition, as-Suyūṭī in his Naẓm Al-
ʿIqyān mentions the Muʿjam among the books written by Ibn Ḥajar.4 Some sources refer 
to this Muʿjam as al-Muʿjam lil-Ḥurrah Maryam.5 In most of the biographical 
dictionaries which deal with the life of Ash-Shaykhah Maryam there is a reference to a 
Muʿjam compiled by Ibn Ḥajar for her in one volume. Indirect internal evidence can be 
found in the dates which are recorded in the text. The latest of these falls within the first 
ten years of the ninth Muslim century, which coincides with the period when Ibn Ḥajar 
was in his thirties, and so allows for Ibn Ḥajar's authorship. Some sources confuse the 
Muʿjam of Shaykhah Maryam with the so-called Musnad Amat Allāh Maryam.6 As the 
manuscript appears in a list of Ibn Ḥajar's works in several biographies, it is safe to 
conclude that it is indeed his compilation. This is in addition to the evidence of the 
manuscript we discussed in the previous chapter.  
 

                                                           
1 Al-Kattānī, Fihris, 1: 321. 
2 Brockelmann, Geschichte der Arabischen Litteratur, Sup II, 76. 
3 Franz Rosenthal, A History of Muslim Historiography (Leiden: E. J. Brill, 1968), 452, see the Arabic 
translation: Franz Rosenthal, Al-Iʿlān bi at-Tawbīkh liman dhamma at-Tārīkh, trans. Sāliḥ Aḥmad al-ʿAl ī 
(Beirut: Muʾ assasat ar-Risālah, 1986), 224. 
4 Jalāl ad-Dīn as-Suyūṭī, Naẓm Al-ʿ Iqyān fī Aʿyān al-Aʿ yān, ed. Philip Hitti (Beirut: al-Maktabah al-
ʿIlmiyyah, 1927), 1:76.  
5 See Shams ad-Dīn Muḥammad ibn ʿAbd ar-Raḥmān ibn Muḥammad as-Sakhāwī, Al-Jawāhir wad-Durar 
fī Tarjamat Shaykh al-Islām Ibn Ḥajar, ed. Ibrāhīm Bājis ʿAbd al-Majīd, vol. 2 (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 
1999), 670; as-Suyūṭī, Naẓm Al-ʿ Iyān fī Aʿ yān al-Aʿ yān, 76, Shākir Maḥmūd ʿAbd al-Munʿ im, Ibn Ḥajar 
Al-ʿAsqalānī wa dirasāt Muṣannafātih wa manhajihi wa mawāridihi f ī kitāb al-Iṣābah (Baghdad: Dār ar-
Risālah liṭ-Ṭibāʿah, 1978), 494. 
6 Musnad Amat Allāh Maryam, ed. Majdī as-Sayyid Ibrāhīm (Cairo: Maktabat al-Qurʾān, n.d.) Within the 
edition, the editor defines Amatullāh Maryam as Maryam bint ʿAbd ar-Raḥmān ibn Aḥmad ibn ʿAbd ar-
Raḥmān. While the MS bears this title (Juzʾ  min Riwāyat Amatullāh bint Abī al-Qāsim ibn ʿAbd ar-Raḥmān 
ibn ʿAbd Allāh ibn ʿ Alī al-Qurashī). So, the text is not a Musnad and does not belong to Maryam whose 
biography is provided in the edition. For more on this see Qirāʾah Muʾ limah fī Musnad Amat Allāh 
Maryam (Accessed January 15, 2011).  
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2.2. Composition  
The term Takhrīj found on the title page of Muʿjam Ash-Shaykhah Maryam has to 

be understood in the sense that Ash-Shaykhah Maryam made available to Ibn Ḥajar the 
samāʿāt (the protocols of reading sessions which were added to a text), and the ijāzahs 
(the certificates which she possessed and cherished and which conferred upon her the 
right to transmit a text and teach it). Ibn Ḥajar, in his turn, collected these materials, read 
them and studied them well. From the raw materials he sorted out the names of Ash-
Shaykhah Maryam's teachers, and extracted one ḥadīth or more that she heard from each 
teacher which he listed after the teacher's biography. Not all entries are followed by a 
Ḥadīth from the biography. He then traced the other isnāds of the same Ḥadīth in the 
sources.  

As Frenkel noted, the information gathered from the samāʿāt sheds additional 
light on the data preserved in historical sources from Egypt and Syria and the picture 
emerging from biographical dictionaries and legal records. These samāʿāt reveal a civil 
culture where the public exhibition of devoutness to the Islamic way of life and behavior 
was the norm.7 Ash-Shaykhah Maryam’s samāʿāt and ijāzahs are very important for 
reconstructing the learning tradition and for evaluating her position in Ḥadīth 
transmission, as they give a better insight in her community than other accounts.  

With regard to the details of each biography, it seems that these were provided by 
Ibn Ḥajar himself and he reproduced them in the first person, i.e. as if Ash-Shaykhah 
Maryam had written the text. In Ibn Ḥajar's introduction to his ad-Durar, he enumerated 
his sources and mentioned the Muʿjams of his teachers among them. As Ash-Shaykhah 
Maryam was one of his teachers, this explains the fact that introduced many entries 
mentioned in her Muʿjam, though there is no direct reference to it. Perhaps we are even 
allowed to suppose that Ibn Ḥajar compiled the various Muʿjams of his teachers, 
including the Muʿjam Ash-Shaykhah Maryam, in order to use them afterwards as a source 
for his Durar. This may also be the reason why he, as far as we know, never cared for the 
preparation of a fair copy (mubayyaḍah). It was only Ibn Ḥajar's grandson Yūsuf ibn 
Shāhīn, who made a fair copy of the draft of the Muʿjam which may have been the only 
manuscript of the text that ever existed. As the colophon indicates, he did this in the 
month of Rabīʿ al-Awwal in 872/1467, sixty-seven years after Ash-Shaykhah Maryam's 
death and twenty years after Ibn Ḥajar's death. 

At the end of the manuscript, there is a colophon that contains, as said earlier, the 
copyist's laqab, the date on which he completed the copying, as well as a copy of the 
original colophon of the author, Ibn Ḥajar, stating when he had started and finished the 
compilation of the Muʿjam. Ibn Ḥajar started the compilation in the month of Ramaḍān in 
803/1400 and finished the work in the same month of the same year, i.e. two years before 
Ash-Shaykhah Maryam's death. As-Sakhāwī confirmed this date of compilation in his al-
Jawāhir,8 which means that he must have been acquainted with the Muʿjam, which is 
another clear confirmation of Ibn Ḥajar’s authorship.  
 

                                                           
7 Yehoshua Frenkel, "Women in Late Mamluk Damascus", 420. 
8 As-Sakhāwī, al-Jawāhir, 670. 
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2.3. Ibn Ḥajar's Sources  
It is unlikely that Ibn Ḥajar could have gathered data on almost 319 persons solely 

from his teacher’s knowledge, without consulting other persons or sources with 
information on the people included in the Muʿjam or from other biographical sources. Ibn 
Ḥajar did indeed use certain sources. Of these, four are mentioned by name: 

1. Muḥammad ibn Aḥmad ibn ʿUthman adh-Dhahābī (d. 748/1347), a well-known 
teacher of Ash-Shaykhah Maryam, is cited many times as having mentioned some 
persons in his own Muʿjam9. In almost all instances in which Ibn Ḥajar quotes adh-
Dhahabī, he uses the phrase "wa kataba ʿanhu (ʿanhā)" 10 or "wa dhakarahu"11, which 
indicates that he consulted the written material. In three biographies, he quotes adh-
Dhahabī as commenting on the biographee.12 In one case, Ibn Ḥajar quotes adh-Dhahabī's 
judgment on a certain Ḥadīth.13 It is clear that all references are made to adh-Dhahabi's 
own Muʿjam; there is, for instance, no reference to Siyar Aʿlām an-Nubalāʾ.  

2. Quṭb ad-Dīn ʿAbd al-Karīm al-Ḥalabī (d. 735/1335), who is known to be the 
author of "a copious history of Egypt which, if it were complete would fill twenty 
volumes; the final draft of the section on the Muḥammads filled four volumes …"14 Quṭb 
ad-Dīn al-Ḥalabī is cited twice by name for the biographies of Ibrahim ibn Ẓāfir ibn 
Muḥammad ibn Ḥammād al-Qabbānī (d. 724/1324)15 and Muḥammad ibn Zakariyyah ibn 
Yaḥyā ibn Masʿūd ibn Ghunaymah ibn ʿUmar as-Suwaydāʾī al-Qurashī (d. 726/1326).16 
Ibn Ḥajar says that al-Ḥalabī composed a Muʿjam of his own teachers which included 
1300 biographies. He also compiled a collection of forty Ḥadīths, each of which had nine 
persons in its chain of transmission.  

3. Abū ʿAbd Allāh Muḥammad ibn Yūsuf ibn Muḥammad ibn Abī Yadās al-
Birzālī (d. 739/1338) is cited as Ibn Ḥajar's source for the biographies of six teachers.17 In 
almost all instances, Ibn Ḥajar uses the phrase, "wa dhakarahu al-Birzālī fī muʿ jamih." 
The word dhakara indicates that Ibn Ḥajar consulted the written materials of al-Birzālī. 

4. Ibn Rāfi ʿ as-Sallāmī (d. 774/1372), known as the author of al-Wafayāt,18 is 
cited as Ibn Ḥajar's source in thirteen biographies.19 In one occasion, Ibn Ḥajar cites the 
khaṭṭ of Ibn Rāfi ʿ, which may indicate that he had seen his notes.20  

It is possible that Ash-Shaykhah Maryam was familiar with the personal notes of 
some of her teachers and that she provided Ibn Ḥajar with these notes in one way or 

                                                           
9 Muʿjam ash-Shuyūkh, ed. Muḥammad al-Ḥabīb al-Hīlah (Ṭāʾif: Maktabat aṣ-Ṣiddīq, 1988). 
10 See biography no. 83. 
11 See biography 119.  
12 See biographies no. 14, 104, and 282.  
13 See biography no. 45. The Ḥadīth reads: "Iqraʾ al-Qurʾ āna fī sabʿ wa lā tazid ʿ alā dhālik", (Read the 
Qurʾ ān in seven days and do not increase on this). Adh-Dhahabī says "This Ḥadīth has a good chain of 
transmission." Adh-Dhahabī, Muʿjam ash-Shūyukh, 1:129  
14 Ibn Ḥajar, ad-Durar al-Kāminah, 2:398, quoted from Donald P. Little, "Aṣ-Ṣafadī as Biographer of his 
Contemporaries," in Essays on Islamic Civilization Presented to Niyazi Berkes, ed. Donald P. Little 
(Leiden: Brill 1976), 200. 
15 See biography no. 47.  
16 See biography no. 237.  
17 See biographies no. 8, 11, 106, 119, 132, and 144.  
18 The Wafayyāt has been edited by Salāḥ Mahdī ʿAbbās and published by Muʾassast ar-Risālah, Beirut, 
1982. 
19 See biographies no. 86, 87, 88, 90, 105, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 117, and 119.  
20 See biography no. 218.  
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another. In more than one occasion, a samāʿ or an ijāzah of hers is quoted as having 
contained the expression: “kamā kataba bi-khaṭṭihi”. In these occasions, the khaṭṭ refers 
to the signature of the Shaykh at the end of the certificate. These teachers include: al-
Wānī,21 Quṭb ad-Dīn al-Ḥalabī,22 Aḥmad ibn Abī Jaʿfar ibn Muḥammad al-Ḥalabī,23 
Balbān ibn ʿAbd Allāh as-Suʿūdī,24 al-Ḥasan ibn ʿAl ī ibn Muḥammad ibn al-ʿImād,25 
ʿAbd Allāh ibn ʿ Al ī ibn ʿUmar ibn Shibl aṣ-Ṣanhājī,26 ʿAbd al-Malik ibn ʿ Al ī ibn ʿAbd 
al-Malik,27 ʿAl ī ibn al-Faḍl ibn Rawāḥah,28 ʿUmar ibn Muḥammad ibn Yaḥyā,29 
Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn Ḥaydarah al-Qammāḥ,30 Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī al-
Ḥusayn as-Siyūrī,31 Muḥammad ibn Baktūt al-Qurashī,32 Muḥammad ibn Zakariyyah ibn 
Yaḥyā,33 Muḥammad ibn Shāh ibn Rifāʿah,34 Muḥammad ibn ʿAbd al-Wahhāb ibn 
Murtaḍā,35 and Yaʿqūb ibn Isḥāq ibn Ibrāhīm al-Kuftī.36 

In only two occasions, Ash-Shaykhah Maryam cites an ijāzah by murāsala 
(correspondence) that she provided to Ibn Ḥajar who used it in the Muʿjam.37 In one 
biography, Ibn Ḥajar quotes a commentary made by Kamāl ad-Dīn al-Zamalkānī on 
Ḥamzah ibn Asʿad ibn al-Muẓaffar.38 Abū Muḥammad al-Ḥalabī is quoted once as a 
reference for the biography of Aḥmad ibn Abī Jaʿfar ibn Muḥammad al-Ḥalabī.39 Ibn 
Ḥajar cites Ibn as-Samʿānī (probably his Kitāb al-Ansāb) once to give the exact spelling 
of al-Qimmanī, a nisbah of Muḥammad ibn Ḥasan ibn Ibrāhīm ibn al-Ḥasan al-Anṣārī al-
Qimmanī.40 This variety of sources explains to a great extent the variety of Ibn Ḥajar's 
subject matter and his ability to record detailed information on more than three hundred 
persons. 

2.4. Structure and Contents  
The Muʿjam includes a total of three hundred and twenty-four biographies with a 

few repetitions; to be exact, three hundred and nineteen without repetitions.41 The 

                                                           
21 Biography no. 2.  
22 Biography no. 4.  
23 Biography no. 9.  
24 Biography no. 72.  
25 Biography no. 85.  
26 Biography no. 128.  
27 Biography no. 155.  
28 Biography no. 177.  
29 Biography no. 190.  
30 Biography no. 204.  
31 Biography no. 218.  
32 Biography no. 229.  
33 Biography no. 237.  
34 Biography no. 2٤1.  
35 Biography no. 254.  
36 Biography no. 314.  
37 See the written permission sent to Maryam by her teachers Muḥammad ibn ʿUmar ibn Aḥmad ibn ʿUmar 
al-Munbajī (biography no. 262), and Muḥammad ibn Yūsuf ibn ʿ Al ī ibn Yūsuf ibn Ḥayyan al-Andalusī 
(biography no. 297).  
38 Biography no. 90.  
39 Biography no. 9.  
40 See biography no. 231.  
41 The repeated biographies are 152, 153, 174, 273, and 323. 
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biographies vary in length from the mere mention of names,42 to very detailed 
biographical records. The total number of those who are mentioned by name only is forty. 
Some of them are well-known scholars such as adh-Dhahabī43 and al-Mizzī,44 but many 
others are not of the same fame.  

The Muʿjam includes the biographies of two hundred and ninety male teachers 
and twenty-eight female teachers. The women biographies are not in a separate volume, 
but they are placed with those of men, a point to which I will come back later. 

The format of the first four biographies is different from the rest of the 
biographies. The Muʿjam provides each of these biographies with a title, for example, 
with the title ash-Shaykh al-ʾAwwal (the first teacher). Then it starts each of them with a 
sample of the Ḥadīths which Ash-Shaykhah Maryam heard from the teacher concerned. 
The number of Ḥadīths quoted ranges from one to eight Ḥadīths. In some cases, another, 
shorter isnād of the same Ḥadīth is provided. The first four biographies belong to Ash-
Shaykhah Maryam's main teachers with whom she studied most. They are Abū al-Fatḥ 
Muḥammad ibn Muḥammad ibn Ibrāhīm al-Maydūmī (d. 754/1353), Abū al-Ḥasan ʿAl ī 
ibn ʿUmar al-Wānī (d. 727/1326), Abū An-Nūn Yūnus ibn Ibrāhīm ad-Dabbūsī (d. 
729/1328), and Abū Muḥammad ʿAbd al-Karīm ibn Munīr al-Ḥalabī (d. 735/1335). 

The Muʿjam of Ash-Shaykhah Maryam misses a very important element that was 
common in previous Muʿjams. Ibn Ḥajar did not list the books or the ajzāʾ that she heard 
from her teachers or read in their presence. As-Samʿānī, for instance, says in the 
introduction to his own Muʿjam: "And I mention the books and the ajzāʾ that I heard 
from them (i.e. his teachers). I also mention the names of those from whom I heard a 
certain book or juzʾ  with a chain of transmission that reaches the original author."45 Ibn 
Ḥajar, however, deviated from this practice in his Mu’jam Ash-Shaykhah Maryam. It is 
possible that his main purpose in compiling this Mu’jam was that he wanted to use these 
data yielded by it for his ad-Durar al-Kamināh, and that he was less interested in the 
intellectual life of Ash-Shaykhah Maryam. 

After the first four biographies, the biographies are arranged alphabetically. The 
letter alif covers the first 23 folios beginning with the name Aḥmad and ending with the 
name Ayyūb. The Muʿjam provides section titles for the names of each letter of the 
alphabet. Thus, at the beginning of the names beginning with the letter ḥāʾ, the Muʿjam 
uses al-ḥāʾ or ḥarf al-ḥāʾ. The Muʿjam compiles those who have the same first name in 
one group and gives it the title man ismuhu …. "those named…" for male teachers and 
man ismuhā for female teachers. If there are no teachers to be included under a certain 
letter, the Muʿjam indicates that there are no records of names starting with that letter, for 
instance: ar-Rāʾu khālin (the letter rāʾ is blank).46 Under the letter mīm, the Muʿjam 
begins with those named Muḥammad to draw the Prophet's blessings. Of all kunyahs the 
Muʿjam has a section on those nicknamed Abū Bakr.  

Also the structure of biographies differs. After giving the teacher’s name with its 
variants, Ibn Ḥajar lists the masters from whom the information had been transmitted and 

                                                           
42 See biographies no. 7, 26, 43, 49, 55, 63, 69, 79, 91, 93, 96, 160, 183, 185, 200, 205, 207, 208, 212, 213, 
223, 232, 239, 240, 247, 250, 268, 270, 272, 273, 276, 287, 288, 300, 309, 310, 317, 318, 319, and 321.   
43 See biography no. 213.  
44 See biography no. 317.  
45 Muwafaq ibn ʿ Abd Allāh ibn ʿAbd al-Qādir (ed.), al-Muntakhab min Muʿjam Shuyūkh as-Samʿānī 
(Riyadh: Dār ʿĀlam al-Kutub, 1996), 114. 
46 Fol. 30/a. 
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his students who, in turn, transmitted it. Following this list of masters and students, he 
extracts a Ḥadīth or two from the collections that Ash-Shaykhah Maryam heard or read in 
the presence of her teacher, so that the chain of isnād might not be broken, i.e. the isnād 
goes all the way back to the Prophet. The extracts are not limited to Ḥadīths, as there is a 
reference in some entries to some verses of poetry as well.47 Following the extract, Ibn 
Ḥajar assesses the Ḥadīth and locates it in the Ḥadīth collections. In addition, Ibn Ḥajar 
comments on some of them. To distinguish this additional information, he began with the 
word qultu "I said", indicating that the statement that follows to the end of the entry is his 
own. In many cases, the Muʿjam gives the isnād through which Ash-Shaykhah Maryam 
transmitted a certain Ḥadīth, while the Ḥadith itself is missing.48 This may be seen as 
omissions of the author or of the copyist.  

The biographical notices in the Muʿjam follow a more or less standard pattern. 
The following elements are the main focus of each biography: (a) the name of the 
muḥaddith/muḥaddithah, his/her nisbah, and his/her kunyah; (b) a list of the teachers 
from whom the biographee heard or read Ḥadīths, and a list of the books he/she studied 
or heard from them; (c) whether he transmitted Ḥadīth to others or not, as well as the 
books he wrote; the biographee's social status, the positions he/she held, etcetera; (d) the 
birth date and death date of the biographee. Most of the data are available in each 
biography, but one or more may be missing. The above data are usually presented in the 
same order. Some data may precede others. What I presented is the general methodology 
adopted in the Muʿjam. In many entries, Ibn Ḥajar records the full name based on earlier 
sources or on what people commonly knew about the biographee.49 This shows Ibn 
Ḥajar's thoroughness because of his access to the sources, or that he had a huge library. In 
what follows I will give some further details on this methodology. 

The Muʿjam gives the name of the biographee, and sometimes gives the 
biographee a title that shows his scholarly position, like ash-Shaykh or al-Imām before50 
or after51 his name. Sometimes, the title is given in the chain of transmitting the Ḥadīth 
that Ash-Shaykhah Maryam heard from the teacher concerned.52 Sometimes the Muʿjam 
gives more than one title, such as al-Imām al-ʿ Allāmah,53 al-ʿAlam al-Kabīr54, or al-
ʿAllāmah al-Bārīʿ al-Mutafannin al-Adīb al-Balīgh.55 Of the frequent titles are al-Ḥāfiẓ,56 
al-Faqīh,57 al-Faqīh al-Fāḍil ,58 al-Adīb,59 etcetera. Then follow phrases that indicate the 

                                                           
47 See, for example, biographies no. 3 and 48.  
48 See biographies no. 4, 6, 13, 27, 42, 46, 98, 106, 107, 123, 164, 167, 169, 173, 216, 220, 225, 248, 251, 
and 289. 
49 See, for example, biography no. 177. 
50 See biography no. 4.  
51 See biography no. 80.  
52 See biographies no. 20, 27, and 48.  
53 See biography no. 123.  
54 See biography no. 297.  
55 See biography no. 282. 
56 See biography no. 4.  
57 See biography no. 163.  
58 See biography no. 305.  
59 See biographies no. 37, 40, 162, and 262. 
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religious or worldly positions which the biographee held, such as al-Qāḍī,60 Qāḍī al-
Quḍāh,61 al-Muftī,62 Shaykh ash-Shāfiʿiyyah,63 an-Naqīb,64 and so on.  

Then may follow the laqab of the biographee, such as ʿIzz ad-Dīn,65 Sharaf ad-
Dīn,66 ʿAlam ad-Dīn,67 Burhān ad-Dīn,68 ʿAf īf ad-Dīn,69 etcetera. After the laqab may 
follow the kunyah of the biographee, such as Abū Muḥammad, Abū Aḥmad, Abū al-
Ḥasan, Abū Masʿūd, and so on. Sometimes, the Muʿjam gives two kunyahs if the 
biographee is known by both, such as Abū Muḥammad and Abū ʿAwānah,70 Abū 
Muḥammad and Abū al-Faḍl,71 and Abū Yaʿ lā and Abū al-Muẓaffar.72 Next in usual 
order may be a name by which the biographee is known (the shuhrah). The name is 
preceded by phrases like al-Maʿrūf bi-,73 al-Manʿ ūt bi-74 or ʿ urifa bi- (best known as).75 
Then will follow the nisbah of the biographee, such as al-Baghdādī,76 al-Irbilī,77 ad-
Dimashqī,78 al-Miṣrī,79 al-ʿ Asqalānī,80 al-Maqdisī,81 etcetera. In two cases, the Muʿjam 
gives further details concerning the nisbah. In the biography of Ibrāhīm ibn Aḥmad ibn 
ʿAbd al-Muḥsin al-Gharrāfī, Ibn Ḥajar says "wal-Gharrāfī nisbatan ilā al-Gharrāf min 
aʿmāl Wāsiṭ."82 In the biography of Yūsuf ibn Muḥammad al-Maʿdanī, Ibn Ḥajar says 
"wal-Maʿdanī nisbatan ilā al-Maʿ dan bayna ʿAbadān wa Asʿard."83 Next, in the most 
usual order, comes the madhhab of the biographee such ash-Shāfi ʿī,84 al-Ḥanbalī,85 al-
Ḥanafī,86 and al-Mālik ī.87  

Ibn Ḥajar also provides the profession of the biographees, such as al-Khayyāṭ,88 
adh-Dhahabī,89 at-Tājir,90 ad-Dallāl,91 al-ʿ Aṭṭār,92 al-Muʾ adhdhin,93 ad-Dahhān,94 aṭ-

                                                           
60 See biographies no. 8 and 142.  
61 See biographies no. 106, 123, 162, 163, and 291.  
62 See biography no. 10.  
63 See biography no. 48.  
64 See biography no. 228. 
65 See biographies no. 90, 134, 146, and 189.  
66 See biographies no. 10, 119, 123, 187, 226, 231, 269, 292, 314, and 315. 
67 See biography no. 108. 
68 See biography no. 48. 
69 See biography no. 56.  
70 See biography no. 314.  
71 See biography no. 124.  
72 See biography no. 90.  
73 See biographies no. 2, 9, 12, 28, 37, 50, 57, 86, 120, 122, 145, 156, 157, 178, and 227. 
74 See biographies no. 88, 104, 138, and 161.  
75 See biographies no. 81, 175, 226, 247, and 256.  
76 See biography no. 145.  
77 See biography no. 235.  
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Ṭabīb,95 and al-Qaṭṭān.96 Sometimes, two professions are given, such as al-Khayyāṭ al-
ʿAll āf.97 Ibn Ḥajar may also give the profession in a phrase, like wa kāna tājiran,98 
yataqawwatu min naskhi yadih,99 kāna yatasabbabu fī ḥānūt,100 kāna khaṭīban,101 kāna 
wakīlan,102 or kāna lahu ḥānūt yabīʿʿu fīhi al-ḥadīd.103  

Until this point, we were covering the first part of the biography. The second part 
is concerned with the educational background of the biographee. Ibn Ḥajar pays much 
attention to this part, and considers it the core of the biography. He usually starts with 
listing the teachers from whom the biographee heard Ḥadīths. Ibn Ḥajar lists the names of 
these teachers in different ways. Sometimes, a name is given along with the kunyah, the 
laqab and the nisbah, such as al-Qāḍi Ḍiyāʾ ad-Dīn Danyāl,104 ʿUmar ibn Muḥammad aṭ-
Ṭūmānī,105 Zakī ibn al-Ḥasan al-Baylaqānī,106 al-Majd Muḥammad ibn Ismāʿīl ibn 
ʿAsākir,107 ʿUmar ibn Manṣūr ibn Muḥammad ibn Isḥāq al-Arsūfī,108 Abū al-Maʿ ālī 
Aḥmad ibn Isḥāq al-Abraqūhī,109 and so on. However, in many cases, Ibn Ḥajar only 
gives the laqab and the nisbah of the teacher such as al-ʿIzz al-Ḥarrānī,110 An-Najīb al-
Ḥarrānī,111 ar-Rashīd al-ʿ Aṭṭār,112 and al-Miqdād al-Qaysī.113 In some cases, he gives the 
name only such as Aḥmad ibn ʿAbd ad-Dāʾim,114 Ibrāhīm ibn Khalīl,115 and Muḥammad 
ibn ʿAbd al-Hādī.116 In a few cases, only the nisbah is provided such as al-Burūjirdī,117 
al-Mursī,118 al-Yaldānī,119 and al-Karmānī.120 Frequently mentioned teachers may be 
referred to either without their laqab, or without their kunyah, or even without their first 
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name or nisbah, such as An-Najīb,121 Ibn al-Bukhārī,122 Ibn al-Ḥatmī,123 and Ibn 
ʿAll āq.124  

For reasons of abbreviation, Ibn Ḥajar tends to use the dual form when a certain 
teacher has something in common with another. For example, Muwaffaq ad-Dīn 
Muḥammad ibn ʿUmar ibn ʿ Abd Allāh heard Ḥadīths from his two uncles Yūsuf and 
Muḥammad. Ibn Ḥajar expresses this in the following manner, samiʿa min ʿammay 
wālidih (he heard from his father's two uncles). Because the list of teachers from whom 
Ash-Shaykhah Maryam's teachers heard Ḥadīths is sometimes very long, Ibn Ḥajar, for 
reasons of abbreviation as well, uses some phrases to indicate that the list goes on to 
include other teachers such as wa ghayrihim (and others),125 wa gharyrihimā,126 wa ajāza 
lahu jamaʿah (a group of scholars granted him an ijāzah),127 wa samiʿa min jamāʿatin 
ākharīn (and he heard from other scholars)128 wa min jamāʿatin siwāh (and from another 
group other than this scholar),129 wa jamaʿah (and a group),130 fī ākharīn (among 
others),131 fī jamaʿah,132 wa khalq,133 min khalqin yaṭūlu dkikruhum,134 and samiʿat min 
ākharīn.135 

The place where a certain muḥaddith heard Ḥadīths from his teachers is given in 
some biographies, such as samiʿa bi Baghdad,136 samiʿa bil-Qāhirah,137 samiʿa bi 
Ḥalab,138 samiʿa bil-Iskandariyyah,139 samiʿa bi Dimashq,140 samiʿa bi ash-Shām,141 
samiʿa bi Thaghri ʿ Adan,142 and samiʿa bi Makkah.143 Sometimes the Muʿjam uses 
sentences such as qadima Dimashq … fa samiʿa bihā min,144 wa raḥala ilā Dimashq fa 
samiʿa bihā min,145 and qadima al-Qāhira … fa samiʿa bihā min.146 In one case, the 
Muʿjam gives all the places where Abū al-Fatḥ al-Yaʿ murī heard Ḥadīths from his 
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teachers in one sentence without mentioning their names. We read in his biography, wa 
samiʿa bil-Qāhirah wa Dimashq wa Nāblis, wa Makkah wal-Iskandariyyah wa Bayt al-
Maqdis.147 After mentioning the place, the Muʿjam gives the names of the teachers from 
whom the biographee heard Ḥadīths. 

Ibn Ḥajar was very accurate in mentioning the exact method of Ḥadīth 
transmission. Several expressions are used in the Muʿjam, such as samiʿa(t) (he/she heard 
Ḥadīths from…),148 ḥaḍara(t) (he/she attended the assemblies of…),149 ajāza lahu(hā) 
(so and so granted him/her an ijāzah), samiʿa al-kathīr bi-ifādat ʿammih,150 samiʿa bi-
ifādat akhīh,151 samiʿa bi-ifādat khālih,152 wa qaraʾa bi-nafsih (he (himself) read such 
and such before so and so),153 and wa samiʿat bi-qirāʾat mawlāhā.154 Then follows a list 
of the books (ajzāʾ, arbaʿ īnāt, sudāsiyyāt, mashyakhāt, etcetera) which the biographee 
heard or read before his/her teachers. The list of books helps researchers to reconstruct 
the cultural and intellectual movement during Ash-Shaykhah Maryam's life. 

The third part of the biography is concerned with the question whether the teacher 
concerned used to transmit Ḥadīth to others or not. The frequent term used throughout the 
Muʿjam is wa ḥaddatha(t) (he/she transmitted). Some other formulas are used, such as wa 
ḥaddatha bil-kathīr (he transmitted a lot of Ḥadīths),155 ḥaddatha qadīman,156 wa 
ḥaddatha bi ghālibi marwiyātih,157 wa ḥaddatha bi kathīr min masmūʿātih.158 Ibn Ḥajar, 
sometimes, gives the name of a certain Ḥadīth collection which a certain teacher 
transmitted along with the place where it was narrated. For example, we read in the 
biography of Aḥmad ibn Abī Ṭālbi al-Ḥajjār "Wa ḥaddatha bi aṣ-Ṣaḥiḥ akthara min 
sittīna marratan bi Dimashq wal-Qāhirah wa Miṣr wa Ḥimṣ wa Baʿlabakk wa Ḥamāh 
(he transmitted the Ṣaḥiḥ more than sixty times in Damascus, Cairo, Miṣr, Ḥimṣ, 
Baʿ labakk, and Ḥamāh).159  

Sometimes, only the place associated with the transmission of a certain teacher is 
mentioned in the Muʿjam. For example, we read wa ḥaddatha bi Dimashq wal-
Qāhirah,160 wa ḥaddatha bil-Qāhirah,161 or wa ḥaddatha bi Makkah.162  

Some of Ash-Shaykhah Maryam's teachers were famous for transmitting certain 
books. For example, ʿAbd al-Qādir ibn ʿAbd al-ʿAzīz ibn al-ʿĀdil (d. 737/1337) 
transmitted the book of as-Sīrah An-Nabawiyyah of Ibn Hishām. He was the last to 
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transmit it from Khaṭīb Mardā (d. 656/1258).163 ʿAbd Allāh ibn Khalaf ibn ʿAbd al-
Wahhāb aṣ-Ṣawwāf (d. 724/1324) heard the book of at-Tawakkul by Ibn Abī ad-Dunyā 
from As-Silafī's grandson.164 He was the only one to transmit it from him.165 Sunjur ibn 
ʿAbd Allāh al-Jāwil ī (d. 745/1345) heard the Musnad of ash-Shāfi ʿī from Ḍiyāʾ ad-Dīn 
Danyāl166 and transmitted it several times.167 ʿAbd al-ʿ Aziz ibn ʿAbd al-Qādir al-
Baghdādī transmitted his three-volume Mashyashah which had been compiled by ash-
Shāriʿī Ismāʿīl.168 Muḥammad ibn ʿAbd ar-Raḥmān al-Qazwīnī transmitted his 
Mashyakhah which had been compiled by al-Birzālī.169 Muḥammad ibn ʿAbd al-Muʾ min 
ibn Khalaf ad-Dimyāṭī transmitted his Mashyakhah which had been compiled by his 
father.170  

Also, the Muʿjam features some personal collections of Ḥadīth. ʿAl ī ibn 
Muḥammad ibn ʿAl ī al-Hamadhānī compiled for himself forty Ḥadīths and transmitted 
them.171 Some other teachers were known for transmitting their Mashyakhahs which had 
been compiled by their students. Ibrāhīm ibn ʿAbd ar-Raḥmān al-Fazārī (d. 729/1329) 
transmitted his Mashyakhah which had been compiled by Abū Saʿid al-ʿAlāʾī.172 Abū ar-
Rabīʿ Sulaymān ibn ʿ Umar al-Zarʿī (d. 734/1333) transmitted his Mashyakhah which had 
been compiled by ʿAlam ad-Dīn al-Birzālī.173 ʿAbd ar-Raḥmān ibn Ibrāhīm ibn ʿAbd 
All āh al-Farḍi (d. 732/1332) transmitted his Mashyakhah which had been compiled by 
Abū ʿAbd Allāh ibn Saʿd.174 On the other hand, some of Ash-Shaykhah Maryam's 
teachers transmitted the Mashaykhahs of their masters. Aḥmad ibn ʿAbd ar-Raḥmān ibn 
Abī Bakr al-Wānī (d. 730/1330) heard from Aḥmad ibn ʿAbd ad-Dāʾim (d. 649/1251) his 
Mashyakhah and transmitted it in Damascus and Cairo.175  

After mentioning the activities of the biographee, Ibn Ḥajar gives a list of the 
biographee's well-known students who heard Ḥadīths from him. Ibn Ḥajar uses the 
formula samiʿa minhu (so and so heard Ḥadīth from him) to signify this activity. In some 
cases, Ibn Ḥajar mentions the names of the scholars who heard Ḥadīths from the 
biographee.176 In other cases, Ibn Ḥajar says samiʿa minhu jamāʿah (a group of students 
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heard Ḥadīth from him)177 or samiʿa minhu al-aʾimmah (leading scholars heard Ḥadīth 
from him)178 without mentioning the names.  

Ibn Ḥajar shows much interest in adding a unique characteristic to the biographee. 
This is illustrated, in some cases, when he uses expressions like wa huwa (hiya) ākhiru 
man ḥaddatha ʿan (he/she was the last to narrate from so and so). For example, Zaynab 
bint al-Kamāl (d. 746/1345)179 was the last to transmit from Sibṭ as-Silafī (d. 651/1253), 
Yūsuf ibn Khalīl ibn Qaraja ibn ʿAbd Allāh ad-Dimashqī (d. 648/1250), ʿAbd al-Khāliq 
ibn Anjab An-Nishtibrī (649/1251) and ʿAj ībah bint Abī Bakr Muḥammad ibn Ghālib al-
Baqdārī (d. 647/1249).180 Fāṭimah bint al-ʿIzz Ibrāhīm ibn Aḥmad ibn Qudāmah (d. 
747/1347) was the last to narrate from both Muḥammad ibn ʿ Abd al-Hādī (d. 
658/1259)181 and Khaṭīb Mardā.182 ʿAbd Allāh ibn Khalaf ibn ʿ Abd al-Wahhāb aṣ-
Ṣawwāf was the last in his town to narrate from Sibṭ as-Silafī through hearing his 
Ḥadīths.  

Another unique feature of some biographees is their being the only one to transmit 
a certain book or Ḥadīth from a certain master. Ibn Ḥajar uses different expressions for 
that. For example, we read a general term like wa tafarrad (he was the only one to 
transmit from so and so).183 In some biographies, the term is accompanied with the 
method of transmission, such as wa tafarrada bi ar-Riwāyah ʿ an shaykhihi bi as-Samāʿ 
wa ʿan akthari mashāyikhihi bil-ijāzah.184 Ibn Ḥajar sometimes mentions that the 
biographee was the only one to narrate some of the collections which he heard, wa 
tafarrada bi ashyaʾ min masmūʿātih.185 The biographee is sometimes characterized by 
being the only one to transmit many of the Ḥadīths which he heard, wa tafarrada bi 
kathīr min marwiyyātih.186  

Another unique characteristic of some biographees is that they are the only ones 
to narrate certain ajzāʾ (small booklets) of Ḥadīth, wa tafarrada bi ʿiddati ajzāʾ.187 Such 
data help in distinguishing the unknown transmitters. According to Ḥadīth scholars, an 
unknown transmitter is one from whom only one student hears Ḥadīths. In Ḥadīth 
literature, several classical works had been written on sole narrators from a certain 
teacher. This phenomenon is known as al-Waḥdān. Imām Muslim wrote a book on this 
genre and titled it "Al-Munfaridāt wal-Waḥdān".188 Abū al-Fatḥ al-Azdī (d. 374/984) 
wrote al-Makhzūn fī ʿIlm al-Ḥadīth.189 This book is concerned mainly with the Prophet’s 
Companions from whom only their sons or one of the followers (tābiʿūn) transmitted 
Ḥadīths. In one case, we read that Muḥammad ibn Abī al-Zahr al-Ghasūlī (d. 737/1336) 
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was the only one to attend the lectures given by al-ʿIzz al-Ḥarrānī (d. 686/1287)190 in 
Damascus.191 In another case, we read that Muḥammad ibn Ayyūb ibn ʿ Al ī ibn Ḥāzim 
An-Naqīb (d. 737/1337) was the only one to transmit the second portion of the first 
volume of Ḥadīth collection of Abū al-Ḥusayn ʿAbd al-Bāqī ibn Qāniʿ (d. 351/962).192 In 
terms of Ḥadīth criticism, this is known as tafarrud, which is a controversial issue among 
the scholars of Ḥadīth.193 

The Muʿjam is a very valuable source for the educational institutions in the 
Mamluk period. In many biographies, Ibn Ḥajar gives the name of the school where a 
certain biographee used to teach, such as wa darrasa bi ad-Dawlaʿiyyah, (he taught at the 
ad-Dawlaʿiyyah school)194 and wa darrasah bil-Mankutmiriyyah (he taught at the al-
Mankutmiriyyah school).195 In some cases, the name of the school is not given but the 
position of teaching is only indicated, for instance: wa darrasa bi ʿiddat madāris (he 
taught in several schools),196 wa darrasa muddatan (he taught for some time),197 wa 
darrasa al-ḥadīth bi Miṣr (he taught Ḥadīth in Egypt),198 wa darrasa wa-shtahara ṣītuhu 
(he taught and was of a good repute),199 and wa darrasa bi Miṣr (he taught in Egypt).200 
If the teaching took place in a mosque or somewhere else, this may also be indicated in 
the Muʿjam. Thus, we read wa darrasa bi manāzil al-ʿIzz bi Miṣr (he taught at the house 
of al-ʿ Izz in Egypt),201 wa darrasa bi Jāmiʿ  aṣ-Ṣāliḥ (he taught at the mosque of aṣ-
Ṣāliḥ),202 and wa darrasa bi Thaghr al-Iskandariyyah (he taught at the coastal city of 
Alexandria).203  

Ibn Ḥajar also gives the position of muʿ īd (assistant to a master) held by some 
biographees in the expression wa aʿāda.204 In some cases, the name of the school is given 
as well: aʿāda bil-madrasatayn ash-Sharīfiyyah wal-Quṭbiyyah,205 wa aʿāda bil-
Madrasah as-Sayfiyyah bil-Qāhirah,206 wa aʿāda bil-Bādrāʾiyyah,207 or wa aʿāda bil-
Ashrafiyyah.208    
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205 See biographies no. 86. Al-Quṭbiyyah is a school established in Cairo by Quṭb ad-Dīn Khusrū ibn 
Bulbul ibn Shujāʿ al-Hadabānī in 570/1174. Taqī ad-Dīn Aḥmad ibn ʿAl ī al-Maqrīzī, Al-Mawāʿiẓ wal-
Iʿtibār bi-dhikr al-Khiṭaṭ wal-Āthār (Cairo: Maktabat Madbūlī, 1998), 3:112 (CD edition). 
206 See biographies no. 169. For more on this school, see al-Maqrīzī, Al-Mawāʿiẓ wal-Iʿtibār, 3:115 (CD 
edition).  
207 See biographies no. 245. For more on this school, see an-Nuʿaymī, ad-Dāris, 1:154. 
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The Muʿjam is also a good source for the literary production of the biographees, 
as Ibn Ḥajar gives a list of the books or Ḥadith collections composed by them. Usually, 
this is expressed in general terms, such as ṣannafa at-Taṣānīf,209 and wa ʾ allafa tawālīfa 
mufīdah.210 In a few cases, the Muʿjam gives a reference to a specific work composed by 
the biographee, for instance, sharaḥa al-Ḥāwī aṣ-Ṣaghīr,211 ṣannafa nathran fī sitt 
mujalladāt wa urjūzatan fil-Qirāʾāt as-Sabʿ.212 Ibn Ḥajar also gives the titles of some 
writings that have been lost or are still in manuscript form, such as the Muʿjam of al-Quṭb 
al-Ḥalabī, which contained the biographies of 1300 teachers,213 and the Muʿjam of ʿAbd 
al-Ghaffār ibn Muḥummad as-Saʿdī, which contained the biographies of 1000 teachers.214  

Ibn Ḥajar refers to specific types of collections, either composed by the 
biographee or someone compiled it for him. Examples include the Arbaʿ īnā215 Tusāʿiyat 
al-Isnād and the al-Arbaʿ īnā al-Musalsalah of ʿAbd al-Ghaffār ibn Muḥammad as-
Saʿdī,216 the Tuḥfat al-ʿ Iḍād bil-Aḥādīth at-Tusāʿiyat al-Isnād of Aḥmad ibn Yaʿqūb ibn 
Aḥmad al-Ḥalabī,217 the Arbaʿ īn Tusāʿiyat al-Isnād of al-Quṭb al-Ḥalabī, and another 
Arbaʿ īn arranged according to their isnād and the places where they were narrated.218 

Among the examples of specific collections are the Muwāfaqāt, such as the 
Muwāfaqāt of ʿAl ī ibn Ismāʿīl ibn Yūsuf at-Tabrīzī which had been compiled by 
someone else for him.219 In Ḥadīth terminology, Al-Muwāfaqah occurs when a student of 
Ḥadīth transmits from the teacher of, for example, Imām Muslim with a number of 
masters in the isnād less than the number of masters if he would transmit from Imām 
Muslim directly. There is also a reference to a three-part Mashyakhah of ʿAbd Allāh ibn 
al-Ḥusayn ad-Dimashqī (d. 735/1334), which had been compiled by a certain al-Baʿlī. In 
one case, Ibn Ḥajar gives a reference to a commentary on al-Bukhārī by al-Quṭb al-
Ḥalabī which he did not complete. In this way, the books and collections mentioned in 
the Muʿjam provide an important description of the course of study of Ash-Shaykhah 
Maryam's teachers during the Mamluk period. Later scholars would cite these collections 
as the list of what they had been allowed by their teachers to transmit.  

Of the qualities of the biographees, Ibn Ḥajar emphasizes different aspects, such 
as “wa kāna ḥasana al-khuluqi wa as-Samti mutawaḍʿian muḥabbaban ilā al-
ṭalabah”,220 “wa kāna dhā samtin wa waqārin wa tawaḍuʿ” ,221 “wa kāna khayyiran 
mutawāḍiʿan”,222 “wa kāna fāḍilan”, 223 and so on. Throughout the Muʿjam we do not 

                                                           
209 See biographies no. 244. 
210 See biographies no. 4. 
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223 See biographies no. 44, 166, 255,  
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come across any teacher who was of no good reputation, or any teacher who is said to 
have been discredited by others.  

Mujāwarah appears frequently in both men's and women's biographies, referring 
to the practice of pious travelers, mystics, and pilgrims settling in the proximity of the 
holy places in Mecca, Medina, and Jerusalem for a period of time to lead a life of prayers, 
dhikr, and pious contemplation.224 Hence, as Abou-Bakr suggests, we find evidence of 
interaction among various scholars in this environment, and also between male and 
female traveling pilgrims or religious scholars.225 In Ash-Shaykhah Maryam's Muʿjam, 
there is a reference to one example of mujāwarah.226  

The performance of pilgrimage is much emphasized throughout the Muʿjam. 
Therefore, we read in some biographies expressions like wa ḥajja,227 tuwuffiya rāji ʾan 
minal-ḥajj,228 ḥajja sanat tisʿin wa arbaʿīna wa sabʿ miʾ ah,229 and dakhala dimashq 
sanat ithnatayn wa ʿishrīn idh irtaḥala lil-ḥajj.230 Ibn Ḥajar also pays attention to 
memorizing or reciting the Qurʾān by the biographee. Therefore, we read wa ḥafiẓa al-
qurʾ ān wa talāhu li-sabʿ ,231 wa kāna min ahl al-Qurʾāni wad-Dīn,232 wa kāna kathīra at-
Tilāwah,233 and wa qaraʾa al-qurʾ ān bi-baʿḍi al-riwāyāt.234 Ibn Ḥajar was much 
interested in the handwriting of the teachers. In two cases, we read comments such as wa 
kāna ḥasana al-akhlāq jayyida al-khaṭṭ,235 and wa kataba bi-khaṭṭihi al-malīḥ khathīrā.236 
He also refers to the health condition of the biographees by mentioning any diseases 
which afflicted them. In one case, we read about Aḥmad ibn ʿUmar al-ʿAṭṭār that he was 
afflicted with a slight deafness at a later stage of his life. This affected the reliability of 
the transmitter and it was normal to warn people about hearing from him. State official 
positions held by Ash-Shaykhah Maryam's teachers feature highly in the Muʿjam. In 
some cases, we find a detailed account of the different positions held by the biographee, 
i.e. what position was occupied, when it was occupied and for how long the biographee 
occupied it.237 Examples include sentences like waliya An-Niyābata bi Ḥumāh yasīran,238 
nāba fil-ḥukm,239 nudiba li qaḍāʾ al-quḍāt bi-Dimashq fa-waliyahu,240 waliya naẓar 
Baʿ labbak wa naẓar Zarʿ  etcetra.241 Ibn Ḥajar pays due attention to the socio-juridical 
position of the biographees, as to whether they were free or freed-slaves, by using words 

                                                           
224 Omaima Abou–Bakr, "Articulating Gender: Muslim Women Intellectuals in the pre-Modern Period." 
Arab Studies Quarterly 32:3 (2010): 131. 
225Ibid.  
226 See biography no. 158. 
227 See biographies no. 14, 180, and 189. 
228 See biography no. 178. 
229 See biography no. 180. 
230 See biography no. 230. 
231 See biography no. 4. 
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233 See biographies no. 163 and 266. 
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like ʿatīq,242 fatā,243 and fatāt for female teachers.244 He focuses on profiling some 
biographees by presenting some of their connections to other prominent family members 
of their time. This family connection is highlighted through expressions like akhū Shāhid 
al-Jaysh Muʿīn ad-Dīn,245 akhū Aḥmad,246 akhū Zubayr,247 akhū Aḥmad ibn Riḍwān ibn 
al-Zinhār li  ʾummih,248 akhū ʿAtīq,249 akhū Abī al-Fatḥ,250 ukht Aḥmad,251 ukht Khadījah, 
etcetra.252 Classical works on this genre include: ʿAl ī ibn al-Madīni's Tasmiyat man rawā 
ʿanhu min awlād al-ʿ Asharah wa ghayrihim min Aṣḥāb rasūli-ll āh which has a section 
entitled al-Ikhwāh wal-Akhawāt mimman lahum riwāyah, Abū Dāwūd Sulymān as-
Sijistānī's Tasmiyat al-Ikhwah, and Abū al-Muṭarraf al-Andalusī's Kitāb al-Ikhwah. 
Highlighting the family connection is not limited to brothers and sisters. Other 
connections include being a grandson, a wife, and a mother of a certain Ḥadīth scholar. 
We read in some biographies sibṭ (grandson) An-Niẓām ibn Rashīq,253 sibṭ ibn aṣ-
Ṣābūnī,254 sibṭ ar-Raḍī al-Qusṭanṭīnī,255 sibṭ at-Taqī ibn Abī al-Yusr,256 wālidat ʿAbd 
Allāh ibn ʿ Ali aṣ-Ṣanhājī wa ukhtayh,257 wālidat Nāṣir ad-Dīn al-Fāruqī,258 and zawjat 
al-Kamāl Muḥammad ibn Asʿad al-Qāyātī.259 There is also much interest in mentioning 
something about the ancestors of the biographees who belong to families which were 
known for producing knowledge and scholarship. The phrases used in the Muʿjam to 
distinguish these families tend to have the same ring. For example, we read phrases like 
wa kāna min baytin mashhūr biṭ-ṭibb,260 wa kāna khayyiran min bayti ʿilm,261 and wa 
kāna ḥasan ash-Shakl min baytin maʿrūf.262 The Muʿjam also lists the names of those 
family members who used to teach Ḥadīth. So, we read phrases like ḥaddatha huwa wa 
akhūhu263 (he and his brother transmitted Ḥadīth), ḥaddatha huwa wa abūhu wa 
jadduhu264 (he, his father, and his grandfather transmitted Ḥadīth), wa ḥaddatha huwa wa 
abūhu wa ʿ ammuhu,265 and ḥaddatha huwa wa awlāduhu (he, his father, and his uncle 
transmitted Ḥadīth).266 The Muʿjam reflects families’ care for educating their children. As 

                                                           
242 See biographies no. 65, 70, 71, 107, and 109. 
243 See biographies no. 110, 111, 116, and 202. 
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259 See biography no. 97. 
260 See biographies no. 157 and 255. 
261 See biography no. 177. 
262 See biography no. 263. 
263 See biography no. 280. 
264 See biography no. 84.   
265 See biography no. 137. 
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stated above, students heard first from family members. In many entries, we read samiʿa 
min abīhi (heard from his father),267 samiʿa min jaddih (heard from his grandfather),268 
samiʿa min jaddihi li-abīh (heard from his paternal grandfather),269 samiʿa min jaddihi li-
ummih (heard from his maternal grandfahter),270 samiʿa min ʿ ammay wālidih (heard from 
his father’s two uncles),271 samiʿa min ʿammih (heard from his uncle).272  

In most biographies, birth and death dates are given at the end of the biography. 
Only in two cases, the birth date is mentioned immediately after the full name of the 
biographee.273 In one case, the birth date is given in the middle of the biography.274 
Determining the birth date depended, in some cases, on Ash-Shaykhah Maryam's close 
contact with the biographee. In this case, she says: saʾ altuhu ʿ an mawlidihi fa-qāla…275 (I 
asked him about his birth date, and he said…) or suʾ ila an mawlidihi...276 (he was asked 
about his birth date). In the first two cases, it is certain that Ash-Shaykhah Maryam was 
the one who asked the teacher about his birth date and not Ibn Ḥajar, because these two 
teachers died before the birth of Ibn Ḥajar. It is of course also possible that Ash-
Shaykhah Maryam had access to some books or collections composed by some 
biographees in which they mentioned their birth dates, and that she provided Ibn Ḥajar 
with this data. Ibn Ḥajar says in such cases: mawliduhu kamā kataba bi-khaṭṭihi…277 (his 
birth date as he mentioned in his handwriting is…). If Ibn Ḥajar is not sure of the birth 
date, he uses phrases that indicate possibility or doubt such as mawliduhu taqrīban…278 
or wulidat sanata nayyifin wa arbaʿīna wa sittimiʾah279 and mawliduhu sanata nayyifin 
wa khamsīn wa sittimiʾah.280 In some cases, Ibn Ḥajar provides the birth place281 and 
death place, 282 as well.  

The same holds true for all information about the death dates of the biographees. 
The death dates of sixty entries are not mentioned in the Muʿjam. I checked other 
available biographical dictionaries and could identify the death dates of twenty-seven of 
them. The Muʿjam includes the names of twenty-five teachers for whom no biographical 
information was found in the available sources.283 

The Muʿjam reflects some aspects of the cultural and social life during the 
Mamluk period. First of all, it contains some references to some good copyists who 
earned their living by copying materials for others. Ibrāhīm ibn Muḥammad ibn ʿAbd aṣ-
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Ṣamad at-Tazmintī,284 andʿAl ī ibn Abī al-Khayr al-Faḍl ibn ʿAl ī ibn Nuṣayr ibn ʿ Abd 
All āh ibn Rawāḥah285 are given the kunyah of An-Nāsikh (the copyist). Ibrāhīm ibn 
Aḥmad ibn ʿAbd al-Muḥsin is said to have earned his living min naskhi yadih.286 Quṭb 
ad-Dīn al-Ḥalabī287 and Aḥmad ibn Ḥammūd ibn ʿ Umar ibn Hammūd288 are credited with 
having written a lot. The Muʿjam describes the handwriting of ʿAl ī ibn Ismāʿīl ibn Yūsuf 
al-Qūnawī289 and ʿAl ī ibn Muḥammad ibn ʿAl ī ibn Abd al-Qādir al-Hamadhānī290 as al-
khaṭṭ al-malīḥ, and the handwriting of ʿAl ī ibn ʿĪsā ibn al-Muẓaffar al-Ansārī291 as al-
khaṭṭ al-ḥasan. In the biography of Muḥammad ibn Asʿad ibn ʿAbd al-Karīm ath-
Thaqafī, some details are given about the materials he wrote: wa kataba al-ajzāʾ waṭ-
ṭibāq wal-fiqh,292 also Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Muḥammad ibn Ṭarkhān,293 and 
Muḥammad ibn Muslim ibn Mālik ibn Mazrūʿ aṭ-Ṭūrī both wrote al-ṭibāq.294 The 
copyists at that time acted, in terms of our modern techniques, as publishing houses, i.e. 
they copied the drafts of many books and circulated them. The production of many of 
them was huge, as there was a need for providing religious students with text-books.  

Another important knowledge-related profession was selling and buying books. 
Ṣāliḥ ibn ʿ Abd al-ʿ Azīm ibn Yūnus al-ʿAsqalānī295 and Muḥammad ibn ʿIsā ibn ʿ Al ī ibn 
ʿIsā aṣ-Ṣanhājī296 are given the profession of ad-Dallāl fil-Kutub (book broker). Fāris ibn 
Abī Firās al-Jaʿbarī297 and Yūnus ibn Muḥammad ibn Yūnus al-Qaṣār al-Ḥarīrī298 are 
given the profession of ad-Dallāl but it is not clear from other sources whether their 
profession had to do with books or not. 

Throughout the Muʿjam we come across many teachers who belong to different 
madhhabs (schools of Islamic law). From the number of those teachers, it becomes clear 
that those scholars produced scholarship on Ḥadīth at that time.299 
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Chapter Three 

The Place of the Muʿjam Among Ibn Ḥajar's Writings and Some Similar 
Contemporary Works 

 

3.1. Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī: A Biographical Sketch1  
Having established the authorship of the manuscript, and before looking at what 

the Muʿjam can add to our knowledge of Ash-Shaykhah Maryam, we need to pay 
attention to the historical and literary background of its compiler, Ibn Ḥajar. I will give a 
brief sketch on some important elements in his life. His full proper name is Aḥmad ibn 
ʿAl ī ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn ʿAl ī ibn Aḥmad al-Kinānī al-ʿ Asqalānī. His 
laqab is Shihāb ad-Dīn. Later, he was given the kunyah of Abū Al-Faḍl after Abū al-Faḍl 
Muḥammad ibn Aḥmad An-Nuwayrī, the qāḍī of Mecca.2 He is known simply as Ibn 
Ḥajar. He was born in Cairo in 773/1372. 

 

3.2. Ibn Ḥajar as an Author 
Ibn Ḥajar is known as a teacher, a jurist, an author and a merchant.3 I will focus in 

these few pages on his position as a prolific writer, especially in the field of Ḥadīth, as he 
surpassed in that field most other scholars of his time, at least measured by the number of 
compilations that carry his name.4 Ibn Ḥajar left behind a huge number of writings. 
Historians differ on the exact number of the books he composed. Muhammad Zubayr 
Siddiqi gives the number 150 for both incomplete and complete works.5 In his lbn Ḥajar 
al-ʿAsqalānī: A Study of the Background Education and Career of an ʿĀlim in Egypt, 
Sabri Khalid Kawash divides Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī’s works into four main categories: 
Ḥadīth, history, fiqh and poetry. Since Ḥadīth is a broad religious discipline, Kawash 
specifically divides Ibn Ḥajar’s works in this field into seven categories: 1) collections of 
Ḥadīth; 2) annotations of some works on Ḥadīth; 3) commentaries; 4) methodology; 5) 
rij āl; 6) biographical works; 7) bibliographical works.6 

                                                           
1 The life and career of Ibn Ḥajar have been studied in detail in three doctoral dissertations. The first is a 
Cambridge dissertation, A. A. Rahmani, "The Life and Works of Ibn Ḥajar al-Asqalani", which has been 
printed in installments in consecutive issues of Islamic Studies , XLV/3 (July 1971)- XLVII (July 1973). 
The second is a Princeton dissertation (1996), Sabri Khaled Kawash, Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī: A Study of the 
Background, Education, and Career of an ʿĀlim in Egypt (Ph.D. diss., Princeton University, 1969.). The 
third is Shākir Maḥmūd ʿAbd al-Munʿ im, Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī wa dirasāt Muṣannafātih wa manhajihi 
wa mawāridihi f ī kitāb al-Iṣābah, Baghdad: Dār ar-Risālah liṭ-Ṭibāʿah, 1978. This sketch is based on 
Kawash's and Andi Muhammad Ali Amiruddin, Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī on Tajrīḥ and Taʿdīl of Ḥadīth 
Transmitters: A Study of His Tahdhīb at-Tahdhīb, (MA thesis, McGill University, 1999).  
2 Kawash, Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī, 41.  
3 For details on these four positions, see Kawash, Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī, 115-218. 
4 Amiruddin, Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī on Tajrīḥ and Taʿdīl, 14. 
5 Muhammad Zubayr Siddiqi, Ḥadīth Literature, 182 quoted from Amiruddin, Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī on 
Tajrīḥ and Taʿdīl, 14. 
6 Kawash, Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī , 192-193.  
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Another pivotal study on the works of Ibn Ḥajar is Shākir Maḥmūd ʿAbd al-
Munʿim’s Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī wa-Dirāsat Muṣannafātih wa-Manhajih wa-Mawāridih 
fī Kitābih al-Iṣābah.7 ʿAbd al-Munʿ im gives the total number of Ibn Ḥajar’s works as 282 
books. He divides these works into twenty-four categories as follows: the sciences of the 
Qurʾ ān (7 books); the principles of Ḥadīth (8 books); commentaries (shurūḥ) on Ḥadīth 
(12 books); the content (matn) of Ḥadīth (16 books); the defects (ʿilal ) and criticism of 
Ḥadīth (11 books); methods of Ḥadīth (41 books); classification (takhrīj) of Ḥadīth (8 
books); the collections of ten traditions (al-ʿUshāriyyāt) (11 books); the collections of 
forty traditions (al-arbaʿ īniyyāt) (11 books); the books of al-Aṭrāf8 (9 books), additions 
(zawāʾid)9 (7 books), substitutions (Abdāl)10 and accordances (al-muwāfaqāt)11 (6 
books), rearrangement (at-Tartīb)12 (5 books), jurisprudence (fiqh) and its principles (28 
books), theology (6 books); dictionaries and biographies of the masters (11 books); 
bibliographies (7 books); books of men (rij āl) (22 books); biographies and virtues (7 
books); books of history (18 books), literature and language (13 books); collections of 
poems (dawāwīn) (3 compilations); scattered writings (mutafarriqāt) (3 books); answers 
(ajwibah) (l3 books) and compilations attributed to him (muṣannafāt mansūbah) (38 
books).  

It is argued that Ibn Ḥajar lost many books during his second trip to Yemen. It is 
reported that while on his way from Mecca to Yemen, the ship on which he was traveling 
was wrecked off the shore. Ibn Ḥajar lost all he had aboard.13 As-Sakhāwī mentions the 
titles of the books that Ibn Ḥajar lost. He lost his Aṭrāf al-Mizzī, Aṭrāf Musnad Aḥmad, 
Al-Aṭrāf al-Mukhtārah, Tartīb Musnad aṭ-Ṭayālisī, and Tartīb Musnad ʿAbd ibn 
Ḥumayd.14  

Within the scope of the present study we focus on the biographical dictionaries 
composed by Ibn Ḥajar. It was a common practice in early Muslim scholarship to collect 
the biographies of the teachers of a certain individual in a mashyakhah or a muʿ jam. This 
was done by the students who wanted to venerate their teachers on the one hand, and 
show the amount of their own learning on the other hand.15 This kind of work made it 
easier for subsequent generations of students of Ḥadīth to make the connection between 
one generation of scholars and the preceding one.16 (See further Chapter 4, below). 

Ibn Ḥajar wrote a few books within this genre, the most important of which is al-
Muʿjam al-Muʾassis lil-Muʿjam al-Mufahras.17 This Muʿjam is divided into two parts. 

                                                           
7 (Beirut: Muʾ assast ar-Risālah, 1997) 
8 Al-Aṭrāf is an index of the beginnings of isnāds of canonical collections. The most famous work on al-
Aṭrāf is Tuḥfat al-Ashrāf bi-maʿ rifat al-Aṭrāf of the Syrian scholar Yūsuf ibn ʿAbd ar-Raḥmān al-Mizzī (d. 
742/1341). 
9 Zawāʾid are the Ḥadīths that are reported in one of the collections and are not included in other 
collections.  
10 Abdāl is when a student of Ḥadīth transmits from the teacher of, for example, Imām Muslim’s teacher 
with a number of masters less than the number of masters if he transmits from Imām Muslim directly. 
11 See Chapter 6 below. 
12 Ibn Ḥajar arranged many Ḥadīths according to the musnads (ʿalā al-masānīd) or legal topics to make it 
easy for students to locate the Ḥadīths in the canonical collections.  
13 Kawash, Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī, 227; as-Sakhāwī, al-Jawāhir, 151. 
14 As-Sakhāwī, al-Jawāhir, 151.  
15 Kawash, Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī, 204.  
16 Ibid.  
17 The Muʿjam has been edited by Yūsuf ʿ Abd ar-Raḥmān al-Marʿ ashlī (Beirut: Dār al-Maʿ rifah, 1992).  
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The first part contains the biographies of people whom Ibn Ḥajar calls shuyūkh ar-
Riwāyah, the teachers of narration. This group consists of Ibn Ḥajar’s teachers with 
whom he studied Ḥadīth or other disciplines. It also contains the biographies of the 
shaykhs from whom Ibn Ḥajar obtained ijāzahs without having studied with them. The 
second part contains the biographies of Ibn Ḥajar’s teachers who taught him other 
branches of knowledge. He calls this group shuyūkh ad-Dirāyah18 (the teachers of the 
science which investigates the isnād, contents, subject, and the mode of transmission of 
Ḥadīth). 

Ibn Ḥajar compiled some Muʿjams on behalf of some of his teachers. One of these 
is Muʿjam Ash-Shaykhah Maryam, the focus of this study. He also compiled Muʿjam at-
Tanūkhī or al-Muʿjam al-Kabīr li ash-Shāmī for his teacher Burhān ad-Dīn Ibrāhīm ibn 
Aḥmad at-Tanūkhī (d. 800/1398). The book is divided into 24 parts and contains the 
biographies of more than four hundred teachers from whom at-Tanūkhī either obtained 
ijāzahs or heard Ḥadīth.19 Ibn Ḥajar also has a book entitled Al-Muntaqā min Muʿjam as-
Subkī.20  

Sources tell us that Ibn Ḥajar also compiled a Mashyakhah called al-Mashyakhah 
al-Bāsimah lil-Qibābī wa Fāṭimah.21 In this Mashyakhah, he compiled the teachers of 
Taqī ad-Dīn ʿAbd ar-Raḥmān ibn ʿ Umar al-Qibābī al-Maqdisī al-Ḥanbalī (d. 838/1434) 
from whom he heard some Ḥadīths or was given an ijāzah to transmit such Ḥadīths, 
along with the teachers of Fāṭimah bint Khalīl ibn Aḥmad al-Kinānī al-Maqdisī al-
ʿAsqalānī (d. 833/1429). This Mashyakhah contains the biographies of 166 teachers, 136 
biographies for al-Qibābī’s teachers, 30 biographies for Fāṭimah’s teachers, and 52 
biographies of their common teachers.22 This Mashyakhah has an introduction in which 
Ibn Ḥajar explained the structure of the Mashyakhah. Ibn Ḥajar focused on the 
biographees and their relation to al-Qibābī and Fāṭimah bint Khalīl. Ibn Ḥajar did not 
quote any Ḥadīth or so after each biography as he did in the Muʿ jam ash-Shaykha 
Maryam. He explained that the purpose of the Mashyakhah was to list transmitted works, 
including the Ṣaḥīḥs, Musnads, Muʿjams, Mashyakhahs, Fawāʾid, and other books which 
both al-Qibābī and Fāṭimah heard from or read to their teachers.23 Ibn Ḥajar made an 
index at the end of the Mashyakhah of these transmitted works, a valuable element 
missing in the Muʿjam Ash-Shaykhah Maryam.24 In another index, Ibn Ḥajar gave a list 
of the teachers for whom he could not find a biography. This element is missing in the 
Mu’jam Ash-Shaykhah Maryam as well.25 A very unique characteristic of this 
Mashyakhah is that Ibn Ḥajar mentions the year in which the biographee gave an ijāzah 

                                                           
18 Kawash, Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī, 204.  
19 As-Sakhāwī, al-Jawāhir, 669; ʿAbd al-Munʿim, Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī, 289.  
20 ʿAbd al-Munʿ im, Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī, 290.  
21 The Mahshyakhah has been edited twice; first by Jacqueline Sublet (unpublished dis. École Pratique des 
Hautes Études. J. Sublet wrote an intensive article on the Mashyakhah, see Jacqueline Sublet, "Les 
Maitrese et les etudesds de deux traditionnistes de l'epoque mamelouke: Al-Mashyakha al-basima lil-
Qibabi wa Fatima de Ibn Hagar al-Asqalani," Bulletin d'etudes orientales 20 (1967). It has also been 
published by Muḥammad Muṭīʿ al-Ḥāfiẓ (Damascus: Dār Farfūr, 2002).  
22 Al-Kattānī, Fihris al-Fahāris, 2:636.  
23 Ibn Ḥajar, al-Mashyakhah al-Bāsimah lil-Qibābī wa Fāṭimah, ed. Muḥammad Muṭīʿ al-Ḥāfiẓ 
(Damascus: Dār Farfūr, 2002), 24.  
24 Ibid., 165-173. 
25 Ibid., 174. 
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to al-Qibābī and Fāṭimah,26 a very important element also missing in the Muʿjam of Ash-
Shaykhah Maryam. A comparison of both mashyakhahs seems to underline that Ibn 
Ḥajar left the Mu’jam Ash-Shaykhah Maryam as a first (perhaps even unfinished) draft.  

Ibn Ḥajar also compiled the Mashyakhahs of Abū aṭ-Ṭāhir ibn al-Kuwayk (d. 
821/1418), Abū al-Ḥasan ʿAl ī ibn Muḥammad ibn Abī al-Majd (death date unknown), al-
Burhān al-Ḥalabī (Ibrāhim ibn Muḥammad ibn Khalīl (d. 841/1438),27 and Ibrāhīm ibn 
Yaḥyā al-ʿ Azāzī best known as Ibn al-Kayyāl (d. 732/1331). He also compiled selections 
from the Mashyakhahs of Ibn ʿAsākir (d. 571/1176), Ibn as-Sarārī, and al-Fakhr ibn al-
Bukhārī (d. 690/1291). Ibn Ḥajar composed a juzʿ  which had the comments of Ibn al-
Jazarī (d. 833/1429) on the Mashyakhah of his teacher al-Junayd ibn Aḥmad al-Balyānī 
(d. 809/1406).28 Unfortunately, these texts are not available to us.  

 

3.3. Ibn Ḥajar’s Care for Women’s Biographies 
It is worth drawing attention to Ibn Ḥajar’s interest in including women’s 

biographies in his works. In his al-Iṣābah fī Tamyyīz aṣ-Ṣaḥabah, he devoted the fourth 
volume to the biographies of female Companions.29 Also in his Taqrīb at-Tahdhīb, he 
introduced 300 entries of female Companions, female Followers and female transmitters 
in the six major collections.30 In his Tahdhīb at-Tahdhīb, Ibn Ḥajar devotes a special 
place to female transmitters, women known by their kunyah or laqab, and those known 
by "obscure names" (asmāʾ mubhamah).31 Ibn Ḥajar’s ad-Durar al-Kāminah32 is also 
abundant with female biographies which reflect the female participation in the cultural 
and religious spheres in Egypt and Syria during the Mamluk period. Interestingly, Ibn 
Ḥajar was not the first to devote a special place to female transmitters. It has been a 
common practice by early biographers to devote a separate volume to females in their 
biographical dictionaries. This practice was first developed in the third/ninth century after 
Ibn Saʿd (d. 230/844) wrote his aṭ-Ṭabaqāt al-Kubrā and supplemented it with a volume 
on female transmitters. Al-Khaṭīb al-Baghdādī included a short section on the women of 
Baghdad in his Tārīkh Baghdād.33 Both Ibn ʿAbd al-Barr (d. 463/1070) in his al-Istīʿāb fi 
Maʿrifat al-Aṣḥāb and Ibn al-Athīr (d. 630/1232) in his Usd al-Ghābah fi Maʿrifat aṣ-

                                                           
26 In many biographies, we read wa ajāz li ṣāḥib al-mashyakhah (and he gave an ijāzah to the owner of this 
Mashyakhah…). See for example, al-Mashyakhah al-Bāsimah, entries no. 27, 28, 36, 39, 43, 46-7, 52, 53, 
56, 63, 70, 74, 75, 76, 83, 84, 94, 97, 99, 106, 107, 108, 110, 114, 118, 131, 139, 140.  
27 As-Sakhāwī, al-Jawāhir, 670; ʿAbd al-Munʿim, Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī, 291-292  
28 ʿAbd al-Munʿ im, Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī, 292.  
29 Amīnah Muḥammad Jamāl ad-Dīn, An-Nisāʾ al-Muḥaddithāt fil-ʿAṣr al-Mamlūkī wa dawruhunna fil-
Ḥayāh al-Adabiyyah wa ath-Thaqāfiyyah (Cairo: Dār al-Hidāyah, 2003), 10. The volume covers 1543 
entries on women. 
30 Ibid.  
31 Amiruddin, Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī on Tajrīḥ and Taʿdīl¸ 61.  
32 It is a collection of 5204 biographies of the persons, who died in the eighth Islamic century— mainly, but 
not exclusively, Egyptians and Syrians—and who in Ibn Ḥajar's opinion, made a contribution to Islamic 
society, whether that contribution was political, military, religious, educational, literary, or economic in 
character. This work has been published twice, four volumes (Hyderabad, 192932); five volumes ed. M. 
Sayyid Jād al-Ḥaqq, (Cairo 1966). References in this study are to the first edition. Donald P. Little, "As-
Safadi as Biographer of His Contemporaries," in Donald P. Little, ed. Essays on Islamic Civilization 
Presented to Niyazi Berkes (Leiden: Brill, 1976) 195.  
33 Huda Lutfi, "As-Sakhāwī’s Kitāb an-Nisā’ as a Source for the Social and Economic History of Muslim 
Women during the Fifteenth Century, AD," Muslim World, 71, (1981), 108.  
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Ṣaḥābah followed the same trend.34 It is not surprising, then, that Ibn Ḥajar’s student and 
biographer as-Sakhāwī (d. 902/1497) devoted the twelfth volume of his aḍ-Ḍawʾ  al-
Lāmiʿ  li ahl al-Qarn at-Tāsiʿ  to noteworthy women in the ninth/fifteenth century. He 
entitled the volume Kitāb an-Nisāʾ.35 He included nearly three hundred women who 
earned ijāzahs or awarded them to their own students.36 

 

3.4. A Comparison Between Ibn Ḥajar's Muʿjam Ash-Shaykhah Maryam and ad-
Durar al-Kāminah  

To place the Muʿjam of Ash-Shaykhah Maryam among Ibn Ḥajar's writings, I will 
make a comparison between it and ad-Durar al-Kāminah. The Durar is concerned 
mainly with biographies of people who lived in the eighth Islamic century. Therefore, it 
includes a reference to Ash-Shaykhah Maryam's teachers whom Ibn Ḥajar did meet 
personally. As-Sakhāwī gives another name to the Durar, which is al-Wafayāt al-
Kāminah li aʿ lām al-miʾah ath-Thāminah. Ibn Ḥajar expressed his wish to make the book 
in four volumes, but as-Sakhāwī tells us that he made a fair copy of two volumes only.37 
Ibn Ḥajar completed it in 830/1426. The Durar covers the period from 701/ 1301 to 
800/1397.38 Later, the author made a supplement to it and included the biographies of 
those who lived until 837/1433. He gave it the name of Dhayl ad-Durar al-Kāminah. 
There are two abridgements of the Durar; one by Jalāl ad-Dīn as-Suyūṭī (d. 911/1505) 
and the other by Yūsuf ibn ʿAbd al-Hādī (d. 909/1503).39  

It is noteworthy that the information contained in biographical dictionaries usually 
presents both factual and illustrative material. Generally speaking, the factual material is 
employed, suggests Fahndrich, to designate a certain amount of information that is 
offered in almost every biography and that establishes each personality genealogically, 
historically, geographically, philosophically, professionally, and politically. It is the 
information that is usually not changed except in volume and arrangement, on its way 
from one historical work to another. This kind of information can be contrasted with 
illustrative material that, within the limits of an author's respect of tradition and his 

                                                           
34 Amīnah Muḥammad Jamāl ad-Dīn, An-Nisāʾ al-Muḥaddithāt, 10.  
35 For an overview of the roles of women in this work, see Huda Lutfi, "As-Sakhāwī’s Kitāb an-Nisā’ ", 
104-24.  
36 Asma Sayeed, Shifting Fortunes, 239, note. 48.   
37 As-Sakhāwī, al-Jawāhir, 685.  
38 Ibn Ḥajar was the first to introduce the genre of centenary biographical dictionaries. In the ninth/fifteenth 
century as-Sakhāwī wrote aḍ-Ḍawʾ  al-Lāmiʿ  li ahl al-Qarn at-Tāsiʿ . In the tenth/sixteen century ʿAbd al-
Qādir al-ʿ Aydarūs wrote an-Nūr as-Sāfir f ī Aʿyān al-Qarn al-ʿĀshir, and Najm ad-Dīn al-Ghazzī 
(1061/1650) wrote al-Kawākib as-Sāʾirah bi Aʿ yān al-Miʾah al-ʿ Āshirah. In the eleventh/seventeenth 
century, al-Muḥibbī (d. 1111/1699) wrote Khulaṣat al-Athar fī Aʿyan al-Qarn al-Ḥādī ʿAshar. In the 
thirteenth/eighteenth century, Muḥammad ibn Khalīl al-Murādī (d. 1206/1791) wrote Salk ad-Durar fī 
Tārikh al-Qarn ath-Thālithʿ Ashar. However, it should be mentioned that before the eighth/fourteenth 
century there is a reference to similar works such as al-Badr as-Sāfir wa Tuḥfat al-Musāfir f ī Tarājim 
mashāhīr al-Qarn as-Sābiʿ by al-Idfawī and Tārīkh Mukhtaṣar al-Qarn as-Sābiʿ by al-Qāsim ibn 
Muḥammad al-Birzālī. ʿ Abd al-Munʿ im, Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī, 574. 
39 ʿAbd al-Munʿ im, Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī, 577. 
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personal literary capabilities and taste, is changed and modified in order to express 
changes in the image of the person he depicts.40  

As mentioned before, Ibn Ḥajar drafted the Muʿjam of Ash-Shaykhah Maryam in 
803/1400. This means that he started it before compiling the Durar. One might suppose 
that the lacunae found in the Muʿjam should be missing in the Durar, as Ibn Ḥajar could 
have gathered the missing information from other sources and added them to the Durar. 
But to one's surprise, it is possible to find almost the same lacunae in the Durar too.41 It 
is of no special value to list the numerous occasions when Ibn Ḥajar borrows information 
from the Muʿjam in the Durar. Since Ibn Ḥajar had a tendency to paraphrase rather than 
quote his sources verbatim, it is difficult to trace all the details in his Durar which have 
the Muʿjam as their source.  

Both books arrange the biographies alphabetically and insert the biographies of 
women within the alphabetical order, not in a separate volume. There is no consistency in 
terms of the length of biographies included in both books. Some biographies are very 
short and they do not exceed one line, while others may be very long. In the Muʿjam, Ibn 
Ḥajar's sources are mainly Ash-Shaykhah Maryam's samāʿāt and ijāzāt, in addition to 
other sources which were covered in Chapter Two. In the Durar, the sources are more 
numerous. Ibn Ḥajar says in the introduction:42 "I drew the information contained in this 
book from: 
Aʿyān al-ʿ Aṣr of Abū aṣ-Ṣafāʾ aṣ-Ṣafadī;43 
Majānī al-ʿAsr of Abū Ḥayyān;44 
Dhahabiyyat al-ʿAṣr of Ibn Faḍl All āh al-ʿ Umarī;45 
Tārīkh Miṣr of Quṭb ad-Dīn al-Ḥalabī;46 
Dhayl Siyar an-Nubalāʾ of Shams ad-Dīn adh-Dhahabī;47 
Dhayl Dhayl al-Mirʾ āh of ʿ Alam ad-Dīn al-Birzālī;48 
Al-Wafayāt of Taqī ad-Dīn Ibn Rāfi ʿ;49  
Dhay al-Wafayāt of Shihāb ad-Dīn Ibn Hijjī;50 
Al-Mawāʿiẓ wal-Iʿtibār of al-Maqrīzī ;51 

                                                           
40 Hartmut E. Fahndrich, "The Wafayāt al-Aʿyān of Ibn Khallikān: A New Approach." Journal of American 
Oriental Society, 93:4 (1973): 438. 
41 Ibn Ḥajar, ad-Durar, 2:116 (1739), Ibn Ḥajar, Muʿjam Ash-Shaykhah Maryam, no. 98. 
42 Ibn Ḥajar, ad-Durar, 1:5. 
43 Aṣ-Ṣafadī is quoted more than 100 times. See, for example, Ibn Ḥajar, ad-Durar, 1:16 (24, 26), 1:27 
(65), 1:71 (190), 1:135 (379). These may be cases in point. 
44 See, for example, Ibn Ḥajar, ad-Durar, 1:111 (307), 1:152 (410), 1:185 (480), 1:221 (569), 1:274 (700). 
These may be cases in point. 
45 See, for example, Ibn Ḥajar, ad-Durar, 1:71 (189), 1:191 (495), 1:259 (664), 1:346 (855), 1:432 (1134), 
1:475 (1282). These may be cases in point. 
46 See, for example, Ibn Ḥajar, ad-Durar, 1:9 (9), 1:553 (1440), 2:124 (1773), 2:136 (1819), 2:161 (1858). 
These may be cases in point. 
47 See, for example, Ibn Ḥajar, ad-Durar, 1:11 (14), 1:526 (1424), 2:210 (1964), 2:253 (2129), 2:357 
(2390). These may be cases in point.  
48 See, for example, Ibn Ḥajar, ad-Durar, 1:44 (111), 1:112 (310), 1:167 (424). These may be cases in 
point. 
49 See, for example, Ibn Ḥajar, ad-Durar, 1:9 (11), 1:15 (23), 1:16 (24), 1:27 (66), 1:36 (89). These may be 
cases in point. 
50 See, for example, Ibn Ḥajar, ad-Durar, 1:62 (166), 1:200 (515), 1:338 (842), 2:24 (1530), 2:104 (1706). 
These may be cases in point. 
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The Muʿjams of our teachers;  
Al-Wafayāt of Abū al-Ḥusayn ibn Aybak ad-Dimyāṭī;52 
Dhayl al-Wafayāt of Abū al-Faḍl ibn al-Ḥusayn al-ʿIrāqī.53 
Tārīkh Ghirnāṭah of Lisān ad-Dīn ibn al-Khaṭīb;54 and  
At-Tārīkh of Walī ad-Dīn ibn Khaldūn al-Mālik ī"55  

In the Durar, Ibn Ḥajar made use of all these sources. However, in the female 
biographies, he did not make it clear whether he used some of them except in a very few 
cases.56 The main sources from which he drew information on female biographies are the 
Wafayāt of Ibn Rāfi ʿ57 and the Dhayl Siyar an-Nubalāʾ of adh-Dhahabī.58 We can also 
notice that Ibn Ḥajar did not depend on books of history or obituaries for collecting data 
on female biographies. We mentioned earlier that he made use of the Muʿjams and the 
Mashyakhahs of his teachers. These Muʿjams and Mashyakhahs were very accurate, as 
they were composed from data obtained in personal contacts between the student and the 
teacher. The Muʿjams and Mashyakhahs have abundant information on the muḥaddithāt 
as their main focus falls upon the Ḥadīth teachers (including the women among them) of 
the author of the Muʿjam or the Mashyakhah or their principal protagonist(s).59 These 
Muʿjams and Mashyakhahs include the following:  
The Muʿjam of Abū Ḥamid ibn Ẓahīrah (11 biographies);60 
The Muʿjam of Ibn Rāfi ʿ (10 biographies);61 
The Muʿjam of adh-Dhahabī (4 biographies);62  
The Mashyakhah of al-ʿ Izz ibn Jamāʿah, compiled by Abū Jaʿfar ibn al-Kuwayk (3 
biographies);63 
The Muʿjam of al-Birzālī (3 biographies);64 
The Mashyakhah of Wajīhiyyah aṣ-Ṣaʿ īdiyyah al-Iskandārāniyyah, compiled by Taqī ad-
Dīn Ibn Rāfi ʿ (1 biography);65  

                                                                                                                                                                             
51 See, for example, Ibn Ḥajar, ad-Durar, 1:137 (384), 1:272 (695), 2:89 (1662). These may be cases in 
point. 
52 See, for example, Ibn Ḥajar, ad-Durar, 1:259 (666), 1:300 (760), 2:234 (2071). These may be cases in 
point. 
53 See, for example, Ibn Ḥajar, ad-Durar, 1:17 (27), 1:75 (201), 1:107 (296), 1:137 (384). These may be 
cases in point. 
54 See, for example, Ibn Ḥajar, ad-Durar, 1:59 (157), 1:77 (204), 1:102 (279), 1:135 (378), 1:178 (455). 
These may be cases in point. 
55 See, for example, Ibn Ḥajar, ad-Durar, 3:377 (999), 2:309 (2248), 3:289 (766). These may be cases in 
point. 
56 Amīnah Muḥammad Jamāl ad-Dīn, "Tarājim al-Muḥaddithāt fil- ʿAṣr al-Mamlūkī: Dirāsah Awwaliyyah 
fil-Maṣādir," Majjalt Buḥūth as-Sunnah wa as-Sīrah (Qatar 1992), 483. For these cases, see Ibn Ḥajar, ad-
Durar, 4:406 (his sources are al-Wafayāt of Ibn Rāfi ʿ and Aʿyān al-ʿAsr of aṣ-Ṣafadī), 3:227 (his source is 
Tārīkh Miṣr of al-Quṭb al-Ḥalabī, 2:123, 3:224, 225 (his source is Dhayl Dhayl al-Mirʾ āh of al-Birzālī; 
2:127, 128, 3:220 (his source is Dhaly al-Wafayāt of Abū al-Faḍl ibn al-Ḥusayn al-ʿIrāqī).  
57 Ibn Ḥajar, ad-Durar, 1:361, 2:120, 121, 126, 3:222, 224, 228, 4:386.  
58 Ibid., 2:221, 129, 3:221, 225, 4:390. 
59 Amīnah Jamāl ad-Dīn, "Tarājim al-Muḥaddithāt", 484.  
60 Ibn Ḥajar, ad-Durar, 1:360, 412, 2:120, 121, 123, 189, 236, 3:225, 268, 4:385, 404. 
61 Ibid., 1:361, 2:120, 121, 126, 3:222, 224, 228, 4:386. 
62 Ibid., 3:221, 223, 225, 4:397. 
63 Ibid., 3:224, 225, 5:385. 
64 Ibid., 3:221, 223, 225. 
65 Ibid., 4:406. 
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The Mashyakhah of Zāhidah bint Muḥammad ibn ʿAbd Allāh aṭ-Ṭāhirī, compiled by al-
Muqātilī (1 biography);66  

To one’s surprise, Ibn Ḥajar never mentioned the Muʿjam Ash-Shaykhah Maryam 
as one of his sources. There is no clear reason for this, but it is possible that he did not 
have access to the Muʿjam at the time of compiling the Durar.  

In more than one case, Ibn Ḥajar cites what has been recorded in more than one 
Muʿjam about the same biographee and compares between the different stories, selects 
the authentic one and adds it to the biography.67 In the biography of Fāṭimah bint Abī 
Bakr, he says: "Al-Birzālī, adh-Dhahabī, and Ibn Rāfi ʿ heard Ḥadīth from her and they 
cited Ḥadīths on her authority in their Muʿjams."68 In the biography of Nafīsah bint 
Ibrāhīm ibn Sālim, we read: "Al-Birzālī, adh-Dhahabī, and Ibn Rāfi ʿ heard Ḥadīth from 
her and mentioned her in their Muʿjams. She transmitted a lot until she died in 15 Jumāda 
al-ʾ Ūlā 15, 749, according to Ibn Rāfi ʿ."69 Though Ibn Ḥajar drew his information from 
the Muʿjams of Nafīsah's three students, he preferred to quote the date of her death from 
the Wafayāt of Ibn Rāfʿ.70 In six female biographies, Ibn Ḥajar drew the information 
orally from one of the biographee's students.71 One final source, which is not mentioned 
in the introduction, is the book of Man kān ḥayyan min Shuyūkh Ḥalab by Muḥammad 
ibn Yaḥyā ibn Saʿd.72  

A closer look at the biographies in both the Muʿjam of Ash-Shaykhah Maryam 
and the Durar reveals that the space of time covered by them is common, as they include 
the biographies of those who died in the eighth century of the Hijrah. Ibn Ḥajar pays 
much attention to the biographies of Ḥadīth scholars and he relates this to the fact that 
many of the biographees were the teachers of his teachers.73 Surprisingly enough, in the 
Durar, we may find lacunae which do not figure in the Muʿjam. For example, in the 
biography of ʾ Āminah bint ʿ Abd ar-Raḥmān al-Maqdisiyyah, the date of her birth is 
mentioned in the Muʿjam while Ibn Ḥajar misses it in the Durar. There is no clear reason 
for that. The Durar is supposed to have been compiled many years after the Muʿjam, 
hence Ibn Ḥajar could have made use of it to fill out such a lacuna. Before venturing into 
an explanation, let us first pay attention to another inconsistency between the Muʿjam and 
the Durar. The following biographies which Ibn Ḥajar included in the Muʿjam of Ash-
Shaykhah Maryam are missing in the Durar: no. 69, 70, 71, 78, 79, 91, 92, 94, 96, 112, 
136, 140, 161, 167, 170, 171, 182, 186, 201, 205, 211, 228, 233, 240, 246, 249, 260, 287, 
and 299. 

It is noteworthy that some biographies are almost identical in both the Durar and 
the Muʿjam.74 However, some biographies are very short in the Durar while they are 

                                                           
66 Ibid., 2:112-113. 
67 Amīnah Jamāl ad-Dīn, "Tarājim al-Muḥaddithāt", 485. 
68 Ibn Ḥajar, ad-Durar, 3:223.  
69 Ibn Ḥajar, ad-Durar, 4:397. 
70 Amīnah Jamāl ad-Dīn, "Tarājim al-Muḥaddithāt", 485. 
71 Ibid. For examples, see Ibn Ḥajar, ad-Durar, 1:361, 2:188, 237, 3:227 (no. 569, 570).  
72 Ibn Ḥajar, ad-Durar, 2:129. Amīnah suggests that the book has been lost as there is no reference to it 
anywhere. Amīnah Jamāl ad-Dīn, "Tarājim al-Muḥaddithāt", 485. 
73 Ibn Ḥajar, ad-Durar, 1:4.  
74 See, for example, the biography of Yūnus ibn al-Qaṣṣār. In the Durar we read: "Yūnus ibn Muḥammad 
ibn Yūnus ibn Abī al-Qāsim al-Ḥarrānī Abū an-Nūn ad-Dallāl. Wulida sanat 650 wa ʾusmiʿa ʿ ala an-Najīb 
al-Ḥarrāni as-Sādis wal-ʿāshir wal-ḥādī ʿashar min Muwāfaqātih wa min Abī Bakr ibn al-ʿ Imād 
Muṣāfaḥātih wa ḥaddath. Māta fī 12 Jumāda al-ʾŪlā sanat 739." Ibn Ḥajar, ad-Durar, 4:488 (1340). 
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more detailed in the Muʿjam.75 On the other hand, some biographies are short in the 
Muʿjam but are much more detailed in the Durar.76 Sometimes the details added to a 
biography complete the picture about the life of a certain scholar. For example, in the 
biography of Aḥmad ibn ʿUmar ibn ʿ Afāf al-ʿAṭṭār, included in the Muʿjam, Ibn Ḥajar 
adds that he suffered from a slight form of blindness when he was of an old age. He also 
adds that al-ʿAṭṭār was an experienced pharmacist. Both pieces of information are not 
included in his biography in the Durar. This opens the possibility that he in fact worked 
on the Muʿjam and added information to it, even after having completed the Durar. Now 
we have a complete picture about al-ʿAṭṭār. By stating that he was blind, people are 
warned against relying much on reports from him. Having had some experience in 
pharmacy is an indication of the vast knowledge that al-ʿ Aṭṭār had even in non-religious 
sciences.  

Ibn Ḥajar shows an interest in mentioning the relation between him and the 
biographee. For example, in the biography of Ibn al-Kayyāl, he says: "I compiled a 
mashyakhah for him, which contains the biographies of 80 teachers."77 We can also 
notice that in both works, Ibn Ḥajar attaches great value to mentioning the person's dates 
of birth and death. If there is more than one possibility, he records them all without 
giving the reference. The usual term used in this case is qīla (it is said).78 Ibn Ḥajar's 
reliability becomes evident by reading the Durar and the Muʿjam hand in hand with the 
sources referred to by him wherever this is feasible. Such a comparison proves his 
reliability in excerpting other works, which enables us to obtain trustworthy references to 
and extracts from works non-extant or data on authors unknown to us. If we pay special 
attention to female biographies, we can notice that in the Durar Ibn Ḥajar was very 
careful to state whether a female biographee worked as muḥadditha or not. However, he 
left out this item in the biography of 3 female biographees,79 while in the Muʿjam of Ash-
                                                                                                                                                                             

 
In the Muʿjam we read: "Yūnus ibn Muḥammad ibn Yūnus al-Qaṣṣār al-Ḥarīrī Abū an-Nūn Badr ad-Dīn 
ad-Dallāl, samiʿa min an-Najīb ath-Thālith min Mashayakhatih aṣ-Ṣughrā as-Sādis wal-ʿāshir wal-ḥādī 
ʿashar min Muwāfaqātih wa samiʿa ayḍan min Abī Bakr ibn al-ʿ Imād Muṣāfaḥātih, wa ḥaddath. 
Mawliduhu sanat khamsin wa sittmiʾah wa mat fī thāni ʿashar Jumāda al-ʾ Ākhira min sanat tisʿ wa 
thalāthin wa sabʿ miʾ ah." Ibn Ḥajar, Muʿjam Maryam, no. 323. 
75 See, for example, Ibn Ḥajar, ad-Durar, 2:326, (2287). We read "ʿAbd ar-Raḥmān ibn Ismāʿīl ibn Aḥmad 
ibn ʿAbd Allāh ibn Mūsā al-Maqdisī Zayn ad-Dīn Abū Muḥammad wulida sanat …. Wa ʾusmiʿa ʿalā al-
Yaldānī wa ḥaddath wa māta …" In the Muʿjam Maryam we read: "ʿAbd ar-Raḥmān ibn Ismāʿīl ibn 
Aḥmad ibn ʿAbd Allāh al-Maqdisī ibn aṣ-Ṣaffī al-ʿAṭṭār Zayn ad-Dīn samiʿa min Ibrāhīm ibn Khalīl Juzʾ  
Ibn al-Furāt wa Nuskhat Abī Mushir wa Juzʾ  Ibn Ubayy al-Furātī wa ʿ alā Ibn ʿ Abd ad-Dāʾim wa ʿ alā al-
Yaldānī Juzʾ  Ibn ʿ Arafah wa ʿalā Ibn ʿ Abd ad-Dāʾim wa Ibn ʿAbd al-Hādī wa Khatīb Mardā Juzʾ Bakr ibn 
Bakkār wa samiʿa min hāʾulāʾ ghayra dhālik wa min ghayrihim wa ajāza lahu as-Sibṭ wa Muḥammad ibn 
Anjab wa Ibn Banīn wal-Mundhirī wa Ibn ʿAbd as-Salām wa ghayrihim wa ḥaddatha mawliduhu fī 
Ramaḍān sanata sitt wa arbaʿīn wa sittmiʾah wa tuffiya fī sādis ʿ ashar shahr Rabīʿ al-ʿAwaal sanata sabʿ 
wa ʿ ishrīn wa sabʿ miʾ ah." (Biography no. 135). 
76 For example, we read in the Muʿjam: "Asmāʾ bint Yaʿqūb ibn Aḥmad ibn Yaʿqūb ibn ʿ Abd Allāh ibn ʿ Abd 
ar-Raḥmān al-Muqriʾ ." (Biography no. 63) While we read in the Durar: "Asmāʾ bint Yaʿqūb ibn Aḥmad 
ibn ʿAbd Allāh ibn ʿ Abd ar-Rahmān al-Ḥalabiyyat al-aṣl thumma al-Miṣriyyah al-maʿrūf wāliduha bi Ibn 
aṣ-Ṣābūnī tuknā Umm al-Faḍl uḥḍirat fī ath-Thālitha ʿalā al-ʿIzz al-Fārūthī wa ḥaddathat wa mātat fī 
thālith ʿashar Ṣafar sanat 762 wa qad zādat ʿ alā t-Tisʿ īn arrakhahā Ibn Rāfiʿ." Ibn Ḥajar, ad-Durar, 1:361. 
77 Ibid., 1:76. 
78 In the Muʿjam Maryam, see biographies no. 87, 90, 139, and 141. In the Durar, see 1:70 (187), 1:223-4 
(573), 1:477 (1289), 2:27 (1537), 4:26 (71), 4:37 (100), 4:64-5 (184), 4: 125 (324), 4:168 (450),  
79 Ibn Ḥajar, ad-Durar, 2:103 (1701), 2:126 (1782), 4:399 (1098) 



48 

 

Shaykhah Maryam the position of the same biographees in Ḥadīth transmission is well 
documented.80 The preceding discussion supports the possibility that Ibn Ḥajar never 
made any use of the Muʿjam of Ash-Shaykhah Maryam at all. There may be a very 
simple explanation for this, for instance that the papers of his draft had been put in a 
place where he did not succeed to trace them. 

 

3.5. The Muʿjam Ash-Shaykhah Maryam and Similar ContemporaryWorks 
Upon comparing the Muʿjam Ash-Shaykhah Maryam with similar contemporary 

works, I will try to point out the different styles of compiling Muʿjam ash-Shuyūkh in the 
age of Ibn Ḥajar. This will tell us about how certain details were collected and how each 
compiler came by his information. If we compare the Muʿjam Ash-Shaykhah Maryam 
with one of its contemporary Muʿjams such as that of Tāj ad-Dīn as-Subkī (d. 771/1369), 
the following remarks are pertinent. Both Muʿjams were compiled by a student of the 
author. The Muʿjam of Ash-Shaykhah Maryam had been compiled by her student Ibn 
Ḥajar, that of as-Subkī by his student Ibn Saʿd aṣ-Ṣāliḥī (d. 759/1357). Both Ibn Ḥajar 
and Ibn Saʿd aṣ-Ṣāliḥī compiled Muʿjams for other male and female scholars. Abū al-
Maḥāsin al-Ḥusaynī (d. 765/1364) said about Ibn Saʿd: "And he compiled (muʿ jams and 
mashyakhahs) for many of his teachers and colleagues."81 Ibn Saʿd aṣ-Ṣāliḥī compiled 
mashyakhahs for ʿĀʾishah aṣ-Ṣāliḥiyyah, ʿ Abd al-Karīm ibn ʿ Abd al-Karīm ibn ʿ Abd ar-
Rahmān al-Baʿlabakkī (d. 760/1358),82 ʿAbd ar-Raḥīm ibn ʿ Abd al-Wahhāb as-Salmī al-
Baʿ labkki (d. 737/1337),83 and Yūsuf ibn Yaḥyā ʿAbd ar-Raḥmān ibn Najm al-Anṣārī 
(751/1350).84 Ibn Kathīr attributes Ibn Saʿd’s interest in compiling the mashyakhas to the 
fact he had a good knowledge of the names of ajzāʾ of Ḥadīth and their transmitters.85 
Apart from the Muʿjam Ash-Shaykhah Maryam, Ibn Ḥajar also compiled, among others, 
the Mashyakhah of al-Qibābī and Fāṭimah.86 

Ibn Saʿd al-Anṣārī died in 759/1357, that is 12 years before the death of as-Subkī. 
In fact, as-Subkī had seen a draft of his Muʿjam and made comments on it.87 Ibn Saʿd al-
Anṣārī read the 16 gatherings of the Muʿjam in the presence of as-Subkī; the first 
gathering in seven sessions, the second in nine sessions.88 In the case of the Muʿjam of 
Ash-Shaykhah Maryam, it is true that Ibn Ḥajar finished its compilation in 803/1400, that 

                                                           
80 See biographies no. 97, 103, 30٨.  
81 Muḥammad ibn ʿAl ī ibn al-Ḥasan al-Ḥusaynī, Dhayl Tadhkirat al-Ḥuffāẓ (Beirut: Dār al-Kutub al-
ʿIlmiyyah, 1998), 60. 
82 For his biography, see as-Subkī, Muʿjam ash-Shuyūkh, 257. 
83 For his biography, see Ibn al-ʿImād, Shadharāt adh-Dhahab, 6:225. 
84 Muʿjam ash-Shuyūkh li Tāj ad-Dīn ʿ Abd al-Wahhāb ibn ʿ Ali as-Subkī, ed. Bashshār ʿAwwād Maʿ rūf and 
others (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 2004), 16. For the biography of Yūsuf ibn Yaḥyā, see as-Subkī, 
Muʿjam ash-Shuyūkh, 591-20.  
85 Ismāʿīl ibn ʿUmar Ibn Kathīr, Al-Bidāyah wa an-Nihāyah (Cairo: Dār Iḥyāʾ at-Turāth al-ʿ Arabī, 1988), 
14:236.  
86 For other works compiled by Ibn Ḥajar, see Chapter 3. 
87 As-Subkī added to the Muʿjam the biographies of Khalīl ibn Aybak aṣ-Ṣafadī (entry no. 47), Khalīl ibn 
Kaykaldī al-ʿ Alāʾī (entry no. 48), Aḥmad ibn Muḥammad ibn ʿAbd ar-Raḥmān al-ʿ Asjadī (entry no. 33), 
and Jibrīl ibn Yāqūt al-Maṣrī (entry no. 45). The comments made by as-Subkī may be in the form of adding 
some more ajzāʾ or books which he heard from a certain teacher. Muʿjam ash-Shuyūkh, 17. 
88 Muʿjam ash-Shuyūkh, 17. 
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is 2 years before the death of Ash-Shaykhah Maryam, but it is not clear whether she had 
seen a draft of it or not, nor whether it had been read to her.  

The Muʿjam of as-Subkī includes the biographies of 172 male and female 
teachers, and is arranged alphabetically. The biographies of female teachers come at the 
end of the biographies of male teachers, not interspersed among them, as is the case of 
the Muʿjam of Ash-Shaykhah Maryam. The total number of female teachers in the 
Muʿjam of as-Subkī is twenty, but in the Muʿjam of Ash-Shaykhah Maryam there are 28 
female teachers.  

The compiler of the Muʿjam of as-Subkī divides each biography into three main 
parts. In the first part he gives some details on the personal life of the biographee. This 
includes his/her lineage, his/her teachers, what as-Subkī heard from him/her, his/her 
educational background, and what other scholars say about him/her, and the date of 
his/her death and birth. His main sources for this part are as-Subkī's aṭ-Ṭabaqāt al-Kubrā, 
al-Birzālī's Muʿjam ash-Shuyūkh, and adh-Dhahabī's Muʿjam ash-Shuyūkh. In the second 
part, the compiler lists a report which as-Subkī heard from his teacher. In the third part, 
the compiler locates this report in the Ḥadīth collections based on al-Mizzī's Tuḥfat al-
Ashrāf.89 What is unique about this part is that the compiler gives many details about the 
report quoted and its authenticity. He might explain difficult words in the text or give a 
short biography of the transmitter from al-Mizzī's Tahdhīb al-Kamāl.90 

Another unique feature of the Muʿjam of as-Subkī is that the compiler gives the 
year in which as-Subkī heard a certain Ḥadīth from his teacher or the year in which he 
was awarded an ijāzah by the teacher. In many entries we read “wa ajāza lanā fī 
sanati…” (and he awarded us an ijāzah in the year of…).91 The compiler of the Muʿjam 
of as-Subkī lists all the reports which as-Subkī heard from or read to his teachers. This 
aspect is missing in the case of the Muʿjam of Ash-Shaykhah Maryam. But Ibn Ḥajar 
listed these reports in other books such as al-Majmaʿ  al-Muʾassis lil-Muʿjam al-
Mufahras.92 
Usually, a biography of the author of a Muʿjam, or of the person for whom the Muʿjam 
was compiled, is provided within the Muʿjam. Such a biography can tell us about the 
places the author or the main protagonist visited, and the people he/she met. It also gives 
us an idea about the way of life he/she led, the events of his/her time he/she was involved 
in, and the sort of company he/she kept. Unfortunately, the compilers of the Muʿjam of 
Ash-Shaykhah Maryam and the Muʿjam of as-Subkī did not include a biography for the 
authors for whom the Muʿjams have been compiled.

                                                           
89 In very few entries, he quotes Musnad Aḥmad, Sunan al-Bayhaqī and the Mustadrak of al-Ḥākim. 
90 For comments on the narrators, see Muʿjam as-Subkī, 173, 217, 249, 250, 261, 266, 272, 274, 276, and 
296. For comments made by Ibn Ḥajar on the narrators, see for example biographies no. 3, 61, and 243. In 
one case Ibn Ḥajar identifies the name of one transmitter referred to in the isnād by his kunyah and family 
name. See the report quoted in biography no. 125. 
91 See, for example, Muʿjam as-Subkī, 40, 65, 75, 82, 130, 142, 171, 176, 200, 212, 
92 See al-Majmaʿ  al-Muʾ assis lil-Muʿ jam al-Mufahras, 400-5. 
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Chapter Four 

The World of the Muʿjam 
  

Introduction 
The purpose of the earliest biographical or rij āl works was to provide a means of 

testing the authenticity of Ḥadīth. Accordingly, a compendium of traditionists, or 
muʿ jam, listed a traditionist's pre- and post-links in all the chains of transmission he was 
known to have taken part in, as well as his date of birth and date of death, and his known 
accuracy and probity, or otherwise. It was, therefore, as suggested by Morray, able to 
answer, in respect of a link in an isnād, three key questions: Did his verifiable dates allow 
him to have heard from the link after him? If they did, was he known to have heard from 
and passed on to the people in question? If he could, and did, hear from and recount to 
them, was he known to have been competent and disinterested enough to transmit the 
Ḥadīth exactly as he had heard it?1  

The different styles of compiling such Muʿjams have been illustrated by Ibn Ḥajar 
in his introduction to his mashyakhah where we read: "It is the custom with learned men 
to collect the names of their shaykhs, in order to set a memorial for them and for later 
generations. In this, the scholars have adopted different methods. Some of them have 
made a difference between those from whom they had really heard the books and those 
from whom they had only received the ijāzah. Other scholars have put both groups in the 
same category. Some have recorded only one Ḥadīth after the name of the shaykh, so that 
the chain of isnād might not be broken. Others have indicated only those shaykhs from 
whom they had received a ‘high isnād’." 2  

We are confronted with two styles of Muʿjams and Mashyakhahs. One is 
compiled by the teacher himself, the other by one of his students. The Muʿjam of Ash-
Shaykhah Maryam is not a new invention. Long before Ibn Ḥajar, there are references in 
biographical dictionaries to Muʿjams and Mashyakhahs.  

With regard to the Muʿjams and the Mashyakhahs composed by the teachers 
themselves, al-Kattānī gives a list of titles, the earliest of which dates back to the 
fourth/tenth century whereas the closest to Ibn Ḥajar is by ʿUmar ibn ʿAl ī ibn ʿ Umar al-
Qazwīnī (eighth/fourteenth century).3  

With regard to the Muʿjams compiled by a teacher’s student or someone, al-
Kattānī gives a list of more than thirty titles, the earliest of which goes back to the 
third/ninth century, while the closest to Ibn Ḥajar is the Mashyakhah of Ibn al-Khabbāz 
(eighth/fourteenth century). Of this list, 15 Muʿjams are devoted to female scholars.4  

                                                           
1 David Morray, An Ayyubid Notable and his world: Ibn al-ʿAdīm and Aleppo as portrayed in his 
biographical dictionary of people associated with the city (Leiden: Brill, 1994), 8. 
2 Hellmut Ritter, "Autograph in Turkish Libraries." Oriens VI (1953):81. 
3 For the Muʿjams, see al-Kattānī, Fihris al-Fahāris, 2:610-5; for the Mashyakhas, see 2:629-52.  
4 The Mashyakhah of Shuhdah al-Kātibah, compiled by her student ʿAbd al-ʿ Azīz ibn Maḥmūd ibn al-
Mubārak (d. 574/1178) (for her biography, see Ibn al-ʿImād, Shadharāt adh-Dhahab, 4:248; al-Zirikl ī, al-
Aʿlām, 3:178; the Mashyakhah of Sayyidah bint Mūsā al-Mārāniyyah (d. 695/1295); the Mashyakhah of 
ʿAf īfah al-Fārfāniyyah (d. 606/1209) (for her biography, see Adh-Dhahabī, Siyar, 19:459.); the 
Mashyakhah of Wajīhah bint ʿAl ī ibn Yaḥyā al-Iskandarāniyyah (d. 732/1331), compiled by Ibn Rāfi ʿ and 
Taqī ad-Dīn ibn ʿ Arrām (for her biography, see Ibn Ḥajar, ad-Durar, 4:406, al-Ziriklī, al-Aʿlām, 8:111); the 
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4.1. An Overview of the Development of Mashyakhah, Muʿjam, Fahrasah, and 
Barnāmij  

The rich literature on Muʿjams and Mashyakhahs compels us to sketch the 
headlines of the development of this genre. With the emergence of Islamic tradition 
(Ḥadīth), several genres of Islamic literature have developed. As important as the content 
of the Ḥadīth, is the chain of transmission, the isnād, which precedes each Ḥadīth. For 
accepting a certain Ḥadīth, the isnād has to be authentic and the content (matn) has to be 
in conformity with the Qurʾān and other authentic Ḥadīths. In the early stages, both isnād 
and text were written down but disseminated orally. But with the expansion of Islam and 
the enormous diversification of the different disciplines of learning, it was impossible to 
maintain the oral transmission as the only vehicle for passing on knowledge.5  

At a later stage, historical and Tradition texts were written in all sorts of personal 
notebooks of transmitters, and later, in more organized collections that were indented for 
a larger audience. Though, in the end, books became accepted as the ordinary medium, 
the individual and personal approach nevertheless remained intact. Biographical literature 
emerged as one of the consequences of this individual and personal approach.6 The 
"science of men", or ʿilm ar-Rijāl, developed into a critical method for the assessment of 
scholarly authority. Many biographical works were devoted to describing networks of 
scholarship and chains of transmission.7 Several individual and personal genres 
developed, like the fahrasah, the mashyakhah, the maʿ ājim, etcetera. In what follows I 
will try to sketch the evolution and development of the different kinds of these genres. 

Studying at the hands of a certain teacher was one of the key features of Islamic 
education. The educational sessions (ḥalaqah) which the scholars of Ḥadīth used to hold, 
started very early in Muslim history. The prophet Muḥammad himself used to gather 
those who followed him in the house of al-Arqam ibn Abī al-Arqam (d. 53/672) to teach 

                                                                                                                                                                             

Mashyakhah of Ḥabībah bint al-Zayn ʿAbd ar-Raḥmān ibn Abī Bakr Muḥammad al-Maqdisī (d. 733/1332) 
(for her biography, see Ibn Ḥajar, ad-Durar, 2:5-6.); the Mashyakhah of Zaynab bint Yaḥyā ibn ʿAbd al-
ʿAzīz ibn ʿAbd as-Salām (d. 735/1334) (for her biography, see Ibn al-ʿImād, Shadharāt adh-Dhahab, 
6:110); the Mashyakhah of ʿĀʾishah bint Muḥammad ibn Muslim ibn Salāmah ibn al-Bahāʾ al-Ḥarrāni aṣ-
Ṣāliḥiyyah (d. 736/1335), compiled by Shams ad-Dīn Abū ʿAbd Allāh ibn Saʿd aṣ-Ṣaliḥī al-Ḥanbalī 
(759/1357) (for her biography, see Ibn Ḥajar, ad-Durar, 2:238, adh-Dhahabī, Muʿjam Shuyūkh adh-
Dhahabī, 2:93-4.); the Mashyakhah of Zaynab bint al-Kamāl (d. 740/1339); the Mashyakhah of Fāṭimah 
bint al-ʿ Izz Ibrāhim ibn ʿ Umar al-Maqdisiyyah (d. 747/1346) (for her biography, see Ibn Ḥajar, ad-Durar, 
3:220); the Mashyakhah of Zaynab bint Ismāʿīl ibn Ibrāhīm ibn al-Khabbāz (d. 750/1349) (for her 
biography, see Ibn Ḥajar, ad-Durar, 2:118-9); the Mashyakhah of ʿĀʾishah bint Muḥammad ibn ʿAbd al-
Hādī al-Maqdisiyyah (d. 816/1413) (for her biography, see as-Sakhāwī, aḍ-Ḍawʾ , 12:81); the Mashyakhah 
of Zaynab bint ʿAbd Allāh ibn Asʿad al-Yāfi ʿī aṣ-Ṣufī (d. 846/1442); the Mashyakhah of Sitt al-Ahl bint aṭ-
Ṭabarī, compiled by Khalīl ibn Aḥmad al-Aqfahsī (d. 867/1462) (for her biography, see as-Sakhāwī, aḍ-
Ḍawʾ , 12:19-20, 53, 58.); the Mashyakhah of Asmāʾ bint ʿAbd Allāh ibn Muḥammad al-Mahrāni (d. 
867/1462) (for her biography, see as-Sakhāwī, aḍ-Ḍawʾ , 12:6.); the Mashyakhah of Amatullāh bint ʿ Abd 
ar-Raḥmān ibn ʿAbd Allāh ibn ʿAl ī al-Qurashī (d. deathdate unknown). Al-Kattānī, Fihris al-Fahāris, 
2:652-655. 
5 Jan Just Witkam, "The Ijāza in Arabic Manuscripts", 124-125.  
6 Ibid. 
7 Ibid. 
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them.8 It is narrated that: "While the prophet was sitting in the mosque with some people, 
three men came. Two of them came in front of him and the third one went away. The two 
persons kept on standing before the Prophet for a while and then one of them found a 
place in the circle and sat there …."9 After the death of the Prophet, his companions and 
followers applied the same methodology.  

Ibn aṣ-Ṣalāḥ ash-Shahrazūrī (d. 643/1245 ), in his Muqaddimah, mentioned two 
main styles of arranging Ḥadīths: 1. Arrangement by legal topics: this is the inclusion of 
Ḥadīths according to the legal and other issues they address, and grading them by type, 
bringing together the relevant material for each legal issue and each type, subject by 
subject.10 2. Arrangement of the Ḥadīth by musnad (ʿalā al-masānīd) and the collections 
of the Ḥadīths of each Companion individually, even if the types of Ḥadīths differed.11 
He also mentioned a third type of arranging Ḥadīths, that is the collection of the Ḥadīths 
of particular teachers, each one of them separately.12 He quoted ʿUthmān ibn Saʿīd ad-
Dārimī (d. 280/894) as saying: "It is said that whoever does not collect the Ḥadīths of 
these five is bankrupt in Ḥadīth: Sufyān [ath-Thawrī], Shuʿbah (ibn al-Ḥajjāj), Mālik, 
Ḥammād ibn Zayd and [Sufyān] ibn ʿ Uyaynah. They are the bases of the right religion."13 

Imam as-Sakhāwī (d. 902/1496) added that some scholars used to write the 
biography of their teachers in their Muʿjams like aṭ-Ṭabarānī in his al-Muʿjam al-Awsaṭ 
which was arranged alphabetically according to the names of the teachers.14 As 
Fahndrich rightly stated: "Arabic biographical literature developed in close connection 
with isnād-criticism, i.e., the criticism of the validity of chains (isnāds) of transmitters of 
religio-legal stipulations from the early days of Islam. The interest in a person's 
reliability, however, soon led some biographers to an interest in more personal aspects of 
the persons he mentioned. The most important questions to be answered concerning 
every personality in this kind of biographical works, called Ṭabaqāt, or "Generations," 
were: Whom could he have seen? Whom did he actually see? From whom did he learn 
traditions? To whom did he teach traditions? And finally, traditions about what or whom 
did he hand down?"15  

This genre is also considered as the first level of historiography because it 
provides firsthand information about the network of scholars. The drawback of this 
literature is the extent to which one can rely on a person’s own writing about himself. 
However, there are ways to double check this information from other sources, especially 
from the mashyakhah of scholars whose names are mentioned as teachers and students.16 

The increasing number of ijāzahs awarded to scholars was one of the reasons for 
introducing the genre of Muʿjam ash-Shuyūkh. Leading Ḥadīth experts in Andalusia and 

                                                           
8 Muwaffaq ibn ʿAbd Allāh ibn ʿ Abd al-Qādir, ʿIlm al-Athbāt wa Maʿājim ash-Shuyūkh wal-Mashyakhāt 
wa fann Kitābat at-Tarājim (Makkah: Jāmiʿat Umm al-Qurā, 2000), 61.  
9 Muḥammad ibn Ismāʿīl al-Bukhārī, Saḥīḥ al-Bukhārī, (Beirut: Dār al-Fikr, 2002), 29.  
10 Ash-Shahrazūrī, An Introduction, 179-180.  
11 Ibid., 180.  
12 Ibid. 
13 Ibid., 181. 
14 ʿAbd al-Qādir, ʿ Ilm al-Athbāt, 76.  
15 Hartmut E. Fahndrich, "The Wafayāt al-Aʿyān of Ibn Khallikān: A New Approach." Journal of the 
American Oriental Society 93, no. 4 (1973): 437. 
16 Recep Senturk, Narrative Social Structure: Anatomy of Hadith Transmission Network, CE 610-1505 
(Stanford University Press, 2005), 167.  
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the Maghreb took the initiative and compiled lists of the teachers with whom they 
studied.17 Therefore, the ijāzah became an important source for the history of scholarly 
and cultural networks in providing the details by which an entire cultural environment 
can be reconstructed.18 A survey of biographical dictionaries of the Mamluk period 
would reveal that many women were awarded ijāzahs to transmit the texts they read 
before or heard from their teachers. Ibn Ḥajar reports that Zaynab bint al-Kamāl 
possessed a camel load of ijāzahs.19 

 

4.2. General Definitions 
4.2.1. The Mashyakhah 

The mashyakhah is a collection in which the main attention is focused on the 
teachers with whom someone studied. The content of the mashyakhah includes the 
biographies of the teachers and the books studied under their direction. Late scholars 
included also in their mashyakhahs all important information about their teachers. An 
example of this is the mashyakhah of Ibn Jamāʿah (d. 733/1332).20 He included, for 
instance, information about Ibrāhīm ibn Khalīl ibn ʿAbd Allāh al-ʾĀdamī (biography no. 
2), and Ismāʿīl ibn Ibrāhīm ibn Shākir (biography no. 16) and al-Ḥusayn ibn Ibrāhīm ibn 
al-Ḥusayn ibn Yūsuf al-Hamadhānī (biography no. 20). The criterion of the arrangement 
of the mashyakhah varies from one mashyakhah to another. Some mashyakhahs are 
arranged according to the significance of the teachers in the career path of the student.21 
Other mashyakhas are arranged according to the death date of the teachers.22 Others are 
arranged alphabetically according to the names of the teachers.23  

 
4.2.2. The Muʿjam  

Its distinctive feature is its alphabetical arrangement, as indicated by its name. 
Many of the muʿ jams are in fact a subcategory of the mashyakhah. Al-Muʿjam aṣ-Ṣaghīr 
and Al-Muʿjam al-Awsaṭ of aṭ-Ṭabarānī belong to this category. Sometimes, the muʿ jam 
was composed to list the names of the Companions in general, so it is not necessary that 
the Muʿjam is always about the names of the teachers of the author. Al-Muʿjam al-Kabīr 
of aṭ-Ṭabarānī belongs to the second category. Some scholars define the muʿ jam as a 
collections of Ḥadīths arranged according to the death dates of the teachers, or arranged 
in an alphabetical order. In some cases, the Ḥadīths are arranged according the status that 
the teacher occupied, but in most cases it is arranged alphabetically.24 In fact, there are 
two more kinds of Muʿjam, the muʿ jam exclusively dedicated to Ḥadīth teachers, and the 
muʿ jam of all the teachers of whatever branch of scholarhip.25  

                                                           
17 Qāsim as-Samarrāʾī, "Al-Ij āzāt wa Taṭawwuruhā at-Tārīkhī," ʿĀlam al-Kutub 2, no. 2 (1981), 283.  
18 Jan Just Witkam, "The Ijāza in Arabic Manuscripts", 135. 
19 Ibn Ḥajar, ad-Durar, 2:118. 
20 Mashyakhat Qāḍī al-Quḍah Shaykh al-Islām Badr ad-Dīn Abī ʿAbdillāh Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn 
Jamāʿah, ed. Muwaffaq ibn ʿAbd Allāh ibn ʿ Abd al-Qādir (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1988). 
21 Such as the Mashyakhah of Ibn al-Jawzī. 
22 Such as the Mashyakhah of Ibn al-Bukhārī. 
23 Such as the Mashyakhah of Ibn Jamāʿah.  
24 Al-Kattānī, Fihris al-Fahāris, 2:610.  
25 Senturk, Narrative, 167-168. 



54 

 

In Andalusia and the Maghreb, muʿ jams and mashyakhahs were given different 
names such as fahrasah, thabat, and Barnāmaj. They are all no more than synonyms of 
muʿ jam and mashyakhah. By the fall of Andalusia, the word Barnāmaj almost 
disappeared and was replaced by the term Fahrasah. There was a very limited mention of 
the word in later collections.26 The use of the word Barnāmaj alone in the titles of books 
by scholars in Andalusia and the Maghreb did not refer exactly to its content. Other 
words were used along with Barnāmaj, such as Marwiyyāt, Riwāyāt, or Masmūʿāt. In 
some cases, the materials of the Barnāmaj are limited to the narrations of Ḥadīth and 
their chains of transmissions without any reference to the biographies of teachers. In 
other cases, words like Shuyūkh, Ashyākh, or Mashyakhah are added to the title of the 
Barnāmaj. In those cases, the materials are focused on the biographies of teachers. 
Scholars in Andalusia followed the style of scholars in the East when they included in the 
introductions to their works their methodological methods. 

  

4.3. Different Structures of Muʿjams and Mashyakhahs 
There is a huge number of Muʿjams and Mashyakhahs available to us, whether 

printed or still in manuscript form, and they have different styles of composition. Experts 
in this genre of literature have identified five different structures.27  

 
4.3.1. The School of Isnāds and Teachers' Transmissions (Marwiyyāt) 

All the Muʿjams and Mashyakhahs that were written in the early period lead us to 
conclude that the main focus of their authors was on the transmissions of a certain 
Ḥadīth, or a book or a juzʾ 28 through a certain isnād all the way to its first source. In so 
doing, the authors did not pay any attention to the biographies of the Shaykhs. They 
mentioned only their names, their fathers' names, their schools of thought, their birth 
place, the place where they read such Ḥadīths to their teachers, and the date of meeting 
them in some cases.29  

In many cases, the author of a certain Muʿjam or Mashyakhah does not mention 
the title of the book or the juzʾ  which he narrates, but only the isnād thereof all the way 
back to the original author of the book using one of the different methods of 
transmission.30 Not focusing on the detailed biography of the teacher does not necessarily 
mean that the authors of the Muʿjam or Mashyakhah did not talk about their reliability. 
Some Muʿjams and Mashyakhahs mentioned in brief the status of certain scholars as 
being of a good reputation in the field of transmission or otherwise. Other Muʿjams and 
Mashyakhahs commented on the Ḥadīths being narrated and on whether they were 
authentic, weak, or fabricated.31 

As mentioned above, giving the Mashyakhahs the name of Muʿjam ash-Shuyūkh 
meant that the names of the teachers were arranged in accordance with the letters of the 

                                                           
  
27 Ibn ʿ Abd al-Qādir, ʿ Ilm al-Athbāt, 79.  
28 Juzʾ  refers to the Ḥadīths of a one person or Ḥadīths collected on just one topic. See, Mohammad Akram 
Nadwi, Al-Muḥaddithāt: The Women Scholars in Islam (Interface Publications, Oxford-London, 2006), 
132. 
29 Ibn ʿ Abd al-Qādir, ʿ Ilm al-Athbāt, 79. 
30 Ibid.  
31 Ibid.  
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alphabet in their oriental sequence. But the consistency, as al-Qadi notes, does not go 
very far: only the first letter of the first name of a given teacher was taken into 
consideration. Thus people with names like "Ibrāhīm", "Aḥmad", "Isḥāq", and "Ādam" 
came first, simply because the first letter of their names is an alif. Within this letter, as in 
all other letters, there was no particular order whatsoever: neither the second nor the 
following letters of the name were taken into consideration. The reader, al-Qadi argues, 
thus knows approximately where the biographies of certain persons are going to be, but 
only within the large range of the first letter of their first names.32 This kind of 
arrangement was followed in later centuries. Many authors of Muʾjams used to begin 
with the name Muḥammad or Aḥmad as they are the names of the Prophet. The Muʿjam33 
of Abū Yaʿ lā Aḥmad ibn al-Muthannā at-Tamīmī al-Mawṣil ī (d. 307/919) and the 
Muʿjam of Ibn Jamīʿ aṣ-Ṣaydāwī (402/1012) are good examples of this category. In some 
other cases, the author began with his father's name or the name of one of his leading 
teachers, especially if it began with the letter alif.  

Examples of this first structure include: the Muʿjam ash-Shuyūkh of Ibn ʿ Asākir 
(d. 571/1175)34 which he arranged alphabetically, starting the letter alif with those named 
Aḥmad; the Muʿjam35 of ad-Dimiyāṭī (d. 705/1305)36 who began with those named 
Muḥammad followed by those named Aḥmad, while ending each letter with the names of 
his female teachers;37 the Al-Muʿjam al-Laṭīf38 of adh-Dhahabī (d. 748/1347)39 who 
began with those named Aḥmad but was unable to maintain the alphabetical order 
because many of his teachers co-narrated certain Āḥād Ḥadīths.40 

  
4.3.2. The School of the Transmission and Teachers' Biography 

The second structure of Muʿjams and Mashyakhas is based on two elements: 
The first element presents some details about the social, historical, and scientific aspects 
of the life of the author's teachers. The second element focuses on narrating as many 
transmissions of the teachers and tracking some chains of transmissions in some cases. 
ʿAbd al-Qādir argues it is very difficult to identify the first Muʿjam or Mashyakhah that 
applied this new style because some Muʿjams are still in manuscript, or have been lost. 
However, the available materials tell us that the sixth century of the Hijrah represents a 
developed phase of this structure.41 

                                                           
32 Wadad al-Qadi, "Biographical Dictionaries: Inner Structure and Cultural Significance." in The Book in 
the Islamic World: The Written Word and Communication in the Middle East, ed. George N. Atiyer 
(Albany: State University of New York Press, 1995), 105.  
33 The Muʿjam has been edited by Ḥusayn Salīm Asad (Beirut: Dār al-Maʾ mūn li at-Turāth, 1989).  
34 The Muʿjam has been edited by Wafāʾ Taqī ad-Dīn (Damascus: Dār al-Bashāʾir, n.d.).  
35 A microfilm of the MS is available at Dār al-Kutub al-Waṭaniyyah, Tunisia. See ʿAbd al-Qādir, ʿIlm Al-
Athbāt, 97, note 2.  
36 Sharaf ad-Dīn Abū Muḥammad ʿAbd al-Muʾ min ibn Khalaf ad-Dimyāṭī ash-Shāfi ʿī. For his biography, 
see Ibn al-ʿImād, Shadharāt adh-Dhahab, 8:23-24 
37 ʿAbd al-Qādir, ʿ Ilm al-Athbāt, 97. 
38 The Muʿjam has been edited by Jāsim Sulaymān ad-Dusarī (Kuwait: Ad-Dār as-Salafiyyah, 1988) 
39 Shams ad-Dīn Abū ʿAbd Allāh Muḥammad ibn Aḥmad ibn ʿUthhmān adh-Dhahabī. For his biography, 
see al-Ziriklī, al-Aʿlām, 5:326.  
40 ʿAbd al-Qādir, ʿ Ilm Al-Athbāt, 97-98 
41 Ibid., 99.  
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An example of this structure is the Ghunyah42 of al-Qāḍī ʿIyāḍ (d 544/1149).43 He 
arranged the Muʿjam alphabetically. He began the book with those named Muḥammad 
and then began the letter alif with those named Aḥmad, followed by those named 
Ibrāhīm. The rest of the biographies cover the letters ḥāʾ, khaʾ , ʿayn, ghayn, mīm, sīn, 
shīn, hāʾ and yāʾ. Al-Qāḍī ʿIyāḍ divides each biography into two sections. In the first 
section, he is mainly concerned with providing short biographies of his teachers and 
highlighting the social, cultural, and historical aspects of their life. He also provides some 
details about the famous teachers of his own teachers. In addition to this, he mentions 
some of the positions his teachers occupied. In the second section of the biography, he 
mentions the books or the Ḥadīths which he heard from his teachers. In some entries, he 
cites some abstracts of those books or Ḥadīths. The length of the biographies differs from 
one entry to another according to the scientific position of the teacher or based on the 
efforts that al-Qāḍī ʿIyāḍ had put in collecting the raw materials of each biography.44  

 
4.3.3. The School of Arranging Muʿjams and Mashykhahs Chronologically 
According to the Death Dates of Teachers 

Many Muʿjams and Mashykhahs made the death dates of the teachers the basis of 
their structure. This style is similar to the Wafayāt biographical dictionaries.45 The 
Wafayāt works follow the events of a given year or decade with obituaries of the notable 
persons who died therein.46 Knowing the death dates of teachers is very important in 
sifting out Ḥadīths. It is recorded that Sufyān ath-Thawrī said, "When transmitters use 
falsehood, we employ dates against them."47 Ḥafṣ ibn Ghiyāth (d. 195/810 or 196/811) is 
reported to have said, "When you have suspicions about a teacher, settle his account by 
years."48 Also Ismāʿīl ibn ʿAyyāsh49 (d. 181/797) said, "I was in Iraq and the scholars of 
Ḥadīth came to me and said, ‘There is a man who transmits Ḥadīth from Khālid ibn 
Maʿdān over there.’ I went to him and said, 'In which year did you write Ḥadīth from 
Khālid ibn Maʿ dān?' He said, 'In the year, 13', that is, 13/731. I said, 'Do you claim that 
you heard Ḥadīth from Khālid ibn Maʿ dān seven years after his death?'"50 

An example of this type is Abū al-Qāsim ʿAbd Allāh ibn Muḥammad ibn al-
Mirzibān al-Baghawī’s (d. 317/929) Tārīkh wafayāt ash-Shuyūkh alladhīn adrakahum al-
Baghawī.51 Al-Baghawī arranged the book according to the death dates of his teachers in 
the period from 255 to 280. He sometimes mentioned the places where they were buried, 
but he was not concerned with mentioning what he transmitted from them.52 It is 
noteworthy, however, that the Muʿjams and the Mashyakhahs, which were not arranged 

                                                           
42 The Fihris has been edited by Māhir Zuhayr Jarrār (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1982). 
43 Abū al-Faḍl ʿIyād ibn Mūsā ibn ʿIyāḍ ibn ʿAmrūn ibn Mūsā ibn ʿIyāḍ ibn Muḥammad ibn Mūsā ibn 
ʿIyāḍ al-Yaḥṣubī as-Sabtī. For his biography, see Ibn al-ʿImād, Shadharāt adh-Dhahab, 6:226-7. 
44 ʿAbd al-Qādir, ʿ Ilm al-Athbāt, 100-102. 
45 ʿAbd al-Qādir, ʿ Ilm Al-Athbāt, 128. 
46 R. Stephen Humphreys, Islamic History: A Framework for Inquiry (I.B. Tauris & Co Ltd., London. New 
Work, 1992), 189.  
47 Ash-Shahrazūrī, An Introduction, 299. 
48 Ibid. 
49 For his biography, see adh-Dhahabī, Siyar, 8:312-328, al-Ziriklī, al-Aʿlām, 1:320.  
50 Ibid.  
51 The book has been edited by the India scholar Muḥammad ʿ Uzayr Shams (Bombay: ad-Dār as-
Salafiyyah, n.d.). 
52 ʿAbd al-Qādir, ʿ Ilm al-Athbāt, 134. 



57 

 

on the basis of the death dates of the teachers, did not neglect mentioning those death 
dates.53  

 
4.3.4. The School of Muʿjams and Mashyakhahs Based on the Biographies of 
Teachers Who Gave an Ijāzah 

Some authors confined their Muʿjams and Mashyakhahs to the biographies of the 
teachers who conferred upon them an ijāzah (the right to transmit a text). In the usual 
formula of the ijāzah, the teacher tells the students orally, in writing, or through 
correspondence, "I give you the right to transmit such and such books from me, or my 
authentic transmissions that you have heard from me."54 The arrangement of each 
Muʿjam within this genre differs from one text to another. Some authors arranged the 
biographies of their teachers who gave them an ijāzah according to the cities they visited. 
An example of this is Abū Ṭāhir as-Silafī's al-Wajīz fī Dhikr al-Mujāz wal-Mujīz.55 Other 
authors arranged the biographies chronologically according to the death dates of the 
biographees. An example of this is the Mashyakhah of Ṣāʾin ad-Dīn Muḥammad ibn al-
Anjab an-Naʿāl al-Baghdādī (d. 695/1295).56 Other examples include Ibn Ḥajar's 
Mashyakhat ibn al-Kuwayk57 al-ladhīn ajāzū lahu, and Ibn Ḥajar's al-Arbaʿ ūn al-
Mujtāzah ʿan Shuyūkh al-Ijāzah.58 Another concrete example of this genre is the Muʿjam 
ash-Shuyūkh of ʿ Umar ibn Fahd al-Hāshimī al-Mālik ī (d. 885/1480). 

 
4.3.5. The School of Muʿjams and Mashyakhahs Based on the Teachers of Cities 
Visited by Scholars 

Traveling to other cities to hear Ḥadīths from other scholars is one of the highly 
recommended customs of Ḥadīth students. Ibn Aṣ-Ṣalāḥ said: “When the student starts to 
study Ḥadīth, let him buckle down and work hard. He should begin by hearing Ḥadīth 
from the teacher in his city with the best isnād and the one most worthy from the 
standpoint of knowledge, fame, nobility, and so forth, and then the next most worthy. 
When he finishes hearing the elevated and important Ḥadīth of his town, let him travel to 
other lands. We heard that Yaḥyā ibn Maʿ īn said, ‘There are four people in whom you 
cannot detect any proper behavior: the watchman of a street, the herald of a judge, the son 
of a Ḥadīth transmitter, and the man who writes Ḥadīth in his own land and does not 
travel to study Ḥadīth.’ We heard that Aḥmad ibn Ḥanbal was asked, ‘Should a man 
travel to acquire elevation in Ḥadīth?’ He said, ‘Yes, by God! Energetically!’ Ḥadīth 
from ʿUmar [ibn al-Khaṭāb] used to reach ʿAlqamah [b. Qays] and al-Aswad59 and they 
were not satisfied with them until they went to ʿUmar and heard from him directly. God 
knows best. We heard that Ibrāhīm ibn Adham said, ‘God deflects adversity from this 
community through the traveling of the scholars of Ḥadīth’."60 

                                                           
53 Ibid., 137.  
54 Ibid., 143. 
55 The book has been edited by Muḥammad Khayr al-Biqāʿī (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, Beirut, 1991).  
56 Ibid., 143.  
57 Sirāj ad-Dīn Abū aṭ-Ṭayyib Muḥammad ibn Muḥammad ibn ʿAbd al-Laṭīf ibn Aḥmad ibn Maḥmūd ibn 
Abī al-Fatḥ ar-Ribʿ ī (d. 807/1404). For his biography, see Ibn al-ʿImād, Shadharāt adh-Dhahab, 9:108 
58 Ibid., 146. 
59 Abū Sallām al-Aswad al-Hilālī al-Kūfī (d. 84/703). For his biography, see adh-Dhahabī, Siyar, 4:257.  
60 Ash-Shahrazūrī, An Introduction, 175-76. 
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Due to the many travels undertaken by Ḥadīth students, many of them arranged 
their muʿ jams based on the teachers of the cities they traveled to. A unique example of 
this genre is the Muʿjam of Abū Yūsuf Yaʿqūb ibn Sufyān al-Fasawī (d. 277/890) which 
has the biography of 300 teachers from different cities. As-Sakhāwī informs us that he 
arranged the biographies according to the cities he visited.61 Another example is the 
Muʿjam of Abū Bakr Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn ʿ Al ī ibn ʿ Āṣim al-Muqriʾ  (d. 381/991). 
Ibn al-Muqriʾ  said, "This is a book in which I collected the names of the Ḥadīth teachers 
from whom I heard Ḥadīth in al-Hijāz, Mecca, Egypt, Syria, Iraq, etc…"62 Other 
examples include Ibn ʿAbdūs'63 Shuyūkh al-Buldān, as-Silafī's al-Mashyakhah al-
Baghdādiyyah, Muʿjam Shuyūkh Aṣbahān, and Al-Arbaʿ ūn al-Baladiyyah, Ibn ʿAsākir's 
al-Arbaʿ ūn al-Buldāniyyah,64 as-Sabtī's65 Malʾ al-ʿAybah bimā jumiʿ ah bi-ṭūl al-ghaybah 
fil-wajhah al-wajīhah ilā al-Ḥaramayn Makkah wa Ṭaybah.66 

                                                           
61 ʿAbd al-Qādir, ʿ Ilm al-Athbāt, 153-154. 
62 Ibid., 155. 
63 Abū Bakr Aḥmad ibn Muḥammad ibn ʿAbdūs (d. ca 400/1009). For his biography, see adh-Dhahabī, 
Siyar, 17:58. 
64 The book has been edited by Muḥammad Muṭīʿ al-Ḥāfiẓ (Beirut: Dār al-Fikr al-Muʿ āṣir, n.d.), another 
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(Cairo: Maktabat al-Qurʾān, n.d.).  
65 Abū ʿAbd Allāh Muḥammad ibn ʿUmar ibn Rushayd al-Fihrī as-Sabtī (d. 721/1231). For his biography, 
see Ibn al-ʿImād, Shadharāt adh-Dhahab, 8:102 
66 The book has been edited by Muḥammad ibn al-Ḥabīb ibn al-Khūjah (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 
n.d.).  
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Chapter Five 

Women and Ḥadīth During the Mamluk Period 
 

5.1 Introduction: Women's Authority as Ḥadīth Transmitters 
Before delving into the life and career of Ash-Shaykhah Maryam al-Adhraʿiyyah, 

let me outline the position of Ḥadīth scholars on women's reports. The early scholars of 
Ḥadīth did not stipulate that a Ḥadīth's being reported by a man is a condition of its 
acceptability or its being reported by a woman is a condition for its rejection. The 
Muʿtazilah, a sect of rationalists in the early period, were the strictest in their rule that 
they would not consider a Ḥadīth as sound unless it came from two independent narrators 
in every generation going all the way back to the original speaker. However, they did not 
require that the two narrators had to be male.1 

While specifying the characteristics of those whose transmission is accepted and 
those whose transmission is rejected, the great expert in Ḥadīth, Ibn aṣ-Ṣalāḥ (d. 
643/1245), did not distinguish between a Ḥadīth reported by a male and another reported 
by a female.2 In a section entitled "Enumeration of the ways in which a muḥaddith and 
shāhid are similar and dissimilar" al-Khaṭīb al-Baghdadī (d. 463/1071) notes that: "As for 
the ways in which they are different, it is in terms of the prerequisites that a witness 
(shāhid) be free, not a parent or child or a relative [of the parties to the case] which would 
raise suspicion [of bias], and that he should not be a biased friend. [There are the 
additional requirements that] there be one man in some cases of testimony, and two men 
in some, and four men in other cases. All of these are not considered with regard to a 
person relating a Ḥadīth report (mukhbir) because we accept the report of a slave and a 
woman and a friend and others [who, in certain cases, may be unacceptable as 
witnesses]."3 Al-Khaṭīb also observed: "[after all,] our pious learned predecessors 
(‘ulamā’ as-Salaf) accepted the narrations of women, slaves, and those who were not 
known for their legal expertise even if they narrated merely one or two ḥadīths."4 

The seventh century scholar Ibn Rushayq al-Mālik ī (d. 632/1234) discussed the 
acceptability of reports originating in a single narrator. He mentioned some examples of 
accepted narrators, and it is worth noting that the names of three women Companions 
headed the list. He said: "They (the Companions and their successors) relied on the 
narration of a single person, like the narration of ʿĀʾishah (d. 57/676), Ḥafṣah (d. 
41/661), Umm Salamah (d. 59/678 ), Abū Hurayrah (d. 59/678), Ibn ʿAbbās (d. 68/687), 
Ibn ʿUmar (d. 74/693), Abū Bakr (d. 13/634), ʿUthmān (d. 35/655) and countless other 
people."5 

The thirteenth century leading jurist Muḥammad ash-Shawkānī (d. 647/1250) 
confirmed that it had never been reported that a scholar rejected a Ḥadīth because it had 

                                                           
1 Nadwi, al-Muḥaddithāt, 23.  
2 Ibid., 24.  
3 Al-Khaṭīb al-Baghdādī, Al-Kifāyah fī ʿIlm ar-Riwāyah (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1988), 94, 
quoted from Asma Sayeed, Shifting Fortunes, 198. Emphasis was added by Asma Sayeed. 
4 Asma Sayeed, Shifting Fortunes, 234.  
5 Nadwi, al-Muḥaddithāt, 24 
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been transmitted by a woman.6 Adh-Dhahabī (d. 748/1348) even said: "We have never 
known of a woman who was charged with lies or a woman whose reports were rejected."7 
Ibn ʿArrāq al-Kinānī (d. 963/1556) devoted an entire chapter of his famous book Tanzīh 
ash-Sharīʿah al-Marfūʿah ʿan al-Aḥādīth al-Mawḍūʿah to listing hundreds of 
fabrications, where no woman's name crops up, not even once.8 

The soundness of a particular Ḥadīth is based on the personal qualities of the 
transmitters, male and female alike, and how well the links between the individuals in the 
chains of narration could be verified. Naturally, some chains were preferred over others. 
The reports that begin with ʿĀʾishah are considered to be among the best chains. This is 
substantiated by the following statement of Yaḥya ibn Maʿīn (d. 233/847) who is reported 
to have said: ʿUbayd Allāh ibn ʿ Umar (d. 147/764) from al-Qāsim (ibn Muḥammad ibn 
Abī Bakr as-Siddīq, d. 106/724 or 112/730) from ʿĀʾishah is a solid golden chain of 
transmission."9 

Al-Khaṭīb al-Baghdādī reported that Wakīʿ ibn al-Jarrāḥ (d. 197/812) was once 
asked to indicate his preference among these three chains: (1) Hishām ibn ʿUrwah (d. 
146/763) from his father ʿUrwah (d. 93/711) from ʿĀʾishah; (2) Aflāḥ ibn Ḥumayd (d. 
158/774) from al-Qāsim (ibn Muḥammad ibn Abī Bakr) from ʿ Āʾishah; (3) Sufyān (ath-
Thawri, d. 161/777) from Manṣūr ibn al-Mutʿ amir (d. 132/749) from Ibrāhīm (an-
Nakhaʿī d. 96/714 ) from al-Aswad (ibn Yazīd d. 74/693) from ʿAʾishah. He said: "We 
do not consider anyone equal to the people of our city [Kufa]. Sufyān from Manṣūr from 
Ibrāhīm from al-Aswad from ʿĀʾishah is more highly appreciated to me."10 His own 
reason for this choice, as noted by Nadwi, was that these transmitters were based in Kufa 
and he would have first-hand assurance of their quality.11 

Early Ḥadīth scholars also praised the reports transmitted from Umm Salamah. 
Al-Ḥākim An-Nīsābūrī reports that Aḥmad ibn Ḥanbal (d. 241/855), Yaḥyā ibn Maʿ īn, 
and ʿAl ī ibn al-Madīnī (d. 234/848) gathered with a group of Ḥadīth scholars and 
discussed the best of all good chains. "One of them said: The best is Shuʿbah (ibn al-
Ḥajjāj, d. 160/776) from Qatādah (d. 118/736) from Saʿīd ibn al-Musayyab (d. 93/711) 
from ʿĀmir (ibn Abī Umayyah) the brother of Umm Salamah from Umm Salamah 
[herself].12 
 

However, there are other scholars who consider gender to be a factor in assessing 
the legal validity of Ḥadīth. Here reference is made two narrations attributed to the 
female Companions Fāṭimah bint al-Qays and Busrah bint Ṣafwān. Four main variants of 
Fāṭimah’s ḥadīth speak of ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb’s criticism of her ḥadīth. The fourth 

                                                           
6 Ash-Shawkānī, Nayl al-Awṭār, 8:122.  
7 Adh-Dhahabī, Mīzān al-ʿ Itidāl fī Naqd ar-Rijāl, 4:64.  
8 Ibn ʿArrāq al-Kinānī, Tanzīh ash-Sharīʿh al-Marfūʿah ʿan al-Aḥāīth al-Mawḍūʿah, 1:19-133, cited in 
Nadwi, "Al-Muḥaddithāt: Notes for a talk on the women scholars In Islam", online post: 
http://www.interfacepublications.com/images/pdf/AKRAM_Article2.pdf (accessed (accessed July 5, 2009). 
9 Nadwi, al-Muḥaddithāt, 24 
10 Al-Khatīb Al-Baghdādī, Al-Kifāyah, 174. 
11Nadwi, al-Muḥaddithāt, 25. 
12Ibid. 
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asserts gender-based rejection by Marwān ibn al-Ḥakam.13 Fāṭimah’s ḥadīth was rejected 
in sum or in part by various jurists across regional centers. Not all of the jurists, however,  
mention Fāṭimah’s gender as the reason for rejecting her tradition.14 Sayeed 
contextualizes the two reports in terms of early methodological debates on the legal 
authority of isolated reports and concludes that the shahadah (legal testimony) and 
riwāyah (Ḥadīth transmission) are distinct with respect to gendered criteria.15 

 

5.2 Women’s Education in the Mamluk Period: An Overview 
Previous studies concluded that women played a very active role in the 

transmission of the Prophetic traditions (Ḥadīth) throughout much of Islamic history. 
Recent studies show that women of the Companion generation participated actively in 
this domain of religious knowledge. However, a decline of women can be observed in the 
historical record from the mid-second to the mid-fourth centuries. In the second half of 
the fourth century, women re-emerged in the sources on Ḥadīth learning and 
transmission. From this period until well into the Mamluk era, women acquired 
exemplary reputations as Ḥadīth transmitters.16 This revival is connected with the impact 
of traditionalist Sunnī Islam, as it was successful in mobilizing women in Sunnī circles 
after the fourth century and engaging them in one of the most public activities in the 
sphere of religious learning: Ḥadīth transmission.17 The education of any woman began 
within the closest kinship circle. When listing the names of those with whom a certain 
individual had studied, as-Sakhāwī and other biographers begin with a female 
biographee's father, grandfather, or uncle, and only then move on to others.18 For 
example, Amat ar-Raḥīm bint Muḥammad al-Yūnīniyyah (d. 739/1328) studied Musnad 
an-Nisāʾ from the Musnad of Aḥmad ibn Ḥanbal with her father, the great muḥaddith and 

                                                           
13 Asma Sayeed, “Gender and legal Authority: An Examination of Early Juristic Opposition to Women’s 
Ḥadīth Transmission,”Islam Law and Society 16 (2009), p. 124. 
14 Ibid., 131. 
15 Ibid., 143. 
16 Asma Sayeed, Shifting Fortunes, iii. To the list mentioned in the introduction, one can add the following 
monographs: Amīnah Muḥammad Jamāl ad-Dīn, an-Nisāʾ al-Muḥaddithāt fil-ʿAṣr al-Mamlūkī wa-
dawruhunna fil-Ḥayāh al-Adabiyyah wa ath-Thaqāfiyyah, (Cairo: Dār al-Hidāyah, 2003); Āmāl Qirdāsh, 
Dawr al-Marʾ ah fi khidmat al-Ḥadīth fil-Qurūn ath-Thalāthah al-ʾŪlā (Doha: Wazārat al-Awqāf, 1999); 
Richard Bulliet, "Women and the Urban Religious Elite in the Pre-Mongol Period," in Women in Iran from 
the Rise of Islam to 1800, ed. Guity Nashat and Lois Beck (Urbana: University of Illinois Press, 2003), 68-
79; Asma Afsaruddin, "Muslim Views on Education: Parameters, Purview and Possibilities" Journal of 
Catholic Legal Studies 44:143 (2005), section VII, 163-66. For general works on Muslim education, see 
Arthur Stanley Tritton, Materials on Muslim Education in the Middle Ages (London: Luzac, 1957); 
Mohammed Abdul Muid Khan, "The Muslim Theories of Education during the Middle Ages," Islamic 
Culture XVIII (1944): 418-433; George Makdisi, The Rise of Colleges: Institutions and Learning in Islam 
and the West (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1981); idem "Madrasa and University in the Middle 
Ages", Studia Islamica 32 (1970): 255-64; idem, Religion, Law, and Learning in Classical Islam. London: 
Variorum, 1991; idem, "The Scholastic Method in Medieval Education: An Inquiry into its Origin in Law 
and Theology," Speculum 49:4 (1974): 640-61; idem, "The Madrasa as a Charitable Trust, and the 
University as a Corporation in the Middle Ages," Correspondence d'Orient 11 (1970): 329-37; Ahmad 
Shalabi, History of Muslim Education (Beirut, 1954). 
17 Asma Sayeed, Shifitng Fortunes, 290. For a more detailed discussion on Sunnī Islam, see Scott Lucas, 
Constructive Critics, Ḥadīth Literature, and the Articulation of Sunnī Islām (Boston: Brill, 2004). 
18 Berkey, Transmission of Knowledge, 169. 
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great jurist Muḥammad ibn Aḥmad al-Yūnīnī (8th c.)19 Umm al-Ḥusayn bint ʿAbd ar-
Raḥmān ibn ʿ Abd Allāh ibn Asʿad al-Yāfʿī learned the art of writing, certain chapters of 
the Qurʾān and al-Arbaʿ ūn of An-Nawawī from her mother.20 Al-Ḥusayn ibn ʿAl ī ibn 
Muḥammad ibn Muḥammad ibn Ḥāmid ash-Shāfi ʿī, one of Ash-Shaykhah Maryam’s 
teachers,21 is said to have heard Ḥadīths from his mother Mawhūbah bint ʿ Abd al-
Wahhāb ibn al-Ḥasan ibn ʿAsākir.22  

Women could be educated and sexual boundaries preserved by providing for 
instruction from family members; fathers, brothers, or husbands. Even so, many women 
studied with and received ijāzahs from scholars outside the immediate family circles, and 
very often the scholars with whom they studied were themselves women.23 This, asserts 
Berkey, is not to suggest that education took place in a group segregated by sex. On the 
contrary, many men and women were instructed by and received ijāzahs from learned 
women.24 This is clearly illustrated in biographical dictionaries that cover the Mamluk 
period. 

The father of Zaynab aṭ-Ṭūkhiyyah (d. 789/1388) made her memorize the Qurʾān, 
and taught her to write. He also instructed her in a number of books such as al-Ḥāwī aṣ-
Ṣaghīr fil-Furūʿ of Najm ad-Dīn ʿAbd al-Ghaffār al-Qazwīnī, al-Mukhtasar of Abū 
Shujāʿ Aḥmad al-Iṣfahānī, and al-Mulḥah of Abū Muḥammad Qāsim al-Ḥarīrī.25 After 
Zaynab's marriage, her husband, ash-Shams ibn Rajab assumed the responsibility of her 
education. He undertook to continue her education guiding her through the Ṣaḥīḥ of al-
Bukhārī and that of Muslim.  

Also Zaynab bint Ismāʿīl ibn Aḥmad studied Ḥadīth of Abū ʿAmr ʿUthmān ibn 
Muḥammad as-Samarqandī (d. 345/956) with her husband Taqī ad-Dīn Sulaymān ibn 
Ḥamzah al-Maqdisī in his house in 715/1315.26  

Beyond the closest circle, women would study with other teachers in their towns. 
This supports the idea that women’s education was not confined to teachers within the 
family only, but women went to other teachers in their respective towns. For example, 
Zāhidah bint Ibrāhīm ibn ʿ Abd al-ʿAzīz ibn ʿ Al ī ibn Muḥammad al-Mawṣil ī al-Khabbāz 
studied Intikhāb aṭ-Ṭabarānī li-ibnihi ʿalā Ibn Fāris with 21 teachers in 718/1318 in her 
town.27  

ʿĀʾishah al-Maqdisiyyah studied with Aḥmad ibn Abī Ṭālib al-Ḥajjār: Ṣaḥīḥ of al-
Bukhārī, Kitāb Dhamm al-Kalām of al-Harawī, the Juzʾ  of Abū al-Jahm, the Amālī of Ibn 
An-Naṣīr, Musnad ʿUmar of An-Najjād, al-Arbaʿ ūn of al-ʿ Ājurī, the Musnad of ʿAbd ibn 
Ḥumayd. With Sharaf ad-Dīn ʿAbd Allāh ibn al-Ḥasan ibn ʿAbd Allāh ibn ʿAbd al-

                                                           
19 Nadwi, Al-Muḥaddithāt, 99. For her biography, see adh-Dhahabī, Mujʿam ash-Shuyūkh (At-Tāʾif: 
Maktabat aṣ-Ṣiddīq, n. d.), 1:189.  
20 As-Sakhāwī, Aḍ-Ḍawʾ  al-Lāmiʿ  li ahl al-Qarn at-Tāsiʿ  (Beirut: Dār al-Jīl, n.d.), 12:140; cf. Berkey, 
Transmission of Knowledge, 169. 
21 For more on him, see biography no. 87. 
22 Ibn Rāfi ʿ as-Sallāmī, Al-Wafayāt, 1:269-70. For more on his mother, see adh-Dhahabī, Tārīkh al-Islām, 
ed. Bashshār ʿAwwad Maʿ rūf (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 2003), 15/514.  
23 Berkey, Transmission of Knowledge, 172. 
24 Ibid.  
25 As-Sakhāwī, aḍ-Ḍawʾ , 12:45; cf. Berkey, Transmission of Knowledge, 169. 
26 Nadwi, Al-Muḥaddithāt, 101. 
27 Ibid., 103. 
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Ghannī she studied the Ṣaḥīḥ of Muslim; with ʿ Abd al-Qādir ibn ʿAbd al-ʿ Azīz ibn al-
Muʿaẓẓam al-Ayyūbī she studied the Sīrah of Ibn Isḥaq and Juzʾ  al-Biṭāqah.28   

Families belonging to the higher classes took care to educate their female 
offspring. This was done for many reasons; either to assure their opportunities in securing 
better husbands, and/or in order to enhance their social positions within their religious 
community. In the first place, through a religious education, women were expected to 
elevate their moral and social standards and behavior.29 

The biographical dictionaries comment that boys began their education and 
received ijāzahs at young ages. Their sisters shared in this distinction.30 Zaynab bint ʿAbd 
ar-Raḥīm ibn al-Ḥusayn al-ʿIrāqī al-Qāhirī (d. 865/1461) accompanied her brother to 
classes given by her father and other prominent scholars such as al-Farsīsī and al-
Haythamī on the first day of her fifth year.31 Zaynab bint ʿAbd Allāh ibn Aḥmad (d. 
855/1452) was brought before al-Jammāl ʿAbd Allāh al-Bājī for the first time at the age 
of two.32 Tatar bint Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad was brought before Muḥammad 
ibn Muḥammad ibn Dāwūd ibn Ḥamzah al-Maqdisī at the age of two.33 Ibn Ḥajar al-
ʿAsqalānī brought one of his daughters to hear the recitation of particular collections of 
Ḥadīth in the third year after her birth.34 Sārah bint ʿAl ī ibn ʿAbd al-Kāfī as-Subkī 
received an ijāzah to transmit Ḥadīth before her fourth birthday.35 In Ash-Shaykhah 
Maryam’s Muʿjam there is a reference to Sitt al-ʿAbīd bint ʿUmar ibn Abī Bakr ad-
Dunaysirī (d. 734/1333) who attended the classes of Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ruzmān 
(d. 661/1262) at the age of three.36 The same holds true for Asmāʾ bint Yaʿ qūb ibn 
Aḥmad ibn Yaʿqūb. Ibn Rāfi ʿ tells that she heard the second portion of the Ḥadīth of Abū 
al-Ḥusayn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Ḥammad, better known as Ibn al-
Mutayyam (d. 409/1018), in the classes of Aḥmad ibn Ibrāhīm al-Fārūthī at the age of 
three.37 Khadījah bint ʿ Al ī ibn ʿ Umar aṣ-Ṣanhāji attended the classes of al-Muʿīn Aḥmad 
ibn ʿ Al ī ad-Dimashqī at the age of four.38 Such exposure, as Berkey suggests, held value 
as the first step in a process of familiarizing the young students with the world of 
knowledge and the general interest that Mamluk families had in the learning of Prophetic 
traditions as an entry to the world of religious knowledge.  

It had become a custom that both males and females learned Ḥadīth from teachers 
visiting their towns. When Abū ʿAbd Allāh al-Ḥusayn ibn al-Mubārak al-Zabīdī visited 
Damascus, the people crowded around him to read the Ṣaḥīḥ of al-Bukhārī with him in 
al-Jāmiʿ al-Muẓaffarī in 630/1232. Khadījah bint Muḥammad ibn Saʿd ibn ʿ Abd Allāh al-
Maqdisiyyah (d. 701/1301), Zaynab bint Sulaymān ibn Ibrāhīm al-Isʿ ardī (d. 705/1305), 

                                                           
28 Ibid. 
29 Huda Lutfi, "As-Sakhāwī's Kitāb An-Nisāʾ", 121.  
30 Berkey, Transmission of Knowledge, 170. 
31 As-Sakhāwī, aḍ-Ḍawʾ , 12:41-2. 
32 Ibid., 12:42. 
33 Ibid., 12:15. For similar cases, see as-Sakhāwī, aḍ-Ḍawʾ , 12:15, 51, 79, 129, 158.  
34 Berkey, Transmission of Knowledge, 170. For similar cases, see as-Sakhāwī, aḍ-Ḍawʾ , 12:24, 34, 39, 99, 
126. 
35 As-Sakhāwī, aḍ-Ḍawʾ , 12:51; Berkey, Transmission of Knowledge, 170. For similar cases, see as-
Sakhāwī, aḍ-Ḍawʾ , 12:8, 15,38,53,  
36 Biography no. 103. 
37 Muḥammad ibn Rāfi ʿ as-Sallāmī, Al-Wafayāt, ed. Ṣāliḥ Mahdī ʿAbbās (Beirut: Muʾassaat ar-Risālah, 
1982): 2:237. For her biography in the Muʿjam, see no. 63. 
38 See biography no. 94. 
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Umm al-Khayr Fāṭimah bint Ibrāhim ibn Maḥmūd, Umm al-Ḥasan Fāṭimah bint ʿAbd ar-
Raḥmān ibn ʿ Amr al-Farrāʾ attended al-Zabīdī's classes.39  

Although women of the Mamluk period did not enroll in formal classes, women 
may be found studying alongside men.40 Khadījah and Zaynab, daughters of Muḥamamd 
ibn ʿAbd Allāh, were brought by their father to hear the recitation of the Saḥīḥ of al-
Bukhārī at al-Ẓāhiriyyah school.41 Of course, this school was attended by both boys and 
girls. As-Sakhāwī tells us that he heard, in Damascus, a recitation of traditions by Sitt al-
Quḍāh bint Abī Bakr ibn Zurayq (d. 863/1459) in the company of her granddaughter, 
ʿĀsiyah bint Muḥammad ibn Ibrāhīm ad-Dimashqiyyah and her brother Ibrāhīm.42 Also, 
as-Sakhāwī heard Ḥadīths from some teachers in the company of ʿĀʾishah bint Ibrāhīm 
ibn Khalīl ibn ʿ Abd Allāh. 

Ash-Shaykhah Maryam’s Muʿjam is full of teachers who heard from female 
teachers. Shāmiyyah bint al-Bakrī (d. 685/1286)43 appears in the biography of ʿAbd al-
Karīm ibn ʿAbd An-Nūr ibn Munīr al-Ḥalabī,44 Ibrāhīm ibn Muḥammad ibn ʿAbd al-
Ghannī,45 ʿAbd ar-Raḥman ibn Muḥammad ibn Manṣūr al-Jawharī,46 ʿAbd al-Wahhāb 
ibn ʿUthmān ibn Aḥmad ibn ʿUthmān al-Qaysī,47 ʿUthmān ibn Aḥmad ibn Muḥammad 
ibn ʿAbd Allāh al-Ẓāhirī,48 ʿAl ī ibn Bakr ibn Ṭayy al-Zubayrī,49 and Muḥammad ibn 
Yūsuf ibn ʿAl ī ibn Yūsuf ibn Ḥayyan al-Andalusī.50  

Zaynab bint Makkī (d. 688/1289)51 appears in the biography of Aḥmad ibn 
Muẓaffar ibn Bakkār An-Nābulsī,52 Aḥmad ibn Manṣūr ibn Ibrāhīm ibn Manṣūr ibn 
Rashīd al-Ḥalabī,53 ʿAbd al-ʿ Azīz ibn ʿ Abd al-Qādir ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Abī 
Manṣūr ar-Ribʿ ī,54 ʿAbd al-Ghālib ibn Muḥammad ibn ʿ Abd al-Qāhir al-Māksīnī,55 
ʿUthmān ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn ʿAbd Allāh al-Zāhirī,56 and ʿAl ī ibn 
Muḥammad ibn ʿAl ī ibn ʿ Abd al-Qādir al-Hamadhānī.57  

Ḥalīmah bint ʿ Al ī ibn Muḥammad (d. 653/1255)58 appears in the biography of 
Ibrāhīm ibn Aḥmad ibn ʿAbd al-Muḥsin.59 Zaynab bint Aḥmad ibn Kāmil al-

                                                           
39 Nadwi, Al-Muḥaddithāt, 103-4. 
40 Berkey, Transmission of Knowledge, 171. 
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42 Ibid., 12:3. 
43 For her biography, see adh-Dhahabī, Tārīkh al-Islām, 15/542; Ibn al-ʿImād, Shadharāt adh-Dhahab, 
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Maqdisiyyah (d. 687/1288)60 and Fāṭimah bint ʿ Al ī ibn al-Qāsim ibn ʿ Al ī ibn Al-Ḥasan 
ibn Hibat Allāh ibn ʿAsākir (d. 683/1284)61 appear in the biography of ʿUthmān ibn 
Aḥmad ibn Muḥammad ibn ʿAbd Allāh al-Ẓāhirī.62 ʿAl ī ibn ʿ Īsā ibn al-Muẓaffar63 heard 
Ḥadīth from his father’s aunt Mudallalah bint Muḥammad ibn Ilyās ibn ʿ Abd ar-Raḥmān 
ash-Shayrajī (d. 670/1272).64 Fāṭimah bint Aḥmad ibn Yūsuf ibn ʾAyyūb (d. 678/1279),65 
appears in the biography of ʿUmar ibn ʿUbayd Allāh ibn Aḥmad ibn ʿ Umar,66 and 
Muḥammad ibn Ismāʿīl ibn Ibrāhīm ibn ʿAshāʾir al-Ḥalabī.67 Muḥammad ibn 
Muḥammad ibn Muḥammad ibn Abī al-Ḥaram al-Qalānisī68 heard from Sayyidah bint 
Mūsā al-Mārāniyyah (d. 695/1295)69 and Muʾnisah bint Abī Bakr ibn Ayyūb (d. 
693/1293).70 Of Ash-Shaykhah Maryam’s female teachers, Zaynab bint al-Kamāl is said 
to be the last to transmit from ʿAj ībah bint Abī Bakr Muḥammad ibn Ghālib al-Baqdārī 
(d. 647/1249).71  

A survey on the education of women in medieval Islam cannot ignore the role of 
endowments.72 Women, like men, shouldered the responsibility of administering schools 
and their endowments. At least five schools owing their endowment to women were 
established in Cairo before or during the Mamluk period.73 One significant institution 
was endowed by a daughter of Sultan An-Nāṣir Muḥammad who married a Mamluk amir 
named Baktimur al-Ḥijāzī, from whose nisbah the school took its name. Endowments of 
al-Hijāziyyah supported courses in Shāfi ʿī and Mālik ī fiqh. The first professor to teach at 
the school was Sirāj ad-Dīn al-Bulqīnī. Another school was endowed by Barakat Khātun 
(d. 774/1372),74 the mother of Sultan al-Ashraf Shaʿbān, in 771/1369-70 in at-Tibbānah 
near the citadel. The school became known as Madrasat Umm as-Sulṭān. It sponsored 
classes in Shāfi ʿī and Ḥanbalī fiqh.75 There is mention in the sources about schools 
endowed and directed by women. Fāṭimah bint Qānībāy al-ʿ Umarī directed a school and 
established a permanent class for reading the Ḥanafī fiqh and reading the Tafsīr and 
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Bin Haji Othman, "Origin of the Institution of Waqf." Hamdard Islamicus VI, no. 2 (1983): 3-23; idem, 
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Ḥadīth materials. She also endowed some books to the library of the school.76 Women, 
who wished to continue to have detailed religious and literary training, attended lectures 
of male and female scholars, who may have come to their houses or may have delivered 
lectures in their own homes.77 We shall return to this point shortly. The Syrian capital, 
Damascus, boasted even more such institutions.78  

Other women, as Berkey concludes, shared in the abiding interest felt by their 
families for schools established by some relative or ancestor, as when a female scion of 
the scholarly Bulqīnī family named Alif provided endowments to support Qurʾ ān readers 
in her grandfather's school. Two of her cousins at the end of their lives began to pass their 
time in the family school, and were eventually buried next to their scholarly relatives.79  

One may ask if women who worked as teachers or transmitters of Ḥadīth were 
paid in return for teaching. The answer to this question, Lutfi argues, comes from as-
Sakhāwī who suggests that there does not seem to be any indication that these women 
earned any payments through their teaching except in very few cases. They may have 
done so on informal basis and as an activity that would enhance their prestige and 
authority in a society where the religious mode of life was most prized.80  
 

5.3 Women and the Transmission of Ḥadīth in the Mamluk Period  
At a certain stage of their scholarly endeavor, women shouldered the 

responsibility of transmitting the knowledge they acquired to others. There were many 
venues through which they conveyed their message. Some women gave classes at their 
homes. A prime example is Zaynab bint al-Kamāl (d. 740/1339)81 who transmitted from a 
large number of teachers. One of her students, adh-Dhahabī, describes her as "soft-
spoken, patient and polite in manner”. He tells how the students of Ḥadīth crowded 
around her house and how she would teach through most of the day."82 The Ḥadīth of 
Hibat Allāh al-Akfānī was read to Zaynab bint Ismāʾīl ibn al-Khabbāz in the house of 
Aḥmad ibn Saʿīd ibn ʿUmar aṣ-Ṣūfī, one of her students, in 744/1343.83 The house of 
another woman was a gathering place for divorced and widowed women and the 
instruction of young girls.84 Another scholar offered his house as a forum for the 
instruction of women by a female teacher. The house of ʿIzz ad-Dīn Aḥmad al-Kinānī (d. 
875/1471) was a gathering spot for widows and the like.85  

Other women held classes in the mosques. An example is Umm al-Khayr Fāṭimah 
bint Ibrāhīm ibn Muḥammad ibn Jawhar al-Baʿlabakkiyyah (d. 711/1311). She taught 
Ḥadīth in the mosque of the Prophet in Medina. Ibn Rushayd remarked about her: "She 
came in the Syrian caravan as visitor and pilgrim. I met her in the mosque of the Prophet 

                                                           
76 As-Sakhāwī, aḍ-Ḍawʾ , 12:98. 
77 Huda Lutfi, "As-Sakhāwī's Kitāb An-Nisāʾ", 120.  
78 Berkey, Transmission of Knowledge, 164. 
79 Ibid. 
80 Huda Lutfi, "As-Sakhāwī's Kitāb An-Nisāʾ", 117. 
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82 Nadwi, "Al-Muḥaddithāt: Notes for a talk on the women scholars of Ḥadīth", 10; cf. Ibn Ḥajar, ad-
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83 Nadwi, Al-Muḥaddithāt, 178. 
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85 Berkey, Transmission of Knowledge, 173. 
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and Ḥadīth was read to her while she was leaning on the side of the wall of the grave of 
the Prophet in front of his head. She wrote an ijāzah with her own hand for me and for 
others."86 In Damascus, women also used to teach at different mosques. Ibn Nāṣir ad-Dīn 
ad-Dimashqī says in his note on ʿĀʾishah bint ʿAbd al-Hādī (d. 816/1413): "She was 
appointed to the post of teacher of Ḥadīth in the grand mosque of Banū Umayyah."87 

Women also taught in the schools and their classes were attended by male and 
female students. Majlis al-Biṭāqah of al-Kinānī (d. 357/967) was read to Zaynab bint al-
Kamāl and Ḥabībah bint al-Zayn in al-Madrasah aḍ-Ḍiyāʾiyyah in 733/1332. The Ḥadīth 
of Bakr ibn Aḥmad ash-Shirāzī was read to Zaynab bint Makkī al-Ḥarrānī in al-Madrasah 
al-Mismāriyyah in Damascus in 688/1289.88 Kitāb al-Fitan of Ḥanbal ibn Isḥāq ash-
Shaybānī (d. 273/886) was read to Sitt al-Ahal bint ʿAlwān ibn Saʿd ibn ʿAlwān al-
Baʿ labakkiyyah (d. 703/1303) in Madrasat al-Ḥanābilah in Damascus in 699/1299.89 
Fawāʾid Abī Aḥmad al-Ḥākim was read to ʿĀʾishah bint Sayf ad-Dīn Abī Bakr ibn 
Qawālij ī in 739/1338 in al-Madrasah al-Khātūniyyah.90  

Women taught Ḥadīth in ribāṭs and gardens as well. Some ribāṭs seem to have 
served, among others, as places of residence for elderly, divorced, or widowed women 
who had no other place of abode until their death or marriage.91 In addition to providing 
shelter, at least some of these institutions became, at the hands of some women, 
educational and training institutions, where shaykhāt ar-Ribāṭ would not only supervise 
the living conditions of its residents, but also offer them a basic level of religious 
instruction through hiring reciters of Qurʾān and other teachers.92 Women proved to be 
successful managers of these ribāṭs as is evidenced by the fact that the names of many of 
these famous institutions were related to the women who owned and worked in them.93  

Here are some examples of the transmission process at ribāṭs and gardens. The 
Ḥadīth of Abū ʿAmr ʿUthmān ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad as-
Samarqandī (d. 345/956) was read to Zaynab bint al-Kamāl in Ribāṭ al-Qalānisī in 
Qaysūn in 743/1342.94 The Juzʾ  of Ḥanbal ibn Isḥāq was read to Zaynab bint al-Kamāl in 
a ribāṭ in Damascus in 733/1332. The Ḥadīth of Abū ʿAl ī al-Ḥasan ibn Aḥmad ibn 
Ibrāhīm ibn Shaddān (d. 426/1034) was read to Zaynab bint al-Khaṭīb Muḥibb ad-Dīn al-
Ḥarastānī in Ribāṭ Baldaq in 722/1322. Karamāt al-Awliyāʾ of al-Ḥasan ibn Muḥammad 
al-Khallāl was read to Sitt al-Fuqahāʾ al-Wāsiṭiyyah in a ribāṭ in Qaysūn in 723/1323.95 
The Musnad of ʿAbd Allāh ibn ʿUmar was read to Karīmah bint ʿ Abd al-Wahhāb al-
Zubayriyyah (d. 641/1243) in her garden in 639/1241.96 Karamāt al-Awliyāʾ was read to 
Zaynab bint al-Kamāl in the garden of Amīn ad-Dīn al-Wānī in the land of al-Arzah in 
728/1327.97 Historically speaking, the ribāṭs were associated with Sufi practices. 
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Therefore, it is safe to conclude, as Berkey suggests, that some women had been drawn 
into the world of learning through Sufism. A number of women were clearly initiated into 
Sufi orders: one young fourteenth-century male even received from his grandmother a 
khirqah, the robe that a Sufi novice received from his master.98 

As-Sakhāwī tells us that some women traveled far and wide to acquire knowledge 
from other scholars in other cities. For example, Fāṭimah bint Muḥammad ibn ʿAbd al-
Hādī obtained her teaching certificates in Damascus, Egypt, Aleppo, Hama, Homs, and 
other places, studying with renowned scholars like the famous Ḥadīth scholar Abū 
Muḥammad ibn ʿAsākir, Abū Naṣr ibn ash-Shirāzī, Yaḥyā ibn Muḥammad ibn Saʿd, 
among others.99 Rābiʿah bint Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī received teaching certificates from a 
large number of Egyptian and Syrian scholars.100 

 

5.4. Methods of Transmission 
There are different expressions used by the biographers to refer to the activities of 

women in the transmission of religious knowledge, especially Ḥadīth. One expression is 
ḥaddathat (she reported Ḥadīths to others). Ibn Ḥajar's ad-Durar used the word 
ḥaddathat in the biography of 46 women.101 As-Sakhāwī used the same word in the 
biography of 59 women.102 The transmission of words, i.e. speaking the words to the 
students, is the highest way of Ḥadīth transmission. Next in rank, after hearing the text 
from the teacher, is reading the materials to the teachers.103 For example, as-Sakhāwī says 
in his account of eight women that he had been reading (Ḥadīth) to them.104   

A female teacher of Ḥadīth might also issue an ijazāh authorizing a certain 
student to teach others.105 As-Sakhāwī mentions about fifty women from whom he got an 
ijazāh. The term used for that is either ajāzat lī (she gave me an ijazāh) or ajāzat lanā 
(she gave us an ijazāh).106 In other cases, he mentions that a certain female teacher gave 
an ijazāh to his teacher Ibn Ḥajar.107 Sometimes he quotes Ibn Ḥajar as referring, in his 
Muʿjam, to certain female teachers who gave him an ijāzah.108  
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Writing to students was another means of transmitting Ḥadīth. This is equivalent 
to correspondence. Adh-Dhahabī was unable to receive Ḥadīth directly from Sayyidah 
bint Mūsā al-Mārāniyyah (d. 695/1295). He regretted missing the opportunity, but then 
he received her Ḥadīth from her by correspondence.109  

Many women distinguished themselves as transmitters of Ḥadīth. Among them is 
ʿĀʾishah bint Muḥammad ibn ʿ Abd al-Hādī110 who is mentioned in as-Sakhāwī's 
biographical dictionary as having given ijāzahs to many students both male and 
female.111 Ibn Ḥajar comments on ʿĀʾishah saying: ʿĀʾishah lived until she reached an 
advanced age when she was the only one to transmit from al-Ḥajjār." ʿĀʾishah was 4 and 
al-Ḥajjār was 103 years old when she heard from him the Ṣaḥīḥ of al-Bukhārī.112 Adh-
Dhahabī, in his account of Abū ʿAbd Allāh Muḥammad ibn Maḥmūd ibn An-Najjār (d. 
643/1245) writes: "Ibn as-Sāʿī says: His mashyakhah includes three thousand men and 
four hundred women."113 Of the 172 names on the list of Tāj ad-Dīn ʿ Abd al-Wahhāb as-
Subkī (d. 771/1370) 19 were women. Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī left us the names of 53 
different women with whom he studied Ḥadīth. Jalāl ad-Dīn as-Suyuṭī (d. 910/1505) 
studied with 33 women out of his 130 teachers.114  

Samāʿāt and ijāzāt (certificates of oral or written transmission) are also other 
sources for understanding the role of women's participation of religious knowledge, 
especially Ḥadīth. The Samāʿāt were often issued at a majlis as-Samāʿ (assembly for 
hearing Ḥadīth), the primary function of which was to verify the accuracy of the text 
being read.115 In Muʿjam as-Samāʿāt ad-Dimashqiyyah, the name of Zaynab bint al-
Kamāl appears in thirty three certificates as a presiding authority, either alone or in 
conjunction with other teachers over an assembly for hearing Ḥadīth.116 The Samāʿāt 
were attached to the book studied. Often, they constituted the front-page of a collection or 
a juz’ of Ḥadīths read out loud during a transmission session and/or copied.117 In the 
Mashyakhah of Ibn ʿAbd ad-Dāʾim, one of the chains of transmitters has the name of 
Saʿ īdah bint ʿAbd al-Malik ibn Yūsuf ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisiyyah. The 
place of transmission was the house of Ibn ʿAbd ad-Dāʾim in Qasyūn in the year 
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627/1229.118 In the Juzʾ  of al-Muʾ ammal ibn ʾĪhāb, Amat al-Khāliq bint ʿAbd al-Laṭīf is 
named in a samāʿāt certificate written in the desert, not far away from Cairo.119 

 

5.5 Conclusion 
From this overview, we can conclude that women shared, to some extent, in the 

education process in the Mamluk period, though it was an informal education. We have 
noticed that women participated actively in the learning of religious knowledge in their 
early childhood and the dissemination of such knowledge at their advanced ages. With 
regard to the years between childhood and seniority, they were not deemed worthy of 
note by chroniclers and historians. There are two possible hypotheses. The first is that 
women, following the religious rules that put some restrictions on their interaction with 
men when they were of marriageable age, stopped attending public, co-educational 
Ḥadīth sessions. At advanced ages, women convened classes for male and female 
students as explained above.120  

The second scenario is that women's careers in this domain largely paralleled 
those of their male counterparts. That is, they may have continued their education in 
study circles open to both men and women rather than in cloistered or segregated 
settings.121 Occasionally, in biographical dictionaries we read a certain individual brought 
his daughter to the Ẓāhiriyyah School, for example, to hear the recitation of the Ṣaḥīḥ of 
al-Bukhāri.122 The school was attended by male and female students. The life of Ash-
Shaykhah Maryam, which will be dealt with below, will reveal more on this aspect.
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Chapter Six 

The Life and Career of Ash-Shaykhah Maryam 
 

6.1. A Biographical Sketch 
The woman whose life and principal work are the subject of this study, Ash-

Shaykhah Maryam al-Adhraʿīyyah, was born in the city of Cairo in 719/1319.1 In 
medieval biographical dictionaries, we are offered only a few details of her educational 
career.2 Nevertheless, by combining her biographical data with those of her teachers and 
students, it is possible to construct a more complete picture. We also need to gain 
additional information from other sources in order to explore an overall perspective of 
Ash-Shaykhah Maryam’s milieu.  
 
6.1.1. Her Name 

Her full name was Ash-Shaykhah Maryam bint Aḥmad ibn Muḥammad ibn 
Ibrāhīm ibn Ibrāhīm ibn Dāwūd ibn Ḥāzim al-Adhraʿī al-Miṣrī al-Ḥanafī. Ibn Ḥajar gives 
her the kunyah of Umm ʿ Īsā.3 Ash-Shaykhah Maryam's contemporary biographers do not 
mention anything about her marital status. Therefore, it is not certain that the kunayh is a 
real one or an honorary one, as her name is the same as that of Lady Maryam, mother of 
Jesus.4  

Concerning her nisbah of al-Adhraʿiyyah, sources tell us that Ash-Shaykhah 
Maryam’s family descended from the Adhri(u)ʿāt (today’s Dirʿā)5, a village in Syria. 
Many great scholars who belong to this family travelled to Egypt to learn Ḥadīth. As-
Sakhāwī lists the names of the people who have the nisbah of al-Adhraʿī. 6  

                                                           
1 In a footnote in al-Zirikli’s al-Aʿlām, her birth year is given as 721/1231. But most of her biographers 
give it as 719/1319. Al-Zirikli, al-Aʿlām, (Beirut: Dār al-ʿ Ilm lil-Mal āyīn, 2002), 7:210. 
2 Her biography is available in the following works: Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī, Dhayl ad-Durar al-Kāminah, 
ed. ʿAdnān Darwīsh (Cairo, 1992), 138; idem, Inbāʾ al-Ghumr bi Abnāʾ al-ʿUmr, ed. Ḥasan Ḥabashī 
(Cairo: al-Majlis al-Aʿlā li ash-Shuʾūn al-Islāmiyyah, 1998), 2:245-6; idem, Al-Majmaʿ  al-Muʾassis lil-
Muʿjam al-Mufahras, ed. Yūsuf ʿ Abd ar-Raḥmān al-Marʿ ashlī (Beirut: Dār al-Maʿ rifah, 1992), 2:559-571 
(270); Ibn al-ʿImād, Shadharāt adh-Dhahab, 7:54; ʿUmar Riḍā Kaḥḥālah, Aʿlām an-Nisāʾ fī ʿĀlamay al-
Gharb wal-Islām (Beirut: Muʾ assast ar-Risālah, 1959), 5:37; al-Zirikl ī, Al-Aʿlam,  7:210; Taqī ad-Dīn ibn 
ʿAl ī al-Maqrīzī, Durar al-ʿUqūd al-Farīdah fī Tarājim al-Aʿyān al-Mufīdah, ed. Maḥmūd al-Jalīlī (Beirut: 
Dār al-Gharb al-Islāmī, 2002), 3:469-470; as-Sakhāwī, aḍ-Ḍawʾ , 12:124 (757); Muḥammad ibn ʿAzzūz, 
Juhūd al-Marʾ ah ad-Dimashqiyyah fī Riwāyat al-Ḥadīth (Damascus: Dār al-Fikr, 2004), 400-404; She is 
listed in the obituaries for the year 805 in the work of Ibn Fahd al-Makkī, Laḥẓ al-Alḥāẓ bi Dhayl Ṭabaqāt 
al-Ḥuffāẓ, printed as a supplementary to Tadhkirat al-Ḥuffāẓ, ed. Zakariyyah ʿUmayrāt (Beirut: Dār al-
Kutub al-ʿ Ilmiyyah, 1998), 1:142.  
3 Ibn Ḥajar, Inbāʾ, 1:254.  
4 One can give examples of female transmitters who had a kunyah though they were for sure unmarried. 
Examples include Umm al-Kirām al-Marwaziyyah, Karīmah al-Marwaziyyah (d. 463/1070). There is a 
reference in the biographies of Ḥabībah bint al-Zayn ʿAbd ar-Raḥmān ibn Muḥammad ibn Ibrāhīm that she 
had the kunyah of Umm Muḥmmad though she did not get married. Ibn Ḥajar, Ad-Durar, 2:5-6 (1479) 
quoting adh-Dhahabī. For more on her, see her biography no. 83 in Ash-Shaykhah  Maryam’s Muʿjam.  
5 Al-Zirikl ī, al-Aʿlām, 3:131. 
6 As-Sakhāwī, aḍ-Ḍawʾ , 11:183-184. The list includes: ʿAbd ar-Raḥmān ibn Aḥmad ibn Ḥamdān ibn 
Aḥmad (d. 838/1434), Ḥasan (Ibn Ḥajar, Inbāʾ, 2:497) and Ḥusayn (d. 814/1411) (as-Sakhāwī, aḍ-Ḍawʾ , 
3:152) sons of ʿAli ibn Muḥammad ibn ʿAbd ar-Raḥmān. Ḥasan had two sons, Aḥmad (d. 851/1447) (as-
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No biographical dictionary provides any information about a possible husband. 
Therefore, we cannot exclude that she was never married.  
 
6.1.2 Ash-Shaykhah Maryam’s Father7 

Maryam’s father was born in the year 686/1287. He excelled in the field of Fiqh, 
its principles and the Arabic language. He was given the position of Iftāʾ (issuing legal 
pronouncements) and teaching for many years. He also used to teach at al-Ḥākimī 
Mosque. He acquired an ijāzah from Abū Ḥafṣ ʿUmar Ibn al-Qawwās (d. 698/1298),8 
Abū al-Faḍl ibn ʿAsākir and al-ʿIzz Ismāʿīl ibn al-Farrāʾ (d. 729/1328). He attended the 
assemblies of at-Taqī Sulaymān ibn Ḥamzah al-Ḥanbalī (d. 715/1315), al-Ḥasan al-
Kurdī, and Abū al-Ḥasan al-Wānī. He played a great role in his daughter’s education as 
he brought her to the assemblies or meetings in which she heard scholars such as al-Wāni 
and ad-Dabbūsī read works aloud. He died in 741/1341. 
 
6.1.3 Ash-Shaykhah Maryam’s Mother 

It is a general phenomenon that biographical dictionaries and chronicles are silent 
on the issue of maternal descent or mothers.9 Therefore, it is not surprising that we are 
told nothing about Ash-Shaykhah Maryam’s mother and her possible contributions to her 
daughter’s education. 
 
 
6.1.4 Ash-Shaykhah Maryam’s Brother  

Ash-Shaykhah Maryam had a famed brother named Muḥammad. He was born in 
738/1337. At the age of one, he was brought to Ḥadīth assemblies of Ṣāliḥ al-Ushnahī (d. 
738/1337). He was also brought to hear Ḥadīths from aṣ-Ṣadr al-Maydūmī (d. 754/1353), 
al-ʿ Izz ibn Jamāʿah (d. 767/1365),10 and Abū al-Ḥaram al-Qalānisī (d. 765/1364).11 He 
learned Ḥadīth from Shams ad-Dīn al-Mawṣil ī (d. 765/1363).12 Many scholars, including 
Ibn Ḥajar, heard Ḥadīths from him. He was appointed as the Shaykh of al-Jāmiʿ al-Jadīd 

                                                                                                                                                                             

Sakhāwī, aḍ-Ḍawʾ , 1:276) and Al-Jammāl ʿAbd Allāh. Al-Jammāl ʿAbd Allāh had one son, al-Badr 
Muḥammad (d. 888/1481) (as-Sakhāwī, aḍ-Ḍawʾ , 8:85), and one daughter, Khadījah, the wife of Abū Al-
Faḍl ibn Shaʿbān. Aḥmad, the son of Ḥasan had eight sons, Ibrāhīm, (as-Sakhāwī, aḍ-Ḍawʾ , 1:13) ash-
Shihāb Aḥmad (as-Sakhāwī, aḍ-Ḍawʾ , 1:210), Badr ad-Dīn Ḥasan (d. 880/1475) (as-Sakhāwī, aḍ-Ḍawʾ , 
3:93), ʿAbd Ar-Raḥmān, Karīm ad-Dīn ʿAbd al-Karīm (as-Sakhāwī, aḍ-Ḍawʾ , 4:307), al-Kamāl 
Muḥammad (d. 895/1489) (as-Sakhāwī, aḍ-Ḍawʾ , 6:304), al-Muḥḥib Yūsuf (as-Sakhāwī, aḍ-Ḍawʾ , 5:174), 
and al-Zayn Abū Bakr (d. 885/1480) (as-Sakhāwī, aḍ-Ḍawʾ , 11:18-19). Ḥusayn the brother of Ḥasan ibn 
ʿAl ī ibn Muḥammad had a son called Badr ad-Dīn Muḥammad best known as Ḍufduʿ  (as-Sakhāwī, aḍ-
Ḍawʾ , 11:176). Most of the above mentioned family members migrated to Cairo and settled there until their 
death. 
7 His biography is available in Jamāl ad-Dīn Abū al-Maḥāsin, ed. Muḥammad Muḥammad Amīn Ibn 
Taghrībirdī, al-Manhal aṣ-Ṣāfī wal-Mustawfī baʿ dal-Wāfī; 1:105 (CD edition) Ibn Ḥajar, ad-Durar, 1:240 
(613).  
8 For his biography, see adh-Dhahabi, Tārīkh al-Islām, ed. Bashshār ʿAwwād Maʿ rūf (Beirut: Dār al-Gharb 
al-Islāmī, 2003), 15:877. 
9 Ibid., 259, note. 99. 
10 ʿAbd al-ʿ Azīz ibn Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn Saʿd Allāh. For his biography, see Ibn Ḥajar, ad-Durar, 
2:378-82. 
11 Ibn Ḥajar, ad-Durar, 4:235.  
12 Muḥammad ibn Aḥmad ibn ʿ Abd ar-Raḥīm al-Mawṣil ī. For his biography, see Ibn Ḥajar, ad-Durar, 
3:325. 
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in Egypt and the Khatīb of Shīkhū Mosque. As-Sakhāwī is said to have been granted an 
ijāzah from Muḥammad al-Adhraʿī. He died in 805/1402.13 
 
6.1.5. Ash-Shaykhah Maryam’s Grandfather 

Ash-Shaykhah Maryam’s grandfather, Muḥammad ibn Ibrāhīm, was born in 
644/1246. He was brought to the assemblies of Ibn ʿAbd ad-Dāʾim and Ibn An-Nushbī 
(d. 656/1256). He learned Fiqh from ar-Rashīd Saʿīd ibn ʿ Al ī ibn Saʿīd (d. 684/1285)14 
and Ibn ash-Shammāʿ ʿImād ad-Dīn Muḥammad ibn ʿAbd al-Karīm ibn ʿUthmān al-
Mārdīnī (d. 676/1277).15 He taught at ash-Shibliyyah school and other schools in 
Damascus. He traveled to Aleppo and stayed there for a while. In the year 705/1305, he 
was appointed in the position of judgeship of Damascus. Then he traveled to Cairo and 
stayed there until he died in 712/1312.16 

 
What we notice from this brief sketch is that both Ash-Shaykhah Maryam and her 

brother heard from al-Maydūmī which reflects their father's concern for their education.17  
 

6.2. The Collections Transmitted by Ash-Shaykhah Maryam 
As noted above, the Muʿjam Ash-Shaykhah Maryam lacks the element of listing 

the books and Ḥadīth collections that Ash-Shaykhah Maryam transmitted. However, this 
information can be gleaned from other sources. Ash-Shaykhah Maryam is listed as 
transmitting the following works:18  

• the Ṣaḥīḥ collection of Muslim; 
• Juzʾ  al-Musalsal bil-ʾAwwaliyyah;  
• the Mashyakhah of Abū al-Ḥasan al-Wānī (d. 727/1326) compiled by Abū al-

Ḥusayn ibn Aybak; 
• Al-Arbaʿ ūn al-Buldāniyyah of as-Silafī (d. 576/1180); 
• a minor Ḥadīth compilation (juzʾ ) of Ḥasan ibn ʿArafah (d. 257/870); 
• the first, second, third, fourth, sixth portions of the work entitled “Muʿjam Abī An-

Nūn Yūnus ibn Ibrāhīm ad-Dabbūsī (d. 729/1328)” compiled by al-Ḥasan ibn 
Aybak; 

• the first portion of the work entitled “Makārim al-Akhlāq” of aṭ-Ṭabarāni (d. 
360/970); 

• the seventh portion of the work entitled “Amālī al-Maḥāmilī”; 
• a portion of the work entitled “Majlisā Abī ʿAbd ar-Raḥmān as-Sulamī wa Abū 

Muḥammad ibn Bālawayh (d. 410/1019)”; 
• a portion of the work entitled “Ḥadīth Manṣūr ibn ʿ Ammār (d. 225/839)”; 

                                                           
13 As-Sakhāwī, aḍ-Ḍawʾ , 7:39. 
14 For his biography, see Ṣalāḥ ad-Dīn Khalīl ibn Aybak aṣ-Ṣafadī, al-Wāfī bi al-Wafayāt, ed. Aḥmad al-
Arnaʾ ūṭ and Turkī Muṣṭafā (Beirut: Dār Iḥyāʾ at-Turāth al-ʿ Arabī, 2000), 15:153-4.  
15 Ibn Kathīr, al-Bidāyah wa an-Nihāyah, 13:359-60.  
16 Ibn Ḥajar, ad-Durar, 3/278 (738).  
17 Al-Zirikl ī mistakenly refers to Sitt al-Quḍāh Maryam bint ʿAbd ar-Raḥmān as the sister of Muḥammad 
al-Adhraʿ ī while there is no relation between them. The same mistake has been committed by the editor of 
the Muʿjam of Maryam who quoted al-Ziriklī without acknowledging him. Al-Ziriklī, al-Aʿlām, 7:210.  
18 This list is taken from Ibn Ḥajar, al-Majmaʿ  al-Muʾ assis, 2:559-571, cf. ʿAzzūz, Juhūd, 400-404. 
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• the Juzʾ  of Ibn Nujayd (d. 365/975)”; 
• “Al-Muntaqā min al-Juzʾ al-Awwal min Ḥadīth Ibn Akhī Mīmī”; 19 
• the nineteenth and twentieth portions of the work entitled “al-Khilaʿiyyāt”;20 
• a portion of the work entitled “Ḥadīth ʿ Amr ibn Dīnar (d. 126/743)” compiled by 

Abū Bakr ash-Shāfi ʿī; 
• “Juzʾ  al-Arbaʿ īn” of ath-Thaqafī compiled by al-Ḥaddād;21 
• Al-Arbaʿ ūn of Imām al-Ḥaramayn (d. 478/1085)”; 
• the ninth and tenth portions of the work entitled “ath-Thaqafiyyāt”;22 
• a portion of the work entitled “Imlaʾ Maʿmar ibn al-Fākhir (d. 564/1168)”; 
• the first portion of the work entitled “Amālī al-Maḥāmilī”23 with the narration of 

Abū ʿUmar ibn Mahdī from him; 
• the seventh and eighth portions of the work entitled “Ḥadīth Sufyān ibn ʿ Uyaynah 

(d. 198/813)”; 
• a portion of the work entitled “Fawāʾid al-Ḥāfiẓ Abī al-Faḍl Muḥammad ibn 
Ṭāhir (d. 507/1113)”; 

• a portion of the work entitled “Ḥadīth al-Anmāṭī24 wal-Qirmisīnī (d. 358/968)”;25 
• a portion of the work entitled “Ḥadīth ad-Dabbūsī”; 
• a portion of the work entitled “al-Juzʾ as-Sādis min Ḥadīth al-Mukhalliṣ (d. 

394/1003)”; 
• a portion which consists of six assemblies of the work entitled “Amālī Abī Saʿīd 

An-Naqqāsh (d. 414/1023”; 
• the “Arbaʿ ūn” collection of al-Bayhaqī; 
• “Al-Arbaʿ ūn al-Buldāniyyah” of Abū ʿAl ī al-Ḥasan ibn Muḥammad ibn 

Muḥammad al-Bakrī (d. 656/1258); 
• a portion of the work entitled “Sudāsiyyāt ar-Rāzī (d. 525/1130)”; 
• a portion of the work entitled “Musnad Ṣuhayb” of Abū ʿAl ī al-Ḥasan ibn 

Muḥammad ibn aṣ-Ṣabbāḥ al-Zaʿ farānī (d. 369/979); 
• a portion of the work entitled “Ḥadīth al-Ḥusayn ibn Yaḥyā ibn ʿ Ayyāsh al-Qaṭṭān 

(d. 334/945)”; 
• a portion of the work entitled “Ḥadīth ʿ Abd Allāh ibn Jaʿfar ibn Aḥmad ibn Fāris 

(d. 346/957)”; 
• a portion of the work entitled “Ḥadīth al-Qāsim Naṣr ibn Aḥmad al-Marjī”; 
• a portion of the work entitled “Ḥadīth Ibn al-Busrī (d. 474/1081)”;26 
• a portion of the work entitled “Khamsah min Shuyūkh ad-Dabbūsī”; 
• a portion of the work entitled “Muwāfaqāt Juzʾ adh-Dhuhalī”; 27 
• a portion of the work entitled “Muwafaqāt Abī Muṣʿab ʿ an Mālik fil-Muwaṭṭaʾ”; 

                                                           
19 Abū al-Ḥusayn Muḥammad ibn ʿAbd Allāh ibn al-Ḥusayn ad-Daqqāq al-Baghdādī (d. 390/999).  
20 A collection of 20 juzʾ s of Ḥadīth written by Abū al-Ḥasan ʿAl ī ibn al-Ḥasan al-Khilaʿī (d. 492/1098).  
21 Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Saʿīd al-Ḥaddād (d. 500/1106).  
22 A collection of 10 juzʾ s of Ḥadīth written by Abū ʿAbd Allāh al-Qāsim ibn al-Faḍl ibn Aḥmad ath-
Thaqafī (d. 489/1096). 
23 Abū ʿAbd Allāh ibn Ismāʿīl al-Maḥāmilī (d. 330/941).  
24 Muḥammad ibn ʿAbd Allāh ibn ʿ Al ī al-Anmāṭī.  
25 Abū Isḥāq Ibrāhim ibn Aḥmad ibn al-Ḥasan.  
26 Abū al-Qāsim ʿ Al ī ibn Aḥmad al-Baghdādī al-Bandār.  
27 Abū al-Ḥasan ʿAl ī ibn Ḥumayd ibn ʿAl ī adh-Dhuhalī (d. 452/1060).  
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• the fourth portion of the work entitled “Ḥadīth Ibn Ziyād al-Qaṭṭān (d. 350/961)” 
selected by ʿUmar al-Baṣrī; 

• a portion of the work entitled “ʿAshrat Aḥādīth muntaqāh min al-Muntaqā min 
Ḥadīth al-Layth (d. 175/791)” with the narration of ʿĪsā ibn Ḥammād from him;  

• the book of “Al-Arbaʿ īn li Muḥammad ibn Aslam”;  
• a portion of the work entitled “Ḥikāyat al-Maṣqalī”;28  
• the eleventh portion of the work entitled “Fawāʾid Abī aṭ-Ṭāhir Muḥammad ibn 

Aḥmad ibn Naṣr adh-Dhuhalī (d. 367/977)”; and 
• a portion of the work entitled “Muntaqā min Ḥadīth Abī Manṣūr ibn al-Wakīl wa 

Abī Ḥafṣ ibn al-Ḥaytham wa Abī al-Qāsim al-Khallāf” with the narration of al-
Ḥāfiẓ Abū Bakr ibn Mardawayh from them.29  

 
In addition to this list, Ibn Ḥajar provides us with another list in his al-Muʿjam al-

Mufahras,30 a collection of isnāds through which Ibn Ḥajar acquired authority to transmit 
specific works. The list includes the following works which he heard from Ash-Shaykhah 
Maryam or read to her: 
 

• “Mukhtaṣar al-Muzanī (d. 264/877)”;31 
• “Al-Muttafaq”32 of Abū Bakr Muḥammad ibn ʿ Abd Allāh al-Jawzaqī (d. 

388/998); 
• the “Muṣannaf”33 and “Rafʿ  al-Yadayn fī aṣ-Ṣalāh”34 of Ḥammād ibn Salamah; 
• “Al-Farāʾiḍ”35 of Muḥammad ibn Naṣr al-Marūzī (d. 294/906); 
• “Faḍāʾil al-Qurʾān al-ʿ Azīm”36 of Abū ʿUbayd al-Qāsim ibn Sallām (d. 224/838); 
• the “Musnad”37 of Isḥāq ibn Rāhawayh (d. 238/852); 
• the “Musnad”38 of Abū Bakr ibn Abī Shaybah (d. 235/849);  
• “Muʿjam aṣ-Ṣaḥābah”39 of Abū al-Qāsim al-Baghawī (d. 317/929); 
• the “Musnad”40 of Abū Bakr al-Bazzār (d. 292/905); “ʿUlūm al-Ḥadīth”41 of al-

Ḥākim An-Nīsābūrī (d. 378/988); “al-ʿIlal ”42 and “at-Tamyīz”43 both of al-
Bukhārī (d. 256/869); 

                                                           
28 ʿAl ī ibn Shujāʿ ibn Muḥammad al-Maṣqalī (d. 443/1051).  
29 ʿAzzūz, Juhūd, 400.  
30 Ibn Ḥajar, al-Muʿjam al-Mufahras, ed. Muḥammad Shakkūr al-Mayādīnī (Beirut: Muʾ assasat ar-Risālah, 
1998).  
31 Ibid., 41.  
32 Ibid., 48.  
33 Ibid., 50.  
34 Ibid., 61  
35 Ibid., 71. 
36 Ibid., 106.  
37 Ibid., 131.  
38 Ibid., 135.  
39 Ibid., 135.  
40 Ibid., 139.  
41 Ibid., 153.  
42 Ibid., 158.  
43 Ibid., 160.  
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• “Al-Jarḥ wa at-Taʿdīl”44 and “al-Ikhwah wal-Akhawāt”45 both of Ibn Abī Ḥātim 
ar-Rāzī (d. 327/938); 

• “Asmāʾ aṣ-Ṣaḥābah”46 of Muḥammad ibn ʿAbd ar-Raḥmān ad-Daghūlī; 
• “Al-Maʿārif ”47 of Ibn Qutaybah ad-Dīnawārī (d. 276/889); 
• “Tārīkh Miṣr”48 of Abū Saʿīd ʿAbd ar-Raḥmān ibn Aḥmad ibn Yūnus ibn ʿAbd 

al-Aʿlā; 
• a portion of the work entitled “Ḥadīth Ibn al-Muqayyar”;49 
• “Kifāyat al-Mutaʿabbid”50 of ʿAbd al-ʿAẓīm ibn ʿAbd al-Qawī al-Mundhirī (d. 

643/1246);51 
• “Dīwān al-Mutanabbī”52; and 
• the “Musnad”53 of al-Ḥasan ibn Sufyān An-Nasawī (d. 303/915). 
• In the Thabat of Shaykh Ṣubḥi ibn Jāsim al-Badrī as-Samarrāʾī, Ash-Shaykhah 

Maryam is quoted in the isnād of the transmission of Ibn Abī Ḥātim's al-ʿIlal .54 
She is also quoted in the isnād of Imām Muslim’s Maʿrifat al-Akhbār, Kitāb al-
Kunā, Kitāb al-Waḥadān, and Kitāb al-Ikhwah wal-Akhawāt.55  

 
From this listing of books, it is clear that Ash-Shaykhah Maryam's most notable 

lectures have given attention to Imām Muslim's collections of Ḥadīth. However, she was 
also famous for other collections. First and foremost among these, is al-Ḥadīth al-
Musalsal bil-Awwaliyyah. Ibn Ḥajar is noted for having heard the recitation of al-
ʾAwwaliyyah from her, among others. In this genre, the distinctive conditions of 
transmission relate to the practice that the first Ḥadīth that the teacher relates to the 
receiving person be the same Ḥadīth in a chain of first presentations from teacher to 
receiver, using the famous Ḥadīth  of ar-Raḥmah.56  
 

6.3. Transmission of Certain Ḥadīth Collections to Ash-Shaykhah Maryam 
Ibn Ḥajar, in his Al-Muʿjam al-Mufahras and al-Majmaʿ  al-Muʾ assis, did not only 

mention the collections that he transmitted from Ash-Shaykhah Maryam, but also how 
those collections had been transmitted to her. Ibn Ḥajar confirms that Ash-Shaykhah 
Maryam was a reliable authority for different Ḥadīth compilations from diverse genres.  

                                                           
44 Ibid., 166  
45 Ibid., 167. 
46 Ibid., 167.  
47 Ibid., 177.  
48 Ibid., 178.  
49 Ibid., 365.  
50 Ibid., 403.  
51 Abū ʿAbd Allāh Muḥammad ibn Muḥammad ibn Sulaymān al-Fāsī, Ṣilat al-Khalaf bi mawṣūl as-Salaf, 
ed. Muḥammad Ḥijj ī (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1998), 1:346. 
52 Ibid., 417.  
53 Ibid., 138  
54 Niʿmat al-Mannān fī Asānīd Shaykhina Abī ʿAbd ar-Raḥmān, ed. Muḥammad ibn Ghāzī ibn Dāwūd al-
Baghdādī. 1:21. 
55 Ibid., 1:22. 
56 John O. Voll, "ʿAbdallāh ibn Sālim al-Baṣrī and 18th Century Ḥadīth Scholarship." Die Welt des Islam 
42, no. 3 (2002): 362. An example of how this process is reported can be found in the first biography of 
Ash-Shaykhah Maryam's Muʿjam. 
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Among the works that Ash-Shaykhah Maryam transmitted are major Ḥadīth 
collections, including the Ṣaḥīḥ of Muslim which she heard from her teacher Al-Wādī 
Āshī. She also heard from her teacher al-Wānī his Mashyakhah along with the following 
works: the Juzʾ  of Ibn ʿ Arafah, the Makārim al-Akhlāq of aṭ-Ṭabarānī, the Amālī of al-
Maḥāmilī, the two Majlis of Abū ʿAbd ar-Raḥmān as-Sulamī and Abū Muḥammad ibn 
Bālūwayh, the Ḥadīth of Manṣūr ibn ʿAmmār, the Juzʾ  of Ibn Nujayd, al-Muntaqā min 
al-Juzʾ al-Awwal min Ḥadīth Ibn Akhī Mīmī, the Al-Arbaʿ īn of ath-Thaqafī, the Al-
Arbaʿ ūn of Imām al-Ḥaramayn, the Thaqafiyyāt, the Fawāʾid of Abū al-Faḍl Muḥammad 
ibn Ṭāhir, the Ḥadīth of al-Anmāṭī and al-Qirmīsīnī, the Al-Arbaʿ ūn as-Sughrā al-
Mukharrajah fī Aḥwāl ʿIbādi-llāhi taʿ ālā wa Akhbārihim of al-Bayhaqī, the Al-Arbaʿ ūn 
al-Buldāniyyah, the Musnad of Ṣuhayb, the Ḥadīth of ʿAbd Allāh ibn Jaʿfar ibn Aḥmad 
ibn Fāris, and the Muwāfaqāt of the Juzʾ of adh-Dhuhalī, the Ḥikāyāt of al-Maṣqalī.57  

Ash-Shaykhah Maryam heard from her teacher ad-Dabbūsī his Muʿjam, along 
with the following works: the Khilaʿiyyāt, the Ḥadīth of ʿAmr ibn Dīnār, the Amālī of al-
Maḥāmilī, the Ḥadīth of Sufyān ibn ʿUyaynah, the Imlāʾ of Maʿ mar ibn Khālid, the 
Ḥadīth of al-Mukhalliṣ, the Amālī of Abī Saʿīd ibn An-Naqqāsh, the Sudāsiyyāt of ar-
Rāzī, the Ḥadīth of al-Ḥusayn ibn Yaḥyā ibn ʿAyyāsh al-Qaṭṭān, the Ḥadīth of Abī al-
Qāsim Naṣr ibn Aḥmad al-Marjī, the Muwāfqāt of Abī Muṣʿab, the ʿAshrat Aḥādith 
muntaqāh min al-muntaqā min Ḥadith al-Layth, the Al-Arbaʿ ūn of Muḥammad ibn 
Aslam, the Fawāʾid of Abī aṭ-Ṭāhir Muḥammad ibn Aḥmad ibn Naṣr adh-Dhuhalī, and 
the Muntaqā min Ḥadīth Manṣūr ibn al-Wakīl wa Abī Ḥafṣ ibn al-Haytham wa Abī al-
Qāsim al-Jallāb.58 From her teacher al-Ḥajjār, Ash-Shaykhah Maryam heard the Ḥadīth 
of Ibn Ziyād al-Qaṭṭān intiqā ʿUmar al-Baṣrī.59 

From the above illustration, we can conclude that two teachers figure prominently 
in the transmission of Ḥadīth collections to Ash-Shaykhah Maryam. These two teachers 
are al-Wānī and ad-Dabbūsī. Ibn Rāfi ʿ mentions that al-Wānī lived until he became a 
coveted authority among the surviving scholars.60 Ibn Ḥajar also comments on this by 
saying that Ash-Shaykhah Maryam heard a lot form al-Wānī and ad-Dabbūsī.61 In the 
Durar, he asserts that Ash-Shaykhah Maryam transmitted Ḥadīth to him from al-Wānī 
through attending al-Wānī’s auditions.62 Ad-Dabbūsī and al-Wānī were a sought-after 
source, as they were among those from whom Ibn Kathīr, the famous commentator on the 
Qurʾ ān, heard Ḥadīths,63 was the last to transmit from Ibn al-Muqayyar by hearing Ḥadīth 
from him.64 All this affirms that Ash-Shaykhah Maryam's reputation rested partly on her 
link to both ad-Dabbūsī and al-Wānī. 

In addition to al-Wāni and ad-Dabbūsī, there are two other teachers who played a 
great role in Ash-Shaykhah Maryam's career, namely al-Wādī Āshī (749/1338)65 and al-

                                                           
57 Ibn Ḥajar, al-Majmaʿ  al-Muʾ assis, 2:560-70.  
58 Ibid. 
59 Ibid. 
60 Ibn Ḥajar, ad-Durar, 3:90. 
61 As-Sakhāwī, aḍ-Ḍawʿ , 12:124  
62 Ibn Ḥajar, ad-Durar, 3:90. 
63 Ibn Ḥajar, ad-Durar, 1:374. 
64 Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī, Tabṣīr al-Muntabih bi Taḥrīr al-Mushtabih, ed. Muḥammad ʿAl ī an-Najjār 
(Beirut: al-Maktabah al-ʿIlmiyyah, n.d.), 568. 
65 His full name is Muḥammad ibn Jābir ibn Muḥammad ibn Qāsim ibn Aḥmad ibn Ibrāhīm ibn Ḥassān al-
Wādi Āshī. See biography no. 229; Ibn Ḥajar, ad-Durar, 3:413-4. 
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Ḥajjār (730/1329).66 Al-Wādī Āshī is best known as Ibn Jābir or Ṣāḥib ar-Riḥlatayn (the 
one who made two journeys). His nisbah is taken from his origin in the Andalusian city 
of Guadix.  

 
Al-Ḥajjār, from the city of Damascus, was a famous transmitter of Ḥadīth. 

Students from all countries travelled to hear him. We are told that when he died, the level 
of scholarship declined.67 He was among those who had heard the Ṣaḥīḥ from Ibn al-
Zabīdī (d. 649/1251), another prominent muḥaddith. Al-Ḥajjār's repute was such that he 
narrated the Ṣaḥīḥ of al-Bukuārī no less than seventy times in Damascus, aṣ-Ṣāliḥiyyah, 
Cairo, Ḥamāh, Baʿ labakk, Ḥomṣ, Kafr Baṭnā, and other surrounding regions.68 Finally, it 
is safe to conclude that Ash-Shaykhah Maryam's appearance in the abovementioned 
isnāds signifies that she acquired permission to transmit these works. 

The subjects covered by these compilations underscore that her reputation was 
based on the transmission of a range of works in diverse areas of Islamic knowledge. She 
transmitted personal collections of Ḥadīth, Musnads, al-Amālī, al-Arbaʿ ūn, al-Fāwaʾ id, 
al-Muwāfaqāt, and Sudāsiyyāt. This list includes works on ascetic piety, such as the book 
of Makārim al-Akhlāq of aṭ-Ṭabarānī. Ash-Shaykhah Maryam also transmitted 
mashyakhas, such as the mashyakhah of her teacher al-Wānī. 

 

6.4. The Beginning of Ash-Shaykhah Maryam’s Education 
As mentioned before, Ash-Shaykhah Maryam's father brought her to the 

assemblies of Ḥadīth scholars, but it is not clear at what age exactly. However, in the 
Muʿjam, there is a reference to two teachers who died in the year 722/1322 when Ash-
Shaykhah Maryam was three.69 In the Dhayl at-Taqyīd, al-Fāsī mentions that Ash-
Shaykhah Maryam heard from al-Wānī when she was five.70 This indicates that Ash-
Shaykhah Maryam’s career as a muḥaddithah began surprisingly early.  

Five of Ash-Shaykhah Maryam’s teachers are named in the biographical sources, 
and by the time she was sixteen, all of them had died. Al-Wānī died by the time she was 
nine, ad-Dabbūsī when she was ten, al-Ḥalabī when she was sixteen, at-Taqī aṣ-Ṣāʾigh 
when she was six, and al-Ḥajjār71 when she was eleven. She was the last to transmit from 

                                                           
66 His full name is Aḥmad ibn Abī Ṭālib ibn Niʿmah ibn Ḥasan ibn ʿAl ī ibn Bayān aṣ-Ṣāliḥī al-Ḥajjār. See 
biography no. 14; Ibn Ḥajar, ad-Durar, 1:142-3.  
67 Ruth Roded, Women in Islam and the Middle East: A Reader (New York: I.B. Tauris & Co.Ltd, 1999), 
133.  
68 Asma Sayeed, "Women and Ḥadīth Transmission", 84. 
69 See biographies no. 141 and 251.  
70 Taqī ad-Dīn Abū aṭ-Ṭayyib Muḥammad ibn Aḥmad al-Makkī al-Fāsī, Dhayl at-Taqyyīd fi Ruwāt as-
Sunan wal-Masānīd, ed. Kamāl Yūsuf al-Hūt (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1990), 1:64. 
71 The editor of as-Sakhāwī’s aḍ-Ḍawʾ  al-Lāmiʿ , on which Ash-Shaykhah Maryam’s biographies in other 
sources is based, mistakenly read the text "wa ajāza lahā at-Taqī aṣ-Ṣāʾigh wa ghayruhu min musnidī Miṣr 
wal-Ḥijāz, wa ghayruhu minal-ʾAʾimmah bi Dimashq." The context suggests that at-Taqī aṣ-Ṣāʾigh and 
other scholars from Egypt granted her an ijāzah, al-Ḥajjār and other scholars from Damascus also granted 
her an ijāzah. So the text should be read as follows: "wa ajāza lahā at-Taqī aṣ-Ṣāʾigh wa ghayruhu min 
musnidī Miṣr, wal-Ḥajjār wa ghayruhu minal-aʾimmah bi Dimashq." The only editor who read it this way 
is Ḥasan Ḥabashī, the editor of Ibn Ḥajar’s Inbāʾ al-Ghumr. He gave the reason for this reading as that 
Ash-Shaykhah Maryam is not reported to have traveled to al-Ḥijāz. Ibn Ḥajar, Inbāʾ al-Ghumr, 2:254, note 
5.  
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most of these scholars.72 Abū al-ʿ Alāʾ al-Faraḍī (d. 700/1300), heard Ḥadīths from ad-
Dabbūsī (d. 729/1328) and Ash-Shaykhah Maryam heard also from ad-Dabbūsī. There is 
a span of 100 years between their deaths. This is an example of what is known in Ḥadīth 
literature as as-Sābiq and al-Lāḥiq (early and late students of transmitters).73 Al-Fāsī 
asserts that Ash-Shaykhah Maryam was a unique example of the Egyptian teachers in this 
regard.74 Ibn aṣ-Ṣalāḥ defines this category of Ḥadīth as "those from whom two 
transmitters relate, one early and one late, with a great difference between their dates of 
death. So, there is a great difference in the time interval between them. Both transmit 
from the same person, even if the later one of them is not regarded as a contemporary of 
the first or a member of his generation."75 

There is a reference in the sources to a certain Nāsir ad-Dīn ibn Samʿūn76 as one 
of her teachers, but no biographical information is found in the Muʿjam or any other 
source except in al-Zirlikī’s al-Aʿlām.77  

From the entries of Ash-Shaykhah Maryam in different biographical dictionaries, 
it is clear that she began her education, especially attending the auditions of scholars, at 
an early age. She mentions in the Muʿjam that she heard a certain Ḥadīth from her teacher 
Abū An-Nūn ad-Dabbūsī in the year 726/1325, i.e. when she was seven.78 

The phenomenon of transmission authority passing from the very old to the very 
young has been observed during the Mamluk period.79 Sayeed observed: “Written 
transmission enabled individuals who could not independently participate in the oral 
transmission of knowledge to do so. For example, fathers could obtain certification for 
young children who had not yet acquired the ability to speak, read, or write, and husbands 
could do the same for wives and daughters who were less likely to undertake long 
journeys to seek out scholars. In cases where infants and toddlers were brought to hear 
texts to maintain the façade of oral transmission, it was the written text and not the 
hearing of it by fledglings that guaranteed the accurate transfer of knowledge. Due to the 
prevalent notion that the written text would guarantee what orality and memory had for 
the early generations of Muslims, even unborn children could participate in this liberal 
transfer of authority.”80 

It is difficult to imagine that those who were granted ijāzahs at an early age 
meaningfully studied or even memorized (without comprehension) the works for which 
they were granted certificates before the age of five.81 

The number of female teachers mentioned in the Muʿjam is twenty-eight out of 
three hundred and nineteen.82 The death dates of four of them are unknown.83 The 

                                                           
72 Ibn Ḥajar, Inbāʾ al-Ghumr, 2:254.  
73 Al-Maqrīzī, Durar al-ʿUqūd, 470. 
74 Al-Fāsī, Dhayl at-Taqyyīd, 1:65. 
75 Ibn aṣ-Ṣalāḥ, An Introduction, 235. Al-Khaṭīb al-Baghdādī has a book on this category of Ḥadīth titled: 
As-Sābiq wal-Lāḥiq fī tabāʿudi mā bayna wafāti rāwiyyan ʿan shaykhin wāḥid, ed. Muḥammad ibn Maṭar 
al-Zahrānī (Riyadh: Dār aṣ-Ṣamīʿi, 2000).  
76 See as-Sakhāwī, aḍ-Ḍawʾ , 12:124; Ibn Ḥajar, Inbāʾ al-Ghumr, 2:254; Ibn Ḥajar, Dhayl ad-Durar al-
Kāminah, 138.   
77 His name is Muḥammd ibn Aḥmad in Samʿūn (d. 737/1337). He was a mathematician and an 
astronomer. Al-Zirilkī, al-Aʿlām, 5:325.  
78 See biography no. 3.  
79 Asma Sayeed, "Women in Ḥadīth Transmission”, 88. 
80 Asma Sayeed, Shifting Fortunes, 238-9. 
81 For more on this point see 6.6. below. 
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confirmed death dates for the other female teachers indicate that Ash-Shaykhah 
Maryam's contact with them must have occurred when she was young; Ḥafṣah bint 
ʿUbayd and Sharīfah bint Abī al-Barakāt died by the time Ash-Shaykhah Maryam was 
five, Lawzah bint ʿAbd Allāh by the time she was six, Dunyā bint Yūsuf al-Hakkārī by 
the time she was seven, Zaynab bin ʿAbd Allāh by the time she was twelve, Muʾnisah 
bint ʿAl ī by the time she was thirteen, Ḥabībah bint ʿAbd ar-Raḥmān al-Maqdisiyyah, 
Khadījah bint Ibrāhīm al-ʿ Asqalānī and Fātimah bint Fakhrāwar by the time she was 
fourteen, Sitt ash-Shām Khadijah bint ʿAl ī, Sitt al-ʿ Abīd bint ʿUmar ibn Abī Bakr ad-
Dunaysīr, Fāṭimah bint ʿAbd ad-Dāʾim, and Khadījah bint ʿ Uthmān ibn at-Tuzarī by the 
time she was fifteen, Sitt al-ʿUjm Fāṭimah bint Muḥammad by the time she was eighteen, 
Khadījah bint Fakhrāwar and Sitt al-ʿArab ʿĀishah bint ʿAl ī aṣ-Ṣanhājī by the time she 
was twenty.84 

Upon comparison with male biographies in the same Muʿjam, it is worth noting 
that the criteria used to justify the inclusion of these female teachers are the same as those 
used in the case of the male teachers. Female teachers included in the Muʿjam are 
described as being from families which were known for a tradition of learning and 
producing religious knowledge.  

Ash-Shaykhah Maryam heard Ḥadīths from teachers who were skilled in the field 
of medicine.85  

From one of the extracts mentioned in the Muʿjam, we learn that Ash-Shaykhah 
Maryam happened to travel to Damascus before the year 736/1335 to take Ḥadīth from 
ʿAbd ʿAl-Az īz ibn ʿ Abd Al-Laṭīf al-Ḥarrānī86, and maybe other scholars, as the Muʿjam 
has so many teachers who either lived or died in Damascus.  

Ash-Shaykhah Maryam received Ḥadīth also from four members from as-Sunhājī 
family. She heard from Muʾnisah bint ʿAl ī,87 her son ʿAbd Allāh ibn ʿ Al ī ibn ʿ Umar aṣ-
Ṣunhājī,88 ʿĀʾishah bint ʿAl ī ibn ʿUmar aṣ-Ṣunhājī,89 Khadījah bint ʿ Al ī ibn ʿUmar aṣ-
Ṣunhājī,90 and Hājar bint ʿ Al ī ibn ʿ Umar aṣ-Ṣunhājī.91 The sources tell us this family had 
their origins in the Maghrib.92 Some members of this family lived in Egypt, for example, 
ʿĀʾishah died in Egypt,93 and Hājar used to teach in Cairo.94  

 

                                                                                                                                                                             
82 See biographies no. 63, 66, 69, 83, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 112, 192, 19٥5, 
196, 197, 198, 199, 200, 304, and 308.  
83 See biographies no. 69, 91, 98, and 200. 
84 For the sources, see the notes in our appended edition. 
85 Ibn Ḥajar comments on Muḥammad ibn ʿUthmān ibn Aḥmad ibn ʿUthmān al-Miṣrī that he belonged to 
family famous for practicing medicine. See biography no. 255. See also biography no. 206.  
86 Biography no. 146.  
87 Biography no. 304. 
88 Biography no. 128. 
89 Biography no. 192. 
90 Biography no. 94. 
91 Biography no. 308. 
92 Adh-Dhahabī, Siyar, 19:264. 
93 Ibn Ḥajar, Ad-Durar, 2:237 (2089). 
94 See biography no. 308. 
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6.5. Ash-Shaykhah Maryam’s Students 
Although it is likely that Ash-Shaykhah Maryam convened assemblies for many 

students, she appears in the biographies of twenty-three students; three of them are 
female students. Twenty of these students are culled from as-Sakhāwi’s aḍ-Ḍawʾ . 

  
Ash-Shaykhah Maryam's Male Students 

Ash-Shaykhah Maryam's teaching career has left few traces in published sources. 
Like many scholars, students of Ḥadīth sought out Ash-Shaykhah Maryam's transmission 
authority. Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī is perhaps her best-known student. Adh-Dhahabī 
confirms that Ibn Ḥajar heard the Ṣaḥīḥ collection of al-Bukhāri from a group of 
Egyptian scholars including Ash-Shaykhah Maryam after the year 790/1388,95 i.e. when 
Ash-Shaykhah Maryam was over seventy. 

The author of Dhayl at-Taqyīd, Abū aṭ-Ṭayyib Muḥammad ibn Aḥmad al-Makkī 
al-Fāsī (d. 832/1428) was also another famous student. In his autobiography, he 
mentioned some books that he transmitted on the authority of Ash-Shaykhah Maryam 
such as al-Arbaʿ ūn al-Buldāniyyah of as-Silafī, al-Arbaʿ ūn ath-Thaqafiyyah and the Juzʾ  
of al-Ḥasan ibn ʿArafah. 

In his al-Buldāniyyāt, as-Sakhāwī gave the name of Abū al-ʿ Abbās Aḥmad ibn 
Muḥammad ibn Yūsuf al-ʿUqbī (d. 861/1456)96 as one of those who heard from Ash-
Shaykhah Maryam.97 Ibrāhīm ibn ʿAbd Allāh ibn Aḥmad ibn ʿAl ī al-ʿ Iryānī (d. 
852/1448) is said to have been brought to the assembly of Ash-Shaykhah Maryam.98 Ibn 
Abī al-Iṣbiʿī Ḥusayn ibn ʿAl ī ibn Yūsuf (d. 856/1452) was granted an ijāzah by Ash-
Shaykhah Maryam ca.788/1386).99 Aḥmad ibn Yaʿqūb al-Iṭfīḥī, who was born in the year 
790/1388, was brought to hear Ḥadīths from Ash-Shaykhah Maryam.100 Khalīl ibn 
Muḥammad ibn Muḥammad al-Ashqar (d. 820/1417) read Ḥadīth in the presence of Ash-
Shaykhah Maryam.101 Ash-Shaykhah Maryam was credited with giving an ijāzah to ʿ Abd 
as-Salām ibn Dāwūd ibn ʿ Uthmān al-Maqdisī (d. 850/1446).102 

ʿAbd al-Ghannī ibn Ibrāhīm ibn Aḥmad al-Barmāwī (d. 856/1452) was brought 
by his father to hear Ḥadīths from Ash-Shaykhah Maryam.103 Muḥammad ibn 
Muḥammad ibn ʿAl ī al-Ḥarīrī (d. 864/1459)104 and Abū Bakr ibn Aḥmad ibn ʿAbd Allāh 
al-Zakī (d. 838/1434) also heard Ḥadīths from Ash-Shaykhah Maryam.105  

Bulliet notes a trend among Ḥadīth teachers to have young students, particularly 
in their final years of teaching. The teachers that Ḥadīth students had at a young age 
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appear frequently in their biographies.106 In Ash-Shaykhah Maryam's case, we are told 
that she gave a certificate to Muḥammad ibn Mūsā ibn ʿ Ali al-Y āfi ʿī (d. 823/1420) when 
he was young.107  

Ash-Shaykhah Maryam's reputation attracted students traveling in the search of 
knowledge to her study circles. The Damascene scholar Muḥammad ibn Aḥmad ibn 
Qamāqim (d. 864/1459) heard Ḥadīth from her during his travels to Cairo.108 The Meccan 
scholar ʿAbd al-Qādir ibn Muḥammad ibn Aḥmad al-Fāsī (d. 827/1423) traveled with his 
brother ʿ Abd al-Laṭīf (d. 822/1419) to Cairo also to hear Ḥadīth from Ash-Shaykhah 
Maryam and other scholars of Ḥadīth.109 Another Meccan scholar, Muḥammad ibn 
Muḥammad ibn Aḥmad ibn Ẓahīrah (d. 802/1399) traveled to Cairo and he heard Ḥadīth 
from Ash-Shaykhah Maryam during his travel.110 

The Damascene scholar Muḥammad ibn ʿAbd Allāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad 
al-Qaysī (d. 842/1438) and the Meccan scholar Muḥammad ibn ʿAl ī ibn Muḥammad ash-
Shaybī (d. 837/1433) were awarded an ijāzah by Ash-Shaykhah Maryam.111 The Meccan 
scholar Idrīs ibn al-Ḥasan ibn al-Ḥasan ibn ʿAl ī ibn Abī Ṭālib (d. 832/1429) is reported to 
have heard Ḥadīths from Ash-Shaykhah Maryam in Cairo.  

Ash-Shaykhah Maryam is mentioned among a list of scholars who gave a 
certification to Ibn Zabraq Aḥmad ibn Muḥammad ibn Yaʿqūb (d. 840/1436) ca. 
788/1386.112 Muḥammad ibn ʿAl ī ibn ʿ Abd al-Karīm ibn Ẓahīrah, from Mecca, and ʿAbd 
All āh ibn Muḥammad ibn ʿĪsā at-Tāʾif ī, from At-Tāʾif, (d. 840/1436) were also given an 
ijāzah by Ash-Shaykhah Maryam ca. 794/1319.113  

The death dates of these students indicate that they studied with her in her late 
age. Ibn Ḥajar, for example, heard from her after the year 790/1388, i.e. when she was 
over seventy.  

  
Ash-Shaykhah Maryam's Female Students: 

Ash-Shaykhah Maryam's teaching career continued until after the year 797/1395. 
Ash-Shaykhah Maryam and her brother Muḥammad appear in the biography of Sitt al-
ʿIrāq bint Aḥmad ibn Muḥammad al-Bālisī (d. in Mecca 867/1462) as having awarded 
her an ijāzah after the year 797/1395.114 Ash-Shaykhah Maryam also appears in the 
biography of a Meccan, Ghuṣūn bint ʿ Al ī An-Nūwayriyyah (d. 855/1451).115 Ghuṣūn was 
born in the year 794/1392, which means that her meeting with Ash-Shaykhah Maryam 
must have taken place between the years 794 to 805. This is another indication of the 
continuation of Ash-Shaykhah Maryam's teaching career until the beginning of her 
eighties. Another female student is Hājar bint Muḥammad ibn Muḥammad al-Maqdisī (d. 
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874/1468), who is mentioned as having heard or attended the sessions of Ash-Shaykhah 
Maryam.116 

From the biographies of Ash-Shaykhah Maryam's students, we can figure out the 
geographical extent of her reputation. Some of the students went to see Ash-Shaykhah 
Maryam in Cairo and she met some of them in the cities of their origin. If Ash-Shaykhah 
Maryam had not convened assemblies in such places, it is possible that her students 
recounted her reputation after returning home from travels in which they encountered her. 
A good reconstruction of Ash-Shaykhah Maryam's network of students and teachers 
places her in the scholarly elite of Cairo. It also reveals her connection with scholars from 
other cities. 

Ash-Shaykhah Maryam’s teaching career indicates that in the intervening years 
between her childhood and seniority, she must have continued her search for knowledge 
by studying the works for which she was awarded ijāzahs to transmit for her students 
without undertaking any teaching activities, i.e. she did not teach during the period of her 
sexual maturity. 

To conclude, the different accounts tell us that Ash-Shaykhah Maryam conducted 
her activities in different settings with both men and women and after being authorized 
by her teachers to transmit the knowledge she acquired from them, she would go on to 
teach both men and women. This means that she was empowered by certain conditions 
that did not see a gender barrier in acquiring religious knowledge and instructing others.  
 

6.6. Elevation (ʿuluww)117  
From the various narrations extracted  in the Muʿjam, we notice that most of these 

narrations are characterized by having shorter isnāds. This helps us understand the 
phenomenon of elevation (ʿuluww). Students of Ḥadīth sought after older teachers who 
had a (comparatively) shorter narrative string. Therefore, "Ḥadīth education must begin at 
a young age for the chains of authorities to be shorter than one’s colleagues, because 
one’s chances later in life as a teacher will depend on how short his chain of authorities 
is."118  

Throughout the Muʿjam, we encounter expressions like wa akhbarana bihi ʿāliyan 
(this (ḥadīth) was narrated to us through a high isnād by…),119 hādhā ḥadīth ʿ ālin jiddan, 
(this ḥadīth has a very high isnād),120 fa waqaʿa lanā badalan ʿāliyan (we reported this 
ḥadīth through a higher isnād from another teacher than that of al-Bukhārī or Muslim's 

                                                           
116 Ibid., 12:132.  
117 For a detailed discussion on elevation, see Asma Sayeed, Shifting Fortunes, 264-273. For the 
morphology of the terms used by early Ḥadīth scholars to express elevation and its opposite, see Leonard 
Librande, "The Categories of High and Low as Reflections on the Riḥlah and Kitābah in Islam," Der Islam 
55 no. 2 (1978): 267-80. See also Eerick Dickinson, "Ibn aṣ-Ṣalāḥ Ash-Shaahrazūrī and the Isnād." Journal 
of American Oriental Soceity 122 (2002): 481-505. The library of Leiden university has a good treatise on 
elevation entitled "Faḍl al-aḥad fil-ʿilm bi-ʿulwwu as-Sanad" by Muḥammad ibn ʿAl ī ibn Faḍl al-Ḥusaynī, 
44 folio, (27) 
118 Recep Sentruk, "Narrative Social Structure: Anatomy of the Ḥadīth Transmission Network, CE 610-
1505" unpublished Ph.D. dissertation, Colombia University, 1998), 102  
119 See the Ḥadīths cited in biographies no. 1, 4, 27, 75, 133, 179, and 181. 
120 See the Ḥadīth cited in biography no. 2. 
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teacher),121 ʿalā al-muwāfaqah122 or fa waqaʿa lana muwāfaqatan,123 (we reported this 
ḥadīth from the teacher of, for example, Imām Muslim with a number of masters less 
than the number of masters if he transmits from Imām Muslim directly.) This frequency 
reflects Ash-Shaykhah Maryam’s quest for short isnāds. Searching out short isnāds 
became a phenomenon. Therefore, the significance of the term isnād ʿālī (lit. "high" or 
elevated chain of transmission) evolved to place emphasis on the number of narrators in a 
chain over and above other considerations.124 

On the elevated isnād, Ibn aṣ-Ṣalāḥ (d. 643/1245) remarked: "Seeking elevation in 
Ḥadīth is a sunnah. For that reason, undertaking journeys was recommended. Aḥmad ibn 
Ḥanbal said: "Seeking an elevated isnād is a sunnah from those who came before." 
Indeed, we heard that in his final illness Yaḥyā ibn Maʿ īn was asked, "What do you 
desire?" He replied, "An empty house and an elevated isnād."125 Ibn aṣ-Ṣalāh went on to 
clarify the importance of elevation by stating that: "Elevation keeps defectiveness away 
from the isnād, because it is possible for defectives to come, either inadvertently or 
deliberately, from every transmitter in the isnād. Therefore, a small number of 
transmitters represents a small number of sources of defectiveness and a large number of 
men represents a large number of sources of defectiveness."126  

Of the five categories of elevation mentioned by Ibn aṣ-Ṣalāḥ, I will focus on the 
third, related to the transmission of one or both of the Ṣaḥīḥs of al-Bukhārī and Muslim 
or other famous authoritative books: the agreement (muwāfaqah), "substitutions" (abdāl), 
"equivalence" (musāwah), and "hand-shaking" (muṣāfaḥah). These are types of 
“elevation” which have become famous and are often referred to in the sources.127  

The two sub-categories of “agreement” and “substitutions” are used frequently in 
the Muʿjam. The technical term of “agreement” refers, for instance, to cases when a 
Ḥadīth comes to you from the teacher who transmitted it to Imām Muslim with an 
elevated isnād with fewer intermediaries than the Ḥadīth would have when you related it 
through Imām Muslim from his teacher. An example of substitutions would be that for a 
particular Ḥadīth the same elevation as described above comes to you from a teacher 
other than the teacher of Imām Muslim.128 Of the first sub-category of elevation that is of 
agreement, there are eight Ḥadīths mentioned in the Muʿjam. Of the second sub-category 
of elevation of substitutions there are twenty-five examples mentioned throughout the 
Muʿjam. 

Sayeed notes that ar-Rāmahurmuzī and al-Ḥākim emphasized the importance of 
travel, orality, and the personal exertion as conditions to obtain elevation. By that, they 
were reflecting the standards and milieu familiar to the early scholars of Ḥadīth 
transmission. But because these standards were observed strictly, women were barred 

                                                           
121 See the Ḥadīths cited in biographies no. 2, 5, 11, 22, 23, 28, 36, 37, 60, 64, 73, 75, 76, 102, 104, 110, 
114, 122, 147, 175, 179, 180, 184, 305, and 311.  
122 See the Ḥadīths cited in biographies no. 16, 88, 105, 132, 145, and 181. This is when one’s isnād was 
identical to that of one of the great compilers beginning at the level of the shaykh of the compiler. Asma 
Sayeed, Shifting Fortunes, 271, note 139. 
123 See the Ḥadīths cited in biographies no. 20 and 21. 
124 Asma Sayeed, Shifting Fortunes, 263. 
125 Ibn aṣ-Ṣalāḥ, An Introduction, 183. 
126 Ibid. 
127 Ibid.  
128 Ibid., 184. 
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from the field. However, from the end of the fifth to the seventh century, the very 
definition of elevation was under revision and increasingly came to refer to a short chain 
of transmission without the scrutiny of the type of transmission involved (oral or written) 
and without taking into account whether the authority was granted directly or procured by 
an intermediary.129 This change affected the possibility for women to acquire elevation in 
Ḥadīth transmission.130 

In the case of Ash-Shaykhah Maryam, her fame derived from her isnād of certain 
Ḥadīths reported in al-Bukhārī, Muslim, Ibn Mājah, at-Tirmidhī, and an-Nasāʾī. The 
Muʿjam highlights two specific categories of isnāds, i.e. an isnād which has nine 
transmitters and an isnād which has ten transmitters. An example of the first is the 
following narration: 

“Ash-Shaykhah Maryam said: Abū An-Nūn informed us, Abū al-Ḥasan informed 
him by way of ijāzah from al-Mubārak ibn al-Ḥasan, from Abī Muḥammad ibn ʿAbd 
All āh ibn Muḥammad that al-Kinānī and Ibn Ḥatatah transmitted to him that Abū al-
Qāsim al-Baghawī transmitted to them that Ṭālūt ibn ʿAbbād transmitted to him that 
Faddāl ibn Jubayr transmitted to him that he heard Abū Umāmah Saʿd ibn ʿ Ajl ān saying 
that I heard the messenger of God (peace be upon him) saying: ‘If you guarantee me six 
things on your part, I shall guarantee you Paradise. Speak the truth when you talk, keep a 
promise when you make it, when you are trusted with something fulfill your trust, avoid 
sexual immorality, lower your eyes, and restrain your hands from injustice.’"131  

An example of the isnād with ten transmitters is the following Ḥadīth: 
Abū Bakr ibn al-ʿIzz Ibrāhīm ibn Abī ʿUmar informed us by way of ijāzah that his 

father, his uncle Abū al-Faraj, ʿAl ī ibn Aḥmad, Aḥmad ibn Shaybah, ʿAbd al-Wahhāb ibn 
an-Nāṣiḥ, and Abū Bakr al-Harawī said that Abū al-Yamān Zayd ibn al-Ḥusayn al-Kindī 
and ʿ Umar ibn Muḥammad ibn al-Muʾadhdhin said that Abū Bakr ibn Muḥammad ibn 
ʿAbd Allāh al-Anṣāri informed them that Ḥumayd transmitted to him from Anas that he 
said: "When the Prophet (peace be upon him) arrived in Madinah Umm Sulaym took me 
to the Prophet and said: "O messenger of God, this is Anas an intelligent scriber, take him 
to serve you." Anas said: 'The Prophet accepted me.'"132 

Thus, Ash-Shaykhah Maryam's Muʿjam offers an authentic testimony to the 
importance of seeking higher isnāds in Ḥadīth literature. 

 

6.7. Methods of Receiving Ḥadīth 
Ibn Ḥajar extracted one Ḥadīth or so with an elevated isnād from various works 

that Ash-Shaykhah Maryam had been authorized to transmit. As mentioned above, the 
Muʿjam is a valuable source for checking the authenticity of the Ḥadīths mentioned 
throughout it. The Muʿjam includes 151 narrations. Of the 28 female teachers, from 
whom Ash-Shaykhah Maryam received knowledge, Ibn Ḥajar quotes reports from 8 
teachers only.133 In four cases, Ibn Ḥajar gives the beginning of the isnād but does not 

                                                           
129 Asma Sayeed, Shifting Fortunes, 267-8  
130 Ibid., 272. 
131 Entry no. 3. The narration is reported in aṭ-Ṭabarī, al-Muʿjam al-Awsaṭ, 6:94 (2638). Enumeration is 
according to Shamela library. 
132 Enrty no. 119. The narration is reported in ʿAbd ar-Raḥīm ibn al-Ḥusayn ibn ʿAbd ar-Raḥmān al-ʿ Irāqī, 
Al-Arbaʿ ūn al-ʿ Ushāriyyah, ed. Badr ʿAbd Allāh al-Badr (Beirut: Dār ibn Ḥazm, 1993), 1:160. 
133 See biograophies no. 83, 92, 99, 102, 195, 196, 198, and 308. 
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complete it. Ibn Ḥajar cites 16 reports from Ash-Shaykhah Maryam’s teachers al-Wānī 
and ad-Dabbūsī; 8 from each.134 This is an indication of the close relation she had with 
both teachers and the role they played in her education. In one case, Ash-Shaykhah 
Maryam provided Ibn Ḥajar with an extract which she transmitted through five isnāds.135 
Though most of the reports were considered as authentic, Ibn Ḥajar cites one Ḥadīth and 
gives the ruling that it has a weak isnād,136 and on another report, he says: “This is a 
mawqūf (halted Ḥadīth) and scholars doubted its isnād.”137 Ibn Ḥajar extracts one report 
through an isnād which has a teacher, his brother, and their father,138 and another one 
which has a teacher, his father, and Ash-Shaykhah Maryam transmitted it from them 
based on an ijāzah which they conferred on her.139 She also received Ḥadīth from two 
brothers such as Aḥmad ibn ʿ Al ī al-Kulwatātī140 and Abū Bakr ibn al-Kulwatātī;141 
Aḥmad ibn Ruḍwān al-Zinhār142 and his maternal brother Muḥammad ibn ʿAbd al-Ḥaqq 
ibn Shaʿbān ash-Shayyākh;143 ʿAtīq ibn ʿAbd ar-Raḥmān al-Makkī144 and Muḥammad 
ibn ʿAbd ar-Raḥmān al-Makkī;145 Abū al-Fatḥ al-Yaʿ murī146 and Abū Saʿīd al-
Yaʿmurī.147 This suggests the role of kinship networks in the transmission of Ḥadīth. 
Ash-Shaykhah Maryam also included an incomplete report which she heard from a 
teacher and his uncle.148  

Throughout the Muʿjam, Ibn Ḥajar, quoting the samāʿāt and ijāzāt which had 
been provided to him by Ash-Shaykhah Maryam, provides the different methods by 
which Ash-Shaykhah Maryam received Ḥadīth from her teachers. He uses expressions 
like akhbaranā (informed us) and ḥaddathanā (transmitted to us) to indicate the 
transmission of Ḥadīth through samaʿ (audition). Ibn aṣ-Ṣalāḥ views that this type of 
transmission is the most elevated according to the majority of scholars.149 On the different 
expressions used to indicate this type of transmission, Ibn aṣ-Ṣalāḥ quotes al-Qāḍī ʿIyāḍ 
as saying: "There is no dispute that in reference to this form of taking up Ḥadīth, it is 
permissible for the student who heard the teacher to say, 'He transmitted to us' 
(ḥaddathanā), 'He informed us' (akhbaranā), 'He told us' (anbaʾanā), (I heard X saying' 
(samiʿ tu fulānan yaqūlu), X said to us' (qāla lanā fulān), 'X mentioned to us' (dhakara 

                                                           
134 See biogrpahies no. 2 and 3. 
135 See the extract mentioned in biogrpahy no. 278. 
136 The Ḥadīth reads: "ʿAllamanī rasūl Allāh alfa bābin kullu bābin taftaḥu alfa bāb."  
137 See the Ḥadīth extracted in biogrpahy no. 314. 
138 The isnād has Ibrāhīm ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn Ismāʿīl al-Fayūmī, his brother Muḥammad 
and their father. See biography no. 54. 
139 The isnād has Muḥammad ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn Ismāʿīl al-Bakrī and his father. See 
biography no. 286. 
140 Biography no. 25. 
141 Biography no. 74. 
142 Biography no. 12. 
143 Biography no. 243. 
144 Biography no. 158. 
145 Biogrpaphy no. 246. 
146 Biography no. 282. 
147 Biography no. 284. 
148 The isnād has Muḥammad ibn ʿAbd al-Majīd ibn Khalaf ibn ʿAbd al-Wahhāb, his uncle ʿAbd Allāh ibn 
Khalaf and ʿUmar ibn Yaḥyā al-ʿ Utbī. See biography no. 252. For the uncle’s biography see no. 125. For 
ʿUmar’s biography see no. 190.  
149 Ibn aṣ-Ṣalāḥ, An Introduction, 97. 
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lanā fulān)"150 Al-Khaṭīb al-Baghdādī confirms that the expression 'samʿitu' (I heard so 
and so say) is the highest expression.151 This reflects the role of samāʿāt as an important 
source for the study of Ḥadīth transmission. The traditions of the Prophet were 
transmitted in small circles and in mass gatherings. Hence, the reading of and listening to 
Ḥadīth were considered an exceedingly esteemed performance because these meetings 
created a multi-generation social group.152 The social importance of this type of tradition 
is clearly highlighted by chroniclers as many obituaries include words to the effect that 
the deceased "had learned Ḥadīth with" or "read with" a well-known teacher."153 

In some other cases, Ash-Shaykhah Maryam confirms the method of transmission 
by the expression 'qirāʾtan ʿ alayhi wa anā asmaʿ' (It was recited to so and so while I was 
listening). This is another method of taking and receiving Ḥadīth; it is called 'al-qirāʾa 
ʿalā ash-Shaykh' (recitation to the teacher). Ibn aṣ-Ṣalāḥ said: Most of the transmitters 
call it "presentation" (ʿarḍ) since the reciter presents the Ḥadīth to the teachers just as the 
reciter presents the Qurʾān to the Qurʾān instructor. It makes no difference whether you 
are the reciter or someone else recites while you listen. You may recite from a book or 
from your memory. The teacher may have memorized the material recited to him or not. 
In the latter case, he or some other reliable individual should hold his text."154 Al-Khaṭīb 
al-Baghdādī said: "Most jurists and scholars of Ḥadīth hold that reading to the teacher is 
like hearing from him."155  

The usage of the expression 'qirāʾtan ʿalayhi wa naḥnu nasmaʿ' implies that she 
attended the assemblies of her teachers along with other colleagues; male and female. 
These two methods indicate oral transmission.  

Along with the expression akhbaranā, Ash-Shaykhah Maryam adds the word 
ijāzatan to emphasize that she was granted an ijāzah to transmit a particular Ḥadīth to 
others on behalf of her teacher. This is the third method of receiving Ḥadīth. Ijāzah 
signifies the teacher's permission to a student to transmit from him all his narrations or 
his writings. The ijāzah could be of several kinds: 

  
(a) Licensing a specific text to a specific person, where the teacher says, "I hereby 

license book X or the contents of this book list of mine to you." This is the highest type 
of ijāzah, and, according to Ibn aṣ-Ṣalāḥ, the later scholars are unanimous in allowing 
it.156 

(b) Licensing an unspecified text to a specific person: for instance the teacher 
says, "I hereby license everything I heard", or "everything I relate", "to you". According 
to Ibn aṣ-Ṣalāḥ, the majority of jurists and traditionists allow it.157  

(c) Licensing an unspecified person under a general designation: for instance, the 
teacher says, "I hereby license the Muslims," or "I hereby license everyone." According 
to Ibn aṣ-Ṣalāḥ, most scholars disallow this form of ijāzah.158  

                                                           
150 Ibid., 98. 
151 Nadwi, Al-Muḥaddithāt, 84.  
152 Yehoshua Frenkel, "Women in Late Mamluk Damascus", 411.  
153 Ibid. 
154 Ibn aṣ-Ṣalāḥ, An Introduction, 100. 
155 Al-Khaṭīb al-Baghdādī, al-Kifāyah, 259-60, here quoted from Nadwi, Al-Muḥaddithāt, 86.  
156 Ibn aṣ-Ṣalāḥ, An Introduction, 110.  
157 Ibid., 111. 
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In all the narrations mentioned throughout the Muʿjam, Ash-Shaykhah Maryam 
uses the terminology 'akhbaranā so and so ijāzatan', (so and so informed us while 
providing us permission to transmit the same information on his authority.)159 In one 
instance, Ash-Shaykhah Maryam uses the terminology 'fīmā ajāzahu lanā wa kataba bi 
khaṭṭihi' (in what he licensed us in his own handwriting) confirming that her ijāzah had 
been written or signed by the teacher himself.160 In eight other cases, Ash-Shaykhah 
Maryam uses the terminology of 'akhbaranā so and so idhnan' (So and so informed us by 
granting permission) to express ijāzah.161  

In one case, the Muʿjam confirms that the ijāzah was coupled with 
correspondence (mukātabatan)162 which is another type of receiving Ḥadīth. It consists of 
the teacher sending some of his Ḥadīths in his own handwriting to an absent student, or 
the teacher writing them for him while he is present.163 Correspondence took two forms. 
One of them was correspondence without licensing. The second was correspondence 
coupled with licensing.164 The second form applies to the case of Ash-Shaykhah Maryam.  

In order to indicate that the ijāzah was obtained without audition (for instance, by 
correspondence), Ash-Shaykhah Maryam uses the terminology 'ijāzatan in lam yakun 
samāʿan'165 (by way of licensing, even though I had not heard the text itself during an 
audition) or 'idhnan in lam yakun samāʿan'.166 

When it comes to poetry, Ash-Shaykhah Maryam uses the expression 
"anshadanā"167 (he recited to us). In one case, the recitation of verses was conveyed 
through an ijāzah coupled with writing from the teacher.168  

 

                                                                                                                                                                             
158 Ibid. For other forms of ijāzah, see Ibid., 111-117. For a classical commentary on ijāzahs, see Abū Ṭāhir 
Aḥmad ibn Muḥammad as-Silafī (d. 576), al-Wajīz fī Dhikr al-Mujāz wal-Mujīz, (Beirut: Dār al-Gharb al-
Islāmī, 1991). For the significance of ijāzahs in contemporary studies, see Aḥmad Ramaḍān Aḥmad, Al-
Ijāzāt wa at-Tawqīʿāt al-Makhṭūṭah fil-ʿUlūm an-Naqliyyah wal-ʿAqliyyah (Cairo: Wizārat ath-Thaqāfah, 
1986); ʿAbd Allāh al-Fayyāḍ, Al-Ijāzāt al-ʿIlmiyyah ʿ indal-Muslimīn (Baghdad: Maṭbaʿ at al-Irshād, 1967); 
Hisham Nashabi, "The Ijāzah: Academic Certification in Muslim Education," Hamdard Islamicus, Spring 
1985, 7-20; Jan Just Witkam, "The Human Element between Text and Reader: The Ijāza in Arabic 
Manuscripts", in Codicology of Islamic Manuscripts, ed. Yasin Dutton (London: 1995), 123-136. 
159 See biographies no. 1, 3, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 35, 36, 37, 
38, 41, 42, 45, 46, 48, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 64, 68, 72, 73, 75, 76, 77, 81, 83, 86, 88, 90, 100, 104, 105, 
107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 1123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 
132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 154, 158, 161, 162, 
163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 171, 172, 173, 175, 177, 179, 180, 181, 182, 184, 186, 194, 195, 196, 
198, 201, 215, 222, 225, 230, 243, 248, 251, 258, 262, 266, 278, 285, 286, 289, 291, 294, 297, 299, 302, 
305, 306, 308, 310, 311, 312, 313, 314, and 324.  
160 See biography no. 72. Ash-Shaykhah Maryam narrated some verses from her teacher Bilbān to the effect 
that he granted those who asked him for ijāzah to transmit the collections he narrated. These collections 
include the two Ṣaḥīḥs of al-Bukhārī and Muslim and the Juzʾ  of ar-Rāzī.  
161 See biographies no. 1, 116, 176, 188, 202, 230, 236, and 305.  
162 See biography no. 203.  
163 Ibn aṣ-Ṣalāḥ, An Introduction, 123.  
164 Ibid. 
165 See biographies no. 1, 179, 180, 186, 227, and 277.  
166 See biography no. 116. 
167 See biographies no. 3 and 260.  
168 See biography no. 262.  
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6.8. Ibn Ḥajar and Reading Certain Ḥadīths in the presence of Ash-Shaykhah 
Maryam 

By certain Ḥadīths, I mean specific texts of reports, not whole collections or ajzāʾ. 
In Aḥmad ibn Shaybān ar-Ramlī and Manṣūr ibn ʿ Ammar al-Wāʿiẓ’s entries in Lisān al-
Mīzān, Ibn Ḥajar quotes two specific Ḥadīths he heard from his teacher Ash-Shaykhah 
Maryam.169 In his al-Aḥadīth al-ʿ Asharah al-Ikhtiyāriyyah ʿushāriyyat al-Isnād, Ibn 
Ḥajar mentioned that he read the second and the tenth Ḥadīths in this collection, which 
have ten people in the isnād, to Ash-Shaykhah Maryam.170 In his Taghlīq at-Taʿlīq ʿalā 
Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Ibn Ḥajar quotes eight Hadiths which he transmitted on the authority of 
Ash-Shaykhah Maryam.171 

 

6.9. Ash-Shaykhah Maryam's Death 
Ash-Shaykhah Maryam died in 805/1402 at the age of eighty-four. Ibn Ḥajar praises her 
as a pious and chaste woman and one who had great love for knowledge.172 Kaḥḥālah 
describes her as pious and of good character.173 Ibn Fahd al-Makkī calls her Musnidat 
Miṣr (the authoritative transmitter of Egypt).174 According to al-Maqrīzī, she well 
deserved the great respect in which she was held, for she "stood alone (as a transmitter) 
from the majority of her teachers".175

                                                           
169 Ibn Ḥajar, Lisān al-Mīzān, ed. ʿ Abd al-Fattāḥ Abū Ghuddah (Bierut: Dār al-Bashāʾir al-Islāmiyyah, 
2002) 1:482 (546); 8:167 (7931).  
170 Ibn Ḥajar, al-Aḥadīth al-ʿ Asharah al-Ikhtiyāriyyah ʿ ushāriyyat al-Isnād, ed. Abū Muḥammad al-ʾAlf ī 
(n.p., n.d.) 1:7. The Ḥadīth is best known as the Ḥadīth of Jamrah bint ʿAbd Allāh al-Yarbūʿiyyah. For 
more on it, see ibid., 1:7.  
171 Ibn Ḥajar, Taghlīq at-Taʿlīq ʿalā Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, ed. Saʿīd ʿAbd ar-Raḥmān Mūsā al-Qazqī (Beirut: 
al-Maktab al-Islāmī, 1984) 3:48, 262, 265, 4:366, 367, 469, 5:296, 299.  
172Ibn Ḥajar, Inbāʾ al-Ghumr, 2:254-255.  
173 Kaḥḥālah, Aʿlām an-Nisāʾ, 5:37. 
174 Ibn Fahd al-Makkī, Laḥẓ al-Alḥāẓ, 1:142. Zakariyyah ʿUmayrāt in his introduction to adh-Dhahabī's 
Tadhkirat al-Ḥuffāẓ defines the term musnid as one who narrates traditions in his possession.174 
175 Al-Maqrīzī, Durar al-ʿUqūd, 470. 



90 

 

Edited Text 
  



91 

 

 
 

 

 

 

 

 معجم الشيخة مريم

  اإلسالم أبي الفضل أحمد بن علي العسقالنيحافظ تخريج 

  لها عن شيوخ السماع واإلجازة
   



92 

 

 
 

Title page of the Muʿjam 

  



93 

 

 

Fol. 1b 
  



94 

 

 
Fol. 19a 



95 

 

 

Fol 78a and end of the Muʿjam



96 

 

]أ/١[  

 األول من معجم الشيخة مريم

  تخريج حافظ اإلسالم أبي الفضل أحمد بن علي العسقالني لها عن شيوخ السماع واإلجازة 

  
 ]ب/١[

  بسم اهللا الرحمن الرحيم اللهم أعن ويسر يا كريم
  الحمد هللا والصالة والسالم على سيدنا رسول اهللا 

  الشيخ األول

  

  من لفظه، ١إبراهيم الميدوميحدثنا الشيُخ المسنُد األصيُل أبو الفتح محمد بن محمد بن  .١

إجازة، والعالمة أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن  ٢وهو أول حديث سمعُته منه، وأخبرنا عبد العزيز بن يوسف بن ذؤالة
أخبرنا الشيخ النجيب أبو الفرج عبد اللطيف : وهو أول حديث رويته عنهما، قالوا ٣إبراهيم بن حيدرة بن القماح إذنا،

بن الصيقل الحراني، وهو أول حديث سمعناه منه، حدثنا الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن بن عبد المنعم 
الجوزي، وهو أول حديث سمعته منه، حدثنا أبو سعد إسماعيل بن أبي صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن، وهو أول 

بو طاهر محمد بن محمد بن محمش، وهو أول حديث سمعته منه، حدثنا والدي، وهو أول حديث سمعته منه، حدثنا أ
حديث سمعته منه، حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بالل البزاز، حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، 

وهو أول حديث سمعته منه، حدثنا سفيان بن عيينة، وهو أول حديث سمعته منه، عن عمرو بن دينار، عن أبي 
: اهللا بن عمرو بن العاص، عن عبد اهللا بن عمرو أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالقابوس مولى عبد 

 هـ ٤».الراِحُموَن َيْرَحُمُهُم الرْحَمُن، اْرَحُموا َمن ِفي اَألْرِض َيْرَحْمُكْم َمن ِفي السَماءِ «

  
إبراهيم إجازة إن لم يكن سماعا، عن علي بن الحسين عن محمد بن ناصر وغيره، عن  وأخبرنا به عاليا يونس بن

أبو بكر محمد بن علي بن محمد بن النضر الديباجي، ثنا  ٥)أخبرنا(أحمد بن محمد بن أحمد بن النقْور، نا 
فيان، عن عمرو، عن أبي قابوس، حدثنا س آدم، أبو نصر محمد بن َحْمَدَوْيه المروزي، حدثنا محمود بن: ٦)حدثنا(

                                                           

؛ تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي، )٤١٧( ٤:١٥٧تاريخ، دائرة المعارف، بدون : ابن حجر، الدرر الكامنة، الهند: ترجمته في ١
معجم الشيوخ، تخريج شمس الدين أبي عبد اهللا ابن سعد الصالحي الحنبلي، تحقيق بشار عواد ورائد يوسف العنبكي ومصطفى إسماعيل 

  .٤٤٣-١/٤٣٨، )٢٠٠٤دار الغرب اإلسالمي : بيروت(األعظمي 
 .١٤٧انظر الترجمة رقم  ٢
 .٢٠٤الترجمة رقم  انظر ٣
محمد محيي الدين عبد : أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي السِجْستاني، سنن أبي داود، تحقيق ٤

البيهقي، السنن أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني ؛ ٤:٢٨٥) دار الفكر، بدون تاريخ: دمشق(الحميد 
 .٩:٧١، )٢٠٠٣دار الكتب العلمية، : بيروت(الكبرى، تحقيق محمد عبد القادر عطا 

  .وفي هذا النص سأوردها بدون اختصار "أنا"اعتاد المحدثون على اختصار كلمة أخبرنا وكتابتها  ٥
  .دون اختصاروفي هذا النص سأوردها ب "ناث"اعتاد المحدثون على اختصار كلمة حدثنا وكتابتها  ٦
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الراِحُموَن َيْرَحُمُهُم الرْحَمُن، اْرَحُموا َأْهَل «: سمعت عبد اهللا بن عمرو ُيحدُث عن النبي صلى اهللا عليه وسلم، قال
  هـ» .اللُه َوَمْن َقَطَعَها َقَطَعُه اللهُ اَألْرِض َيْرَحْمُكْم َأْهُل السَماِء، الرِحُم ُشْجَنٌة ِمَن الرْحَمِن، َفَمْن َوَصَلَها َوَصَلُه 

  ]أ/٢[

" الرحم شجنة"من طريق سفيان بن عيينة من غير تسلسل، ولم يذكر أبو داود  ٨والترمذي ٧حديث حسن، رواه أبو داود
  هـ . واهللا الموفق ٩وحكم أبو عيسى بصحته، وله متابعات وشواهد َتقّوى بها،. إلى آخره

  ه ١١.تسعين سنة ١٠...مات أبو الفتح سنة أربع وخمسين وسبعمائة عن
  

  الشيخ الثاني

  بي بكر الخالطي الصوفي المعروف بالوانيأخبرنا أبو الحسن علي بن عمر بن أ .٢
قراءة عليه وأنا أسمع، أخبرنا الحافظ أبو علي بن محمد بن أبي الفتوح، أخبرنا أبو حفص بن َطَبْرَزَد، أخبرنا أحمد بن 

ْيد، أبي غالب، أخبرنا عبد العزيز بن علي، أخبرنا أبو طاهر الذهبي، حدثنا أبو القاسم البغوي، حدثنا داود بن ُرشَ 
حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا األوزاعي، عن ُقرَة، عن الُزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا 

 ه» .ُكل َأْمٍر ِذي َباٍل َال ُيْبَدُأ ِفيِه ِباْلَحْمِد هللا َأْقَطع«: عليه وسلم، قال

  
وقد ُتوبع ُقرة  ١٣والنسائي ١٢رواه أبو عوانة في صحيحه الُمَخرج على كتاب مسلم من هذا الوجه، ورواه أبو داود أيضا

عن البغوي  ١٤عليه فارتقى، وهو حديث حسن اإلسناد في الجملة، ورواه أبو الحسن الدارقطني الحافظ في السنن
  هـ ١٥.فوافقناه

                                                           
 .٤/٢٨٥سنن أبي داود  ٧
دار إحياء التراث العربي، بدون : بيروت(محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، سنن الترمذي، تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون  ٨

 .٤/٣٢٣، )تاريخ
شيباني، المسند، تحقيق، شعيب األرناؤوط أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الللمزيد عن مشاهداته ومتابعاته، انظر  ٩

  .٣٤-١١/٣٣، )٢٠٠١مؤسسة الرسالة، : بيروت(وعادل مرشد، وآخرون 
 .ض لكنه ال يؤثر على المعنىبيا ١٠
: بيروت(، محمد بن رافع السالمي، الوفيات، تحقيق صالح مهدي عباس )٤١٧( ١٥٨-٤/١٥٧ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ١١

 . مولده في شعبان سنة أربع وستين وستمائة. ١/٧١، )١٩٨٢مؤسسة الرسالة، 
: المدينة المنورة(عبد الرحمن محمد عثمان أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، عون المعبود شرح سنن أبي داود، تحقيق  ١٢

لفية،  ٩/٢١٢٦، )١٩٦٨المكتبة الس. 
 ،)١٩٨٦مكتب المطبوعات اإلسالمية، : حلب(انظر أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، سنن النسائي، تحقيق عبدالفتاح أبو غدة  ١٣
٦/١٢٧. 
مان بن دينار البغدادي الدارقطني، سنن الدارقطني، تحقيق شعيب أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النع ١٤

  .١/٤٢٧، )٢٠٠٤مؤسسة الرسالة، : بيروت(األرناؤوط وحسن عبد المنعم شلبي وعبد اللطيف حرز اهللا وأحمد برهوم 
ر محمد بن حبان بن أحمد لمزيد من التفاصيل، انظ. ضعفه ابن معين وأحمد وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي. إسناده ضعيف لضعف قرة ١٥

كما . ١/١٧٣، )١٩٨٧مؤسسة الرسالة، : بيروت(بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، تحقيق شعيب األرناؤوط 
 .١/٢٤٠، )مكتبة المعارف، بدون تاريخ: الرياض( محمد ناصر الدين األلباني، ضعيف الترغيب والترهيب: ضعفه األلباني، انظر
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ا أبو الحسن الواني، أخبرنا الحافظ أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري، أخبرنا عمر بن محمد، أخبرنا أخبرن

هبة اهللا بن محمد، أخبرنا محمد أخبرنا محمد بن عبد اهللا أخبرنا عبد اهللا بن روح المدائني، ومحمد بن ُرمح الَبزاز 
ن سعيد األنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي، أنه سمع علقمة بن حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا يحيى ب: قاال

سمعُت رسوَل اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : سمعت عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه على المنبر يقول: وقاص يقول
ِإَلى اِهللا َوإَِلى َرُسوِلِه َفِهْجَرُتُه ِإَلى اِهللا َوإَِلى  ِإنَما اَألْعَماُل ِبالنيِة، َوإِنما ِالْمِريٍء َما َنَوى، َفَمْن َكاَنْت ِهْجَرُتهُ «: يقول

  ه» . ِإَلْيهِ َرُسوِلِه، َوَمْن َكاَنْت ِهْجَرُتُه ِإَلى ُدْنَيا ُيِصيُبَها َأِو إلى اْمَرَأٍة َيَتَزوُجَها َفِهْجَرُتُه ِإَلى َما َهاَجرَ 
  

من طريق يزيد بن هارون فعلت طريقنا على طريق كتابيهما بدرجتين، واتفق عليه الشيخان  ١٧ماجةوابن  ١٦رواه مسلم
  ه. والباقون من حديث يحيى بن سعيد األنصاري، وقيل أنه رواه عنه سبع مائة نفس واهللا أعلم

  
لفي الحافظ، أخبرنا  أخبرنا أبو الحسن الواني، أخبرنا أبو يعقوب يوسف بن محمود الساوي، أخبرنا أبو طاهر الس

الحافظ أبو علي البرداني، حدثنا الحسن بن علي الجوهري إمالء، أخبرنا أحمد بن جعفر القطيفي، حدثنا بشر بن 
ُكنا ِإَذا َصلْيَنا َخْلَف النِبي : قال ]ب/٢[بن سلمة، عن عبد اهللا،  موسى، حدثنا أبو نعيم، حدثنا األعمش، عن شقيق

ى ِجْبِريَل َوِميَكاِئيَل، السَالُم َعَلى ُفَالٍن َوُفَالٍن، السَالُم َعَلى اِهللا ُدوَن ِعَباِدِه، السَالُم عل: ُقْلَنا َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ 
َلَواُت : اللَه ُهَو السَالُم، َفِإَذا َصلى َأَحُدُكْم َفْلَيُقلْ «: َفاْلَتَفَت ِإَلْيَنا َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َفَقالَ  ِه َوالصاُت ِللِحيالت

اِلِحيَن اُت، السَالُم َعَلْيَك َأيَها النِبي َوَرْحَمُة اللِه َوَبَرَكاُتُه، السَالُم َعَلْيَنا َوَعَلى ِعَباِد اللِه اَوالطيبَ  ُكْم ِإَذا ُقْلُتُموَها  - لصَفِإن
ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلهُ  َأْشَهُد َأْن َال ِإَلهَ  - َأَصاَبْت ُكل َعْبٍد َصاِلٍح ِفي السَماِء َواْألَْرِض  ُمَحم ُه َوَأْشَهُد َأنالل هـ» .ِإال  

  
  .أيضا من هذا الوجه ٢٠وغيره ١٩ورواه مسلم. عن أبي ُنَعْيم فوافقناه في شيخه ١٨رواه البخاري

  
، أخبرنا أبو عبد اهللا الثقفي أخبرنا السلفيأخبرنا أبو الحسن الواني، أخبرنا عبد الوهاب بن ظافر بن رواج، أخبرنا 

علي بن محمد األيادي، حدثنا عبد اهللا بن إسماعيل الهاشمي، حدثنا أحمد بن عبد الجبار، حدثنا أبو بكر بن عياش، 

                                                           
أو المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهللا صلى  مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، صحيح مسلم ١٦

 .٣/١٥١٥، )١٩٧٥عربي، دار إحياء التراث ال: بيروت(اهللا عليه وسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 
انظر أيضا . ٢/١٤١٣، )١٩٧٧دار الفكر، : بيروت(محمد بن يزيد أبو عبداهللا القزويني، سنن ابن ماجة، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ١٧

= ه وأيامه محمد بن إسماعيل أبو عبداهللا البخاري الجعفي، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسنن
 .٨/١٤٠، )٢٠٠١دار طوق النجاة، : بيروت(، تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر صحيح البخاري

  .١/١٦٦ صحيح البخاري ١٨
  .١/٣٠١ صحيح مسلم ١٩
أبــو بكــر أحمــد بــن الحســين بــن علــي بــن موســى  ؛١/٢٩٠ابــن ماجــة ، ســنن ١٢٢-٦/١٢١؛ مســند أحمــد ٢/٢٤٠ ســنن النســائي :انظــر ٢٠

؛ سـنن أبـي ٢/١٣٨، )٢٠٠٣دار الكتـب العلميـة، : بيـروت(الُخْسَرْوِجردي الخراساني البيهقي، السنن الكبـرى، تحقيـق محمـد عبـد القـادر عطـا 
 .١/٢٥٤داود 
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َبًة َمْن َفرَج َعْن ُمْؤِمٍن ُكرْ «: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن األعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال
  ».َعْوِنِه َما َداَم ِفي َعْوِن َأِخيهِ َفرَج اُهللا َعْنُه ُكْرَبَتُه، َوَمْن َسَتَر َعَلى ُمْؤِمٍن َسَتَر اُهللا َعْوَرُتُه، َوَال َيَزاُل اُهللا َعز َوَجل ِفي 

   ٢٢...فرواه في صحيحه عن ٢١مانفرد به مسل
  

لفي الحافظ، أخبرنا أبو  أخبرنا أبو الحسن الواني، أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن مكي، أخبرنا جدي أبو طاهر الس
عبد اهللا القاسم بن الفضل الثقفي، أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي اإلمام بنيسابور، أخبرنا عبد 

الكرماني، حدثنا يحيى بن بحر الكرماني، حدثنا حماد بن زيد، عن مجالد، عن الشعبي، عن جابر بن  اهللا بن يعقوب
ِإنُكُم اْلَيْوَم َعَلى َدْيٍن َوإِني ُمَكاِثٌر ِبُكُم اُألَمَم َفال َتْمُشوا اْلَقْهَقَرى «: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عبد اهللا، قال

  ٢٣».َبْعِدي
  

هذا حديث عال جدا من حديث اإلمام أبي إسماعيل حماد بن زيد بن درهم البصري مات سنة تسع وسبعين ومائة 
  .بيننا وبينه سبعة أنفس بالسماع المتصل

  
السلفي، أخبرنا مكي بن منصور بن محمد بن عّالن، أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن، حدثنا أبو العباس وبه إلى 

قال : حدثنا ابن عيينة سفيان، عن الزهري، عن أنس، قال ٢٤محمد بن يعقوب األصم، حدثنا زكريا بن يحيى المولي
اَعُة؟: رجل ِه، َمَتى الساَهللا َوَرُسوَلهُ » َلَها؟ ]أ/٣[َوَما َأْعَدْدَت َلَها «: قال َيا َرُسوَل الل ُه ُيِحبقال. َفَلْم َيْذُكْر َكِبيًرا، إّال َأن :

   ٢٥».َفَأْنَت َمَع َمْن َأْحَبْبتَ «
  

نهاية العلو من حديث وهذا أيضا في السماء علوا من حديث اإلمام أبي محمد الهاللي، وهو أيضا في 
  هـ. اإلمام الكبير أبي بكر بن شهاب التابعي الجليل بيبنا وبينه من ثمانية أنفس مع السماع المتصل وهللا الحمد

  
أخبرنا أبو الحسن الواني، أخبرنا أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا السلمي، أخبرنا المشايخ الثالثة، المؤيد بن محمد 

أخبرنا فقيه الحرم محمد بن : محمد الهروي، وزينب بنت أبي القاسم الشعري، قال الطوسي الطوسي، وعبد العزيز بن
أخبرنا إسماعيل بن أبي القاسم : أخبرنا تميم بن أبي سعيد الجرجاني، وقالت زينب: الفضل الُفراوي، قال عبد العزيز

                                                           
  .٤/٢٠٧٤ صحيح مسلم ٢١
ا���	���، انظـر . والحديث رواه مسلم عن يحيى بن يحيى التميمي، وذكره البيهقي في شعب اإليمان. بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٢٢

��ر أ�د ا��دوي ���ق ����' ا�ر
د �&�
ر وا��وز�$ ���ر��ض ����"�ون : ا�	�د(
"ب ا!��ن، (، )٢٠٠٣مع الدار السلفية ببومباي بالهند، 
١٠/٨٩ . 

  .٧/٢١٢وا��د�ث /".1 ا������، ا�ظر ا�(&(&' ا�/"�.'، . ٢٣/١١٧(�د أ�د  ٢٣
نظر أبو ا. هكذا ورد هنا، ولكن ورد اسمه في المصادر على أنه زكريا بن يحيى بن أسد المروزي صاحب سفيان بن عيينة وهو األصح ٢٤

دار البشائر اإلسالمية، : بيروت(الميزان، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني، لسان 
٣/٥١٦، )٢٠٠٢. 

 .٢٠/١٢٨؛ مسند أحمد ٤/٢٠٣٢ ؛ صحيح مسلم٨/٨٩ صحيح البخاري: له أصل في ٢٥
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يد، حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد اهللا أخبرنا أبو حفص بن أحمد بن مسرور، أخبرنا إسماعيل بن نج: قالوا: القارئ
قال رسول اهللا صلى اهللا : الكجي، حدثنا محمد بن عبد اهللا األنصاري، حدثني ُحَمْيد الطويل، عن أنس بن مالك قال

َتْمَنُعُه «: َيا َرُسوَل اللِه، َأْنُصُرُه َمْظُلوًما َفَكْيَف َأْنُصُرُه َظاِلًما؟ قال: ْلتُ قُ » .اْنُصْر َأَخاَك َظاِلًما َأْو َمْظُلوًما«: عليه وسلم
  » .ِمَن الظْلِم َفذِلَك َنْصُرَك ِإياهُ 

عن محمد بن حاتم المؤدب عن محمد بن  ٢٧من حديث حميد، ورواه الترمذي ٢٦صحيح انفرد به البخاري
  هـ. ال عاليا بدرجتينعبد اهللا األنصاري فوقع لنا بد

  
أخبرنا أبو الحسن الواني، أخبرنا أبو عبد اهللا السلمي، أخبرنا أبو القاسم بن أحمد العلوي، أخبرنا عبد الجبار بن 

أحمد، أخبرنا إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن الشيخ أبي محمد الجويني، أخبرنا الفضل بن أحمد الصوفي، 
الفقيه، أخبرنا أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن بهلول القاضي، حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، أخبرنا زاهر بن أحمد 

: َسَأْلُت النِبي َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ : حدثنا أبو أسامة، حدثني بريد بن عبد اهللا، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال
  » .َمْن َسِلَم اْلُمْسِلُموَن ِمْن ِلَساِنِه َوَيِدهِ «: َقالَ  َأي اْلُمْسِلِميَن َأْفَضُل؟
  ٢٨.متفق عليه

   ٢٩.مات الشيخ نور الدين الواني سنة سبع وعشرين وسبع مائة
  

  الشيخ الثالث

  أخبرنا أبو النون يونس بن إبراهيم بن عبد القوي بن قاسم الكناني العسقالني ثم .٣
قراءة عليه وأنا أسمع سنة ست وعشرين وسبع مائة، أخبرنا أبو الحسن علي بن الحسين بن  ٣٠المصري الدبابيسي

علي المعروف بابن الُمَقير قراءة عليه وأنا أسمع في رمضان سنة اثنتين وأربعين وستمائة، عن أبي الكرم المبارك 
النعالي، أخبرنا أبو سهل محمود بن عمر العكبري،  ابن الحسن بن الشهرزوري، أخبرنا الحسين بن أحمد ]ب/٣[

عن محمد بن قيس، عن عبد الرحمن بن ، حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا، حدثني علي بن الجعد، أخبرني ابن أبي ذئب
َقاَل » ِلي ِبَواِحَدٍة َأَتَقبُل َلُه ِباْلَجنِة؟ َمْن َيَتَقبلُ «: َقاَل َرُسوُل اِهللا َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ : يزيد بن معاوية، عن ثوبان، قال

                                                           
  .١١/٥٧٠؛ صحيح ابن حبان ١٩/١٤مد مسند أح: ُينظر كذلك. ٩/٢٢ صحيح البخاري ٢٦
 .٤/٥٢٣سنن الترمذي  ٢٧
؛ صحيح ابن ٣/٤؛ سنن أبي داود ٤٨٩-١١/٤٨٨؛ مسند أحمد ٤/٦٦١؛ سنن الترمذي ١/٦٦ ؛ صحيح مسلم١/١١ صحيح البخاري ٢٨

 .٢/١٢٤حبان 
 ٣/٩٠ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في. ، وهو األصح"صوابه وسبع مائة: "وعلى الهامش تصويب نصه) ومائتين(ورد في النص  ٢٩
)١٩٧.( 

، الزركلي، األعالم )١٣٣١( ٤٨٥-٤/٤٨٤ابن حجر، الدرر الكامنة : وكالهما وردا في ترجمته، انظر" الدبوسي"ورد في الهامش  ٣٠
. عبد القادر األرناؤوط ومحمود األرناؤوط: د الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي، شذرات الذهب، تحقيق؛ ابن العماد عب٨/٢٦٠
    .٦/٩٢ ،١٩٨٥، )دار بن كثير: دمشق(
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ُيَناِوُلُه، َوَيْنِزُل ُهَو  َفَكاَن َثْوَباُن َتْسُقُط ِعَالَقُة َسْوِطِه َفَال َيْأُمُر َأَحًدا: َقالَ » .َال َتْسَأِل الناَس َشْيًئا«: َقالَ . َأَنا: ثوبان
٣١.َفَيْأُخُذَها

 

  
أخبرنا أبو النون، أخبرنا أبو الحسن بن المقير سماعا، عن الحافظ أبي الفضل محمد بن ناصر، أخبرنا الحافظان أبو 

ل أخبرنا أبو محمد الفض: قاال ٣٣نصر الحميدي ٣٢إسحاق إبراهيم بن عبد اهللا بن سعيد الحبال وأبو عبد اهللا محمد بن
بن جعفر بن أبي الكرام، أخبرنا أبو أحمد عبيد اهللا بن محمد بن أحمد الفرضي، حدثنا أبو العباس أحمد بن عقدة، 

حدثنا أحمد بن الحسين بن عبد الملك، حدثنا إسماعيل بن عامر السهلي، حدثني عبد الرحمن بن األسود، عن 
َعلَمِني َرُسوُل اِهللا َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم : بيه، عن جده، عن علي، قالعن زيد بن علي، عن أ ٣٤أبي ُحَجيَة، اَألْجَلحِ 

  .َأْلَف َباٍب ُكل َباٍب َيْفَتُح َأْلَف َبابٍ 
   ٣٥.حديث ضعيف اإلسناد

  
أبو الحسن قراءة عليه، عن أبي الفضل بن ناصر الحافظ، أنشدنا شجاع بن فارس الذهلي أخبرنا أبو النون، أخبرنا 

  :إجازة، أخبرنا أبو علي محمد بن وشاح، أنشدنا أبو الفرج عبد الواحد بن نصر المخزومي المعروف بالببغاء
  يا مكمدي دعني أمت كمدا أو     جد بعبدك مثل ما وجدا

  دد بهذا من يعيش غداوزعمت أن البين منك غدا      ه
  

حدثنا : أخبرنا أبو النون، أخبرنا أبو الحسن إجازة، عن المبارك بن الحسن، عن أبي محمد عبد اهللا بن محمد، قال
اُل بن ُجَبْير، سمعت أبا : قاال ٣٧،بابةوابن ح ٣٦الكتاني ثنا َفضاد، حدثنا طالوت بن عبثنا أبو القاسم البغوي، حدحد

اْكُفُلوا ِلي ِست خَصاٍل، َأْكُفْل َلُكِم «: سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يقول: بن َعْجالن يقول أمامة ُصَديّ 
وا َأْبَصاَرُكْم، وَ : اْلَجنةَ  َث َأَحُدُكْم َفال َيْكِذْب، َوإَِذا اْؤُتِمَن َفال َيُخْن، َوإَِذا َوَعَد َفال ُيْخِلْف، ُغضوا َأْيدِ ِإَذا َحدَيُكْم، َواْحَفُظوا ُكف

  ٣٨».ُفُروَجُكمْ 
                                                           

  . ٤/٣٣٠، سنن البيهقي ٣٧/١٠٢؛ مسند أحمد ١/٥٨٨سنن ابن ماجة  ٣١
 .سهوا من الناسخ) أبي(سقطت كلمة . بن أبي نصر ٣٢
 ."إجازة منهما"ا نصة ورد على الهامش م ٣٣
تاريخ  شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي،. ١٤٥/٧٦٢توفي سنة . هو يحيى بن عبد اهللا الكندي ٣٤

  .٣/٨١٢، )٢٠٠٣دار الغرب اإلسالمي، : بيروت(. بشار عواد معروف: تحقيق ،اإلسالم
.) أخرى موصولة عند ابن عدي في كتاب الضعفاء من حديث عبد اهللا بن عمر بسند واه وهذا مرسل أو معضل، وله طرق: (قال الحافظ ٣٥

. ٥/٣٦٣، )١٩٥٩دار المعرفـة، : بيـروت( أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي، فتح الباري شرح صحيح البخـاري: انظر
عبــد الــرحمن بــن علــي بــن الجــوزي، العلــل المتناهيــة فــي األحاديــث الواهيــة، تحقيــق خليــل المــيس : انظــر). هــذا حــديث ال يصــح(قــال الجــوزي 

  .١/١٢١، )١٩٨٢دار الكتب العلمية، : بيروت(
 .٥/٣٨الزركلي، األعالم . ل بغدادعمر بن إبراهيم بن أحمد بن كثير أبو حفص الكتاني، مقرئ من أه ٣٦
 .٥٤٩-١٦/٥٤٨الذهبي، سير أعالم النبالء ). ٣٩٨/١٠٠٧ت (أبو القاسم عبيد اهللا بن محمد بن إسحاق بن حبابة  ٣٧
عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني  أخرجه أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، المعجم األوسط، تحقيق طارق بن عوض اهللا بن محمد و ٣٨
 .٦/١٩٧، سنن البيهقي ٣/٧٧، )١٩٩٤دار الحرمين، : القاهرة(
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اُل بن ُجبير وطالوت بن  ]أ/٤[هذا حديٌث عاٍل جًدا ُتساعي اإلسناد إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم،  وفي إسناده َفض

بن اْلِبْرَنِد أحد الثقات األثبات  ٣٩وةعباد، فأما طالوت فصالح الحديث على أنه لم ينفرد به بل تابعه عليه محمد بن عر 
الٍ  ن المخرج لهم في الصحيحين فرواه عن َفض٤٠...نحوه وأما فضال فلي   

  
وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى اهللا عليه وسلم بإسناٍد رجاُلُه ثقات، رواه أبو عبيد في 

عن المطلب بن حنطب، عن عبادة، أخبرنا به  ٤٢،)و(عن إسماعيل بن جعفر، عن عمرو بن أبي عمر ٤١المواعظ
محمد بن أحمد بن منعة إجازة، عن الضياء محمد بن عبد الواحد، أن أبا جعفر محمد بن أحمد بن نصر الصيدالني 

أخبرنا أبو القاسم : أحمد فاذشاه، أخبرهم ٤٤سماعا، أن أبا الحسن ٤٣أخبره عن أبي بكر محمد بن عبد اهللا بن خورست
  ٤٥.سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، حدثنا علي بن عبد العزيز، أنبأنا أبو عبيد بإسناده نحوه

  .في صحيحه من هذا الوجه ٤٦ورواه ابن حبان
  هـ. علملكّن المطلب بن عبد اهللا بن حنطب كثير اإلرسال عن الصحابة وال يثبت له لقاء عبادة واهللا أ

  
لفي سماعا، أخبرنا أبو بكر محمد بن علي  أخبرنا أبو النون، أخبرنا أبو عبد اهللا محمد بن الحبال إجازة، أخبرنا الس
الخباز، أخبرنا الحسين بن إبراهيم الجمال، أخبرنا أبو القاسم الطبراني، حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو عبيد 

يحيى بن سعيد األموي، حدثنا عبد الملك بن جريج، عن عبد اهللا بن أبي مليكة، عن أم سلمة القاسم بن سالم، حدثنا 
، }ِبْسِم اِهللا الرْحَمِن الرِحيمِ {كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقطع قراءته : زوج النبي صلى اهللا عليه وسلم، قالت

  }.َماِلِك َيْوِم الدينِ {، }ِن الرِحيمِ الرْحمَ {، }اْلَحْمُد ِللِه َرب اْلَعاَلِمينَ {
  .عن سعيد بن يحيى بن سعيد عن أبيه، وهو إسناد صحيح ٤٧رواه أبو داود

  

                                                           
 .٥/٤٤٦الذهبي، تاريخ اإلسالم . الصحيح أنه محمد بن عرعرة بن الِبِرْند ٣٩
 .كلمة غير مقروءة، وبّيض المصنف بعدها ولم يعد إليها ٤٠
مكتبة الثقافة الدينية، : القاهرة(رمضان عبد التواب أبو ُعبيد القاسم بن سّالم بن عبد اهللا الهروي البغدادي، الخطب والمواعظ، تحقيق  ٤١

١/١٠٥، )١٩٨٦. 
 .٣/٧١٤ا�ظر ا�ذھ��، ��ر�6 ا!(5م . (�طت ن ا��ل ٤٢
 .٥١٣/١١١٩، توفي عام ١٩/٤١٩، )ُخْورَوْستَ (ورد في سير األعالم  ٤٣

	ور أ�1 أ�و ا��(�ن و��س ا��(ن ٤٤ . ا�
ن أ�.()م أ/ن �)م ا�>�': (�.ظ �د�ث ;��دة �ن ا���ت ھ)ذا ٤٥ ���م : ا/�وا �= (���م وأو@وا إذا و;د�م وأدوا إذا ا<Aوا إذا �دBا�د

رقم (وابن حبان ) ٩١رقم  ٣ج " (حديث علي بن حجر"رواه بن خزيمة في : قال األلباني.) أبصاركم وكفوا أيديكموا�.ظوا @رو>)م وC/وا 
" الشعب"والبيهقي في ) منتقى منه - ٤٩/١(والطبراني ) ٥/٣٢٣(وأحمد ) ٣١ص " (المكارم"والخرائطي في ) ٣٥٩ ٤/٣٥٨(م والحاك) ١٠٧

 .٤/٩٤السلسلة الصحيحة، . عن عمرو عن المطلب بن عبد اهللا عن عبادة مرفوعا) ٢/٤٧/١(
 .فيه انقطاعا حديث صحيح ورجاله ثقات إال أن: قال شعيب األرنؤوط. ١/٥٠٦صحيح ابن حبان  ٤٦
 .٥/١٨٥وينظر أيضا سنن الترمذي . ٢/٤٣٣سنن أبي داود  ٤٧
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لفي، أخبرنا القاسم بن الفضل، أخبرنا أبو  أخبرنا أبو النون، أخبرنا محمد بن يحيى بن ياقوت إجازة، أخبرنا الس
الحسين بن ِبْشرَان، حدثنا أبو جعفر بن الَبْخَتِرّي، حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور، حدثنا يحيى بن سعيد 

َلْيَس َعَلى اْلَمْرِء «: القطان، حدثنا ُخثَْيُم بُن ِعَراٍك، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
  هـ ٤٨».ي َفَرِسِه، َوَال َمْمُلوِكِه َصَدَقةٌ اْلُمْسِلِم فِ 

  
لفي، أخبرنا نصر بن أحمد  بن  ]ب/٤[أخبرنا أبو النون سماعا، أخبرنا يوسف بن عبد المعطي إجازة، أخبرنا الس

بن عبيد اهللا بن يحيى، حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي في السابع، حدثنا يعقوب هو  ، أخبرنا عبد اهللا٤٩البطي
ابن إبراهيم، حدثنا يحيى بن سعيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أسامة بن زيد، رضي اهللا عنهما، َأنُه ُسِئَل َعْن 

ِة اْلَوَداِع َفَقالَ َمِسيِر َرُسوِل اِهللا َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  َفْوَق : "ِفي َحج صَوالن ، َكاَن َيِسيُر اْلَعَنَق، َفِإَذا َوَجَد َفْجَوًة َنص
  ".اْلَعَنقِ 

  .عن يعقوب فوافقناه بعلو درجتين ٥٠رواه النسائي
  

لي بن محمود بن الصابوني، أخبرنا السلفي، أخبرنا نصر بن أحمد، أخبرنا أبو محمد أخبرنا أبو النون سماعا، عن ع
بن الَبيع، حدثنا الحسين بن إسماعيل، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن عجالن، حدثني 

اللُهم ِإني َأُعوُذ ِبَك ِمْن َوْعَثاِء السَفِر، «: سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه كان إذا سافر قال
اِحُب ِفي السَفِر، َواْلَخِليفَ  َأْنَت الص ُهماْطِو َلَنا َوَكآَبِة اْلُمْنَقَلِب َوُسوِء اْلَمْنَظِر ِفي اَألْهِل َواْلَماِل، الل ُهمُة ِفي اَألْهِل، الل

ْن َعَلْيَنا ال َفرَ اَألْرَض َوَهوس.«  
  هـ. في اليوم والليلة عن يعقوب بن إبراهيم فوافقناه بعلو ثالث درجات ٥١رواه النسائي  
    

لفي، أخبرنا أبو عبد اهللا الثقفي،  ساِرسي، أخبرنا السثنا هالل بن أخبرنا أبو النون سماعا، عن علي بن زيد التحد
محمد الحفار، حدثنا الحسين بن يحي بن عياش، حدثنا علي بن إشكاب، حدثنا أبو معاوية، عن األعمش، عن مسلم 

ِإن اللَه َعز َوَجل ِإَذا َتَكلَم ِباْلَوْحِي ِ«: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بن ُصبيح، عن مسروق، عن عبد اهللا، قال
َفا، َفُيْصَعُقوَن، َفَال َيَزاُلوَن َكَذِلَك َحت  َسِمعَ  ْلِسَلِة َعَلى الص الس َماِء َصْلَصَلًة َكَجرَماِء ِللسى َيْأِتَيُهْم ِجْبِريُل َعَلْيِه َأْهُل الس

  ».اْلَحق اْلَحق : اْلَحق، َفُيَناُدونَ : َربَك؟ َفَيُقولُ َيا ِجْبِريُل َماَذا َقاَل : السَالم َفِإَذا َجاَءُهْم ُفزَع َعْن ُقُلوِبِهْم، َفَيُقوُلونَ 
  . في السنن عن علي بن إشكاب فوافقناه بعلو درجتين ٥٢رواه أبو داود

                                                           
، مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني، الموطأ، صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه محمد ٢/١٠٢ صحيح البخاري ٤٨

 .٥/٣٥، سنن النسائي ٣/٣٩، سنن الدارقطني ١/٢٧٧، )١٩٨٥دار إحياء التراث العربي، : بيروت(فؤاد عبد الباقي 
 . ١٩/٤٦؛ الذهبي، سير أعالم النبالء ١٠/٧٦٣تاريخ اإلسالم انظر الذهبي، . ٤٩٤/١١٠٠، توفي سنة "ابن الَبِطر"الصحيح  ٤٩
، )١/١٩١، سنن أبي داود ٢/٩٣٦ ؛ صحيح مسلم١/٣٩٢؛ موطأ مالك ١/١٦٣ صحيح البخاري: انظر كذلك. ٥/٢٥٨سنن النسائي  ٥٠

 .٣٦/١٥٣، مسند أحمد ٢/١٠٠٤سنن ابن ماجة 
: وُينظر كذلك. ١/٣٤٨، )١٤٠٦مؤسسة الرسالة، : بيروت(شعيب بن علي النسائي، عمل اليوم والليلة، تحقيق فاروق حمادة  أحمد بن ٥١

 .٨/٢٧٢؛ سنن النسائي ٥/٤٩٧؛ سنن الترمذي ٢/٩٧٧؛ موطأ مالك ٢/٩٧٨ ؛ صحيح مسلم١٥/٣٦٧؛ مسند أحمد ٣/٣٣سنن أبي داود 
  . ١/٢٣٣صحيح ابن حبان : انظر كذلك. ٢/٦٤٨سنن أبي داود  ٥٢
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   ٥٣.مات الشيخ أبو النون الدبوسي سنة تسع وعشرين وسبع مائة

  
  الرابعالشيخ 

  
  قراءة عليه وأنا ٥٤أخبرنا الحافظ أبو محمد عبد الكريم بن عبد النور بن منير الحلبي .٤

باقا، أخبرنا أبو  ]أ/٥[أسمع، أخبرنا أبو العز يوسف بن عبد المحسن بن يوسف الحمزي، أخبرنا عبد العزيز بن 
بير بن محمد بن أحمد بن عثمان، زرعة طاهر بن محمد بن طاهر، أخبرنا محمد بن الحسين المقومي، أخبرنا الز 

البغوي، أخبرنا أبو عبيد القاسم بن سالم، حدثنا  ٥٥)يز(أخبرنا علي بن محمد بن َمْهَرَوْيِه، أخبرنا علي بن عبد العز
بكير عن الليث بن سعد، عن يزيد بن عبد اهللا بن أسامة بن الهاد، عن محمد  ٥٦)أبي(عبد اهللا بن صالح، ويحيي بن 

َبْيَنَما ُهَو َيْقَرُأ ِمَن اللْيِل ُسوَرَة الَبَقَرِة، َوَفَرُسُه َمْرُبوَطٌة ِعْنَدُه، ِإْذ : بن الحرث التيمي، عن ُأَسيد بن ُحَضير، قالبن إبراهيم 
َها، َفَأْشَفَق َأْن ُتِصيَبُه َفَلما اْجَترُه َجاَلِت الَفَرُس َفَسَكَت َفَسَكَتْت، ثُم َقَرَأ َفَجاَلْت، َفاْنَصَرَف ِإَلى اْبِنِه َيْحَيى َوَكاَن َقِريًبا ِمنْ 

 َماِء َحتِة ِفيَها َأْمَثاُل الَمَصاِبيِح َعَرَجْت ِإَلى السلَماِء، َفِإَذا ُهُو ِعْنَد الظَث َرَفَع َرْأَسُه ِإَلى السا َأْصَبَح َحدى َما َيَراَها، َفَلم
َال َيا َرُسْوَل : َقْالَ  »َأَوَتْدِري َما َذاِلَك؟«: َوَسلَم ِبَذِلَك، َفَقاَل َرُسْوَل اِهللا َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  َرُسْوَل اِهللا َصلى اُهللا َعَلْيهِ 

قال ابن  ».َألَْصَبَحْت َيْنُظُر الناُس ِإَلْيَها، َال َتَتَواَرى ِمْنُهمْ  اْلُقْرآنَ ِتْلَك الَمَالِئَكُة َدَنْت ِلَصْوِتَك، َوَلْو َقَرْأَت «: قال. اهللاِ 
  ٥٧.حدثني عبد اهللا بن خباب، عن أبي سعيد الخدري، عن أسيد بن حضير بهذا الحديث: الهاد

  
للطيف بن الُقَبْيِطي، أخبرنا أبو زرعة سماعا، فذكره وأخبرناه عاليا أخبرناه عاليا أحمد بن أبي طالب إجازة، عن عبد ا

أيضا أبو النون الدبوسي، عن أبي الحسن بن الُمقير، عن أبي الفضل بن ناصر، عن الحافظ أبي إسحاق إبراهيم بن 
أبي الموت، حدثنا  سعيد الحبال، أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد اإلشبيلي، أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن

  .البغوي فذكره
  

   ٥٨ ...وبالسند المتقدم إلى أبي عبيد قال

                                                           
  .مولده سنة خمس وثالثين وستمائة ٥٣
إنباء الغمر بأبناء ي، ؛ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالن)٢٤٨٣( ٢/٣٩٨ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٥٤

-٦/١١٠؛ ابن العماد، شذرات الذهب ٣٥-٦/٣٤، )١٩٨٦لمية، دار الكتب الع: بيروت(العمر في التاريخ، تحقيق محمد عبد المعيد خان 
: القاهرة(؛ جالل الدين السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر، حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ١١

؛ أبو الفداء إسماعيل بن عمر ٢٥/٩٦سالم ؛ الذهبي، تاريخ اإل١/٣٥٨، )١٩٦٧عيسى البابي الحلبي وشركاه،  -دار إحياء الكتب العربية 
 .٤/٥٣؛ الزركلي، األعالم ١٤/١٩٩) ١٩٨٨دار إحياء التراث العربي، (بن كثير القرشي الدمشقي، البداية والنهاية، تحقيق علي شيري 

 .سقطت من األصل ٥٥
  .سقطت من األصل ٥٦
  .٤/٢٢٠انظر كذلك البيهقي، شعب اإليمان . ٦/١٩٠ صحيح البخاري ٥٧
 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٥٨
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الشيخ قطب الدين الحلبي مولده كما كتب بخطه في سابع شهر رجب سنة أربع وستين، وحفظ القرآن وتاله  ]ب/٥[

عماد صحيح وطلب الحديث، فسمع من القاضي شمس الدين بن ال ٦٠وعلى خاله نصر السجي، ٥٩لسبع على المليحي
، وأكثر عن العز الحراني، وغازي الحالوي، وابن خطيب المّزة، والقطب القسطالني، ، ومن الصفي خليل معجمهمسلم

الكثير وخرج وألف تواليف مفيدة، منها شرح البخاري ولم يتمه والرد  وأبي بكر األنماطي، وشامية بنت البكري، وكتب
في عدة مجلدات وبّيض منه المحّمِدين في أربع مجلدات، وروى  ، وعمل تاريخا لمصرعلى ابن حزم في المحلى

الكثير، وكان حسن الخلق والسمت، متواضعا، محببا إلى الطلبة، وعمل معجم شيوخه عن ألف وثلثمائة شيخ، وخرج 
     .خمس وثالثين وسبع مائةلنفسه أربعين تساعية اإلسناد، وأربعين متباينة اإلسناد والبالد، توفي سلخ رجب سنة 

  
  أحمد بن إبراهيم بن فالح بن محمد بن محمد بن يحيى بن حاتم بن شداد بن مقلد بن .٥

وما معه وغير  حضر في الثالثة على ابن عبد الدائم جزء أيوب ٦١م السكندري أبو الفضل الجذامي ضياء الدين،غنائ
ذلك، وسمع من أبي بكر بن النشبي، وٕاسماعيل بن أبي اليسر، والفخر علي، وتفقه وقرأ بالسبع، مولده في ربيع 

 .ين وستمائة، وتوفي في التاسع والعشرين من شعبان سنة تسع وعشرين وسبع مائة بدمشقاآلخر سنة ثالث وست

  
أخبرنا أبو الفضل أحمد بن إبراهيم بن فالح إجازة، أخبرنا علي بن أحمد، أخبرنا حنبل بن عبـد اهللا، أخبرنـا أبـو القاسـم 

هللا بـن أحمـد بـن حنبـل، حـدثني عبيـد اهللا بـن بن الحصين، أخبرنا الحسن بن علي، أخبرنا أحمد بن جعفر، حدثنا عبد ا
عمر القواريري، حدثنا محمد بن عبد الواحد بن أبي حزم، حدثنا عمر بن عامر، عن قتادة، عن أبي حسان، عن علي 

َأْدَنـاُهْم، َوُهـْم َيـٌد َعَلـى َمـْن ِسـَواُهْم، َأَال اْلُمْؤِمُنوَن َتَتَكاَفُأ ِدَمـاُؤُهْم َيْسـَعى ِبـِذمِتِهْم «: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
ــِدهِ  ــاِفٍر، َوَال ُذو َعْهــٍد ِفــي َعْه ــْؤِمٌن ِبَك ال عــن أبــي بكــر بــن علــي عــن القــواريري فوقــع لنــا بــد ٦٢رواه النســائي ».َال ُيْقَتــُل ُم

  . عاليا
  
أحمد بن أحمد بن محمد بن عثمان بن مكي بن عثمان بن إسماعيل بن إبراهيم بن شبيب الشارعي  .٦

سمع من أبيه مجلس البطاقة، وجزءا من حديث عثمان بن أبي بكر بن جلدك، ومن جد أبيه عثمان مسند  ٦٣،السعدي
بكار بن قتيبة القاضي، وسمع من أبي  ]أ/٦[فاطمة للدوالبي، وسداسيات الرازي، وجزء الغطريف، وجزءا من حديث 

الفتح اليعمري، وكان ذات سمت ووقار  سمع منه الحافظان أبو محمد الحلبي، وأبو. نصر الواسطي وغيره، وحدث

                                                           
٥٩ ���& .١/٥٠٧ا�ظر ا�(�وط�، �(ن ا���/رة ". ا�&�>�"ورد @� �"ض ا���در . ٣/٣٤٨ا�ذھ��، ا�"�ر . أ�و ا�ط�ھر إ(�;�ل ا�
 .٦/٥٢؛ ابن العماد، شذرات الذهب ١٤/١٩٩لنهاية ابن كثير، البداية وا: انظر". نصر اْلَمْنِبِجي"الصحيح أنه  ٦٠
٦١ �@ 1� ).٢٥٠( ١/٩٥الدرر الكامنة ا�ن �>ر، : �ر>
 .٢/٢٦٨؛ مسند أحمد ٣/٨٠سنن أبي داود : انظر كذلك. ٨/٢٠سنن النسائي  ٦٢
؛ ابن رافع، ٦/١٢٠ب ؛ ابن العماد، شذرات الذه١١٤-٤/١١٣؛ الذهبي، العبر )٢٧٧( ١/١٠١ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٦٣

، )١٩٩٨دار الكتب العلمية، : بيروت(؛ أبو المحاسن محمد بن علي بن الحسن الحسيني الدمشقي، ذيل تذكرة الحفاظ ١/٢٦١الوفيات 
١/١٢. 
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وتواضع، مولده تقريبا سنة إحدى وخمسين وستمائة، وتوفي في حادي عشرين جمادى األولى سنة تسع وثالثين وسبع 
  .مائة

  
  ...٦٤أخبرنا أحمد بن أحمد بن عثمان بن مكي إجازة، أخبرنا جد أبي، أخبرنا

  
  ٦٥الزبيري... أحمد بن أبي بكر بن طي .٧

  
  ]ب/٦[

  األصل ٦٦...أبو العباس أحمد بن أبي بكر بن حرز اهللا بن علي بن عبد اهللا السلمي .٨
سمع من يحيى بن عبد الرحمن الحنبلي، والمقداد القيسي، وعمر بن أبي عصرون، وأبي حامد بن  ٦٧اِإلْرِبِدي،

فقيه فاضل من أصحاب النووي، اشتغل : سمع منه الذهبي، والبرزالي، وذكره في معجمه فقال. الصابوني، في آخرين
ي القضاء بأعمال دمشق، ثم باشر قضاء بلد الخليل وغير ذلك، ثم استوطن وحّصل، والزم الشيوخ والمدارس، ثم ول

في شوال سنة اثنتين وخمسين وستمائة وتوفي : دمشق وكان المشايخ يثنون على فقهه وفهمه، ُسِئَل عن مولده فقال
 .في ذي الحجة سنة سبع وعشرين وسبع مائة

  
ا يحيى بن عبد الرحمن، أخبرنا زيد بن الحسن، أخبرنا عبد اهللا أخبرنا القاضي أبو العباس بن حرز اهللا إجازة، أخبرن

وأنبأنا يونس بن إبراهيم، عن علي بن الحسن، عن أبي الفضل بن ناصر الحافظ، وجماعة، ) ح(بن محمد البيضاوي 
يسى بن أخبرنا ع: أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن النقور، قال األول سماعا والباقون إجازة: قالوا

علي، حدثنا البغوي، حدثنا كامل بن طلحة، حدثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن سالم بن عبد اهللا، عن ابن 
ْن َهاُهَنا الزَالِزُل ِمْن َهاُهَنا َيْطُلُع َقْرُن الشْيَطاِن مِ «عمر، أن َرُسْوَل اِهللا َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم اْسَتْقَبَل َمْطِلَع الشْمِس َفَقاَل 

   ٦٨.َواْلِفَتُن َواْلَفداُدْوَن َوِغَلُظ الُقُلوِب ِفي َأْهِل اْلَوَبرِ 
  

  سمع من ابن  ٦٩د،المعروف بابن المؤي أحمد بن أبي جعفر بن محمد الحلبي الحنفي .٩

                                                           
 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٦٤
اإلسناد بمعرفة رجال ... له ترجمة مطولة في كتابي: "ما نصهبخط الناسخ جاء في الهامش . بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٦٥

ابن حجر، الدرر الكامنة : انظر. ولد الزبيري في حدود سنة خمسين وستمائة وتوفي سنة أربعين وسبع مائة. أول كلمة غير مقروءة." اإلسناد
بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد ؛ محمد ٥٣-١/٥٠؛ السبكي، معجم الشيوخ ١/١١٤؛ الذهبي، معجم الشيوخ )٣٠٦( ١/١١٠

 . ٢٦-١/٢٥) ١٩٨٧مكتبة الصديق، : الطائف(، تحقيق محمد الحبيب الهيلة )بالمحدثين(اهللا، المعجم المختص 
�روءة ٦٦' �Cر &(.  
 .١١٦-١/١١٥، الذهبي، معجم الشيوخ )٣٠٤( ١١٠-١/١٠٩ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في٦٧
 ١٢/٣٥٥؛ مسند أحمد )٥١٦٧( ١٤/١٠٢ ؛ صحيح مسلم)٩٧٩( ٤/١٤٧؛ له طرق أخرى، انظر صحيح البخارى ١٠/٢٦٠مسند أحمد  ٦٨
 ). ١٥٤٤( ٦/٨٦؛ موطأ مالك )٥٨١٨(

٦٩ �@ 1��ر> : '� ).)٣٢٥ ١/١٢٥ا�ن �>ر، ا�درر ا��(
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 ٧١، وسمع من النجيب، وأخيه العز، وسمع من الرضي أبي بكر بن عمر الُقَسْنِطينيوصايا العلماء البن َزْبر ٧٠عزون
. كان فقيها على مذهب أبي حنيفة وأعاد بالمدرسة الفخرية بالقاهرة: قال أبو محمد الحلبي. ، وحدثألفية ابن معطي

 .مولده بخطه في رمضان سنة سبع وأربعين وستمائة

  
  ] أ/٧[

  أحمد بن أبي الحسن بن عبد العزيز بن عبد اهللا بن عبد العزيز بن عبد اهللا بن .١٠
سمع من أبي الفتح بن عوف مشيخة  ٧٣الُكَتامي أبو العباس اإلسكندري المفتي المالكي شرف الدين، ٧٢الُمْصَفى

وأجاز له أحمد بن علي . من ناظمها ٧٤والوترية ر بن رحال المسلسل باألوليةالرازي، ومن منصور بن سليم وعم
الدمشقي في آخرين، مولده في شعبان من سنة تسع وأربعين وستمائة، وتوفي باإلسكندرية في شوال سنة أربع وأربعين 

 .وسبع مائة

  
أخبرنا أحمد بن عبد العزيز بن المصفى إجازة، أخبرنا أبو الفتح عثمان بن أبي القاسم الصوفي، أخبرنا عبد الرحمن 

ن حمزة بن موقا، أخبرنا محمد بن أحمد بن إبراهيم، أخبرنا عبد الملك بن عبد اهللا بن مسكين بمصر، أخبرنا علي ب
بن الحسين بن بندار األنطاكي قاضي َأَذَنة بانتخاب جعفر األندلسي، حدثنا علي بن عبد الحميد الغضائري، حدثنا 

اد بن زيد، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس  عبد اهللا بن معاوية الجمحي، حدثنا الحمادان اد بن سلمة، وحمحم
ُروا َفِإن ِفي السُحوِر َبَرَكةً «قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : بن مالك، قال ٧٥».َتَسح  

  
  الحراني حماد بن هامل بن حمودأحمد بن حمود بن عمر بن حمود بن سالمة بن  .١١

، ، وانتخاب الطبراني، واألول من حديث ابن نجيحوجزء ابن عرفة، سمع من ابن عبد الدائم صحيح مسلم ٧٦البطائني،
، وجزئي ، والمائة الفراوية، ومشيخته تخريج ابن الظاهري، وأربعين اآلُجري، والترغيب والترهيبوالشكر البن أبي الدنيا

  ، وسمع من، وَمْن حدَث َوَنِسي للخطيبالجصاص، وأول حديث أيوب وابن الفرات، ومن أبي اليسر الرحلة للخطيب

                                                           
 .١٥/١٤٠؛ ا�ذھ��، ��ر�6 ا!(5م ٣/٣١٦ا�ذھ��، ا�"�ر . أ�و ا�ط�ھر إ(�;�ل �ن ;�د ا��وي �ن أ�� ا�"ز �ن ;زون ا����ري ٧٠
؛ الذهبي، ٥/٤٣٤ابن العماد، شذرات الذهب : انظر. وصوابه الُقَسْنِطيني". لعله القسطنطيني: "جاء في الهامش بخط الناسخ ما نصه ٧١

 .١/١٥١معجم المحدثين 
٧٢  '� .١/١٢٤ھ)ذا /�ط	� ا�ن �>ر @� ا�درر ا�)�
 .١/٤٧٢؛ ابن رافع، الوفيات )٣٤٨( ١/١٢٤ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٧٣
 .كتاب الوتريات نظم األديب أبي بكر محمد بن عبد اهللا بن رشيد البغدادي ٧٤
؛ مسند أحمد ١/٥٤٠؛ سنن ابن ماجة ٤/١٤٠؛ سنن النسائي ٣/٨٨؛ سنن الترمذي ٢/٧٧٠ ؛ صحيح مسلم٣/٢٩ صحيح البخاري ٧٥

١٩/١٥.  
؛ أبو الطيب محمد بن أحمد بن علي تقي ١/٧؛ الذهبي، معجم المحدثين )٣٥٥( ١٢٩-١/١٢٨ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٧٦

، )١٩٩٠دار الكتب العلمية، : بيروت(واألسانيد، تحقيق كمال يوسف الحوت  الدين المكي الحسني الفاسي، ذيل التقييد في رواة السنن
١/٣١٠.  
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ة اثنتين حفظ الشاطبية وقرأ بنفسه وكتب بخطه وكان خيرا متواضعا، ولد سن: قال البرزالي في معجمه. آخرين
 .وخمسين وستمائة، وتوفي في ربيع اآلخر سنة ست وعشرين وسبع مائة

  
أخبرنا أبو العباس أحمد بن حمود بن عمر بن حمود إجازة، أخبرنا أحمد بن عبد الدائم، أخبرنا يحيى بن محمود، 

سعود، حدثنا عبد الرزاق، عن أخبرنا الحسن بن أحمد حضورا، أخبرنا أبو نعيم، أخبرنا عبد اهللا بن جعفر، حدثنا أبو م
لما مرض النبي صلى اهللا عليه وسلم بمرضه الذي مات : معمر، عن الزهري، عن عروة أو َعْمَرة، عن عائشة، قالت

َفَأْجَلْسَناهُ ِفي ِمْخَضٍب : قالت ».ُصبوا َعَلي ِمْن َسْبِع ِقَرٍب َلْم ُتْحَلْل َأْوِكَيُتُهن َلَعلي َأْسَتِريُح، َفَأْعَهَد ِإَلى الناسِ «: فيه قال
 ِلَحْفَصَة َوَصَبْبَنا َعَلْيِه َفَطِفَق ُيِشيُر ِإَلْيَنا َأْن َقْد َفَعْلُتن.  

  هـ ٧٨.عن محمد بن يحيى، عن عبد الرزاق، فوقع لنا بدال عاليا ٧٧رواه النسائي
  ]ب/٧[

  سمع من ابن ٧٩المعروف بابن الزنهار، أحمد بن رضوان بن إبراهيم بن أبي الزهر .١٢
، والثاني من حديث وخامس القطيعيات وجزء ابن جوصاء ، وجزء بشر الفاتنيعبد الدائم مشيخته تخريج ابن الظاهري

مولده في رمضان سنة ثمان وخمسين . ، وحدث، والترغيب والترهيب، ومن الكرماني مجالس المخلديالحريري
 .وستمائة، وتوفي في ذي القعدة سنة اثنتين وأربعين وسبع مائة

...٨٠  
  

  سليمان بن حمزة بن أحمد بن عمر بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامةأحمد بن  .١٣
، وسمع ، وعلى عمر الكرماني منتقى من أربعين عبد الخالقئم جزء ابن عرفةحضر على ابن عبد الدا ٨١المقدسي،

هما، وله إجازة من طائفة، مولده في رمضان سنة اثنتين وستين من الفخر علي، وشمس الدين ابن أبي عمر، وغير 
 .وستمائة، وتوفي في شعبان سنة ثالث وثالثين وسبع مائة

  
أخبرنا أحمد بن سليمان بن حمزة إجازة، أخبرنا عمر بن محمد الكرماني حضورا، أخبرنا القاسم عبد اهللا بن عمر، 

وأنبأنا ) ح(بد اهللا بن الحسين بن هارون، أخبرنا أبو سعيد الصيرفي أخبرنا عبد الخالق بن زاهر بن طاهر، أخبرنا ع
  ٨٣ ...عاليا ٨٢)به(

                                                           

مؤسسة الرسالة، : بيروت(أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي، السنن الكبرى، تحقيق حسن عبد المنعم شلبي  ٧٧ 
٦/٣٨٢، )٢٠٠١. 

؛ أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، مصنف عبد الرزاق، تحقيق ١٤/٥٦١؛ صحيح ابن حبان ٤٢/٩٧مسند حمد، : انظر كذلك ٧٨
 .٥/٤٢٨، )١٩٨٢المكتب اإلسالمي، : بيروت(حبيب الرحمن األعظمي 

 .٦١- ١/٥٨جم الشيوخ ؛ السبكي، مع١/٣١٣؛ الفاسي، ذيل التقييد )٣٦٥( ١/١٣١ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٧٩
  .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٨٠
 .١/٣١٥؛ الفاسي، ذيل التقييد )٣٨٧( ١٣٨-١/١٣٧ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في٨١
�طت ن ا��ل و�)�	� >�ءت ;&= ا�	�ش ��ط ا���(6 ٨٢). 
 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٨٣
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لفي، أخبرنا أبو عبد اهللا القاسم بن الفضل بن أحمد الثقفي، حدثنا أبو سعيد الصيرفي، حدثنا أبو  أخبرنا أبو طاهر الس

ا أنس بن عياض الليثي، عن هشام هو ابن عروة، عن العباس األصم، أخبرنا محمد بن عبد اهللا بن عبد الحكم، حدثن
َألْن َيْأُخَذ َأَحُدُكْم َحْبًال َوَيْذَهَب َفَيأِتي ِبُحْزَمٍة ِمْن َحَطٍب «: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أبيه، عن الزبير، قال

  ».ُهْم َأْعَطْوُه َأْو َمَنُعوهُ ءَ الناَس َأْشَياَعَلى َظْهِرِه َفَيُكف ِبَها َوْجَهَه َخْيٌر َلُه ِمْن َأْن َيْسَأَل 
  .ووكيع من حديث هشام فوقع لنا عاليا ٨٤رواه البخاري

  
 ]أ/٨[

  الثاني من معجم الشيخة مريم
  تخريج حافظ اإلسالم أبي الفضل أحمد بن علي العسقالني لها عن شيوخ السماع واإلجازة

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم ]ب/٨[

 أحمد بن أبي طالب بن أبي النعم نعمة بن حسن بن علي بن بيان الصالحي الحجار .١٤

وكان موته سنة أربع وعشرين وستمائة، ظهر : قلت ٨٦أذكُر موت المعظم،: ُسِئَل عن مولده فقال ٨٥ابن الشحنة،
للمحدثين سنة ست وسبع مائة، سماعه من ابن الزبيدي وابن اللتي، ولم يظهر له سماع من غيرهما، فمما سمع من 

، بفوت في كل منهما، وجزء أبي الجهم ، وعبد بن حميد، ومن ابن اللتي مسندي الدارميابن الزبيدي صحيح البخاري
له القطيعي، وابن روزبة، وأجاز . ، وأوراق من أول الهاشمي، وأخبار إبراهيم بن أدهم، وأربعي اآلجريوجزء ابن مخلد

وأنجب الحمامي، وخليل بن أحمد الجوسقي، وابن بهروز وابن الخازن، وابن دلف، وابن القببيطي، وابن النجار في 
وحدث بالصحيح أكثر من ستين مرة بدمشق والقاهرة ومصر وحمص وبعلبك وحماة، وحج . آخرين يزيدون على المائة

أما سماعه : قال الذهبي. د بالرواية عن شيخه بالسماع، وعن أكثر مشايخه باإلجازةوحّصل بسبب اإلسماع ماال، وتفرّ 
من ابن الزبيدي وابن اللتي فال أشك فيه، ولم يكن له أخ باسمه، توفي في خامس عشري من صفر سنة ثالثين وسبع 

 .مائة

  
أخبرنا أحمد بن أبي طالب إجازة، أخبرنا عبد اهللا بن عمر بن اللتي، أخبرنا أبو الوقت، أخبرنا أبو الحسن ابن 

المظفر، أخبرنا عبد اهللا بن أحمد، أخبرنا إبراهيم بن خزيم، حدثنا عبد بن حميد، حدثنا عبيد اهللا بن موسى، عن 
ِإَذا َحَضْرُتُم اْلَميَت، َفُقوُلوا َخْيًرا، َفِإن «: هللا صلى اهللا عليه وسلمقال رسول ا: األعمش، عن شقيق، عن أم سلمة، قالت

                                                           
 .١/٥٨٨؛ سنن ابن ماجة ٩٦/ ٥؛ سنن النسائي ٢/٩٩٨؛ موطأ مالك ١٢/٢٦٨مسند أحمد : انظر كذلك. ٢/١٢٣ صحيح البخاري ٨٤
؛ محمد بن جابر الوادي آشي، ١٢٠-١/١١٨؛ الذهبي، معجم الشيوخ )٤٠٤( ١٤٣-١/١٤٢ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٨٥

؛ ابن العماد، شذرات ١/٣١٧؛ الفاسي، ذيل التقييد ٨٤-٨٣، )١٩٨٠دار المغرب اإلسالمي، : بيروت(البرنامج، تحقيق محمد محفوظ 
 .٧٠-٦١؛ السبكي، معجم الشيوخ ١٧٣-١٤/١٧٢نهاية ؛ ابن كثير، البداية وال٦/٩٣الذهب 

  . الملك المعظم عيسى بن العادل ٨٦
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اللُهم «: َف َأُقْوُل؟ َقاَل ُقوِليَيا َرُسوَل اِهللا، َكيْ : َفلما َماَت َأُبو َسَلَمَة، ُقْلتُ : َقاَلتْ  ».اْلَمالِئَكَة ُيَؤمُنوَن َعَلى َما َتُقْوُلونَ 
  .َفَأْعَقَبِني اللُه ِمْنُه ُمَحمًدا َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ : َقاَلتْ » .اْغِفْر َلُه واْعُقْبِني ِمْنُه ُعْقَبى َصاِلَحةً 

  
نبري، عن خالد، عن عن محمد بن موسى، عن المثنى بن معاذ، عن أبيه، عن عبيد اهللا بن الحسن الع ٨٧رواه مسلم

ومات  ٨٨ أبي قالبة، عن قبيصة، عن أم سلمة، فوقع لنا عاليا فكأني باعتبار العدد إلى أم سلمة َرَوْيُته عن اْلُجُلودي
  . سنة سبعين وثالث مائة

   
  بن عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أحمد بن عبد الرحمن شهاب الدين أحمد .١٥

ابني  ]أ/٩[، وعلى محمد وعبد الحميد مشيخته وأربعي اآلجري٩٠حضر على خطيب َمْرَدا ٨٩بن محب الدين المقدسي،
، ، وعلى اليلداني، والَكَفْرَطابي، والحسن بن الُمَهْير، وحضر على البكري جزء ابن نجيدعبد الهادي جزء بكر بن بكار

 عبي، وعلي بن الخيمي، وفضل اهللا الجيلي، ومحمد بن الحصري وغيرهموسمع من آخرين، وأجاز له إبراهيم بن الز .
سمع منه البرزالي والذهبي وغيرهما من األئمة، مولده في شهر ربيع األول سنة ثالث وخمسين وستمائة، وتوفي في 

 .ذي الحجة سنة ثالثين وسبع مائة

  
أخبرنا أبو علي بن الحسن بن محمد بن : ا، قاالأخبرنا أبو العباس بن المحب إجازة، وعلي بن عمر الصوفي سماع

محمد البكري قراءة عليه، قال األول وأنا حاضر، وقال علي وأنا أسمع، وزاد وأخبرنا محمد بن عبد اهللا المرسي قراءة 
أخبرنا المشايخ الثالثة المؤيد بن محمد بن الطوسي، وعبد المعز بن محمد الهروي، وزينب بنت أبي : عليه، قاال

أخبرنا تميم بن  ٩١أخبرنا فقيه الحرم أبو عبد محمد بن الفضل الفراوي، وقال عبد العزيز: قاسم الشعري، قال الطوسيال
أخبرنا عمر بن أحمد بن مسرور، : أخبرنا إسماعيل بن أبي القاسم القارئ، قالوا: أبي سعيد الجرجاني، وقالت زينب

حسين بن أموت النيلي الرازي، حدثنا أبو غسان، حدثنا مهران، حدثنا أخبرنا إسماعيل بن عمر، وحدثنا عبد اهللا بن ال
َما َتَرْكُت َبْعِدي «: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: سفيان، عن سليمان، عن أبي عثمان النهدي، عن أسامة، قال

  » .ِفْتَنًة َأَضر َعَلى الرَجاِل ِمَن النَساءِ 
  .من حديث سليمان التيمي ٩٢متفق عليه

  
                                                           

؛ ٤/٣٤؛ سنن النسائي  ٣/٧٠٣؛ سنن الترمذي ٤٤/٣٢٢؛ مسند أحمد ٢/٢٠٧انظر كذلك سنن أبي داود . ٢/٦٣٣ صحيح مسلم ٨٧
  .٧/٢٧٤صحيح ابن حبان 

؛ ٨/٢٩٤؛ الذهبي، تاريخ اإلسالم ٣/٦٧ابن العماد، شذرات الذهب . ه اْلُجُلودي، راوي صحيح مسلمأبو أحمد محمد بن عيسى بن عمروي ٨٨
 .٦/٣٢٢الزركلي، األعالم 

 . ١/٣٢٠، الفاسي، ذيل التقييد ١/٥٠، الذهبي، معجم الشيوخ )٤٦١( ١/١٨٠ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٨٩
 .بن إسماعيل بن أبي الفتح أبو عبد اهللا محمد ٩٠
ا�ن ا�"�د، 
ذرات . ، و�)ن ورد @� أC&ب ا���در ;�د ا�"ز و��س ;�د ا�"ز�ز";�د ا�"ز�ز"Aم 
ط�	� و)�ب " ا�"ز")�ب ا���(6  ٩١

  .٥/٨١ا�ذھب 
؛ الطبراني، المعجم ١٣/٣٠٦؛ صحيح ابن حبان ٣٦/٧٥، مسند أحمد )؛٤/٢٠٩٧ ؛ صحيح مسلم٧/٨ صحيح البخاري: انظر مثال ٩٢

 .١/١٧٦الكبير 
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  ٩٤أخو شاهد الجيش، ٩٣أبو العباس، عبد اهللا بن يوسف بن محمد األنصاري بنأحمد  .١٦
، ومنه ومن ابن عزون وابن سداسيات الرازي ٩٥معين الدين، سبط النظام بن رشيق، سمع من المعين الدمشقي

توفي في رمضان سنة  ٩٩لشيوخ،وشيخ ا ٩٨والنجيب ٩٧، وأجاز له الرشيد العّطارقطعة من صحيح البخاري ٩٦رشيق
 .ثالث وعشرين وسبع مائة

  
أخبرنا أبو العباس أحمد بن عبد اهللا بن يوسف األنصاري إجازة، أخبرنا أحمد بن علي بن يوسف الدمشقي، أخبرنا 

وأخبرنا يونس بن إبراهيم، عن أسعد بن عبد الغني بن أسعد الشافعي، أخبرنا أبو ) ح(إسماعيل بن صالح بن ياسين، 
أخبرنا أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن إبراهيم، أخبرنا : العباس أحمد بن عبد اهللا بن أحمد بن هشام بن الحطية، قاال

محمد بن أحمد بن عبد الوهاب البغدادي بالفسطاط، أخبرنا موسى بن محمد بن جعفر بن عرفة السمسار ببغداد، 
نا إسماعيل بن موسى، حدثنا عمر بن شاكر، حدثنا أنس بن مالك، حدثنا أبو عمرو أحمد بن الفضل النفِري، حدث

اِبُر ِمْنُهْم َعَلى ِديِنِه َكالَقاِبِض َعَلى «: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ]ب/٩[قال : قال اِس َزَماٌن الصَيْأِتي َعَلى الن
  » .الَجْمرِ 

  .على الموافقة ١٠١عن إسماعيل ١٠٠رواه الترمذي
  

  أحمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن علي بن أحمد الهكاري الصرخدي أبو العباس بن .١٧
 ولد في سنة ست وأربعين وستمائة، وسمع من خطيب مردا األول واللذين بعده من تفسير سفيان الثوري ١٠٢الشجاع،

، وغير ذلك، ومن ابن عبد الدائم، وابن أبي اليسر وغيرهما، وكان من أهل القرآن رواية أبي حذيفة، والجمعة للنسائي
 .والدين، توفي في شهر ربيع األول سنة ست وثالثين وسبع مائة

  
أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن بن الشجاع إجازة، أخبرنا محمد إسماعيل المقدسي، أخبرنا علي بن طلحة، أخبرنا أبو 
القاسم بن الحصين، أخبرنا أبو طالب بن غيالن، أخبرنا أبو بكر الشافعي، حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي، حدثنا 

، حدثنا  ْهِديسفيان بن سعيد الثوري، عن زبيد األيامي، عن مرة الهمداني، سألت عبد أبو حذيفة موسى بن مسعود الن
                                                           

  ).٤٨٣( ١/١٨٨ابن حجر، الدرر الكامنة : له ترجمة غير كاملة في ٩٣
���د . ھو ;�د ا�ر�ن �ن ;�د J �ن �و(ف ا����ري ٩٤� .٢/١٠٩ا�.�(�، ذ�ل ا�
٩٥ ��
���د  ا�.�(�، ذ�ل. ا�"�ن أ�د �ن ;&� ا�د� .٣٦٠- ١/٣٥٩ا�
�ن �ن ;�د ا�ر�ن �ن ر
�ق ا�ر�"� ٩٦A; رو .١٥/١٣٤ا�ذھ��، ��ر�6 ا!(5م . أ�و ;
؛ ٥/٣١١ا�ن ا�"�د، 
ذرات ا�ذھب . ٦٦٢/١٢٦٤أ�و ا��(�ن ���= �ن ;&� �ن ;�د J �ن ;&� �ن .رج ا��ر
� ا�وي، �و@� (�'  ٩٧

 .٨/١٥٩ا�زر)&�، ا�;5م 
 .&ط�ف �ن ;�د ا��"م ا��را��أي ا��>�ب ;�د ا� ٩٨
�و@� (�'  ٩٩ ،��
د �ن ;�د ا��(ن ا����ري ا�د�؛ ا�ن ا�"�د، ٣/٣٠٤ا�ذھ��، ا�"�ر . ٦٦٢/١٢٦٣
رف ا�د�ن ;�د ا�"ز�ز �ن 

٥/٣٠٩
ذرات ا�ذھب . 
 .٤/٥٢٦سنن الترمذي  ١٠٠
، ابن العماد، شذرات ١٨/١٧٨الذهبي، تاريخ اإلسالم . ٢٤٥/٨٥٩إسماعيل بن موسى الَفَزاِرّي ابن بنت السدّي الكوفي، توفي سنة  ١٠١

  .٢/١٠٧الذهب 
؛ ابن العماد، شذرات ١/٣٢٨؛ الفاسي، ذيل التقييد ١/٥٩؛ الذهبي، معجم الشيوخ )٤١٢( ١/١٦٥ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ١٠٢

 .٧٦- ١/٧٥؛ السبكي، معجم الشيوخ ٦/١١٢الذهب 
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َأْن ُيَطاَع َفَال ُيْعَصى َوَأْن } َحق ُتَقاِتهِ {: قال ١٠٣}َيا َأيَها الِذيَن آَمُنوْا اتُقوْا اللَه َحق ُتَقاِتهِ {اهللا عن قول اهللا عز وجل 
  ١٠٤.ُيْشَكَر َفَال ُيْكَفَر َوَأْن ُيْذَكَر َفَال ُيْنَسى

  
  سمع من ابن عبد الدائم ١٠٥،أحمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الواني ابن العجمي .١٨

، وحدث بها بدمشق والقاهرة، سمع منه األئمة، توفي في شهر رجب من سنة ثالثين مشيخته تخريج ابن الظاهري
 .وسبع مائة عن سبع وسبعين سنة

  
لدائم، أخبرنا محمد بن علي الحراني، أخبرنا محمد بن أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن الواني إجازة، أخبرنا أحمد عبد ا

الفضل الفراوي، أخبرنا األستاذ أبو يعلى إسحاق بن عبد الرحمن الصابوني، أخبرنا أبو سعيد عبد اهللا بن محمد 
س الرازي، أخبرنا محمد بن أيوب هو ابن الضريس، حدثنا مسلم بن إبراهيم األزدي، حدثنا هشام، عن قتادة، عن أن

  ١٠٦».َيْهَرُم اْبُن آَدَم ويكبر ِمْنُه اْثَنَتاِن اْلِحْرُص وُطوُل اْألََملِ «: بن مالك، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
  

ك، أخبرنا أبو الوقت، أخبرنا أبو الحسن بن المظفر، أخبرناه أحمد بن أبي طالب إجازة، أخبرنا الحسين بن المبار 
  .أخبرنا عبد اهللا بن أحمد، أخبرنا محمد بن يوسف، أخبرنا محمد بن إسماعيل، حدثنا مسلم بن إبراهيم فذكره

  
   ١٠٨...١٠٧ابن أبي عباس أحمد بن عبد الرحيم بن عبد الرزاق المحجي .١٩

  
أخبرنا أحمد بن عبد الرحيم بن عبد الرزاق المقرئ إجازة، أخبرنا عمر بن محمد، أخبرنا القاسم بن عبد اهللا بن  ]أ/١٠[

عمر، أخبرنا وجيه بن طاهر، أخبرنا يعقوب بن أحمد الصيرفي، أخبرنا الشيخ أبو محمد الحسن بن أحمد بن محمد 
الحافظ، أخبرنا إبراهيم بن عبد اهللا السعدي، حدثنا الوليد  المخلدي إمالء، أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن

َما َقاَل «: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بن القاسم، حدثنا يزيد بن َكْيَسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال
 ُفِتَحْت َلُه َأْبَواُب الس ِإال اُهللا، ُمْخِلًصا َقط ى تُْفِضَي ِإَلى اْلَعْرِش َما اْجتُِنَبِت اْلَكَباِئرُ َعْبٌد َال ِإَلَه ِإالَماِء َحت. «  

  
َداِئى  ١١٠والنسائي ١٠٩رواه الترمذي ليد بن القاسم فوقع لنا بدال لهماعن الو  جميعا عن الحسين بن علي بن يزيد الص.  

                                                           
  .١٠٢آل ;ران،  ١٠٣
، أبو نعيم أحمد بن عبد اهللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاني، حلية األولياء ١٠/٤٠٤ئي، السنن الكبرى النسا ١٠٤

؛ ابن أبي شيبة عبد اهللا بن محمد ٧/٤٨٧الطبراني، المعجم الكبير : ؛ انظر٧/٢٣٨، )١٩٧٤مطبعة السعادة، : القاهرة(وطبقات األصفياء 
مكتبة الرشد، : الرياض(واستي العبسي، الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار، تحقيق كمال يوسف الحوت بن إبراهيم بن عثمان بن خ

٧/١٠٦، )١٩٨٨ . 
  ؛ ١/٣٢٩، الفاسي، ذيل التقييد )٤١٨( ١/١٦٦ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ١٠٥
 .١٩/١٨٩د، ؛ مسند أحم٢/١٤١٥؛ سنن ابن ماجة؛  ٤/٥٧٠؛ سنن الترمذي ٢/٧٢٤أخرجه مسلم،  ١٠٦
  .مات في شعبان سنة سبع وثالثين وسبع مائة). ٤٣٦( ١/١٧٠ابن حجر، الدرر الكامنة : له ترجمة في ١٠٧
 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ١٠٨
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  سمع من ١١١،أحمد بن عبد المحسن بن حسن بن معالي الشافعي المقدسي ابن الشعار .٢٠

بد الدائم، وتفقه بالشيخ تاج الدين الفزاري، وأعاد في مدارس، ثم ولي قضاء القدس وناب في القضاء بدمشق ابن ع
توفي في ذي القعدة سنة ست وعشرين وسبع مائة، وكان مولده في سنة تسع وأربعين . وكان َديًنا َخيًرا متواضعا

 .وستمائة

  
لمحسن المقدسي إجازة، أخبرنا أحمد بن عبد الدائم، أخبرنا محمد بن أخبرنا اإلمام نجم الدين أبو العباس بن عبد ا

علي الحراني، أخبرنا أبو عبد اهللا الفراوي، أخبرنا أبو الحسن النيسابوري، أخبرنا أبو أحمد الجلودي، أخبرنا إبراهيم بن 
بأنا عاليا أحمد بن أبي النعم، أخبرنا وأن) ح(سفيان، حدثنا مسلم بن الحجاج، حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن ُحَمْيد 

عبد اهللا بن عمر، أخبرنا عبد األول بن عيسى، أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، أخبرنا أبو محمد بن َحمَوْيه، أخبرنا 
إبراهيم بن خزيم، حدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عباد بن تميم، عن 

   .ْخَرىَرَأْيُت َرُسوَل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم ُمْسَتْلِقًيا ِفي الَمْسِجِد، َواِضًعا ِإْحَدى ِرْجَلْيِه َعَلى األُ : قال ١١٢عمه
  . كما سقناه من طريقه، فوقع لنا موافقة له في الرواية الثانية عاليا بدرجتين ١١٣رواه مسلم

  
  ]ب/١٠[

  سمع ١١٤أبو العباس، أحمد بن عبد المحسن بن الرفعة بن عيسى بن أبي المجد العدوي .٢١
مولده سنة أربع . ، وسمع من النجيب الحراني، والُبُروِجردي وغيرهمامن ابن عزون والمعين الدمشقي جزء البطاقة

 .ع مائةوأربعين وستمائة، وتوفي في سادس عشرين ربيع اآلخر من سنة إحدى وثالثين وسب

  
أخبرنا عبد اللطيف بن عبد المنعم، أخبرنا عبد المنعم بن عبد : أخبرنا أحمد بن عبد المحسن إجازة في آخرين قالوا

وأخبرنا علي بن عمر سماعا، أخبرنا عبد الرحمن بن مكي، أخبرنا الحافظ أبو ) ح(الوهاب، أخبرنا علي بن أحمد 
لفي، أخبرنا أبو القاسم الربعي  أخبرنا أبو الحسن بن مخلد، أخبرنا إسماعيل بن محمد، : في آخرين قالواطاهر الس

قال رسول اهللا : حدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا عمار بن محمد، حدثنا الصلت بن قويد الحنفي، سمعت أبا هريرة يقول

                                                                                                                                                                             
 .٥/٥٧٥سنن الترمذي  ١٠٩
 .٩/٣٠٧النسائي، السنن الكبرى  ١١٠
؛ مجير الدين الحنبلي العليمي، األنس الجليل ١/٣٣٩؛ الفاسي، ذيل التقييد )٤٩١( ١/١٩٠ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ١١١

؛ ابن كثير، البداية والنهاية ٢/١٢٣، )١٩٩٩مكتبة دنديس، : عمان(بتاريخ القدس والخليل، تحقيق عدنان يونس عبد المجيد نباتة 
 ،دار الكتب العلمية: بيروت(إبراهيم شمس الدين : حمد النعيمي الدمشقي، الدارس في تاريخ المدارس، تحقيق؛ عبد القادر بن م١٤/١٤٦

١/٣٦٠، )١٩٩٠ .  
  .هو عبد اهللا بن زيد بن عاصم المازني ١١٢
 .٢/٥٠؛ سنن النسائي ٥/٩٥؛ سنن الترمذي ١/١٧٢؛ موطأ مالك ١/١٠٢ انظر كذلك صحيح البخاري. ٣/١٦٦٢ صحيح مسلم ١١٣
؛ شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي، )٤٩٤( ١٩١-١/١٩٠ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ١١٤

  .١/٨٨/٨٩، )١٩٩٨دار الكتب العلمية، : بيروت(تذكرة الحفاظ؛ تحقيق زكريا عميرات 
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اَعُة َحتى َال َتْنَطَح َذاُت َقْرٍن َجم «: صلى اهللا عليه وسلم عن عمار بن محمد  ١١٥هـ رواه اإلمام أحمد» .اءَ َال َتُقوُم الس
  .بهذا اإلسناد فوقع لنا موافقة له عالية

  
   بن محمد بن عباس بن محمد بن موهوب بن بدر بن محمد بن سعد ١١٦أحمد بن ُعَبْيد .٢٢

مولده سنة تسع وخمسين وستمائة سمع الكثير على  ١١٧،بن يحيى بن أبي عبيد اإلسعردي أبو نعيم ويدعى بكارا
١١٨...النجيب عبد اللطيف الحراني

 

  .توفي رابع عشر شوال سنة خمس وأربعين وسبع مائة
  

، أخبرنا  أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبيد إجازة، أخبرنا عبد اللطيف بن عبد المنعم، أخبرنا المبارك بن المبارك الَحِرْيِمي
حمد بن عبد العزيز بن المهدي، أخبرنا أبو القاسم عبيد اهللا بن عمر بن أحمد بن شاهين، أخبرنا أبو علي محمد بن م

ثنا يزيد يعني ابن هارون، أخبرنا  ١١٩)بن(أبو بحر محمد بن الحسن بن كوثر الَبْربَهاِري، حدثنا علي  الفضل، حد
َقاَل : ي ِمْن ِعْنِد َرُسوِل اِهللا َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم َقالواَ َلما َرَجَع َقْومِ : عاصم األحول، عن عمرو بن سلمة الجرمي، قال

ُكوَع َوالسُجوَد، َفُكْنُت َأؤُ » .ِلَيُؤمُكْم َأْكَثُرُكْم ِقَراَءًة ِلْلُقْرآنِ «: َلَنا ُموِني الرُبْرَدٌة َمْفُتوَقٌة، َفَكاُنوا َيُقوُلوَن َفَدَعْوِني َفَعل ُمُهْم َوَعَلي
  .َأَال ُتَغطي َعنا اْسَت اْبِنكَ : ِألَِبي

  .عن شعيب بن يوسف عن يزيد بن هارون فوقع لنا بدال عاليا ١٢٠رواه النسائي
  
  ]أ/١١[

  العالمي بتخفيف الالم شهاب  أحمد بن علي بن أيوب بن علوي الُمْشُتولي اللخمي .٢٣
كان حسن الهيئة كثير التعبد، ولد في رابع عشر ذي القعدة سنة اثنتين وستين وستمائة وسمع من النجيب  ١٢١الدين،

١٢٢...الحراني فأكثر عنه
 

  .عشر شعبان سنة أربع وأربعين وسبع مائة عن اثنتين وثمانين سنةتوفي ليلة حادي 
                                                           

العبدي، تحقيق عبد الرحمن عبد  الحسن بن عرفة العبدي، األحاديث العوالي من جزء ابن عرفة: انظر كذلك. ١٥/٤٣٩مسند أحمد  ١١٥
ذا ال أدري كيف هو، حديثه منكر، ثم ذكر له ه: الصلت بن قويد، قال النسائي. ١/٢٩، )١٩٨٦دار الكتب السلفية، : القاهرة(الجبار 
شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي، ميزان االعتدال في نقد الرجال، تحقيق الشيخ علي محمد . الحديث

  .٢/٣١٩، )١٩٩٥دار الكتب العلمية، : بيروت(معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود 
في " ُيَقدم"لي بن أيوب وهذا خطأ نبه عليه الناسخ على الهامش بقوله وردت في األصل ترجمة أحمد بن عبيد بعد ترجمة أحمد بن ع ١١٦

ر"ترجمة أحمد بن عبيد وقول  في ترجمة أحمد بن علي" ُيَؤخ.  
  .١/٥٠١؛ ابن رافع، الوفيات ١/٣٤٢؛ الفاسي، ذيل التقييد )٥٠٩( ١٩٦-١/١٩٥ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ١١٧
 .عد إليهبّيض المصنف بعد هذا ولم ي ١١٨
 .سهوا من الناسخ) ابن(سقطت كلمة  ١١٩
  .١/٣٠٢؛ مصنف أبي شيبة ٣/١٣٠سنن البيهقي : انظر كذلك. ٢/٧٠سنن النسائي  ١٢٠
؛ صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي، الوافي الوفيات، تحقيق أحمد األرناؤوط )٥٣١( ١/٢٠٦ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ١٢١

  . ١/٣٤٣؛ الفاسي، ذيل التقييد ١/٤٦٨؛ ابن رافع، الوفيات ١/١٥٩، )٢٠٠٠إحياء التراث العربي، دار : بيروت(وتركي مصطفى 
  .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ١٢٢
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أخبرنا أحمد بن علي بن أيوب بن علوي إجازة، أخبرنا النجيب عبد اللطيف بن عبد المنعم، أخبرنا أبو الفرج بن 

الجوهري،  كليب، أخبرنا أحمد بن علي بن بدران الحلواني قراءة عليه وأنا أسمع، أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي
أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان، أخبرنا إسحاق بن الحسن بن ميمون الحربي، حدثنا أبو عمر الضرير، حدثنا عبد 

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: العزيز بن مسلم، حدثنا ابن عجالن، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال
َال، ُجنُتُكْم ِمَن الناِر ُسْبَحاَن اِهللا، َواْلَحْمُد ِللِه، َوَال ِإَلَه «: َيا َرُسوَل اِهللا، ِمْن َعُدو َقْد َحَضَر؟ َقالَ : َقاُلوا» .ُخُذوا ُجنَتُكمْ «

 َباٍت ُمَجنَماٍت َوُمَعقُه َأْكَبُر، َيْأِتيَن َيْوَم اْلِقَياَمِة ُمَقدُه، َواللالل اِلَحاتُ ِإال اْلَباِقَياُت الص َباٍت، َوُهن. «  
    .عن أبي عمر الضرير فوقع لنا بدال عاليا عن إبراهيم بن يعقوب الَجْوَزَجاِني ١٢٣رواه النسائي

  
  أبو العباس  أحمد بن علي بن محمد بن هارون بن محمد بن هارون الثعلبي القارئ .٢٤

مولده في جمادى . ، ومن غيرهما، وحدث، ومن العز الحراني مشيختهسمع من النجيب جزء ابن عرفة١٢٤الصوفي،
 .األولى سنة اثنتين وسبعين وستمائة، وتوفي ليلة األربعاء سادس جمادى األولى سنة سبع وثالثين وسبع مائة

  
أخبرنا أحمد بن علي بن محمد بن هارون إجازة، أخبرنا العز عبد العزيز بن عبد المنعم الحراني، أخبرنا ضياء بن 

  ١٢٥...لقاسم بن أبي الخريف، أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي األنصاري، أخبرناأبي ا
  
  ]ب/١١[

  سمع من أبي  ١٢٦،أحمد بن علي بن محمد بن حسام شهاب الدين ابن الَكْلَوتانيّ  .٢٥
مولده في . ، وسمع من جماعة آخرين، وحدث، ومن النجيب الحراني ثمانياتهالبركات بن النحاس سداسيات الرازي

 . جمادى اآلخرة سنة سبع وخمسين وستمائة، وتوفي يوم السبت تاسع ذي القعدة من سنة خمس وثالثين وسبع مائة

    
أخبرنا أحمد بن علي بن حسام إجازة، أخبرنا عبد اللطيف بن عبد المنعم بن علي، أخبرنا أبو طاهر المبارك بن 

ا أبو الغنائم بن المهتدى، أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عمر، أخبرنا عبد اهللا بن إبراهيم، أخبرنا إبراهيم المبارك، أخبرن
ِإني َنَذْرُت ِللرْحَمِن َصْوًما {بن عبد اهللا، حدثنا محمد بن عبد اهللا األنصاري، حدثنا سليمان التيمي أن أنسا كان يقرأ 

  }.َوَصْمًتا
  .هذا حديث موقوف صحيح اإلسناد ولعل أنسا أراد بهذه القراءة التفسير، واهللا أعلم

  

                                                           
محمد بن عبداهللا أبو عبداهللا الحاكم النيسابوري، ؛ ٤/٢١٩ا�ط�را��، ا�">م ا�و(ط : ا�ظر )ذ�ك. ٩/٣١٣ا��(�<�، ا�(�ن ا�)�رى  ١٢٣

  .١/٧٢٥، )١٩٩٠دار الكتب العلمية، : بيروت(الصحيحين، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا  المستدرك على
 ).٥٦٤( ١/٢٢٠ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ١٢٤
 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ١٢٥
 .١٠٧-١/١٠٥؛ السبكي، معجم الشيوخ )٥٦٠( ١/٢١٩ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ١٢٦
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   ١٢٨...١٢٧أحمد بن علي بن يعيش .٢٦
  

   عوض بن خلف بن راجح بن بالل بن هالل أحمد بن عمر بن عبد اهللا بن عمر بن .٢٧
وسبعين وستمائة، وحضر على جده ألمه  ولد سنة ثالث ١٢٩بن عيسى بن موسى بن الفتح تقي الدين أبو العباس،

وسمع من ابن خطيب المّزة، وغازي الحالوي، وغيرهما، وأجاز له جماعة، وحدث  ١٣٠الشيخ شمس الدين بن العماد،
بدمشق والقاهرة، ودرس بعدة مدارس، وولي القضاء بالقاهرة، وكانت وفاته ثاني عشر ذي القعدة سنة تسع وأربعين 

 .وسبع مائة

  
اإلمام أبو العباس أحمد بن عمر بن عبد اهللا المقدسي إجازة، أخبرنا محمد بن عبد المنعم بن الحتمي، أخبرنا أخبرنا 

وأخبرناه ) ح(علي بن أبي الكرم ابن البناء، أخبرنا عبد الملك بن أبي القاسم، أخبرنا محمود بن القاسم األزدي وغيره، 
إجازة، عن عبد اهللا بن عمر، ومحمد بن سعيد البغداديان، أن أبا الوقت أخبرهما،  ]أ/١٢[عاليا أحمد بن أبي طالب 

أخبرنا عبد الجبار بن محمد، أخبرنا محمد بن أحمد : أخبرنا اإلمام أبو إسماعيل عبد اهللا بن محمد األنصاري، قالوا
   ١٣١...المحبوبي، حدثنا محمد بن عيسى بن سورة الترمذي

  
ومن أحمد بن  سمع من ابن عبد الدائم مشيخته ١٣٢المعروف بأخي حيدر، الُموِشي العّطارأحمد بن عمر بن عفاف  .٢٨

توفي ليلة . بسماعه من ابن درباس، وحدث موي الملخص للقابسيأبي الغنائم الكهفي والعماد داود بن سليمان الح
  .النصف من شعبان سنة أربع وأربعين وسبع مائة وكانت له خبرة بالصيدلة واعتراه صمم ليس بالبالغ رحمه اهللا

  
بن عبد الدائم، أخبرنا يحيى بن محمود، أخبرنا الحسن بن أحمد،  أخبرنا أحمد بن عمر بن عفاف إجازة، أخبرنا أحمد

أخبرنا أحمد بن عبد اهللا، أخبرنا عبد اهللا بن جعفر، حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا أبو بدر بن شجاع بن الوليد، 
ب، عن عبد اهللا بن مسعود، حدثنا األعمش، حدثنا زيد بن وه: ومحمد بن عبيد الطنافسي، وُمَحاِضر بن الُمَورع، قالوا

ِإن َأَحَدُكْم ُيْجَمُع َخْلُقُه ِفي َبْطِن ُأمِه َأْرَبِعيَن «: حدثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: قال
  .ثالحدي» ...َيْوًما

  .عن علي بن محمد الطنافسي عن محمد بن عبيد فوقع لنا بدال عاليا ١٣٣ماجةرواه ابن 
  

                                                           
1 @�� ��ن أ�د��� ن ��در�م �"Aر ; ١٢٧� '�ر> =&.  
 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ١٢٨
 . ١٥/٢٧١؛ الذهبي، تاريخ اإلسالم ١/٣٦١؛ الفاسي، ذيل التقييد )٥٨٠( ٢٢٦-١/٢٢٥ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ١٢٩
 .الشيخ زين الدين أبي بكر المقدسي ١٣٠
 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ١٣١
؛ الحسيني ١/٣٦٣؛ الفاسي، ذيل التقييد، ١/٨٦؛ الذهبي، معجم الشيوخ )٥٨٢( ١/٢٢٧ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ١٣٢

  .١١٠- ١/١٠٦؛ السبكي، معجم الشيوخ ١/٣٢الدمشقي، ذيل تذكرة الحفاظ 
  .٦/١٢٥؛ مسند أحمد ٨٤/٤٤٦؛ سنن الترمذي ٤/٢٠٣٦ سلم؛ صحيح م٤/١١١ صحيح البخاري: انظر كذلك. ١/٢٩سنن ابن ماجة  ١٣٣
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  سمع الكثير من النجيب الحراني، وعبد ١٣٤،أحمد بن ُكْشُتغِدي بن عبد اهللا الصيرفي .٢٩
اهللا بن عالق، والمعين الدمشقي، وأبي الطاهر بن عزون، وأبي حامد ابن الصابوني وأبي البركات النحاس وأبي الفتح 

القيسي في آخرين، وأجاز له ابن عبد الدائم، وأحمد بن سالمة الحداد، ويحيى بن أبي منصور الحنبلي وآخرون، 
صفر سنة أربع وأربعين وسبع مائة، وكان مولده في رمضان  وحدث بالكثير، وتفّرد بأشياء من مسموعاته، توفي في

 هـ. سنة ثالث وستين وستمائة

  
   ١٣٥...]ب/١٢[
  

اع .٣٠ حضر على أحمد بن ١٣٦،أحمد بن محمد بن إسرائيل بن أبي بكر بن المكارم الَقص  
، ، وسمع في الخامسة من الكمال بن عبد األول والثالث والرابع من الحنائياتعبد الدائم بابا من الترغيب والترهيب

بسماعه من الخشوعي عنه، وأجاز له النجيب الحراني،  راءات البن الفّحاموعلى المجد ابن عساكر التجريد في الق
 . مولده في شعبان سنة ست وستين وستمائة تقريبا. وحدث

  
...١٣٧   
  

  مشيخته الكبرى،سمع من النجيب  ١٣٨،أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عدالن الحريري .٣١
والثالث والرابع من األبدال، وسمع أيضا من إبراهيم بن مناقب، وشمس الدين المقدسي وغيرهما،  ومجالس الخالل

 .وكانت وفاته في العشر األخير من ربيع اآلخر سنة خمس وثالثين وسبع مائة عن نيف وسبعين سنة. وحدث

   
...١٣٩  
  
  ]أ/١٣[

  سمع من ابن عبد الدائم ١٤٠،أحمد بن محمد بن حازم بن حامد بن حسن المقدسي .٣٢

                                                           
 .١/٤٩٩؛ ابن رافع، الوفيات ٧/١٩٦؛ الصفدي، الوافي بالوفيات )٦٠٨( ١/٢٣٨ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ١٣٤
  .ترك المصنف بياضا أول الصفحة ولم يعد إليه ١٣٥
السبكي، معجم الشيوخ : انظر كذلك. لم يذكر ابن حجر تاريخ وفاته في الدرر). ٦٥١( ١/٢٥٤ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ١٣٦
١٢٩-١/١٢٥.  

 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ١٣٧
١٣٨ �@ 1����د : �ر>�  . ١/٣٧٩ا�.�(�، ذ�ل ا�
 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ١٣٩
���د : ترجمته في ١٤٠�  .١/١٧٦؛ ابن رافع، الوفيات ٧/٢٤٢الصفدي، الوافي بالوفيات ؛ ١/٣٨٠ا�.�(�، ذ�ل ا�
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، ، وجزء أيوب، وثالثة أجزاء علي بن ُحْجر، وجزء بكر بن بكار، وجزء ابن الفرات، وجزء ابن عرفةصحيح مسلم
ين وستمائة، وتوفي في تاسع ، وسمع أيضا من أبي عمر وغيره، مولده في صفر سنة خمس وخمسوأربعي اآلجري

 .عشر رمضان سنة سبع وثالثين وسبع مائة

...١٤١   
  سمع من ١٤٢ابن الصعبي، أحمد بن محمد بن أبي الحسن بن علي بن عثمان المصري .٣٣

. وغير ذلك، وأجاز له إسماعيل بن أبي اليسر وغيره، وحدث ، وجزء ابن عرفةالنجيب الحراني مشيخة ابن الجوزي
 .توفي في رمضان سنة أربع وثالثين وسبع مائة

  
...١٤٣   
  
  ] ب/١٣[

ْيَرِفيّ  .٣٤ سمع ١٤٤،أحمد بن محمد بن عبد المحسن بن عبد العزيز بن علي المخزومي الص  
توفي في الخامس والعشرين من رجب سنة تسع . ومن جماعة سواه ١٤٥،بن أبي الفضل الحالوي الغيالنيات من غازي

 .وثالثين وسبع مائة

  
...١٤٦   

  ]أ/١٤[

  الثالث من معجم الشيخة مريم
  
  بسم اهللا الرحم الرحيم ]ب/١٤[

  سمع من الرشيد العّطار ١٤٧،أحمد بن محمد بن علي بن أحمد التوزري القسطالني .٣٥
، ومن النجيب مشيخة ابن ، ومن ابن عالق مشيخة الرازي، ومن إبراهيم بن مضر صحيح مسلماريصحيح البخ

وستمائة، وتوفي في الثالث عشر من شهر ربيع اآلخر سنة ست مولده سنة أربع وخمسين . ، وغيرها، وحدثالجوزي
 .وثالثين وسبع مائة

  

                                                           
 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ١٤١
١٤٢ �@ 1��ر> : '�  . ١٣٦-١/١٣٤؛ ا�(�)�، ">م ا�
�وخ ١/٢٦٢ا�ن �>ر، ا�درر ا�)�
 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ١٤٣

١٤٤١٤٤ �@ 1����د ١/٢٧٢و@��ت ا�ن را@$، ا�: �ر>�  ؛ ١/٣٨٨؛ ا�.�(�، ذ�ل ا�
 .اتخريج أبي الحسن الدار قطني من حديث أبي بكر محمد بن عبد اهللا بن إبراهيم الشافعي في أحد عشر جزءً  ١٤٥
  .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ١٤٦
1 @�� ��ن أ�د��� ن ��در ١٤٧� '  .�م �"Aر ;&= �ر>
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أخبرنا أحمد بن العماد محمد بن التاج القسطالني إجازة، أخبرنا عبد اهللا بن عبد الواحد ابن عالق، أخبرنا إسماعيل 
هللا بن عبد الرحمن بن مكي وأخبرنا يونس بن إبراهيم العسقالني، عن عثمان بن هبة ا) ح(بن صالح بن ياسين، 

أخبرنا محمد بن أحمد بن إبراهيم، أخبرنا أبو الفضل محمد بن أحمد بن : العوفي، أخبرنا عبد الرحمن بن حمزة، قاال
عيسى السعدي القاضي، أخبرنا أبو القاسم موسى بن محمد بن عرفة السمسار ببغداد، حدثنا عبد اهللا بن إسحاق 

بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن أبي المدائني، حدثنا عثمان 
َمْن َهم ِبَحَسَنٍة ُكِتَبْت َلُه َحَسَنًة، َوَمْن َعِمَلَها ُكِتَبْت َلُه َعْشًرا، َوَمْن «: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: هريرة، قال

  ١٤٨».ِه، َوَمْن َعِمَلَها ُكِتَبْت َعَلْيِه َسيَئةً َهم ِبَسيَئٍة َلم ُتْكَتْب َعَليْ 
  

ولد سنة اثنتين وخمسين  ١٤٩أبو العباس بن السيف، أحمد بن محمد بن عمر بن أحمد بن قدامة المقدسي .٣٦
   ١٥٠...وكان عارفا بالشروط توفي. تقريبا، وسمع من ابن عبد الدائم، وٕابراهيم بن خليل، والفخر علي

أخبرنا المسند أبو العباس بن السيف إجازة، أخبرنا إبراهيم بن خليل، أخبرنا يحيى بن محمود، أخبرنا الحسن بن  
ا، أخبرنا أحمد بن عبد اهللا بن أحمد، أخبرنا عبد اهللا بن جعفر، أخبرنا أحمد بن الفرات، أخبرنا عبد أحمد حضور 

  .الرّزاق، أخبرنا معمر، عن قتادة، عن أنس، أن النبي صلى اهللا عليه وسلم ِاْحَتَجَم َعَلْى َظْهِر َقَدِمِه ِلَوَجٍع َكاَن ِبهِ 
عن  ١٥٣عن إسحاق بن منصور والنسائي ١٥٢عن أحمد بن حنبل والترمذي في الشمائل ١٥١رواه أبو داود

  .إسحاق بن إبراهيم ثالثتهم عن عبد الرّزاق فوقع لنا بدال عاليا
  

  المعروف بابن غانم الجعفري المقدسي األديب أحمد بن محمد بن سلمان بن حمائل .٣٧
، والدعاء للمحاملي، وسمع ١٥٥السراجيات الخمسة، و سمع من ابن عبد الدائم صحيح مسلم ١٥٤شهاب الدين، ]أ/١٥[

ومولده في رجب سنة إحدى وخمسين وستمائة، وأخذ . وعبد الكريم بن الحرستاني في آخرين أيضا من أيوب القناعي،
العربية عن الشيخ جمال الدين بن مالك، وكان إماما فاضال شاعرا، كثير االستحضار لّلغة، كتب في ديوان 

 .وكان كثير األسفار، توفي في شهر رمضان سنة سبع وثالثين وسبع مائة ١٥٦...اإلنشاء

  

                                                           
؛ الطبراني، المعجم األوسط ٢/١٠٧؛ صحيح ابن حبان ١٢/١٢٣؛ مسند أحمد ١/١١٨ ؛ صحيح مسلم٨/١٠٣ صحيح البخاري ١٤٨
٤/٢٦٠ . 

  .١/٤٠٧؛ ابن رافع، الوفيات ١/٨٥؛ الذهبي، معجم الشيوخ )٦٣٤( ١/٢٤٥ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ١٤٩
 .وكانت وفاته في بكرة يوم الجمعة ثامن عشر شهر رجب سنة اثنتين وأربعين وسبع مائة. ولم يعد إليه بّيض المصنف بعد هذا ١٥٠
 . ٢/١٦٧سنن أبي داود  ١٥١
مؤسسة : بيروت(محمد بن عيسى بن سورة الترمذي أبو عيسى، الشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية، تحقيق سيد عباس الجليمي  ١٥٢

 .١/٣٠٤، )١٩٩١الكتب الثقافية، 
 .٢١/٣٢٢؛ مسند أحمد ٩/٢٦٧؛ صحيح ابن حبان ٢/١١٥٣سنن ابن ماجة : انظر كذلك. ٧/٩٤النسائي، السنن الكبرى،  ١٥٣
 . ١/٢٣٣؛ الزركلي، األعالم ١٧٣-١/١٧٧؛ ابن رافع، الوفيات ٢٦٧-١/٢٦٥ترجمته في الدرر الكامنة  ١٥٤
  .١/٢٦٧ ابن حجر، الدرر الكامنة. األجزاء الخمسة عوالي جعفر السراج ١٥٥
�روءة ١٥٦' �Cر &(.  
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رنا العالمة أبو العباس أحمد بن محمد بن سلمان إجازة، أخبرنا أبو العباس بن عبد الدائم، عن عبد اهللا بن أحمد أخب
الطوسي أّن جعفر بن محمد اللغوي أخبرهم، أخبرنا عبيد اهللا بن عمر بن أحمد عثمان، أخبرنا عبد اهللا بن إبراهيم 

وأنبأنا عاليا أحمد بن أبي طالب، عن عبد اهللا بن عمر ) ح(لي، البزاز، حدثنا خلف بن عمرو، حدثنا عاصم بن ع
سماعا، أخبرنا أبو الوقت، أخبرنا محمد بن عبد العزيز، أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد، أخبرنا عبد اهللا بن محمد بن 

ل اهللا صلى اهللا حدثنا الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسو : عبد العزيز، حدثنا العالء بن موسى، قاال
  » .َال ُيِقيَمن َأَحُدُكْم الرُجَل ِمْن َمْجِلِسِه ثُم َيْجِلُس ِفيهِ «: عليه وسلم أنه قال

  .لياعن قتيبة وابن رمح وكالهما عن الليث فوقع لنا بدال عا ١٥٧رواه مسلم
  

  شهاب الدين التاجر أحمد بن محمد بن يحيى بن نصر بن كريم بن فاضل اإلسعردي .٣٨
، وسمع من الشيخ عز الدين بن عبد السالم وغيره، َجيدسمع من زكي بن الحسن البيلقاني جزء ابن نُ  ١٥٨أبو العباس،

  ١٥٩...مولده بأسعرد سنة ست وثالثين وستمائة وتوفي. وحدث

  
أخبرنا : أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن يحيى اإلسعردي، وأبو الحسن علي بن جابر الهاشمي إجازة منهما، قاال

وأخبرنا علي بن عمر الواني سماعا، أخبرنا ) ح(البيلقاني، أخبرنا المؤيد بن محمد بن علي الطوسي، زكي بن الحسن 
أبو علي الحسن بن محمد بن محمد البكري، أخبرنا المؤيد، أخبرنا أبو عبد اهللا محمد بن الفضل الفراوي، أخبرنا عمر 

الحسين بن الجنيد الرازي، حدثنا المعافي بن سليمان،  بن أحمد بن مسرور، أخبرنا أبو عمرو بن نجيد، حدثنا علي بن
قال رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا زهير، حدثنا منصور بن المعتمر، عن ربعي، عن أبي مسعود عقبة بن عمرو، قال

  ١٦٠».َفاْفَعْل َما ِشْئتَ  ِإن ِمما َأْدَرَك الناُس ِمْن َكَالِم النُبوِة اُألوَلى ِإَذا َلْم َتْسَتْحيِ «: عليه وسلم
  

   أحمد بن مظفر بن أبي محمد بن أبي المكارم مظفر بن بدر بن الحسن بن الفرج بن .٣٩
سمع من زينب بنت مكي ثالثيات مسند أحمد، ومن الشرف بن عساكر، وعمر بن  ١٦١بكار النابلسي الصحراوي،

ي رمضان سنة خمس وسبعين وستمائة، وتوفي في العشرين من ربيع مولده ف. القواس، وغيرهم، سمع منه الذهبي
 .األول سنة ثمان وخمسين وسبع مائة

  

                                                           
؛ أبو محمد عبد اهللا بن عبد الرحمن بن الفضل بن َبهرام بن عبد ٢/٣٤٩صحيح ابن حبان : انظر كذلك. ٤/١٧١٤ صحيح مسلم ١٥٧

دار المغني للنشر والتوزيع، : السعودية(، تحقيق حسين سليم أسد الداراني )سنن الدارمي(الصمد الدارمي، مسند الدارمي المعروف بـ 
 .١/١٢٢سط ؛ الطبراني، المعجم األو ٣/١٧٣٥، )٢٠٠٠

  .١/١٠٩؛ الوادي آشي، البرنامج )٧٧٢( ١/٣٠٤ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ١٥٨
  .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ١٥٩
  .٢٨/٣٢٥؛ (�د أ�د ٢/٣٧١؛ ���Q ا�ن ���ن ٢/١٤٠٠؛ (�ن ا�ن �>' ٤/٢٥٢؛ (�ن أ�� داود ٨/٢٩ ���Q ا����ري ١٦٠
؛ الذهبي، ٦/١٨٥؛ ابن العماد، شذرات الذهب ١/٤٠٢؛ الفاسي، ذيل التقييد )٧٩٩( ٨-١/٣١٧ابن حجر، الدرر الكامنة : في ترجمته ١٦١

: بيروت(تراجم مصنفي الكتب العربية : ؛ عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين١/٢٩٤؛ الذهبى، تذكرة الحفاظ ٢٣-١/٢٢معجم المحدثين 
 . ٢/١٨٠، )مكتبة المثنى، بدون تاريخ
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  ]ب/١٥[

  سمع من  ١٦٢األديب،ابن الحباس  أحمد بن منصور بن صارم الدمياطي شهاب الدين .٤٠
، كتب عنه من شعره الشيخ أبي عبد اهللا بن النعمان، ومن داود بن عبد القوي بن قاسم العسقالني القناعة البن السّني

وتوفي في صفر سنة اثنتين وأربعين وسبع مائة مولده في سنة ثالث وخمس وستمائة، . أبو حيان وغيره من العلماء
 .بدمياط

وأخبرنا ) ح(أخبرنا أحمد بن منصور بن صارم الدمياطي إجازة، أخبرنا داود بن عبد القوي بن العسقالني سماعا، 
عاليا يونس بن إبراهيم بن عبد القوي قراءة عليه ونحن نسمع، عن أبي الكرم المبارك بن أحمد الشهرزوري، أخبرنا 

الحسين بن أحمد بن طلحة النعالي، أخبرنا أبو سهل محمود بن عمر بن جعفر بن إسحاق العكبري، حدثنا أبو بكر 
عبد اهللا بن محمد بن عبيد القرشي، حدثني علي بن الجعد، أخبرني ابن أبي ذئب، عن محمد بن قيس، عن عبد 

َمْن َيَتَقبُل ِلي ِبَواِحَدٍة َأَتَقبُل َلُه «:  عليه وسلمرسول اهللا صلى اهللا: الرحمن بن تائب بن ثوبان، عن ثوبان، قال
َسْوِطِه َفَال َيْأُمُر َأَحًدا ُيَناِوُلُه، َفَكاَن َثْوَباُن َتْسُقُط ِعَالَقُة : ، َقالَ »َال َتْسَأِل الناَس َشْيًئا«: َقالَ . َأَنا: َقاَل ثوبان» ِباْلَجنِة؟

  ١٦٣.َوَيْنِزُل ُهَو َفَيْأُخُذَها
  

  شهاب الدين أبو  أحمد بن منصور بن إبراهيم بن منصور بن رشيد الحلبي الجوهري .٤١
، ومن الثاني نسخة ، ومن األول جزء البطاقةسمع من المعين الدمشقي وابن عالق الجمعة للنسائي ١٦٤العباس،

، والثاني من معجم اإلجازة، ، ومشيخته، وسنن أبي داود، والغيالنياتالنجيب جزء ابن عرفة ، ومنإبراهيم بن سعد
م، الطيالسي، ومن أحمد بن شيبان، وزينب بنت مكي وغيرهم بمصر والشا ومن الفخر بن البخاري مسند أبي داود

مولده في ثالث عشر ذي القعدة من سنة ستين وستمائة،  ١٦٥...وأجاز له ابن عبد الدائم، وابن أبي اليسر، وكان
 .وتوفي في يوم الثالثاء خامس عشري رجب سنة ثمان وثالثين وسبع مائة

  
على أبي النون  وقرئ) ح(أخبرنا أحمد بن منصور إجازة، أخبرنا أحمد بن علي بن يوسف، وعبد اهللا بن عبد الواحد، 

أخبرنا هبة اهللا بن علي بن : العسقالني وأنا أسمع، عن أبي عبد اهللا محمد بن محمد المصري نقاش السكة قالوا
مسعود، أخبرنا مرشد بن يحيى بن قاسم، أخبرنا محمد بن الحسين النيسابوري، أخبرنا محمد بن عبد اهللا بن زكريا، 

ن عبد األعلى، حدثنا ابن فضيل، عن أبي مالك األشجعي، عن أبي حازم، حدثنا أحمد بن شعيب، حدثنا واصل ب
َأَضل اللُه َعِن اْلُجُمَعِة «: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أبي هريرة، وعن ِرْبِعّي بن ِحَراش، عن حذيفة، قاال

َيْوَم اَألََحِد َفَجاَء اُهللا ّفَهداَنا ِلَيْوِم اْلُجُمَعِة َفَجَعَل اْلُجُمَعَة َوالسْبَت،  لنَصاَرىَمْن َكاَن َقْبَلَنا، َفَكاَن ِلْلَيُهوِد َيْوُم السْبِت َوَكاَن لِ 

                                                           
 .١٨٤-٢/١٨٣؛ كحالة، معجم المؤلفين )٨٠٤( ٣٢١-١/٣١٩ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ١٦٢
 . أعاله ٨٧٩انظر هامش  ١٦٣
؛ ١/٤٠٤؛ الفاسي، ذيل التقييد ٢١٢-١/٢١١؛ ابن رافع، الوفيات )٨٠٣( ٣١٩-١/٣١٨الدرر الكامنة ابن حجر، : ترجمته في ١٦٤

 .١٥٨-١/١٤٨السبكي، معجم الشيوخ 
  .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ١٦٥
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ُلوَن َيْومَ  ْنَيا، َواَألوَلُهْم َقْبَل  اْلِقَياَمِة َواَألَحَد، َوَكَذِلَك ُهْم َتَبٌع َلَنا َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَنْحُن اآلِخُروَن ِمْن َأْهِل الد اْلَمْقِضي
  ١٦٦».اْلَخَالِئق

  
   ]أ/١٦[ ١٦٧أبو العباس، أحمد بن هبة اهللا بن الحافظ رشيد الدين يحيى بن علي العّطار .٤٢

، وسمع من ابن خطيب المّزة، وغازي الحالوي وغيرهما، وأجاز حضر على النجيب السادس عشر من سنن أبي داود
الرابع عشر من جمادى اآلخرة من  مولده سنة سبع أو ثمان وستين وستمائة، وتوفي في. له المعين الدمشقي وغيره

 . سنة خمس وأربعين وسبع مائة بالقاهرة

  
أخبرنا أحمد بن هبة اهللا بن يحيى بن علي القرشي إجازة، أخبرنا عبد اللطيف بن عبد المنعم، أخبرنا عمر بن محمد 

   ١٦٨...بن معمر، أخبرنا
  

   ١٧٠...١٦٩أحمد بن يحيى بن أحمد بن حسن بن عطاء .٤٣
  

  أحمد بن يعقوب بن أحمد بن يعقوب بن عبد اهللا بن عبد الرحمن بن عثمان الحلبي ابن .٤٤
حضر على إبراهيم بن الدرجي، وعمر بن أبي عصرون، وسمع من أحمد بن شيبان،  ١٧١المقري سبط ابن الصابوني،

سمع منه المقاتلي وغيره، وخرج  .وابن العسقالني، وابن الزين، وابن البخاري، والمسلم، والمقداد، في آخرين، وحدث
، وولي مشيخة الحديث بالمنكوتمرية بالقاهرة، )باألحاديث التساعية اإلسناد ١٧٢...تحفة(لنفسه أربعين حديثا سماها 

ولد في دار الحديث النورية بدمشق ثامن عشري ذي الحجة سنة خمس وسبعين وستمائة، وتوفي . وكان فاضال
 .الثين وسبع مائةمستهل ربيع اآلخر سنة إحدى وث

  
  ]ب/١٦[

  من اسمه إبراهيم
  

  إبراهيم بن أحمد بن عبد المحسن بن أحمد بن محمد بن علي بن الحسن بن علي بن .٤٥

                                                           
  .٢/٢٥٧؛ النسائي، السنن الكبرى ١/٣٤٤؛ سنن ابن ماجة ٢/٥٨٦ صحيح مسلم ١٦٦
 . ١/٤٩٠؛ ابن رافع، الوفيات )٨٢١( ١/٣٢٧ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ١٦٧
 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ١٦٨
ولكن جاء اسمه أحمد بن يحيى بن أيوب، الطبقات السنية في تراجم الحنفية، ) ٨٥٢( ١/٣٢٩الدرر الكامنة  ابن حجر،: ترجمته في ١٦٩
٤١٧( ١/١٥٧.( 

 . بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ١٧٠
؛ ١/٢٥؛ الذهبي، معجم المحدثين ٤١٠-١/٤٠٩؛ الفاسي، ذيل التقييد )٧٣٧( ٣٣٧-١/٣٣٦ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ١٧١

  .٢/٢٠٧؛ كحالة، معجم المؤلفين ١/٢٧١الزركلي، األعالم 
�روءة ١٧٢  .�م أ>د ا(م ا�)��ب @� @	�رس ا�)�ب وا�د�'. )&' �Cر 
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محمد بن جعفر بن إبراهيم بن إسماعيل بن جعفر بن محمد بن إبراهيم بن عبد اهللا بن موسى بن جعفر بن محمد بن 
بفتح الغين المعجمة والراء المشددة وبعدها ألف وفاء نسبة إلى الغراف من  ١٧٣علي بن الحسين بن علي الَغراِفي

معاني، ومن أبي محمد البادرائي، وأبي البقاء خالد بن يوسف أعمال واسط، سمع من والده مجِلَسي أبي المظفر الس
، ومن حليمة بنت علي بن محمد ، ومن أبي الفتوح المرتضى بن أحمد الحسيني جزء الُكَدْيِميّ النابلسي الزهد للخطيب

، وأجاز له حمزة بن أوس، ومحمد بن عبد الرحمن بن الجّباب، والساوي، بن جمال اإلسالم جزءا من حديث الميانجي
لحضرمي، وجماعة، والحسن بن ناصر ا ١٧٤،...ويعيش النحوي، ويوسف بن خليل، وابن الجميزي، وٕاسماعيل بن

مولده في رابع عشري ربيع اآلخر سنة ثمان . ، وكان صالحا زاهدا يتقوت من نسخ يدهحفظ الوجيز في الفقه للغزالي
 .مان وعشرين وسبع مائةوثالثين وستمائة باإلسكندرية، وتوفي بها يوم الجمعة خامس المحرم سنة ث

  
أخبرنا إبراهيم بن أحمد بن عبد المحسن الَغراِفي إجازة، وكتب عنه الذهبي في معجمه، أخبرتنا حليمة بنت محمد بن 

علي سنة اثنتين وخمسين وستمائة، أخبرنا بركات بن إبراهيم الخشوعي، أخبرنا عبد الكريم بن حمزة، أخبرنا ابن 
القاسم القاضي إمالء، حدثنا أبو خليفة، حدثنا أبو الوليد، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثنا سعدان، حدثنا يوسف بن 

أرسل إلي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : يحيى بن أبي كبير، حدثني أبو سلمة، حدثني عبد اهللا بن عمرو، قال
  ١٧٥».اْقَرِأ اْلُقْرآَن ِفي َسْبٍع َوَال َتِزْد َعَلى َذِلكَ «

  .هذا الحديث صالح اإلسناد: قال الذهبي
  

  ١٧٦،إبراهيم بن إسحاق بن لؤلؤ بن عبد اهللا النوري قطب الدين ابن المجاهد الموصلي .٤٦
مولده في المحرم . ، وغير ذلك، ومشيخته الكبرى، ومن النجيب جزء ابن عرفةسمع من ابن عالق الجمعة للنسائي

 .سنة ستين وستمائة، وتوفي في رابع عشر شوال سنة ثمان وثالثين وسبع مائة

  
   ١٧٧...أخبرنا القطب أبو إسحاق بن لؤلؤ إجازة، أخبرنا عبد اللطيف بن عبد المنعم بن علي بن نصر بن الصيقل

  
  ]أ/١٧[

                                                           
؛ ابن العماد، شذرات ١/٧٠؛ الوادي آشي، البرنامج ١/٢٨؛ الذهبي، معجم المحدثين )١٢( ١/١٠ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ١٧٣

ن يوسف بن عبد اهللا ابن تغري بردي، المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي، تحقيق محمد محمد أمين وآخرون ؛ جمال الدي٦/٨٠الذهب 
 .٤١-١/٤٠، )١٩٨٤الهيئة المصرية العامة للكتاب، : القاهرة(

�روء ١٧٤ .ا(م �Cر 
أبو نعيم أحمد بن عبد اهللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الهراني األصبهاني، المسند المستخرج على صحيح اإلمام مسلم،  ١٧٥

صحيح : انظر روايات أخرى في. ٣/٢٣٥، )١٩٩٦دار الكتب العلمية، : بيروت(تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي 
 .١١/٥٢؛ مسند أحمد ١/٤٤١؛ سنن أبي داود ٦/١٩٦ البخاري

؛ السبكي، معجم الشيوخ ١/٢٢٣؛ ابن رافع، الوفيات ١/٤١٩؛ الفاسي، ذيل التقييد )٢٨( ١/١٧ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ١٧٦
٣١-١/٢٨.  

 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ١٧٧
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  سمع من  ١٧٨،الكناني برهان الدين الشارعيإبراهيم بن ظافر بن محمد بن حماد  .٤٧
كان من : ، وسمع من القطب بن العسقالني، سمع منه القطب الحلبي وقالالنجيب الحراني الثاني عشر من موافقاته

عباد اهللا الصالحين سألته عن مولده فقال في ذي القعدة سنة تسع وثالثين وستمائة بالقاهرة، وتوفي في ليلة الجمعة 
 . سنة أربع وعشرين وسبع مائة سابع جمادى اآلخرة

...١٧٩   
  برهان الدين العالمة شيخ  إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع الفزاري .٤٨

، ، والترغيب والترهيب، والسراجياتبإفادة عمه، فمن ابن عبد الدائم صحيح مسلمسمع الكثير  ١٨٠الشافعية بدمشق،
، ومن أبي اليسر مقامات ، ووصايا العلماء البن َزْبر، وجزء األصمتخريج ابن الظاهري، والدعاء للمحاملي ومشيخته
، وغير ذلك، وسمع من آخرين، خرج له أبو ، وأول فوائد الجصاص، واألول من حديث أبي مسلم الكاتبالحريري

سعيد العالئي مشيخته عنهم حّدث بها مرات، وسمع منه األئمة، وانتفع به خالئق، وكان إماما فاضال عالما، وشهرته 
في شهر ربيع األول من سنة ستين وستمائة، وتوفي في ثامن جمادى األولى سنة تسع  مولده. تغني عن وصفه

 .وعشرين وسبع مائة

  
أخبرنا اإلمام أبو إسحاق الشافعي إجازة، وكتب عنه الذهبي في معجمه، أخبرنا أحمد بن عبد الدائم، عن عبد اهللا بن 

اق، أخبرنا إبراهيم بن محمد النيسابوري، سمعت أبا أحمد الطوسي، أخبرنا نصر بن أحمد، أخبرنا مكي بن عبد الرز 
لقيني : عمرو محمد بن جعفر، حدثنا حمزة بن داود، حدثنا الهدادي، حدثنا حلبس الكلبي، عن سعيد، عن قتادة، قال

  :عمران بن ِحطاَن وقال احفظ عني هذه األبيات
  الَمُنْوِن، َوَأْنَت َالٍه َتْرَتُع؟َرْيَب * َحتى َمَتى ُتْسَقى النُفْوُس ِبَكْأِسَها 

  َوإَِلى الَمِنيِة ُكل َيْوٍم ُتْدَفُع؟* َأَفَقْد َرِضْيَت ِبَأْن ُتَعلَل ِبالُمَنى 
  ِإن اللِبْيَب ِبِمْثِلَها َال ُيْخَدعُ * َأْحَالُم َنْوٍم َأْو َكِظل َزاِئٍل 
َدن ِلَيْوِم َفْقِرَك َداِئبًا  ١٨١اْجَمْع ِلَنْفِسَك َال ِلَغْيِرَك َتْجَمعُ وَ * َفَتَزو  

  
  ]ب/١٧[

   ١٨٣...١٨٢،إبراهيم بن عبد الرحيم بن داود بن حيدر القرشي .٤٩
                                                           

  ).٦٨( ١/٢٨ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ١٧٨
  .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ١٧٩
؛ محمد بن ٦/٨٨؛ ابن العماد، شذرات الذهب ١/٤٢٩؛ الفاسي، ذيل التقييد )٨٨( ٣٥-١/٣٤ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ١٨٠

؛ تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي، ١/٣٢، )١٩٧٤دار صادر، : بيروت(شاكر الكتبي، فوات الوفيات، تحقيق إحسان عباس 
؛ ٩/١١، )١٩٩٢هجر للطباعة والنشر والتوزيع، : القاهرة(محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو  طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق

؛ الذهبي، ١/٣٠؛ الذهبي، معجم المحدثين ١/٤٣؛ كحالة، معجم المؤلفين ٤١-١/٣٨؛ السبكي، معجم الشيوخ ٤٦-١/٤٥الزركلي، األعالم 
  . ١٣٩-١/١٣٨معجم الشيوخ 

 .١/١٣٩ا�ظر ا�ذھ��، ">م ا�
�وخ . )�لا����ت ن ��ر ا� ١٨١
1 @�� ��ن أ�د��� ن ��در ١٨٢� ' .�م �"Aر ;&= �ر>
 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ١٨٣
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  األصل أبو المفضل بن الفامغار الحلبيإبراهيم بن علي بن محمد بن علي بن علي بن  .٥٠

، ن والده مشيخة الجوهري الكبرىسمع م ١٨٤الفتح بن أبي هاشم بن أبي طالب مجد الدين المعروف بابن الخيمي،
 ، وأجاز له العز بن عبد السالم، والكمال، ومن الرشيد العّطار مجلس البطاقةصحيح مسلم ١٨٥ومن ابن مضر

مولده في رمضان . وأبو علي البكري، ومحمد بن عبد اهللا المرسي وآخرون ١٨٧والبهاء زهير الشاعر، ١٨٦الضرير،
 .سنة تسع وأربعين وستمائة، وتوفي في يوم األربعاء سادس عشر جمادى األولى سنة ثمان وثالثين وسبع مائة

...١٨٨   
  

  سمع من  ١٨٩،لقطبيإبراهيم بن علي بن يوسف الزرزاري الدمياطي نجم الدين بن ا .٥١
بالكثير، النجيب الحراني حلية األولياء ألبي نعيم الحافظ، وغير ذلك، وسمع أيضا من البروجردي في آخرين، وحدث 

توفي في ثامن عشري ذي . ، ومشيخته، ومن ابن عالق سداسيات الرازيوسمع من المعين الدمشقي مجلس البطاقة
 .القعدة سنة إحدى وأربعين بدمياط عن نحو من ثمانين سنة

  
...١٩٠   
  
  ]أ/١٨[

  سمع من خطيب  ١٩١كمال الدين الناسخ، بن محمد بن عبد الصمد التْزِمْنِتيإبراهيم  .٥٢
مولده في ثالث المحرم سنة ثالث وستين . جامع الترمذي، ومن محمد بن عبد المنعم بن الحتمي المّزة سنن أبي داود

 .وستمائة، وكانت وفاته في سابع عشر ربيع األول سنة اثنتين وأربعين وسبع مائة

...١٩٢   
  

  أمين الدين أبو  إبراهيم بن محمد بن عبد الغني بن الخضر بن محمد بن تيمية الحراني .٥٣
                                                           

  .٦/٣٩؛ الصفدي، الوافي بالوفيات ١/٢٠٥؛ ابن رافع، الوفيات )١٢٥( ١/٤٨ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ١٨٤
  ؛ ١٥/٩٩؛ ا�ذھ��، ��ر�6 ا!(5م �٥/٣١٥"�د، 
ذرات ا�ذھب ا�ن ا. إ�راھ�م �ن ;ر �ن /ر ١٨٥
ابن العماد، شذرات . ٦٦١/١٢٦٢شيخ القراء أبو الحسن علي بن شجاع بن سالم بن علي الهاشمي العباسي المصري الشافعي، توفي  ١٨٦

 .٣٠٧-٥/٣٠٦الذهب 
- ٢٣/٣٥٥؛ الذهبي، سير أعالم النبالء ٣/٥٢عالم الزركلي، األ. ٦٥٦/١٢٥٨زهير بن محمد بن علي المهلبي العتكي، توفي سنة  ١٨٧

٣٥٦. 
 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ١٨٨
  ؛١/٤٣٥؛ الفاسي، ذيل التقييد ١/٣٩٥؛ السيوطي، حسن المحاضرة )١٢٦( ١/٤٩ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ١٨٩
 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ١٩٠
؛ ابن رافع، ٤٣-١/٤١؛ السبكي، معجم الشيوخ ١/٤٤٨؛ الفاسي، ذيل التقييد )١٦٤( ١/٦٢ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ١٩١

 . ٤٠٠-١/٣٩٩الوفيات 
  .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ١٩٢
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، والرابع والسادس والسابع من فوائد ، وجزء ابن الجبارةسمع من العز الحراني معجم أبي يعلى الموصلي ١٩٣إسحاق،
. ، وسمع من ابن خطيب المّزة، وابن الحتمي، وشامية بنت البكري، وغيرهم، وفضائل شعبان البن األخضرالبختري

 .مولده في حدود الستين والستمائة، وتوفي ليلة الخميس ثامن عشر جمادى األولى سنة ست وثالثين وسبع مائة

  
بن موسى بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن إسماعيل بن يوسف بن عتيق بن نجا بن النرد بن ُسَبْيع  .٥٤

سمع من ابن  ١٩٤،إبراهيم بن صالح بن أحمد بن طلحة بن عبد اهللا بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق الفتوحي
، وسمع من النجيب الحراني، وأبي حامد ، والجمعة للنسائي، ونسخة إبراهيم بن سعد، وسداسياتهعالق مشيخة الرازي

وُسِئَل عن مولده في منتصف : في سنة ثالث وستين وستمائة، وقال مرة: قالبن الصابوني، ُسِئَل مرة عن مولده ف
  .شوال سنة خمس وستين وستمائة، وكانت وفاته سنة أربعين وسبع مائة

  
أخبرنا عبد اهللا بن : أخبرنا إبراهيم بن محمد بن محمد بن إسماعيل الفيومي البكري وأخوه محمد وأبوهما إجازة، قالوا

وأخبرنا يونس بن ) ح( ]ب/١٨[ق، أخبرنا أبو القاسم هبة اهللا بن علي بن مسعود البوصيري، عبد الواحد بن عال
إبراهيم بن عبد القوي إجازة، أخبرنا عبد الدائم بن عبد المحسن بن إبراهيم الدجاجي إجازة، أخبرنا الطاهر إسماعيل 

بن القاسم، أخبرنا أبو الحسن علي بن ربيعة  أخبرنا مرشد بن يحيى: بن قاسم بن عبد اهللا الزيات سماعا عليه، قاال
بن علي التميمي، أخبرنا الحسن بن رشيق العسكري، أخبرنا محمد بن عبد السالم بن أبي السوار، حدثنا أبو صالح 

ُسِئَل : عبد اهللا بن صالح كاتب الليث، حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، قال
ُثم الِجَهاُد ِفي «: ثُم َماَذا؟ َقالَ : ِقيلَ » ِإيَماٌن ِباللِه َوَرُسوِلهِ «: َقالَ  اِهللا َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم، َأي اَألْعَماِل َأْفَضُل؟ َرُسولُ 

  ».ورٌ ثُم َحج َمْبرُ «: ثُم َماَذا؟ َقالَ : ، ِقيلَ »َسِبْيِل اهللاِ 
  .عن منصور بن أبي مزاحم عن إبراهيم بن سعد ١٩٥رواه مسلم

  
  ١٩٦إبراهيم بن يحيى بن أحمد بن يحيى بن حبش بن عطاء .٥٥

  
...١٩٧   

  من اسمه إسحاق

   يحيى بن إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل اآلمدي عفيف الدين أبو محمدإسحاق بن  .٥٦
، وأربعة أجزاء من الرؤيا بن ُبريدةسمع بحلب من يوسف بن خليل األول والثاني من حديث ا ١٩٨الحنفي الصالحي،

أولها الثاني والحادي والسبعين والذي بعده، والنصف الثاني من الثالث والسبعين واللذين بعده من معجم  للدارقطني

                                                           
  . ١/٤٤٩؛ الفاسي، ذيل التقييد )١٦٥( ١/٦٢ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ١٩٣
١٩٤ �@ 1����د : �ر>�  .١/٤٥٢ا�.�(�، ذ�ل ا�
؛ صحيح ٦/١٩؛ سنن النسائي 4/185؛ سنن الترمذي ٢/١٣٣ انظر كذلك من طرق أخرى، صحيح البخاري. ١/٢٨٨ صحيح مسلم ١٩٥

 .٣٩/١٩٩؛ مسند أحمد ١٠/٤٥٨ابن حبان 
١٩٦ 1 @�� ��ن أ�د��� ن � '  .��در�م �"Aر ;&= �ر>
 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ١٩٧
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، ومن ، ومن الثالث عشر، وحديث عامر بن َسيار، والثاني عشر من مسند الحارث بن أبي أمامةني الكبيرالطبرا
وغير ذلك،  ١٩٩...، تخريجحديث أحمد بن الحسن الصوفي الصغير والثالث والثالثة بعده من حديث جعفر الثقفي

لمجد بن تيمية العالمة مجالس األول من أمالي وِبَحراَن من ا ٢٠٠وسمع من صقر الحلبي، والكمال بن العديم، وغيرهم،
، وحدث بالكثير ، ومن الحسن بن عباس التميمي مشيخة وجيه، ومن عيسى الخياط األقران ألبي الشيخالمخلص

سمع منه الحفاظ أبو العالء الفرضي فَمن بعده ومسموعه على ابن خليل قريب من المائة . بالقاهرة ودمشق وبعلبك
 .ثاني عشرين رمضان سنة خمس وعشرين وسبع مائةجزء، ومولده سنة أربعين أو بعدها وتوفي في  ]أ/١٩[

  
أخبرنا إسحاق بن يحيى بن إسحاق إجازة، أخبرنا يوسف بن خليل الحافظ، أخبرنا محمد بن أبي زيد الكراني، أخبرنا 
محمود بن إسماعيل الصيرفي، أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن فاذشاه، أخبرنا سليمان بن أحمد، أخبرنا علي 

قال : العزيز، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا شعبة، عن األعمش، عن يحيى بن َوثاب، عن ابن عمر، قال بن عبد
اْلُمْؤِمُن الِذي ُيَخاِلُط الناَس َوَيْكِظُم اْلَغْيَظ َأْعَظُم َأْجًرا ِمَن اْلُمْؤِمِن الِذي َال ُيَخاِلُط «: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ٢٠١».َوَال َيْصِبُر َعَلى َأَذاُهمْ الناَس 
   

  من اسمه إسماعيل

  المعروف بابن  إسماعيل بن إبراهيم بن أبي بكر بن إبراهيم القرشي التفليسي .٥٧
ولد في العشر األخير من ذي الحجة من سنة سبع وخمسين وستمائة، وسمع بالقاهرة من المعين أحمد بن  ٢٠٢اإلمام،

الق، والحافظ أبي حامد بن الصابوني، علي بن يوسف الدمشقي، وٕاسماعيل بن عزون، والنجيب الحراني، وابن ع
وكان صالحا، صحيح السماع، سمع منه الحافظ أبو سعيد بن العالئي وغيره، وكانت وفاته في ثاني عشر . وغيرهم

…ذي الحجة من سنة ست وأربعين وسبع مائة، 
 . حديث المعين وابن عزون بالسماع فيما نعلم ٢٠٣

  
لتفليسي إجازة، أخبرنا إسماعيل بن عبد القوي بن عزون، أخبرنا إسماعيل أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن أبي بكر ا

بن صالح بن ياسين، أخبرنا محمد بن أحمد بن الخطاب، أخبرنا عبد الرحمن بن المظفر بن عبد الرحمن النحوي 
ماد الدوالبي، بالفسطاط، أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسماعيل المهندس، حدثنا أبو بشر محمد بن أحمد بن ح

                                                                                                                                                                             
؛ ١٣٩-١٤/١٣٨؛ ابن كثير، البداية والنهاية ١/٤٨٠؛ الفاسي، ذيل التقييد )٨٩٤( ١/٣٥٨ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ١٩٨

؛ الصفدي، الوافي ١/٢٣٩؛ كحالة، معجم المؤلفين ١/٣٨؛ الذهبي، معجم المحدثين ١٧١-١/٢٧٠النعيمي، الدارس في تاريخ المدارس، 
 . ٨/٢٧٩بالوفيات 

�روء و�م أ;Aر ;&�1 ن ا���در ١٩٩ج �Cر  Rر�َ .ا(م ا�ُ
 ".وغيرهما"األصح ٢٠٠
؛ ابن أبي شيبة، ١٠/٨٩؛ البيهقي، السنن الكبرى ١/١١٨؛ الطبراني، المعجم األوسط ٩/٦٤؛ مسند أحمد ٢/١٣٣٨سنن ابن ماجة  ٢٠١

  . ٥/٢٩٣المصنف 
  . ١٦٢-١/١٥٨؛ السبكي، معجم الشيوخ )٩٠٧( ١/٣٦٢ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٢٠٢
�روءة ٢٠٣' �Cر &(.  
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حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أبي بشر، عن عبد اهللا بن شقيق، عن أبي هريرة، 
  .َفَال َأْدِري َذَكَر َمَرَتْيِن َأو َثَالثًا» .َخْيُرُكْم َقْرِني، ثُم الِذيَن َيُلوَنُهمْ «: عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال

  .في صحيحه عن محمد بن بشار فوافقناه بعلو ٢٠٤رواه مسلم
  

  ٢٠٦...٢٠٥إسماعيل بن إبراهيم بن سليمان الخراطي الشافعي الطبيب .٥٨
  ٢٠٧...سمع من ابن خطيب المّزة من سنن أبي داود

  
  ]ب/١٩[

، وعلى التاج سمع من الزكي المنذري كفاية المتعبد ٢٠٨...إسماعيل بن علي بن ِضْرَغام بن عمر الدمياطي .٥٩
الدائم، وابن أبي اليسر، في ، ومن أخيه القطب وغيرهم، وأجاز له ابن عبد القسطالني سباعيات أبي األسعد القشيري

  .مولده في سنة ست وأربعين وستمائة، ومات في ثالث جمادى اآلخرة من سنة تسع وعشرين وسبع مائة. آخرين
  

وقرئ على علي بن ) ح(أخبرنا إسماعيل بن علي بن ضرغام إجازة، أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد القسطالني، 
فضل محمد بن محمد بن أبي الفتوح، محمد بن أبي سعد، محمد بن أبي عمر الصوفي وأنا أسمع، أخبركم أبو ال

أخبرنا أبو الفتوح، قال األول إجازة، واألخران سماعا، أخبرنا : سعيد، محمد بن عمروك وأخوه أبو علي الحافظ، قالوا
ت أحمد عن عبد وأنبأتنا زينب بن) ح(أبو األسعد هبة الرحمن بن عبد الواحد بن عبد الكريم بن هوازن القشيري 

الخالق بن أنجب، عن أبي األسعد، أخبرنا جدي، أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد الخفاف، حدثنا أبو العباس 
َمْن َنِسَي َصَالًة «: قال النبي صلى اهللا عليه وسلم: السراج، حدثنا قتيبة، حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن أنس، قال

   ٢٠٩».َرَهاَفْلُيَصلَها ِإَذا َذكَ 
  

  أبو محمد  ضياء الدين إسماعيل بن عمر بن أبي الفضل بن الحسن بن نصر الحموي .٦٠
لنحو والحث على تعلم ا ٢١٢،، والسلماسياتالمصافحة للبرقاني ٢١١سمع من ابن خطيب القرافة ٢١٠بن أبي المكارم،

، وحدث، سمع منه البرزالي، والذهبي، ، ومن شيخ الشيوخ جزء ابن عرفةألبي طاهر عبد الواحد بن أبي هاشم

                                                           
  .١٥/١٨٥؛ مسند أحمد ٧/١٧؛ سنن النسائي ٣/١٧١ صحيح البخاري: انظر كذلك. ٤/١٩٦٤ صحيح مسلم ٢٠٤
٢٠٥ �@ 1� .توفي سنة إحدى وثالثين وسبع مائة). ٩١١( ١/٣٦٣رر الكامنة الدا�ن �>ر، : �ر>
 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٢٠٦
1 @�� ��ن أ�د��� ن ��در. بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٢٠٧� ' .�م �"Aر ;&= �ر>
  .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٢٠٨
؛ صحيح ابن حبان ١/٢٩٨؛ سنن الترمذي ١/١٨١؛ سنن أبي داود ١/٤٧٧ ، انظر صحيح مسلم)لمسلم(وردت على الهامش كلمة  ٢٠٩
 .١/٢٢٧؛ سنن ابن ماجة ١/٢٦٩؛ سنن النسائي ٢١/٣٣٨؛ مسند أحمد ٤/٤٢٢

؛ الذهبي، ١٤/٢٠٣؛ الذهبي، تاريخ اإلسالم ١/٤٧٢التقييد ؛ الفاسي، ذيل )٩٤٥( ٣٧٥-١/٣٧٤ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٢١٠
 .٦/٧٦؛ ابن العماد، شذرات الذهب ١/١٧٨معجم الشيوخ 

  ، ٢٣/٣٤٧هو عثمان بن علي بن عبد الرحمن، انظر الذهبي، سير أعالم النبالء  ٢١١
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مولده في ربيع اآلخر سنة خمس وثالثين وستمائة، ومات في رابع عشر صفر سنة سبع وعشرين وسبع . واألئمة
 .مائة

  
أخبرنا عثمان بن علي خطيب القرافة،  ٢١٣أخبرنا إسماعيل بن عمر الحموي إجازة، وكتبه عنه الذهبي في معجمه،

لف أخبرنا  ٢١٤وأخبرنا عبد الرحمن بن مخلوف ابن جماعة إجازة، وكتبه عنه الذهبي أيضا،) ح(ي، عن أبي طاهر الس
لفي، أخبرنا أبو عبد اهللا الثقفي، أخبرنا أبو طاهر بن محمش، حدثنا أبو حامد أحمد بن  جعفر بن علي، أخبرنا الس

، عن الزهري، عن أبي األحوص، عن أبي ذر محمد بن يحيى بن بالل، حدثنا يحيى بن الربيع المكي، حدثنا سفيان
  ».ِإَذا َقاَم َأَحُدُكْم ِإَلى الصَالِة َفِإن الرْحَمَة ُتَواِجُهُه َفَال َيْمِسْك اْلَحَصى«: يبلغ به النبي صلى اهللا عليه وسلم، قال

  
من حديثه  ٢١٨ماجةوابن  ٢١٧والنسائي ٢١٦والترمذي ٢١٥هذا حديث حسن غريب انفرد به ابن عيينة فأخرجه أبو داود

  .فوقع لنا بدال عاليا بدرجتين
  

   ٢١٩،إسماعيل بن أبي الفتح بن مسعود بن إبراهيم العجلوني الدهان زين الدين الصالحي .٦١
وستمائة، وتوفي في  ]أ/٢٠[مولده سنة خمس وأربعين . ، وحدثسمع من عمر بن محمد الطوماني مجالس المخلدي

 .ثاني ذي الحجة سنة تسع وعشرين وسبع مائة

  
أخبرنا الزاهد أبو مسعود إسماعيل بن أبي الفتح المؤدب إجازة، أخبرنا عمر بن محمد الكرماني، أخبرنا القاسم بن عبد 

اليا زينب بنت وأنبأتنا ع) ح(اهللا بن عمر الصفار، أخبرنا وجيه بن طاهر بن محمد بن محمد بن يوسف الشحامي، 
أحمد، عن الضياء بن أنجب، عن وجيه، أخبرنا يعقوب بن أحمد الصيرفي، أخبرنا الحسن بن أحمد بن محمد 

المخلدي، أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أبي حمزة البلخي، حدثنا عمرو بن علي، حدثنا ُمْعَتِمُر بن سليمان، 
اٍر َوَساِلُبُه ِفي «: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: و، قالحدثنا ليث، عن مجاهد، عن عبد اهللا بن عمر  َقاِتُل َعم

  ».النارِ 
  .وليث بن أبي سليم لّين ٢٢٠له شواهد من طرق،

                                                                                                                                                                             
  . المجالس السلماسيات من إمالء السلفي ٢١٢
  .١/١٧٨الذهبي، معجم الشيوخ ٢١٣
 .٣٨٣-١/٣٨٢الذهبي، معجم الشيوخ  ٢١٤
 . ٣/١٣١سنن أبي داود  ٢١٥
  . ٢/٢١٩سنن الترمذي  ٢١٦
 .٣/٦سنن النسائي  ٢١٧
 .١/٤٠والحديث ضعفه األلباني، ضعيف سنن الترمذي، . ١/٣٢٨سنن ابن ماجة  ٢١٨
1 @�� ��ن أ�د��� ن ��در ٢١٩� ' .�م �"Aر ;&= �ر>

َفِإْن َكاَن َمْحُفوًظا . َوَتَفرَد ِبِه َعْبُد الرْحَمِن ْبُن اْلُمَباَرِك َوُهَو ِثَقٌة َمْأُموٌن، َعْن ُمْعَتِمٍر، َعْن َأِبيهِ : "يقول الحاكم. ٣/٣٨٧الحاكم، المستدرك  ٢٢٠ 
 ."الناُس، َعْن ُمْعَتِمٍر، َعْن َلْيٍث، َعْن ُمَجاِهدٍ  َفِإنُه َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرَجاُه َوإِنَما َرَواهُ 
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  أبو الطاهر الخياط إسماعيل بن محمد بن علي بن عبد ربه المغربي األصل المصري .٦٢

، من فوائد الخرقي، واألول والثاني سمع من النجيب األول والثاني من حديث المزكي ٢٢١فخر الدين بن الجالل،
، ومن ابن عزون، والثاني من عوالي الطبراني، وسمع أيضا من عبد والعاشر والحادي عشر من موافقات النجيب

مولده في ثالث عشر ربيع األول من سنة . القسطالني، ومحمد بن الحتمي، وغيرهمالهادي القيسي، وأبي الحسن 
 .خمس وخمسين وستمائة، وتوفي ليلة الجمعة ثامن عشر ذي القعدة من سنة تسع وثالثين وسبع مائة

...٢٢٢   
٢٢٣...]ب/٢٠[

 

  
  ] أ/٢١[

  الرابع من معجم الشيخة مريم

  
  ]ب/٢١[

  من اسمها أسماء
  ٢٢٤.مد بن يعقوب بن عبد اهللا بن عبد الرحمن المقرئأسماء بنت يعقوب بن أح .٦٣

  
...٢٢٥   

  من اسمه آقوش

  سمع من ابن عبد  ٢٢٦أبو سعيد، الصفويآقوش بن عبد اهللا الشبلي الخازنداري  .٦٤
رون، أبي الخير، ويحيى بن أبي منصور الصوفي، والقطب بن أبي عصابن ، وسمع من الدائم انتخاب الطبراني

مولده في سنة خمسين وستمائة، وتوفي في ربيع اآلخر من سنة تسع وثالثين وسبعمائة . وغيرهم، سمع منه األئمة
 .بقرية أربد

  
أخبرنا أبو سعيد آقش بن عبد اهللا الشبلي إجازة، أخبرنا أحمد بن عبد الدائم، أخبرنا أبو الفرج بن أبي الفتح اآلجري، 

وقرئ على أبي الحسن علي بن عمر الصوفي وأنا أسمع، أخبركم أبو ) ح(بن بنان، أخبرنا علي بن أحمد بن محمد 
لفي، أخبرنا أبو  القاسم عبد الرحمن بن مكي السبط، أخبرنا جدي ألمي الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد الس

                                                           
 .١٤/٧٩٣، الذهبي، تاريخ اإلسالم ٢٨٥-١/٢٨٤؛ ابن رافع، الوفيات )٩٥٧( ١/٣٧٩ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٢٢١
  .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٢٢٢
  .صفحة بيضاء ٢٢٣
؛ أبو الفضل محمد بن محمد بن محمد ابن فهد الهاشمي ٢/٢٣٧؛ ابن رافع، الوفيات )٩٠٥( ١/٣٦١الدرر الكامنة : ترجمتها في ٢٢٤

 . توفيت سنة اثنتين وستين وسبع مائة. ٨٩، )١٩٩٨دار الكتب العلمية، : بيروت(المكي، لحظ األلحاظ بذيل طبقات الحفاظ 
  .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٢٢٥
  . ٩/١٩٧؛ الصفدي، الوافي بالوفيات )١٠٢٨( ١/٣٩٩جر، الدرر الكامنة ابن ح: فيترجمته . ورد في الدرر آقش ٢٢٦
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محمد بن إبراهيم بن مخلد،  أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد بن: القاسم علي بن الحسين الربعي، في آخرين، قالوا
أخبرنا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل، حدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا داود األزدي، عن 

ي َعَلْيَها َخاِتَمُة َمْن َسرُه َأْن َيْنُظَر ِإَلى َوِصيِة ُمَحمٍد َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم التِ : عامر، عن علقمة، عن عبد اهللا، قال
َم َربُكْم َعَلْيُكمْ {: َأْمِرِه َفْلَيْقَرأْ  ُكْم َتْعِقُلونَ {ِإَلى َقْولِه } ُقْل َتَعاَلْوا َأْتُل َما َحرَلَعل.{  

  .من طريق محمد بن فضيل فوقع لنا بدال عاليا ٢٢٧رواه الترمذي ]أ/٢٢[
  

  سمع من عبد الوهاب بن  ٢٢٨،آقوش بن عبد اهللا عتيق نجم الدين عمر بن الضرير .٦٥
 . توفي منتصف شوال سنة سبع وعشرين وسبع مائة. وحضر على ابن شيبان، وحدث ٢٢٩الناصح جزء ابن زبان

  
...٢٣٠   

  من اسمها آمنة

  محمدآمنة بنت اإلمام أبي الفرج عبد الرحمن بن أقضى القضاة نجم الدين أحمد بن  .٦٦
 )ت(ه إلى آخر الجزء الحادي عشر منها وكانسمعت من النجيب من أول موافقات ٢٣١بن خلف بن راجح المقدسية،

 .مولدها سنة ستين وستمائة تقريبا، وماتت في سادس شوال سنة اثنتين وأربعين وسبع مائة. صالحة ٢٣٢

  
...٢٣٣   

  ]ب/٢٢[

  من اسمه أيدمر
  ، وغيره،سمع من ابن عبد الدائم جزء أيوب ٢٣٤،ّأْيُدُمر بن عبد اهللا الحسامي المغيثي .٦٧

 .مولده سنة سبع وثالثين وستمائة تقريبا، وتوفي في شعبان سنة أربع وعشرين وسبعمائة. وحدث

...٢٣٥   
  من اسمه أيوب

                                                           
 .٢٦٤/ ٥سنن الترمذي  ٢٢٧
1 @�� ��ن أ�د��� ن ��در ٢٢٨� '  .�م �"Aر ;&= �ر>
 .١٥/٣٧٨الذهبي، سير أعالم النبالء : انظر. أبو بكر بن أحمد بن سليمان بن زبان ٢٢٩
 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٢٣٠
؛ ابن ناصر الدين شمس الدين محمد بن عبد اهللا بن ٤١٢-١/٤١١ابن رافع، الوفيات ؛ )١٠٧٥( ١/٤١٣الدرر الكامنة : ترجمتها في ٢٣١

مؤسسة : بيروت(محمد القيسي الدمشقي، توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم، تحقيق محمد نعيم العرقسوسي 
    .١/٧١، )١٩٩٣الرسالة 

  .سقطت من األصل ٢٣٢
  .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٢٣٣
  ). ١١٢٢( ١/٤٢٨ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٢٣٤
  .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٢٣٥
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   بن نعمة بن أحمد بن جعفر بن حسين بن حماد النابلسيأيوب بن نعمة بن محمد  .٦٨
دب للبيهقي، ومن إسماعيل بن أحمد العراقي أكثر سنن األ ٢٣٧سمع من المرسي ٢٣٦الكّحال أبو علي نجم الدين،

السالم، والرشيد ، وأجاز له الكمال الضرير، والعز بن عبد ، ومن عبد اهللا بن الخشوعي نسخة ُنَبْيِط ْبِن شِريطٍ النسائي
مولده تقريبا سنة أربعين وستمائة، وتوفي يوم السبت خامس عشر ذي الحجة سنة ثالثين . العّطار، وغيرهم، وحدث

 .وسبع مائة

  
أخبرنا أيوب بن نعمة بن محمد بن نعمة النابلسي إجازة، أخبرنا عثمان بن علي، وٕاسماعيل بن أحمد سماعا عليهما، 

لفي، عن أبي طاهر أحمد بن م وأخبرنا يونس بن إبراهيم بن عبد القوي سماعا، أخبرنا األشياخ الثالثة ) ح(حمد الس
عشر، علي بن هبة اهللا، وعلي بن محمود، ويوسف بن محمود، وأبو الفضل أحمد بن محمد بن عبد العزيز، وعبد 

د الرحمن بن الجّباب، وحمزة بن الوهاب بن محمد، وعبد الرحمن بن مكي، وعبد العزيز بن عبد المنعم، ومحمد بن عب
أخبرنا : أوس، وشعيب بن يحيى، ويوسف بن عبد المعطي، وظافر بن طاهر بن شحم، وعلي بن زيد التسارسي، قالوا

لفي، أخبرنا عبد الرحمن بن حمد، أخبرنا أحمد بن الحسين، أخبرنا أحمد بن محمد بن  ]أ/٢٣[الحافظ أبو طاهر  االس
أحمد بن شعيب، حدثنا قتيبة بن سعيد البلخي، وعتبة بن عبد اهللا المروزي، عن مالك، عن إسحاق الحافظ، أخبرنا 

ِإَذا َسِمْعُتُم النَداَء َفُقوُلوا ِمْثَل َما «: الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ٢٣٨».َيُقوُل اْلُمَؤذنُ 

  
  الباء

    
  من اسمها بشر 

   ٢٣٩َبَشر بنت أحمد بن نعمة بن الجليس .٦٩
...٢٤٠   

ْلُعوس ُبْكُتُمر بن عبد اهللا الشمسي .٧٠ عتيق ابن الس  
  ٢٤١...من غازي الحالوي وسمع من غيره وحدث بالقاهرة سمع الغيالنيات

                                                           
؛ ١٠/٣٤؛ الصفدي، الوافي بالوفيات ١/٤٨٣؛ الفاسي، ذيل التقييد )١١٤٣( ٤٣٥-١/٤٣٤ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٢٣٦
 .١٧٣-١/١٧٠؛ السبكي، معجم الشيوخ ٧٤؛ الوادي آشي، البرنامج ١/١٨٦هبي، معجم الشيوخ الذ

   .٢٣/٣١٣الذهبي، سير أعالم النبالء : هو محمد بن عبد اهللا بن محمد بن أبي الفضل المرسي، انظر ٢٣٧
؛ سنن النسائي ١/٤٠٧؛ سنن الترمذي ١/١٤٤؛ سنن أبي داود ١/٦٧؛ موطأ مالك ١/٢٨٨ ؛ صحيح مسلم١/١٢٦ صحيح البخاري ٢٣٨
  .١٨/٧٣؛ مسند أحمد ٢/٢٣

جاء في توضح . ، ولكنه لم يترجم لها١/٤٧٩الدرر الكامنة ." بشر بفتح أوله والمعجمة وتدعى عائشة تأتي في العين": جاء في الدرر ٢٣٩
القيسي الدمشقي، ." عمة بن الجليس وتدعى عائشة شيخة مصرية متأخرة في أوائل المائة الثامنةبشر بنت أبي العباس أحمد بن ن"المشتيه 

  .١/٢٣٢توضيح المشتبه 
  .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٢٤٠
  .بّيض المصنف بعد هذا ولم يذكر وفاته ٢٤١
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  ]ب/٢٣[

  أبو أحمد بدر الدين الزردكاش  ُبْكُتُمر بن عبد اهللا البدري الخزنداري .٧١
توفي . ، وغيره، وحدثعتيق األمير بدر الدين َبْيليك، سمع من النجيب حديث الحسين بن محمد بن سليمان الكاتب

  ٢٤٢...ليلة السبت سابع صفر من سنة ثالث وثالثين وسبع مائة

  
  من ابن مضر،  سمع صحيح مسلم ٢٤٣المدعو عبد اللطيف، بلبان بن عبد اهللا السعودي .٧٢

، ، ومن المعين وابن عزون فقط المجالسة للديُنوريومن المعين الدمشقي وابن عزون وابن رشيق صحيح البخاري
، وانقطع بزاوية الشيخ ٢٤٤...جيب، وحدث، خرج له أبو الحسين بن أيبك جزأ وكان، وسمع من النوسداسيات الرازي

توفي ليلة اإلثنين سادس عشر ربيع اآلخر من سنة . أبي السعود نحوا من أربعين سنة، وكان حسن المذاكرة، وله نظم
 .ست وثالثين وسبع مائة

  
  :هأخبرنا بلبان بن عبد اهللا السعودي فيما أجازه لنا وكتب بخط

  
  على األشياخ عن سلف ثقات والبخاري سمعت صحيح مسلم

  وجزء إمامنا الرازي أيضا سداسي معنعن بالروات 
  ولي أيضا سماع مجالسات على شرط السماء بال فوات

  ولي منهم إجازات وٕاذن لمصطلح الروات بمسندات
  رواية كل ذاك بمثبتاتوٕاني قد أجزت لسائليه 

  وما لي من مقول فيه نثر ونظم من فنون مؤلفات
  أجزت لهم روايته جميعا وما ترجم بعد الممات

  وبلبان قبيل كنت أدعي ويرجى الحسن ذلك من سمات ]أ/٢٤[
  واسمي اآلن عبد مستمد من اهللا اللطيف من الهبات
    سعودي الطريقة في سلوكي يعهد حفظ جمع الشتات

  القلب من خطوات ولذات ترجوا بالمعجل في حياتينشأت 
  

  من اسمه أبو بكر

  
   أبو بكر بن العز أحمد بن عبد الحميد بن عبد الهادي بن يوسف بن قدامة بن مقدام .٧٣

                                                           
 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٢٤٢
 .١/٤٩٠؛ الفاسي، ذيل التقييد )١٣٢٧( ١/٤٩٢ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٢٤٣
  .نص غير مقروء ٢٤٤
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مولده سنة أربع . سمع من ابن عبد الدائم، وأبي طالب بن السروري، وعمر بن محمد الكرماني وغيرهم ٢٤٥المقدسي،
 .وخمسين وستمائة، ومات في أواخر جمادى اآلخرة من سنة تسع وعشرين وسبع مائة

  
بو الفرج بن أبي عمر، أخبرنا عمر بن محمد بن معمر، أخبرنا هبة أخبرنا أبو بكر بن العز المقدسي إجازة، أخبرنا أ

اهللا بن محمد الشيباني، أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيالن، أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد اهللا بن 
ة، عن محمد بن المنكدر، إبراهيم الشافعي، حدثنا إبراهيم بن الهيثم، حدثنا علي بن عباس، حدثنا شعيب بن أبي حمز 

َكاَن آِخَر اَألْمَرْيِن ِمْن َرُسوِل اِهللا َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم َتْرُك اْلُوُضوِء ِمما : عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال
  .َمسِت النارُ 

عن عمرو بن منصور  ٢٤٨والنسائي ٢٤٧عن موسى بن عمران الرملي، ٢٤٦هذا حديث صحيح اإلسناد رواه أبو داود
  . كالهما عن علي بن عياش به فوقع لنا بدال عاليا لهما

  
  أخو أحمد المتقدم ذكره، سمع من أبي البركات ٢٤٩أبو بكر بن علي بن محمد الكرتاني .٧٤

توفي في تاسع عشرين جمادى اآلخرة سنة سبع وثالثين وسبع . بن النحاس، والنجيب الحراني وغيرهما، وحدث
  ٢٥٠ ...مائة

  
  ]ب/٢٤[

  تقي الدين بن العفيف اإليادي ابن خطيب بيت أبو بكر بن محمد بن أبي بكر الزبيدي .٧٥
سمع من داود ويوسف ابني خطيب بيت اآلبار وهو في الخامسة في جمادى اآلخرة سنة تسع وأربعين  ٢٥١اآلبار،

 .، وتوفي في سابع رجب سنة ست وثالثين وسبع مائةوستمائة الرابع من الحنائيات

  
أخبرنا أبو بكر بن محمد بن أبي بكر الخطيب إجازة، أخبرنا داود بن عمر الخطيب، أخبرنا بركات بن إبراهيم 

كر محمد بن أحمد بن الخشوعي، أخبرنا هبة اهللا بن أحمد األكفاني، أخبرنا أبو القاسم بن محمد الجنابي، أخبرنا أبو ب
قرئ على أبي أحمد حاتم بن عبد اهللا بن حاتم، حدثنا الربيع بن سليمان، حدثني نعيم بن حماد، : عثمان السلمي، قال

حدثنا عيسى بن يونس، عن َحِريز بن عثمان، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن عوف بن مالك 
َتْفَتِرُق ُأمِتي َعَلى ِبْضٍع َوَسْبِعيَن ِفْرَقًة، َأْعَظُمَها ِفْتَنٌة َعَلى ُأمِتي «: ى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا صل: األشجعي، قال

                                                           
 .١٧١؛ الوادي آشي، البرنامج )١١٥٩( ٤٣٩-١/٤٣٨ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٢٤٥
  .١/٩٨سنن أبي داود  ٢٤٦
٢٤٧ �& .ا����Q أ�1 و(= �ن (	ل أ�و ;ران ا�ر
 .١/١٠٨سنن النسائي  ٢٤٨
؛ الصفدي، )١٢٠٥( ١/٤٥٠ابن حجر، الدرر الكامنة : وهو األصح كما ورد في ترجمته في) يتالكلوتا(جاء على الهامش صوابه  ٢٤٩

  . ١٠/١٥٠الوافي بالوفيات 
 . بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٢٥٠
  ).١٢٢٨( ١/٤٥٧ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٢٥١
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ُموَن اْلَحَاللَ  وَن اْلَحَراَم َوُيَحرأخبرناه عاليا إسحاق بن يحيى بن إسحاق اآلمدي  ٢٥٢».َقْوٌم َيِقيُسوَن اآلُموَر ِبَأَرآِئِهْم َفُيِحل
إجازة، أخبرنا يوسف بن خليل، أخبرنا محمد بن أبي ُبَريد، أخبرنا محمود بن إسماعيل، أخبرنا أحمد بن محمد أخبرنا 

ثنا نعيم بن حماد نحوه ٢٥٣...سليمان بن أحمد، حدثنا حد.  
  .صالح عن نعيم فوقع لنا بدال عاليابعضه عن يحيى بن عثمان بن  ماجةروى ابن 
   

 أبو بكر بن محمد بن الرضي عبد الرحمن بن محمد بن عبد الجبار المقدسي الصالحي .٧٦

وسداسـيات  ولـد سـنة إحـدى وخمسـين وسـتمائة تقريبـا، وحضـر علـى خطيـب مـردا عـدة أجـزاء منهـا مشـيخته ٢٥٤القطان،
، ، ومن مسند أبي يعلـى الموصـليلس البطاقة، ومجله وجزء ابن فيل ، والجمعةوثاني الطهارة للنسائي ومشيخته الرازي

وغيـر ذلـك، وسـمع مـن إبـراهيم بـن خليـل  ، واألول والثاني مـن زيـادات عـوالي مالـك لزاهـر بـن طـاهروالسيرة البن هشام
، ومـن ومـن خطيـب مـردا وابـن عبـد الـدائم جـزء أيـوب ومنـه ومـن ابـن عبـد الـدائم جـزء ابـن الفـرات ٢٥٥نسخة أبي ُمْسـِهر

ـــلفي  عبــد اهللا الخشـــوعي ومحمــد وعبـــد الحميــد ابنـــي عبــد الهـــادي وغيــر هـــؤالء، وأجــاز لـــه محمــد بـــن أنجــب وســـبط الس
تــوفي فــي جمــادى اآلخــرة ســنة . طــويال، وتفــّرد بكثيــر مــن مروياتــهوجماعــة، وحــدث، وكــان دينــا مــن أهــل القــرآن، عّمــر 

 . ثمان وثالثين وسبع مائة

  
أخبرنا أبو بكر بن محمد بن الرضي إجازة، أخبرنا إبراهيم بن خليل وأحمد بن نعمة، أخبرنا يحيى بن محمود، أخبرنا 

عبد اهللا  ]أ/٢٥[رنا أحمد بن الفرات، أخبرنا الحسن بن أحمد أخبرنا أحمد بن عبد اهللا، أخبرنا عبد اهللا بن جعفر، أخب
قال : بن يزيد، عن سعيد بن أبي أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سويد بن قيس، عن معاوية بن ُحَدْيٍج، قال

َناٍر َوَال َأَحب َأْن  ِإْن َكاَن ِفي َشْيٍء ِشَفاٌء َفَشْرَبُة َعَسٍل َأْو َشْرَطُة ِمْحَجٍم، َأْو َكيةُ «: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ».َأْكَتِويَ 

  .فوقع لنا بدال عاليا ٢٥٧عن عبيد اهللا بن فضالة عن عبيد اهللا بن يزيد ٢٥٦رواه النسائي  
 

َلميأبو  .٧٧ ولد في سادس ذي القعدة سنة خمس  ٢٥٨،بكر بن محمد بن أحمد بن عنتر الس  
لفي والزكي المنذري، والشيخ عز الدين ابن عبد ا لسالم، وٕابراهيم بن خليل، وسبط وأربعين وستمائة، وأجاز له سبط الس

ابن الجوزي، وخطيب مردا، وابن أبي الفهم، وعبد اهللا بن الخشوعي، وعبد الحميد ومحمد ابنا عبد الهادي، وعبد 

                                                           
�درك ا���)م،  ٢٥٢)نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ؛ ١٢/٤١٥ا��، ا�">م ا�)��ر ؛ ا�ط�ر٣/٥٤٧ا�

  ." رواه الطبراني في الكبير والبزار ورجاله رجال الصحيح: " قال الهيثمي. ١/٤٣٠، )١٩٩١دار الفكر، : بيروت(
 .���ض ����ل ٢٥٣
؛ ابن ٢/٣٤٩؛ الفاسي، ذيل التقييد ١٠/١٥٨لصفدي، الوافي بالوفيات ، ا)١٢٣٤( ١/٤٥٩ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٢٥٤

-٥٣٨؛ السبكي، معجم الشيوخ ٢/٤١٦؛ الذهبي، معجم الشيوخ ٢٠٨- ١/٢٠٧؛ ابن رافع، الوفيات ١١٧-٦/١١٦العماد، شذرات الذهب 
٥٤٢. 

 .أبو مسهر عبد األعلى بن مسهر ٢٥٥
  . ٧/٩٦ا��(�<�، ا�(�ن ا�)�رى  ٢٥٦
٢٥٧ J ن �ز�د، و��س ;��د� J أ�1 ;�د Qا����. 
 .٦/١١٧؛ ابن العماد، شذرات الذهب ١٠/١٦٦؛ الصفدي، الوافي بالوفيات )١٢٢٣( ١/٤٥٦ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٢٥٨
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توفي ليلة ثامن جمادى األولى سنة ثمان . الغني بن َبِنْين، وحدث كثيرا بهذه اإلجازة، ولم يوجد له شيء من المسموع
 .ائةوثالثين وسبع م

  
أخبرنا عبد : أخبرنا أبو بكر بن محمد بن أحمد بن عنتر السلمي إجازة، ويونس بن إبراهيم بن عبد القوي سماعا، قاال

الغني بن بنين المصري إجازة، أخبرنا أبو القبائل عشير بن أحمد المزارع، أخبرنا ُمْرِشد بن يحيى بن القاسم، ومحمد 
خبرنا القاضي أبو الحسن محمد بن إسحاق بن محمد القهستاني، أخبرنا أبو الحسن أ: بن أحمد بن إبراهيم الرازي، قاال

علي بن حسان بن القاسم بن الفضل بن حسان، حدثنا محمد بن عبد اهللا بن سليمان الحضرمي ُمَطّين، حدثنا أبو 
جاء عمار : علي قالبكر هو ابن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن هانئ بن هانئ، عن 

  ٢٥٩».َمْرَحًبا ِبالطيِب اْلُمَطيِب «: إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم فقال
  

مولده في رجب سنة خمس . أجاز له النجيب الحراني، وحدث ٢٦٠،أبو بكر بن محمد بن محمد بن ُسْنُقر العادلي .٧٨
   ٢٦١...وستين وستمائة، وتوفي في شعبان أو رمضان سنة تسع وعشرين وسبع مائة

   
  ] ب/٢٥[

   ٢٦٢ ...أبو بكر بن محمد بن موسى بن النعمان .٧٩
  

  سمع أكثر ٢٦٣خ عفيف الدين،الشي أبو بكر بن يوسف بن أبي بكر بن عثمان النشائي .٨٠
  ٢٦٤...ومن موافقاته من النجيب وسمع منه من مشيخته دسنن أبي داو 

  ٢٦٥...وعشرين وسبع مائةتوفي عند آذان المغرب، وُصلي عليه يوم السبت التاسع من شعبان سنة ثالث 
  

  أبو بكر بن يوسف بن عبد العظيم بن يوسف بن أحمد بن علي بن داود المنذري .٨١
ناج كمال الدين، المصري ث كثيرا ٢٦٦عرف بابن الصمات في سادس صفر . مولده سنة سبع وأربعين وستمائة، وحد

 .سنة إحدى وأربعين وسبع مائة

                                                           
ر، مسند البزار، تحقيق ؛ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزا٢/١٩٦؛ مسند أحمد ١/٥٢؛ سنن ابن ماجة ٥/٦٦٨سنن الترمذي  ٢٥٩

؛ محمد بن ٢/٢١٣، )٢٠٠٩مكتبة العلوم والحكم، : المدينة المنورة(محفوظ الرحمن زين اهللا وعادل بن سعد وصبري عبد الخالق الشافعي 
  .١/٣٥٦، )١٩٨٩دار البشائر اإلسالمية، : بيروت(إسماعيل أبو عبداهللا البخاري، األدب المفرد، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 

 .لم نعثر على ترجمة له فيما بين أيدينا من مصادر ٢٦٠
 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٢٦١
 .لم نعثر على ترجمة له فيما بين أيدينا من مصادر. بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٢٦٢
  .١/١٥٢؛ الذهبي، معجم المحدثين )١٢٦٠( ١/٤٦٩ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٢٦٣
 .المصنف بعد هذا ولم يعد إليهبّيض  ٢٦٤
  .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٢٦٥
  .٣٥٥-٢/٣٥٤؛ الفاسي، ذيل التقييد ١/٣٥١؛ ابن رافع، الوفيات )١٢٦٣( ١/٤٦٩ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٢٦٦
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ناج إجازة، أخبرنا الحق بن أبي الكرم اَألْرَتاِحيّ  ٢٦٨ ...٢٦٧أخبرنا أبو بكر بن يوسف بن عبد العظيم الص   
  

  ] أ/٢٦[

  التاء

. سمع من ابن البخاري جزء ابن زبان وحدث ٢٦٩،الكريم بن حازم بالحاء المهملة الصالحي الحماميتميم بن عبد  .٨٢
   ٢٧٠...ةتوفي في ربيع األول سنة اثنتين وثالثين وسبع مائ

  
  الحاء المهملة

  
  سمعت من ٢٧١،حبيبة بنت الزين عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم أم محمد المقدسية .٨٣

لفي، وجماعة، وتوفيت في شعبان سنة ثالث وثالثين وسبع مائةخطيب مردا، وا بن عبد الدائم، وأجاز لها سبط الس. 

أخبرتنا حبيبة بنت الزين إجازة، وكتبه عنها الذهبي في معجمه، أخبرنا محمد بن إسماعيل الخطيب، أخبرنا هبة اهللا 
علي بن الحسين، أخبرنا الحسن بن أحمد بن فيل، بن علي، أخبرنا يحيى بن المشرف، أخبرنا أحمد بن نفيس، أخبرنا 

حدثنا الحسين بن الحسن، حدثنا ابن المبارك، حدثنا مالك عن عبد اهللا بن عبد الرحمن، عن سعيد بن يسار، عن أبي 
ِبَجَالِلي، اْلَيْوَم ُأِظلُهْم ِفي ِظلي  َيُقوُل اَهللا َيْوَم اْلِقَياَمِة َأْيَن اْلُمَتَحابونَ «: هريرة، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال

   ٢٧٣...٢٧٢ ».َيْوَم َال ِظل ِإال ِظلي
  

  ]ب/٢٦[

  من اسمه الحسن

  بدر الدين أبو محمد اإلمام تاج الشرف عز  الحسن بن أحمد بن محمد الحسيني .٨٤
، وحدث هو وأبوه ومن العز الحراني مشيخته سمع من ابن خطيب المّزة السابع من حديث شيبان بن فروخ ٢٧٤الدين،

مولده سنة ست وسبعين وستمائة، ومات ليلة السادس والعشرين . وجده، وكلهم ُولوا نقابة األشراف بالديار المصرية
  ٢٧٥...من ربيع اآلخر سنة ثالث وأربعين وسبع مائة

                                                           
 .٢/٣٠٠الفاسي، ذيل التقييد . الحق بن عبد المنعم بن قاسم اَألْرَتاِحّي المصري الحنبلي ٢٦٧
 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٢٦٨
  ).١٤٢٢( ١/٥٢٠ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٢٦٩
 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٢٧٠
؛ ٥٦٠-٥٥٣؛ السبكي، معجم الشيوخ ١/٢١٩؛ الذهبي، معجم الشيوخ )١٤٧٩( ٦-٢/٥ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمتها في ٢٧١

؛ صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي، أعيان العصر وأعوان النصر، تحقيق علي أبو زيد ونبيل أبو ١١/٢٣٣الصفدي، الوافي بالوفيات 
  .١٨١-٢/١٨٠، )١٩٩٨دار الفكر المعاصر، : بيروت( عمشة ومحمد موعد ومحمود سالم محمد

 ؛ ١٠/٣٩٣؛ البيهقي، السنن الكبرى ٢/٣٣٤؛ صحيح ابن حبان ١٤/١٦٨؛ مسند أحمد ٤/١٩٨٨ صحيح مسلم ٢٧٢
  .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٢٧٣
  .١/٤٢٦؛ ابن رافع، الوفيات ١/٥٠٠تقييد ؛ الفاسي، ذيل ال)١٤٩٧( ٢/١٢ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٢٧٤
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  كذا كتب بخطه  الحسن بن علي بن محمد بن محمد بن العماد الكاتب القرشي  .٨٥

أجاز له أبو علي البكري، وٕابراهيم بن خليل، والشيخ أبو  ٢٧٦عزيز الدين أبو محمد األصبهاني األصل ثم الدمشقي،
وغيرهم وكان كاتبا  ٢٧٧خالد النابلسي، وابن األوحد، وابن أبي اليسر،عبد اهللا اليونيني، وسمع من ابن عبد الدائم، و 

٢٧٨...مولده سنة ثالث وخمسين وستمائة ومات في عاشر شوال سنة سبع وعشرين وسبع مائة. بديوان الخزانة
 

  
  من اسمه الحسين

  
  نجم الدين  الحسين بن علي بن سيد الكل بن أيوب بن أبي صفرة األزدي المصري .٨٦

سمع من محمد بن عبد الخالق بن طرخان األربعين  ٢٧٩المعروف باألسواني وبابن أبي شيخة وهو أخو زبير،
، ومن الشيخ شمس الدين ابن العماد جزءا من تأليفه، ومن محمد بن مفضلالمشتملة على طبقات األربعين البن ال

وأجاز له جماعة منهم محمد بن عبد المؤمن الصوري، . ومن غيرهم ٢٨٠الحسين الفوي الخمسة األول من الِخَلِعيات
وكان إماما في الفقه والقراءات والعربية والتعبير، . وٕاسماعيل بن لوز بن قمر وٕابراهيم بن علي الواسطي وغيرهم

توفي ليلة . بةمالزما لشغل الطلبة، أعاد بالمدرستين الشريفية والقطبية، وولي مشيخة مدرسة آل ملك وانتفع به الطل
 .الخميس ثاني صفر سنة تسع وثالثين وسبع مائة

  
أخبرنا حسين بن علي إجازة، وكتب عنه ابن رافع في معجمه، أخبرنا ابن طرخان، أخبرنا أبو الحسن علي  ]أ/٢٧[

حمد بن عبد بن المفضل الفقيه، أخبرنا الحافظ أبو طاهر السلفي، أخبرنا القاسم بن الفضل الثقفي، حدثنا علي بن م
 ٢٨١اهللا بن بشران، حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا سعدان بن جعفر، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو،

َذاًبا ِمْن ُقْل ُهَو الَقاِدُر َعَلى َأْن َيْبَعَث َعَلْيُكْم عَ {َلما َنَزَل َعَلى النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم : سمع جابر بن عبد اهللا يقول
َأْو َيْلِبَسُكْم {، »َأُعوُذ ِبَوْجِهكَ «: َقالَ  ٢٨٣}َأْو ِمْن َتْحِت َأْرُجِلُكمْ {» كَأُعوُذ ِبَوْجهِ «: َقالَ  ٢٨٢}َفْوِقُكْم َأْو ِمْن َتْحِت َأْرُجِلُكمْ 

  ».َهاَتاِن َأْهَوُن َأْو َأْيَسرُ «: قال ٢٨٤}ِشَيًعا َوُيِذيَق َبْعَضُكْم َبْأَس َبْعضٍ 
  .من حديث ابن عيينة ٢٨٦والترمذي ٢٨٥رواه البخاري  

                                                                                                                                                                             
 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٢٧٥
  ).١٥٣٦( ٢٧-٢/٢٦ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٢٧٦
  ".سمع منه اقتضاء العلم": جاء على الهامش بخط الناسخ ٢٧٧
 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٢٧٨
  .٦/١٢٠؛ ابن العماد، شذرات الذهب ١٣/١٦؛ الصفدي، الوافي بالوفيات )١٦٠٢( ٦١-٢/٦٠ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٢٧٩
  . ١٩/٧٤الذهبي، سير أعالم النبالء : انظر. ـ٤٩٢/١٠٩٨هي عشرون جزءا للقاضي أبي الحسن علي بن الحسن الِخَلِعي المتوفي سنة  ٢٨٠
 .هو عمرو بن دينار ٢٨١
  .٦٥: ا��"�م ٢٨٢
 .٦٥: ا��"�م ٢٨٣
 .٦٥: ا��"�م ٢٨٤
 .٦/٥٦ صحيح البخاري ٢٨٥
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  حفيد العماد  حامد الشافعيالحسين بن علي بن محمد بن محمد بن محمد بن  .٨٧

سمع من المجد محمد بن إسماعيل بن عساكر فضائل الشام للربعي، ومن إسماعيل بن أبي اليسر، وعلي  ٢٨٧الكاتب،
. وأجاز له إبراهيم بن خليل، وأحمد بن عبد الدائم، وغيرهما. عبد الواحد مغازي موسى بن عقبة ومن غيرهمابن 

رجل جيد من فقهاء الشافعية ومدرستهم كتب الروضة : وحدث، سمع منه البرزالي وغيره، وذكره في معجمه فقال
سين وستمائة، وتوفي سادس رجب سنة تسع ولد في حادي عشرين المحرم سنة سبع وقيل ثمان وخم. بخطه واشتغل

 .وثالثين وسبع مائة

  
أخبرنا الحسين بن علي المقرئ في كتابه، وكتبه عنه ابن رافع في معجمه، أخبرنا يوسف بن أحمد بن مكتوم، 

بن أخبرنا أبو طاهر الخشوعي، أخبرنا هبة اهللا األكفاني، أخبرنا محمد : وٕاسماعيل بن إبراهيم بن أبي اليسر، قاال
حدثنا الحسن بن حبيب، أخبرنا : علي الحداد، أخبرنا تمام بن محمد، وأبو القاسم عبد الرحمن بن عمر بن نصر، قاال

الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا ابن عيينة، عن سهيل بن أبي صالح، عن عطاء بن يزيد، عن تميم الدارمي، أن 
الديُن النِصيَحُة الديُن النِصيَحُة ِللِه َوِلِكتَاِبِه َوِلَنبِه َوِألَِئمِة اْلُمْسِلِميَن  ِصيَحةُ الديُن الن «: النبي صلى اهللا عليه وسلم، قال

ِتِهمْ  ٢٨٨».َوَعام  
  

  جزء ٢٩٠سمع من عبد العزيز بن عبد ٢٨٩،الحسين بن يحيى بن خلكان المنعوت بالركن .٨٨
ابن جوصاء والثالث من حديث ابن رزيق، وحدث بالقاهرة ودمشق، سمع منه القطب الحلبي والبرزالي، توفي سادس 

 .ذي الحجة سنة إحدى وثالثين وسبع مائة، وكان مولده سنة ستين وستمائة

  
الحسين بن يحيى بن حسين بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان إجازة، وكتبه عنه ابن رافع، أخبرنا عبد العزيز أخبرنا 

بن عبد، أخبرنا بركات بن إبراهيم، أخبرنا عبد الكريم بن حمزة، أخبرنا الحسين بن محمد الحنائي، أخبرنا عبد الوهاب 
بيد، حدثنا محمد بن حرب، عن الزبيدي، عن الزهري، عن حميد بن الحسن، أخبرنا أحمد بن عمير، حدثنا كثير بن ع

َمْن َحَلَف ِمْنُكْم، «: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بن عبد الرحمن بن عوف، أن أبا هريرة رضي اهللا عنه قال
ِت َوالُعزى، َفْلَيُقلْ  ُه، َوَمنْ : َفَقاَل ِفي َحِلِفِه ِبالالالل َتَعاَل ُأَقاِمْرَك، َفْلَيَتَوَضأْ : َقاَل ِلَصاِحبهِ  َال ِإَلَه ِإال.«  

  .عن كثير بن عبيد على الموافقة ٢٩١رواه النسائي  

                                                                                                                                                                             
  .٥/٢٦٢سنن الترمذي  ٢٨٦
؛ ابن العماد، ٢٧٠- ١/٢٦٩؛ ابن رافع، الوفيات ١/٥١٦؛ الفاسي، ذيل التقييد )١٦٠٤( ٢/٦٣ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٢٨٧

  .٢١٣-١/٢١٢؛ الذهبي، معجم الشيوخ ٦/١٢٠شذرات الذهب 
؛ مسند البزار ٢٨/١٤٨؛ مسند أحمد ٧/٥٦؛ سنن النسائي ٤/٢٨؛ سنن أبي داود ١/٧٥ صحيح مسلم: ورد بألفاظ مشابهة في ٢٨٨
 .٢/٤٢؛ المعجم األوسط للطبراني ١٥/٣٥٩
 ).١٦١٧( ٧١-٢/٧٠ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٢٨٩
  .٥/٣٣٨العماد، شذرات الذهب ابن . الكمال بن عبد السيد أبو نصر عبد العزيز بن عبد المنعم ٢٩٠
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   ٢٩٢...]ب/٢٧[

  ]أ/٢٨[

  ٢٩٣...الخامس من معجم الشيخة مريم
  

  ]ب/٢٨[

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  بقية الحاء

  أخت أحمد المتقدم ذكره، حضرت على ٢٩٤حفصة بنت عبيد بن محمد بن عباس .٨٩
  ٢٩٥...ن سنة أربع وعشرين وسبع مائةماتت تاسع عشر شهر رمضا. ، وحدثتالنجيب مجالس الخالل

  
  ٢٩٦الصاحب عز الدين أبو يعلى وأبو المظفر، حمزة بن أسعد بن المظفر بن القالنسي .٩٠

وأرباب البيوت الكبيرة بدمشق تقدم في الدول وصحب من الصدور األعيان : قال الشيخ كمال الدين الزملكاني في حقه
األكابر وترقت به الحال إلى أن تفّرد بالصدارة والرئاسة في بلده وتقّدم على أعيانها وكان متجمال يفني ماله على قيام 

ا أقل من َوِلَي نظر الخاص والوكالة بدمشق ثم ولي الوزارة بها في أواخر سنة عشر وسبع مائة فباشره. انتهى. جاهه
نصف سنة ثم انفصل عنها، واستمر على عادته في رئاسته إلى أن مات في سادس ذي الحجة سنة تسع وعشرين 

 ٢٩٧وسبع مائة، ومولده سنة تسع وأربعين وقيل سنة ست وأربعين وستمائة، سمع من ابن عبد الدائم أمالي ابن مّلة
ومن المقداد القيسي، األربعين للحاكم، ومن محمد ويحيى ابني تمام سباعيات ابن مالعب والمسلم بن عالق وغيره 

جزء األنصاري، وأجاز له عثمان بن علي بن خطيب القرافة، وعبد اهللا بن بركات الخشوعي، وعبد العزيز الكفرطابي 
 .وأبو علي البكري والفقيه اليونيني وجماعة

  
مزة بن أسعد القالنسي إجازة، وكتبه عنه ابن رافع في معجمه، أخبرنا أحمد بن عبد الدائم، أخبرنا أبو الفرج أخبرنا ح

بن كليب، حدثنا إسماعيل بن محمد بن ملة، أخبرنا محمد بن عبد اهللا، أخبرنا سليمان بن أحمد، حدثنا إسحاق بن 
رني ابن شهاب عن المالعنة وعن السنة فيها، عن حديث سهل بن إبراهيم، أخبرنا عبد الرّزاق، أخبرنا ابن جريج، أخب

                                                                                                                                                                             
؛ سنن الترمذي ٣/١٢٦٧ ؛ صحيح مسلم٨/١٣٢ صحيح البخاري: جاءت الروايات كلها بلفظ فليتصدق بدال من فليتوضأ، انظر ٢٩١
 .٧/٧، سنن النسائي ٤/١١٦

 .صفحة بيضاء عليها ختم الكتبخانة الخديوية المصرية ٢٩٢
  .باقي الصفخة فراغ عليه ختم الكتبخانة الخديوية المصرية ٢٩٣
 ).١٦٢٤( ٢/٧٤ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمتها في ٢٩٤
 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٢٩٥
، الزركلي، ١٧٧-١٧٦؛ السبكي، معجم الشيوخ ١/٥١٩؛ الفاسي، ذيل التقييد )١٨٧( ٧٦-٢/٧٥ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٢٩٦

 .٢٩٩- ٢/٢٩٧؛ الصفدي، أعيان العصر ٦/٨٩؛ ابن العماد، شذرات الذهب ٣١١-١٣/٣١٠؛ ابن كثير، البدابة والنهاية ٢/٢٧٧األعالم 
 .١٩/٣٨١الذهبي، سير أعالم النبالء . ٥٠٩/١١١٥أبو عثمان إسماعيل بن محمد بن أحمد األصبهاني المحتسب، توفي سنة  ٢٩٧
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َيا َرُسْوَل اِهللا َأَرَأْيَت َرُجًال : عليه وسلم فقال ]أ/٢٩[سعد أخي بني ساعدة، أن رجال من األنصار جاء النبي صلى اهللا 
َفَأْنَزَل اُهللا عز َوَجل ِفي ّشْأِنِه َما ُذِكَر ِفي اْلُقْرآِن ِمْن َأْمِر  ؟َوَجَد َمَع اْمَرَأِتِه َرُجًال َأَيْقُتُلُه َفَتْقُتُلوَنُه؟ َأْم َكْيَف َيْفَعلُ 

  الحديث." اْلُمَالَعَنةِ 
  .جريج من حديث عبد الرّزاق عن ابن ٢٩٨متفق عليه  

  
  الخاء المعجمة

   ٢٩٩...وتلقب ست الملوك خاتون بنت محمد بن محمد بن سنقر .٩١
  

  من اسمها خديجة

  

  سمعت على ابن عالق ٣٠٠أم علي، خديجة بنت إبراهيم بن يحيى العسقالني الحنبلي .٩٢
 .ماتت في تاسع عشر صفر سنة ثالث وثالثين وسبع مائة. وحدثت سداسيات الرازي

  
اهللا بن عبد الواحد بن عالق، أخبرنا أبو الطاهر إسماعيل  أخبرتنا خديجة بنت إبراهيم العسقالني إجازة، أخبرنا عبد

وأخبرنا يونس بن إبراهيم بن عبد القوي سماعا، أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن بن الحسين ) ح(بن صالح بن ياسين، 
الرازي،  أخبرنا محمد بن أحمد بن إبراهيم: بن عبد العزيز إجازة، أخبرنا عبد الرحمن بن مكي بن حمزة بن موقا، قاال

أخبرنا علي بن محمد بن علي الفارسي بفسطاط مصر، أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد اهللا بن الفضل، حدثنا أبو 
سألت عبد اهللا بن : خليفة الفضل بن الحباب الجمحي، حدثنا الوليد بن هشام القحذمي، حدثنا َحِريُز بن عثمان، قال

  ٣٠١.اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم؟ َفَأْوَمَأ بَيِدِه ِإَلى َعْنَفَقِتهِ ُبْسر َأَشاَب َرُسْوُل اِهللا َصلى 
  هـ . عن عصام عن حريز منفردا به ٣٠٢رواه البخاري  

  
  ٣٠٤.التوزري ٣٠٣...خديجة بنت عثمان بن .٩٣

                                                           
؛ سنن ابن ماجة ٦/١٤٣؛ سنن النسائي ١/٦٨١؛ سنن أبي داود ١/١١٢٩ ؛ صحيح مسلم٢/٥٦٦؛ موطأ مالك ٧/٥٤ صحيح البخاري ٢٩٨
  .٣٧/٥٠٣؛ مسند أحمد ١/٦٦٧

  .لم نعثر على ترجمة لها فيما بين أيدينا من مصادر. بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٢٩٩
  .ترجمة لها فيما بين أيدينا من مصادرلم نعثر على  ٣٠٠
  .العنفقة الشعر الذي في الشفة السفلى ٣٠١
  . ٤/١٨٧ صحيح البخاري ٣٠٢
  .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٣٠٣
وكانت تسمى أيضا خديجة وتلقب ضوء ... ظبية أم الرمال بنت الشيخ فخر الدين عثمان بن محمد بن عثمان التوزري: "قال ابن حجر ٣٠٤

 ٢/٢٠٩، )٢٠٧٢( ٢/٢٣٤ابن حجر، الدرر الكامنة : انظر." ماتت في أواخر جمادى اآلخرة سنة أربع وثالثين وسبع مائة... الصباح
النساء ." خديجة بن عمر التورزي دون أن يأتي لها بترجمة: وردت في معجم مريم"نة محمد جمال الدين، تقول الدكتورة أمي). ١٩٨٦(

. ١، هامش ٣٨، )٢٠٠٣دار الهداية للطباعة والنشر والتوزيع، : القاهرة(المحدثات في العصر المملوكي ودورهن في الحياة األدبية والثقافية 
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  ]ب/٢٩[

  حضرت على المعين ٣٠٥المدعوة ست الشام، خديجة بنت علي بن عمر الصنهاجي .٩٤
من المجالسة، وسمعت من السداسيات إلى آخر العاشر منها، وحضرت على الدمشقي في الرابعة من أول الخامس 

  ٣٠٦...ماتت في جمادى اآلخرة سنة أربع وثالثين وسبع مائة. النجيب وابن عالق

  
  ٣٠٧أم الخير، خديجة بنت الفخر فخراور بن محمد بن فخراور بن محمود الكنجي .٩٥

حضرت على النجيب الخامس من موافقاته، وجزء ابن عرفة، وحدثت، وأجاز لها المعين، وابن عزون، وابن عالق، 
رين صفر سنة تسع وثالثين مولدها في شعبان سنة ثالث وستين وستمائة، وماتت في ثامن عش. وابن مضر، وآخرون

  ٣٠٨...وسبع مائة

  
 الدال

   ٣٠٩...ويدعى محمدا دعين بن قراقوش الظاهري .٩٦
  

  ٣١٠زوجة الكمال محمد بن أسعد القاياتي، دنيا بنت الموفق يوسف بن سليمان الهكاري .٩٧
  ٣١١...توفيت في سادس عشرين شعبان سنة ست وعشرين وسبع مائة. سمعت من النجيب بعض الموافقات، وحدثت

  
  ] أ/٣٠[

  الراء خال

  
  الزاي

  سمعت من إبراهيم بن مضر، ومن ابن عزون، ٣١٢،زهرة بنت عمر بن حسين الُخَتني .٩٨

                                                                                                                                                                             

: انظر كذلك. في المعجم، ولكن غير الصحيح أن اسمها خديجة بنت عمر بل خديجة بنت عثمانالصحيح أنه لم يأت لها بترجمة مفصلة 
، )١٩٩٦دار الكتب العلمية، : بيروت(؛ زين الدين عمر بن مظفر الشهير بابن الوردي، تاريخ ابن الوردي ٢/٢٦٤الفاسي، ذيل التقييد 

 . ٢/٣٧٤، )١٩٨٣مؤسسة الرسالة، : بيروت(الم ؛ عمر رضا كحالة، أعالم النساء في عالمي العرب واإلس٢/٢٩٥
    . لم نعثر على ترجمة لها فيما بين أيدينا من مصادر ٣٠٥
 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٣٠٦
أشار ابن حجر في ترجمة فاطمة بنت فخراور أن لها أختا تسمى خديجة، الدرر الكامنة . ١/٢٤٩ابن رافع، الوفيات : ترجمتها في ٣٠٧
٣/٢٢٦.  

  .ّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليهب ٣٠٨
  .لم نعثر على ترجمة له فيما بين أيدينا من مصادر. بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٣٠٩
  .١/٤١٩؛ كحالة، أعالم النساء )١٧٠١( ٢/١٠٣الدرر الكامنة : ترجمتها في ٣١٠
 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٣١١
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وسمعت من  وأبي بكر بن علي بن مكارم الرابع والخامس والثامن من المجالس، ومن شيخ الشيوخ جزء ابن عرفة
  ٣١٣...مولدها سنة أربع وخمسين وستمائة وماتت. آخرين، وحدثت

  
   ٣١٤...أخبرتنا زهرة بنت عمر بن حسين الُخَتني إجازة، أخبرنا الكمال علي بن شجاع الضرير

  
  ولدت ٣١٥أم عبد اهللا، زينب بنت الكمال أحمد بن عبد الرحيم بن عبد الرحمن المقدسي .٩٩

سنة ست وأربعين وستمائة، وسمعت على خطيب مردا وأبي الفهم اليلداني وسبط ابن الجوزي، ومحمد بن عبد الهادي 
الدائم في جماعة، وأجاز لها من بغداد إبراهيم بن الخير، وأبو وأخيه عبد الحميد، وٕابراهيم بن خليل، وأحمد بن عبد 

نصر بن العليق، ومحمد بن المنى، وعجيبة بنت أبي بكر، وأبو جعفر بن السيدي وجماعة، ومن ماردين عبد الخالق 
لابن أنجب  ْشِتْبِرّي، ومن حلب يوسف بن خليل، ومن حران عيسى بن سالمة، ومن اإلسكندرية سبط السفي، ومن لن

القاهرة محمد بن أنجب، والحافظ عبد العظيم المنذري، وأبو القاسم بن قميرة، ومن دمشق الرشيد أحمد بن َمْسَلَمة، 
لفي، ويوسف بن  وطائفة، وعمرت وحدثت بالكثير، وازدحم عليها الطلبة، وهي آخر من حدث في الدنيا عن سبط الس

جازة الخاصة، يقال تفّردت بحمل جمل من األجزاء والكتب وكانت حسنة األخالق لنْشِتْبِرّي وعجيبة وطائفة باإلوا خليل
 .طويلة الروح على الطلبة، لم تتزوج، توفيت ليلة تاسع عشر جمادى األول سنة أربعين وسبع مائة

  
برنا نصر أخبرتنا زينب بنت أحمد إجازة، ويونس بن إبراهيم سماعا، كالهما عن سبط السلفي، أخبرنا جدي ألمي، أخ

بن أحمد، أخبرنا عمر بن أحمد، أخبرنا محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن حرب، أخبرنا جد أبي، حدثنا سفيان، 
َال «: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن الزهري، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا، عن ابن عباس، عن عمر قال

  ٣١٦».ْبَن َمْرَيَم، َفِإنَما َأَنا َعْبُد اللِه َوَرُسوُلهُ ُتْطُروِني َكَما َأْطَرِت النَصاَرى ِعيَسى 
  
  ]ب/٣٠[

  سمعت من ابن عالق ٣١٧،زينب بنت عبد اهللا مستولدة إبراهيم بن يحيى العسقالني .١٠٠

                                                                                                                                                                             
قرأت الدكتورة أمينة . ٢/٤٢؛ كحالة، أعالم النساء ٥٦٤-٥٦٣؛ السبكي، معجم الشيوخ )١٧٣٩( ٢/١١٦الدرر الكامنة : ترجمتها في ٣١٢

الحيني ونسبت هذا إلى التصحيف وحيث أن المخطوط غير منقوط فمن الصعب الحكم بالتصحيف حيث أن هذا يعتمد على كيفية " الختني"
 .ريخ وفاة زهرة في المصادر األخرىلم يرد تا. ١، هامش ٤٠انظر النساء المحدثات، . قراءة األسماء

 . بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٣١٣
 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٣١٤
، الذهبي، ٤/١١٧؛ الذهبي، العبر ٣٦٧-٢:٣٦٦؛ الفاسي، ذيل التقييد )١٧٤٣( ١١٨-٢/١١٧ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمتها في ٣١٥

؛ الوادي آشي، ٦/١٢٦؛ شذرات الذهب ١٤/٤٣؛ الصفدي، الوافي بالوفيات ٣١٨-١/٣١٦ت ؛ ابن رافع، الوفيا١/٢٤٨معجم الشيوخ 
  . ٣/٦٥؛ الزركلي، األعالم ١٧٦برنامج ال

؛ مسند ١/٤٧؛ مسند البزار، ٢/١٤٨؛ صحيح ابن حبان ٥/٤٣٩؛ مصنف عبد الرزاق، ١/٤١٥؛ مسند أحمد ٤/١٦٧ صحيح البخاري ٣١٦
  . ٣/١٨٣٢الدارمي، 

  .٢/٧٤؛ كحالة، أعالم النساء )١٧٥٥( ٢/١٢٠ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمتها في ٣١٧
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مولدها تقريبا سنة خمسين وستمائة بأنطاكية، وماتت في سادس عشر ربيع األول سنة . ، وحّدثتسداسيات الرازي
 .ى وثالثين وسبع مائةإحد

  
وأخبرنا يونس بن ) ح(أخبرتنا زينب بنت عبد اهللا إجازة، أخبرنا عبد اهللا بن عبد الواحد، أخبرنا إسماعيل بن ياسين، 

إبراهيم سماعا، أخبرنا علي بن إسماعيل بن خلف إجازة، أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن منصور 
 ٣١٨أحمد بن إبراهيم، أخبرنا محمد بن الحسين، أخبرنا محمد بن أحمد بن عبد اهللاأخبرنا محمد بن : الحضرمي، قاال

الذَهلي، حدثنا موسى بن هارون، حدثنا أبو الربيع الزهراني، حدثني منصور بن أبي األسود، عن األعمش، عن علي 
َخْيُر ُأمِتي اْلَقرُن «: ليه وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا ع: بن مدرك، عن هالل بن يساف، عن عمران بن حصين، قال

َوَال َأْدِري َأَذَكَر َرُسْوُل اِهللا َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم َبعَد َقْرِنِه : "َقاَل ِعْمَرانُ » .الِذي َأَنا ِفْيِهْم ثُم الِذْيَن َيُلْوَنُهْم ثُم الِذْيَن َيُلْوَنُهمْ 
  .هـ ٣١٩".َقْرَنْيِن َأْو َثَالَثةً 

 

 سمعت من جدها ألمها ابن  ٣٢٠،زينب بنت محمد بن أحمد بن عبد الرحمن البجدي .١٠١

مولدها سنة ثالث وخمسين  ٣٢١...واألول والثاني من حديث علي بن حجر، وغير ذلك وسمعت عبد الدائم جزء أيوب
   ٣٢٢...وستمائة، وماتت في خامس عشرين صفر سنة اثنتين وأربعين وسبع مائة

  ولدت سنة نيف وأربعين ٣٢٣،يحيى بن عبد العزيز بن عبد السالم السلميزينب بنت  .١٠٢
إبراهيم بن خليل معجم وستمائة، وسمعت من ابن خطيب القرافة مسند أنس للحنييني، وجزء مطين، وسمعت من 

 وانتخاب الطبراني على ابن فارس، ومن محمد بن سليمان الصقلي المائة الفراوية الطبراني الصغير، وجزء ابن الفرات
، وسمعت أيضا من عمر بن عوة وجماعة، وأجاز لها سبط السفلي وآخرون، توفيت في ومن اليلداني جزء ابن عرفة

 .ذي القعدة سنة خمس وثالثين وسبع مائة

  
بن خليل  ]أ/٣١[أخبرتنا زينب بنت يحيى بن شيخ اإلسالم أبي محمد بن عبد العزيز بن عبد السالم، أخبرنا إبراهيم 

يى بن محمود بن سعد، أخبرنا أبو عدنان محمد بن أبي نزار حضورا، وفاطمة بنت عبد اهللا األدمي، أخبرنا يح
أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد اهللا بن ريذة، أخبرنا أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب : الجوزدانية سماعا، قاال

ا الحجاج بن أبي عثمان الصواف، عن أبي الطبراني، حدثنا إدريس بن جعفر العّطار، حدثنا روح بن عبادة، حدثن

                                                           
  .لهامش ما يفيد وجوب تقديم أحمد على عبد اهللا، لكن جاء في ا"محمد بن عبد اهللا بن أحمد"ورد االسم هكذا في المعجم  ٣١٨
    .؛ كلهم من طريق عمران بن حصين٤٠٣٣/١٧٣؛ مسند أحمد ٤/٥٠٠؛ سنن الترمذي ٤/٢١٤سنن أبي داود  ٣١٩
 .٢/١٠٥؛ كحالة، أعالم النساء )١٧٦٠( ٢/١٢١ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمتها في ٣٢٠
  .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٣٢١
 .لمصنف بعد هذا ولم يعد إليهبّيض ا ٣٢٢
؛ الذهبي، ١٥/٤٣؛ الصفدي، الوافي بالوفيات ٢/٣٧٢؛ الفاسي، ذيل التقييد )١٧٦٤( ٢/١٢٢ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمتها في ٣٢٣

 .٢/٣٩١؛ الصفدي، أعيان العصر ٤/١٩٩؛ كحالة، معجم المؤلفين ٥٨٤-٥٧٩؛ السبكي، معجم الشيوخ ٢٥٨-١/٢٥٧معجم الشيوخ 
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َمْن َقاَل ُسْبَحاَن اللِه َوِبَحْمِدِه، ُغِرَسْت َلُه «: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: الزبير، عن جابر رضي اهللا عنه قال
  .لم يروه عن أبي الزبير إال الحجاج ٣٢٤قال الطبراني» .َنْخَلٌة ِفي اْلَجنةِ 

  .في جامعه عن أحمد بن منيع وغير واحد كلهم عن روح بن عبادة فوقع لنا بدال عاليا ٣٢٥أخرجه الترمذي  
  السين

  حضرت ٣٢٧والدة ناصر الدين الفارقي، عمر بن أبي بكر الدَنْيِسري ٣٢٦ست العبيد بنت .١٠٣
ماتت في رابع . وأجاز لها إبراهيم بن خليل وغيره، وحدثت في الثالثة على أحمد بن محمد بن رزمان نسخة وكيع

٣٢٨...عشر ربيع اآلخر من سنة أربع وثالثين وسبع مائة
 

  
  الدمشقي ٣٣٠أبو النجا بن شقير التميري الحراني ٣٢٩سالمة بن عبد اهللا بن عبد الواحد .١٠٤

وغيره، ومن يحيى بن أبي منصور، والشيخ شمس  سمع من أحمد بن عبد الدائم جزء ابن عرفة ٣٣١المنعوت بالنفيس،
وكان  القاضي شمس الدين بن خلكان جزء ابن نجيد الدين بن أبي عمر، وأبي الحسن بن البخاري، وسمع أيضا من

وأقرأ في آخر عمره القرآن بجامع . انتهى ٣٣٢"كان خيرا متواضعا"وقال الذهبي في معجمه . تاجرا مالزما لألسفار
دمشق وأقبل على آخرته إلى أن مات في رابع عشرين شعبان سنة سبع وعشرين وسبع مائة، وكان مولده بحران في 

 .سابع عشرين رجب سنة ستين وستمائة

  
م بن عبد الوهاب، أخبرنا أخبرنا أحمد بن عبد الدائم، أخبرنا عبد المنع: أخبرنا سالمة بن شقير وطائفة إجازة، قالوا

وقرئ على أبي الحسن علي بن عمر الصوفي ونحن نسمع؛ أخبركم عبد الرحمن بن مكي، ) ح(القاسم بن بنان، 
لفي، أخبرنا أبو القاسم الربعي، في آخرين ببغداد، قالوا أخبرنا أبو الحسن : أخبرنا جدي ألمي الحافظ أبو طاهر الس

ار، حدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا زياد بن عبد اهللا البكائي، عن محمد بن إسحاق، ابن مخلد، أخبرنا أبو علي الصف
ِإياُكْم َوَكْثَرَة اْلَحِلِف ِفي اْلَبْيِع «: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن معبد بن كعب بن مالك، عن أبي قتادة قال

  ».َفِإنُه ُيَنفُق ثُم َيْمَحقُ 
  .من حديث الوليد بن كثير عن معبد بن كعب بن مالك فوقع لنا بدال عاليا ٣٣٤والنسائي ٣٣٣رواه مسلم  

                                                           
  .١/١٨١، )١٩٨٥المكتب اإلسالمي، : بيروت(سليمان بن أحمد الطبراني، المعجم الصغير، تحقيق محمد شكور محمود الحاج أمرير  ٣٢٤
 .٣/١٠٩صحيح ابن حبان : انظر كذلك. ٥/٥١١سنن الترمذي  ٣٢٥
�طت ا���ء ن ا��ل ٣٢٦).  
 .٢/٢٥٦؛ كحالة، أعالم النساء )١٧٨٢( ٢/١٢٦ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمتها في ٣٢٧
  .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٣٢٨
 .جاء في الدرر عبد األحد ٣٢٩
  .جاء في الدرر أبو المنجا ٣٣٠
 . ١٤/٩٤٥اإلسالم  ؛ الذهبي، تاريخ١/٢٦٦؛ الذهبي، معجم الشيوخ )١٨٢٣( ٢/١٣٨ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٣٣١
 .١/٢٦٦الذهبي، معجم الشيوخ ٣٣٢
  .٣/١٢٢٨ صحيح مسلم ٣٣٣
   .٤/٣٦٨؛ مصنف أبي شيبة، ٥/٤٣٥؛ البيهقي، السنن الكبرى ٣٧/٢٣٤مسند أحمد : انظر كذلك. ٧/٢٤٦سنن النسائي  ٣٣٤
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  ]ب/٣١[

  سمع من الكرماني، ٣٣٥،سليمان بن عبد الرحيم بن عبد الرزاق بن أبي عباس المحجي .١٠٥
والشيخ شمس الدين، وابن أخيه العز إبراهيم، والفخر بن البخاري وغيرهم، وأجاز له ابن عبد الدائم، وابن الدرجي، 

توفي خامس عشر جمادى اآلخرة سنة تسع وعشرين وسبع مائة، . صالحيةبال ٣٣٦...ومظفر الحنبلي وغيرهم، وكان
 .ومولده قبيل الستين والستمائة

  
أخبرنا التقي سليمان بن عبد الرحيم إجازة، وكتب عنه ابن رافع في معجمه، أخبرنا عمر بن محمد الكرماني، أخبرنا 

أخبرنا يعقوب بن أحمد الصيرفي، حدثنا الحسن بن القاسم بن عبد اهللا بن عمر الصفار، أخبرنا وجيه بن طاهر، 
أحمد المخلدي، أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ، حدثنا عبد الرحمن بن بشر، حدثنا علي بن 

َصلى اهللا  َلما َقِدَم النِبي : الحسين بن واقد، حدثني أبي، حدثني يزيد النحوي، أن عكرمة حّدثه عن ابن عباس، قال
 َوَجل ُه َعزاِس َكْيًال، َفَأْنَزَل اللَم اْلَمِديَنَة َكاُنوا ِمْن َأْخَبِث النِفينَ {: َعلْيِه وَسلَفَأْحَسُنوا اْلَكْيلَ } َوْيٌل ِلْلُمَطف.  

  .عن عبد الرحمن بن بشر على الموافقة ٣٣٧رواه ابن ماجة
  
  سمع من أحمد بن عبد الدائم، ٣٣٨أبو الربيع قاضي القضاة، سليمان بن عمر الزرعي .١٠٦

كان انتقل : بن أبي منصور وغيرهم، ذكره البرزالي في معجمه فقالوأبي بكر بن البستي، والمقداد القيسي، ويحيى 
إلى دمشق وهو شاب، واشتغل بالفقه، والزم شيوخ العصر، وترّدد إلى المدارس، وتفقه وناظر وظهر أمره، فولي 
إليه القضاء ببعض البالد، وحكم بزرع ثالث عشرة سنة، ثم نقل إلى نيابة الحكم بدمشق فأقام سبع سنين، وُأضيف 

ثم انتقل إلى الديار المصرية، وبات في الحكم سبع سنين أيضا وأشهرا، ثم ولي  ٣٣٩نظر األيتام، ودرس بالَدْوَلعية،
القضاء استقالال، وُأضيف إليه قضاء العسكر، ثم انفصل بعد سنة، وبقي على قضاء العسكر مع تدريس المنصورية 

طان للمنصب وأضاف إليه ما كان بيد الذي قبله من القضاء والمعزية إلى أن مات ابن صصرى بدمشق، فعينه السل
والتدريس ومشيخة الشيوخ، فدخل دمشق في جمادى األولى سنة ثالث وعشرين، وكانت عنده معرفة بالحكومات 

                                                           
-١٦٤؛ الوادي آشي، البرنامج ٢٧١-١/٢٧٠الشيوخ ؛ الذهبي، معجم )١٨٩٤( ١٥٥-٢/١٥٤ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٣٣٥

، تاريخ اإلسالم ٦٦١/١٢٦٢وأورده كذلك في من ولدوا سنة . ١٤/٨٠٩، تاريخ اإلسالم ٦٥٨/١٢٥٩أورده الذهبي في من ولدوا سنة . ١٦٥
  .والتاريخ األول يؤيده معجم الشيخة مريم. ١٥/٤٩
�روءة ٣٣٦' �Cر &( .  
 .١١/٢٨٦؛ صحيح ابن حبان ١٠/٣٢٧، النسائي، السنن الكبرى ٦/٣٢لك البيهقي، السنن الكبرى انظر كذ. ٢/٧٤٨سنن ابن ماجة  ٣٣٧
؛ الذهبي، معجم الشيوخ ١٠٨-٦/١٠٧؛ ابن العماد، شذرات الذهب )١٨٥٨( ١٦٢-٢/١٥٩ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٣٣٨
؛ ١٣/٤٠٦؛ ابن كثير، البداية والنهاية ٤٥٢-٢/٤٥٠؛ الصفدي، أعيان العصر ١٥/٢٥٤؛ الصفدي، الوافي بالوفيات ٢٧٢-١/٢٧١

  .٣/١٣١الزركلي، األعالم 
النعيمي، . ة جمال الدين أبو عبد اهللا محمد بن أبي الفضل بن زيد بن ياسين بن زيد الخطيب التغلبي األرقمي الدولعيأنشأها العالم ٣٣٩

  .١/١٨٢الدارس في تاريخ المدارس، 
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وصرامة، ثم عزل وترك له بعض الجهات، ثم انتقل إلى الديار المصرية فمات بها في سادس صفر سنة أربع وثالثين 
 .مشيخة وحدث بها) البرزالي(ة، وقد حّدث بدمشق والقاهرة وخّرج له الحافظ علم الدين وسبع مائ

  
   ٣٤٠...أخبرنا

  
  ]أ/٣٢[

  ٣٤١عتيق محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم القواس، ُسْنُجر بن عبد اهللا األنطاكي .١٠٧
، ومن إسماعيل بن أبي اليسر اقتضاء تخريج ابن الظاهري والسراجيات الخمسة سمع من أحمد بن عبد الدائم مشيخته

أيضا من يحيى بن أبي منصور، وأبي حامد بن الصابوني، توفي سنة أربع وثالثين وسبع مائة  ، وسمعالعلم العمل
 .عن ست وسبعين سنة تقريبا

  
 ٣٤٢أخبرنا سنجر بن عبد اهللا األنطاكي إجازة، أخبرنا ابن عبد الدائم سماعا، أخبرنا أبو الفضل عبد اهللا بن أحمد بن

   ٣٤٣...حمد السراجالطوسي الخطيب في كتابه، أخبرنا جعفر بن أ
  
  سمع من القاضي ضياء الدين ٣٤٤علم الدين بن المشد، سنجر بن عبد اهللا الجاولي .١٠٨

لنيابة بغزة مدة وأنشأ له به مدرسة ومارستانا، وفي أواخر عمره ، وحدث به مرارا، وعمل ادانيال جميع مسند الشافعي
ولي النيابة بحماة يسيرا، ثم رجع إلى القاهرة فأقام بها إلى أن مات في يوم الجمعة تاسع شهر رمضان سنة خمس 

 .وأربعين وسبع مائة

  
ن منكلي، أخبرنا أبو بكر محمد أخبرنا أبو سعيد الجاولي إجازة، وكتب عنه ابن رافع في معجمه، أخبرنا دانيال ب

طاهر بن محمد بن طاهر،  ٣٤٥وأنبأنا أحمد بن أبي طالب، عن ابن الحارث، أخبرنا أبو) ح(محمد بن سعيد الحارث، 
أخبرنا مكي بن منصور بن عّالن، أخبرنا أحمد بن الحسن الحيري، حدثنا أبو العباس األصم، أخبرنا الربيع بن 

سليمان، أخبرنا اإلمام أبو عبد اهللا بن محمد بن إدريس الشافعي، أخبرنا مالك عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول اهللا 
  » .َصَالُة اْلَجَماَعِة َتْفُضُل َعَلى َصَالِة اْلَفذ ِبَسْبٍع َوِعْشِريَن َدَرَجةً «: صلى اهللا عليه وسلم قال

                                                           
 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٣٤٠
 .٢٧٥-١/٢٧٤بي، معجم الشيوخ ؛ الذه٢/١٣؛ الفاسي، ذيل التقييد )١٨٧٥( ٢/١٦٩الدرر الكامنة ابن حجر، : ترجمته في ٣٤١
أبو العبـاس شـمس الـدين أحمـد بـن . وهو أبو الفضل عبد اهللا بن أحمد ابن محمد بن عبد القاهر الطوسي الخطيب. باقي االسم مطموس ٣٤٢

 .٧/٨٥، )١٩٩٤دار صادر، : بيروت(محمد بن أبي بكر بن خلكان، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق إحسان عباس 
  .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٣٤٣
؛ ١٤٣-٦/١٤٢؛ ابن العماد، شذرات الذهب ١/١٣؛ الفاسي، ذيل التقييد )١٨٧٧( ١٧٢-٢/١٧٠ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٣٤٤

؛ ٤/٢٨٢؛ كحالة، معجم المؤلفين ٣/١٤١؛ الزركلي، األعالم ٤٩٩-١/٤٩٨؛ ابن رافع، الوفيات ١/٣٩٥السيوطي، حسن المحاضرة 
  .٤٧٠-٢/٤٦٧الصفدي، أعيان العصر 

 .وهو لقب طاهر بن محمد بن طاهر" زرعة"جاء على الهامش بخط الناسخ  ٣٤٥



148 

 

  .من حديث مالك ٣٤٨والنسائي ٣٤٧ومسلم ٣٤٦رواه البخاري  
  
، والثاني سمع من أبي بكر النشبي العلم ألبي خثيمة ٣٤٩عتيق أقش الفارسي، سنجر بن عبد اهللا اآلمدي .١٠٩

، ومن عبد اهللا بن عبد، وعبد الرحمن بن سلمان وغيرهم، توفي في يوم السبت والثالث من فضائل رمضان للقّباني
  .ثالث عشرين ربيع اآلخر سنة اثنتين وأربعين وسبع مائة

  
أخبرنا سنجر بن عبد اهللا اآلمدي إجازة، وكتبه عنه ابن رافع في معجمه، أخبرنا محمد بن علي النشبي، عن ست 

) ح(أخبرنا عبد اهللا بن محمد الصريفيني،  ]ب/٣٢[الكتبة بنت علي بن يحيى بن الطّراح سماعا، أن جدها أخبرهم، 
رخ، عن أبي الكرم الشهرزوري، عن الصريفيني، أخبرنا وأنبأنا أحمد بن أبي طالب، عن محمد بن أحمد بن عمر المؤ 

عمر بن إبراهيم بن أحمد الكتاني، حدثنا أبو القاسم عبد اهللا بن محمد بن عبد العزيز البغوي، حدثنا أبو خثيمة زهير 
َعاِلًما، َأْو  اْغدُ ( ٣٥٠:قال عبد اهللا: بن حرب، حدثنا وكيع، حدثنا األعمش، عن تميم بن سلمة، عن أبي عبيدة قال

  ٣٥١.)ُمَتَعلًما، َوَال َتْغُد َبْيَن َذِلكَ 
  
  سمع من ابن ٣٥٢،سنقر بن عبد اهللا فتى البدر طاهر بن إسماعيل الخليلي الجواشني .١١٠

 ٣٥٣طيب المّزة والعماد بن مناقب، ومن ابن خ، والثالث عشر من أمالي الضبيالنجيب الحراني جزء ابن عرفة
وبعضها على محمد بن أحمد بن طرخان، وسمع من الشيخ شمس الدين العماد، وأبي حامد بن الصابوني،  الغيالنيات

توفي في النصف من محرم سنة سبع وعشرين . وابن حمدان، والصوري، وجماعة، وكان يتسبب في حانوت بالقاهرة
 .وسبع مائة

  
أخبرنا سنقر بن عبد اهللا الجواشني إجازة، وكتبه عنه ابن رافع في معجمه، أخبرنا النجيب أبو الفرج بن الصقيل، 

وأخبرنا أبو الحسن الواني سماعا، أخبرنا ) ح(أخبرنا أبو الفرج بن كليب، أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد بن بيان، 
أخبرنا ابن : السلفي، أخبرنا علي بن الحسين الربعي في آخرين قالواأبو القاسم السبط، أخبرنا الحافظ أبو طاهر 

مخلد، أخبرنا أبو علي الصّفار، حدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، عن هاشم بن هاشم الزهري، 

                                                           
  .١/١٣١ صحيح البخاري ٣٤٦
 .١/٤٥٠ صحيح مسلم ٣٤٧
  . ٥/٤٠١؛ صحيح ابن حبان ١/٤٢٠؛ سنن الترمذي ١/١٢٩موطأ مالك : انظر كذلك. ٢/١٠٣سنن النسائي  ٣٤٨
 ، )١٨٩١( ٢/١٧٤ترجمته في الدرر الكامنة  ٣٤٩
  .هو عبد اهللا بن مسعود ٣٥٠
٣٥١  '��
الدين بن الحاج محمد ناصر : ا�ظر. ا��د�ث /".1 ا������. ١/٣١٣؛ (�ن ا�دار� ٧/٢٣٦؛ �&�' ا�و���ء ٥/٢٨٤��ف أ�� 

 .٦/٣٥٩، )١٩٩٢دار المعارف، : الرياض(نوح األلباني، سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة 
 ). ١٨٩٦( ٢/١٧٥ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٣٥٢
  .١٥/٣٠٥الذهبي، تاريخ اإلسالم . ٦٧٦/١٢٧٧الشريف عماد الدين ابراهيم بن محمد بن عبد الوهاب بن مناقب الحسيني، توفي سنة  ٣٥٣
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لى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم ِكَناَنَتُه َنَثَل ِلي َرُسوُل اِهللا صَ : سمعت سعيد بن أبي وقاص يقول: سمعت سعيد بن المسيب يقول
  ."»اْرِم ِفَداَك َأِبي َوُأمي«: َيْوَم ُأُحٍد َوَقالَ 

  .من طريق مروان بن معاوية فوقع لنا بدال عاليا ٣٥٥والنسائي ٣٥٤رواه البخاري  
  
  سمع من عمر بن منصور بن ٣٥٦فتى كوجبا أبو العالء، ُسْنُقر بن عبد اهللا السعدي .١١١

، وغير ذلك، وسمع من د بن أبي الصقر األنباريمحمد بن إسحاق األرسوفي مشيخة أبي الطاهر محمد بن أحم
 .مولده تقريبا سنة سبعين وستمائة. الشيخ شمس الدين بن العماد وغيره، وحدث

  
ن عبد اهللا الكوجبي إجازة، وكتب عنه ابن رافع في معجمه، وذكر أنه قرأه عليه سنة اثنتين وعشرين أخبرنا سنقر ب

وسبع مائة، أخبرنا عمر بن منصور بن محمد بن إسحاق بدمياط، أخبرنا علي بن أبي الكرم، أخبرنا عبد الملك بن 
وأخبرنا ) ح(الصمد وعبد العزيز بن محمد،  أبي القاسم، أخبرنا أبو عامر محمود بن القاسم وأبو بكر أحمد بن عبد

عاليا أحمد بن أبي طالب عن محمد بن عبد الواحد بن شفنين، أن أبا الوقت عبد األول بن عيسى كتب إليهم أن أبا 
أخبرنا عبد الجبار بن محمد، أخبرنا محمد بن أحمد بن محبوب، أخبرنا أبو عيسى محمد : عامر األزدي أخبره، قالوا

ن سورة، حدثنا قتيبة، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن يزيد بن أسلم، عن ابن عمر، َأن َرُجَلْيِن َقِدَما ِفي بن عيسى ب
ى اللُه َعَلْيِه َفَخَطَبا، َفَعِجَب الناُس ِمْن َكَالِمِهَما، َفالَتَفَت ِإَلْيَنا َرُسوُل اللِه َصل  ]أ/٣٣[َزَماِن النِبِي َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم 

  ».ِإن ِمَن الَبَياِن ِسْحًرا َأْو ِإن َبْعَض الَبَياِن ِسْحرٌ «: َوَسلَم َفَقالَ 
  .هذا حديث حسن صحيح ٣٥٧قال أبو عيسى  

  
  الشين

  المولى بن اإلمام تاج الدين علي بن أحمدشريفة بنت الشرف أبي البركات عبد  .١١٢
  ٣٦٠...مائةماتت في ثالث صفر سنة أربع وعشرين وسبع  ٣٥٩...٣٥٨القسطالني،

  
  الصاد

  سمع من أبي ٣٦١،صالح بن إسحاق بن محمد بن ضرغام جمال الدين بن العادلي .١١٣

                                                           
 .٥/٩٧ صحيح البخاري ٣٥٤
  . ٩/٨٤النسائي، السنن الكبرى  ٣٥٥
 ). ١٨٩٨( ٢/١٧٦ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٣٥٦
  .٧/١٣٨ صحيح البخاري: انظر كذلك. ٤/٣٧٦سنن الترمذي  ٣٥٧
 .لم نعثر على ترجمة له فيما بين أيدينا من مصادر ٣٥٨
 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٣٥٩
 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٣٦٠
 .٤٤٢-١/٤٤١؛ ابن رافع، الوفيات )١٩٥٩( ٢/١٩٩ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٣٦١
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، ومعجم ، ومن الشيخ شمس الدين بن العماد المهروانياتالغيالنياتالفضل عبد الرحيم بن يوسف بن خطيب المّزة 
من شمس الدين محمد بن إبراهيم الكلي،  عليه وعلى أبي بكر بن األنماطي، وسمع مشيخة ابن الَحَرْستاني ابن جميع

كان مولده بأسيوط سنة أربع وستين وستمائة، وتوفي في ذي الحجة . والشيخ شمس الدين بن العماد جميعا وحدث
 .سنة ثالث وأربعين وسبع مائة بالقاهرة

  
بن إسحاق العادلي إجازة، وكتبه عن ابن رافع، أخبرنا محمد بن إبراهيم المقدسي، ومحمد بن  أخبرنا أبو القفا صالح

أخبرنا عبد الصمد بن محمد الحرستاني، أخبرنا على بن أحمد بن منصور بن : إبراهيم الكلي سماعا عليهما، قاال
بكر محمد بن أحمد بن عثمان، حدثنا قبيس، أخبرنا أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن أبي الحديد، أخبرنا جدي أبو 

أبو بكر محمد بن جعفر الخرائطي، حدثنا عباس بن محمد الدوري، حدثنا عثمان بن عمر بن فارس، حدثنا يونس بن 
اْرَتَفَعْت َأْصَواُتُهَما يزيد، عن الزهري، عن عبد اهللا بن كعب، عن أبيه، َأنُه َتَقاَضى اْبَن َأِبي َحْدَرٍد َدْيًنا َكاَن َلُه َعَلْيِه، فَ 

َضْع «: َلبْيَك َيا َرُسوَل اِهللا، َقالَ : ، فقال»!َيا َكْعبُ « : َحتى َسِمَعَها َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َفَخَرَج ِإَلْيِهَما َفَقالَ 
  ٣٦٢».ُقْم َفاْقِضهِ « : َقْد َفَعْلُت، قال: ْطَر، َقالَ َوَأْوَمَأ ِإَلْيِه َأِي الش » .ِمْن َدْيِنَك َهَذا

   
  ]ب/٣٣[

  صالح بن عبد العظيم بن يونس بن عبد القوي بن ياسين بن سوار الفهمي العسقالني .١١٤
، ، والثالث عشر من حديث الضبيسمع من النجيب عبد اللطيف بن عبد المنعم جزء ابن عرفة ٣٦٣الّدالل في الكتب،
توفي ليلة الخميس خامس عشر جمادى . الدين بن العماد، والقاضي تقي الدين ابن ُرَزين، وحدثومن الشيخ شمس 

 .اآلخرة سنة أربع وثالثين وسبع مائة

  
أخبرنا صالح بن عبد العظيم إجازة، وكتبه عنه ابن رافع في معجمه، أخبرنا النجيب بن الصيقل، أخبرنا عبد المنعم 

وقرئ على علي بن عمر الخالطي وأنا أسمع، أخبركم عبد ) ح(أحمد الرزاز،  بن عبد الوهاب، أخبرنا علي بن
لفي، أخبرنا أبو القاسم الربعي في آخرين ببغداد، قالوا أخبرنا : الرحمن بن مكي الحاسب، أخبرنا الحافظ أبو طاهر الس

إسماعيل النحوي، حدثنا  أبو الحسن محمد بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن مخلد، حدثنا إسماعيل بن محمد بن
الحسن بن عرفة بن يزيد العبدي، حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، 

َدَقِة َأْفَضُل؟: قال الص َم َأيُه َعَلْيِه َوَسلى اللَق َوَأْنَت َصِحيٌح َشِحيٌح َتْأُمُل «: الَ قَ  ُسِئَل َرُسوُل اِهللا َصلَأْن َتَصد َأنَلتَُنب
  ».َوَقْد َكاَن ِلُفَالنٍ  اْلِغَنى َوَتَخاُف اْلَفْقَر َوَال ُتْمِهْل َحتى ِإَذا َبَلَغِت اْلُحْلُقوَم ُقْلَت ِلُفَالٍن َكَذا َوِلُفَالٍن َكَذا َأَال 

  .فوقع لنا بدال عاليا بدرجتين عن زهير بن حرب عن جرير ٣٦٤رواه مسلم  

                                                           
 . ٨/٢٣٩؛ سنن النسائي ١/٩٩ صحيح البخاري ٣٦٢
- ٢/٥٤٥؛ الصفدي، أعيان العصر ١٦/١٥٠؛ الصفدي، الوافي بالوفيات )١٩٦٣( ٢/٢٠٠ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٣٦٣

٥٤٦.  
-١٢/٣٧٠ند أحمد ؛ مس٢/٩٠٣؛ سنن ابن ماجة ٥/٦٨؛ سنن النسائي ٢/١١٠ صحيح البخاري: انظر كذلك. ٢/٧١٦ صحيح مسلم ٣٦٤

٣٧١. 
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  العجمي األصل األعزازي ٣٦٥صالح بن مختار بن صالح بن أبي الفوارس اُألْشُنِهي .١١٥

وقطعة من تاريخ  وثالث حديث علي بن ُحْجر وأربعين اآلجري رغيب والترهيبسمع من ابن عبد الدائم الت ٣٦٦المولد،
، ومن الشيخ شمس الدين بن أبي عمر قطعة ومن أبي عبد اهللا بن الكمال المنتقى من سبعة مجالس المخّلص بغداد

راهيم بن خليل، ومحمد بن عبد الهادي، وابن المقير عبد اهللا بن ، وأجاز له جماعة منهم إبمن الكفاية للخطيب
في رمضان سنة : الخشوعي وغيرهم، حدث قديما، سمع منه الحافظ أبو الفتح اليعمري وغيره، ُسِئَل عن مولده فقال

بالقرافة ودفن اثنتين وأربعين وستمائة، وتوفي يوم الثالثاء النصف من جمادى األولى سنة ثمان وثالثين وسبع مائة 
 .بها

  
  ]أ/٣٤[

  سمع من النجيب ٣٦٧صبيح بن عبد اهللا النوبي فتى علي بن محمد بن حسام الكلوتاني، .١١٦
، ومن الجمال أحمد بن أبي بكر بن سليمان الثاني من حديث الحامض ٣٦٨ثمانياته وغيرها، ومن العز مشيخة الخفاف

 .بدمشق ٣٦٩توفي ثامن عشرين المحرم سنة إحدى وثالثين وسبع مائة. وسمع من غيرهم

  
أخبرنا النجيب بن الصيقل، : أخبرنا صبيح بن عبد اهللا النوبي إجازة، وأبو الفتح الميدومي إذنا إن لم يكن سماعا، قاال

ا أبو القاسم بن بنان إذنا، أخبرنا أبو القاسم بن بشران، أخبرنا أبو أحمد بن حمزة بن أخبرنا أبو الفرج بن كليب، أخبرن
محمد بن العباس، حدثنا عبد اهللا بن روح، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا حميد، عن أنس، أن رسول اهللا صلى اهللا 

ُصُفْوَفُكْم َفِإني َأَراُكْم ِمْن َوَراِء َظْهِري، َوَلَقْد َسووا «: عليه وسلم بعد أن أقيمت الصالة أقبل بوجهه على أصحابه فقال
َالةِ  ُجَل ُيْلِزُق َمنَكَبُه ِبَمْنَكِب َأِخيِه ِإَذا َقاَم ِفي الص٣٧٠».ُكْنُت َأَرى الر   
  

  الطاء

  ٣٧١الملقب حسام الدين دوادار الملك العادل كتبغا، عادليطرنطاي الدوادار الزيني ال .١١٧

                                                           
: بيروت(أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني، األنساب : انظر). ُأْشُنه من قرى أذربيجان(جاء على الهامش  ٣٦٥

 .١/١٧١، )١٩٨٨دار الجنان، 
؛ ابن ١٩١-١٨٧معجم الشيوخ ؛ السبكي، ٢/١٩؛ الفاسي، ذيل التقييد )١٩٧٣( ٢٠٥-٢/٢٠٤ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٣٦٦

  .٢٠٥- ١/٢٠٤رافع، الوفيات 
  . ٢/١٢٠؛ الفاسي، ذيل التقييد )١٩٧٥( ٢/٢٠٥ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٣٦٧
  . ٥/٦ابن العماد، شذرات الذهب . ٦٠٢/١٢٠٥أبو الفتوح يوسف بن المبارك بن كامل الخفاف البغدادي، توفي سنة  ٣٦٨
 .والصحيح ما أثبتناه) ستمائة(جاء في المخطوطة  ٣٦٩
أقيموا صفوفكم فإني «: الحديث رواه البخاري عن عمرو بن خالد قال حدثنا زهير عن حميد عن أنس عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال ٣٧٠

انظر . ١/١٤٦ صحيح البخاري: انظر روايات متشابهة في» .أراكم من وراء ظهري وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه
  .١٩/٦٩؛ مسند أحمد ١/١٧٨سنن أبي داود : كذلك

 .١٦/٢٤٨؛ الصفدي، الوافي بالوفيات )٢٠٠٩( ٢/٢١٧ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٣٧١
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، ومن أبي الحسن علي بن نصر اهللا بن سمع من أبي المعالي أحمد بن إسحاق األبرقوهي مجلس رزق اهللا التميمي
توفي يوم األحد ثامن عشرين . الصواف، وحدث، وكان حسن الشكل، محبا ألهل العلم والحديث، ظاهر الديانة

 .جمادى اآلخرة سنة إحدى وثالثين وسبع مائة

       
أحمد بن إسحاق المؤيد، أخبرنا عبد اهللا بن ، أخبرنا "معجمه"أخبرنا طرنطاي الدوادار إجازة، وكتبه عنه ابن رافع في 

محمد بن سابور، أخبرنا عبد العزيز بن محمد، حدثنا رزق اهللا بن عبد الوهاب التميمي، أخبرنا شيخي أبو الحسن 
وأنبأنا به ) ح(علي بن عمر الحمامي، حدثنا أبو سهل بن زياد القطان، حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى واللفظ له 

أحمد بن أبي طالب بن الحسين بن أبي بكر أخبرهم، أخبرنا أبو الوقت، أخبرنا أبو الحسن بن المظفر، أخبرنا  عاليا
حدثنا أبو نعيم، : أبو محمد بن حمويه، أخبرنا محمد بن يوسف، أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي، قاال

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ن أبي هريرة، قالحدثنا شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، ع
اِل َما َحدَث ِبِه َنِبي َقْوَمهُ « جُكْم َعِن الدَثنُة : َألَُحدَها الَجنِذي َيُقوُل ِإناِر، َفالِة َوالنُه َيِجيُء َمَعُه ِبِمْثِل الَجنُه َأْعَوُر، َوإِنِإن

 اُر، َوإِني ُأْنِذُرُكُمْوُه َكَما َأْنَذَر ُنوٌح َقْوَمهُ ِهَي الن.«  
  .عن محمد بن رافع عن حسين بن محمد عن شيبان فوقع لنا عاليا ٣٧٢رواه مسلم

  
   ٣٧٣]ب/٣٤[
  
  ]أ/٣٥[

  ٣٧٤السادس من معجم الشيخة مريم
  ]ب/٣٥[

  هللا الرحمن الرحيمبسم ا
  

  حرف العين 

  من اسمه عبد اهللا

  سمع من النجيب ٣٧٥المؤذن، عبد اهللا بن إبراهيم بن إسماعيل الشطنوفي الحريري .١١٨
وحدث، سمع منه الواني وغيره، وكان صالحا مؤذنا  والرابع عشر من أمالي ابن الحصينالحراني الثاني عشر 

 .توفي يوم السبت الثاني عشر من شوال سنة ثالث وثالثين وسبع مائة عن خمس وسبعين سنة. بالجامع الحاكمي

  

                                                           
  .٤/١٤٣ صحيح البخاري: انظر كذلك من طريق آخر. ٤/٢٢٥٠ صحيح مسلم ٣٧٢
 .صفحة بيضاء ٣٧٣
  .عادة تكون أول ورقة من كل جزء فارغة ٣٧٤
 . ٤/٦٣، الزركلي، األعالم )٢٠٩٧( ٢/٢٣٩ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٣٧٥
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هيم الخيوطي إجازة، أخبرنا النجيب أبو الفرج بن الصيقل، أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الكرم، أخبرنا عبد اهللا بن إبرا
حدثنا أبو القاسم بن الحصين، أخبرنا القاضي أبو القاسم علي بن المحسن التنوخي، حدثنا أبو الحسن علي بن محمد 

سعيد، أخبرنا عبد اهللا بن المبارك، أخبرني موسى  بن سعيد الرزاز، أخبرنا جعفر بن محمد الفريابي، حدثنا مزاحم بن
: سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: سمعت عقبة بن عامر قال: بن علي بن رباح، سمعت أبي يقول

ٍد ِبَيِدِه َلُهَو َأَشد تَ « ِذي َنْفُس ُمَحمْوا ِبِه َفَوالُموا ِكَتاَب اِهللا َوَتَعاَهُدوهُ َوَتَغنًتا ِمَن اْلَمَخاِض ِفي اْلُعُقلِ َتَعل٣٧٦».َفل   
  
 ٣٧٧شرف الدين أبو بكر بن العز، عبد اهللا بن إبراهيم بن عبد اهللا بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة .١١٩

، ومن عبد أحمد بن عبد الدائم صحيح مسلم، وسمع من حضر على عمر الكرماني المنتقى من أربعي عبد الخالق
الوهاب بن الناصح، وأبي بكر الهروي، والشيخ شمس الدين بن أبي عمر، وأحمد بن شيبان وغيرهم، وأجاز له ابن 

. معاجمهم المقير، وابن طّعان، وابن أبي اليسر وغيرهم، سمع منه الحافظ البرزالي، والذهبي، وابن رافع، وذكروه في
  .توفي خامس عشري شعبان سنة إحدى وثالثين وسبع مائة عن نحو من سبعين سنة

  
أخبرنا أبو بكر بن العز إبراهيم بن أبي عمر إجازة، أخبرنا أبي، وعمه أبو الفرج، وعلي بن أحمد، وأحمد بن شيبان، 

الُيْمن زيد بن الحسن الكندي، زاد علي بن أخبرنا أبو : وعبد الوهاب بن الناصح، وأبو بكر بن محمد الهروي، قالوا
أخبرنا أبو بكر بن أبي طاهر المهندس، أخبرنا إبراهيم : أحمد والذي قبله والذي بعده، وعمر بن محمد المؤذن، قاال

س بن عمر البرمكي، أخبرنا عبد اهللا بن إبراهيم بن عبد اهللا، حدثنا محمد بن عبد اهللا األنصاري، حدثني حميد، عن أن
، َيا َرُسوَل اللِه، َهَذا َأَنٌس ُغالٌم َلِبيبٌ : َلما َقِدَم النِبَي َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم الَمِدْيَنَة َأَخَذْت ُأم ُسَلْيٍم ِبَيِدي، َفَقاَلتْ : قال

  .َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  َفَقِبَلِني النِبيَ : َقالَ . َكاِتٌب َيْخُدُمكَ 
  .عال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه من هذا الوجه ٣٧٨هذا حديث عشاري اإلسناد

  ]أ/٣٦[

  أبو عبد اهللا بن إبراهيم بن محمد بن أبي القاسم بن محمد بن أبي بكر القزويني الحلبي .١٢٠
، ومنها سمع من جده عدة أجزاء منها أحاديث شاكر بن جعفر المعدل ٣٧٩أحمد الحنفي العدل المعروف بابن الهجين،

جمع ابن المقرئ، وسمع من  فع بن أبي نعيم، وحديث نا، وجزء أحمد بن حازم بن أبي َغَرَزةعن غيره، وجزء الُكَدْيِميّ 
في إشهاده،  طعن عليه الحافظ أبو محمد الحلبي ٣٨٠،الصاحب فتح الدين عبد اهللا بن القيسراني إكرام الضيف للحربي

ولد في رجب سنة إحدى وخمسين وستمائة بحلب بالخانقاة النورية، وحدث، سمع منه . لكن قال إن سماعه صحيح
 .وتوفي سنة إحدى وثالثين وسبع مائة بالقاهرة. جماعة

                                                           
 .٤/٢١٠٨؛ سنن الدارمي ٧/٢٧٠؛ النسائي، السنن الكبرى، ٢٨/٥٩١مسند أحمد : انظر ٣٧٦
 .٢٩-٢/٢٨؛ الفاسي، ذيل التقييد )٢١٠٠( ٢/٢٤٠ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٣٧٧
له . ١/١٦٠، )١٩٩٢دار ابن حزم، : بيروت(أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي، األربعين العشارية، تحقيق بدر عبد اهللا البدر  ٣٧٨

   .٤/١٩٢٤ أصل في صحيح مسلم
؛ برهان الدين الحلبي أبو الوفا إبراهيم بن محمد بن خليل سبط ابن العجمي )٢١٠١( ٢/٢٤٠ابن حجر، الدرر الكامنة : ه فيترجمت ٣٧٩

  .١/١٨٥، )١٩٨٨دار الحديث، : القاهرة(الشافعي، االغتباط بمن رمي من الرواة باالختالط، تحقيق عالء الدين علي رضا 
 .١/٣٢الزركلي، األعالم . ٢٨٥/٨٩٨ البغدادي الحربي، توفي سنة إبراهيم بن إسحاق بن بشير بن عبد اهللا ٣٨٠
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أخبرنا أبو  أخبرنا أبو أحمد بن الهجين إجازة، أخبرنا جدي، أخبرنا يحيى بن محمود، أخبرنا أبو علي الحداد حضورا،

بكر محمد بن علي بن إبراهيم بن مصعب، حدثنا أبو عروة شاكر بن جعفر، حدثنا محمد بن عبد الغفار، حدثنا 
سفيان بن وكيع، حدثنا أبي، عن زكريا، عن عامر، عن أبي سلمة، عن عائشة، أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال 

  .َوَبَرَكاُتهُ  َوَعَلْيِه السَالُم َوَرْحَمُة اللهِ : فقالت» .مِإن ِجْبِريَل ُيْقِرُئِك السَال «: لها
  .من حديث زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي ٣٨١متفق عليه  

  
  سمع من ٣٨٣بن تركي الحوراني ثم المصري، ٣٨٢...عبد اهللا بن أحمد بن تركي .١٢١

مولده في ذي . ، ومن النجيب وأبي الفضل البكري وغيرهم، وكان شيخا صالحا كثير القراءةابن مضر صحيح مسلم
  ٣٨٤...الحجة سنة تسع وأربعين وستمائة، ومات سادس عشرين صفر سنة خمس وعشرين وسبع مائة

  
  هللا بن أحمد بن عبد الرحمن بن الحسن بن حامد بن الحسن بن إدريس بن حميدعبد ا .١٢٢

، وسمع من ابن ، وجزء ابن عرفةحضر على ابن عبد الدائم صحيح مسلم ٣٨٥بن القيراط،المقدسي المعروف با
توفي في سابع عشر جمادى األولى سنة ثمان وعشرين . البخاري، وابن الناصح، وابن أبي الخير وغيرهم، وحدث

 .وكان مولده سادس عشر جمادى اآلخرة سنة خمس وستين وستمائةوسبع مائة، 

  
أخبرنا عبد اهللا بن أحمد بن القيراط إجازة، أخبرنا أحمد بن عبد الدائم حضورا، أخبرنا عبد المنعم بن عبد الوهاب، 

أبو طاهر وقرئ على علي بن عمر، أخبركم عبد الرحمن بن مكي، أخبرنا الحافظ ) ح(أخبرنا أبو القاسم بن بنان 
أخبرنا أبو الحسن بن مخلد، أخبرنا أبو علي الصّفار، حدثنا : السلفي، أخبرنا أبو القاسم الربعي في آخرين، قالوا

عن مطرف بن عبد اهللا بن  ]ب/٣٦[الحسن بن عرفة، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن ٌعلية، عن يزيد الرْشك، 
ير، عن عمران بن حصين، قال خاِر؟ َقالَ : اَل َرُجلٌ قَ : الشِة ِمْن َأْهِل النَقالَ »َنَعمْ «: َيا َرُسْوَل اِهللا، َأُعِلَم َأْهُل اْلَجن ، :

  .أو كما قال» اْعَمُلوا َفُكل ُمَيسرٌ «: َفِفيَم َيْعَمُل اْلَعاِمُلوَن؟ َقالَ 
وٕاسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن عبد اهللا بن ُنمير، وأبي خيثمة عن أبي بكر بن أبي شيبة،  ٣٨٦روا مسلم

  .زهير بن حرب، أربعتهم عن ابن ُعَلية، فوقع لنا بدال عاليا
  

                                                           
 .٤٢/٤٨٧؛ مسند أحمد ٥/٥٥؛ سنن الترمذي ٨/٥٦ صحيح البخاري: انظر ٣٨١
 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٣٨٢
جاء . وتفسير ذلك أنه ورد في الدرر الكامنة في باب الكنى. ، أي أن هذا االسم ورد في الكنى)في الكنى(جاء على الهامش ما نصه  ٣٨٣

 ).١١٥٥( ٤٣٨-١/٤٣٧، عبد اهللا بن أحمد بن تركي تقدم في أبي بكر بن أحمد )٢١٠٣( ٢/٢٤١في الدرر، 
 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٣٨٤
؛ الذهبي، ١/٣١٨؛ الذهبي، معجم الشيوخ ٢٦-٢/٢٥؛ الفاسي، ذيل التقييد )٢١٠٦( ٢/٢٤٣ابن حجر، الدرر الكامنة : يترجمته ف ٣٨٥

 . ١٥/١٢٥تاريخ اإلسالم 
  .٣٣/١٠٣؛ مسند أحمد ٢/٤٣؛ صحيح ابن حبان ٤/٢٢٨سنن أبي داود : انظر كذلك. ٤/٢٠٤١ صحيح مسلم ٣٨٦
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  عبد اهللا بن الحسن بن عبد اهللا بن عبد الغني الحافظ عبد الواحد بن علي بن سرور .١٢٣
ولد سنة ست وأربعين وستمائة، وُأحضر عند أبي الحسن  ٣٨٧شرف الدين قاضي القضاة أبو محمد المقدسي الحنبلي،

، واألول والثاني من حديث َسْخَتام، ، وغيره، سمع من مكي بن عالن جزء إسحاقالصوري أربعي الحسن بن سفيان
الثالثة،  ، وأشياء كثيرة، ومن اليلداني مجالس أبي يعلى، ومن مسند أبي يعلىومن خطيب َمْرَدا السيرة البن هشام

ومن ابن  ٣٨٩،، ونسخة أبي ُمْسِهروجزء الفراتي ٣٨٨،خالق للخرائطي، ومن إبراهيم بن خليل مساوئ األوجزء ابن عرفة
رواية أبي نعيم، ومن إسماعيل  ، ومن محمد بن سعد صحيفة همام بن منبهحيح مسلمعبد الدائم وابن عبد الهادي ص

، ومن العماد عبد الحميد ومن عبد العزيز الكفرطابي جزء أسيد بن عاصم، بن أحمد العراقي أخالق العلماء لآلجري
، ومن يوسف بن قزعلي مسلم الكاتب عن أبي معاوية، ومجلس أبي بن عبد الهادي نسخة أحمد بن أبي الحواري

ف ابن الحتمي، وفضل ، وأجاز له إبراهيم بن أبي بكر الزعبي، وعلي بن عبد اللطيالذكر والتسبيح ليوسف القاضي
اهللا الجيلي، ومحمد بن نصر بن الحصري، ومن دمشق أحمد بن المفرج، ومن مصر سبط السلفي، والمنذري، والرشيد 
العّطار، وابن عبد السالم، وابن بنين وجماعة، وحدث قديما، وتفّقه وتقّدم وأفتى ودّرس مدة، وناب في الحكم، ثم ولي 

ثين، فأقام يسيرا ثم مات فجأة في مستهل جمادى األولى سنة اثنتين وثالثين، وكان قضاء القضاة سنة إحدى وثال
 .إماما عالما محمود السيرة متواضعا وافر العلم رحمه اهللا

  
أخبرنا اإلمام العالمة قاضي القضاة شرف الدين فقيه السلف أبو محمد عبد اهللا بن الحسن بن أبي موسى بن الحافظ 

وقرئ على علي بن عمر، أخبركم أبو علي البكري ) ح(برنا علي بن يوسف الصوري حضورا، عبد الغني إجازة، أخ
   ٣٩٠...الحافظ

  
  ]أ/٣٧[

  بدر الدين أبو عبد اهللا بن الحسين بن أبي التائب بن أبي العيش األنصاري الدمشقي .١٢٤
ولد سنة أربع وأربعين وستمائة، وسمع على مكي بن عالن عدة أجزاء منها خمسة أجزاء من  ٣٩١محمد وأبو الفضل،

المعروف بنصري متوالية من األول، وسمع من أبي  فوائد أبي نصر عبد الرحمن بن محمد بن يوسف السمسار
، ومن محمد بن أبي الفضل إسماعيل بن أحمد العراقي عدة أجزاء منها األول من حديث طلحة بن علي بن الصقر

                                                           
؛ الذهبي، معجم المحدثين ٣٢١-١/٣٢٠؛ الذهببي، معجم الشيوخ )٢١٣٥( ٢٥٦-٠٢/٢٥٥ر، الدرر الكامنة ابن حج: ترجمته في ٣٨٧
؛ الوادي آشي، ٦/١٠٠؛ ابن العماد، شذرات الذهب ١٧/٧١؛ الصفدي، الوافي بالوفيات ٦٧٥-٢/٦٧٤؛ الصفدي، أعيان العصر ١/٥٩

  .٤٩البرنامج 
الذهبي، سير أعالم النبالء : انظر. ٣٢٧/٩٣٨ن شاكر السامري الخرائطي، توفي سنة هو أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل ب ٣٨٨
  .٢/٣٠٩؛ ابن العماد، شذرات الذهب ١٥/٢٦٧
 .١٠/٢٢٨الذهبي، سير أعالم النبالء : انظر. ٢١٨/٨٣٣هو عبد األعلى بن ُمْسِهر اإلمام شيخ الشام، توفي سنة  ٣٨٩
 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٣٩٠
؛ ٣٤-٢/٣٣؛ الفاسي، ذيل التقييد ٤/٤٥٩؛ ابن حجر، لسان الميزان )٢١٣٦( ٢٥٧-٢/٢٥٦ابن حجر، الدرر الكامنة : رجمته فيت ٣٩١

؛ ابن العماد، شذرات ٦٧٦-٢/٦٧٥؛الصفدي، أعيان العصر ١٧/٧٧؛ الصفدي، الوافي بالوفيات ٣٢٢-١/٣٢١الذهبي، معجم الشيوخ 
 . ٢٠٠-١٩٩؛ السبكي، معجم الشيوخ ٦/١١٠الذهب 
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، ، وجزء من حديث علي بن المحسن التنوخيبكر البلخي عدة أجزاء منها أنس العاقل وتذكرة الغافل ألبي النرسي
، وغير ذلك، ومن عبد اهللا بن بركات الخشوعي نسخة نبيط بن وسمع من إبراهيم بن خليل معجم الطبراني الصغير

، ومن علي بن المظفر النشبي السابع واألربعين من تخريج بهاء الدين بن عساكر، ومن عبد الكريم بن عبد شريط
ي بن البكري إيضاح ما ال يسع المحدث جهله ، وغير ذلك، ومن الحافظ أبي علالصمد الَحَرْستاني مشيخة أبيه

تخريج الدمياطي، وسمع من طائفة غير  ، ومن القاضي صدر الدين أحمد بن يحيى بن سني الدولة معجمهللميانشي
هؤالء، وأجاز له آخرون، سمع منه الحفاظ المزي، والذهبي، والبرزالي، وابن رافع وغيرهم، وخرج له البعلي مشيخة في 

هودة مدة ثم ترك ذلك وبقي يسمع عليه بدار ثالثة أجزاء، وحدث بغالب مروياته، وطال عمره، وانتفع، جلس مع الش
 .الحديث األشرفية إلى أن توفي ثالث عشر صفر سنة خمس وثالثين وسبع مائة

  
أخبرنا أبو محمد بن أبي التائب إجازة، أخبرنا محمد بن أبي بكر البلخي سماعا عن أبي طاهر السلفي، أخبرنا أبو 

وأنبأنا عاليا يونس بن إبراهيم عن علي بن ) ح(ر أبو نصر بن ماكوال، الغنائم محمد بن علي النرسي، حدثنا األمي
الحسين، عن محمد بن ناصر، عن أبي نصر علي بن هبة اهللا بن علي بن جعفر بن ماكوال، حدثنا أبو بكر بن 

، حدثنا وأنبأنا أعال منه يونس، عن علي، عن الفضل بن سهل، عن أبي بكر، حدثنا أبو حازم العبدوي) ح(مهدي، 
أبو عمرو بن مطر، حدثنا إبراهيم بن يوسف، حدثنا أبو الفضل صاحب أحمد، حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا زهير بن 

ثنا علي بن المديني، حدثنا عبيد اهللا بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن أبي  ثنا يحيى بن معين، حدحرب، حد
ُكن َأْزَواَج النِبي َيْأُخْذَن ِمْن ُرُؤوِسِهن َحتى َتُكْوُن : ن عبد الرحمن، عن عائشة قالتبكر بن حفص، عن أبي سلمة ب

  ٣٩٢.َكاْلَوْفَرةِ 
  
  ن علي بن عبد الباقي بن علي الجذاميعبد اهللا بن خلف بن عبد الوهاب بن عبد اهللا ب .١٢٥

الدنيا وحدث به عنه  ]ب/٣٧[سبط السلفي كتاب التوكل البن أبي سمع من  ٣٩٣اإلسكندراني أبو محمد بن الصواف،
 .وتفّرد به، وهو آخر من حّدث عنه بالسماع ببلده، مات سنة أربع وعشرين وسبع مائة عن ثمانين سنة إال يسيرا

  
خبرنا جدي ألمي أخبرنا عبد الرحمن بن مكي، أ: أخبرنا عبد اهللا بن خلف بن عبد الوهاب الجذامي وغيره إجازة، قالوا

الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد، أخبرنا نصر بن أحمد، أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عبد اهللا بن بشران، 
أخبرنا الحسين بن صفوان البرذعي، حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا، حدثنا مهدي بن حفص، حدثنا بشران، حدثنا عبد 

حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا عبد اهللا بن يزيد : قال ابن أبي الدنيا) ح(يح اهللا بن المبارك عن حيوة بن شر 
المقرئ، حدثنا حيوة بن شريح، عن بكر بن عمرو المعافري، عن عبد اهللا بن هبيرة، عن أبي تميم الجيشاني، عن 

ْلُتْم َعَلى اِهللا َحق  َلوْ «: سمعت سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه قال ُكْم َتَوكَأن
ِلِه، َلَرَزَقُكْم َكَما َيْرُزُق الطْيَر، َتْغُدو ِخَماًصا، َوَتُروُح ِبَطاًنا َتَوك.«  

                                                           
  .٩/٥٥؛ أبو نعيم، حلية األولياء ١/٢٥٦ صحيح مسلم ٣٩٢
 ).٢١٣٧( ٢٥٩-٢/٢٥٨ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٣٩٣
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حسن صحيح ال نعرفه إال من هذا الوجه وأبو : عن علي بن سعيد الكندي عن ابن المبارك، وقال ٣٩٤رواه الترمذي
  .تميم الجيشاني اسمه عبد اهللا بن مالك

  
  شرف عبد اهللا بن عبد الحليم بن عبد السالم بن محمد بن أبي القاسم بن تيمية الحراني .١٢٦

، وسمع من الشيخ شمس الدين زء الحصائريوج حضر على إسماعيل بن أبي اليسر نسخة وكيع ٣٩٥الدين أبو محمد،
بن أبي عمرو الجمال عبد الرحمن بن سلمان البغدادي، والفخر بن البخاري، وأحمد بن شيبان وغيرهم، وسمع من 

وي، وسمع من أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن أبي عبد اهللا العسقالني األول من الفضائل ومن مسند أم سلمة للبغ
مولده في يوم . ، وغير ذلك، وكان صالحا فقيها متورعا مالزما لمنزلهالجزأين األخيرين من الغيالنيات ٣٩٦...سليمان

 .عاشوراء سنة ست وستين وستمائة، وتوفي رابع عشر جمادى األولى سنة سبع وعشرين وسبع مائة بدمشق

  
عبد اهللا بن عبد الحليم بن تيمية إجازة، أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم التنوخي حضورا، أخبرنا بركات بن إبراهيم، أخبرنا 

أخبرنا عبد الكريم بن حمزة، أخبرنا طاهر بن محمد، أخبرنا منصور بن نصر الكاغدي، أخبرنا أبو عمرو الحسن بن 
 قال كعب لعمر: ثنا وكيع، عن األعمش، عن أبي صالح قالعلي القطان، أخبرنا إبراهيم بن عبد اهللا القصار، حد :

  ٣٩٧.َوَأنى ِلَي الشَهاَدُة َوَأَنا ِفي َجِزيَرِة اْلَعَربِ : َقالَ . َأِجُدَك ِفي التْوَراِة َكَذا، َوَأِجُدَك ِفي التْوَراِة َكَذا، َوَأِجُدَك تُْقَتُل َشِهيًدا
  
  عبد اهللا بن علي بن عبد الكريم بن أبي القاسم بن أحمد بن ظافر بن هبة اهللا بن الكبلج .١٢٧

الحراني وابن  ٣٩٩العز ]أ/٣٨[وظافر جده هو الذي كان يخنع بالخاء فقيل له الكبلج، سمع جزءا من  ٣٩٨المخزومي
  ٤٠٠...خطيب المّزة وغيرهما، ولد رابع عشرين صفر سنة ثالث وسبعين وستمائة وتوفي

  
أخبرنا عبد الرحيم بن يوسف، أخبرنا ابن طبرزد، أخبرنا محمد بن عبد أخبرنا عبد اهللا بن علي المصري إجازة، 

الباقي، أخبرنا الحسن بن علي، أخبرنا عمر بن علي الصيرفي، حدثنا إبراهيم يعني ابن أسباط، حدثنا علي بن الجعد، 
" َتُكوُن الذَكاُة ِإال ِمَن اللبِة، َأِو اْلَحْلِق؟ ُقْلُت َيا َرُسوَل اِهللا َأَما: حدثنا حّماد بن سلمة، عن أبي العشراء، عن أبيه قال

  ».َلْو َطَعْنَت ِفي َفِخِذَها َألْجَزَأكَ «: َقالَ 
                                                           

؛ مستدرك الحاكم ١٠/٦٩؛ أبو نعيم، حلية األولياء ١/٣٣٢؛ مسند أحمد ٢/١٣٩٤سنن ابن ماجة : انظر كذلك. ٤/٥٧٣سنن الترمذي  ٣٩٤
٤/٣٥٤.  

؛ ١٢٧-١٢٦/ ١٧؛ الصفدي، الوافي بالوفيات ٣٧-٢/٣٦؛ الفاسي، ذيل التقييد )٢١٥٦( ٢/٢٦٦ابن حجر، الدرر الكامنة : جمته فيتر  ٣٩٥
؛ الذهبي، تاريخ ٦٠-١/٥٩؛ الذهبي، معجم المحدثين ٦٦-٦/٧٦؛ ابن العماد، شذرات الذهب ٦٩٣-٢/٦٩٢الصفدي، أعيان العصر 

  . ٣٢٤-١/٣٢٣ ؛ الذهبي، معجم الشيوخ١٥/١٣٨اإلسالم 
�روءة ٣٩٦  .ا(م �Cر 
الدار : الكويت(أبو سفيان وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي، نسخة وكيع عن األعمش، تحقيق عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي  ٣٩٧

لفية،  ١/٩٦، )١٩٨٥الس. 
 ).٢١٧٣( ٢/٢٧٥ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٣٩٨
���ه" ا�"ز"ورد @� ا��ل  ٣٩٩�Aأ � Qوا����. 
 . لم يذكر ابن حجر تاريخ وفاته في الدرر. بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٤٠٠
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من طريقين أحدهما عن عباد بن السدي  ٤٠٢عن أحمد بن يونس عن حماد بن سلمة، والترمذي ٤٠١أخرجه أبو داود
عن يعقوب بن إبرهيم عن عبد الرحمن بن مهدي، وابن  ٤٠٣ي كريب، كالهما عن وكيع بن الجراح، والنسائيوأب

  . غريب ال نعرفه إال من حديث حماد: عن أبي بكر عن وكيع، كالهما عن حماد، وقال الترمذي ٤٠٤ماجة
  
  سمع من عثمان ٤٠٥أبو محمد نجم الدين، عبد اهللا بن علي بن عمر بن شبل الصنهاجي .١٢٨

، ومن ابن عزون من أول المعجم الكبير إلى آخر بن رشيق، وٕاسماعيل بن عزون، والمعين الدمشقي صحيح البخاري
خديج، ومن عبد اهللا بن عّالق، والنجيب، والعز، وعبد الهادي القيسي ترجمة عباية بن رفاعة عن جده رافع بن 

، ومن إبراهيم بن نجيب بن بشارة الثاني من ورحل إلى دمشق فسمع بها من ابن عبد الدائم صحيح مسلم. وطائفة
، وسمع بها أيضا من أبي اليسر، وابن الناصح، وأبي الفرج بن أبي عمر، وأحمد بن شيبان األبدال للقاسم بن عساكر

وغيرهم، وسمع باإلسكندرية من عثمان بن هبة اهللا العوفي، وأحمد بن عبد اهللا النّحاس، وحدث بكثير من مسموعاته، 
الحديث، كتب بخطه مولده في يوم االثنين سادس عشر رجب وكان عارفا لشيوخه وسماعاته ذاكرا لها محبا ألهل 

 .سنة ثمان وخمسين وستمائة، وتوفي في ليلة الثالثاء لثمان بقين من شعبان سنة أربع وعشرين وسبع مائة

  
أخبرنا عبد اهللا بن علي الصنهاجي إجازة، أخبرنا إبراهيم بن نجيب بن بشارة، أخبرنا القاسم بن علي بن الحسن أخبرنا 

هبة اهللا بن أحمد المقرئ، أخبرنا أبو منصور محمد بن أحمد بن علي القاضي، أخبرنا إبراهيم بن عبد اهللا بن محمد 
األصبهاني، حدثنا الحسين بن إسماعيل القاضي، حدثنا يعقوب الدْوَرِقّي، حدثنا عبد الرحمن، عن شيبان، عن محمد 

  ٤٠٦».َالْ «: َما ُسِئَل النِبي َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َشْيًئا َقط َفَقالَ  :بن المنكدر، سمعت جابر بن عبد اهللا يقول
  
، وسمع من الرحلة للخطيب ٤٠٨حضر على يحيى الحنبلي ٤٠٧،عبد اهللا بن علي بن محمد بن عمر األزدي .١٢٩

توفي في شهر رجب سنة أربع وأربعين . ابن أبي اليسر، وابن شيبان، وابن عالق وجماعة، وكان ساكنا متواضعا
  .سبعين سنةوسبع مائة عن ثالث و 

  
  ]ب/٣٨[

  من اسمه عبد الحق

                                                           
 .٣/١٠٣سنن أبي داود  ٤٠١
  .٤/٧٥سنن الترمذي  ٤٠٢
 .٧/٢٢٨سنن النسائي  ٤٠٣
 .٢/١٠٦٣سنن ابن ماجة  ٤٠٤
 .٧٠٨-٢/٧٠٧؛ الصفدي، أعيان العصر )٢١٧٨( ٢٧٧-٢/٢٧٦ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٤٠٥
 . ١/٢١١؛ مسند الدارمي ١٤/٢٩٠؛ صحيح ابن حبان ٨/١٣ ؛ صحيح البخاري٤/١٨٠٥ صحيح مسلم ٤٠٦
؛ الحسيني ٤/١٣٢؛ الذهبي، العبر ٤٦٦-١/٤٦٥؛ ابن رافع، الوفيات )٢١٨٣( ٢/٢٧٩ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٤٠٧

  .١/٣٣الدمشقي، ذيل تذكرة الحفاظ 
�و@� (�'  ٤٠٨ا�ن . ٦٧٢/١٢٧٣(�ف ا�د�ن أ�و ز)ر�� ���� �ن ;�د ا�ر�ن �ن �>م �ن ;�د ا�وھ�ب ا����ري ا�
�رازي ا����&� ا�

  .٥/٤٣٠ا�"�د، 
ذرات ا�ذھب 
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  من أبي البركات ٤١٠سمع بإفادة أخيه ٤٠٩،عبد الحق بن محمد بن عبد الكافي السعدي .١٣٠
، ومن النجيب، والعز، وعبد ، ومن المعين الدمشقي الشهاب للقضاعيأحمد بن عبد اهللا بن النحاس سداسيات الرازي

الهادي القيسي، وابن خطيب المّزة وغيرهم، وحدث قديما مع أخيه في سنة خمس وثمانين وستمائة وطلب وقتا، وكان 
ولد في تاسع المحرم سنة إحدى وخمسين وستمائة، وتوفي سابع عشرين . ه، ويجلس مع الشهوديذكر شيئا من سماعات

 .صفر سنة ثالث وثالثين وسبع مائة

  
أخبرنا عبد الحق بن عبد الكافي إجازة، أخبرنا عبد اهللا بن عبد الواحد بن عالق، أخبرنا أبو القاسم البوصيري، أخبرنا 

ربيعة، أخبرنا الحسن بن رشيق، أخبرنا محمد بن عبد السالم، حدثنا عبد اهللا بن  أبو صادق المديني، أخبرنا علي بن
ُسِئَل َرُسوُل اِهللا : صالح، حدثني إبراهيم بن سعد، حدثني ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أنه قال

ثُم الِجَهاُد ِفي َسِبْيِل «: ثُم َماَذا؟ َقالَ : ِقيلَ  »ِإيَماٌن ِباللِه َوَرُسوِلهِ «: َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم، َأي اَألْعَماِل َأْفَضُل؟ َقالَ 
  ٤١١».ثُم َحج َمْبُرورٌ «: ثُم َماَذا؟ َقالَ : ، ِقيلَ »اهللاِ 
  
  سمع من ٤١٢أبو محمد التاجر أمين الدين، عبد الحق بن محمد بن محمود المنبجى .١٣١

 .توفي في ثالث عشرين صفر سنة ست وعشرين وسبع مائة. النجيب الحراني قطعة من حلية األولياء ألبي نعيم

أخبرنا أبو محمد عبد الحق بن محمد المنبجى إجازة، أخبرنا عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني، أخبرنا أحمد بن 
أخبرنا الحسن بن أحمد بن الحسن : محمد بن محمد اللّبان، وأبو الحسن مسعود بن أبي منصور الجّمال إجازة، قاال

حدثنا عبد اهللا بن : ، حدثنا مطلب بن شعيب، وبكر بن سهل، قاالالحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا سليمان بن أحمد
: سمعت أبا الدرداء يقول: صالح، حدثني معاوية بن صالح عن أبي حلبس يزيد بن ميسرة سمعت أم الدرداء تقول

ًة ِإْن َأَصاَبُهْم َما َيا ِعيَسى ِإني َباعِ : ِإن اَهللا َتَعاَلى َقالَ «: سمعت أبا القاسم صلى اهللا عليه وسلم يقول ٌث ِمْن َبْعِدَك ُأم
، َكْيَف َيُكوُن َهَذا َوَال : ُيِحبوَن َحِمُدوا َوَشَكُروا، َوإِْن َأَصاَبُهْم َما َيْكَرُهوَن اْحَتَسُبوا َوَصَبُروا، َوَال ِحْلَم َوَال ِعْلَم، َقالَ  َيا َرب

  ٤١٣».ْلِمي َوِعْلِميُأْعِطيِهْم ِمْن حِ : ِحْلَم َوَال ِعْلَم؟ َقالَ 
  

  من اسمه عبد الحميد

سمع بدمشق من  ٤١٤األصل الحلبي نجم الدين،) المقرئ( عبد الحميد بن سليمان بن معالي الحنفي المصري .١٣٢
رزالي، وذكره في معجمه ، وحدث، سمع منه الب، واألول من حديث السراجأبي علي البكري فضائل الصحابة لوكيع

                                                           
؛ ٦/٤٨؛ الصفدي، الوافي بالوفيات ١١٦-٢/١١٥؛ الفاسي، ذيل التقييد )٢٢٦٦( ٢/٣١٩ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٤٠٩

 .١٨/٤١؛ الصفدي، الوافي بالوفيات ٣/١١٩الصفدي، أعيان العصر 
  .١١١-٣/١٠٩ا��.دي، أ;��ن ا�"�ر . ��ج ا�د�ن ;�د ا�V.�ر ا�("دي ٤١٠
 .٥٤سبق تخريجه في ترجمة رقم  ٤١١
  ).٢٢٦٧( ٢/٣١٩ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٤١٢
والحديث ضعفه األلباني، سلسلة األحاديث . ١/٢٢٧؛ أبو نعيم، حلية األولياء ٤٥/٥٢٩؛ مسند أحمد ١/٤٩٩الحاكم، المستدرك  ٤١٣

 .٩/٣٩الضعيفة والموضوعة 
 ).٢٢٧٠( ٢/٣٢٠ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في٤١٤
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. فقيه شاهد يسكن الصالحية ويشهد لسوق القمح، سألته عن مولده فقال سنة أربع وثالثين وستمائة بحلب: فقال
  . ومات في رابع عشر ذي القعدة سنة خمس وعشرين وسبع مائة. انتهى

  
الحافظ، أخبرنا أحمد بن أبي نصر  أخبرنا عبد الحميد بن سليمان بن المقرئ إجازة، أخبرنا أبو علي البكري ]أ/٣٩[

بن أحمد بن محمد بن عبد الصمد الصباغ، أخبرنا أبو بكر بن الحسين الرويدشتي، أخبرنا سعيد بن أحمد العيار، 
أخبرنا الحسين بن أحمد المخلدي، حدثنا أبو العباس السراج، أخبرنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يزيد بن المقدام، عن أبيه 

َنَعْم، َكاَن َرُسوُل اِهللا َصلى : َفَقاَلتْ  َهْل َتْأُكُل اْلَمْرَأُة َمَع َزْوِجَها َوِهَي َطاِمٌث؟: ن ابن شريح َأنُه َسَأَل َعاِئَشةَ المقدام، ع
َوأنا َعاِرٌك، َوَكاَن َيْأُخُذ اْلِعْرَق، َفُيْقِسُم َعَلي ِفيِه َفَأْعَتِرُق ِمْنُه، ثُم َأَضُعُه َفَيْأُخُذُه  اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َيْدُعوِني َفآُكُل َمَعهُ 

ْن َيْشَرَب ِمْنُه َفآُخُذُه ْن َقْبَل َأَفَيْعَتِرُق ِمْنُه، َوَيَضُع َفَمُه َحْيُث َوَضْعُت َفِمي ِمَن اْلِعْرِق، َوَيْدُعو ِبالشَراِب َفُيْقِسُم َعَلي ِفيِه مِ 
  .َفَأْشَرُب ِمْنُه، ُثم َأَضُعُه َفَيْأُخُذُه َفُيْشَرُب ِمْنُه َوَيَضُع َفَمُه َحْيُث َوَضْعُت َفِمي ِمَن اْلَقَدحِ 

  .عن قتيبة على الموافقة ٤١٥رواه النسائي  
  

  من اسمه عبد الرحمن

  جمال الدين أخو لصالحيعبد الرحمن بن أحمد بن عمر بن شكر بن عالن المقدسي ا .١٣٣
بإجازته من  سمع من أبي الفضل إسماعيل بن العراقي كتاب الفصول في األصول ألبي عثمان الصابوني ٤١٦زينب،

، أبي الفتح عبد اهللا بن أحمد الخرقي، عن عبد الرحمن بن المصنف سماعا عنه، وسمع من الزيني مجلس الصعلوكي
وما في آخره، ومن ابن عبد الهادي، وابن عبد  بن أبي بكر البلخي مسائل خطاب لإلمام أحمدوسمع من محمد 

مولده في رمضان سنة تسع وثالثين وستمائة، وتوفي في ذي القعدة سنة ثمان . الدائم، وابن عبد الحق بن خلف
 .وسبع مائةوعشرين 

أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد بن شكر إجازة، أخبرنا محمد بن عبد اهللا الزيني، عن زينب بنت عبد الرحمن بن الحسن 
السعدي سماعا، أخبرنا إسماعيل بن أبي القاسم القارئ، أخبرنا عبد الغافر بن محمد الفارسي، أخبرنا إبراهيم بن عبد 

مد بن الحسين الماسرجسي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا جرير، اهللا األصبهاني، أخبرنا أحمد بن مح
ُل الناِس َيْشَفُع َوإِنى َأْكَثُر اْألَْنِبَياِء «: عن المختار بن ُفلُفل، عن أنس، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال َأَنا َأو

  ٤١٧».َتَبًعا
أخبرناه عاليا علي بن عمر الصوفي، أخبرنا عبد الرحمن بن مكي، أخبرنا الحافظ أبو الطاهر السلفي، أخبرنا أبو 

أخبرنا أبو الحسن بن مخلد، أخبرنا أبو علي إسماعيل بن محمد الُمَلِحي، : القاسم الربعي في آخرين ببغداد، قالوا
 ثنا القاسم بن مالك، عن المختار بن فلفل نحوهحدهـ. ثنا الحسن بن عرفة، حد  

                                                           
  .١/١٤٨سنن النسائي  ٤١٥
؛ ٤/٨٤؛ الذهبي، العبر ٤/١٩٣؛ الحسيني الدمشقي، ذيل تذكرة الحفاظ )٢٢٨٣( ٢/٣٢٤ابن حجر، الدرر الكامنة؛ : ترجمته في ٤١٦

؛ ١٤٥؛ الوادي آشي، البرنامج ٢١٤-٢١٣؛ السبكي، معجم الشيوخ ٦/٨٨؛ ابن العماد، شذرات الذهب ١/٣٥٦الذهبي، معجم الشيوخ 
  .١٤/٤٠٢الذهبي، تاريخ إلسالم 

 . ١/١٦٨، "يشفع في الجنة"رواه مسلم بزيادة  ٤١٧
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  ]ب/٣٩[

  ٤١٨عز الدين الفرضي، عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبد اهللا بن أبي عمر المقدسي .١٣٤
وغير ذلك،  لهشام بن عمار ٤١٩والمبعث وجزء بكر بن بكار وجزء ابن الفرات سمع من ابن عبد الدائم جزء ابن عرفة

، وسمع أيضا من الشيخ شمس الدين بن أبي عمر، وأربعي عبد الخالق وسمع من عمر الكرماني مجالس المخلدي
والده، وأبي إسحاق الواسطي وجماعة، وقرا الفقه وتمّيز فيه، ودّرس بمدرسة جده والفخر علي، وأحمد بن شيبان و 

ولد في تاسع عشر جمادى األولى . بالسفح، وكان خيرا متواضعا، خّرج له أبو عبد اهللا بن سعد مشيخة وحدث بها
 .سنة ست وخمسين وستمائة، وتوفي في ثامن رجب سنة اثنتين وثالثين وسبع مائة

  
لعز عبد الرحمن بن العز إبراهيم بن أبي عمر الفرضي إجازة، أخبرنا أحمد بن عبد الدائم، أخبرنا يحيى بن أخبرنا ا

محمود الثقفي، أخبرنا الحسن بن أحمد الحداد حضورا، أخبرنا أبو نعيم، أخبرنا عبد اهللا بن جبير، حدثنا أبو مسعود 
ميد الطويل، عن أنس بن مالك َأن َحيا ِمَن اْلَعَرِب اْجَتَوْوا أحمد بن الفرات الرازي، أخبرنا يزيد بن هارون، عن ح

قال : قال حميد وقال قتادة» .َلْو َخَرْجُتْم ِإَلى ِإِبِلَها َفَأَصْبُتْم ِمْن َأْلَباِنَها«: الَمِدْيَنِة َفَقاَل َلُهْم النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ 
  ."َوَأْبَواِلَها: "أنس

  .من حديث حميد الطويل وغيره عن أنس فوقع لنا عاليا جدا ٤٢٠رواه مسلم  
  
سمع من إبراهيم  ٤٢١ابن الصفي العّطار زين الدين، عبد الرحمن بن إسماعيل بن أحمد بن عبد اهللا المقدسي .١٣٥

وعلى  وعلى ابن عبد الدائم، واليلداني جزء ابن عرفة ٤٢٢وجزء الفراتي ونسخة أبي ُمْسِهر بن خليل جزء ابن الفرات
وأجاز له . ، وسمع من هؤالء غير ذلك ومن غيرهمابن عبد الدائم وابن عبد الهادي وخطيب مردا جزء بكر بن بكار

مولده في رمضان سنة ست . ومحمد بن أنجب، وابن بنين، والمنذري، وابن عبد السالم وغيرهم، وحدث السبط،
  .وأربعين وستمائة، وتوفي في سادس عشر شهر ربيع األول سنة سبع وعشرين وسبع مائة

  
ى بن محمود، أخبرنا عبد الرحمن بن إسماعيل بن العّطار إجازة، أخبرنا محمد بن إسماعيل الخطيب، أخبرنا يحي

أخبرنا عبد الواحد بن محمد الصباغ، أخبرنا عبد اهللا بن المقير، أخبرنا محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن 
خزيمة، أخبرنا جدي، حدثنا علي بن ُحْجر، حدثنا إسماعيل بن جعفر، حدثنا العالء، عن أبيه، عن أبي هريرة أن 

                                                           
؛ ١٨/٦٠؛ الصفدي، الوافي بالوفيات ٢٣-٣/٢٢؛ الصفدي، أعيان العصر )٢٢٧٤(٢/٣٢١ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٤١٨

  . ١٤٦الوادي آشي، البرنامج 
 .والصواب ما أثبته" البعث: "في المخطوطة ٤١٩
؛ سنن ابن ماجة ١/١٥٨؛ سنن النسائي ١/١٠٦؛ سنن الترمذي ٢/١٣٠ صحيح البخاري: انظر كذلك. ٣/١٢٩٦ صحيح مسلم ٤٢٠
  .١٩/٩٧؛ مسند أحمد ٢/٨٦١

 .١/٣٥٧؛ الذهبي، معجم الشيوخ ٢/٣٢٦ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٤٢١
  .األصح جزء ابن أبي الفراتي ٤٢٢
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» .ِذْكُرَك َأَخاَك ِبَما َيْكَرهُ «: اللُه َوَرُسوُلُه َأْعَلُم، َقالَ : َقاُلوا» َأَتْدُروَن َما اْلِغيَبُة؟«: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ».، َوإِْن َلْم َيُكْن ِفيِه َفَقْد َبَهتهُ َفَقِد اْغَتْبَتهُ ، ِإْن َكاَن ِفيِه َما َتُقولُ «: َأَفَرَأْيَت ِإْن َكاَن ِفي َأِخي َما َأُقوُل؟ َقالَ : ِقيلَ 

  .عن علي بن ُحْجر ٤٢٤والنسائي ٤٢٣أخرجه مسلم  
  
  ]أ/٤٠[

  سمع من المسلم ٤٢٥فخر الدين، عبد الرحمن بن عبد اهللا بن الحسن بن محبوب البعلبكي .١٣٦
، ومن أبي الخير، ويحيى بن ، ومن الشيخ شمس الدين بن أبي عمر وغيره الغيالنياتبن عالن جميع المسند ألحمد

ونشأ بدمشق، وباشر كتابة الديوان، وخدم في ولد سنة إحدى وخمسين وستمائة ببعلبك، . أبي منصور وغيرهما
 .جهات، وتفّقه بالشيخ تاج الدين، وتوفي في شعبان سنة إحدى وثالثين وسبع مائة

  
أخبرنا عبد الرحمن بن عبد اهللا بن الحسن بن إسماعيل بن وهب بن محبوب الدمشقي إجازة، أخبرنا إسماعيل بن أبي 

بركات، أخبرنا عبد اهللا بن الحسن بن عمر بن رذاذ، أخبرنا أبو ذر الهروي  اليسر، أخبرنا الخشوعي، أخبرنا محمد بن
عبد بن أحمد، أخبرنا شيبان، حدثنا أبو خليفة، حدثنا ابن كثير، أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن 

ْن َغْيِر َمُشوَرٍة، َالْسَتْخَلْفُت اْبَن ُأم َلْو ُكْنُت ُمْسَتْخِلًفا َأَحًدا عَ «: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال: علي قال
  ٤٢٦».َعْبدٍ 
  
  سمع من عبد اهللا بن عالق، ومن ٤٢٧،عبد الرحمن بن عبد القادر بن محمد الصعبي .١٣٧

النجيب الحراني، والعز الحراني، وعبد الهادي القيسي، وابن خطيب المّزة، وغازي الحالوي، وأبي بكر األنماطي، 
اهللا بن أحمد بن ُطغان، وحدث هو وأجاز له ابن عزون، والمعين الدمشقي، وابن عبد الدائم، وابن أبي اليسر، وعبد 

مولده في المحرم سنة أربع وستين وستمائة، وتوفي ليلة السادس عشر من . وأبوه وعمه، وكان يجلس مع الشهود
 .محرم سنة سبع وعشرين وسبع مائة

  
لجليل وغيره، أخبرنا أبو المحاسن عبد الرحمن بن عبد القادر الصعبي إجازة، أخبرنا النجيب، أخبرنا كامل بن عبد ا

أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد القزاز، أخبرنا الشريف أبو الغنائم بن المأمون، أخبرنا أبو القاسم بن : قالوا
حدثنا عمرو الهيثم أبو َقَطن، حدثنا : حبابة، حدثنا أبو بكر بن أبي داود، حدثنا محمد بن حرب ومحمد بن سعيد، قاال

َلْو َيْعَلُم الناُس َما «: ن ِخالس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قالشعبة، عن قتادة، ع
  .عن سعيد، انتهىلم يروه إال أبو قطن : قال أبو بكر» .ِفي الصف الُمَقدِم َلَكاَنْت ُقْرَعةً 

                                                           
  .٤/٢٠٠١ صحيح مسلم ٤٢٣
  . ١٠/٢٦٨النسائي، السنن الكبرى،  ٤٢٤
٤٢٥ �@ 1����د : �ر>� . ١٤/٧١٩؛ ا�ذھ��، ��ر�6 ا!(5م ٢/٨٢ا�.�(�، ذ�ل ا�
والحديث ضعفه األلباني، انظر ضعيف ابن ماجة . ١/٤٩؛ سنن ابن ماجة ٦/٣٨٤؛ مصنف أبي شيبة ٣/٣٥٩مستدرك الحاكم  ٤٢٦

 .١/١١، )١٩٩٧مكتبة المعارف، : الرياض(
  ). ٢٣٠٦( ٢/٣٣٢ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٤٢٧
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  .عن محمد بن محبوب فوافقناه بعلو ٤٢٨أخرجه مسلم  
  
  األصل أبو محمد عبد الرحمن بن علي بن حسين بن مناع بن حسين التكريتي .١٣٨

سمع من ابن عبد الدائم مشيخته تخريج ابن الظاهري، وصحيح مسلم والسيرة  ٤٢٩حي المنعوت بالزين الناصر،الصال
، وشيئا من األربعين ، ومن عمر الكرماني مجالس المخلديالنبوية للحافظ عبد الغني، وقطعة من الترغيب والترهيب

، ومنه ومن أبي الفرج بن أبي والقدر البن وهب ، وسمع من الفخر بن البخاري نسخة القيسيلخالق بن زاهرلعبد ا
، وسمع من األول والثاني وحديث المزكي ]ب/٤٠[عمر، وعبد الرحيم بن عبد الملك، وأبي بكر بن محمد الهروي 

ولد في رمضان سنة اثنتين وستين وستمائة، وتوفي أول ليلة األحد الخامس من شعبان سنة خمس . آخرين، وحدث
  ٤٣٠...وسبع مائة بالسفحوأربعين 

  
ِدي الفامي .١٣٩ حضر على جدّ  ٤٣١،عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الِبج  

، في سنة أربع وسبعين وستمائة، ومجِلَسين من أمالي ابن مّلة بن عبد الدائم جزء ابن الفرات جّدته ألمه أبي العباس
السختياني، وسمع أيضا من الكرماني، وعبد الرحمن بن الزين،  ، وجزء أيوبتخريج ابن الطاهري وسمع منه مشيخته

مولده في سنة ستين وستمائة، وقيل في رجب سنة تسع . ومحمد بن مسعود بن أبي الفرج البانياسي وغيرهم، وحدث
 .وخمسين وستمائة، وتوفي في ليلة الثالثاء تاسع شهر ربيع اآلخر سنة ثمان وثالثين وسبع مائة بالقدس

  
رنا عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن البجدي إجازة، أخبرنا أبو العباس أحمد بن عبد الدائم، أخبرنا أخب

يحيى بن محمود، أخبرنا الحسن بن أحمد حضورا، أخبرنا أبو نعيم، أخبرنا عبد اهللا بن جعفر، حدثنا أبو مسعود، 
: بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال حدثنا عبد اهللا بن ُنَمْير، وأبو أسامة، عن هشام

  » .اْلُحمى ِمْن َفْيِح َجَهنَم، َفاْبُرُدوَها ِباْلَماءِ «
عبد اهللا بن ُنَمْير فوقع لنا بدال لهما عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب كالهما عن  ٤٣٣ماجةوابن  ٤٣٢أخرجه مسلم

  . عاليا
  ٤٣٤األصل ثم القاهري، عبد الرحمن بن محمد بن منصور الجوهري الربعي الحلبي .١٤٠

                                                           
  .والصحيح أن مسلما رواه عن إبراهيم بن دينار. ١/٣٢٦ صحيح مسلم ٤٢٨
؛ الذهبي، ٨٨- ٢/٨٧؛ الفاسي، ذيل التقييد ١/٤٩٦؛ ابن رافع، الوفيات )٢٣٢٣( ٣٣٦-٢/٣٣٥ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٤٢٩

  . ١٥/٨١؛ الذهبي، تاريخ اإلسالم ٤/١٣٥العبر 
 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٤٣٠
؛ الوادي آشي، ١/٩٥؛ الفاسي، ذيل التقييد ٢٠٠-١/١٩٩؛ ابن رافع، الوفيات )٢٣٤٢( ٢/٣٤٠ابن حجر، الدرر الكامنة : يترجمته ف ٤٣١

  . ١٤٥البرنامج 
  .٤/١٧٣١ صحيح مسلم ٤٣٢
؛ ٤/٤٠٤؛ سنن الترمذي ٤٠/٢٧٨؛ مسند أحمد ٢/٩٤٥؛ موطأ مالك ٧/١٢٩ صحيح البخاري: انظر كذلك. ٢/١١٤٩سنن ابن ماجة  ٤٣٣

 . ٧/٩٨النسائي، السنن الكبرى، 
1 @�� ��ن أ�د��� ن ��در ٤٣٤� ' .�م �"Aر ;&= �ر>
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، وفي الخامسة على شامية ابنة البكري، وسمع من ابن العز الحراني األول من مشيختهحضر في الرابعة على 
الَحْبلي السيرة النبوية البن ، ومن غازي الحالوي، ومن محمد بن ربيعة بن حاتم خطيب المّزة األول والثاني من عواليه

وكان حسن . ، ومن أحمد هبة اهللا بن عساكر وغيرهما، وسمع بدمشق من ابن الفواس معجم ابن جميعإسحاق
 .فقال في صفر سنة ثمان وسبعين وستمائة الشمائل مليح السيرة، ُسِئَل عن مولده

  
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور إجازة، أخبرنا عبد الرحيم بن يحيى، أخبرنا عمر بن محمد بن معمر، أخبرنا 

أخبرنا أبو الطيب طاهر بن عبد اهللا الطبري، أخبرنا : محمد بن عبد الباقي، وأحمد بن محمد بن ملوك الوّراق، قاال
 ]أ/٤١[د محمد بن أحمد بن الغطريف، حدثنا أبو خليفة لفظا، حدثنا مسلم بن إبراهيم، وشعيب بن محرز، أبو أحم

اللُهم «: عن شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن عمارة بن حديد، عن صخر الغامدي أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
ِل النَهاِر َوَكاَن َصْخٌر : قال» .َباِرْك ِألُمِتي ِفي ُبُكوِرَها ًة َبَعَثَها ِفي َأوِم ِإَذا َبَعَث َسِريى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَوَكاَن َرُسوُل اِهللا َصل

ِل النَهاِر َفَكثَُر َماُلهُ  ٤٣٥.َرُجًال َتاِجًرا َفَكاَن َيْبَعُث ِغْلَماَنُه ِفي َأو  
  
  أبو القاسم عبد الرحمن بن مخلوف بن عبد الرحمن بن مخلوف بن جماعة الربعي .١٤١

علي الهمذاني األربعين لمحمد بن أسلم  437سمع من جعفر بن 436اإلسكندراني المولد والذكر والوفاة محيي الدين،
لفي على ، والسلماسياتوالمحدث الفاصل للرامهرمزي الطوسي، والسادس من أمالي المحاملي والثاني من انتخاب الس ،
، وأربعي البلدان، ومن علي فراويوأربعي ال رواية العباداني وفضل الرمي للقراب جعفر السراج، وحديث علي بن حرب
عن أبي الحسين أحمد  وجزأ من حديث السلفي ، ومن علي بن مختار جزء الذارعبن زيد التسارسي الثالث من الثقفيات

والسابع  بن محمد بن أحمد بن حمزة الثقفي حاكم الكوفة، ومن ابن رواج مجلسي اآلجري والجيلي وجزء الصولي
للحسن بن رشيق، وحدث سمع منه األسياد  438، ومن جده عبد الرحمن بن مخلوف شيوخوالثامن من أمالي المحاملي

أبو حيان، وأبو الفتح بن سيد الناس، وعمر بن حبيب، والذهبي، وتفّرد بعدة أجزاء، حّدث من سنة ثالث وتسعين وهلم 
جرا، وكان معمرا منقطعا، يعد من أكابر العدول وتاريخ سماعه على جعفر سنة أربع وثالثين، وهو آخر من حّدث 

مولده في ربيع اآلخر سنة تسع وعشرين وستمائة، وقيل سنة ثمان وعشرين، وتوفي ليلة عرفة سنة . عنه بالسماع
.اثنتين وعشرين وسبع مائة بالثغر  

 

وأخبرنا علي بن عمر الصوفي، أخبرنا عبد الرحمن ) ح(أخبرنا عبد الرحمن بن مخلوف إجازة، أخبرنا جعفر بن علي 
أبو تمام محمد بن إدريس بن خلف القرتائي بالبصرة، حدثنا  ٤٣٩)أخبرنا(لفي، أخبرنا أبو طاهر الس : بن مكي، قاال

                                                           
 .٩/٢٥٥؛ البيهقي، السنن الكبرى ٢٤/١٧٧؛ مسند أحمد ٢/٧٥٢؛ سنن ابن ماجة ٣/٥١٧؛ سنن الترمذي ٣/٣٥سنن أبي داود  ٤٣٥
؛ ذيل تذكرة ١٨/١٥٨؛ الصفدي، الوافي بالوفيات ٢/١٠١؛ الفاسي، ذيل التقييد )٢٣٦٤( ٢/٣٤٧ابن حجر، الدرر الكامنة : في ترجمته ٤٣٦

؛ الوادي ٣٨٣- ١/٣٨٢، الذهبي، معجم الشيوخ ١٤/٧٢٧؛ الذهبي، تاريخ اإلسالم ٤٥-٣/٤٤؛ الصفدي، أعيان العصر ١/١٠١الحفاظ 
 .٦٩آشي، البرنامج 

  .ة بدون كلمة ابنجاء في المخطوط ٤٣٧
  .��دو أن ھ��ك )&' (�Bط' ن ا��ل �م �(�دل ;&�	� @� ا���در ٤٣٨
 .من األصل سهوا" أخبرنا"سقطت كلمة  ٤٣٩
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إبراهيم بن طلحة بن غسان البصري، حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن شيبة المقرئ، حدثنا أبو خليفة، حدثنا أبو 
َأْبَصَر النِبي َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم : لالوليد، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثني إياس بن سلمة بن األكوع، حدثني أبي قا

: َقالَ » .َال اْسَتَطْعتَ «: َقالَ . َال َأْسَتِطيعُ : َقالَ » .ُكْل ِبَيِميِنكَ «: ُبْسُر ْبُن َراِعي اْلِعيِر َيْأُكُل ِبِشَماِلِه، َفَقالَ : َرُجًال ُيَقاُل َلهُ 
  .ُدُه ِإَلى ِفيِه َبْعدُ َفَما َناَلْت يَ 

  .عن أبي بكر بن أبي شيبة عن زيد بن الخباب عن عكرمة بن عمار فوقع لنا عاليا ٤٤٠أخرجه مسلم
  
  ُأحضر على أبي ٤٤١،عبد الرحمن بن مسعود بن أحمد الحارثي القاضي الحنبلي .١٤٢

العباس أحمد بن محمد بن طرخان، وأبي بكر األنماطي، وسمع من العز الحراني، وغازي الحالوي، وابن الحتمي، 
وعبد الرحيم بن درباس، والحسين بن علي بن أبي المنصور وغيرهم، وسمع بالشام من ابن أبي عمر، والفخر، 

لمجاور، وباإلسكندرية من العراقي، وأجاز له جماعة، وحدث، وكتب الطباق، وبرع في الفقه، وقرأ والصدري، وابن ا
ولد في صفر سنة إحدى وسبعين وستمائة، . األصول على ابن دقيق العيد، والعربية على ابن النحاس، واشتهر صيته

 .وتوفي سادس عشري ذي الحجة سنة اثنتين وثالثين وسبع مائة

 ]ب/٤١[الرحمن بن مسعود إجازة، أخبرنا غازي بن أبي الفضل وغيره، أخبرنا عمر بن محمـد، أخبرنـا أبـو  أخبرنا عبد
القاســم بــن الحســين، أخبرنــا أبــو طالــب بــن غــيالن، أخبرنــا أبــو بكــر الشــافعي، حــدثنا محمــد بــن مســلمة، حــدثنا يزيــد بــن 

َصـلى اْلَوِليـُد ْبـُن ُعْقَبـَة َأْرَبًعـا َوُهـَو : ن بـن المنـذر قـالهارون، أخبرنا ابن أبي عزون، عن عبد اهللا بن ربـاح، عـن حضـي
اْضِرْبُه اْلَحد، َفـَأَمَر ِبَضـْرِبِه : ي َطاِلبٍ َأِزيُدُكْم؟ َفُرِفَع َذِلَك ِإَلى ُعْثَماَن ْبِن َعفاَن َفَقاَل َلُه َعِلي ْبُن َأبِ : ثُم اْنَفَتَل َفَقالَ  َسْكَرانُ 

ُقْم َيا َعْبَد اللِه ْبَن َجْعَفٍر، َفَقـاَم : ِإنَك َضُعْفَت َوَعَجْزَت ثُم َقالَ : َفَما َأْنَت َوَذاَك؟ َقالَ : ُقْم َفاْضِرْبُه َقالَ : َفَقاَل َعِلي ِلْلُحَسْينِ 
َضـَرَب النِبـي َصـلى اُهللا : ُكـْف َأِو اْكفُـْف ثُـم َقـالَ : َعَل َيْضِرُبُه َوَعِلـي َيُعـد َحتـى ِإَذا َبَلـَغ َأْرَبِعـيَن َقـالَ َعْبُد اللِه ْبُن َجْعَفٍر َفجَ 

  .َثَماِنيَن َوُكل ُسنةٌ َعَلْيِه َوَسلَم َأْرَبِعيَن، َوَضَرَب َأُبو َبْكٍر َأْرَبِعيَن، َوَضَرَب ُعَمُر َصْدًرا ِمْن ِخَالَفِتِه َأْرَبِعيَن وَ 
  .عن يزيد فوافقناه بعلو ٤٤٢رواه أحمد  

  
  من اسمه عبد الرحيم

  أبو عبد الرحيم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن شاكر بن أبي اليسر التنوخي .١٤٣
، والرسالة ، ومغازي موسى بن عقبة، والنسائي، والترمذيسمع من جده ألبيه كثيرا؛ من ذلك مسند أحمد ٤٤٣الفضل،

، والثاني انتقاء البقال، وفضائل الخليل للقاسم بن عساكر ، ورابع حديث المخلص، ونسخة وكيعفي اإليمان ألبي عبيد
، والجامع ، واألول من حديث أبي مسلم الكاتب، والثاني من حديث الفريابيوالخامس والسابع والثامن من الحنائيات
                                                           

؛ مصنف أبي ٧/٤٥٢؛ البيهقي، السنن الكبرى ٢٧/٢٥؛ مسند أحمد ١٤/٤٤٢صحيح ابن حبان : انظر كذلك. ٣/١٥٩٩ صحيح مسلم ٤٤٠
  .٦/١٠٧، الطبراني، المعجم الكبير ٥/٥٥٦شيبة 

؛ ابن ٣/٤٥؛ الصفدي، أعيان العصر ١٨/١٦١؛ الصفدي، الوافي بالوفيات )٢٣٦٥( ٢/٣٤٧ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٤٤١
  . ٦/١٠١اد، شذرات الذهب العم
  . ٣/١٣٣١ صحيح مسلم: انظر كذلك. ٢/٣٩٥مسند أحمد  ٤٤٢
؛ ١٨/١٩٣؛ الصفدي، الوافي بالوفيات ٧٣-٢/٧٢؛ ابن رافع، الوفيات )٢٣٨٠( ٣٥٢-٣٥١ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٤٤٣

   .٢٣٠-٢٢٣، السبكي، معجم الشيوخ ١/٣٨٧؛ الذهبي، معجم الشيوخ ٣/٤٩الصفدي، أعبان العصر، 



166 

 

وغريبه، وسمع أيضا من الفخر ابن البخاري، وابن المجاور، وعبد الواسع  بفوت السابع، وجزء الحريري للخطيب
مولده في المحرم سنة أربع وستين وستمائة، وتوفي في تاسع شهر ربيع . األبهري، وأبي حامد الصابوني، وحدث

 .اآلخر سنة تسع وأربعين وسبع مائة

  
حيم بن أبي اليسر إجازة، أخبرنا جدي إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا بركات بن إبراهيم، أخبرنا هبة اهللا بن أخبرنا عبد الر 

أحمد األكفاني، أخبرنا عبد الجبار بن عبد اهللا بن إبراهيم بن ُبرزة الرازي، حدثنا علي بن محمد القصار، حدثنا عبد 
هارون، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا صفوان، حدثني شريح بن عبيد أنه الرحمن بن أبي حاتم، حدثنا أبو نشيط محمد بن 

َكاَن َرُسوُل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم ِإَذا َغَزا َأْو َساَفَر َفَأْدَرَكُه : سمع الزبير بن الوليد يحّدث عن عبد اهللا بن عمر، قال
ِك َوَشر َما ِفيكِ ، اللهُ  َيا َأْرُض َربي َوَربكِ «: اللْيُل َقالَ  ِه ِمْن َشرَما ُخِلَق ِفيكِ ، َأُعوُذ ِبالل َعَلْيكِ ، َوَشر َما َدب َأُعوُذ ، َوَشر

  ».َوِمْن َشر َواِلٍد َوَما َوَلدَ ، َوِمْن َشر اْلَبَلدِ ، َوَعْقَرٍب ، َوَحيةٍ ، َوَأْسَودَ ، ِباللِه ِمْن َشر ُكل َأَسدٍ 
  .من حديث بقية عن صفوان بن عمرو ٤٤٥والنسائي في اليوم والليلة ٤٤٤رواه أبو داود  

  
  أبو محمد الحريري نجم عبد الرحيم بن محمود بن أبي النور بن محمود األنصاري .١٤٤

وسمع  )أ/٤٢( ،، والثالث من حديث علي بن ُحْجرسمع من أحمد بن عبد الدائم جزء عباس الترُقفي ٤٤٦الدين الخياط،
: من الشيخ شمس الدين ابن أبي عمر، والفخر بن البخاري، وحدث، سمع منه البرزالي وذكره في معجمه فقالأيضا 

وكان فقيها . انتهي. من ساكني الصالحية، فصيح العبارة، كثير التودد وعنده فهم ومعرفة وتواضع وأخالق حسنة
كان والده واليا بها، وتوفي ثالث ذي القعدة سنة تسع بالمدرسة العزية، مولده سنة سبع وأربعين وستمائة بالصالحية، و 

 .وثالثين وسبع مائة

  
أخبرنا عبد الرحيم بن محمود بن أبي النور إجازة، أخبرنا أحمد بن عبد الدائم، عن عبد اهللا بن عبد اهللا بن نجا، 

إسماعيل، حدثنا عباس بن  أخبرنا الحسين بن علي البسري، أخبرنا عبد اهللا بن يحيى، حدثنا إسماعيل بن محمد بن
قال : عبد اهللا الترقفي، حدثنا رواد بن الجراح أبو عاصم العسقالني، حدثنا أبو سعد الساعدي، عن أنس بن مالك قال

   ٤٤٨...٤٤٧».َمْن َأْلَقى ِجْلِباَب اْلَحَياِء َفَال ِغْيَبَة َلهُ «: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  
  ٤٤٩...]ب/٤٢[
  ] أ/٤٣[

                                                           
   .٣/٣٤سنن أبي داود  ٤٤٤
 .١/٣٧٨النسائي، عمل اليوم والليلة  ٤٤٥
؛ ابن العماد، ١٤/٥٨٩؛ الذهبي، تاريخ اإلسالم ١/٢٨٣؛ ابن رافع، الوفيات )٢٤١١( ٢/٣٦٣ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٤٤٦

 .٦/١٢١شذرات الذهب 
  .وهذا أيضا ليس بالقوي: بيهقيقال ال. ١٠/٣٥٤البيهقي، السنن الكبرى  ٤٤٧
  .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٤٤٨
  .ورقة بيضاء ٤٤٩
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450...السابع من معجم الشيخة مريم  
   

  بسم اهللا الرحمن الرحيم ]ب/٤٣[
  من اسمه عبد العزيز

  
  عبد العزيز بن عبد القادر بن أحمد بن محمد بن أبي منصور الربعي البغدادي .١٤٥

سمع ببغداد من عبد اهللا بن علي بن علي بن ورخز، وٕاسماعيل بن  ٤٥١المعروف بابن أبي الذر الصوفي نجم الدين،
من انتقائه، وسمع بدمشق من الفخر  زي المقامات الخمسينعلي الطبال، ومن معد بن نصر اهللا بن رجب الجو 

 والقراءة خلف اإلمام للبخاري ، وغير ذلك، ومن عبد الرحمن بن الزين سنن النسائيوسنن أبي داود مشيخته والترمذي
، وغير ذلك، وحدث، ونسخة نعيم بن حماد ومشيخة الُعشاري وغرائب شعبة ومن زينب بنت مكي جميع مسند أحمد

وخرج له الشارعي إسماعيل مشيخة في ثالثة أجزاء، وحدث بها، وكان لطيف الدأب، كيس المحاضرة، كريم النفس، 
الة المغرب سابع ذي القعدة سنة إحدى وستين وستمائة، وتوفي في عاشر محبا للطلبة واإلسماع، مولده وقت ص

 .شهر رمضان في ثمان وأربعين وسبع مائة

  
أخبرنا عبد العزيز بن عبد القادر البغدادي إجازة، أخبرنا علي بن أحمد بن عبد الواحد، أخبرنا حنبل بن عبد اهللا، 

ي بن المذهب، أخبرنا أحمد بن جعفر، حدثنا عبد اهللا بن أحمد، أخبرنا أبو القاسم بن الحصين، أخبرنا الحسن بن عل
حدثني أحمد بن عيسى، حدثنا عبد اهللا بن وهب، أخبرني مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن سليمان بن يسار، عن ابن 

ِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َفَسَأَلُه َعْن َأْرَسْلَنا اْلِمْقَداَد ْبَن اْألَْسَوِد ِإَلى َرُسوِل الل : علي بن أبي طالب ٤٥٢قال: عباس قال
ْنَساِن َكْيَف َيْفَعلُ  ْأ َواْنَضْح َفْرَجكَ «: َقاَل َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ . اْلَمْذِي َيْخُرُج ِمْن اإلِْ َتَوض.«  

  .عن أحمد بن عيسى المصري على الموافقة ٤٥٤والنسائي ٤٥٣رواه مسلم  
  
  أبو محمد عز عبد العزيز بن عبد اللطيف بن عبد العزيز بن عبد السالم بن تيمية .١٤٦

من أبي بكر  ٤٥٧ )سمع(و ومنتقى من جزء أيوب ابن عبد الدائم جزء ابن عرفة ٤٥٦لىعحضر في الرابعة  ٤٥٥الدين،
، ومن أحمد بن عبد السالم بن أبي عصرون، وأحمد بن شيبان، وٕاسماعيل بن العسقالني، الهروي جزء ابن هزارمرد

                                                           
  .عادة تكون أول ورقة من كل جزء فارغة ٤٥٠
 ١٨/٣٢٣؛ الصفدي، الوافي بالوفيات ٢/١٢٧؛ الفاسي، ذيل التقييد )٢٤٣٦( ٣٧٦-٢/٣٧٥ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٤٥١

 . ٣/١٤؛ الزركلي، األعالم ٥/٢٥٠؛ معجم المؤلفين ٥٠-٢/٤٩؛ ابن رافع، الوفيات ١٠٢-٣/١٠١الصفدي، أعيان العصر 
  .مشطوبة ألنها زيادة" صلى اهللا عليه وسلم"جاء في المخطوطة لفظة  ٤٥٢
 . ١/٢٤٧ صحيح مسلم ٤٥٣
؛ صحيح ١٥/١٧٣؛ الطبراني، المعجم الكبير ١٥/٥٩٥مسند أحمد : انظر كذلك من هذه الطريق وطرق أخرى. ١/٢١٤سنن النسائي  ٤٥٤

  .١/٤١ابن خزيمة 
 . ١/٣٩٨؛ الذهبي، معجم الشيوخ ٢/١٢٩يد ؛ الفاسي، ذيل التقي)٢٤٣٧( ٢٣٧٦ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٤٥٥
  .والصواب ما أثبته" عنفي الرابعة حضر "جاء في المخطوطة  ٤٥٦
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وعبد الرحمن بن سلمان البغدادي، ويحيى بن أبي منصور الصوفي وغيرهم، وباإلسكندرية من بعض المتأخرين، 
مستهل شعبان سنة أربع وستين وستمائة  مولده ليلة السبت. وحدث بالقاهرة ودمشق، سمع منه الذهبي والبرزالي

 .بحران، ومات سادس ذي القعدة سنة ست وثالثين وسبع مائة

  
أخبرنا عبد العزيز بن عبد اللطيف الحراني بدمشق إجازة، أخبرنا أحمد بن عبد الدائم حضورا، أخبرنا يحيى  ]أ/٤٤[

بن محمود، أخبرنا الحسن بن أحمد حضورا، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا أبو بكر بن خالد، حدثنا إسماعيل بن إسحاق، 
ا أيوب، عن أبي قالبة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا حماد بن سلمة، حدثن

  ٤٥٨».َال َنَذَر ِفي َمْعِصَيِة اِهللا، َوَال َنَذَر ِفيَما َال َيْمِلُك اْبُن آَدمَ «: حصين، أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
  
  عبد العزيز بن يوسف بن أبي العز بن عزيز بن يعقوب بن يعمور ابن ذؤالة الحمداني .١٤٧

ل، ث وجزء ابن عرفة سمع من النجيب الحراني الثالث من األبدال والمسلسل ٤٥٩الحراني أبو يوسف الُمَرحمولده . وحد
 .ثالثين وسبع مائة بالقاهرة في حدود الخمسين وستمائة، وتوفي ليلة األربعاء مستهل المحرم من سنة

  
أخبرنا عبد العزيز بن يوسف إجازة، أخبرنا النجيب، أخبرنا أبو طاهر بن الَمْعُطْوش، أخبرنا أبو علي المهدي، أخبرنا 

أبو القاسم بن شاهين، أخبرنا أبو محمد البربهاري، حدثنا موسى بن الحسن بن عباد النسائي، حدثنا عفان، حدثنا 
هذا حديث زبيد عن الشعبي وربما قال حدثنا : ، ومنصور، وداود، وابن عون، ومجالد، قال شعبةشعبة، أخبرني زبيد

الشعبي، حدثنا البراء عند سارية من هذا المسجد فلو كنت ثم ألريتكم مكانها، خطب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
َل َما َنْبَدُأ ِبِه ِفي َيْومِ «: في يوم النحر فقال َأو َي َفَقْد َأَصاَب ِإنَنْنَحُر، َفَمْن َذَبَح َبْعَد َأْن ُيَصل ي، ثُما ُنَصلَنا َهَذا َأن

َيا : َفَقاَم َخاِلي َأُبو ُبْرَدَة َفَقالَ » .ُسنَتَنا، َوَمْن َذَبَح َقْبَل َأْن ُيَصلَي َفِإنَما ُهَو َلْحٌمُ َقدَمُه َألْهِلِه َلْيَس ِمَن النُسِك ِفي َشْيءٍ 
 ٍة، فَقاَل َلُه َرُسوُل اِهللا َصلَي، وِعْنِدي َجَذَعٌة َخْيٌر ِمْن ُمِسني َذَبْحُت َقْبَل َأْن ُأَصلمَ َرُسوَل اِهللا ِإنَبْحَها اذْ «: ى اُهللا َعَلْيِه َوَسل

  ».َوَلْن ُتْجَزَي أو ُتُوفَي َعْن َأَحٍد َبْعَدكَ 
  .عن عثمان بن خرزاذ عن عباد عفان فوقع لنا بدال عاليا ٤٦٠رواه النسائي  

  
  سمع من ابن أبي اليسر جزء ٤٦١سيني،عبد الغالب بن محمد بن عبد القاهر الماك .١٤٨

                                                                                                                                                                             
  "سمع"بدون لفظ " ومن أبي بكر الهروي"جاء في المخطوطة  ٤٥٧
  . ٧/١٩؛ سنن النسائي ٣/١٥٠٨؛ سنن الدارمي ٨/٤٣٣؛ مصنف عبد الرزاق ٣/١٢٦٢ صحيح مسلم ٤٥٨
  ).٢٤٥١( ٢/٣٨٤ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٤٥٩
؛ صحيح ٣٠/٤٣٢؛ مسند أحمد ٣/١٥٥٢ ؛ صحيح مسلم٢/١٩ صحيح البخاري: انظر كذلك من طرق أخرى. ٣/١٨٢سنن النسائي  ٤٦٠

 .١٣/٢٢٨ابن حبان 
؛ ابن رافع، ١٩/١٦؛ الصفدي، الوافي بالوفيات ٢/١٣٥؛ الفاسي، ذيل التقييد )٢٤٥٣( ٢/٣٨٥ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٤٦١

  . ٣/١٠٩، الصفدي، أعيان العصر ٢٣٨-٢٣٣؛ السبكي، معجم الشيوخ ٢/٨٨الوفيات 
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وابن ، وسمع أيضا من أبي بكر النشبي، ، وشرف أصحاب الحديث للخطيبابن زبر الصغير، ومن أمالي بن شاهين
مولده في مستهل جمادى األولي سنة . الدرجي، ويحيى بن أبي منصور، وابن البخاري، وزينب بنت مكي، وغيرهم

 .ثمان وخمسين وستمائة، وتوفي في رجب سنة تسع وأربعين وسبع مائة

  
اهيم الخشوعي، أخبرنا عبد الغالب بن محمد إجازة، أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن أبي اليسر، أخبرنا بركات بن إبر 

أخبرنا عبد الكريم بن حمزة، أخبرنا أبو بكر الخطيب، أخبرنا القاضي أبو بكر الخيري، أخبرنا أبو علي محمد بن 
أحمد بن مقيل، حدثنا محمد بن يحيى الدهلي، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن عبد 

ِلُيَبلْغ َشاِهُدُكْم َغاِئَبُكْم، َفُرب «: صلى اهللا عليه وسلم قال في حجة الوداعالرحمن بن أبي بكر، عن أبيه، عن النبي 
  ٤٦٢».ُمَبلٍغ َأْحَفُظ ِمْن َساِمعٍ 

   
  ]ب/٤٤[

  من اسمه عبد الغفار

  بد الكافي بن عوض بن سنان السعدي المصري الشافعيعبد الغفار بن محمد بن ع .١٤٩
تخريجه، ومن أحمد بن  سمع من المعين الدمشقي الشهاب للقضاعي، ومن عبد اهللا بن عالق مشيخته ٤٦٣تاج الدين،

، ومن النجيب كثيرا، ومن عبد الهادي القيسي، وابن خطيب وسداسيات الرازي عبد اهللا بن النحاس العلم للمروزي
المّزة، وأبي بكر األنماطي، وابن الحتمي، وأبي بكر بن العماد، وأبي حامد الصابوني، وخلق يجمعهم معجمه الذي 

ة من دمشق، وُعِنَي بالطلب، خرجه لنفسه عن قريب من ألف شيخ، وأجاز له ابن عبد الدائم، وابن أبي اليسر، وجماع
وحّصل األجزاء، وأملى على بعض شيوخه، وخرج لنفسه أربعين مسلسلة، وأربعين تساعية، ودّرس الحديث بمصر، 

مولده في المحرم سنة خمسين وستمائة، وتوفي مستهل ربيع األول سنة اثنتين وثالثين وسبع . في الحكم بهاناب و 
 .مائة

  
د السعدي إجازة، أخبرنا أبو البركات أحمد بن عبد اهللا بن النحاس، أخبرنا عبد الرحمن بن أخبرنا عبد الغفار بن محم

موقا، عن محمد بن أحمد الرازي، أخبرنا علي بن محمد بن علي الفارسي، أخبرنا أبو أحمد بن الناصح، أخبرنا أبو 
عيد، عن األعمش، عن عمرو بن مرة، عن بكر أحمد بن علي بن سعيد المروزي، حدثنا القواريري، حدثنا يحيى بن س

ِء َبَعثَِني َرُسوُل اِهللا َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلِم ِإَلى اْلَيَمِن َوَأَنا َحِديُث السن َلْيِس ِلي ِعْلٌم ِباْلَقَضا: أبي البختري، عن علي قال
ِإن اللَه «: اُث َوَلْيَس ِلي ِعْلٌم ِباْلَقَضاِء، َقاَل َفَضَرَب ِفي َصْدِري َوَقالَ ِإنَك ُتْرِسُلِني ِإَلى َقْوٍم َيُكْوُن ِفْيِهُم اَألْحدَ : َفُقْلتُ 

   ٤٦٤.دُ َوَقَاَل َفَما َشَكْكُت ِفي َقَضاٍء َبْيَن اْثَنْيِن َبعْ » .َسَيْهِدي َقْلَبَك، َوُيثَبُت ِلَساَنكَ 

                                                           
٤٦٢ '��.�و�&.' ��W.�ظ �  .٥/٣٤؛ (�ن ا��رذي ٣٤/١٣٧ ؛ (�د أ�د١/٨٥؛ (�ن ا�ن �>' ٢/١٧٦ ���Q ا����ري: ا�ظر رو��ت 
؛ ١٩/١٩؛ الصفدي، الوافي بالوفيات ٢/١٣٦؛ الفاسي، ذيل التقييد )٢٤٥٧( ٣٨٧-٢/٣٨٦ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٤٦٣

؛ النعيمي، الدارس في تاريخ ٥/٢٦٩؛ كحالة، معجم المؤلفين ٦/١٠٢؛ ابن العماد، شذرات الذهب ١١١-٣/١٠٩الصفدي، أعيان العصر 
 .٢٤٣-٢٣٨؛ السبكي، معجم الشيوخ ١/٣٩٤؛، السيوطي، حسن المحاضرة ١٨٣-١٤/١٨٢؛ ابن كثير، البداية والنهاية ١/٣٢٤مدارس ال

  . ١٠/١٤٨؛ البيهقي، السنن الكبرى ٢/٦٨؛ مسند أحمد ٣/٣٠١سنن أبي داود : انظر بعض الروايات في ٤٦٤
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لفي، أخبرنا أبو القاسم الربعي في آخرين،  وأخبرناه علي بن عمر، أخبرنا عبد الرحمن بن مكي، أخبرنا أبو طاهر الس
أخبرنا أبو الحسن بن مخلد، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا عمر بن عبد الرحمن 

  .أبو حفص اآلبار، عن األعمش نحوه
  
  أبو محمد الصالحي محيى القادر بن بركات بن أبي الفضل البعلي ابن القريشة عبد .١٥٠

، وغير ذلك، وسمع أيضا من ، وجزء بكر بن بكارسمع من ابن عبد الدائم فضل معاوية البن أبي عاصم ٤٦٥الدين،
ابن أبي اليسر، وابن الصيرفي، والقاضي شمس الدين بن عطاء، والفخر علي، وأبي حامد ابن الصابوني وغيرهم، 

 .سنة اثنتين وخمسين وستمائة، وتوفي سادس عشر شوال سنة تسع وأربعين وسبع مائةمولده تقريبا . وحدث

  
  ]أ/٤٥[

 أسد الدين أبو محمد بن عبد القادر بن عبد العزيز بن عيسى بن أبي بكر بن شادي .١٥١

ولد في شهر ربيع األول سنة اثنتين وأربعين وستمائة، وسمع في سنة ثالث  ٤٦٦المغيث بن المعظم بن العادل،
، ، ومشيخة الرازيوخمسين وستمائة مع أوالد عمه الناصر داود من محمد بن إسماعيل بن خطيب مردا السيرة النبوية

، وغيره رواية وحديث إسماعيل بن عمرو البجلي ٤٦٧،، وثاني الطهارة، وحديث آدم بن أبي إياس، والجمعةوسداسياته
، ولم يسمع من غيره بل أجاز له ، ونسخة ابن أسيد، وجزء ابن فيل، وأربعي اآلجريأبي الشيخ، ومجلس البطاقة

إبراهيم بن خليل، ومحمد بن عبد الهادي، وابن المهير، والكفرطابي، وشيخ الشيوخ الحموي وغيرهم، وحدث، سمع من 
دث بكتاب األئمة الذهبي، والبرزالي، وابن سيد الناس، وكان مقيما ببلبيس ويتردد إلى القدس ودمشق، وقدم القاهرة، وح

السيرة، وهو آخر من حدث بها عن خطيب مردا، وكان حسن الصورة والخلق، وتوفي يوم الجمعة سلخ شهر رمضان 
  ٤٦٨...سنة سبع وثالثين وسبع مائة

  
   ٤٦٩.عبد اللطيف السعودي تقدم في بلبان .١٥٢

  
  ٤٧٠.عبد الكريم الحلبي تقدم .١٥٣

  

                                                           
الصفدي،  ؛٢/١٣٧؛ الفاسي، ذيل التقييد ١٠٣-٢/١٠٢؛ ابن رافع، الوفيات )٢٤٦٤( ٢/٣٨٩ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٤٦٥

 .٢٤٦-٢٤٤؛ السبكي، معجم الشيوخ ٢/١٢١أعيان العصر 
؛ ٧/٣١٩نهل الصافي ؛ ابن تغري بردي، الم٢/١٣٨؛ الفاسي، ذيل التقييد )٢٤٦٥( ٢/٢٤٠ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٤٦٦

؛ الصفدي، الوافي بالوفيات ١٤/٤٣١؛ الذهبي، تاريخ اإلسالم ٤/١٠٩؛ الذهبي، العبر في خبر من غبر ٢٥١-٢٤٦السبكي، معجم الشيوخ 
 .١١٩-١١٨؛ الصفدي، أعيان العصر ١٩/٢٦
  .١٠/٣٣٥بالء انظر الذهبي، سير أعالم الن. عبد الرحمن العسقالني، كنيته أبو الحسن: آدم بن أبي إياس ٤٦٧
 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٤٦٨
 .٧٢انظر ترجمة رقم  ٤٦٩
  .٤انظر ترجمة رقم  ٤٧٠
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 بن علي بن أحمد بن عبد المحسن بن أحمد بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد .١٥٤

بن عزون، وابن سمع من المعين الدمشقي، وا ٤٧١عثمان بن موسى المحمودي حفيد الشيخ أبي حامد بن الصابوني،
والبروجردي،  ،عالق، وعبد الرحمن بن يوسف بن فارس، والنجيب، وابن النحاس، وعبد الهادي القيسي، وابن الننّ 

والشيخ شمس الدين بن العماد، وأبي بكر بن األنماطي، وسمع بدمشق من إسماعيل بن أبي اليسر، وعبد العزيز بن 
لعسقالني، وعمر بن أبي عصرون، وابن المجاور، وغيرهم، وكان عبد، ويحيى بن أبي منصور، وٕاسماعيل بن ا

ُسِئَل عن مولده فقال في سابع عشر . يجلس مع الشهود بمصر، ثم انقطع، وكان حسن األخالق، سهال في التحديث
 .ذي القعدة سنة ثمان وخمسين وستمائة، وتوفي سادس جمادى األولى سنة ست وثالثين وسبع مائة

  
بد المحسن بن أحمد بن الصابوني إجازة، أخبرنا عبد الرحمن بن يوسف بن فارس، أخبرنا أبو أخبرنا ع ]ب/٤٥[

وأنبأنا ) ح(القاسم البوصيري، أخبرنا أبو الفتح سلطان بن إبراهيم المقدسي، حدثنا أبو إسحاق بن عبد اهللا الحبال، 
ن الحبال، أخبرنا أحمد بن عبد العزيز بن عاليا يونس بن إبراهيم، عن علي بن الحسين، عن أبي الفضل بن ناصر ع

أملى علينا القاضي أبو عبد اهللا الحسين بن إسماعيل المحاملي، حدثنا علي بن شعيب حدثنا أبو النضر : ثرثال، قالوا
َوَسلَم ُيِشيُر ِإَلى  َرَأْيُت َرُسوَل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيهِ : حدثنا ورقاء عن عبد اهللا بن دينار، عن عبد اهللا بن عمر، قال

  ٤٧٢».ِإن اْلِفْتَنَة َها ُهَنا ِإن اْلِفْتَنَة َها ُهَنا ِمْن َحْيُث َيْطُلُع َقْرُن الشْيَطانِ «: الَمْشِرِق َوَيُقولُ 
  
  عبد الملك بن علي بن عبد الملك بن علي بن عبد الملك بن علي بن عبد الملك بن .١٥٥

، وسمع أيضا من الحسين ، وجزء األنصاريسمع من النجيب مشيخة ابن الجوزي ٤٧٣العراقي، علي التكروري الكارمي
ُسِئَل عن مولده فذكر ما يدل على أنه في سنة خمس وأربعين وستمائة، وكتب بخطه سنة . بن علي بن أبي المنصور

  ٤٧٤...ست وثالثين، وتوفي في حادي عشر شهر رمضان سنة أربع وعشرين وسبع مائة

  
  عبد الواحد بن منصور بن محمد بن منصور بن أبي القاسم بن المختار بن أبي بكر .١٥٦

سمع من عمه العالمة ناصر  ٤٧٥بن علي الحروي أبو محمد الملقب عّز القضاة فخر الدين المعروف بابن المنير،
غني بن ظافر ، ومن محمد بن عبد الالدين، ومن عبد اهللا بن أحمد بن إسماعيل بن فارس مشيخة ابن الَحَرْستاني

، ومن النجم عبد العزيز بن سلطان بن محمود الربعي الكنابي ابن الشيرحي األول والثاني من رباعيات الترمذي

                                                           
؛ ١٩/١٠٠؛ الصفدي، الوافي بالوفيات ١٥٢-٢/١٥١؛ الفاسي، ذيل التقييد )٢٥٠٧( ٢/٤١١ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٤٧١

 ؛ ٢٦٨-٢٦٣؛ السبكي، معجم الشيوخ ٧/٣٦٢في ؛ ابن تغري بردي، المنهل الصا٣/١٦٨الصفدي، أعيان العصر 
؛ مسند ٢/٩٧٥؛ موطأ مالك ٤/٥٣٠؛ سنن الترمذي ١٥/٢٤؛ صحيح ابن حبان ٤/٢٢٢٨ ؛ صحيح مسلم٤/١٢٣ صحيح البخاري ٤٧٢

 . ٩/٣٠٢أحمد 
  ).٢٥٢١( ٤١٦-٢/٤١٥ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٤٧٣
  .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٤٧٤
؛ ١٩/١٨٤؛ الصفدي، الوافي بالوفيات ٢/١٥٧؛ الفاسي، ذيل التقييد )٢٥٣٨( ٤٢٣-٢/٤٢٢ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٤٧٥

؛ ابن ٧١-٧٠؛ الوادي آشي، البرنامج ٦/٢١٤، كحالة، معجم المؤلفين ٤/١٧٧؛ الزركلي، األعالم ١٨٨-٣/١٨٧الصفدي، أعيان العصر 
 .١٤/١٨٨كثير، البداية والنهاية 
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، وأجاز له العز الحراني، وابن ، ومن األمير شمس الدين محمد بن باخل مشيختهأربعين حديثا مسلسلة البن المفضل
صنف نثرا في ست مجلدات، وأرجوزة  خطيب المّزة، وأبو بكر بن األنماطي وغيرهم، وحدث، وكان فقيها أديبا فاضال

مولده في شعبان سنة إحدى وخمسين وستمائة، وتوفي في يوم السبت رابع . في القراءات السبع، وانتفع الناس به
 .جمادى اآلخرة سنة ثالث وثالثين وسبع مائة

  
  ]أ/٤٦[

 عبد الوهاب بن عثمان بن أحمد بن عثمان بن هبة اهللا بن أحمد بن عقيل بن محمد بن .١٥٧

، ومن نياتسمع من غازي الحالوي الغيال ٤٧٦علي بن رافع القيسي أبو محمد الطيب المعروف بان أبي الحوافر،
  ٤٧٧...، وحدث، وكان من بيت مشهور بالطب، توفيشامية بنت البكري مشيخة الُعشاري

  
أخبرنا عبد الوهاب بن عثمان بن أبي الحوافر إجازة، أخبرنا غازي بن أبي الفضل، أخبرنا عمر بن محمد، أخبرنا أبو 

الحصين، أخبرنا أبو طالب بن غيالن، أخبرنا أبو بكر الشافعي، حدثنا أبو الحسن علي بن الحسن بن القاسم بن 
َكاَن : عبدويه في المحرم سنة سبع وسبعين ومائتين، حدثنا عبد اهللا بن بكر السهمي، حدثنا حميد، عن أنس، قال

َيا َرُسوَل اللِه، ِلي : َفَقاَلتْ ، َفَعَرَضْت َلُه اْمَرَأةٌ ، ، َوَمَعُهُ َناٌس ِمْن َأْصَحاِبهِ َرُسوُل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم ِفي َطِريقٍ 
َفَجَلَس ِإَلْيَها َحتى َقَضْت ، ِلِسي ِفي َأْدَنى َنَواِحي السَكِك َحتى َأْجِلَس ِإَلْيَك، َفَفَعَلتْ َيا ُأم ُفَالٍن، اجْ «: َقالَ .َ ِإَلْيَك َحاَجةٌ 

  .َحاَجَتَها
  .عن عبد اهللا بن بكر فوافقناه بعلو ٤٧٨رواه اإلمام أحمد  

  
  عتيق بن عبد الرحمن بن أبي الفتح بن أبي الحسن بن أبي عبد اهللا بن أبي سعيد .١٥٨

، ومن ابن عالق، والنجيب، سمع من المعين الدمشقي جزء البطاقة ٤٧٩العدوي العمري المصري المالكي تقي الدين،
والعز الحراني، وعبد الهادي القيسي، وأبي الصالح الصفراوي، وأبي حامد بن الصابوني، وبمكة من العز الفاروثي، 
وبالمدينة من العفيف بن مزروع، وبدمشق من يوسف بن أحمد الغسولي، وحدث، سمع منه األسياد أبو حيان، وأبو 

ما، وقرأ بنفسه، وكتب بخطه، وحّصل األصول، وُعِنَي بالطلب، وجاور بمكة، وكان يؤذن عبد اهللا الوادي آشي وغيره
األجزاء  ٤٨١أهل مصر ٤٨٠...بجامع عمرو بن العاص في أول أمره، ثم انقطع بخانقاه ابن الخليلي بمصر، وكان

 .ن وستمائةوالسماعات إلى أن مات في المحرم سنة ثالث وعشرين وسبع مائة، وكان مولده سنة سبع وأربعي

  
                                                           

  .؛ لم يذكر ابن حجر تاريخ وفاته٢/١٥٩؛ الفاسي، ذيل التقييد )٢٥٤٥( ٢/٤٢٥ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٤٧٦
  .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٤٧٧
  .٤/٢٥٧؛ سنن أبي داود ٤/١٨١٢ صحيح مسلم: انظر كذلك. ٢٠/٤٥٠مسند أحمد  ٤٧٨
٤٧٩ �@ 1��ر> : '����د ))٢٥٦١ ٤٣٤/ ٢ا�ن �>ر، ا�درر ا��(�؛ ٣٠٣-١٩/٣٠٢؛ ا��.دي، ا�وا@� ���و@��ت ١/١٦٣؛ ا�.�(�، ذ�ل ا�

؛ ا�ن ا�"�د، 
ذرات ا�ذھب ١/٧٧؛ ا�ذھ��، ">م ا��د�Aن ٤/٦٤؛ ا�ذھ��، ا�"�ر @� ��ر ن �Cر ٣/٢١٠ا��.دي، أ;��ن ا�"�ر 
 .٧١-٧١؛ ا�وادي آ
�، ا��ر��X ١/٣٩٢؛ ا�(�وط�، �(ن ا���/رة ٦/٥٧

�روء ٤٨٠' �Cر &(. 
 .وردت كلمة العلم لكنها مشطوبة بين كلمتي أهل ومصر فلعلها زيادة ٤٨١
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أخبرنا عتيق بن عبد الرحمن العمري إجازة، أخبرنا أحمد بن أبي البركات، أخبرنا عبد الرحمن بن مكي بن موقا، 
أخبرنا أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن إبراهيم الرازي، أخبرنا القاضي أبو عبد اهللا محمد بن سالمة القضاعي بمصر، 

الكاتب، حدثنا عبد اهللا بن محمد بن عبد العزيز البغوي، حدثنا أحمد بن  أخبرنا أبو مسلم محمد بن أحمد بن علي
َدَخَل َعَلي َزْهَدٌم َوُهَو َعَلى َفَرٍس َفَأْخَبَرِني َأنُه َسِمَع : إبراهيم، حدثنا َبْهز بن أسد، حدثنا شعبة، أخبرني أبو حمزة، قال

َخْيُرُكْم َقْرِني، ثُم الِذيَن َيُلوَنُهْم، ثُم الِذيَن َيُلوَنُهْم، ثُم «: اُهللا َصَلّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  َقاَل َرُسْولُ : ِعْمَراَن بَن ُحَصيٍن َيُقولُ 
  .َنْيِن َأْو َثَالَثةً َفَال َأْدِري َأَذَكَر َرُسْوُل اِهللا َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم َبعَد َقْرِنِه َقرْ : َقاَل ِعْمَرانُ » .الِذيَن َيُلوَنُهمْ 
  .من حديث خالد بن الحارث ٤٨٢رواه النسائي  

  
  من اسمه عثمان

  
  بّكر ٤٨٣أبو محمد فخر الدين، عثمان بن أحمد بن محمد بن عبد اهللا الظاهري الحلبي .١٥٩

، وعلى النجيب الحراني، وأسمعه من العز، على أبي عيسى بن عالق مجلس البطاقة ]ب/٤٦[به أبوه فأحضره 
ورحل به إلى دمشق، وأسمعه من . النّن، وشامية وٕابراهيم بن مناقب، وابن طرخان، وابن األنماطي، وابن العماد، وابن

الشيخ شمس الدين بن أبي عمر، وأحمد بن شيبان، والفخر بن البخاري، وزينب بنت مكي، وزينب بنت أحمد بن 
كامل، وفاطمة بنت علي بن القاسم بن عساكر وغيرهم، وسمع أيضا بنابلس ودمشق وبعلبك وحمص وحماة وحلب 

. في النحو، وقرأ القرآن ببعض الروايات، وخلف والده في المشيخة، وحدث فظ ألفية ابن مالكوغيرها من البالد، وح
  ٤٨٤...وكان مولده في المحرم سنة سبعين وستمائة، وتوفي في سحر السادس من رجب سنة ثالثين وسبع مائة

  
   ٤٨٦...٤٨٥عثمان بن بلبان .١٦٠

  
  أبو عمرو العراقي المنعوت بالفخر عثمان بن علي بن عمر بن يعلى المازوني .١٦١

                                                           
  .٥٧انظر التخريج الوارد في ترجمة رقم . ٧/١٧سنن النسائي  ٤٨٢
؛ الصفدي، الوافي بالوفيات ١٦٦-٢/١٦٥الفاسي، ذيل التقييد ؛ )٢٥٦٩( ٤٣٧-٢/٤٣٦ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٤٨٣
  .٦/٩٤؛ ابن العماد، شذرات الذهب ٤١٥-٧/٤١٤؛ ابن تغري بردي، المنهل الصافي، ١٩/٣٠٦
  .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٤٨٤
؛ الذهبي، معجم ٤/٤٨؛ الذهبي، العبر ٤٣٤-١/٤٣٣؛ الذهبي، معجم الشيوخ )٢٥٧٥( ٢/٤٣٩ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٤٨٥

؛ ابن العماد، ٢١٩-٣/٢١٨؛ الصفدي، أعيان العصر ٤/٢٠٤؛ الزركلي، األعالم ١٥/٣٠٣؛ الذهبي، تاريخ اإلسالم ١/٧٧المحدثين 
عثمان بن بلبان الرومي فخر الدين : (أورد ابن حجر ما يلي في ترجمته. ١/٣٩٠المحاضرة ؛ السيوطي، حسن ٦/٤٦شذرات الذهب 

وسمع من يوسف الغسولي وأبي الفضل بن عساكر وعمر بن القواس وسنقر الزيني والدمياطي وعني  ٦٧٥المقاتلي الكفتي الدمشي ولد سنة 
اء وولي إعادة درس الحديث بالمنصورية وكان حلو المحاضرة ومات في بالرواية وكتب الطباق ونسخ األجزاء وخرج لبعضهم وداخل الرؤس

  .)٧١٧شوال سنة 
 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٤٨٦
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، ومن أبي سمع من محمد بن عبد اهللا بن النّن البغدادي األول والثاني من حديث أبي الُسَكين البلدي ٤٨٧الصوفي،
، وحدث، وكان صالحا كثير السفر إلى ، وجزء ابن أبيضحامد بن الصابوني مجلسا في اتخاذ المنبر البن عساكر

 .مولده في رجب سنة اثنتين وسبعين وستمائة. بيت المقدس

  
أخبرنا أبو القاسم عبد الصمد بن  أخبرنا أبو عمرو عثمان بن علي المازوني إجازة، أخبرنا أبو حامد بن الصابوني،

الدمشقي، حدثنا أبو مسلم  ٤٨٨...محمد الَحَرْستاني، أخبرنا طاهر بن سهل اإلسفرايني، أخبرنا عبد اهللا بن إبراهيم بن
محمد بن علي بن طلحة األصبهاني، حدثنا أبو بكر محمد بن الحوت بن أبيض، حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد 

الحسن بن عرفة، حدثنا القاسم بن مالك، عن عبد اهللا بن الوليد، عن عبيد بن الحسن، عن عبد اهللا بن  الجبار، حدثنا
 ِلُكمْ  َأِن اْنُهوا َمْن ِقبَ َبَلَغ ُعَمَر بُن الَخطاِب َأن َرُجًال َتَخلَل ِبَقَصَبٍة َفَنَثَر َلْحُمُه، َقاَل َفَكَتَب ِإَلى ُأَمَراِء اْألَْجَنادِ : معقل، قال

   ٤٩٠...٤٨٩ِمَن اْلُمْسِلِمْيَن َأْن َيَتَخلُلوا ِباْلَقَصبِ 
  
 عثمان بن محمد بن عبد الملك بن عيسى بن ِدْرَباس بن ِفْيِر بن جهم بن َعْبُدوس .١٦٢

سمع من والده جزء  ٤٩١الهدباني أبو عمرو الماراني األديب فخر الدين بن كمال الدين قاضي القضاة صدر الدين،
، وسمع أيضا من األبرقوهي، وحدث بالقاهرة رواية أبي زرعة، وقمع الحرص بالقناعة للخرائطي ٤٩٢عفان الصغير

ومكة، سمع منه الحفاظ الذهبي، والبرزالي، والقطب الحلبي، وكان حسن األخالق، جميل الهيئة،  ]أ/٤٧[ودمشق 
مولده في شوال سنة ثمان وأربعين وستمائة تقريبا بالقاهرة، وتوفي في يوم الخميس تاسع المحرم سنة . لطيف الدأب

  .خمس وعشرين وسبع مائة
  

أخبرنا أبي، أخبرنا القاسم بن علي بن عساكر، أخبرنا علي بن المسلم، أخبرنا عثمان بن محمد بن درباس إجازة، 
وأنبأنا يونس بن إبراهيم، عن علي بن الحسين، عن الفضل بن سهل، عن ) ح(أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الكتاني، 

لفظه، حدثنا أبو  الكتاني، أخبرنا تمام بن محمد الرازي، حدثني أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن صالح بن سنان من
زرعة عبد الرحمن بن عمرو، حدثنا عفان، حدثنا سعيد، عن عدي بن ثابت، عن عبد اهللا بن يزيد، عن زيد بن ثابت، 

َخَرُجوا َمَعُه، َوَكاَن َأْصَحاُب َرُسوِل اِهللا َصلى اُهللا  ٤٩٣َوَبَلَغ َناًسا َلَما َخَرَج َرُسوُل اِهللا َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم ِإَلى ُأُحدٍ : قال
 َها َتْنِفي الَخَبَث َكَما َتْنِفي النها َطْيَبٌة َوإِنَم ِفْرَقَتْيِن؛ ِفْرَقٌة ِمْنُهم َيُقوُلوَن ِإنةِ َعَلْيِه َوَسل ٤٩٤.اُر َخَبَث الِفض  

                                                           
 .لم نعثر على ترجمة له فيما بين أيدينا من المصادر ٤٨٧
�روء، و�م أ;Aر ;&�1 @� ا���در ٤٨٨ .ا(م �Cر 
عالء الدين ." ال تخللوا بالقصب، فإن كنتم البد فاعلين فانزعوا قشره: "مصاركتب عمر بن الخطاب إلى أهل األ: >�ء @� )�ز ا�"�ل ٤٨٩

مؤسسة : بيروت(علي بن حسام الدين المتقي الهندي البرهان فوري، كنز العمال في سنن األقوال واألفعال، تحقيق بكري حياني وصفوة السقا 
 .١٥/٤٢٧، )١٩٨١الرسالة، 

 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٤٩٠
  .٢٣٢- ٣/٢٣١؛ الصفدي، أعيان العصر )٢٦٥٠( ٤٤٩:٢نة ابن حجر، الدرر الكام: ترجمته في ٤٩١
 . األصح عفان الصفار ٤٩٢
 ".@ر>$ ��س"ھ)ذا وردت @� ا��ل وا��واب  ٤٩٣
 . ٥/٢٣٩؛ سنن الترمذي ٣٥/٤٧٧؛ مسند أحمد ٢/١٠٠٦ ؛ صحيح مسلم٦/٤٧ صحيح البخاري: انظر ٤٩٤
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  اسمه علي من

  
  ٤٩٥األصل الفقيه الشافعي أبو الحسن، علي بن إسماعيل بن يوسف القونوي الِتبريزي .١٦٣

المعالي األبرقوهي، وٕاسماعيل الفراء سمع من أبي الفضل أحمد بن هبة اهللا بن عساكر، وأبي حفص القواس، وأبي 
وغيرهم، وحدث بالقاهرة، ودمشق، سمع منه البرزالي، والذهبي وانتقى عليه مجلسا، وخرج له أبو الحسين بن أيبك 

مشيخة، وخّرج له غيره موافقات، وكان قد اشتغل ببلده وتفقه على مذهبه، وقرأ علمي األصول الدين والفقه على الشيخ 
المازندراني، وقرأ العربية على الشيخ ناصر الدين األرندي، والخالف على الشيخ تاج الدين أحمد الخالفي، زكي الدين 

فسمع بها  ٤٩٦وانقطع إلى الشيخ شمس الدين األيكي، وقرأ عليه كثيرا، وقدم دمشق سنة ثالث وتسعين وستمائة
ثم حضر  ٤٩٧امع، وولي تدريس االستقبالية،الحديث وحفظ الحاوي الصغير، وأكثر االشتغال والتحصيل، وتصدر بالج

إلى القاهرة، فأقام بها مواظبا على االشتغال، ثم تولى مشيخة الصوفية بالخانقاة سعيد السعداء سنة عشر وسبع مائة، 
باهللا في  ٤٩٨...ودرس واشتهر صيته، ولم يزل مالزما لإلقراء ونفع الطلبة إلى أن ندب لقضاء القضاة بدمشق فوليه

ة سبع وعشرين فباشره على أحسن طريقه، وكان كثير التالوة، شرح الحاوي الصغير، وكتب الخط المليح، ذلك في سن
مولده سنة ثمان وستين وستمائة تقريبا بقونيا بالروم، ومات في يوم السبت رابع عشر ذي . وكان له ميل إلى المحدثين

 .القعدة سنة تسع وعشرين وسبع مائة

  
مة أبو الحسن علي بن إسماعيل بن يوسف القونوي إجازة، أخبرنا أحمد بن هبة اهللا، عن أخبرنا قاضي القضاة العال

المؤيد بن محمد وزينب بنت أبي القاسم، أن فاطمة بنت علي أخبرتهم، أخبرنا عبد الغافر بن محمد، أخبرنا أبو عمرو 
عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم، عن  بن حمدان، حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث

اْلُمْسِلُم َأُخو اْلُمْسِلِم َال َيْظِلُمُه، َوَال ُيْسِلُمُه، َمْن َكاَن ِفي َحاَجِة َأِخيِه َكاَن «: أبيه، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ٤٩٩.الحديث» .اللَه ِفي َحاَجِتهِ 

  
  سمع ٥٠٠عالء الدين بن المجاهد، علي بن إسحاق بن لؤلؤ بن عبد اهللا النوري األتابكي .١٦٤

                                                           
؛ ١/١٢٦، تاج الدين السبكي، طبقات الشافعية ١/٧٥، ابن رافع، الوفيات )٥٤( ٢٨-٣/٢٤ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٤٩٥

-٢٠/١٤٨ي بالوفيات ؛ الصفدي، الواف٢٩٥- ٣/٢٨٥؛ الصفدي، أعيان العصر ٧/٣٧؛ كحالة، معجم المؤلفين ٤/٢٦٤الزركلي، األعالم 
  . ٨٢-١/٨١؛ الذهبي، معجم المحدثين ١٤/١٦٩؛ ابن كثير، البداية والنهاية ١٥٢

  .وهو خطأ والصحيح وستمائة ألنه مات في سنة تسع وعشرين وسبع مائة" وسبع مائة"جاء في المخطوطة  ٤٩٦
 . ١/١١٨النعيمي، الدارس، : انظر. يقصد اإلقبالية ٤٩٧
�روءة ٤٩٨' �Cر &(.  
؛ صحيح ابن ٩/٤٦٣؛ مسند أحمد ٤/٣٤؛ سنن الترمذي ٤/٢٧٣؛ سنن أبي داود ٤/١٩٩٦ ؛ صحيح مسلم٣/١٢٨ صحيح البخاري ٤٩٩

 . ٢/٢٩١حبان 
 ؛ ٢٨٤-٢٨٣؛ الصفدي، أعيان العصر )٤٨( ٣/٢٣ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٥٠٠
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، وغير ذلك، وجزء ابن عرفة ومصافحته ، ومن النجيب الحراني مشيختهللنسائي ]ب/٤٧[من ابن عالق الجمعة 
مولده بجزيرة ابن عمر ضواحي الموصل في يوم الجمعة ثامن عشري المحرم سنة سبع وخمسين وستمائة، . وحدث

 .وتوفي في يوم الجمعة ثامن شهر ربيع اآلخر سنة إحدى وثالثين وسبع مائة

  
   ٥٠١...عبد اللطيف بن عبد المنعم بن علي بن الصيقل، أخبرناأخبرنا علي بن إسحاق بن لؤلؤ إجازة، أخبرنا 

  
  بن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن علي بن عبد العزيز بن يحيى بن ٥٠٢علي .١٦٥

علي بن يونس بن علي بن محمد بن أحمد بن سالمة بن الحسن بن سليمان بن خالد بن الوليد المخزومي القرشي 
بّكر به أبوه فأحضره على الحافظ أبي محمد المنذري مجلسين من أماليه، وثالثة مجالس من أمالي  ٥٠٣أبو الحسن،

، وحضر على عبد المحسن بن مرتفع الخثعمي في الرابعة بعض ، وسمع منه جزءا من حديث المحامليالجوهري
، ومن الشيخ عز الدين ابن ثج، وسمع من ابن أنجب منتقى من حديث ابن أخي ميمياأل حديث الحسين بن أحمد
ن عالق، وٕابراهيم بن ، ومن الرشيد العّطار، والمعين الدمشقي، وٕاسماعيل بن عزون، وابعبد السالم جزء المؤمل

بن  مضر، والكمال الضرير، وشيخ الشيوخ، وعثمان بن مكي الشارعي، وسمع من النجيب كثيرا من ذلك؛ مسند أحمد
وغير ذلك، وسمع من عبد الهادي  تخرج على صحيح مسلم ألبي نعيموالمس وفوائد بن غيالن حنبل وسنن أبي داود

ن إسماعيل بن عساكر، والتاج القسطالني، ومحمد بن الحسن ، ومن المجد محمد ب٥٠٤القيسي مسند الثوري للدوالبي
بن علي بن عساكر، ومحمد بن مهلهل بن بدران، ومحمد بن مرتضى بن العفيف، والمحّدث شرف الدين عبد اهللا بن 

بي البركات بن النحاس، وأبي عبد اهللا الدهان وغيرهما، من أبن برطلة وطائفة، وباإلسكندرية أبي بكر بن عبد اهللا 
وأجاز له خالئق من الشام ومصر، وحدث في سنة ست وسبع مائة وهلم جرا، سمع من األئمة، وتفّرد بكثير من 

 . ولد ليلة األربعاء سابع عشري ذي الحجة سنة إحدى وخمسين وستمائة. مروياته

  
ة، أخبرنا الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري، أخبرنا عمر بن محمد بن أخبرنا أبو الحسن علي بن يونس إجاز 

أخبرنا : معمر بقراءتي عليه بدمشق، وعبد اهللا بن أبي بكر بن أبي القاسم في كتابه إلي من بغداد واللفظ له، قاال
سن علي بن محمد بن أحمد القاضي أبو بكر محمد بن عبد الباقي، أخبرنا الحسن بن علي الجوهري، أخبرنا أبو الح

بن كيسان، أخبرنا يوسف هو ابن يعقوب القاضي، حدثنا أبو الربيع، حدثنا حماد بن زيد، عن غيالن بن جرير، عن 

                                                           
 .هذا ولم يعد إليهبّيض المصنف بعد  ٥٠١
قلت جده هو القاضي المرتضي صفي الدين أبو المجد عبد الرحمن أحد كّتاب اإلنشاء في أيام الصالح يوسف بن : "جاء على الهامش ٥٠٢

، ودفن في القدس كذا في الخطط للمقريزي وكتب محمد مرتضى ُغفر ٥٨٦جمادى األولى سنة  ١٠أيوب، قتل شهيدا على عكا يوم الجمعة 
  ."له

؛ ٢٧٦-٢٧٢؛ السبكي، معجم الشيوخ ١٨٢-٢/١٨١؛ الفاسي، ذيل التقييد )٤٩( ٢٤-٣/٢٣ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٥٠٣
على الهامش بخط جاء . ٩٤-٤/٩٣؛ الذهبي، ذيول العبر ٦/١٠٢؛ ابن العماد، شذرات الذهب ٢٩٦-٣/٢٩٥الصفدي، أعيان العصر 

 ."٧٣٢سنة ... قلت وتوفي في: "الزبيدي
  ."قلت وشرف أصحاب الحديث للخطيب: "جاء على الهامش بخط الزبيدي ٥٠٤
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ماِنّيِ، عن أبي قتادة، أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال ي َأْحَتِسُب عَ «: عبد اهللا بن معبد الزَلى ِصَياُم َيْوِم َعاُشوَراَء ِإن
  » .عز وجل َأْن ُيَكفَر السَنَة الِتي َقْبَلهُ  ]أ/٤٨[اللِه 

  ٥٠٥.رواه مسلم  
  

يحيى بن علي القرشي سنة سبع وخمسين وستمائة، أخبرنا  وأخبرنا علي بن إسماعيل إجازة، أخبرنا الحافظ رشيد الدين
العالمة أبو عبد اهللا محمد بن محمد األصبهاني الكاتب، أخبرنا إسماعيل بن أبي سعد أحمد بن محمد النيسابوري 

دثنا عبد الصيرفي، أخبرنا الشريف أبو نصر الزينبي، أخبرنا أبو بكر الوّراق، حدثنا البغوي، حدثنا سريج بن يونس، ح
َخَطَبَنا َعماُر، َفَأْبَلَغ َوَأْوَجَز، َفَلما : الرحمن بن عبد الملك بن أبجر، عن أبيه، عن واصل األحدب، عن أبي وائل، قال

: اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم َيُقولُ  َسِمْعُت َرُسولَ : َقالَ ! َلَقْد َأْبَلْغَت َوَأْوَجْزَت، َفَلْو ُكْنَت تَنفْستَ : َيا َأَبا اْلَيْقَظانِ : َنَزَل، ُقْلَنا
َالَة، َواْقُصُروا اْلُخَطَبَة، « ٌة ِمْن ِفْقِهِه، َفَأِطيُلوا الصُجِل، َوِقَصَر ُخْطَبِتِه َمِئنُطوَل َصَالِة الر ِمَن اْلَبَياِن ِسْحًراِإن َفِإن.«  
  

  ٥٠٧.عن سريج ٥٠٦رواه مسلم  
  
  القّواس علي بن إسماعيل بن أبي العالء بن راشد بن محسن بتشديد السين الدمشقي .١٦٦

، بفوت والضعفاء للنسائي ورسالة الشافعي سمع من إسماعيل بن أبي اليسر مغازي موسى بن عقبة ٥٠٨الوّتار،
، ومن علي بن عبد الواحد بن األوحد، وسمع من الكرماني المجلد الثامن ، واألول من حديث الجصاصكيعونسخة و 

مولده في تاسع عشري رجب سنة ستين . عنده طرف من اللغة، وحدث، وكان فاضال، والتاسع من مسند أبي عوانة
 .وستمائة بدمشق، وتوفي بها سادس صفر سنة ست وثالثين وسبع مائة

  
أخبرنا علي بن إسماعيل بن أبي العالء إجازة، أخبرنا عمر بن محمد الكرماني، أخبرنا القاسم بن عبد اهللا بن عمر، 

ري، أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن حيا عبد الحميد بن عبد الرحمن البأخبرنا عبد الرحمن بن عبد الواحد، أخبرن
الحسن، أخبرنا خالي أبو عوانة يعقوب بن إسحاق، حدثنا محمد بن حيويه، حدثنا أبو نعيم، حدثنا مصعب بن ُسَليم، 

، َوَرَأْيُت النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم َتْمٌر َفَجَعَل ُيْهِدْيهِ ُأْهِدَي ِإَلى َرُسوِل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه : حدثنا أنس بن مالك، قال
ْوعِ  َم ُمْقِعًيا َيْأُكُل َتْمًرا ِمَن الجَوَسل.  

  ٥٠٩.رواه الترمذي  
                                                           

 . ١/٥٥٣؛ سنن ابن ماجة ٨/٣٩٥؛ صحيح ابن حبان ٣٢١:٢؛ سنن أبي داود ١٢٦:٣؛ سنن الترمذي٢/٨٠٨ صحيح مسلم ٥٠٥
؛ صحيح ابن حبان ٢/٩٧٣؛ سنن الدارمي ٣/٢٠٨قي، السنن الكبرى ؛ البيه٣٠/٢٥٠مسند أحمد : انظر كذلك. ٢/٥٩٤ صحيح مسلم ٥٠٦
٧/٣١ . 

أبو . هو سريج بن يونس بن الحارث المروزي سكن بغداذ يكنى أبا الحارث مات لثمان بقين من ربيع األول سنة خمس وثالثين ومائتين ٥٠٧
  .١/٢٩٧، )١٩٨٦دار المعرفة، : بيروت(، تحقيق عبد اهللا الليثي بكر أحمد بن علي بن منجويه األصبهاني، رجال صحيح مسلم

؛ الذهبي، تاريخ ٢٠-٢/١٩؛ الذهبي، معجم الشيوخ ٢/١٨٧؛ الفاسي، ذيل التقييد )٥٥( ٣/٢٩ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٥٠٨
 .٢٨٥- ٣/٢٨٤؛ الصفدي، أعيان العصر ١١/٣٧٠اإلسالم 

�&.'ا�. �م أ;Aر ;&�1 @� (�ن ا��رذي ٥٠٩�؛ 
"ب ا!��ن ٤/١٧١؛ (�ن ا��(�<� ا�)�رى، ٢٠/٣٧٤(�د أ�د : ظر )ذ�ك ن و>وه 
٨/١١٥. 



178 

 

   
ومن شامية جزء طالوت  سمع من غازي الحالوي الغيالنيات ٥١١...٥١٠،الزبيري ن أبي بكر بن طيّ علي ب .١٦٧

  .توفي في أحد الربيعين سنة ثمان وأربعين وسبع مائة. أبي بكر بن الرصاصي وجماعة، وحدث، ومن بن عباد
  

   ٥١٢...أخبرنا علي بن أبي بكر بن طّي إجازة، أخبرنا
  
  ]ب/٤٨[

 بن عبد اهللا بن مالك بن ذؤيب علي بن جابر بن علي بن موسى بن خلف بن منصور .١٦٨

بن جعفر بن محمد بن إسحاق بن الحسين بن الحسن بن إسحاق بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسن 
سمع بثغر عدن من  ٥١٣بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو الحسن المكي المولد التميمي المنشأ المصري الشافعي،

، بن نجيدا، ومن اإلمام شمس الدين زكي الدين بن الحسن البيلقاني جزء بن عمر بن مضر صحيح مسلمإبراهيم 
وابن فارس،  ٥١٤وقدم القاهرة سنة أربع أو خمس وسبعين فسمع بها من العز الحراني، وابن خطيب المّزة، وغازي،

والقطب القسطالني، وابن األنماطي، ومحمد بن عبد المنعم بن الحتمي وغيرهم، وباإلسكندرية من شيوخها، وبدمشق 
والكتب، وقرأ بنفسه كثيرا حتى أنه قرأ في مجلس ممتد من  ٥١٥من الفخر وطبقته، وحدث، وكتب الكثير بخطه األجزاء

، وكان أبوه أحد تجار الكارم، وذكر أنه قرأ ن مسند عبد بن حميدبعد العصر إلى بعد غروب الشمس المنتخب م
ُسِئَل عن مولده . على البيلقاني، وكان فصيح العبارة، كثير التواضع، طارحا للتكلف، وله نظم وفضل الوجيز في الفقه

أظن أنه في سنة تسع وأربعين وستمائة، وتوفي في ثالث عشري جمادى اآلخرة سنة خمس وعشرين وسبع : فقال
 .مائة

  
وأخبرنا علي بن عمر سماعا، أخبرنا محمد بن عبد اهللا ) ح(أخبرنا علي بن جابر إجازة، أخبرنا زكي بن الحسن 

فضل، أخبرنا عمر بن أحمد بن أحمد بن مسرور، أخبرنا المؤيد بن محمد الطوسي، أخبرنا محمد بن ال: النرسي، قاال
أخبرنا إسماعيل بن نجيد، أخبرنا يوسف بن يعقوب، حدثنا حفص بن عمر، حدثنا سعيد، عن منصور، عن أبي 

َنَك اللُهم َربَنا ُسْبَحا«: َأن َرُسوُل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم َيُقوُل ِفي ُرُكوِعهِ : الضحى، عن مسروق، عن عائشة قالت
   ».َوِبَحْمِدَك اللُهم اْغِفْر ِلي

                                                           
 . لم نعثر على ترجمة له فيما بين أيدينا من المصادر ٥١٠
 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٥١١
 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٥١٢
؛ ٣٢٧- ٣/٣٢٢؛ الصفدي، أعيان العصر ٢/١٨٨؛ الفاسي، ذيل التقييد )٧٨( ٣٦-٣/٣٥ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٥١٣

  . ٧٣-٧٢؛ الوادي آشي، البرنامج ١/٨٣الذهبي، معجم المحدثين 
��د �Cزي ا��5وي ٥١٤�. 
 .ساقطة قبل كلمة األجزاء) من(لعل كلمة  ٥١٥
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   ٥١٧... عن حفص بن عمر ٥١٦رواه البخاري  
  

  ]أ/٤٩[
  الثامن من معجم الشيخة مريم

...٥١٨  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم] ب/٤٩[

  سمع من أبي ٥١٩،علي بن حسن بن علي بن إبراهيم األرموي الصوفي الشافعي .١٦٩
من أبي تخريج ابن الظاهري وذيلها وغير ذلك، وسمع  ، ومشيختهالحسن ابن البخاري السنن الكبير لإلمام البيهقي

، ومن التقي الواسطي وغيرهم، وحدث كثيرا، وحفظ الوجيز الفرج عبد الرحمن بن الزين جزء أحمد بن محمد العاصمي
 ٥٢٠مولده تقريبا بأقسرا. ، وتفّقه، وأعاد بالمدرسة السيفية بالقاهرة، وأم بالجامع الحاكمي، وكان صالحا وقوراللغزالي

 .سنة اثنتين وخمسين وستمائة، وتوفي يوم االثنين خامس ذي الحجة سنة ست وثالثين وسبع مائة

  
   ٥٢٢...أحمد المقدسي علي بن الحسن بن علي الصوفي إجازة، أخبرنا علي بن ٥٢١أخبرنا

  
  رحل به جده ٥٢٣الخياط، علي بن حسن بن مكي بن حسن بن ُمَزيز التنوخي الحموي .١٧٠

، ومن العماد وستمائة فسمع من ابن أبي اليسر ثالثيات المسند ألمه الشيخ تقي الدين إدريس إلى دمشق سنة سبعين
، ومن أبي بكر بن النشبي، ثم قِدم دمشق مرة أخرى فسمع من الفخر محمد بن سالم بن صصرى جزء األنصاري

ير ٥٢٤...، ومولده تقريبا سنة ست وستين وستمائةاألول من حديث ابن الِشخ  

   
ق جزء ٥٢٥،علي بن حسين بن أسد بن زيادة البهنسي .١٧١ ومن النجيب قطعة كاكو سمع من عبد اهللا بن عال ،

، ومن عبد الهادي القيسي، وقاضي القضاة أبي الصالح الصفراوي، والعلم محمد بن الحسين بن من مسند أحمد

                                                           
؛ سنن ١/٢٣٢؛ سنن أبي داود ١/٣٥٠ صحيح مسلم :انظر من وجوه مختلفة". وسجوده"، وزاد البخاري ١/١٥٨ صحيح البخاري ٥١٦

 .٥/٢٥٥؛ صحيح ابن حبان ٤١/٢١٨؛ مسند أحمد ٢/٢١٩النسائي 
  .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٥١٧
  .أجزاء المعجم فارغةعادة تكون الصفحة األولى من بداية كل جزء من  ٥١٨
  .٣٣٣- ٣/٣٣٢، الصفدي، أعيان العصر )٩٠( ٤٠-٣/٣٩ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٥١٩
من بالد الروم ) آق سراي(وجاء في األعالم تعليقا على أقصرائي وأقسرائي أنهما نسبة إلي . ٣/٣٩جاءت في الدرر أقصرا بالصاد،  ٥٢٠

 .٨/١٦٨، ٧/٤١عالم الزركلي، األ). القصر األبيض(ومعناها 
  .وهي غير واضحة الداللة) من المشيخة(على الهامش جملة  ٥٢١
 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٥٢٢
 .لم نعثر على ترجمة له فيما بين أيدينا من مصادر ٥٢٣
 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٥٢٤
  .لم نعثر على ترجمة له فيما بين أيدينا من مصادر ٥٢٥
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مولده سنة ثالث وأربعين وستمائة، وتوفي في شهر ربيع  رشيق، وحدث، وكان خطيبا بجامع راشدة ظاهر مصر،
  .اآلخر سنة تسع وعشرين وسبع مائة

  
أخبرنا أبو الحسن علي بن الحسين البهنسي إجازة، أخبرنا عبد اهللا بن عبد الواحد بن عالق، أخبرنا الشريف أبو 

وأنبأنا عاليا أحمد بن نعمة، ) ح(، محمد يونس بن يحيى الهاشمي، أخبرنا أبو الوقت عبد األول بن عيسى الِسجزي
حدثنا  ]أ/٥٠[عن محمد بن عبد الواحد بن المتوكل، عن أبي الوقت، أخبرنا أبو بكر أحمد بن أبي نصر الكرماني، 

أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن النحاس، حدثنا أبو الحسن علي بن عبد اهللا بن عبد الرحمن بن أبي مطر 
إمالء في صفر سنة ثمان وثالثين وثالث مائة، حدثنا أحمد بن محمد بن عبدويه، حدثنا سفيان  اإلسكندراني قدم علينا

: ُسِئَل َرُسوَل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َعْن َصَالُة اللْيِل َفَقالَ : بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر قال
ْبَح َفَأْوِتْر ِبَرْكَعٍة َواِحَدةٍ َمثَْنى َمْثَنى َفِإَذا ِخْفَت ال« ص.«  

  ٥٢٦.متفق عليه  
  
  سمع من أبي العباس بن عبد الدائم ٥٢٧،علي بن رزق اهللا بن منصور النابلسي .١٧٢

مشيخته تخريج ابن الظاهري، ومن أبي حامد ابن الصابوني فوائد عزيزة، وحدث، وكان وكيال بباب القضاة بالديار 
 .سنة ثالث وثالثين وسبع مائة بالقاهرةالمصرية، مولده تقريبا سنة نيف وخمسين وستمائة، وتوفي في جمادى اآلخرة 

    
أخبرنا علي بن رزق اهللا إجازة، أخبرنا أحمد بن عبد الدائم سماعا، أخبرنا عبد الرحمن بن علي الخرقي، أخبرنا علي 
بن المسلم، أخبرنا أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن أبي الحديد، أخبرنا جدي أبو بكر محمد بن أحمد بن عثمان، 

حمد بن جعفر الخرايطي، حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، أخبرنا م
َدْعُه، َفِإن اْلَحَياَء ِمَن «: ، فَقالَ عن سالم، عن أبيه، َأن النِبي َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َمر ِبَرُجٍل َيِعُظ َأَخاهُ ِفي اْلَحَياءِ 

يَمانِ    ٥٢٨».اإلِْ
  

أخبرنا به عاليا أحمد بن أبي طالب إجازة، عن زهرة بنت محمد بن حاضر، أخبرنا محمد بن عبد الباقي، أخبرنا مالك 
الهاشمي، حدثنا أبو  بن أحمد البانياسي، أخبرنا أحمد بن محمد بن موسى بن الصلت، حدثنا إبراهيم بن عبد الصمد

  .مصعب الزهري، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، فذكر نحوه
  .متفق عليه من حديث الزهري من طرق  

  

                                                           
؛ سنن الترمذي ٢/٣٦؛ سنن أبي داود ١/١٢٣؛ موطأ مالك؛ ٨/١٧٩؛ مسند أحمد ١/٥١٦ ؛ صحيح مسلم٢/٥١ صحيح البخاري ٥٢٦
    . ٦/١٨٣؛ صحيح ابن حبان ١/٤١٨؛ سنن ابن ماجة ٣/٢٢٧؛ سنن النسائي ٢/٣٠٠

؛ الصفدي، الوافي ٣/٣٧٢؛ الصفدي، أعيان العصر ٢/١٩٢سي، ذيل التقييد ؛ الفا)١٠٧( ٣/٥٠ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٥٢٧
 .٢١/٧٣بالوفيات 

��ك ٤/٢٥٢؛ (�ن أ�� داود ٢/٣٧٥؛ ���Q ا�ن ���ن ٨/١٢١؛ (�ن ا��(�<� ١/١٤ ���Q ا����ري ٥٢٨ Wوط؛ (�د أ�د ٢/٩٠٥؛ 
١٠/٤١٤. 
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  بهاء الدين علي بن عمر بن أحمد بن عمر بن أبي بكر بن عبد اهللا بن سعد المقدسي .١٧٣
، والبعث ، وجزء أبي بكر بن بكار، وجزء أيوبسمع على ابن عبد الدائم صحيح مسلم ٥٢٩أبو الحسن بن العز عمر،

، وغير ذلك، ومن عبد الوهاب بن ع الحنائيات، وتاس، وأربعين اآلجري، ونسخة نعيم بن الهيثملهشام بن عمار
الناصح، وأبي بكر الهروي، وعبد الرحيم بن عبد الملك، وابن أبي عمر، وعلي بن أحمد بن البخاري، وابن أبي 

مولده في رجب سنة . ، وغير ذلك، وأربعين عبد الخالقالخير، وسمع من عمر بن محمد الكرماني مجالس المخلدي
 .ستين وستمائة، وكان عارفا بالشروط، توفي ليلة األربعاء خامس عشر المحرم سنة تسع وأربعين وسبع مائة

  
   ٥٣٠...أخبرنا البهاء علي بن العز عمر إجازة، أخبرنا

  
  ]ب/٥٠[

٥٣١تقّدم الخالطيعلي بن عمر بن الواني  .١٧٤
 

  
  سمع بإفادة خاله المجد بن ٥٣٢عرف بالسّماك، علي بن عوض بن محمد القاهري .١٧٥

، ومن المؤمل بن ، والثالث عشر من حديث الَضّبيعلي اللخمي من النجيب جزء ابن عرفةشرف الدين الحسن بن 
 .وال سنة ثالثين وسبع مائةتوفي في يوم الخميس منتصف ش. ، وحدثمحمد النابلسي جزء األنصاري

  
أخبرنا علي بن عوض في آخرين إجازة، أخبرنا أبو الفرج بن الصيقل، أخبرنا أبو الفرج بن كليب، أخبرنا أبو القاسم 

زاز،  أخبرنا جدي ألمي الحافظ أبو : وقرئ على علي بن عمر، أخبرك عبد الرحمن بن مكي قال) ح(بن َبَيان الر
لفي، أخبرن أخبرنا أبو الحسن بن مخلد، أخبرنا أبو علي : ا أبو القاسم الربعي في آخرين ببغداد، قالواطاهر الس

الصفار، حدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا المبارك بن سعيد أخو سفيان الثوري، عن موسى الجهني، عن مصعب بن 
َأَحَدُكْم َأْن ُيَكبَر ِفي ُدُبِر ُكل  ٥٣٣َأَيْمَنعُ «: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: سعد، عن سعد بن أبي وقاص، قال

 َوَخْمُس ِماَئٍة ِفي اْلِميَزانِ  َصالٍة َعْشًرا َوُيَسبَح َعْشًرا َوَيْحَمَد َعْشًرا َفَذِلَك ِفي َخْمِس َصَلَواٍت َخْمُسوَن َوِماَئٌة ِباللَساِن َوَأْلفٌ 
 ».َفِتْلَك ِماَئٌة ِباللَساِن َوَأْلٌف ِفي اْلِميَزانِ  َوإَِذا َأَوى َإَلى َفَراِشِه َكبَر َأْرَبًعا َوَثَالِثْيَن َوَحِمَد َثَالثًا َوَثَالِثْيَن َوسبَح َثَالًثا َوَثَالثَْينَ 

  ».َأيُكْم َيْعَمُل ِفي الَيْوِمِه َوالَلْيَلة َأْلَفْيِن َوَخْمُسِماَئِة َسيَئةٍ «: َقاَل َثم َقالَ 
  

                                                           
، ابن ٦/٤٧٥؛ الصفدي، الوافي بالوفيات ٤٦٨-٣/٤٦٧؛ الصفدي، أعيان العصر )١٩١( ٣/٨٨ ابن حجر، الدرر الكامنة: ترجمته في ٥٢٩

 .٢٩٧-٢٩٤؛ السبكي، معجم الشيوخ ٤/١٥١؛ الذهبي، العبر ٦٣-٢/٦٢رافع، الوفيات 
  .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٥٣٠
 .٢انظر ترجمة رقم  ٥٣١
 ).٢٠٢( ٣/٩١ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٥٣٢
ل ا��وم وا�&�&'  ٥٣٣; �@"$�� �."  
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ورواه الخطيب أبو بكر . عن زكريا بن يحيى عن الحسن بن عرفة فوقع لنا بدال عاليا ٥٣٤رواه النسائي في اليوم والليلة
  . ة بن محمد الكناني عن النسائي فكأني سمعته من الخطيبعن أبي بكر البرقاني عن عبدان بن عمر عن حمز 

  
  علي بن عيسى بن المظفر بن محمد بن إلياس بن عبد الرحمن بن علي بن حمزة .١٧٦

حضر على جده المظفر، وسمع من أحمد بن عبد الدائم، وابن أبي اليسر،  ٥٣٥األنصاري ابن الشيرجي بهاء الدين،
وأحمد بن أبي بكر بن سليمان الحموي، ونصر اهللا بن عبد المنعم بن حواري، ومحمد بن تمام بن يحيى الحميري، 

لياس، وأجاز له ابن عزون، وابن عالق، وابن عبد السالم، والكمال الضرير، وأخيه يحيى، وعمة والده مدللة بنت إ
والرشيد العّطار، وشيخ الشيوخ الحموي وغيرهم، وحدث بالقاهرة ومصر، وكان تاجرا، ويكتب الخط الحسن، مولده في 

سنة إحدى  ٥٣٦ةالعشر األخير من جمادى اآلخرة سنة ثالث وخمسين وستمائة، وتوفي في العشرين من ذي القعد
 .وأربعين وسبع مائة

  
أخبرنا عبد المنعم بن عبد الوهاب، أخبرنا : أخبرنا علي بن عيسى في جماعة إذنا، أّن أحمد بن عبد الدائم أخبرهم

لفي، أخبرنا أبو القاسم ) ح(علي بن أحمد،  وأخبرنا علي بن عمر الصوفي، أخبرنا أبو القاسم السبط، أخبرنا الس
خبرنا محمد بن محمد بن محمد، أخبرنا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل، حدثنا الحسن بن عرفة، أ: الربعي، قاال

حدثنا علي بن ثابت الجزري، عن عبيد اهللا بن عبد الرحمن بن موهب، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى اهللا 
َمَن الطِويَل ِمْن «: عليه وسلم قال اْلَعْبَد َلَيْعَمُل الز ِه ِمْن َأْهِل ِإنُه َلَمْكُتوٌب ِعْنَد اللِة َوإِنِه ِبَعَمِل َأْهِل اْلَجنُعُمِرِه َأْو ُكل

َمَن الطِويَل ِمْن ُعُمِرِه أو أكثره ِبَعَمِل َأْهِل الناِر َوإِنُه َلَمْكُتوٌب ِعْنَد اللِه ِمْن َأْهِل َوإِن اْلَعْبَد َلَيْعَمُل ال ]أ/٥١[، النار ز
  ٥٣٧».اْلَجنةِ 

  
 بن علي بن أبي الخير الفضل بن علي بن نصر بن عبد اهللا بن الحسين بن رواحة .١٧٧

سمع من  ٥٣٩الدين الناسخ، ٥٣٨...إبراهيم بن عبد اهللا بن رواحة بن عبيد بن محمد بن عبد اهللا بن رواحة األنصاري
ومن عبد الوهاب بن الحسن بن عساكر األول من حديث أبي  ٥٤٠،لحافظ أبي محمد المنذري مجلس آموسانلفظ ا

، ومن أبي الحسين ، ومن أبي بكر القسطالني من سنن أبي داود، ومن خطيب المّزة جزء ابن بخيتمسلم الكاتب
ُسِئَل عن مولده فقال في شوال سنة سبع وأربعين . تأليفه، وكان خيرا من بيت علم وحديث الجزار فوائد الموائد

                                                           
 .١/٢٩٩؛ (�ن ا�ن �>' ٤/٣١٦؛ (�ن أ�� داود ٣/٧٤(�ن ا��(�<� : ا�ظر )ذ�ك. ١/٢٠٨ا��(�<�، ;ل ا��وم وا�&�&'،  ٥٣٤
ر ؛ الذهبي، العب٣٨٣-١/٣٨٢؛ ابن رافع، الوفيات ٢/٢٠٩؛ الفاسي، ذيل التقييد )٢٠٧( ٣/٩٤ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٥٣٥
 .٤٧١- ٢٠/٤٧٠؛ الصفدي، أعيان العصر ٢٩٩-٢٩٧؛ السبكي، معجم الشيوخ ٤/١٢٣

 )٢٠٧( ٣/٩٤الدرر الكامنة : مشطوبة وكتب بدلها القعدة وهو األصح، انظر" الحجة"كلمة  ٥٣٦
 . ٣٧/٤٧٠؛ مسند أحمد ٤/٢٠٤٢، ١/١٠٦ ؛ صحيح مسلم٤/٣٧، انظر بلفظ مقارب، صحيح البخاري ٥٣٧
�روء ٥٣٨  .ا(م �Cر 
 ).٢١١( ٣/٩٥ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٥٣٩
شمس الدين محمد ). ٦٠٧/١٢١٠ت (جعفر بن محمد بن أبي محمد بن أموسان أبو محمد األصبهاني (جزء فيه مجلس الشيخ آموسان  ٥٤٠

، )١٩٨٤دار الكتب العلمية، : بيروت(بن أحمد بن عثمان ابن قايماز الذهبي، مختصر تاريخ الدبيثي، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا 
١/١٥٤.  
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وستمائة، وكذا كتب بخطه، وتوفي في يوم األربعاء من أحد الُجَماَدين سنة ثالث وعشرين وسبع مائة بالمارستان 
 .المنصوري بالقاهرة

  
بو محمد عبد العظيم المنذري من لفظه، حدثنا الحافظ أبو أخبرنا علي بن الفضل بن رواحة إجازة، حدثنا الحافظ أ

محمد آموسان األصبهاني إمالء من لفظه فاستمالني، أخبرنا والدي، أخبرنا الشيخ الولي أبو الفتح أحمد بن محمد بن 
حدثنا الحسن  سعيد الحداد، أخبرنا اإلمام أبو سعيد محمد بن علي بن عمرو النقاش الحنبلي، أخبرنا أحمد بن إبراهيم،

قال أموسان وأخبرتناه عاليا أم البهاء فاطمة بنت محمد بن أبي سعد البغدادي، ) ح(بن سفيان، حدثنا قتيبة بن سعيد، 
أخبرنا سعيد بن أحمد العيار، حدثنا أبو الحسين الخفاف، حدثنا أبو العباس السراج، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا 

: ن عبد اهللا بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالإسماعيل بن جعفر، ع
َفَجَعَل الناُس َيُطوُفوَن ِبِه  ِمْن َزاِوَيةٍ  َمثَِلي َوَمَثُل اْألَْنِبَياِء ِمْن َقْبِلي َكَمَثِل َرُجٍل َبَنى َبْيًتا َفَأْحَسَنُه َوَأْجَمَلُه ِإال َمْوِضَع َلِبَنةٍ «

  ٥٤١».اِتُم النِبيينَ َوَيْعَجُبوَن َلُه َوَيُقوُلوَن َهال ُوِضَعْت َهِذِه اللِبَنُة َفَأَنا ِتْلَك اللِبَنُة َوَأَنا خَ 
  
  المعروف بابن غانم المقدسي الجعفري أبو الحسن علي بن محمد بن سلمان بن حمائل .١٧٨

سوى  سمع منه السراجيات ولد سنة إحدى وخمسين وستمائة في شوال، وسمع الكثير من ابن عبد الدائم، ٥٤٢المنشئ،
، وسمع من الزين خالد، وعلي بن األوحد، والكرماني، وُعِنَي بصناعة اإلنشاء، وكان حسن األول، والمشيخة الظاهرية

طويلة، ُتوفي راجعا من الحج بتبوك سنة سبع وثالثين وسبع األخالق، جيد الخط، سريع البديهة، كتب في الدست مدة 
  ٥٤٣...مائة

 

 أبو علي بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الراحم بن عبد الملك بن صفوان الِكْندي .١٧٩

، وعلى بن أبي اليسر اقتضاء والسراجيات حضر على ابن عبد الدائم جزء ابن جوصاء ٥٤٤الحسن الدمشقي القواس،
مولده في أواخر سنة أربع وستين وستمائة، ومات في . أبي عمرو، وحدث، وحضر أيضا وسمع من ابن العلم العمل

 .شوال من سنة ست وعشرين وسبع مائة

  
أخبرنا : أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الراحم إجازة هو وابن غانم وغيرهما، قالوا ]ب/٥١[

ازيني، أخبرنا جدي علي بن الحسن بن الحسين، أخبرنا أبو أحمد بن عبد الدائم، أخبرنا أحمد بن حمزة بن علي المو 
الحسين محمد بن عبد الرحمن التميمي، أخبرنا القاضي أبو بكر يوسف بن القاسم الميانجي، أخبرنا أبو يعلى أحمد 

قمر، بن علي بن المثنى، حدثنا على بن الجعد أبو الحسن الجوهري، حدثنا سفيان بن سعيد الثوري، عن علي بن األ
                                                           

  .١٤/٣١٥؛ صحيح ابن حبان ١٢/٤٥٧؛ مسند أحمد ٤/١٧٩٠ ؛ صحيح مسلم٤/١٨٦ صحيح البخاري ٥٤١
؛ ٢٧-٢٢/٢٣؛ الصفدي، الوافي بالوفيات ٦/١١٤شذرات الذهب ؛ ابن العماد، )٢٣٥( ٣/١٠٣ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٥٤٢

   .٤٢- ٢/٤١؛ الذهبي، معجم الشيوخ ٤٩٧-٣/٤٩٦أعيان العصر ؛ الصفدي، ١٣٠- ١/١٢٨ابن رافع، الوفيات 
  .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٥٤٣
؛ الذهبي، معجم ٢/٢١٣؛ الفاسي، ذيل التقييد )وفيه اسم جده الثاني عبد الرحيم) (٢٣٨( ٣/١٠٥ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٥٤٤

  .١٥/١٠٧؛ الذهبي، تاريخ اإلسالم ٢/٤٥الشيوخ 
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ِني َأني «: ِإْنَساًنا، َفَقاَل ِلي َرُسوُل اِهللا َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  ٥٤٥ َحَكْيتُ : حدثني أبو حذيفة، عن عائشة، قالت َما َيُسر
  ».َوِلي َكَذا َوَكَذا ٥٤٦)ًنا(َحَكْيُت َإْنَسا

  
وأخبرناه عاليا يونس بن إبراهيم إجازة إن لم يكن سماعا، عن علي بن الحسين كذلك، أنبانا محمد بن ناصر وغيره، 

، أخبرنا عبد اهللا بن محمد الخطيب وغيره، حدثنا أبو القاسم أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن النقور إجازة: قالوا
  .البغوي، حدثنا علي بن الجعد فذكره ٥٤٧ ...عبد اهللا بن محمد بن

  
  .من حديث يحيى بن سعيد القطان عن الثوري فوقع لنا بدال عاليا ٥٤٩والترمذي ٥٤٨رواه أبو داود

  
 إسحاق بن نصر بن أبيعلي بن محمد بن علي بن عبد القادر بن عبد الهادي بن  .١٨٠

ئة بمصر، وسمع ولد سنة ست وثمانين وستما ٥٥٠السعادات الهمذاني نور الدين أبو الحسن المحدث الفاضل البارع،
بها من أبي المعالي األبرقوهي، ومحمد بن الحسين الفوي، والحافظ شرف الدين الدمياطي، وابن الصّواف في آخرين، 

وسمع بمكة من الفخر التوزري وغيره، وأجاز له الفخر بن البخاري، وزينب بنت مكي وغيرهما، وقرأ، وكتب بخطه 
، خّرج لنفسه أربعين حديثا مصرية، وحدث بها، وخّرج له أبو الحسين بن أيبك المليح كثيرا، وكان من أهل العلم والدين

جزءا ولم يزل يقرأ ويسمع ويكتب إلى أن حج سنة تسع وأربعين وسبع مائة ورجع فتوفي سنة خمسين وسبع مائة غريقا 
 .في بحر عبدات

  
أخبرنا أحمد بن إسحاق بن المؤيد، أخبرنا  أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن عبد القادر الهمذاني إجازة،

أخبرنا أبو الفضل محمد بن يوسف : أحمد بن أبي الفتح بن ِصْرَما، وأبو الفرج الفتح بن عبد اهللا بن عبد السالم قاال
وأنبأنا يونس بن إبراهيم إن لم يكن سماعا فإجازة، أخبرنا علي بن الحسين بن علي البغدادي إجازة إن ) ح(األرموي، 

أخبرنا أبو : لم يكن سماعا، عن المبارك الشهرزوري، ومحمد بن ناصر، ومحمد بن عبيد اهللا بن الزاغوني، قالوا
الحسين أحمد بن محمد بن النقور، قال األول سماعا والباقون إجازة، أخبرنا علي بن عمر الحربي، أخبرنا أحمد بن 

مام حدثنا َمْعن، عن مالك عن هشام بن عروة، عن أبيه، الحسن بن عبد الجبار الصوفي، حدثنا يحيى بن معين اإل
  .ِإن َرُسوَل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َلْم َيُكْن ُيَصاِفِح اْمَرَأًة َقط : عن عائشة قالت

  .في مسند مالك، عن معاوية بن صالح، عن يحيى بن معين، فوقع لنا بدال عاليا ٥٥١رواه النسائي

                                                           
دار صادر، بدون : بيروت(محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري، لسان العرب : َفعْلُت مثل ِفْعله، انظر: حَكْيت فالًنا وحاَكْيتُه ٥٤٥

  .١٤/١٩٠، )تاريخ
  .من األصل) نا(سقطت  ٥٤٦
  . األرجح أنه أبو القاسم عبد اهللا بن محمد بن عبد العزيز البغوي، ألنه ورد في أكثر من إسناد ٥٤٧
  .٤/٢٦٩سنن أبي داود  ٥٤٨
 . ٤٢/٣٨١مسند أحمد : انظر كذلك. ٤/٦٦٠سنن الترمذي؛  ٥٤٩
  .٥١٩-٣/٥١٨؛ الصفدي، أعيان العصر ٢٢/١١١؛ الصفدي، الوافي بالوفيات )٢٥٢( ٣/١١٢ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٥٥٠
(&م٩/٨٠ ���Q ا����ري: ا�ظر )ذ�ك. ٨/٢٩٢ا��(�<�، ا�(�ن ا�)�رى،  ٥٥١ Q��� ٣/١٤٨٩ ؛ .  
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  ولد سنة تسع وأربعين ٥٥٢،علي بن محمد بن عمر بن عبد الرحمن بن هالل األزدي .١٨١

رواية أبي مصعب  وستمائة، وأجاز له أبو الحسن بن بنت الُجمْيزي، وسمع هو بنفسه من الرضي بن البرهان الموطأ
وعشرين وسبع  وغيره، وسمع من ابن أبي اليسر وجماعة، وُعِنَي بطلب الحديث، توفي في شهر ربيع اآلخر سنة تسع

 .مائة

  
أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الواحد بن محمد بن المسلم بن هالل بن الحسن 

بن عبد اهللا األزدي الدمشقي إجازة، أخبرنا إبراهيم بن مضر، أخبرنا المؤيد بن محمد، أخبرنا هبة اهللا بن  ]أ/٥٢[
بختري، أخبرنا زاهر بن أحمد السرخسي، أخبرنا إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي، سهل، أخبرنا سعيد بن أبي عمرو ال

أخبرنا أحمد بن أبي بكر الزهري، أخبرنا مالك، عن زيد بن رباح، وعبد اهللا بن أبي عبد اهللا، عن أبي عبد اهللا األغر، 
ا َخْيٌر ِمْن َأْلِف َصَالٍة ِفيَما ِسَواُه، ِإال َصَالةٌ ِفي َمْسِجِدي َهذَ «: عن أبي هريرة، أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال

  ».اْلَمْسِجَد اْلَحَرامَ 
  .عن أبي مصعب على الموافقة ٥٥٣ماجةرواه ابن   

إبراهيم إجازة إن لم يكن سماعا، عن علي بن الحسين، كذلك أنبأنا أبو الفضل محمد بن وأخبرناه عاليا يونس بن 
كتب : محمد بن يحيى العبدي، قال ٥٥٤ناصر الحافظ، عن الحافظ أبي القاسم عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق بن

  . إلينا زاهر بن أحمد السرخسي فذكره
  
بن يحيي بن عمر بن عثمان بن علي بن سوار  فرعلي بن محمد بن محمد بن عبد القوي بن علي بن جع .١٨٢

ي، سمع من ابن مضر، وابن عزون، والمعين الدمشق ٥٥٥بن علي بن أسلم األنصاري ابن األبراري أبو الحسن المؤذن،
مات في . والنجيب، وغيرهم، وحدث وقرأ بالروايات على الكمال أحمد بن علي بن إبراهيم المحلي، وأجازه بإقرائها

  ٥٥٦...ثامن عشر شهر رمضان سنة أربع وعشرين وسبع مائة
  
   ٥٥٧...علي بن مسعود بن نفيل القادري .١٨٣

                                                           
؛ الصفدي، ٢٢/٦٩؛ الصفدي، الوافي بالوفيات ٢/٢١٦؛ الفاسي، ذيل التقييد )٢٦٠( ٣/١١٤ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٥٥٢

؛ ١/٨٦؛ الذهبي، معجم المحدثين ٣٠٢-٣٠١خ ؛ السبكي، معجم الشيو ١٤/١٦٦؛ ابن كثير، البداية والنهاية ٥٠٧-٣/٥٠٦أعيان العصر 
 .١/٢٣؛ الحسيني الدمشقي، ذيل تذكرة الحفاظ ٢/٤٩الذهبي، معجم الشيوخ 

؛ ٢/١٤٧؛ سنن الترمذي ١/١٩٦؛ موطأ مالك ٢/١٠١٢ ؛ صحيح مسلم٢/٦٠ صحيح البخاري: انظر كذلك. ١/٤٥٠سنن ابن ماجة  ٥٥٣
 .١/٤٥٠؛ سنن ابن ماجة ٣/١٥٨؛ مسند أحمد ٥/٢١٤سنن النسائي 

  .ورد اسم إبراهيم مشطوبا في األصل فلعله خطأ من الناسخ ٥٥٤
٥٥٥ �@ 1��ر> : '�   .))٢٦٥ ٣/١١٧ا�ن �>ر، ا�درر ا��(
 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٥٥٦
ورد في الدرر علي بن مسعود بن نفيس، . لم نعثر على ترجمة له فيما بين أيدينا من مصادر. بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٥٥٧
٢٩٦( ٣/١٢٩.( 
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، وغريب الحديث ابن عبد الدائم جزء ابن عرفة ٥٥٩)من(سمع  ٥٥٨،علي بن أبي المعالي بن خضر التنوخي .١٨٤

مولده سنة إحدى . ، وسمع من جماعة آخرين كإسماعيل بن أبي اليسر، وعمر بن محمد الكرماني، وحدثألبي عبيد
  .وخمسين وستمائة بمعرة النعمان، ومات في رابع جمادى األولى من سنة سبع وثالثين وسبع مائة

  
لحسن بن أبي المعالي التنوخي إجازة، أخبرنا أبو العباس أحمد بن عبد الدائم، أخبرنا أبو الفرج بن كليب، أخبرنا أبو ا

وقرئ على علي بن عمر وأنا أسمع أخبركم عبد الرحمن بن مكي سماعا، أخبرنا ) ح(أخبرنا أبو القاسم بن بنان، 
لفي، أخبرنا أب أخبرنا أبو : و القاسم الربعي في آخرين ببغداد، قالواجدي ألمي الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد الس

الحسن محمد بن محمد بن محمد، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا عيسى بن 
قال : األنصاري، قال ]ب/٥٢[يونس بن أبي إسحاق السبيعي، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد اهللا 

  ».َقْطعٌ  َوَال َعَلى اْلَخاِئنِ  ٥٦٠َلْيَس َعَلى اْلُمْخَتِلِس، َوَال َعَلى اْلُمْنَتِهِب،«: هللا صلى اهللا عليه وسلمرسول ا
  

كالهما عن عيسى بن يونس فوقع لنا بدال  ٥٦٣عن علي بن َخْشَرم ٥٦٢عن نصر بن علي، والترمذي ٥٦١رواه أبو داود
لم نسمعه من ابن جريج من أبي الزبير، بلغني : وتابعه المغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، وقال أبو داود: "قلت. عاليا

لم يقل أحمد رواه جماعة عن ابن جريج ف ٥٦٤:عن أحمد بن حنبل أنه قال إنما سمعه من ياسين الزيات، وقال النسائي
  ."منهم عنه حدثني أبو الزبير

  
   ٥٦٦...٥٦٥علي بن يونس بن أحمد الخثعمي .١٨٥

  
  من اسمه عمر

  بناسمع من النجيب الحراني أمالي  ٥٦٧،عمر بن حسين بن مكي بن مفّرج الشطنوفي .١٨٦
٥٦٨...، وغير ذلكملة والعلم ألبي خثيمة

 

                                                           
  .٢/١٤٨؛ الذهبي، معجم الشيوخ ١٤٩-١/١٤٨؛ ابن رافع، الوفيات )٣٠١( ٣/١٣٣ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٥٥٨
 . ألصل سهوامن ا" من"سقطت كلمة  ٥٥٩
 .الذي يأخذ ما ال يجوز له قهرا وظلما: المنتهب ٥٦٠
 .٤/١٣٨سنن أبي داود  ٥٦١
 .٤/٥٢سنن الترمذي  ٥٦٢
  .والصحيح ما أثبتناه) حزمي(ورد في األصل  ٥٦٣
  .٨/٨٩(�ن ا��(�<�  ٥٦٤
 .لم نعثر على ترجمة له فيما بين أيدينا من مصادر ٥٦٥
  .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٥٦٦
 . ١/٣٩٥؛ السيوطي، حسن المحاضرة ٣٣-٢/٣٢؛ ابن رافع، الوافيات، )٣٨٠( ٣/١٦٠ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٥٦٧
 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٥٦٨
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  .سنة سبع وأربعين وسبع مائة توفي في ليلة الجمعة مستهل شهر رمضان
  

أخبرنا عمر بن حسين إجازة، أخبرنا عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني، أخبرنا أبو طاهر المبارك بن المبارك بن 
وأخبرنا عاليا أبو ) ح(هبة اهللا بن المعطوش، أخبرنا الحافظ أبو البركات عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد األنماطي، 

هيم العسقالني إجازة إن لم يكن سماعا، عن علي بن الحسين بن علي النجار، كذلك أخبرنا أبو الفضل النون بن إبرا
: محمد بن ناصر الحافظ، وأبو بكر محمد بن عبيد اهللا بن الزاغوني، والمبارك الشهرزوري أبو الكرم إجازة منهم، قاال

ا عمر بن إبراهيم بن أحمد بن كثير الكناني، حدثنا أخبرنا أبو محمد عبد اهللا بن محمد بن هزارمرد الخطيب، أخبرن
أبو القاسم عبد اهللا بن محمد بن عبد العزيز البغوي، حدثنا أبو خثيمة زهير بن حرب، حدثنا سفيان بن عيينة، عن 

ِديَث َعْن َرُسوِل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه ِإنُكْم َتْزُعُموَن َأن َأَبا ُهَرْيَرَة ُيْكِثُر اْلحَ : الزهري، عن األعرج، سمعت أبا هريرة يقول
للِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َعَلى ِمْلِء َبْطِني َوَكاَن اْلُمَهاِجُروَن َيْشَغُلُهم َواللُه اْلَمْوِعُد ُكْنُت َرُجًال ِمْسِكيًنا َأْخُدُم َرُسوَل ا َوَسلمَ 

ْفقُ  ُه َعلَ  ٥٦٩الصى اللِه َصلمَ ِفي اْألَْسَواِق َوَكاَنْت اْألَْنَصاُر َيْشَغُلُهم اْلِقَياُم َعَلى َأْمَواِلِهم َفَقاَل َرُسوُل اللَيْبُسْط َمْن «: ْيِه َوَسل
  .َفَبَسْطُت َثْوِبي َحتى َقَضى َحِديَثُه ثُم َضَمْمُتَها ِإَلي َفَما َنِسيُت َشْيًئا َسِمْعُتُه َبْعدُ » .َثْوَبُه َفَلْن َيْنَسى َشْيًئا َسِمَعُه ِمني

  
  .عن أبي خثيمة فوافقناه بعلو ٥٧٠رواه مسلم  

  
  ]أ/٥٣[ 

 بن أحمد بن إبراهيم بن منصور بن اهللا عمر بن عبد الرحيم بن أبي القاسم بن عبد .١٨٧

سمع من المعين الدمشقي، وابن عّزون، وابن رشيق، وسمع  ٥٧١حيدر الجزري أبو محمد شرف الدين الصوفي الخياط،
مولده سنة سبع وأربعين وستمائة، وتوفي سابع  ٥٧٢.، ومشيخة ابن كليبد اللطيف مشيخته الصغرىمن النجيب عب

  ٥٧٣...عشر شعبان من سنة ثمان وعشرين وسبع مائة

   
 ٥٧٤،الواحد بن عبد الرحمن بن عبد الواحد بن هالل األزديعمر بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد  .١٨٨

نة أربع وستين وستمائة، وسمع من مظفر بن عمر الجزري، وأبي العباس مزمل بن محمد المالسيني، ومحمد ولد س

                                                           
 .١٠/٢٠٠لسان العرب، . التبايع: الصفق ٥٦٩
  .١٣/١٣٤مسند أحمد : انظر كذلك. ٤/١٩٣٩ صحيح مسلم ٥٧٠
 . ٢/٢٤٤الفاسي، ذيل التقييد : مته فيترج ٥٧١
وهذا نقال عن ." قلت وسمع على أحمد بن عبد الدائم مشيخته تخريج ابن الظاهري: "جاء على الهامش بخط محمد مرتضى الزبيدي ٥٧٢

 .ترجمته الواردة في ذيل التقييد
 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٥٧٣
؛ ٣/٦٣٩؛ الصفدي، أعيان العصر ٢٢/٣١٨؛ الصفدي، الوافي بالوفيات )٤٠١( ٣/١٧١ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٥٧٤

 .٢/٧٣الذهبي، معجم الشيوخ 
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جمع تمام،  ٥٧٥، ومسند أبي الُعَشراءبن عبد المنعم، وسمع من أبي اليسر األول والثاني من حديث الجصاص
  .مات في حادي عشر رجب من سنة ثالث وثالثين وسبع مائة. وغيرهم، وحدث

  
أخبرنا عمر بن عبد العزيز بن هالل إذنا، أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، أخبرنا بركات بن إبراهيم، أخبرنا علي بن 

هللا الربعي، أخبرنا ابن أبي داود، حدثنا المسلم السلمي، أخبرنا أبو القاسم بن محمد الرازي، أخبرنا محمد بن عبد ا
أبي، حدثنا محمد بن عمرو الرازي، حدثنا عبد الرحمن بن قيس، حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي العشراء، عن أبيه، 

  .ُسِئَل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن العتيرة فحسنها: قال
  

أخبرناه أعلى من هذا بدرجتين أحمد بن أبي طالب إذنا، عن عبد اهللا بن عمر، أنبأنا أبو الوقت، أخبرنا عبد الرحمن 
بن عفيف، أخبرنا منصور بن خالد الذهلي، أخبرنا أبو بكر محمد بن بكر بن عبد الرزاق، حدثنا أبو داود سليمان بن 

  .األشعث السجستاني فذكره
  .كما سقناه ٥٧٦تفّرد به أبو داود  

  
 عز الدين ابن الكمال عمر بن عبيد اهللا بن أحمد بن عمر بن الشيخ أبي عمر المقدسي .١٨٩

، وسمع أيضا من القاضي شمس الدين أبي عمر، والفخر حضر على ابن عبد الدائم جزء ابن الفرات ٥٧٧الماوردي،
خّرج له ابن سعد مشيخة، وحج مرات، وكانت . علي، وأبي بكر الهروي، وفاطمة بنت الملك المحّسن وغيرهم، وحدث

 .جمادى اآلخرة من سنة ثالث وثالثين وسبع مائةوفاته في ثالث 

  
  ]ب/٥٣[

تخريج  هسمع من سبط السلفي مشيخت ٥٧٨،عمر بن محمد بن يحيى بن عثمان بن سعيد الُعتبي القرشي .١٩٠
، ، والتوكل البن أبي الدنيا، وحديث منصور بن عمار، والدعاء للمحامليمنصور بن سليم، وجزء سفيان بن عيينة

مات سنة أربع وعشرين وسبع . ، وسمع من أبي بكر السفاقسي وغيرهما، وحدث قديماوبعض الشكر البن أبي الدنيا
  ٥٧٩...ستمائةمائة، ومولده كما كتب بخطه في سادس ذي الحجة سنة تسع وثالثين و 

  
  ٥٨٠،عيسى بن عبد الكريم بن عساكر بن سعد بن أحمد بن محمد بن سليم بن مكتوم .١٩١

                                                           
 .٤١٤/١٠٢٣أ�و ا���(م ا�رازي، �و@� (�'  ٥٧٥
 . ١/٤(�ن أ�� داود  ٥٧٦
 .٢/٧٧؛ الذهبي، معجم الشيوخ )٤١١( ١٧٥-٣/١٧٤ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٥٧٧
؛ ٢٣/٢٧؛ الصفدي، الوافي بالوفيات ٦/٦٤؛ ابن العماد، شذرات الذهب )٤٦٢( ٣/١٩١ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٥٧٨

  .١٤/٣١٠؛ الذهبي، تاريخ اإلسالم ٤/٦٩؛ الذهبي، العبر ٣/٦٥٠الصفدي، أعيان العصر 
 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٥٧٩
؛ الذهبي، ٢٦٣- ٢/٢٦٢؛ الفاسي، ذيل التقييد ٣٨٤-٣/٣٨٣؛ ابن رافع، الوفيات )٤٩٧( ٣/٢٠٤ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٥٨٠

  .٣١٩-٣١٥؛ السبكي، معجم الشيوخ ١/٧٦؛ ابن فهد، لحظ األلحاظ ٤/١٢٣العبر 
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ت، وغير ذلك، وسمع أيضا من علي بن األوحد، ، وعاشر الحنائّيا، وجزء الكوفيالرحلة للخطيب سمع من أبي اليسر
ة، وتوفي في ذي مولده في شعبان سنة ثمان وخمسين وستمائ. وحدث ٥٨١والمجد بن عساكر، وأبي بكر العامري،

  ٥٨٢...القعدة سنة إحدى وأربعين وسبع مائة

  
  حضرت على ابن ٥٨٣المدعوة ست العرب، عائشة بنت علي بن عمر الصنهاجي .١٩٢

ومولدها . ، وسمعت من النجيب، والمعين الدمشقي وغيرهما، وحدثت، ومشيخة الرازيعّالق اآلباء واألبناء للمنجنيقي
  ٥٨٤...في ذي الحجة سنة ستين وستمائة، وتوفيت مستهل ربيع األول سنة تسع وثالثين وسبع مائة

  
  الغين

  سمع من النجيب فضائل شعبان البن ٥٨٥،د اهللا الخزنداري البدريُغلُبك بن عب .١٩٣
توفي في ذي القعدة . ، وغير ذلك، وسمع أيضا من العز وغيرهومن مسند أحمداألخضر، والثالث من أبدال النجيب، 

 .سنة إحدى وأربعين وسبع مائة

  
  ]أ/٥٤[ 

  الفاء

  سمع من ابن عبد الدائم األول من ٥٨٦أبو محمد الدالل، فارس بن أبي فراس الجعبري .١٩٤
الناصح  ، ومن عبد الوهاب بنوالمشيخة الظاهرية ٥٨٧،، واألول من حديث الدير عاقوليحديث أبي بكر بن نجيح

 .مات في ثامن عشرين شعبان من سنة ست وثالثين وسبع مائة. وغيره

  
أخبرنا أحمد بن عبد الدائم، أخبرنا أحمد بن حمزة بن علي بن الحسن : أخبرنا فارس الجعبري وغيره إجازة، قالوا

لقاضي أبو بكر يوسف الحسين الموازيني، أخبرنا جدي، أخبرنا أبو الحسين محمد بن عبد الرحمن التميمي، أخبرنا ا
بن القاسم، أخبرنا أبو يعلى، حدثنا عباد بن موسى الختلي، حدثنا القاسم بن مالك، حدثنا أيوب بن عائذ الطائي، عن 

                                                           
د �ن �(�ن ا�"�ري ٥٨١� .;�د J �ن 
 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٥٨٢
؛ الزركلي، ٢٥٠-١/٢٤٩؛ ابن رافع، الوفيات ٢/٣٨٠؛ الفاسي، ذيل التقييد )٢٠٨٩( ٢/٢٣٧ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمتها في ٥٨٣

  . ٣/٢٤٠األعالم 
 . بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٥٨٤
جاء في الدرر أنه . ١/٣٧٨الوفيات ؛ ابن رافع، ٢/٢٦٥؛ الفاسي، ذيل التقييد )٥٢٧( ٣/٢١٨ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٥٨٥

، وورد في الوفيات أنه مات في رمضان ٧٤١، وجاء في ذيل التقييد أنه مات في شوال سنة ٧٤١/١٣٤١مات في رمضان أو شوال سنة 
  .٧٤١سنة 

  ؛ ١٠٠- ٢/٩٩؛ الذهبي، معجم الشيوخ ٤/٢٥؛ الصفدي، أعيان العصر )٥٣٢( ٣/٢١٩ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٥٨٦
 .٣٩٠-٢٠/٣٨٩الذهبي، تاريخ اإلسالم . ٢٧٨/٨٩١أبو يحيى عبد الكريم ابن الهيثم المحدث البغدادي، توفي سنة  ٥٨٧
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َالَة َعَلى ِلَساِن َنِبيُكْم ِفي اْلحَ : بكير بن األخنس، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال َفَرَض الص َوَجل َه َعزالل َضِر ِإن
  .، َوِفي السَفِر َرْكَعَتْيِن، َوِفي اْلَخْوِف َرْكَعةً َأْرَبًعا

عن يعقوب  ٥٨٩في صحيحه عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو بن محمد الناقد، والنسائي ٥٨٨أخرجه مسلم  
  . بن ماهان ثالثتهم عن القاسم بن مالك فوقع لنا بدال لهما

  
  ولدت ٥٩٠،فاطمة بنت العز إبراهيم بن عبد اهللا بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة .١٩٥

سنة أربع وخمسين وستمائة، وأجاز لها محمد بن عبد الهادي، وخطيب مردا فكانت آخر من حّدث عنهم في الدنيا، 
وانتخاب  الفرات وجزء ابن عرفة ٥٩١)ابن(دائم جزء ، ومن ابن عبد الوسمعت من إبراهيم بن خليل نسخة أبي ُمْسِهر

لفي وشهدة واحد  ٥٩٢البنه، الطبراني ماتت في شوال سنة سبع وأربعين وسبع مائة وهي آخر من كان بينها وبين الس
 .بإجازتين

  
أخبرنا أبو الفرج بن أبي الفتح : إجازة، أن أحمد بن عبد الدائم أخبرهم ٥٩٤فاطمة بنت العز إبراهيم وغيرها ٥٩٣أخبرتنا

وأخبرنا علي بن عمر الصوفي قراءة عليه وأنا أسمع، أخبرنا عبد الرحمن ) ح(اآلجري، أخبرنا علي بن أبي طالب، 
مد الحافظ سماعا، أخبرنا أبو القاسم الربعي في بن مكي بن عبد الرحمن الحاسب، أخبرنا أبو طاهر أحمد بن مح

أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد بن محمد بن مخلد، أخبرنا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصفار، : آخرين، قالوا
أخبرنا الحسن بن عرفة بن بريد العبدي، حدثنا يونس بن محمد المؤدب، حدثنا إبراهيم بن سعد، حدثني محمد بن 

   ٥٩٦...٥٩٥».َما َأْسَكَر َكِثْيُرُه َفَقِلْيُلُه َحَرامٌ «: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حاق، عن نافع، عن ابن عمر قالإس
  
  ٥٩٧...]ب/٥٤[
  
  ]أ/٥٥[

                                                           
  .١/٤٧٩ صحيح مسلم ٥٨٨
 .٤/٦٦مسند أحمد : انظر كذلك. ٣/١١٩سنن النسائي  ٥٨٩
؛ ٦٠٧- ٦٠١؛ السبكي، معجم الشيوخ ٢/٣٦؛ ابن رافع، الوافي بالوفيات، )٥٣٦( ٣/٢٢٠ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمتها في ٥٩٠

 .٤/٢٦الصفدي، أعيان العصر 
 .سقطت من األصل ٥٩١
 .هو أبي ذر على ابن فارس ٥٩٢
  .الصحيح ما أثبتهو " أخبرنا"جاء في المخطوطة  ٥٩٣
  .يح ما أثبتهالصحو " وغيره"جاء في المخطوطة  ٥٩٤
؛ مسند أحمد ٣/٣٢٧؛ سنن أبي داود ٢/١١٢٤؛ سنن ابن ماجة ٨/٣٠٠؛ سنن النسائي ٤/٢٩٢سنن الترمذي : انظر من وجوه مختلفة ٥٩٥
٢٣/٥١ .  
 .بّيض المصنف ولم يعد إليه ٥٩٦
  .تماما فارغةصفحة  ٥٩٧
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  التاسع من معجم الشيخة مريم
...٥٩٨   
  
  ]ب/٥٥[

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
  ولدت في حدود ٥٩٩،فاطمة بنت عبد الدائم بن أحمد بن عبد الدائم بن يعمر المقدسي .١٩٦

 ، وجزء ابن عرفة، وسمعت منه جزء أيوبأحمد جزء ابن الفراتسنة تسع وخمسين وستمائة، حضرت على جدها 
وسمعت أيضا من الشيخ شمس الدين وابن أخيه العز إبراهيم، والفخر علي،  ، وغير ذلك،والمشيخة وأربعين اآلجري

 .ماتت في شهر رمضان سنة أربع وثالثين وسبع مائة. وابن الكمال وغيرهم، وحدثت

  
أخبرتنا فاطمة بنت عبد الدائم بن أحمد بن عبد الدائم إجازة، أخبرنا جدي، أخبرنا أحمد بن حمزة، أخبرنا جدي علي 

الحسن، أخبرنا محمد بن عبد الرحمن، أخبرنا يوسف بن القاسم، أخبرنا أبو يعلى، حدثنا علي بن الحسين بن 
الخواص، حدثنا بقية بن الوليد، عن الوضين بن عطاء، عن محفوظ بن علقمة، عن عبد الرحمن بن عائذ، عن علي 

َفِإَذا َناَمِت  ٦٠١السهِ  ٦٠٠إنما اْلَعْيُن ِوَكاءُ «: لمقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وس: بن أبي طالب رضي اهللا عنه قال
  ».اْلِوَكاءُ  ٦٠٢اْلَعْيُن اْسَتْطَلقَ 
  .عن محمد بن مصفى، كلهم عن بقية فوقع لنا بدال لهما ٦٠٤ماجةعن حيوة بن شريح وغيره، وابن  ٦٠٣رواه أبو داود

  
  حضرت على ٦٠٦أخت خديجة المتقدمة، ٦٠٥،فخراور فاطمة بنت فخراور بن محمد بن .١٩٧

، وعلى ابن عزون الجمعة عالق جزء البطاقة ٦٠٨بن)ا(وعلى  ٦٠٧،عبد الرحمن بن يوسف المنبجي جزء ابن ثرثال
ماتت في نصف شوال سنة ثالث . ، وسمعت من آخرين، وحدثت، والناسخ والمنسوخ البن ثابت النحويللنسائي

  ٦١٠...٦٠٩.ين وسبع مائةوثالث

                                                           
 .عادة تكون الصفحة األولى من بداية كل جزء من أجزاء المعجم فارغة ٥٩٨
 .٢/٣٨٦؛ الفاسي، ذيل التقييد )٥٥٠( ٣/٢٢٣ابن حجر، الدرر الكامنة : فيترجمتها  ٥٩٩
  .الخيط الذي تشد به الصرة والكيس وغيرهما: الِوكاء ٦٠٠
  .حلقة الدبر: السه ٦٠١
  .انحل: استطلق ٦٠٢
 .١/٥٢سنن أبي داود  ٦٠٣
 .١/١٦١سنن ابن ماجة  ٦٠٤
 . ٦٢٠-٦١٦؛ السبكي، معجم الشيوخ )٥٦٧( ٢٢٧-٣/٢٢٦ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمتها في ٦٠٥
 .٩٥انظر الترجمة رقم  ٦٠٦
 .٤٠٨/١٠١٨أحمد بن عبد العزيز بن أحمد بن حامد البغدادي، توفي سنة : أبو الحسن ٦٠٧
�طت ا��ف ن ا��ل (	وا ٦٠٨). 
 ."هـ ٦٥٨/١٢٥٩ولدت سنة : "جاء في الدرر الكامنة ٦٠٩
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  سمعت من ٦١١الملقبة بست الفقهاء، فاطمة بنت محمد بن محمد بن إسماعيل البكري .١٩٨

، وغير ذلك، وسمعت أيضا من النجيب ، ونسخة إبراهيم بن سعدعبد اهللا بن عبد الواحد بن عالق مشيخة الرازي
  ٦١٢...الحراني

مولدها في نصف شعبان سنة خمس وسبعين وستمائة، وتوفيت في رابع عشر رمضان سنة سبع وأربعين وسبع 
  . ٦١٣)مائة(
  

عبد الواحد بن  ]أ/٥٦[ري الفيومي إجازة، أخبرنا عبد اهللا بن أخبرتنا فاطمة بنت محمد بن محمد بن إسماعيل البك
عالق، أخبرنا هبة اهللا بن علي بن مسعود، أخبرنا مرشد بن يحيى بن القاسم، أخبرنا علي بن ربيعة التميمي، أخبرنا 

اتب الليث، الحسن بن رشيق العسكري، أخبرنا محمد بن عبد السالم السراج، حدثنا أبو صالح عبد اهللا بن صالح ك
: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدثني إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد، عن أبيه أنه قال

َم َعَلْيِهْم ِمْن َأْجِل َمْسَأَلِتهِ َمْن َسَأَل َعْن  ِإن َأْعَظَم اْلُمْسِلِميَن ِفي اْلُمْسِلِميَن ُجْرًما« ْم َعَلى اْلُمْسِلِميَن َفُحر َشْيٍء َلْم ُيَحر.«  
  .عن يحيى بن يحيى التميمي، عن إبراهيم بن سعد، فوقع لنا بدال له عاليا ٦١٤رواه مسلم  

  
  فاطمة بنت محمد بن محمد بن جبريل بن أبي الفوارس بن أحمد بن علي بن خالد .١٩٩

، ومن ابن سمعت من المعين الدمشقي، وابن عزون الجمعة للنسائي ٦١٥الديُنوري أم الحسن المدعوة ست العجم،
، والجمعة ، واآلباء واألبناء للمنجنيقي، ومجلس البطاقةتخريج ابن الحبيلي، ونسخة إبراهيم بن سعد عالق مشيخته

، ، وسداسياته، ومشيخة الرازي، وجزء كاكو، وجزء الُقُدوريأيضا، والمحنة والرد على أهل األهواء لمحمد بن جرير
 ومن النجيب وأخيه العز وأبي المحاسن اليغموري، وأجاز لها أحمد بن عبد الدائم، والكرماني وغيرهما، وكانت كثيرة

مولدها في جمادى اآلخرة سنة إحدى وستين وستمائة، وتوفيت في تاسع عشر شهر رمضان سنة سبع . السماعات
  ٦١٦...وثالثين وسبع مائة

  
   ٦١٨...٦١٧فاطمة بنت محمد بن النعمان .٢٠٠

  

                                                                                                                                                                             
  .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٦١٠
  . ٢/٣٩٢؛ الفاسي، ذيل التقييد )٥٧٠( ٣/٢٢٧ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمتها في ٦١١
 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٦١٢
  .سقطت كلمة مائة من األصل ٦١٣
 .٤/٢٠١؛ سنن أبي داود ٩/٩٥ صحيح البخاري: انظر كذلك. ٤/١٨٣١ صحيح مسلم ٦١٤
 .٦٢٧-٦٢٤؛ السبكي، معجم الشيوخ )٥٧١( ٢٢٨-٣/٢٢٧ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمتها في ٦١٥
  .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٦١٦
  ).٥٧٢( ٣/٢٢٨ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمتها في ٦١٧
  . بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٦١٨
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  القاف

  ولد سنة أربع وخمسين وستمائة، وسمع ٦١٩،بن أبي عبد اهللاأبو القاسم بن عبد السالم  .٢٠١
توفي . بن األوحد وطائفة، وكان شاهداتخريج ابن الظاهري، ومن ابن أبي اليسر والزين  من ابن عبد الدائم مشيخته

 .في ذي الحجة سنة ثمان وعشرين وسبع مائة

  
أخبرنا أبو القاسم بن عبد السالم بن المصلي الشاهد إجازة، أخبرنا أبو العباس بن بكير الناسخ، أخبرنا أبو الحسين 

الرحمن، أخبرنا يوسف بن القاسم القاضي السلمي، أخبرنا أبو الحسن علي بن الحسن الموازيني، أخبرنا محمد بن عبد 
حدثنا عبد اهللا بن إدريس عن موسى الجهني،  ٦٢٠حضورا، أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا علي بن الحسن

َأْنَت ِمني ِبَمْنِزَلِة «: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعلي: عن فاطمة بنت علي، عن أسماء بنت عميس قالت
  ».ِمْن ُموَسى، ِإال َأنُه َال َنِبي َبْعِديَهاُروَن 

  .عن عمرو بن علي، عن يحيى، عن موسى، فوقع لنا عاليا ٦٢١رواه الترمذي
  

  ]ب/٥٦[

  الكاف

   ٦٢٣...٦٢٢كافور فتى محمد بن منصور الجوهري .٢٠٢
  ٦٢٤ ...توفي يوم السبت مستهل شوال سنة أربع وعشرين وسبع مائة

  
  الالم

   ٦٢٦ ...٦٢٥فتاة الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد لوزة بنت عبد اهللا .٢٠٣
   ٦٢٧ ...سمعت بقراءة موالها من العز الحراني وغيره

  
) ح(إذنا، أخبرنا عبد العزيز بن عبد المنعم الحراني، عن القاسم بن عبد اهللا بن عمر الصفار،  ٦٢٨...أخبرتنا لويزة

وأخبرنا محمد بن أحمد بن أبي الهيجاء الزراد إجازة مكاتبة، أّن الحافظ أبا علي الحسن بن محمد بن محمد بن محمد 

                                                           
  . ٤٢٦-٢/٤٢٥، الذهبي، معجم الشيوخ ١٤/٧٦٩؛ الذهبي، تاريخ اإلسالم )٦٦٩( ٣/٢٥٩ابن حجر، الدرر الكامنة : مته فيترج ٦١٩
  .كلمة مشطوبة ٦٢٠
؛ مسند ١/٤٥؛ سنن ابن ماجة ٤/١٨٧٠ ؛ صحيح مسلم٦/٣ صحيح البخاري: انظر كذلك من طرق أخرى. ٥/٦٤١سنن الترمذي  ٦٢١

  .١٥/١٥؛ صحيح ابن حبان ٤٥/١٤أحمد 
 .لم نعثر على ترجمة له فيما بين أيدينا من مصادر ٦٢٢
 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٦٢٣
 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٦٢٤
 .نة خمس وعشرين وسبع مائةماتت في ذي القعدة س). ٧١٦( ٣/٢٧٢ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمتها في ٦٢٥
  .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٦٢٦
 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٦٢٧
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أبو األسعد هبة الرحمن بن عبد الواحد بن عبد الكريم أخبرنا القاسم بن عبد اهللا بن عمر سماعا، أخبرنا : البكري أخبره
وأنبأتنا زينب بنت الكمال أحمد بن عبد الرحيم، عن عبد الخالق بن أنجب بن المعمر، عن أبي ) ح(القشيري، 

ي األسعد، أخبرنا عبد الحميد بن عبد الرحمن البحيري، أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن الحسن اإلسفراييني، حدثنا خال
أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الحافظ، حدثنا موسى بن إسحاق الكوفي، حدثنا حفص بن عباس، حدثنا 

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: األعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، وعن أبي صالح، عن أبي هريرة قال
َفِإَذا َقاُلوا َذِلَك َعَصُموا ِمني ِدَماَءُهْم َوَأْمَواَلُهْم ِإال ِبَحقَها، َوِحَساُبُهْم   ِإَلَه ِإال اُهللا،َال : ُأِمْرُت َأْن ُأَقاِتَل الناَس َحتى َيُقوُلوا«

   ٦٢٩».َعَلى اهللاِ 
، حدثنا الوليد بن القاسم، حدثنا يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن وبه قال حدثنا ابن الجنيد الدقاق

  ."بحقها"النبي صلى اهللا عليه وسلم بمثله، إال أنه لم يقل 
  الميم

  من اسمه محمد

، وغير ذلك، وسمع من النجيب المسلسل باألولية ٦٣١...٦٣٠،محمد بن إبراهيم بن حيدرة بن القماح الشافعي .٢٠٤
تخريجه لنفسه وأشياء، ومولده كما كتب بخطه في مستهل ذي القعدة سنة ست وخمسين  ومن الرشيد العّطار ثمانياته

  .وستمائة
  ]أ/٥٧[

 

   ٦٣٣ ...٦٣٢،محمد بن إبراهيم بن داود بن العّطار .٢٠٥
  سمع من ٦٣٤الطبيب صالح الدين بن البرهان، ائحيمحمد بن إبراهيم بن سليمان الجر  .٢٠٦

علي بن عيسى بن القيم، والحافظ شرف الدين الدمياطي، وسمع البردة من ناظمها، وحدث، واشتغل بالمقبول، وبرع 
مولده في ذي الحجة من سنة خمس وسبعين وستمائة، وتوفي في الثامن . الدولة الناصريةفي الطب ورأسه في 

  ٦٣٥...والعشرين من جمادى األولى سنة ثالث وأربعين وسبع مائة

  
                                                                                                                                                                             

 .كلمة غير مقروءة ٦٢٨
؛ سنن النسائي ٥/٤٣٩؛ سنن الترمذي ٣/٤٤؛ سنن أبي داود ١/٥٢ ؛ صحيح مسلم١/١٠٥ صحيح البخاري: انظر من وجوه مختلفة ٦٢٩
  .١/٤٤٩؛ صحيح ابن حبان ١/١١٧الحاكم؛ مستدرك ١٥/٢٨٦؛ مسند أحمد ٢/١٢٩٥؛ سنن ابن ماجة ٦/٤

د �ن أ�د �ن إ�راھ�م، @&"&1 (�ط (	وا ن ا���(6 ٦٣٠� 1��"ظم �ر> �@ 1-٣/٣٠٣ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في. ورد ا(
؛ الصفدي، ٥/٣٢٥؛ الزركلي، األعالم ٤/١٢٢؛ الذهبي، العبر ١٣٢-٦/١٣١شذرات الذهب ؛ ١/٣٤؛ الفاسي، ذيل التقييد )٨١٥( ٣٠٤

مات في العشرين من شهر . ٢٢٦- ٨/٢٢٥؛ كحالة، معجم المؤلفين ٣٤٤-١/٣٤٣؛ السبكي، معجم الشيوخ ٣٥٧-١/٣٥٥أعيان العصر 
  . ربيع اآلخر سنة إحدى وأربعين وسبع مائة

 .يهبّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إل ٦٣١
 . ٧٣٢/١٣٣١مات في ذي الحجة سنة . ٢/١٢٩؛ الذهبي، معجم الشيوخ )٧٤١( ٣/٢٧٩ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٦٣٢
  .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٦٣٣
 .٢٢٥-٤/٢٢٢؛ ابن رافع، الوفيات )٧٦٥( ٢٢٩-٣/٢٢٨ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٦٣٤
 .عد إليهبّيض المصنف بعد هذا ولم ي ٦٣٥
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   ٦٣٧ ...٦٣٦بن أبي عمر محمد بن إبراهيم بن عبد اهللا .٢٠٧
  
   ٦٣٩ ...٦٣٨محمد بن إبراهيم بن عبد الغني األنصاري .٢٠٨

  
   ٦٤١ ...٦٤٠محمد بن أحمد بن تمام الحنبلي .٢٠٩
سمع من الحافظ  ٦٤٢أبو عبد اهللا، محمد بن أحمد بن عبد الخالق بن علي بن سالم بن مكي التقي الصائغ .٢١٠

، ومن مشيخته، وسمع من الكمال الضرير عوالي ، ومن النجيب أجزاء من سنن أبي داودرشيد الدين العّطار ثمانياته
  ٦٤٤.والشاطبية في القراءات ٦٤٣،مالك البن صخر

  
  ]ب/٥٧[

٦٤٥الخياط، محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد عياش بن حامد بن خلف المقدسي .٢١١
 

على ابن عبد الدائم، وفي الرابعة  في الثانية على ابن عبد الدائم ثمانية أحاديث من حديث ابن شاتيل ٦٤٦حضر
. ، ومن ابن أبي عمر وغيرهما، وحدث، وسمع من ابن أبي اليسر عوالي مالك للخطيبوجزء أيوب صحيح مسلم

  ٦٤٧ ...ائةمات في سابع عشرين جمادى األولى سنة سبع وثالثين وسبع م

  
   ٦٤٩ ...٦٤٨محمد بن أحمد بن عبد الشيخي العمري .٢١٢

                                                           
؛ الذهبي، العبر ٢/٥٢؛ ابن رافع، الوفيات ١/٨٩؛ الفاسي، ذيل التقييد )٧٦٤( ٢٨٨-٣/٢٨٧ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٦٣٦
مات في رمضان سنة . ٤/٢٣٣؛ الصفدي، أعيان العصر ٦/١٥٧؛ ابن العماد، شذرات الذهب ٢/١٣١؛ الذهبي، معجم الشيوخ ٤/١٤٧

٧٤٨/١٣٤٧.  
  .نف بعد هذا ولم يعد إليهبّيض المص ٦٣٧
  .٧٢٩/١٣٢٨مات في ذي القعدة سنة . ١٣٣-٢/١٣٢؛ الذهبي، معجم الشيوخ )٧٥٨( ٣/٢٨٦ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٦٣٨
  .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٦٣٩
الصفدي، الوافي بالوفيات ؛ ٢٧٣-٤/٢٧٢؛ الصفدي، أعيان العصر )٨٣٥( ٣١٢-٣/٣١١ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٦٤٠
؛ ابن العماد، شذرات الذهب ١٢٢-٤/١٢١؛ الذهبي، العبر ١/٤١؛ الفاسي، ذيل التقييد ٣٥٤-١/٣٥٣؛ ابن رافع، الوفيات ٢/١٠٧
  . ٧٤١/١٣٤١مات سنة . ٣٤٧-١/٣٤٣؛ السبكي، معجم الشيوخ ٦/١٣١

 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٦٤١
؛ ٦/٦٩؛ ابن العماد، شذرات الذهب ٥١- ١/٥٠؛ الفاسي، ذيل التقييد )٨٦٢( ٣٢١-٣/٣٢٠الكامنة ابن حجر، الدرر : ترجمته في ٦٤٢

؛ الذهبي، العبر ١٤/١٣٨؛ ابن كثير، البداية والنهاية ٢٥١-٤/٢٥٠؛ الصفدي، أعيان العصر ١٠٤-٢/١٠٣الصفدي، الوافي بالوفيات 
  .٧١؛ الوادي آشي، البرنامج ٨/٢٧٣؛ كحالة، معجم المؤلفين ١/٥٠٨؛ السيوطي، حسن المحاضرة ٤/٧٣

  .أبو الحسن محمد بن علي بن صخر ٦٤٣
  ." ٧٢٥، ومات في صفر سنة ٦٣٦مولده في جمادى األولى سنة : قلت"جاء في هامش أسفل الصفحة بخط مرتضى الزبيدي،  ٦٤٤
 .١٢٨؛ الوادي آشي، البرنامج ١/٥٠الفاسي، ذيل التقييد : ترجمته في ٦٤٥
  .>�ءت )&' �1 �"د �/ر، @&"&	� ز��دة ٦٤٦
 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٦٤٧
  .لم نعثر على ترجمة له فيما بين أيدينا من مصادر ٦٤٨
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   ٦٥١ ...٦٥٠محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي .٢١٣

  
  سمع من عمر ٦٥٢أبو عبد اهللا المقرئ، محمد بن أحمد بن علي بن غدير الواسطي .٢١٤

ولد في حدود سنة سبعين وستمائة بواسط، ومات في الرابع عشر . الفاروثي، وقرأ عليه القراءات ٦٥٣...القواس، والعز
  ٦٥٤ ...من المحرم سنة تسع وثالثين وسبع مائة

  
  ولد ٦٥٦،القنوي الصالحي ٦٥٥محمد بن أحمد بن منعة بن مطرف بن طريف بن َذِريح .٢١٥

، وسمع من إبراهيم بن الحق بن خلف جزء الحسن بن عرفة عبدسنة خمس وثالثين وستمائة تقريبا، وحضر على 
، ومن المرسي واليلداني، وغيرهم، وأجاز له الحافظ يوسف بن خليل اآلدمي، ويعيش النحوي، خليل نسخة أبي ُمْسِهر

توفي في أوائل المحرم سنة . والضياء المقدسي، وٕابراهيم بن بركات الخشوعي، وغيرهم، وحدث بالكثير، وعّمر، وتفّرد
 .سبع وعشرين وسبع مائة

  
  ]أ/٥٨[

أخبرنا محمد بن أحمد بن منعة إجازة، أخبرنا عبد الحق بن خلف حضورا، أخبرنا أبو الفتح أحمد بن أبي الوفاء بن 
وأخبرنا علي بن عمر سماعا، أخبرنا عبد الرحمن بن مكي، أخبرنا ) ح(عبد الرحمن، أخبرنا علي بن أحمد الرزاز، 

 لفي، أخبرنا أبو القاسم الربعي في آخرين ببغداد، قالواجدي ألمي الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد الس :
أخبرنا محمد بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن مخلد، أخبرنا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل النحوي، حدثنا الحسن 

س، عن عائشة بن عرفة حدثنا ُعَبيس بن مرحوم بن عبد العزيز العّطار، حدثنا أبو عمران الجوني، عن يزيد بن بابنو 

                                                                                                                                                                             
  .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٦٤٩
بالوفيات  ؛ الصفدي، الوافي٢٩٦-٤/٢٨٨؛ الصفدي، أعيان العصر )٨٩٤( ٣٣٧-٣/٣٣٦ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٦٥٠
؛ الزركلي، األعالم ١/٥٠؛ الذهبي، معجم المحدثين ٢٩١-٨/٢٨٩؛ كحالة، معجم المؤلفين ٥٦-٢/٥٥؛ ابن رافع، الوفيات ١١٨-٢/١١٤
٥/٣٢٦ .  

 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٦٥١
؛ الذهبي، ١/٢٣٩الوفيات  ؛ ابن رافع،١/٥٠٦؛ السيوطي، حسن المحاضرة )٩٠٧( ٣/٣٤٣ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٦٥٢

  .١٥٠-٢/١٤٩معجم الشيوخ 
  . كلمة مطموسة في األصل، وهو العز أحمد بن إبراهيم الفاروثي ٦٥٣
  .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٦٥٤
  ).٩٧٤( ٣/٣٦٩ابن حجر، الدرر الكامنة . ورد في الدرر منيع واألشيع ذريح ٦٥٥
؛ ٢/١٠٥؛ الصفدي، الوافي بالوفيات ٦/٧٧؛ ابن العماد، شذرات الذهب )٩٧٤( ٣/٣٦٩ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٦٥٦

؛ ١٤/٢٨٤؛ الذهبي، تاريخ اإلسالم ١٦٧-٢/١٦٣؛ الذهبي، معجم الشيوخ ٤/٨٠؛ الذهبي، العبر ٢٥٥-٤/٢٥٤الصفدي، أعيان العصر 
  .١٢٧الوادي آشي، البرنامج 
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، َوَوَضَع َيَدُه َعَلى َأن َأَبا َبْكٍر َدَخَل َعَلى النِبي صلى اهللا عليه وسلم َبْعَد َوَفاِتِه َفَوَضَع َفاُه َبْيَن َعْيَنْيهِ : رضي اهللا عنها
  ٦٥٧.َواَنِبياُه، َواَخِليَالُه، َواَصِفياهُ : ُصْدِغِه، َوَقالَ 

  
  سمع من أبي اليسر األول من حديث ٦٥٨أبو عبد اهللا،  محمد بن أحمد بن منير الذهبي .٢١٦

من مسند  ٦٥٩له، وسمع من عمر الكرماني الثامن والتاسع ، والرحلة، والجامع للخطيبالجصاص، وسابع الحنائيات
 .توفي في ثاني عشر شعبان من سنة ثمان وثالثين وسبع مائة. وحدث، أبي عوانة

  
أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن أبي اليسر، أخبرنا أبو  ٦٦٠أخبرنا أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن منير الذهبي القّواس،

   ٦٦١...طاهر بركات بن الخشوعي
   
  المسند العالم شمس الدين بن محمد بن أحمد بن أبي الهيجاء بن أبي المعالي .٢١٧

ولد سنة ست وأربعين وستمائة، وسمع الكثير فمن ذلك على الحافظ أبي علي البكري كتاب التقاسيم  ٦٦٢الزراد،
، وسمع على ، ومن المختصر البن خزيمةعلى صحيح مسلم ألبي عوانة واألنواع ألبي حاتم بن حبان، والمستخرج

، وفضائل معاوية البن أبي ، وسؤاالت أبي عمرو بن حمدان، ومسند أبي يعلىخطيب مردا السيرة البن إسحاق
، وعليه وعلى إبراهيم بن خليل ، والفصل للوصل للخطيب، وسمع على محمد بن عبد الهادي صحيح مسلمعاصم

، وعلى ابن عبد الدائم مثير العزم الساكن ألشرف ، وعلى الثاني مساوئ األخالق للخرائطيير للطبرانيالمعجم الصغ
توفي في شوال سنة . ، وغير ذلك، وتفّرد بالكثير، وحدث، وانتفع به الطلبةوعلى اليلداني أمالي ثعلب ٦٦٣المساكن

 .ست وعشرين وسبع مائة

  
  ]ب/٥٨[

٦٦٤المؤدب فخر الدين، محمد بن أحمد بن أبي الحسين يحيى بن السيوري المالكي .٢١٨
 

                                                           
 .٤٠/٣٢سند أحمد م: انظر ٦٥٧
؛ ابن رافع، ١٦٣-٢/١٦٢؛ الذهبي، معجم الشيوخ ١/٨٣؛ الفاسي، )٩٧٨( ٣٧٠-٣/٢٦٩ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٦٥٨

  . ١/٢١٣الوفيات 
  .رسمت في األصل كلمتا الثامن والتاسع باألرقام وليس بالحروف ٦٥٩
 .زيادةقبل كلمة القواس، فلعلها " أبي"وردت في األصل كلمة  ٦٦٠
 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٦٦١
؛ الذهبي، معجم الشيوخ ١/٨٤؛ الفاسي، ذيل التقييد ٦/٧٢؛ ابن العماد، )٩٩٧( ٣/٣٧٦ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٦٦٢
؛ ٢/١٠٤لوفيات ، الصفدي، الوافي با١/٢١١؛ الوافي بالوفيات ١/١١٣؛ الذهبي، معجم المحدثين ٤/٨٧؛ الذهبي، العبر ١٧٠-٢/١٦٩

 .٩٠؛ الوادي آشي، البرنامج ٢٥٢-٤/٢٥١الصفدي، أعيان العصر 
: الرياض(، وهو األصح وفقا لنسخ المخطوطة، تحقيق مرزوق علي إبراهيم "مثير العزم الساكن إلى أشرف األماكن"طبع الكتاب باسم  ٦٦٣

 ).١٩٩٥دار الراية، 
ورد في . ١٢٨؛ الوادي آشي، البرنامج ٣١٦-١/٣١٥ابن رافع، الوفيات  ؛)٩٧٩( ٣/٣٧١ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٦٦٤

  . الوفيات أنه توفي في ربيع اآلخر وليس في جمادى اآلخرة
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بخطه تخمينا سنة أربع وخمسين وستمائة، وبخط ابن مولده كما كتب . ، وسمع من غيرهسمع من ابن البرهان مشيخته
  ٦٦٥...رافع سنة ثالث وخمسين، ومات في سادس شهر ربيع اآلخر سنة أربعين وسبعمائة

  
  سمع من المعين٦٦٦،محمد بن إسحاق بن عمر الدروجي أبو عبد اهللا بن النجم العديمي .٢١٩

، وسمع من المجد بن العديم ، وجزء اليونارتي، ومن الثاني نسخة أبي ُمْسِهرالدمشقي، وابن عالق مجلس البطاقة
مولده في سنة إحدى وخمسين وستمائة، ومات في ثاني عشرين شعبان سنة ثالث وثالثين وسبع . وغيره، وحدث

  ٦٦٧...مائة

  
  بن علية بالياء الثقفي القاياتي بن أسعد بن عبد الكريم بن سليمان بن طحا محمد .٢٢٠

سمع من ابن عالق، والنجيب، والعز، وعبد الهادي  ٦٦٨الشافعي كمال الدين أبو بكر بن أبي المظفر الشافعي،
القيسي، وابن خطيب المّزة، والنظام الخليلي، وكتب بخطه األجزاء والطباق والفقه، واشتغل بالعلم، وأعاد، وكان خّيرا 

 .مولده سنة نيف وخمسين وستمائة، وتوفي يوم األحد ثامن عشر جمادى اآلخرة سنة ثالثين وسبع مائة. ساكنا

  
برنا محمد بن أسعد إجازة، أخبرنا النجيب أبو الفرج بن الصيقل، أخبرنا أبو الفرج بن كليب، أخبرنا أبو القاسم بن أخ

لفي ) ح(بنان،  وقرئ على علي بن عمر الصوفي، أخبركم عبد الرحمن بن مكي، عن جده الحافظ أبي طاهر الس
أخبرنا أبو الحسن بن مخلد، أنبأ أبو علي إسماعيل بن محمد : سماعا، أخبرنا أبو القاسم علي الربعي في آخرين، قالوا

   ٦٦٩...بن إسماعيل الصفار، حدثنا الحسن بن عرفة
  
  عبد اهللا بن أبي الطاهر شرفأبو  بن إبراهيم بن عشائر الحلبي إسماعيلمحمد بن  .٢٢١

مولده في ثالث شعبان سنة ست وأربعين . سمع من الرشيد العّطار، وفاطمة بنت الملك المحسن، وغيرهما ٦٧٠الدين،
 .وستمائة، ومات في الحادي والعشرين من شهر ربيع اآلخر سنة اثنتين وثالثين وسبع مائة

  
  ر بن أيوب ناصر الدينبن عبد العزيز بن عيسى بن أبي بك إسماعيلمحمد بن  .٢٢٢

ولد سنة أربع وسبعين وستمائة، وسمع من العز الحراني الكثير، ومن الشهاب بن الخيمي، وابن  ٦٧١األيوبي،
توفي في سابع عشر جمادى األولى من . المّزة في آخرين وكان مكثرا صحيح السماع ]أ/٥٩[األنماطي، وابن خطيب 

 .سنة ست وخمسين وسبع مائة

                                                           
  . بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٦٦٥
القرشي، الجواهر  ؛ أبو محمد عبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن أبي الوفاء)١٠٠٧( ٣/٣٨١ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٦٦٦

 ".الدروجي"وليس " السروجي"ورد اسمه في الترجمتين . ٢/٣١) مير محمد كتب خانه، بدون تاريخ: كراتشي(المضية في طبقات الحنفية 
  .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٦٦٧
  .٤/٣٢٠دي، أعيان العصر ؛ الصف٢/١٤٤؛ الصفدي، الوافي بالوفيات )١٠١٤( ٣/٣٨٣ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٦٦٨
  .بيض المصنفد بعد هذا ولم يعد إليه ٦٦٩
  .١/٩٧؛ الفاسي، ذيل التقييد )١٠١٨( ٣/٣٨٥ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٦٧٠
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عبد العزيز بن عبد المنعم، أخبرنا أبو علي بن أبي القاسم، أخبرنا  أخبرنا محمد بن إسماعيل األيوبي إجازة، أخبرنا

أبو بكر بن عبد الباقي، أخبرنا طاهر بن عبد اهللا الفقيه، حدثنا أبو أحمد بن الغطريف، حدثنا أبو خليفة حدثنا 
َل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه القعنبي، عن مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس، َأن َرُسو 

أْ َوَسلَم َأَكَل َكِتَف َشاٍة، ثُم َصلى َوَلْم َيَتَوض ،.  
  .عن القعنبي فوافقناه بعلو ٦٧٢رواه مسلم  

  
   ٦٧٤...٦٧٣الحسيني محمد بن إسماعيل بن موسى .٢٢٣

  
   ٦٧٦...ولد سنة ٦٧٥،محمد بن أبي بكر بن أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي .٢٢٤

، والمشيخة ، وانتخاب الطبراني، واألول والثاني من حديث علي بن ُحْجروسمع على جده ألبيه السراجيات الخمسة
، وصحيح مسلم ٦٧٧،...، ومشيخة القاضي أبي بكر، وجزء ابن عرفةالكبيرة تخريج ابن الظاهري، وأربعين اآلجري

مات في . ولده من الفخر بن البخاري وجماعة وعّمر وتفّرد ٦٧٨، وغير ذلك، وسمع أيضا معوجزء التراجم للنجاد
  ٦٧٩...سنة

  
  ولد سنة ٦٨١،بن طرخان بن أبي الحسن الصالحي ٦٨٠محمد بن أبي بكر بن محمد .٢٢٥

                                                                                                                                                                             
؛ السيوطي، حسن ٤/١٧٠؛ الذهبي، العبر ٢/١٨٤؛ ابن رافع، الوفيات )١٠٢٥( ٣٨٨-٣/٣٨٧ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٦٧١

  .٣٧٤-٣٧٢؛ السبكي، معجم الشيوخ ١/٣٩٦المحاضرة 
؛ صحيح ٣/٤٤٦؛ مسند أحمد ١/٤٨؛ سنن أبي داود ١/٢٥مالك ؛ موطأ ١/٥٢ صحيح البخاري: انظر كذلك. ١/٢٧٣ صحيح مسلم ٦٧٢

   .٣/٤٢١ابن حبان 
  . ٤/٣٣٢؛ الصفدي، أعيان العصر )١٠٣١( ٣/٣٩٢ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٦٧٣
 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٦٧٤
؛ ٢/١٩٧؛ الصفدي، الوافي بالوفيات ١٠٥-١/١٠٤؛ الفاسي، ذيل التقييد )١٠٦٤( ٣/٤٠٠ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٦٧٥

؛ ٣٨٨-٣٨٥؛ السبكي، معجم الشيوخ ٢/٣١٣؛ الذهبي، معجم الشيوخ ١١/٤٣١؛ ابن رافع، الوفيات ٤/٣٧١الصفدي، أعيان العصر 
  .١٣٠-١٢٩الوادي آشي، البرنامج 

  .ن وست مائةوجاء مولده في الدرر سنة ثمان أو تسع وأربعي. بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٦٧٦
�روء ٦٧٧ .�م �(�ط$ ا��"رف ;&�1 ن �5ل ا���در ا��� ��ن أ�د���. ا(م �Cر 
 .وهو األصح" لعله مع"، وجاء تصحيح على الهامش نصه "من"وردت في األصل  ٦٧٨
  .وجاءت وفاته في الدرر سنة ثالث وأربعين وسبع مائة. بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٦٧٩
  .وهو الصحيح كما ورد في مصادر ترجمته" وطرخان" أبي بكر"جاء على الهامش بخط الناسخ تصحيح بإضافة اسم محمد بين  ٦٨٠
؛ ١٩٥/ ٤؛ الصفدي، الوافي بالوفيات ١/١٠٩؛ الفاسي، ذيل التقييد )١٠٨٣( ٤٠٩-٣/٤٠٨ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٦٨١

  . ١٢٩؛ الوادي آشي، البرنامج ١٣٦-١/١٣٥؛ الذهبي، معجم الشيوخ ٣٩٠-٣٨٨عجم الشيوخ ؛ السبكي، م٤/٣٦٥الصفدي، أعيان العصر 
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إبراهيم بن ، وحضر على ، والمشيخة الظاهرية، وجزء ابن عرفةخمسين وستمائة، وسمع من ابن عبد الدائم جزء أيوب
، ومن الفخر المشيخة الظاهرية، وُعِنَي بالحديث، وكتب خليل، وسمع من ابن أبي اليسر عوالي مالك للخطيب

 .وسبع مائة ٦٨٢توفي في ذي القعدة سنة خمس وثالثين. الطباق، وكان فاضال ناظما

  
أخبرنا أحمد بن عبد الدائم، أخبرنا يحيى بن محمود بن سعد،  أخبرنا محمد بن أبي بكر بن محمد بن طرخان إجازة،

أخبرنا الحسن بن أحمد بن الحسن المقرئ حضورا، أخبرنا أحمد بن عبد اهللا األصبهاني، حدثنا أبو بكر أحمد بن 
   ٦٨٣...يوسف بن خالد، حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي

 

  سمع من ابن ٦٨٤شرف الدين الَمْخَلد عرف بُنَميلة، محمد بن أبي بكر بن أحمد الزْعبي .٢٢٦
ولد تقريبا سنة خمسين وستمائة، ومات في رابع عشر ذي . عالق اآلباء عن األبناء للمنجنيقي، وسمع من النجيب

 .ةالقعدة سنة ثمان وعشرين وسبع مائ

  
  ]ب/٥٩[

 ولد سنة ستين وستمائة، وسمع من ٦٨٥،محمد بن أبي بكر بن أبي الوقار الحلبي .٢٢٧

. وابن طرخان وغيرهم، وحدثالقاضي شمس الدين بن العماد، والعز الحراني، والشريف المنقذي، وابن خطيب المّزة، 
  ٦٨٦...توفي

  
أخبرنا محمد بن أبي بكر الحلبي المعروف بابن الرقاقي إجازة، أخبرنا عبد العزيز بن عبد المنعم، أخبرنا أبو علي بن 

ا، وأنبأنا عاليا يونس بن إبراهيم بن عبد القوي إجازة إن لم يكن سماع) ح(أبي القاسم، أخبرنا أبو بكر بن عبد الباقي، 
أخبرنا أبو : عن علي بن الحسين بن علي، كذلك أخبرنا أبو الفضل محمد بن ناصر الحافظ وغيره إجازة، قالوا

الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن النقور، قال األول سماعا، والباقون إجازة، أخبرنا أبو الحسين محمد بن عبد اهللا 
نا بندار محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، بن أخي ميمي، حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، حدث

  الحديث " .كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ُيِحب الدباء: "سمعت قتادة، عن أنس بن مالك قال
    .عن بندار فوافقناه بعلو ٦٨٧رواه الترمذي  

  
  ولد سنة اثنتين وخمسين وستمائة، ٦٨٩،بن أيوب بن علي بن حازم النقيب ٦٨٨محمد .٢٢٨

                                                           
 .قد سقطت سهوا من الناسخ" ثالثين"فلعل كلمة ." بسفح قاسيون وبه دفن ٧٣٥مات في ذي القعدة سنة : "جاء في الدرر ٦٨٢
  .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٦٨٣
 ).١٠٦٦( ٣/٤٠٠ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٦٨٤
 .٣٩٣-٣٩٠؛ السبكي، معجم الشيوخ )١٠٨٩( ٣/٤١١ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٦٨٥
 .٧٤٩توفي سنة "جاء في الدرر . بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٦٨٦
 . ٤/٢٨٤(�ن ا��رذي  ٦٨٧
 .أن يقدم قبل أربعة والصحيح". يقدم قبل ثالثة"جاء على الهامش  ٦٨٨
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لثاني من األول من حديث ابن ، ومن عثمان بن خطيب القرافة اوسمع من عمر بن محمد الكرماني مجالس المخلدي
  ٦٩١...توفي في شهر رجب سنة سبع وثالثين وسبع مائة. وتفّرد به، وكان فقيها دّينا متواضعا ٦٩٠قانع

  
، ومن النجيب الحراني جزء ابن سمع من ابن عالق مجلس البطاقة ٦٩٢،محمد بن بكتوت القرشي الناصري .٢٢٩

، وسمع أيضا من العز الحراني، وأحمد بن طرخان، وشمس الدين بن العماد، وابن األنماطي، وأبي حامد ابن عرفة
ومولده كما كتب بخطه سنة ستين وستمائة، ومات في سلخ ربيع األول سنة  ٦٩٣،...الصابوني وغيرهم، وحدث، وكان

  ٦٩٤...ست وعشرين وسبع مائة
  

  ]أ/٦٠[
  العاشر من معجم الشيخة مريم

...٦٩٥   
  ]ب/٦٠[

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
  الوادي آشيمحمد بن جابر بن محمد بن قاسم بن أحمد بن إبراهيم بن حسان  .٢٣٠

غماز فسمع من أبيه، ومن قاضي الجماعة أبي العباس ابن ال ٦٩٧،...ولد سنة ثالث وسبعين وستمائة ٦٩٦القيسي،
فأكثر عنه، ومن ابن هارون الكاتب وغيرهم، وُعِنَي بالحديث والقراءات واألدب، دخل دمشق سنة اثنتين وعشرين 

إذ ارتحل للحج، فسمع بها من جماعة، وجال في البالد ثم رجع إلى مصر، ومن مسموعاته  ٦٩٨)مائة(وسبع 
سمعها من ابن هارون بسماعه من  سمعه من ابن الغماز، واألحكام الصغرى لعبد الحق االستيعاب البن عبد البر

                                                                                                                                                                             
؛ ٣٤٣-٤/٣٤٢؛ الصفدي، أعيان العصر ١٦٣-١/١٦٢، ابن رافع، الوفيات )١٠٤٩( ٣/٣٩٤ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٦٨٩

 . ٢/١٧٦؛ الذهبي، معجم الشيوخ ٢/١٧١الصفدي، الوافي بالوفيات 
 .٥٢٧-١٥/٥٢٦انظر الذهبي، سير أعالم النبالء . ٣٥١/٩٦٢اإلمام عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق األموي المتوفي سنة  ٦٩٠
  .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٦٩١
  .لم نعثر على ترجمة له فيما بين أيدينا من مصادر ٦٩٢
�روءة ٦٩٣' �Cر &(. 
 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٦٩٤
  .عادة تكون الصفحة األولى من بداية كل جزء من أجزاء المعجم فارغة ٦٩٥
؛ الزركلي، ١/٣٠٠؛ الذهبي، تذكرة الحفاظ ١/١١٣؛ الفاسي، ذيل التقييد )١٠٩٩( ٤١٤-٣/٤١٣ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٦٩٦

؛ ٣٧٥-٤/٣٧٤؛ الصفدي، أعيان العصر ٢/٢٠٩؛ الصفدي، الوافي بالوفيات ١/٧٩؛ الهاشمي المكي، لحظ األلحاظ ٦٩-٦/٦٨األعالم 
؛ عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني، فهرس الفهارس واألثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسالت، ٢/١٨٠/١٨١الذهبي، معجم الشيوخ 

؛ ابن فرحون إبراهيم بن علي بن ٩/١٤٦؛ كحالة، معجم المؤلفين ٢/١١١٦، )١٩٨٢دار الغرب اإلسالمي، : بيروت(إحسان عباس : تحقيق
دار التراث للطبع : القاهرة(ماء المذهب، تحقيق وتعليق محمد األحمدي أبو النور محمد اليعمري، الديباج المذهب في معرفة أعيان عل

  .٦/٦٨؛ الزركلي، األعالم ١/١٦١، )والنشر، بدون تاريخ
  .كلمة غير مقروءة ٦٩٧
٦٩٨  '�طت )&)"'>�  .(	وا ن ا���(6" 
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ثم رجع إلى بالده ثم عاد ثانية فحّدث في البالد  أبي الحسن بن أبي نصر عنه، وخرج لنفسه أربعين حديثا بلدانية،
 .ورجع، فمات بتونس في سنة تسع وأربعين وسبع مائة

  
أخبرنا محمد بن جابر إجازة، أخبرنا أبو محمد بن هارون، أخبرنا أبو القاسم بن بقي، أخبرنا محمد بن عبد الحق، 

ا يحيى بن عبد اهللا، أخبرنا عبد اهللا القاضي، أخبرنا أخبرنا محمد بن فرج، أخبرنا يونس بن عبد اهللا القاضي، أخبرن
يحيى بن عبد اهللا، أخبرنا عبيد اهللا بن يحيى بن يحيى، حدثنا أبي، عن مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن أبي 

َالِة َفَقْد َأْدَرَك َمْن َأْدَرَك َرْكَعًة ِمَن الص «: سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
َالةَ  ٦٩٩».الص  

أخبرناه أعلى من هذه الرواية بدرجتين أبو علي بن إبراهيم العسقالني إذنا، عن علي بن الحسين، كذلك أخبرنا أبو 
النقور، أخبرنا عيسى بن علي، حدثنا أبو القاسم البغوي، حدثنا كامل بن الكرم الشهرزوري إجازة، عن أبي الحسين بن 

  .طلحة أبو يحيى الجحدري إمالء في كتابه، حدثنا مالك فذكره سواء
  
  ثم المصري شرف الدين بن إبراهيم بن الحسن األنصاري القمني ٧٠٠محمد بن حسن .٢٣١

سمع من ابن عالق، والنجيب وغيرهما، وحدث، وكان فقيها، دّرس بثغر اإلسكندرية،  ٧٠١سبط الرضي القسطنطيني،
من سنة  مات في سادس عشرين ربيع اآلخر. بالتشديد" الِقمني"وأقام بها مدة، وحكى ابن السمعاني في معجمه 

 .أربعين وسبع مائة

  
  ]أ/٦١[

  ٧٠٣...٧٠٢إمام جامع األقمر محمد بن الحسن بن أبي الحسين بن عبد اهللا الغزي .٢٣٢

  ٧٠٤أبو أحمد الحنبلي الصوفي، محمد بن أبي الحسن بن محمد بن عوض الحارثي .٢٣٣
يرهم، وكان يجلس مع الشهود، وفيه ، ومن ابن الزين، وابن المجاور، وغسمع من الفخر بن البخاري الشمائل للترمذي

 .مات في سلخ جمادى اآلخرة سنة أربع وعشرين وسبع مائة. دين وخير

  

                                                           
؛ النسائي، ١/٢٩٢؛ سنن أبي داود ١/١٠؛ موطأ مالك ١/٤٢٣ ؛ صحيح مسلم)٥٤٦( ٢/٤٢٧ صحيح البخاري: انظر من وجوه مختلفة ٦٩٩

 . ٤/٣٤٨؛ ؛ صحيح ابن حبان ١٣/٩٧؛ مسند أحمد ١/٥٣٧السنن الكبرى، 
  .انظر الهامش التالي". محمد بن الحسن"ورد اسمه في مصادر ترجمته  ٧٠٠
؛ الصفدي، ٢/٢٥١؛ الصفدي، الوافي بالوفيات ١/١١٤؛ الفاسي، ذيل التقييد )١١١٢( ٣/٤١٨نة ابن حجر، الدرر الكام: ترجمته في ٧٠١

 .٣١٥- ١/٣١٤؛ ابن رافع، الوافيات ٣٩٧-٤/٣٩٦أعيان العصر؛ 
محمد بن الحسن بن أبي الحسن الغزي الشافعي الضرير : "جاء في ترجمته). ١١٣٢( ٣/٤٢٥ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٧٠٢

وأسمع على النجيب وابن عالق وعبد الملك بن أبي حامد بن العجمي حدثنا عنه  ٦٥٥بدر الدين ابن شمس الدين إمام جامع األقمر ولد سنة 
 ..."الشامي بالسماع منه ومات سنةشيخنا برهان الدين 

 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٧٠٣
  ).١١٣٨( ٣/٤٢٦ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٧٠٤
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مع من العز الحراني وابن س ٧٠٥شمس الدين بن المغربي، محمد بن الحسين بن أيوب الصنهاجي الحنفي .٢٣٤
خطيب المّزة وغازي الحالوي وكان يجلس مع الشهود ويخطب بجامع المقياس، توفي ثالث عشر جمادى اآلخرة سنة 

  .تسع وثالثين وسبع مائة
  

 محمد بن خليل بن إبراهيم بن شاهين بن حبيب بن شرف بن علي بن سعد بن خليل .٢٣٥

مولده سنة خمس وسبعين . سمع من القاضي شمي الدين بن العماد، وغازي الحالوي، وحدث ٧٠٦الصوفي اإلربلي،
٧٠٧.وثالثين وسبع مائة وستمائة، ومات في ثاني رمضان سنة اثنتين

 

  
  نجم الدين أبو عبد اهللا العراقي محمد بن ذي النون بن عمر بن عباس األسعردي .٢٣٦

ولد . سمع من النجيب وأخيه، وغيرهما، وحدث، وكان سهال في التحديث، حسن الخلق، متقلال من الدنيا ٧٠٨المؤذن،
 .في رجب سنة أربع وستين وستمائة، ومات في العشر األخير من ربيع األول سنة ست وثالثين وسبع مائة

  
  مولده ٧٠٩،محمد بن زكريا بن يحيى بن مسعود بن غنيمة بن عمر السويدائي القدسي .٢٣٧

على ما كتب بخطه ليلة الجمعة عاشر المحرم تمام ست وخمسين وستمائة، سمع من ابن مضر، والنجيب، وغيرهما، 
، والقدسي نسبة "كان فاضال، وله أنس بالحديث، وكان يعظ، وله شعر حسن: "لقطب الحلبي في تاريخه فقالذكره ا

 .إلى القدسي الواعظ ألنه كان يصحبه، وتوفي عاشر رمضان سنة ست وعشرين وسبع مائة

  
  ]ب/٦١[

 ولد سنة أربع وخمسين وستمائة ٧١٠،محمد بن أبي الزهر بن سالم الهكاري الغسولي .٢٣٨

تقريبا، وسمع على ابن عبد الدائم، والشيخ شمس الدين ابن أبي عمر، وابن أخيه العز إبراهيم، وأبي بكر بن محمد 
يب الحراني، وتفّرد بالحضور عليه بدمشق، ومن الهروي، وأحمد بن جميل بن حمد ومن آخرين، وحضر على النج

بسماعه من ابن  ، والتاسع عشر والعشرون من السيرة البن شاهينمسموعه على ابن عبد الدائم جزء ابن الفرات
وغيرهم،  ٧١٢،...عبد الوهاب بن الناصح بن ٧١١كليب، وحضر على عبد الحميد بن عبد الهادي، وسمع أيضا من

 .توفي في جمادى األولى سنة سبع وثالثين وسبع مائة

                                                           
  .١/٢٦٦ابن رافع، الوفيات: ترجمته في ٧٠٥
ورد اسمه . ٤/٤٢١؛ الصفدي، أعيان العصر٣/٤٢؛ الصفدي، الوافي بالوفيات )١١٦٣( ٣/٤٣٣ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٧٠٦

 ."محمد بن خليل بن إبراهيم بن شاهنشاه بن حبيب بن سرور بن علي ابن شاد بن خليل بن عبد اهللا: "في الدرر
 .فلعله سهو من الناسخ" ستمائة"ورد في األصل  ٧٠٧
 ).١١٧٥( ٤٣٩-٣/٤٣٨ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٧٠٨
  . ١٤/٨٥٧؛ الذهبي، تاريخ اإلسالم ٧/٤١؛ ابن العماد، شذرات الذهب )١١٨٠( ٤٤٢-٣/٤٤١ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٧٠٩
 . ١٤/٧٩٣، تاريخ اإلسالم ؛ الذهبي١٣٤-١/١٣٢؛ ابن رافع، الوفيات )١١٨١( ٣/٤٤٢ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٧١٠
 ".من"واألصح " عن"ورد في األصل  ٧١١
�روء، و�م �(�دل ;&�1 ن �5ل ا���در ا��� ��ن أ�د��� ٧١٢ .ا(م �Cر 
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مد بن أخبرنا محمد بن أبي الزهر إذنا، أخبرنا أحمد بن عبد الدائم، أخبرنا عبد الرحمن بن علي الحافظ، أخبرنا مح

عبد الباقي، أخبرنا إبراهيم بن عمر، أخبرنا عبد اهللا بن إبراهيم، أخبرنا إبراهيم بن عبد اهللا، حدثنا محمد بن عبد اهللا 
: حدثنا األشعري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: األنصاري، حدثنا ثابت بن عمارة، عن ُغَنيم بن قيس، قال

  ».ُكل َعْيٍن َزاِنَيةٌ «
  

عن ابن بشار عن يحيى عن ثابت بهذا اإلسناد حديثا غير هذا وصّححه وهذا على شرطه وعلى  ٧١٣أخرج الترمذي
  .شرط النسائي أيضا ولم يخّرجاه

  
   ٧١٥...٧١٤محمد بن سعد بن عبد اهللا بن شجاع الصفار .٢٣٩

  
   ٧١٧ ...٧١٦محمد بن سليمان بن عبد اهللا الرقي .٢٤٠

  
سمع من الزاهد محمد بن سليمان الشاطبي،  ٧١٩،ملك المؤدب اإلسكندري ٧١٨محمد بن شاه بن رفاعة .٢٤١

مات في أواخر سنة خمس وعشرين وسبع مائة باإلسكندرية، وكتب مولده بخطه سنة سبع وأربعين . وحدث
  ٧٢٠ ...وستمائة

  
  ]أ/٦٢[

 ضياء الدين عمر بن الحسين الخالطي األنصاريمحمد بن شعبان بن أبي الطاهر بن  .٢٤٢

مولده سنة ثمان وخمسين وستمائة، . ، وكان يؤم بالمشهد الحسينيسمع من النجيب جزء ابن عرفة ٧٢١ابن الشهاب،
  ٧٢٢ ...ومات في سلخ ربيع األول من سنة ثالثين وسبع مائة

  

                                                           
رْت ُكل َعْيٍن َزاِنَيٌة َواْلَمْرَأُة ِإَذا اْسَتْعَطَرْت َفمَ «: جاء في رواية الترمذي. ٣٢/٢٧٣مسند أحمد : انظر كذلك. ٥/١٠٦سنن الترمذي  ٧١٣

 ».ِباْلَمْجِلِس َفِهَى َكَذا َوَكَذا َيْعِنى َزاِنَيةً 
 .لم يذكر ابن حجر تاريخ وفاته). ١١٩٠( ٣/٤٤٤ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٧١٤
  .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٧١٥
 .م يذكر ابن حجر تاريخ وفاتهفي رمضان، ول ٦٨٧/١٢٨٨ولد سنة ). ١٢١١( ٣/٤٤٩ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٧١٦
 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٧١٧
 . ورد اسم رفاعة مشطوبا في النص لكنه مثبت على الهامش ٧١٨
 .لم نعثر على ترجمة له فيما بين أيدينا من مصادر ٧١٩
 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٧٢٠
 ).١٢٢٢( ٣/٤٥٦ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٧٢١
 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٧٢٢
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  ٧٢٤أحمد بن رضوان بن الزنهار ألمه،أخو  ٧٢٣محمد بن عبد الحق بن شعبان الشياخ .٢٤٣
مولده سنة خمس وأربعين وستمائة، ومات في ثاني عشري شوال سنة خمس . سمع من ابن عبد الدائم جزء ابن عرفة

 .وثالثين وسبع مائة

  
د الدائم، أخبرنا عبد المنعم بن عبد الوهاب، أخبرنا أخبرنا محمد بن عبد الحق بن الشياخ إجازة، أخبرنا أحمد بن عب

وقرئ على علي بن عمر الصوفي بن عبد الرحمن بن مكي أخبرهم، أخبرنا أبو طاهر ) ح(علي بن أحمد بن بنان، 
ثنا أخبرنا أبو الحسن بن مخلد، أخبرنا أبو علي الصفار، حد : السلفي، أخبرنا أبو القاسم الربعي في آخرين ببغداد قالوا

الحسن بن عرفة، حدثني عبد اهللا بن إبراهيم القفاري، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عبد اهللا بن 
   ٧٢٥».ُعَمُر ِسَراُج َأْهِل اْلَجنةِ «: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عمر قال
  .أسلم ضعيف جدا وكذلك عبد اهللا بن إبراهيم عبد الرحمن بن زيد بن  

  
 بخطي محمد بن عبد الخالق بن عبد القوي بن عبد الواحد بن بسران بن أحمد .٢٤٤

، وسمع من المجد محمد بن من النجيب، وجزء ابن عرفة سمع الحديث المسلسل باألولية ٧٢٧الصوفي، ٧٢٦بهتيم
مادى ولد في سنة سبع وأربعين وستمائة، وتوفي في ثاني عشر ج. الحسن بن عساكر، وعمر بن أبي عصرون

  ٧٢٨ ...األولى سنة ثمان وعشرين وسبع مائة

  
  نشأ بالروم، وَوِلَي هناك ٧٢٩جالل الدين، محمد بن عبد الرحمن بن عمر القزويني .٢٤٥

ئة، والزم االشتغال، وأعاد بالبادرائية، وناب عن أخيه في القضاء وهو شاب، وقدم دمشق سنة تسع وثمانين وستما
القضاء، وخطب بالجامع األموي، ثم ولي قضاء دمشق، ثم قضاء مصر، وصّنف التصانيف، وشهرته تغني عن 

مات في سادس عشر جمادى . سمع بدمشق من العز الفاروثي وغيره، وخّرج له البرزالي مشيخة، وحدث بها. ذكره
 .تسع وثالثين وسبع مائةاألولى سنة 

  
  ]ب/٦٢[

 أخو عتيق أبو الطاهر المصري المكي محمد بن عبد الرحمن بن أبي الفتح العمري .٢٤٦

                                                           
">م 
�وخ ا�ذھ��  ٧٢٣ �@)1 ) ٢/٢٠٦��
 . ا�
�Z�Zح) ٩/٤٤(و�و/�Q ا�
 .٢/٢٠٦؛ الذهبي، معجم الشيوخ )١٣٢٠(٣/٤٩١ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٧٢٤
  .٨/٣٩١سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة : ا�ظر. ��طل: �Bل ا������ ٧٢٥
 ".بهتيم"وليس " بهبيت"رر جاء في الد ٧٢٦
  ).١٣٢٩( ٣/٤٩٤ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٧٢٧
  .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٧٢٨
؛ ٤٩٩-٤/٤٩٢؛ الصفدي، أعيان العصر ٢٦٠-٢/٢٥٨؛ ابن رافع، الوفيات )٢( ٦-٤/٣ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٧٢٩

؛ ٣٠-١/٢٩؛ النعيمي، الدارس في تاريخ المدارس ١٢٤-٦/١٢٣؛ ابن العماد، شذرات الذهب ٢٠٠-٣/١٩٩الصفدي، الوافي بالوفيات 
 .٦/١٩٢الزركلي، األعالم 
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، ومن العز الحراني جزء ، ومن عبد الهادي القيسي الموطأسمع من ابن عالق مجلس البطاقة ٧٣٠كمال الدين المؤذن،
مات في رابع عشر شهر رجب من سنة تسع وعشرين وسبع مائة . ، ومن آخرين، وحدث بمكة وبمصرابن عرفة

  ٧٣١...بمكة

  
  ٧٣٣ ...٧٣٢عرف بابن مالعب عبد العزيز بن سليمانمحمد بن  .٢٤٧

  
  سمع من محمد بن أنجب ٧٣٤الخياط العالف، محمد بن عبد العزيز بن صالح الكناني .٢٤٨

مات في سابع ربيع اآلخر سنة ثالث . ، وحدث، وكان صالحاالنعال منتقى من األول من حديث ابن أخي ميمي
 .وعشرين وسبع مائة

  
أخبرنا محمد بن أنجب : الأخبرنا محمد بن عبد العزيز بن صالح العالف إجازة، وعلي بن عمر الواني سماعا قا

   ٧٣٥...أخبرنا
  
  ]أ/٦٣[

 أبو بكر نجم الدين بن بن محمد بن أبي الحسن الصعبي الغنيمحمد بن عبد  .٢٤٩

، ومن أحمد بن حامد األرتاحي، وعبد العزيز بن أبي الروس سمع من إسماعيل بن صارم جزء البطاقة ٧٣٦الوجيه،
يد العّطار ، ومن الرش، ومن أبي المكارم محمد بن عبد الدائم القضاعي بن حمدان الجمعة للنسائيسداسيات الرازي

مولده سنة ست وأربعين وستمائة، ومات في . ، وسمع من آخرين، وحدث، ومن النجيب جزء ابن عرفةجزء ابن فيل
  ٧٣٧...عيد الفطر سنة إحدى وثالثين وسبع مائة

  
  ٧٣٩...٧٣٨الحراني محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن .٢٥٠

  
  ولد سنة ٧٤٠ابن الصواف سديد الدين، محمد بن عبد المجيد بن خلف بن عبد الوهاب .٢٥١

                                                           
  ).٣( ٤/٦بن حجر، الدرر الكامنة ا: ترجمته في ٧٣٠
 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٧٣١
  .لم نعثر على ترجمة له فيما بين أيدينا من مصادر ٧٣٢
  .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٧٣٣
  ).٣٧( ١٧-٤/١٦ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٧٣٤
 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٧٣٥
 .٤٠٧-٤٠٣؛ السبكي، معجم الشيوخ ١٠/١٦٦؛ الصفدي، الوافي بالوفيات )٤٨( ٤/١٩جر، الدرر الكامنة ابن ح: ترجمته في ٧٣٦
  .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٧٣٧
 .لم نعثر على ترجمة له فيما بين أيدينا من مصادر ٧٣٨
  .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٧٣٩
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لفي التوكل البن أبي الدنيا، وسمع من منصور بن سليم وغيره توفي في . اثنتين وأربعين وستمائة، وسمع من سبط الس
 .شعبان سنة اثنتين وعشرين وسبع مائة

  
 ٧٤٢يحيى العتبيوعمر بن  ٧٤١أخبرنا محمد بن عبد المجيد بن خلف بن عبد الوهاب، وعمه عبد اهللا بن خلف،

  ٧٤٣ ...أخبرنا عبد الرحمن بن مكي السبط: وغيرهم إجازة، قالوا
  
  ]ب/٦٣[

 حضر ٧٤٤،محمد بن الحافظ شرف الدين أبي أحمد بن عبد المؤمن بن خلف الدمياطي .٢٥٢

، وسمع من العز الحراني، وٕابراهيم بن مناقب في ، وعلى النجيب جزء ابن عرفةعلى ابن عالق نسخة ابن سعد
مولده في ثالث عشر جمادى اآلخرة سنة سبع وستين وستمائة، ومات في . مشيخة، وحدث بهاآخرين، وخّرج له والده 

  ٧٤٥...ثاني عشرين شوال سنة ثالث وعشرين وسبع مائة

  
  بن زيد بن عيسى بن موسى بن محمد بن عبد الوهاب بن المتوج بن صالح بن يوسف .٢٥٣

سمع من البادرائي  ٧٤٦عبد اهللا بن فضالة بن علي بن مختار بن محمد بن عبد اهللا بن الزبير األسدي تاج الدين،
مولده في شهر ربيع األول سنة تسع وثالثين وستمائة، ومات في سنة ثالثين وسبع . أربعين أبي البركات النيسابوري

  ٧٤٧ ...مائة

  
  محمد بن عبد الوهاب بن مرتضى بن هبة اهللا بن عبد الوهاب بن جعفر بن علي بن .٢٥٤

مات في ثالث . سمع من النجيب، ومحمد بن ربيعة، وحدث، وكان يجلس مع الشهود ٧٤٨عمر البهنسي قطب الدين،
يوم الخميس رابع عشر  المحرم سنة أربع وأربعين وسبع مائة، ومولده كما كتب بخطه في ليلة يسفر صباحها عن

 .صفر سنة ست وستين وستمائة

  
  ]أ/٦٤[

 أبي الحوافربن  محمد بن عثمان بن أحمد بن عثمان بن هبة اهللا بن أحمد بن عقيل .٢٥٥

                                                                                                                                                                             
 .١٢٤- ١٢٣؛ الوادي آشي، البرنامج )٧١( ٤/٢٦ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٧٤٠
  .١٢٥ا�ظر ا��ر>' رBم  ٧٤١
 .١٩٠ا�ظر ا��ر>' رBم  ٧٤٢
 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٧٤٣
 ).٨٧( ٤/٣٣ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٧٤٤
 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٧٤٥
  . ٥٥٦-١/٥٥٥؛ السيوطي، حسن المحاضرة ٦/٢٥٦؛ الزركلي، األعالم )٩٩( ٤/٣٦ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٧٤٦
 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٧٤٧
؛ الذهبي، تاريخ ٤٢٣- ٤٢٠؛ السبكي، معجم الشيوخ ١/٤٤٣؛ ابن رافع، الوفيات )١٠٠( ٤/٣٧ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٧٤٨

  .١٥/١٣٨اإلسالم 
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، ومجالس الخالل، ومن أخيه العز، وابن مناقب سمع من النجيب مجالس ابن َملة ٧٤٩المصري الطبيب فتح الدين،
اثنتين مولده في شهر ربيع اآلخر من سنة . في آخرين، وكان حسن الشكل، وحدث، وهو من بيت مشهور بالطب

  ٧٥٠ ...وستين وستمائة، ومات في ثالث عشر رمضان سنة ثمان وعشرين وسبع مائة

  
  عرف بالنجار تقي محمد بن عثمان بن عبد الملك بن يعقوب بن محمد بن إسماعيل .٢٥٦

، سمع من الرشيد العّطار كثيرا، ومن المقرئ عبد الرحمن بن موهب كتاب العنوان في القراءات ٧٥١الدين الحداد،
في صفر سنة ست وعشرين وسبع مائة،  توفي. وحدث، وكان صالحا تاليا للقرآن، له حانوت يبيع فيه الحديد بمصر

  ٧٥٢ ...وكان مولده في شهر ربيع اآلخر من سنة إحدى وأربعين وستمائة

  
  ]ب/٦٤[

 حضر ٧٥٣أبو البركات جمال الدين، محمد بن عثمان بن محمد بن أبي بكر التوزري .٢٥٧

في الثالثة على شمس الدين بن العماد، وأحمد بن شجاع، وضرغام في آخرين، وفي الرابعة على العز الحراني 
ر القسطالني، وأبي بكر بن األنماطي، وكان يجلس ، ومن أبي بك، وسمع منه من صحيح ابن حبانمشيخة ابن كليب

مولده في النصف من رجب سنة اثنتين وسبعين وستمائة، ومات في العشرين من . مع الشهود، ويحب أهل الحديث
  ٧٥٤...شوال سنة أربع وثالثين وسبع مائة

  ٧٥٥...]أ/٦٥[
   ٧٥٦ ...]ب/٦٥[

  ] أ/٦٦[

  ٧٥٧الحادي عشر من معجم الشيخة مريم
  اهللا الرحمن الرحيمبسم  ]ب/٦٦[
  شمس محمد بن علي بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد الرحمن المقدسي الخليلي .٢٥٨

ولد سنة اثنتين وخمسين وستمائة، وسمع من إبراهيم بن خليل، وعبد اهللا بن بركات  ٧٥٨الدين بن الفخر علي،
الخشوعي، وعلي بن إسماعيل بن طلحة، والرضي بن البرهان، وأحمد بن عبد الدائم، وأجاز له عيسى الخياط وٕابراهيم 

                                                           
  .٤/٥٧١؛ الصفدي، أعيان العصر ١٥/٦٧؛ الذهبي، تاريخ اإلسالم )١٠٥( ٤/٣٨ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٧٤٩
  .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٧٥٠
  ).١١٧( ٤/٤٢ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٧٥١
  .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٧٥٢
  .٤٢٦-٤٢٣؛ السبكي، معجم الشيوخ ١/١٧٢؛ الفاسي، ذيل التقييد )١٢٠( ٤٣-٤/٤٢ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٧٥٣
  .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٧٥٤
٧٥٥ ��� 'Cر�@ '�.�. 

٧٥٦ ��� 'Cر�@ '�.�.  
  .عادة تكون أول ورقة من كل جزء فارغة ٧٥٧
 .١٣٢؛ الوادي آشي، البرنامج ٦٦١-٤/٦٦٠؛ الصفدي، أعيان العصر )١٥٣( ٥٦-٤/٥٥ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٧٥٨
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لفي في آخرين، وكان خيرا صالحا شجاعا، ساف ر إلى العراق بسبب األسرى، الرعيني، ومحمد بن الحصري، وسبط الس
توفي في ذي القعدة سنة ست وعشرين . وحدث بدمشق والقاهرة، وكان شيخ الحديث بالمدرسة الضيائية بسفح قاسيون

 .وسبع مائة

  
أخبرنا محمد بن علي بن أحمد الحنبلي إجازة، أخبرنا إبراهيم بن خليل، أخبرنا يحيى بن محمود بن سعد، أخبرنا عبد 

قرئ : محمد بن أحمد بن الهيثم الصباغ، أخبرنا عبيد اهللا بن المعتز بن منصور النيسابوري، قدم علينا قالالواحد بن 
على أبي طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة وأنا أسمع، حدثنا جدي، حدثنا علي بن حجر، 

ه، عن أبي هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حدثنا إسماعيل بن جعفر، حدثنا العالء بن عبد الرحمن، عن أبي
  »، َوَما َزاَد اللُه َعْبًدا ِبَعْفٍو ِإال ِعزا، َوَما َتَواَضَع َأَحٌد ِهللا ِإال َرَفَعُه اللهُ َما َنَقَصْت َصَدَقٌة ِمْن َمالٍ «: قال

  .فوقع لنا بدال له ٧٦٠ بة عن الدَراَوْرِدي عن قتي ٧٥٩ رواه الترمذي  
  بدأبو ع محمد بن علي بن عبد العزيز بن عبد الرحمن الشافعي السكري البصري .٢٥٩

، وحدث، ودّرس بمنازل العز بمصر، سمع من جده ألبيه أربعين إمام الحرمين ٧٦١اهللا الخطيب تاج الدين بن العماد،
  ٧٦٢...مات في ثالث عشرين شعبان سنة أربعين وسبع مائة. وخطب بالجامع الحاكمي

  سمع من العز ٧٦٣تاج الدين بن العماد المقدسي، علي بن عبد الكريم الكبكج محمد بن .٢٦٠
، ومن ، ومن عبد الرحيم بن خطيب المّزة جزء ابن بخيت، وفضائل شعبان البن األخضرالحراني جزء ابن عرفة

، وكان فقيها، دّرس ، وتحفة عيد الفطر لزاهر، ومن أبي بكر األنماطي جزء ابن حذلمإبراهيم بن مناقب جزء الكوكبي
مولده في ذي القعدة سنة إحدى وستين وستمائة، ومات في تاسع عشرين شوال سنة . بمصر مع الصالح والديانة

 .ةسبع وثالثين وسبع مائ

  ]أ/٦٧[

 سمع من العز الحراني ٧٦٤المعدل، محمد بن علي بن أبي المنصور الخالطي الحنبلي .٢٦١

  ٧٦٥...مات في. الخامس من أمالي قاضي المرستان، واألربعين لمحمد بن يحيى، ولم يحّدث

  
  سمع من ابن عبد ٧٦٦األديب بدر الدين، محمد بن عمر بن أحمد بن عمر المنبجي .٢٦٢

                                                           
  .٨/٤٠؛ صحيح ابن حبان ١٤/٥٥٢؛ مسند أحمد ٢/١٠٠٠؛ موطأ مالك ٤/٢٠٠١ صحيح مسلم: انظر كذلك. ٤/٣٧٦سنن الترمذي  ٧٥٩
  .لدَراَوْرِديّ عبد العزيز بن محمد ا ٧٦٠
 .جاء في الدرر المصري وليس البصري). ١٩٧( ٤/٦٨ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٧٦١
 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٧٦٢
  ".الُكْنلج"ورد اسمه في الوفيات . ١٨٣- ١/١٨٢؛ ابن رافع، الوفيات )٢٠٣( ٤/٦٩ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٧٦٣
 .ترجمة له فيما بين أيدينا من مصادر لم نعثر على ٧٦٤
 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٧٦٥
-٦٧٩؛ الصفدي، أعيان العصر ٤/٢٠٠؛ الصفدي، الوافي بالوفيات )٢٧٨( ١٠٣-٤/١٠٢ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٧٦٦

٦٨١. 
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، وسمع من ابن أبي عمر، وأحمد بن عرفة ، والترغيب والترهيب للتيمي، ومن النجيب جزء ابنالدائم صحيح مسلم
عبد السالم بن أبي عصرون وغيرهم، وحدث، وكان صحب ابن الظهير اإلربلي الشاعر، وأخذ عنه، ودخل اليمن، 

 .ثالث وعشرين وسبع مائةولد سنة تسع وأربعين وستمائة، ومات في ثاني عشر شوال من سنة . ومدح ملكها

  
  :أنشدنا البدر محمد بن عمر بن أحمد المنبجي إجازة وكتب لنا بخطه

  
  أجاز ما قد سألوا بشرطه محررا محمد بن عمر بن أحمد بن عمرا المنبجي من وما أهل الحديث أبرا

  ٧٦٧.توفي في ثاني عشر شوال سنة ثالث وعشرين وسبع مائة
  فخر ّصاصبن علي بن سلطان بن الرّ  بن صالحمحمد بن عمر بن عبد الحق  .٢٦٣

خالل، وحدث، وكان حسن الشكل من بيت ، ومن النجيب مجالس السمع من ابن عالق مجلس البطاقة ٧٦٨الدين،
 .مولده سنة أربع وخمسين وستمائة، ومات في ربيع اآلخر من سنة ثالث وثالثين وسبع مائة. معروف

  
  ٧٦٩خطيب بيت اآلبار موفق الدين، محمد بن عمر بن عبد اهللا بن عمر بن يوسف .٢٦٤

 .توفي عاشر شعبان سنة ثالثين وسبع مائة. سمع من عمي والده يوسف ومحمد، وحدث

  من ثمانية وعشرين سمع صحيح البخاري ٧٧٠،محمد بن عمر بن أبي القاسم السالوي .٢٦٥
  .المشهورين ٧٧١...من ابن أبي اليسر، وكان من ابن عبد الدائم، وسنن النسائي نفسا مجتمعين، وصحيح مسلم

 ]ب/٦٧[

  ولد سنة سبع وثالثين ٧٧٢الكاتب، محمد بن عمر بن محمد بن محمد بن العماد .٢٦٦
من أربعة وأربعين رجال مجتمعين منهم القرطبي، واليلداني، وعبد المحسن  وستمائة تخمينا، وسمع جزء األنصاري
بن الحسين بن صصرى، والحسين بن إبراهيم اإلربلي وغيرهم، وسمع من جده  الحلبي، وعبد الجليل األبهري، وٕاسحاق

، وأجاز له من بغداد عبد اللطيف القبيطي، وأبو بكر بن الخازن، ألمه نجم الدين الشيرجي أول حديث الجصاص
وأبو القاسم بن القميرة، ومحمد بن أبي وقيصر بن فيروز، وعمر بن عبد العزيز الناقد، وعبد اهللا بن عمر النخال، 

البدر المنى، ومحمد بن عبد الكريم السيدي وآخرون، وله نظم، وحدث، ووِلَى نظر بعلبك ونظر زرع، وكان كثير 
 .توفي بزرع ليلة الثالث والعشرين من ذي القعدة سنة ست وعشرين وسبع مائة. التالوة

  

                                                           
)ررة ٧٦٧ '&<. 
 ).٢٩١( ٤/١٠٦ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٧٦٨
 .٦٧٦- ٤/٦٧٥؛ الصفدي، أعيان العصر )١٠٨( ٤/١٠٨ابن حجر، الدرر الكامنة : في ترجمته ٧٦٩
مات . ٤٣٣- ٤٣١؛ السبكي، معجم الشيوخ ١١٦-٢/١١٥؛ ابن رافع، الوفيات )٣٢٤( ٤/١٢٥ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٧٧٠

 .في ثالث عشر شوال سنة تسع وأربعين وسبع مائة
 ."رجٌل جيٌد مشكور السيرة من الفقراء المشهورين": ي معجم شيوخ السبكيوجاء ف. كلمتان غير مقروئتين ٧٧١
  . ٢٠٣-١/٢٠٢؛ الفاسي، ذيل التقييد )٣١٠( ١١٤-٤/١١٣ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٧٧٢
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العماد األصبهاني إجازة، عن عبد اهللا بن عمر الّنّخال أن شهدة بنت أخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن محمد بن 
أحمد بن عمر اإلبري أخبرتهم، أخبرنا أبو الفضل محمد بن عبد السالم، أخبرنا الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن 

   ٧٧٣...غالب الخوارزمي في كتاب المصافحة له
  ي الصنهاجي األندلسيمحمد بن عيسى بن علي بن عيسى بن علي بن عيسى الصيقل .٢٦٧

مولده سنة خمسين وستمائة، . ، وحدثوالجامع للخطيب سمع من أبي اليسر رسالة الشافعي ٧٧٤الدالل في الكتب،
  ٧٧٥ ...وتوفي ليلة عيد األضحى سنة ست وعشرين وسبع مائة

  
   ٧٧٧ ...٧٧٦محمد بن غالي بن نجم الدمياطي .٢٦٨

  
  سمع من عبد ٧٧٨شرف الدين أبو عبد اهللا، محمد بن أبي الخير الفضل بن رواحة .٢٦٩

مولده سنة ست . ، وسمع من غيره، وحدثالوهاب، ومن الحسن بن عساكر األول من حديث أبي مسلم الكاتب
 .وخمسين وستمائة، وتوفي في جمادى اآلخرة من سنة تسع وعشرين وسبع مائة

  
  ]أ/٦٨[

   ٧٨٠ ...٧٧٩محمد بن أبي القاسم بن إسماعيل الفارقي .٢٧٠
  
  سمع من النجيب، ولد سنة إحدى وستين ٧٨١،محمد بن كشتغدى بن عبد اهللا الصيرفي .٢٧١

  ٧٨٢ ...سبع مائةوستمائة، وتوفي في العشر األخير من ربيع اآلخر سنة تسع وعشرين و 

  
   ٧٨٤ ...٧٨٣محمد بن محمد بن إبراهيم البلبيسي .٢٧٢

                                                           
 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٧٧٣
 ).٣٣٧( ٤/١٢٩ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٧٧٤
 .ذا ولم يعد إليهبّيض المصنف بعد ه ٧٧٥
؛ ٢٠٧- ١/٢٠٦؛ الفاسي، ذيل التقييد ٣٥٣-١/٣٥٢؛ ابن رافع، الوفيات ٣٥١( ٤/١٣٣ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٧٧٦

 .ولد سنة خمس وستمائة، ومات سنة إحدى وأربعين وسبعمائة. ٤٣٨-٤٣٣؛ السبكي، معجم الشيوخ ١/٣٩٥السيوطي، حسن المحاضرة 
  .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٧٧٧
 ،)٣٦٣( ٤/١٤٠ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٧٧٨
مات في نصف المحرم سنة إحدى وستين . ١/٢٠٩؛ الفاسي، ذيل التقييد )٣٨٦( ١٤٩-٤/١٤٨ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٧٧٩

  .وسبع مائة
  .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٧٨٠
 .٥/١٠٥؛ الصفدي، أعيان العصر ٤/٢٦٦؛ الصفدي، الوافي بالوفيات )٣٩٦( ٤/١٥١ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٧٨١
 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٧٨٢
 .مات في سنة ثالث وستين وسبعمائة). ٤١٩( ٤/١٥٨ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٧٨٣
  .هبّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إلي ٧٨٤
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  ٧٨٥محمد بن محمد بن إبراهيم الميدومي، تقّدم .٢٧٣

  
  سمع من النجيب جزء ٧٨٦،محمد بن محمد بن إسماعيل بن يوسف البكري الفيومي .٢٧٤

مولده في ذي القعدة سنة سبع وثالثين وستمائة، . ، وحدث هو وأوالدهابن عرفة، ومن ابن عالق سداسيات الرازي
  ٧٨٧ ...بان سنة ست وعشرين وسبع مائةوتوفي في سادس شع

  
  سمع من ٧٨٨ابن األخوة ضياء الدين، محمد بن محمد بن أحمد بن أبي زيد القرشي .٢٧٥

مولده سنة ثمان وأربعين وستمائة، ومات في ثامن . أيضا من الرشيد العّطار، وسمع إبراهيم بن مضر صحيح مسلم
 .رجب سنة تسع وعشرين وسبع مائة

  
  ]ب/٦٨[

   ٧٩٠...٧٨٩المعروف بابن العّسال محمد بن محمد بن أحمد بن محمد الحنفي .٢٧٦
  
  بن إبراهيم محمد بن محمد بن أبي بكر بن علي بن أبي بكر بن علي بن عبد السالم .٢٧٧

محمد بن عيسى بن الوليد بن عبد اهللا بن خلف بن عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن عبد بن إسماعيل بن سليمان بن 
سمع من المعين الدمشقي  ٧٩١اهللا بن عمرو بن عثمان بن عفان القرشي األموي جمال الدين المعروف بابن المهدوي،

ولد في ربيع األول سنة إحدى وستينن . سداسيات الرازي، ومن ابن عزون، وابن عالق، وابن النحاس الجمعة للنسائي
 .وستمائة، ومات في تاسع شوال من سنة سبع وعشرين وسبع مائة

  
  ولد سنة تسع ٧٩٢،محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن سالم بن عبد القاهر العسقالني .٢٧٨

وأربعين وستمائة، وسمع من عثمان بن خطيب القرافة، وعبد اهللا بن بركات الخشوعي، وٕابراهيم بن مضر، وعلي بن 
 .ثالثين وسبع مائةتوفي في ثالث شهر ربيع اآلخر سنة . األوحد وغيرهم، وكان مشكور السيرة

  

                                                           
 ).١(انظر ترجمة رقم  ٧٨٥
 ).٤٥٨( ٤/١٧١ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٧٨٦
 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٧٨٧
 .١١/١٨١؛ كحالة، معجم المؤلفين ٤/٢٩؛ الزركلي، األعالم )٤٤٦( ٤/١٦٨ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٧٨٨
 ". ابن العّتال"وردت كنيته في مصادر ترجمته . ١٤/٨٥٧هبي، تاريخ اإلسالم ؛ الذ٢٩٤-١/٢٩٣ابن رافع، الوفيات : ترجمته في ٧٨٩
 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٧٩٠
 ).٦٥٧( ٢٤٥-٤/٢٤٤ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٧٩١
 ).٥١١( ٤/١٩١ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٧٩٢
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أخبرنا أبو عبد اهللا بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن العسقالني إجازة، أخبرنا إبراهيم بن عمر بن مضر، أخبرنا 
وأنبأنا ) ح(المؤيد بن محمد بن علي، أخبرنا هبة اهللا بن سهل السيدي، أخبرنا سعيد بن محمد، أخبرنا زاهر بن أحمد، 

علي بن الحسين، عن محمد بن ناصر، عن عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق العبدي،  عاليا يونس بن إبراهيم، عن
وأنبأنا عاليا ) ح(عن زاهر، أخبرنا إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي، حدثنا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري، 

حمد اللحاس، عن علي أيضا أحمد بن أبي طالب، عن عبد اهللا بن عمر، أخبرنا أبو المعالي محمد بن محمد بن م
وأنبأنا ) ح(بن أحمد بن اليسري، أخبرنا أحمد بن محمد بن الصلت، حدثنا أبو إسحاق الهاشمي، حدثنا أبو مصعب، 

وأخبرنا يونس بن إبراهيم إجازة إن لم يكن سماعا، عن ) ح(أحمد بن أبي طالب أيضا عن نصر بن عبد الرزاق، 
دة، أخبرنا الحسين بن أحمد، أخبرنا عبد الواحد بن محمد، حدثنا الحسين بن أخبرتنا شه: علي بن هبة اهللا، قاال

إسماعيل، حدثنا أحمد بن إسماعيل، قاال حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي إدريس الَخْوالني، عن أبي هريرة، أن 
َأ َفْلَيْسَتْنِثْر، َوَمْن ا«: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ْسَتْجَمَر َفْلُيوِتْر َمْن َتَوض.«  

  ٧٩٣.متفق عليه  
   
  محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الرحمن بن عبد الجليل القرشي .٢٧٩

عمر بن  ]أ/٦٩[، ومن سمع من التقي الواسطي فوائد اإلخميمي ٧٩٤الجعفري التونسي ركن الدين ابن الَقْوَبع المالكي،
، وحدث بالقاهرة، قرأ النحو على يحيى بن رسول، واألصول على القاضي أبي عبد اهللا بن القواس معجم ابن جميع

مولده في . بالمنكوتمرية، وأعاد ببعض المدارس، وكان صحيح الذهن، معينا على مذهبه، وعنده فلسفةيعقوب، ودّرس 
  ٧٩٥...ين وستمائة، ومات في سابع عشر ذي الحجة سنة ثمان وثالثين وسبع مائةرمضان سنة أربع وست

  
، سمع من ابن عالق اآلباء عن األبناء للمنجنيقي ٧٩٦جمال الدين، محمد بن محمد بن عبد العزيز السكري .٢٨٠

مولده سنة خمس وخمسين وستمائة، وتوفي في ثاني المحرم سنة ثمان . وسمع من النجيب وغيره، وحدث هو وأخوه
   ٧٩٧ ...وثالثين وسبع مائة

  
سمع من ابن  ٧٩٨كمال الدين أبو عبد اهللا بن أبي الطاهر، محمد بن محمد بن علي بن أحمد القسطالني .٢٨١

  .توفي في سابع عشرين المحرم سنة إحدى وثالثين وسبع مائة. ، وسمع من ابن مضر، والنجيبعالق مشيخة الرازي
  

                                                           
؛ مسند أحمد ١/١٤٣؛ سنن ابن ماجة ١/٦٦؛ سنن النسائي ١/١٩؛ موطأ مالك ١/٢١٢ ؛ صحيح مسلم١/٤٣ صحيح البخاري ٧٩٣
١٦/٤١٩. 
-٥/١٤٨؛ الصفدي، أعيان العصر ٢٣٥-١/٢٣٤؛ ابن رافع، الوفيات )٤٩١( ١٨٤-٤/١٨١ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٧٩٤

  .١١/٢٣٣؛ معجم المؤلفين ١٦٣
  .ض المصنف بعد هذا ولم يعد إليهبيّ  ٧٩٥
 . ٢٣٢-١/٢٣١؛ الفاسي، ذيل التقييد ١/١٨٩؛ ابن رافع، الوفيات )٥٠٠( ٤/١٨٧ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٧٩٦
  .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٧٩٧
 .١٤/٧٩٣؛ الذهبي، تاريخ اإلسالم )٥٧٧( ٤/٢١٤ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٧٩٨
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  بن محمد بن يحيى بن محمد بن محمد د اهللامحمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن عب .٢٨٢
ولد بالقاهرة سنة إحدى وسبعين  ٧٩٩بن أبي القاسم بن محمد بن عبد العزيز ابن سيد الناس أبو الفتح اليعمري الريفي،

وسمع بالقاهرة ودمشق ونابلس ومكة واإلسكندرية وبيت المقدس من خلق يطول ذكرهم، وحفظ التنبيه في  وستمائة،
الفقه، والزم الشيخ تقي الدين أبا الفتح القشيري، وانقطع إليه مدة، وتخرج به، وكان يصفه بالحفظ والذكاء، وكذلك 

قال الذهبي . اس، وكتب المنسوب، ونظم الشعر الرائقالحافظ شرف الدين الدمياطي، وأخذ العربية عن البهاء بن النح
الشيخ اإلمام العالمة البارع المتفنن األديب البليغ فتح الدين أبو الفتح معيد الديار المصرية وصاحب : "في حقه

قلت وشهرته تغني عن ." التصانيف قّل أن ترى العيون مثله في فهمه وعلمه وسيالن ذهنه وسعة معارفه وكثرة أصوله
 .تطويل ترجمته توفي في حادي شعبان سنة أربع وثالثين وسبع مائة

  
  ]ب/٦٩[

 سمع من المعين الدمشقي ٨٠٠أبو سعد، محمد بن محمد بن محمد بن سنقر العادلي .٢٨٣

مولده ليلة عيد . ، وحدث، وكان خّيرا، وفضائل رابعة البن الجوزي، ومن النجيب جزء ابن عرفةمجلس البطاقة
  ٨٠١...الث عشر شعبان سنة إحدى وثالثين وسبع مائةاألضحى سنة سبع وخمسين وستمائة، وتوفي ث

  ]أ/٧٠[

  ٨٠٢الثاني عشر من معجم الشيخة مريم
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم ]ب/٧٠[
  أبو سعيد اليعمري ويكنى أيضا أبا محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن سيد الناس .٢٨٤

، وسمع من ابن خطيب المّزة، وأبي بكر سمع من العز الحراني أمالي القطيفي ٨٠٤أخو أبي الفتح المتقدم، ٨٠٣القاسم
توفي سنة تسع وأربعين وسبع . ح، دّرس الحديثابن األنماطي، وغيرهم، وتفقه، وأعاد باألشرفية، ودّرس بجامع الصال

  ٨٠٥ ...مائة

  

                                                           
-٥/٢٠١؛ الصفدي، أعيان العصر ٢٤٨-١/٢٤٧؛ الفاسي، ذيل التقييد )٥٧٣( ٢١٣-٤/٢٠٨ابن حجر، الدرر الكامنة : رجمته فيت ٧٩٩

، السبكي، معجم ٢٧٠-١١/٢٦٩؛ كحالة، معجم المؤلفين ٩/٢٦٩؛ السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، ٣٥-٧/٣٤؛ الزركلي، األعالم ٢٤٤
  .١٥/٢٣٣؛ الذهبي، تاريخ اإلسالم ١٣١-١/١٣٠؛ الذهبي، معجم المحدثين ١/٢٣٢حفاظ ؛ الذهبي، تذكرة ال٤٥٤-١/٤٥٢الشيوخ 

 .١٤/٨٧١؛ الذهبي، تاريخ اإلسالم )٥٨٨( ٤/٢٢٤ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٨٠٠
  .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٨٠١
  .عادة تكون أول ورقة من كل جزء فارغة ٨٠٢
؛ برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد اهللا ١/٢٤٨؛ الفاسي، ذيل التقييد )٥٧٦( ٢١٤-٤/٢١٣ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٨٠٣

مكتبة الرشد، : الرياض(عبد الرحمن بن سليمان العثيمين . بن محمد بن مفلح، المقصد األرشد في ذكر أصحاب اإلمام أحمد، تحقيق د
٥٢٣-٢/٥٢٢، )١٩٩٠ . 

  .٢٨٢ا�ظر �ر>' رBم  ٨٠٤
 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٨٠٥



215 

 

  ولد في حادي ٨٠٦محمد بن محمد بن محمد بن أبي الحرم القالنسني الحنبلي أبو الحرم، .٢٨٥
وستمائة بالقاهرة، وُأْحِضر على أبي الفضل بن خطيب المّزة، والشهاب  ٨٠٧عشرين ذي الحجة من سنة ثالث وثمانين

ابن الخيمي، والعز بن الحصري، وسمع من غازي الحالوي، وسيدة المارانية، ومؤنسة خاتون بنت الملك العادل، 
توفي في . الكثيروالنجم بن حمدان، وابن الشمعة في آخرين، وأجاز له العز الحراني وغيره، وعّمر، وتفّرد، وحدث ب

 .رابع جمادى األولى سنة خمس وستين وسبع مائة

  
أخبرنا أبو الحرم بن أبي الحرم إجازة، عن مؤنسة بنت أبي بكر بن أيوب سماعا، أن عفيفة بنت أحمد بن عبد اهللا 

بد اهللا بن أجازت لهم ما أخبرها حمزة بن العباس العلوي سماعا عليه، أخبرنا أبو طاهر بن عبد الرحيم، أخبرنا ع
محمد بن جعفر، حدثنا أحمد هو ابن محمد الخزاعي، حدثنا مسلم يعني ابن إبراهيم، حدثنا هشام، عن قتادة، عن 

، ْيرٍ َيْخُرُج ِمَن الناِر َمْن َقاَل َال ِإَلَه ِإال اللُه، َوِفي َقْلِبِه َوْزُن َشِعيَرٍة ِمْن خَ «: أنس، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
زة، أخبرنا وأخبرناه أحمد بن أبي طالب إجا ٨٠٨».َوَيْخُرُج ِمَن الناِر َمْن َقاَل َال ِإَلَه ِإال اللُه، َوِفي َقْلِبِه َوْزُن َذرٍة ِمْن َخْيرٍ 

الحسين بن المبارك، أخبرنا أبو الوقت، أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، أخبرنا عبد اهللا بن أحمد، أخبرنا محمد بن 
  .يوسف، أخبرنا محمد بن إسماعيل، حدثنا مسلم بن إبراهيم فذكره

  
  ]أ/٧١[ 
 ولد سنة ستين وستمائة، وسمع من ابن عالق ٨٠٩،محمد بن محمد بن محمد البكري .٢٨٦

توفي يوم الجمعة رابع عشر شوال . ك، وغير ذل، ونسخة إبراهيم بن سعد، والجمعة للنسائي، وسداسياتهمشيخة الرازي
 .سنة سبع وأربعين وسبع مائة

  
أخبرنا عبد اهللا بن عبد الواحد بن : أخبرنا محمد بن محمد بن محمد بن إسماعيل البكري وأبوه إجازة منهما، قاال

لقاسم بن أبي وأخبرنا يونس بن إبراهيم العسقالني سماعا عن أبي ا) ح(عالق، أخبرنا إسماعيل بن صالح بن ياسين، 
أخبرنا محمد بن أحمد بن إبراهيم الرازي، أخبرنا علي بن محمد بن : العز القعنبي، أخبرنا عبد الرحمن بن موقا، قاال

علي الفارسي، أخبرنا أبو أحمد عبد اهللا بن محمد الناصح الدمشقي، حدثنا أبو البر أحمد بن علي بن سعيد المرزوي 
، حدثنا الوليد بن مسلم، عن عبد اهللا بن العالء، حدثني عبد اهللا بن عامر اليحصبي، القاضي، حدثنا داود بن رشيد

، َال َتَزاُلوَن ِبَخْيٍر َما َداَم ِفيُكْم َمْن َرآِني َوَصاَحَبِني«: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: األسقع قالبن عن واثلة 
اَم ِفيُكْم َمْن َرَأْى َمْن َرَأْى من َواِهللا َال َتَزاُلوَن ِبَخْيٍر َما َداَم ِفيُكْم َمْن َرَأْى َمن َرآِني َوَصاَحَبِني، َواِهللا َال َتَزاُلوَن ِبَخْيٍر َما دَ 

  ٨١٠».َرآِني َوَصاَحَبِني

                                                           
  . ٦/٢٠٦؛ ابن العماد، شذرات الذهب ١/٢٥٩؛ الفاسي، ذيل التقييد )٦١٧( ٤/٢٣٥ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٨٠٦
  .وردت كلمة مائتين خطأ والصواب ثمانين كما في الدرر الكامنة ٨٠٧
  .١/١٧ صحيح البخاري: انظر ٨٠٨
  .٤٥٩- ٤٥٧؛ السبكي، معجم الشيوخ ٢٥٠-١/٢٤٩؛ الفاسي، ذيل التقييد )٥٨١( ٤/٢١٥ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٨٠٩
 . ٦/٤٠٥مصنف أبي شيبة  ٨١٠
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   ٨١٢...٨١١.خزوميمحمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الم .٢٨٧

  
   ٨١٤...٨١٣محمد بن محمد بن محمد بن عبد الغفار بن منشد العنبري .٢٨٨

  
  سمع من ابن عبد الدائم ٨١٥بدر الدين، محمد بن محمد بن نعمة أبو الحسن الدمشقي .٢٨٩

انتقاء ابن فرج، ومن المقداد وغيرهم،  ، ومن عمر الكرماني المنتقى من مسند أبي عوانةمشيخته، وصحيح مسلم
سين وستمائة، مولده سنة خمس وخم. وأجاز له العز بن عبد السالم، ومحمد بن أنجب، والكمال الضرير وغيرهم

 .وتوفي يوم األحد سابع عشر صفر سنة ثمان وثالثين وسبع مائة

  
) ح( ٨١٦،...أخبرنا البدر محمد بن محمد بن محمد بن نعمة إجازة، أخبرنا عمر بن محمد الكرماني، أخبرنا ]ب/٧١[

  وأنبأنا محمد بن أحمد بن أبي الهيجاء، أخبرنا أبو علي الحسن بن محمد بن محمد الحافظ
   ٨١٧...رناأخب
  
  أبو عبد اهللا محمد بن محمد بن يحيى بن علي بن علي بن علي بن خالد الواسطي .٢٩٠

، وأجاز له النجيب وغيره، سمع من عثمان بن عوف مشيخة الرازي ٨١٨رئ،اإلسكندري كمال الدين المعروف بابن المق
 .توفي في ثاني عشر جمادى األولى سنة ثالثين وسبع مائة باإلسكندرية. وحدث

...٨١٩   
  
  حضر على ابن ٨٢٠،محمد بن مسّلم بن مالك بن مزروع بن جعفر الطوري الحنبلي .٢٩١

                                                           
  .مات في جمادى األولى سنة ست وعشرين وسبع مائة). ٥٠٥( ٤/١٨٩ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٨١١
  .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٨١٢
  .لم نعثر على ترجمة له فيما بين أيدينا من مصادر ٨١٣
  .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٨١٤
؛ الذهبي، معجم ١٩٦- ١/١٩٥؛ ابن رافع، الوفيات ١/٢٤٥؛ الفاسي، ذيل التقييد )٦٤٥( ٤/٢٤٢ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٨١٥

  .٢٨٢-٢/٢٨١الشيوخ 
 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٨١٦
 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٨١٧
 .٦٩-٦٨الوادي آشي، البرنامج : ترجمته في ٨١٨
 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٨١٩
؛ ٢٦٧-١/٢٦٦؛ الفاسي، ذيل التقييد ٦/٧٣؛ ابن العماد، شذرات الذهب )٧١٣( ٢٥٩-٤/٢٥٨ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٨٢٠

؛ ابن كثير، البداية والنهاية ١/٢٣٣ت الحفاظ ا؛ السيوطي، ذيل طبق٢٦٥- ٥/٢٦٣؛ الصفدي، ٢٠-١٩-٥الصفدي، الوافي بالوفيات 
؛ ١٣٣-١/١٣٢؛ الذهبي، معجم المحدثين ٥١٠-٢/٥٠٩؛ ابن مفلح، المقصد األرشد ٢/٣٠؛ النعيمي، الدارس ١٤٦-١٤٥، ١٤/٨٦

 .١٣٣شي، البرنامج ؛ الوادي آ٧٩-٤/٧٨الذهبي، العبر 
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، وعلى عمر الكرماني، وسمع من عبد الوهاب بن الناصح، والشيخ ، ومن الترغيب والترهيبعبد الدائم صحيح مسلم
شمس الدين، والفخر وغيرهم، وأجاز له النجيب، وابن عالق، وابن عزون، وطلب الحديث بنفسه وكتب بخطه الطباق 

مولده  ٨٢١...واشتغل بالعلم كثيرا وحّصل وبرع وساد َوِلَي قضاء الحنابلة بدمشق بعد موت التقي سليمان بن محمد بن
 .في ثالث عشري ذي القعدة سنة ست وعشرين وسبع مائةتوفي . سنة اثنتين وستين وستمائة، وحدث، وخّرجوا له

  
أخبرنا قاضي القضاة أبو عبد اهللا محمد بن مسلم بن مالك بن مزروع إجازة، أخبرنا أحمد بن عبد الدائم حضورا، 
أخبرنا محمد بن علي الحراني، أخبرنا محمد بن الفضل، أخبرنا عبد الغافر بن محمد، أخبرنا أبو أحمد محمد بن 

الخلودي، أخبرنا إبراهيم بن محمد بن سفيان، حدثنا مسلم بن الحجاج، حدثنا عبد اهللا بن عبد الرحمن، حدثنا  عيسى
محمد بن المبارك، حدثنا يحيى بن حمزة، حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، حدثني 

: قال لي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ونحن بمنى:  عليه وسلم يقولأبي أنه سمع ثوبان مولى رسول اهللا صلى اهللا
طالب أخبرناه أحمد بن أبي  ٨٢٢.، َفَأْصَلْحُت َلُه ِمْنُه َفَلْم َيَزْل َيْأُكُل ِمْنُه َحتى َقِدْمَنا الَمِدْيَنةَ »َأْصِلْح َلَنا ِمْن َهَذا اللْحمِ «

عاليا إجازة، أخبرنا عبد اهللا بن عمر، أخبرنا أبو الوقت، أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، أخبرنا عبد اهللا بن أحمد، 
  .أخبرنا عيسى بن عمر، أخبرنا عبد اهللا بن عبد الرحمن فذكره هـ

  
  ]ب/٧٢[

 سمع ٨٢٣أبو عبد اهللا المصري شرف الدين، محمد بن مكي بن جعفر بن جامع القرشي .٢٩٢

توفي في تاسع عشرين المحرم سنة . ، وحدثمن الرشيد العّطار، وابن مضر، وسمع من النجيب مشيخة ابن الجوزي
  ٨٢٤...ثالثين وسبع مائة

  
  ٨٢٥أبو عبد اهللا الدمشقي، محمد بن يوسف بن محمد الخالطيمحمد بن النجيب بن  .٢٩٣

مولده في ربيع األول سنة ستين وستمائة، وتوفي في . سمع من ابن أبي اليسر جزأ من حديث أبي علي بن هارون
  ٨٢٦...تاسع عشر ذي القعدة سنة سبع وعشرين وسبع مائة

  
  محمد بن نصر اهللا بن علي بن هبة اهللا بن الحسن بن يحيى بن محمد بن علي .٢٩٤

                                                           
�روء، وھو  ٨٢١أبو الفضل سليمان بن حمزة بن أحمد بن عمر بن الشيخ أبي عمر أحمد بن قدامة المقدسي، توفي سنة ا(م �Cر 

٧١٥/١٣٥٠ . 
 .٢/١٢٤٧؛ سنن الدارمي ١٣/٢٥٥؛ صحيح ابن حبان ٣/١٥٦٣ صحيح مسلم ٨٢٢
  ".محمد بن مكي بن سعد"ورد اسمه في الدرر ). ٧٢٦( ٤/٢٦٤ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٨٢٣
 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٨٢٤
  . ٢٩٥- ٥/٢٩٤؛ الصفدي، أعيان العصر )٧٥٩( ٤/٢٧٣ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٨٢٥
 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٨٢٦
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حضر في الثالثة على التاج محمد بن محمد بن  ٨٢٧الدمشقي بهاء الدين أبو عبد اهللا بن أبي الفتح بن سني الدولة،
مولده في ذي الحجة سنة سبع . ، وسمع من ابن عبد الدائم، وابن أبي اليسر وغيرهماسعد الدين الوزان مشيخته

 .وأربعين وستمائة، وتوفي ليلة الثامن عشر من شوال سنة خمس وعشرين وسبع مائة

  
الدولة إجازة، أخبرنا محمد بن محمد بن سعد الوزان قراءة عليه وأنا أخبرنا محمد بن نصر اهللا بن علي بن سني 

حاضر، أخبرنا عبد الرحمن بن مكي بن حمزة، أخبرنا محمد بن أحمد، أخبرنا أحمد بن محمد بن المهندس، أخبرنا 
هو الثوري، عن محمد بن محمد بن بدر، حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان و 

َخْيُر الناِس َقْرِني، ثُم «: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: منصور، عن إبراهيم، عن عبيده، عن ابن مسعود قال
  » .الِذيَن َيُلوَنُهْم، ثُم الِذيَن َيُلوَنُهمْ 

  .عن بندار، وأبي موسى عن ابن مهدي به ٨٢٨رواه مسلم  
  سمع جزء ٨٢٩ناصر الدين، محمد بن يوسف بن داود بن حسن العمري الجندي .٢٩٥

مولده سنة ستين وستمائة، ومات في شوال سنة . األنصاري من المسلم بن عالق، والقطب بن أبي عصرون، وحدث
 .ثالث وأربعين وسبع مائة

  
: قاال ]ب/٧٢[أخبرنا محمد بن يوسف بن داود العمري، أخبرنا المسلم بن عالق، والقطب أحمد بن أبي عصرون، 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي، أخبرنا إبراهيم : األول وأبو اليمن زيد بن الحسن أخبرنا أبو جعفر عمر بن أبي بكر، قال
بن عمر البرمكي، أخبرنا عبد اهللا بن إبراهيم بن عبيد اهللا، حدثنا محمد بن عبد اهللا األنصاري، حدثنا إسماعيل بن 

: ، َقالَ ي، وَكاَن ُيْرِدُفِني َوَأُكوُن َبْيَن َيَدْيهِ َكاَن اْلَفْضُل َأْكَبَر ِمن : مسلم، عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس قال
َو ُيَصلي ِبالناِس ِبَعَرَفَة، َفَنَزْلَنا َبْيَن َيَدْيِه َفاْرَتَدْفُت َأَنا َوَأِخي ِحَماَرًة، َفاْنَتَهْيُت ِإَلى َرُسوِل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َوهُ 

  ٨٣٠.َفَصلْيَنا َوَتَرْكَناَها َتْرَعى َبْيَن َيَدْيِه، َوَلْم َيْقَطْع َصَالَتهُ 
  
  أبو عبد اهللا محمد بن يوسف بن عبد اهللا بن رجاء بن فارس الزبيدي الَحوراني .٢٩٦

وغيره،  ، ومن ابن عبد الدائم جزء ابن الفراتسمع من الشيخ شهاب الدين بن أبي شامة الدعاء للمحاملي ٨٣١المؤذن،
مولده سنة خمسين . ، وسمع أيضا من خالد النابلسي وآخرين، سمع منه األئمةومن الكرماني مجالس المخلدي

 .وستمائة، ومات في سابع شعبان سنة ثمان وثالثين وسبع مائة

  

                                                           
؛ الوادي ٢٩٤-٢/٢٩٣؛ الذهبي، معجم الشيوخ ١/٢٧٢؛ الفاسي، ذيل التقييد )٧٦٢( ٤/٢٧٤ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٨٢٧

  .١٢٤آشي، البرنامج 
(&م ٨٢٨ Q��� ري: ا�ظر )ذ�ك. ٤/١٩٦٢��ا�� Q��� ذي ٣/١٧٢؛ ا��(�<�، ا�(�ن ا�)�رى، ٦/٧٦ ؛ (�د أ�د٥/٦٩٥؛ (�ن ا��ر
٥/٤٤٣ ،'��
  .٦/٤٠٤؛ ��ف أ�� 

 ).٨١٨( ٤/٢٩٦ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٨٢٩
  .٣/١١٠المعجم األوسط للطبراني  ٨٣٠
  . ٢/٣٠٦؛ الذهبي، معجم الشيوخ ١/٢٨٢؛ الفاسي، ذيل التقييد )٨٢٧( ٤/٢٩٨ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٨٣١
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ء إجازة، أخبرنا الزين خالد بن يوسف النابلسي الحافظ، أخبرنا أخبرنا أبو عبد اهللا محمد بن يوسف بن عبد اهللا بن رجا
وأنبأنا عاليا يونس بن إبراهيم، عن علي بن الحسين، ) ح(زيد بن الحسن، أخبرنا أبو الفتح عبيد اهللا بن البيضاوي، 

نقور، قال أخبرنا أحمد بن محمد بن ال: عن محمد بن ناصر، ومحمد بن الزاغوني، وأبي الكرم الشهرزوري، قالوا
األول سماعا، والباقون إجازة، أخبرنا أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن المخلص، حدثنا عبد اهللا بن محمد بن عبد 

ِن الشْرِب العزيز، حدثنا ُهْدبة بن خالد، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن أنس َأن النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم َنَهى عَ 
  ».ُهَو َشر ِمَن الشْربِ «: فسألناه عن األكل فقال: قال قتادة .ًماَقائِ 

  .عن هدبة فوافقناه بعلو ٨٣٢رواه مسلم  
  
  أبو حيان اإلمام الشهيد العلم محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان األندلسي .٢٩٧

 .كتب لنا بخطه االستدعاء ٨٣٣الكبير،

لة، أجزت للمذكورين في هذا االستدعاء أصال، والملحقين بهم، أن يرووا عني جميع ما رويته بقراءة، وسماع، ومناو (
وٕاجازة، ومشافهة، وكتابة، وجميع ما صنفته واختصرته ولخصته في علم التفسير والقراءات والفقه والنحو واللغة 

واألدب والتاريخ والتراجم وغير ذلك، وذلك بشرطه المعروف عند أهل األثر، ومولدي بغرناطة بناحية منها تسمى 
ائة، ومن عوالي شيوخي باألندلس الخطيب بمدينة مالقة َمطُخشاِرش في أخريات شوال من سنة أربع وخمسين وستم

النحوي أبو الحجاج يوسف بن إبراهيم بن يوسف بن أبي ريحانة األنصاري، والقاضي القاسم أبو علي الحسن بن عبد 
العزيز بن أبي األحوص القرشي، وأبو الحسن اليسر بن عبد اهللا بن محمد بن اليسر القشيري المكتب والمقرئ 

األديب أبو جعفر أحمد بن سعد بن أحمد بن بشير األنصاري، والقاضي العالم المتكلم أبو الحسين محمد بن  ]أ/٧٣[
أبي عامر يحيى بن عبد الرحمن بن ربيع األشعري، والشيخ أبو جعفر أحمد بن عبد الرحمن بن عروس الغساني، 

ليهم باإلسكندرية أبو عبد اهللا بن الدّهان والشيخ أبو جعفر أحمد بن يوسف بن أحمد الهاشمي الطنجالي، ومن عوا
الشيخ األصولي، والرئيس أبو محمد عبد الوهاب بن الفرات اللخمي، وعبد اهللا بن أحمد بن إسماعيل بن فارس 

ورضي الدين الشاطبي، وبالقاهرة العز الحراني، وابن خطيب  ٨٣٤التميمي، وأبو عبد اهللا بن النّن، وأبو طاهر المليجي،
قلت وكانت وفاة شيخنا في ثامن عشرين صفر سنة خمس .) ، وشامية بنت البكري، وابن األنماطي وغير هؤالءالمّزة

  . وأربعين وسبع مائة بالقاهرة
  

   ٨٣٥...أخبرنا أبو حيان العالمة إجازة أخبرنا
   

                                                           
  . ٣/١٦٠٠ صحيح مسلم ٨٣٢
؛ الحسيني الدمشقي، ذيل تذكرة الحفاظ ١/٢٨٣؛ الفاسي، ذيل التقييد )٨٣٢( ٣٠٢/٣١٠/ ٤ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٨٣٣
؛ ابن ٤٨٤-١/٤٨٢؛ ابن رافع، الوفيات ١٨٦-٥/١٧٥؛ الصفدي، الوافي بالوفيات ٣٥٣-٥/٣٢٥؛ الصفدي، أعيان العصر ١٦-١/١٣
، كحالة، معجم المؤلفين ٧/١٥٢؛ الزركلي، األعالم ٥٣٦-١/٥٣٤؛ السيوطي، حسن المحاضرة ١٤٦-٦/١٤٥ماد، شذرات الذهب الع
  .٧٦-٧٤؛ الوادي آشي، البرنامج ١/١٣٤؛ الذهبي، معجم المحدثين ٤٨٠-٤٧٢؛ السبكي، معجم الشيوخ ١٣١-١٢/١٣٠
  ".ا�&���"ورد @� �"ض ا���در  ٨٣٤
 .ا ولم يعد إليهبّيض المصنف بعد هذ ٨٣٥
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  سمع من ابن عالق جزء ٨٣٦،محمد بن يوسف بن محمد بن إبراهيم الفارسي الحيري .٢٩٨
مولده في عاشر المحرم . ، وسمع من النجيب وغيره، وحدث، وكان صوفيا بالصالحيةالنحاس، ويقال له جزء كاكو

 .ي سادس رمضان من سنة خمس وعشرين وسبع مائةمن سنة اثنتين وأربعين وستمائة، وتوفي ف

  
  سمع من ٨٣٧أبو عبد اهللا القطان، محمد بن يونس بن حمزة بن عباس اإلربلي العدوي .٢٩٩

األول ومن أول الخامس إلى آخر التاسع من مشيخته تخريج ابن الجبار، ومن الناصح محمد بن  أحمد بن عبد الدائم
 .مولده في سنة اثنتين وستين وستمائة، ومات سابع المحرم سنة ست وأربعين وسبع مائة. ، وحدثإبراهيم جزء المؤمل

  
حمزة اإلربلي إجازة، أخبرنا أحمد بن عبد الدائم، أخبرنا أبو طاهر المبارك بن المبارك، أخبرنا محمد بن يونس بن 

أخبرنا أبو علي بن المهدي، أخبرنا عبيد اهللا بن عمر بن أحمد بن شاهين، أخبرنا أبو بحر محمد بن الحسن بن 
َكاَنْت : وزاعي، عن عطاء، عن جابر، قالكوثر، حدثنا محمد بن الفرج األزرق، حدثنا عبيد اهللا بن موسى، حدثنا األ

ُبِع َوالنْصِف َفَبَلَغ َذِلَك النِبي صَ  ُلِث َوالرا ُفُضوُل َأَرِضيَن َفَكاُنوا َيْزَرُعوَنَها ِبالثَم َفَقالَ ِلِرَجاٍل ِمنُه َعَلْيِه َوَسلى اللَمْن «: ل
  ».َأْو ِلَيْمَنْحَها َأَخاُه َفِإْن َلم َيْفَعْل َفْلُيْمِسْك َأْرَضهُ  َكاَنْت َلُه َأْرٌض َفْلَيْزَرْعَها

  ٨٣٨.متفق عليه من حديث األوزاعي  
  
  ]ب/٧٣[

  ٨٤٠...٨٣٩محسن بن مؤمن اإلربلي .٣٠٠

  
  ثم الدمشقي الطرائفي عبد الرحمن بن رضوان األنصاري الحلبيمحمود بن علي بن  .٣٠١

مات في تاسع عشر ذي الحجة . وغيرها، وحدث سمع من ابن عبد الدائم المائة الفراوية ٨٤١جمال الدين ابن الحاجة،
  ٨٤٢...من سنة سبع وثالثين وسبع مائة عن نيف وسبعين سنة

  
  ولد سنة خمس ٨٤٣الباب شرقي، محمود بن محمد بن علي بن عبد الجبار المقدسي .٣٠٢

 .مات في ذي الحجة سنة ست وثالثين وستمائة. وخمسين وستمائة، وسمع من الكرماني وغيره، وحدث

  
                                                           

 ).٨٣٩( ٤/٣١٢ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٨٣٦
 .٢/٧؛ ابن رافع، الوفيات )٨٥٦( ٤/٣١٧ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٨٣٧
  .٧/٣٧؛ سنن النسائي ٢٣/١١٨؛ مسند أحمد ٣/١٦٦ صحيح البخاري: انظر ٨٣٨
  .أيدينا من مصادر لم نعثر على ترجمة له فيما بين ٨٣٩
 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٨٤٠
 . ١/١٨٧؛ ابن رافع، الوفيات ٢/٢٧٥؛ الفاسي ذيل التقييد، )٨٩٦( ٤/٣٢٩ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٨٤١
 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٨٤٢
 ).٨٩٥( ٤/٣٢٩ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٨٤٣
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أخبرنا محمود بن محمد بن علي الباب شرقي إجازة، أخبرنا عمر بن محمد الكرماني، أخبرنا القاسم بن عبد اهللا بن 
وأنبأتنا زينب بنت أحمد ) ح(رحمن بن عبد الواحد بن عبد الكريم بن هوازن، عمر الصفار، أخبرنا أبو األسعد هبة ال

بن عبد الرحيم، عن عبد الخالق بن أنجب، عن أبي األسعد، أخبرنا عبد الحميد البحتري، حدثنا أبو نعيم اإلسفراييني، 
أخبرنا أنس بن عياض، عن ربيعة،  أخبرنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق اإلسفرايني، حدثنا يونس بن عبد اهللا األعلى،

  هـ ٨٤٤.ُتُوِفَي َرُسوُل اِهللا َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم َوَلْيَس ِفي َرْأِسِه َوِلْحَيِتِه ِعْشُروَن َشَعَرًة َبْيَضاءَ : عن أنس قال
  
  سمع من المعين ٨٤٥ضياء الدين أبو عمران، موسى بن علي بن يوسف الزرزاري .٣٠٣

. سمع الكثير من النجيب الحراني وغيرهالدمشقي وغيره، وقرأ القراءات على النور الكفتي، وحّصل طرفا من العربية، و 
 .مولده في يوم عاشوراء سنة إحدى وستين وستمائة، وتوفي في الحادي عشر من رجب سنة ثالثين وسبع مائة

  
  ]أ/٧٤[

  والدة عبد اهللا بن علي الصنهاجي ٨٤٦مؤنسة بنت علي بن الفارس عبد اهللا الفخري .٣٠٤
وماتت في رابع رجب من سنة . ، وحّدثت، ومجلس البطاقةوسداسياته وأختيه، سمعت من ابن عالق مشيخة الرازي

  ٨٤٧...اثنتين وثالثين وسبع مائة

  
  حرف النون

  سمع من الكرماني ٨٤٨أبو محمد، نجيب بن أبي البيان بن ثابت بن أبي البيان الحلبي .٣٠٥
مات في ثامن عشر المحرم سنة تسع وعشرين وسبع مائة بالقاهرة، وكان . ، وحدثالمجلد التاسع من مسند أبي عوانة
 .مولده سنة ست وأربعين وستمائة

  
أخبرنا الفقيه الفاضل أبو محمد نجيب بن أبي البيان الحلبي إجازة، أخبرنا عمر بن محمد الكرماني، أخبرنا القاسم بن 

وأنبأتنا عاليا زينب بنت أحمد، عن أبي ) ح(بن عمر الصفار، أخبرنا هبة الرحمن بن عبد الكريم بن هوازن،  عبد اهللا
محمد بن أنجب، عن أبي األسعد بن هوازن، أخبرنا عبد الحميد البحتري، أخبرنا عبد الملك بن الحسن، أخبرنا أبو 

شبة، حدثنا يحيى بن سعيد، وعمر بن علي، عن  عوانة يعقوب بن إسحاق اإلسفراييني الحافظ، أخبرنا عمر بن
  .َرَأْيُت َرُسوَل اِهللا َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم، َوَكاَن اْلَحَسُن ْبُن َعِلي ُيْشِبُههُ : إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي جحيفة قال

  .كالهما عن يحيى بن سعيد فوقع لنا بدال عاليا ٨٥١...عن ٨٥٠عن بندار والنسائي ٨٤٩رواه الترمذي  
                                                           

؛ صحيح ابن ٥/٥٩٢؛ سنن الترمذي ٢/٩١٩؛ موطأ مالك ٤/١٨٤٢ ؛ صحيح مسلم٤/١٨٧ صحيح البخاري: انظر من وجوه مختلفة ٨٤٤
 .١٤/٢٩٩حبان 

؛ ١/٨٠٥المحاضرة  ؛ السيوطي، حسن٢٨٣-٢/٢٨٢؛ الفاسي، ذيل التقييد )١٠٢٩( ٤/٣٧٨ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٨٤٥
 . ٤٧٩-٥/٤٧٨الصفدي، أعيان العصر 

  ).١٠٥٣( ٤/٣٨٥ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمتها في ٨٤٦
 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٨٤٧
 ).١٠٦٥( ٤/٣٨٩ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٨٤٨
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  سمع من ٨٥٢الشافعي أبو أحمد نور الدين، نصر اهللا بن أبي بكر بن نصر اهللا التنوخي .٣٠٦

توفي في خامس . في آخرين ابن عبد الدائم نسخة داود بن نصير، ومن ابن أبي اليسر األول من حديث الجصاص
 .عشرين شعبان من سنة سبع وعشرين وسبع مائة، وكان مولده سنة ثمان وخمسين وستمائة

  
بن أبي بكر بن نصر اهللا الدمشقي المعروف بابن الّنْعَنغ إجازة، أخبرنا أحمد بن عبد الدائم، أخبرنا  أخبرنا نصر اهللا

يوسف بن معالي، أخبرنا علي بن أحمد بن منصور بن قبيس، أخبرنا أبي، أخبرنا عبد الرحمن بن عثمان، أخبرنا 
عاليا إسحاق بن يحيى إذنا، عن يوسف بن  ]ب/٧٤[، وأخبرنا )ح(علي بن يعقوب، حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي، 

خليل، أخبرنا خليل بن بدر، أخبرنا الحسن بن أحمد، أخبرنا أحمد بن عبد اهللا، حدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا 
النسائي، حدثنا محمد بن رافع، حدثنا مصعب بن المقدام، حدثنا داود بن نصير، عن األعمش، عن أبي صالح، عن 

ِإن ِلُكل َنِبي َدْعَوٌة ُمْسَتَجاَبٌة، َوإِني اْخَتَبْأُت َدْعَوِتي َشَفاَعًة «: هريرة، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قالأبي 
  ٨٥٣».ِألُمِتي

   
  سمع من ٨٥٤،اهللا بن داود بن نصر اهللا بن محمد بن فارس الحنفي الدمشقينصر  .٣٠٧

توفي في شعبان سنة . ، وحدث، وحفظ الجامع الكبير، وتفّقه، وأعاد، وناب في الحكمالنجيب جزء أبي سعد البغدادي
  ٨٥٥...ثالثين وسبع مائة، وكان مولده سنة ثمان وأربعين وستمائة

  
  حرف الهاء

  ولدت سنة سبعين وستمائة تقريبا، وأحضرت ٨٥٦،هاجر بنت علي بن عمر الصنهاجي .٣٠٨
ماتت في ثاني عشرين شهر رجب . على القاضي شمس الدين ابن العماد، والعز الحراني وغيرهما، وحّدثت بالقاهرة

 .سنة سبع وسبعين وسبع مائة

  

                                                                                                                                                                             
 .٥/١٢٨سنن الترمذي  ٨٤٩
 . ٥/٤٩النسائي، السنن الكبرى  ٨٥٠
 .ن عليبياض، وهو عمرو ب ٨٥١
؛ الذهبي، ٣٥٦-٢/٣٥٣؛ الذهبي، معجم الشيوخ ٢/٢٩٥؛ الفاسي، ذيل التقييد )١٠٧٣( ٤/٣٩١ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٨٥٢

 .١٤/٩٢٤تاريخ اإلسالم 
؛ ١٣/١٤١؛ مسند أحمد ٢/١٤٤٠؛ سنن ابن ماجة ٥/٥٨٠؛ سنن الترمذي ١/١٨٩ ؛ صحيح مسلم٨/٦٧ صحيح البخاري: انظر ٨٥٣

  .١٤/٧٦صحيح ابن حبان 
  ).١٠٦٨( ٤/٣٩٠ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٨٥٤
 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٨٥٥
  .٢/١٩٧؛ القرشي، طبقات الحنفية )١٠٩٨( ٤/٣٩٩ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمتها في ٨٥٦
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أبي بكر الوقار إجازة، قاال أخبرنا العز عبد العزيز بن عبد أخبرتنا هاجر بنت علي الصنهاجي إجازة، ومحمد بن 
وأنا أسمع، أخبرنا ضياء بن أحمد، أخبرنا محمد بن : وأنا حاضرة، والثاني: المنعم الحراني قراءة عليه، قالت األولى

إبراهيم إجازة إن  وأخبرنا عاليا يونس بن) ح(عبد الباقي القاضي، أخبرنا عبد اهللا بن محمد بن عبد اهللا الصريفيني، 
لم يكن سماعا، عن علي بن الحسن، كذلك أخبرنا أبو الكرم الشهرزوري إجازة عن الصريفيني، أخبرنا أبو الحسين بن 
أخي ميمي، حدثنا أبو القاسم البغوي، حدثنا داود بن رشيد، حدثنا مروان هو ابن معاوية الفزاري، حدثنا عمر بن حمزة 

َأيَما «: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ، حدثنا سالم بن عبد اهللا بن عمر، عن أبيه، قالبن عبد اهللا بن عمر
  ».يَراَطانِ ِإال َكْلَب َماِشَيٍة َأو َكْلًبا َضاِرًيا َنَقَص ِمْن َعَمِلِهْم ُكل َيْوٍم قِ  َأْهِل َداٍر اتَخُذوا َكْلًبا

في صحيحه عن داود بن رشيد بهذا السند فوافقناه في شيخه بعلو لنا على طريقه بدرجتين في  ٨٥٧رواه مسلم  
  .روايتنا الثانية

  
  ]أ/٧٥[

  ٨٥٨الثالث عشر من معجم الشيخة مريم
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم ]ب/٧٥[
  الياء المثناة من تحت

   ٨٦٠...٨٥٩يحيى بن ثابت بن أحمد القرشي .٣٠٩
  
   ٨٦٢...٨٦١يحيى بن جعفر بن محمد بن عبد الرحيم الحسيني .٣١٠

: بن عبد الرحيم الحسيني، ويوسف بن عمر بن حسين الختني إجازة منهما، قاال أخبرنا يحيى بن جعفر بن محمد
أخبرنا عبد الغني بن سليمان بن بنين بن خلف، أخبرنا أبو القبائل عنتر بن أحمد بن علي بن الفتح، أخبرنا أبو 

حمد عبد اهللا بن قرئ على أبي أ: صادق مرشد بن يحيى، أخبرنا أبو القاسم علي بن محمد بن علي الفارسي قال
محمد بن عبد اهللا بن الناصح المعروف بابن المفسر في منزله بالمعافر وأنا حاضر أسمع قيل له حّدثك أبو الحسين 
محمد بن حامد بن السري خال ولد السني، حدثني محمد بن حاتم الزمّي المؤدب، أخبرنا أبو معاوية، عن جعفر بن 

اْلَكف : َثَالٌث ِمْن َأْصِل اِإلْسَالمِ «: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: س بن مالك قالبرقان، عن ابن أبي نشبة، عن أن
ٍض ُمْنُذ َبَعثَِني اللُه ِإَلى َأْن ُيَقاِتَل َال ِإَلَه ِإال اللُه، َال ُنَكفُرُه ِبَذْنٍب، َوَال ُنْخِرُجُه ِمَن اِإلْسَالِم ِبَعَمٍل، َواْلِجَهاُد َما: َعمْن َقالَ 

اَل َال ُيْبِطُلُه َجْوُر َجاِئٍر َوَال َعْدُل َعاِدٍل، َواِإليَماُن ِباَألْقَداِر ُكلَها جِتي الدآِخُر ُأم. «  
                                                           

  . ٤/٨٠سنن الترمذي : انظر كذلك. ٣/١٢٠١ صحيح مسلم ٨٥٧
  .عادة تكون أول ورقة من كل جزء فارغة ٨٥٨
 ٤/٤١٥الدرر الكامنة . لكن هناك ترجمة في الدرر ليحيى بن ثابت بن يحيى. لم نعثر على ترجمة له فيما بين أيدينا من مصادر ٨٥٩

)١١٤٤.( 
  .م يعد إليهبّيض المصنف بعد هذا ول ٨٦٠
  . مات سنة إحدى وثالثين وسبع مائة). ١١٤٥( ٤/٤١٥ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٨٦١
 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٨٦٢
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   ٨٦٤...٨٦٣هذا حديث  
  
  ]أ/٧٦[

  ولد في حادي عشر شوال سنة ٨٦٥،يحيى بن فضل اهللا بن مجلي بن دعجان العدوي .٣١١
خمس وأربعين وستمائة بالَكَرك، وسمع بدمشق من أحمد بن عبد الدائم، ومحمود بن عبيد اهللا الريحاني، وبالمدينة من 

وبالقاهرة من النجيب، وأجاز له أحمد بن مسلمة، ومكي بن عالن، وٕاسماعيل أبي عبد اهللا محمد بن أحمد بن نعمة، 
بن العراقي، وخطيب مردا في آخرين، وتّرقى في المناصب العلية، َوَوِلَي كتابة السر محمد بن سؤيد، وكان معّظما 

 .وثالثين وسبع مائة توفي ليلة تاسع شهر رمضان سنة ثمان. عند السلطان، وأرباب الدولة، قليل االجتماع بالناس

  
أخبرنا يحيى بن فضل اهللا إجازة، عن أحمد بن الفرج، أخبرنا علي بن الحسن الحافظ، أخبرنا إسماعيل بن أحمد بن 

: وأنبأنا يونس بن إبراهيم، عن علي بن الحسين، عن المبارك بن الحسن الشهرزوري، قاال) ح(عمر السمرقندي، 
النقور، قال األول سماعا، والثاني إجازة، أخبرنا عيسى بن علي، حدثنا عبد اهللا  أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن

: بن محمد البغوي، حدثنا عبد األعلى بن حماد، حدثنا داود العّطار، عن ابن جريج، عن عطاء، عن أبي هريرة قال
  ».َأْفَطَر اْلَحاِجُم َواْلَمْحُجومُ «: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .عن أحمد بن علي عن عبد األعلى بن حماد فوقع لنا بدال عاليا جدا ٨٦٦أخرجه النسائي  
  
وسمع من ابن  ٨٦٨)ئة(ولد سنة إحدى وخمسين وستما ٨٦٧،يحيى بن محمد بن علي بن أبي القاسم العدوي .٣١٢

  .توفي في شهر ربيع األول سنة اثنتين وثالثين وسبع مائة. بفوت، وحدث عبد الدائم صحيح مسلم
  

الحراني، أخبرنا أخبرنا يحيى بن محمد بن علي السكاكري إجازة، أخبرنا أحمد بن عبد الدائم، أخبرنا محمد بن علي 
محمد بن الفضل، أخبرنا عبد الغافر بن محمد، أخبرنا محمد بن عيسى، حدثنا إبراهيم بن سفيان، حدثنا مسلم بن 

اْسَتْأَذَنْت : الحجاج، حدثنا عبد اهللا بن مسلمة بن قعنب، حدثنا أفلح يعني ابن حميد، عن القاسم، عن عائشة أنها قالت
، َوَكاَنْت اْمَرَأًة ثَِبَطًة، َيُقوُل اْلَقاِسُم لِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َلْيَلَة اْلُمْزَدِلَفِة َتْدَفُع َقْبَلُه َوَقْبَل َحْطَمِة الناسِ َسْوَدُة َرُسوَل ال

                                                           
  .٦/٣٢والحديث ضعفه األلباني، انظر صحيح وضعيف سنن أبي داود . ٩/٢٦٢؛ البيهقي، السنن الكبرى ٣/١٨سنن أبي داود : انظر ٨٦٣
 .نف بعد هذا ولم يعد إليهبّيض المص ٨٦٤
؛ ٢١٧-١/٢١٦؛ ابن رافع، الوفيات ٣٠٦-٢/٣٠٥؛ الفاسي، ذيل التقييد )١١٧٥( ٤٢٥-٤/٤٢٤ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٨٦٥

؛ ٤٩٦-٤٨٩؛ السبكي، معجم الشيوخ ٤/١١٠؛ الذهبي، العبر ١٤/٢١٣؛ ابن كثير، البداية والنهاية ٥٧٦-٥/٥٧١الصفدي، أعيان العصر 
  . ٢/٦٤٥الكتاني، فهرس الفهارس 

؛ صحيح ابن حبان ١/٥٣٧؛ سنن ابن ماجة ٣/٣٣ صحيح البخاري: انظر كذلك من وجوه مختلفة. ٢/٢٢٦النسائي، السنن الكبرى،  ٨٦٦
  .٣/١٣٥؛ سنن الترمذي ١٤/٣٧٣؛ مسند أحمد ١/٧٢١؛ سنن أبي داود ٨/٣٠٤

  .٥/٥٥٧؛ الصفدي، أعيان العصر٢/٣٠٨سي، ذيل التقييد ؛ الفا)١١٨٤( ٤/٤٢٨ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٨٦٧
�طت ن ا��ل ٨٦٨).  
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َنا ِبَدْفِعِه، َوَألَْن َأُكوَن اْسَتْأَذْنُت َوالثِبَطُة الثِقيَلُة، َقاَلت َفَأِذَن َلَها َفَخَرَجْت َقْبَل َدْفِعِة الناِس، َوَحَبَسَنا َحتى َأْصَبْحَنا َفَدَفعْ 
 ى اللِه َصلِمْن َمْفُروٍح ِبهِ َرُسوَل الل ِإَلي َم َكَما اْسَتْأَذَنْتُه َسْوَدُة َفَأُكوَن َأْدَفُع ِبِإْذِنِه َأَحبُه َعَلْيِه َوَسل.  

  .عن أبي نعيم عن أفلح به ٨٦٩أخرجه البخاري  
   ٨٧١...٨٧٠يحيى بن يوسف بن أبي محمد بن أبي الفتوح المصري .٣١٣

  .توفي في يوم السبت سابع جمادى اآلخرة سنة سبع وثالثين وسبع مائة
  
) ح(أخبرنا يحيى بن يوسف بن أبي الفتوح المقدسي ثم المصري إجازة، عن علي بن هبة اهللا اللخمي،  ]ب/٧٦[

أخبرتنا شهدة بنت : وأخبرنا أحمد بن أبي طالب، عن نصر اهللا بن عبد الرزاق، وعبد العزيز بن دلف وغيرهما، قالوا
أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب، أخبرنا أحمد بن عمر، أخبرنا منصور بن الحسين بن هريسة، أخبرنا الحافظ 

الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل اإلسماعيلي، أخبرني الحسين بن علي الخرقي في باب الطاق ببغداد 
من شيوخ أصحاب أحمد، حدثنا المنذر بن الوليد بن الجارودي، حدثنا أبي حدثنا الحسن بن أبي جعفر، حدثنا محمد 

َلْم َنَزْل ِقَياًما  »َسِمَع اللُه ِلَمْن َحِمَدهُ «: َكاَن َرُسوُل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم ِإَذا َقالَ : ن حجادة عن البراء قاليعني اب
  .حدثَِنْيِه َعْبُد الرْحَمِن ْبُن َأِبي َلْيَلى، َعِن اْلَبَراءِ : َفَذَكْرُت َقْوَلُه ِلْلَحَكِم، َفَقالَ . تى َتَقَع َجْبَهُتُه ِإَلى اْألَْرضِ حَ 

  .من حديث الحكم ٨٧٣وأبو داود ٨٧٢رواه مسلم  
  أبو محمد وأبو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن عبد المحسن بن إبراهيم العاملي .٣١٤

وغيره، وسمع من ابن أبي اليسر،  سمع من ابن عبد الدائم جزء ابن عرفة ٨٧٤عوانة الدمشقي شرف الدين الكفتي،
مولده سنة سبع وخمسين وستمائة، وكتب بخطه مرة سنة أربع ومرة سنة . وابن النشبي، والمجد ابن عساكر وغيرهم

 .اثنتين، ومات في ثامن عشر جمادى اآلخرة من سنة سبع وثالثين وسبع مائة

  
أخبرنا أحمد بن عبد الدائم، أخبرنا أبو الفرج بن كليب، أخبرنا أخبرنا يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم العاملي إجازة، 

وقرئ على علي بن عمر الصوفي وأنا أسمع، أخبرنا عبد الرحمن بن مكي، ) ح(علي بن أحمد بن محمد بن بنان، 
لفي، أخبرنا أبو القاسم علي بن الحسين الربعي في آخر  ين أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد الحافظ أبو طاهر الس

أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن مخلد، أخبرنا أبو علي إسماعيل بن محمد : ببغداد، قالوا
بن إسماعيل الصّفار، حدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، وعبيد اهللا بن عمر، 

  .تْشِريق ِإَذا َلْم ٌيَصل ِفي اْلَجَماَعِة َلْم ُيَكبْر َأياَم التْشِريقِ عن نافع، عن ابن عمر َأنه َكاَن ِفي َأيام ال
  ٨٧٥.هذا موقوف وفي إسناده نظر  

                                                           
 .٢/٩٣٩ صحيح مسلم: انظر كذلك. ٢/١٦٥ صحيح البخاري ٨٦٩
؛ ٢/٣١٠التقييد ؛ الفاسي، ذيل ١٥٧-١/١٥٦؛ ابن رافع، الوفيات )١١٩٥( ٤/٤٣٠/٤٣١ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٨٧٠

  ؛ ٥٠٤-٤٩٦؛ السبكي، معجم الشيوخ ٥/٥٧٩الصفدي، أعيان العصر 
  .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٨٧١
 . ١/٣٤٥ صحيح مسلم ٨٧٢
 .١/٢٢٥سنن أبي داود  ٨٧٣
  .١٦٠-١/١٥٨؛ ابن رافع، الوفيات )١٢٠٢( ٤/٤٣٣ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٨٧٤
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  سمع من النجيب ٨٧٦الشيخ شرف الدين، يعقوب بن إسحاق بن عوض الحريري .٣١٥
، ومن معجمه باإلجازة تخريج ابن الظاهري، وسمع أيضا القاضي شمس الدين ابن أبداله، وجزء الحسن بن عرفة

مولده في حدود الستين والستمائة، توفي في ثامن رجب سنة أربع وثالثين . عماد، وأبي بكر بن القسطالني، وحدثال
 .وسبع مائة

  
  ]أ/٧٧[

   ٨٧٨...سمع من النجيب ٨٧٧الموقع، يوسف بن أحمد بن عبيد اهللا بن جبريل .٣١٦
    

   ٨٧٩...مولده سنة ستين وستمائة، ومات في رابع عشر ذي الحجة سنة إحدى وأربعين وسبع مائة
  
   ٨٨١...٨٨٠يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف المّزي .٣١٧

  
   ٨٨٤...٨٨٣الُختني ٨٨٢...يوسف بن عمر بن حسين بن .٣١٨
   ٨٨٥.سبط التقي بن أبي اليسر يوسف بن محمد بن إبراهيم .٣١٩

  

                                                                                                                                                                             
  .١٠/٤١١انظر الطبراني، المعجم الكبير  ٨٧٥
يعقوب بن "ورد اسمه في المصادر . ٥٠٦-٥٠٤؛ السبكي، معجم الشيوخ )١٢١٥( ٤/٤٣٦ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٨٧٦

  . وليس ابن إسحاق" يوسف
 . ٣٨٥-١/٣٨٤؛ ابن رافع، الوفيات )١٢٣٦( ٤/٤٤٧ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٨٧٧
  .المصنف بعد هذا ولم يعد إليه بّيض ٨٧٨
 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٨٧٩
؛ ابن العماد، شذرات الذهب ٣٢٥-٢/٣٢٢؛ الفاسي، ذيل التقييد )١٢٦١( ٤٦١-٤/٤٥٧الدرر الكامنة ابن حجر، : ترجمته في ٨٨٠
؛ الصفدي، ٦٥٧-٥/٦٤٤يان العصر ؛ الصفدي، أع١٢٧-٤/١٢٦؛ الذهبي، العبر ١٤/١٠١؛ ابن كثير، البداية والنهاية ١٣٧-٦/١٣٦

؛ كحالة، ٨/٢٣٦؛ الزركلي، األعالم ٩٣-٩٢؛ الوادي آشي، البرنامج ٣٩٧-١/٣٩٥؛ ابن رافع، الوفيات ١٠٩- ٢٩/١٠٦الوافي بالوفيات 
ن مات بين الظهر والعصر من يوم السبت ثاني عشر صفر سنة اثنتي. ١٥٦-١/١٥٥؛ الكتاني، فهرس الفهارس ١٣/٣٠٨معجم المؤلفين 

 .وأربعين وسبع مائة
  .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٨٨١
  .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٨٨٢
مات في نصف صفر سنة إحدى : جاء في الدرر. ٢/٣٢٦؛ الفاسي، ذيل التقييد ٤٦٧-٤/٤٦٦ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٨٨٣

 .سنة اثنتين وثالثين: وثالثين وسبع مائة، وفي ذيل التقييد
  .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٨٨٤
 ."ومات بأذرعات في ذي الحجة سنة سبع وعشرين وسبع مائة"في الدرر  جاء). ١٢٨٦( ٤/٤٦٨ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٨٨٥
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سمع من النجيب وابن  ٨٨٦أو أبي القاسم المعدني الحنبلي جمال الدين، محمد بن نصر بن قاسميوسف بن  .٣٢٠
مولده في شعبان سنة خمسين وستمائة أو سنة إحدى، والمعدني نسبة إلى المعدن بين . عالق وغيرهما، وحدث

   ٨٨٧...توفي في نصف صفر سنة خمسين وأربعين وسبع مائة. عبادان وأسعرد
  
  
  ]ب/٧٧[

   ٨٨٩...٨٨٨يوسف بن المظفر بن أحمد الحراني .٣٢١
  
  سمع من العز الحراني ٨٩٠جالل الدين، يوسف بن هارون بن أسعد القاياتي المصري .٣٢٢

مولده . ومن أبي بكر األنماطي وغيرهم، وحدث، ، ومن خطيب المّزة نسخة كامل بن طلحةالثاني والثالث من مشيخته
  ٨٩١...في ربيع اآلخر سنة ست وستين وستمائة، وتوفي ثامن عشر شعبان سنة ثالث وعشرين وسبع مائة

  
  ]أ/٧٨[

  ٨٩٢يونس بن إبراهيم بن عبد القوي الدّبوسي، تقّدم .٣٢٣
  
  سمع من ٨٩٤أبو النون بدر الدين الدالل، ٨٩٣يونس بن محمد بن يونس القصار الحريري .٣٢٤

، وسمع أيضا من أبي بكر بن الصغرى، والسادس والعاشر والحادي عشر من موافقاته النجيب الثالث من مشيخته
مولده سنة خمسين وستمائة، ومات في ثاني عشر جمادى اآلخرة من سنة تسع وثالثين . ، وحدثالعماد مصافحاته

 .وسبع مائة

  
إجازة، أخبرنا أبو الفرج بن الصيقل، أخبرنا أبو القاسم هبة اهللا بن الحسن بن المظفر أخبرنا يونس بن محمد القصار 

بن الحسن بن المظفر بن الحسن بن أحمد بن يزيد الهمذاني المعروف بابن السبط، أخبرنا أبي، أخبرنا أبو محمد 
رنا أحمد هو ابن عبد اهللا بن الحسن بن علي الجوهري، أخبرنا أبو الفضل عبيد اهللا بن عبد الرحمن الزهري، أخب

                                                           
؛ ابن رافع، ٥/٦٦٨؛ الصفدي، أعيان العصر ٢/٣٣١؛ الفاسي، ذيل التقييد )١٣٠٨( ٤/٤٧٦ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٨٨٦

  .٤٨٢-١/٤٨١الوفيات 
 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٨٨٧
  .توفي في شوال سنة ثمان وعشرين وسبع مائة). ١٣١٢( ٤/٤٧٧درر الكامنة ابن حجر، ال: ترجمته في ٨٨٨
  .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٨٨٩
  ).١٣١٩( ٤٨٠-٤/٤٧٩ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٨٩٠
 .بّيض المصنف بعد هذا ولم يعد إليه ٨٩١
  .٣انظر ترجمة رقم  ٨٩٢
�1 ا��را�� و��س ا��ر�ري ٨٩٣�روء ;&= ر(م )&' ا��ر�ري، و�)ن >�ء @� ��در �ر>  .ا(م �Cر 
 .١/٢٦٦؛ ابن رافع، الوفيات )١٣٤٠( ٤/٤٨٨ابن حجر، الدرر الكامنة : ترجمته في ٨٩٤
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سابور،حدثنا سفيان هو ابن وكيع بن الجراح، حدثنا أسباط بن محمد القرشي، عن ابن قيس، عن الحكم، عن عبد 
ُيَسبُح اللَه  ُمَعقَباٌت َال َيِخيُب َقاِئُلُهن « : الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن ُعْجرة، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال

  ».ِفى ُدُبِر ُكل َصَالٍة َثَالًثا َوَثَالِثيَن َوَيْحَمُدُه َثَالًثا َوَثَالِثيَن َوُيَكبُرُه َأْرَبًعا َوَثَالِثينَ 
  .من هذا الوجه ٨٩٥رواه مسلم  

  
  ٨٩٦.آخر المعجم والحمد هللا كثيرا

   

                                                           
   . ٥/٣٦٣حبان ؛ صحيح ابن ٣/٧٥؛ سنن النسائي ٥/٤٧٩سنن الترمذي : انظر كذلك. ١/٤١٨ صحيح مسلم ٨٩٥
وابتداه في الشهر  ٨٠٣قال مخّرجه رحمه اهللا تعالي فرغ من تسويده مخّرجه في شهر رمضان سنة : جاء في نهاية المعجم ما نصه ٨٩٦

الحمد هللا أوال وأخرا وظاهرا وباطنا وسرا وعالنية اللهم صلى وسلم على  ٨٧٢المذكور وبيض سبطه هذه النسخة في شهر ربيع األول سنة 
استفاد منه مترحما على مخّرجه  الحمد هللا: كما جاء كذلك في هامش أسفل الصفحة ما نصه هـ. خلقك محمد وآله وصحبه والتابعينخير 

الزمان وكتب عبده محمد أبو بكر بن عمر  ...شيخنا شيخ اإلسالم أبي الفضل بالمغفرة والرضوان وداعيا لمالكه مبيضه بطول العمر
هو محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر هو  .كان اهللا له آمين القاهرة الشافعيالنصيبي الحلبي نزيل 

 .٦/٣١٥الزركلي، األعالم ). ٩١٦/١٥١٠ -٨٥١/١٤٤٧(محمد، أبو بكر، جالل الدين، ابن النصيبي 
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Appendices in Arabic 

األحاديث ومرويات الصحابةفهرس   

  

  
 162 .................................................................................................................................. اْلِغيَبُة؟ َما َأَتْدُرونَ 

 119 .................................................................................................... .ِبهِ  َكانَ  ِلَوَجعٍ  َقَدِمهِ  َظْهرِ  َعَلىْ  النبي ِاْحَتَجمَ 

 110 .................................................................................................................... َخْيًرا َفُقوُلوا اْلَميَت، َحَضْرتُمُ  ِإَذا
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 هُ  َأَضل122 ............................................................................................................. َقْبَلَنا َكانَ  َمنْ  اْلُجُمَعةِ  َعنِ  الل 
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 163 ........................................................................................................... .ِباْلَماءِ  َفاْبُرُدوَها َجَهنَم، َفْيحِ  ِمنْ  اْلُحمى

 139 ...................................................................................................................................... النِصيَحةُ  الدينُ 
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 ُهمي اللَفرِ  َوْعثَاءِ  ِمنْ  ِبكَ  َأُعوذُ  ِإن103 ............................................................................................................. الس 

 ُهمِتي َباِركْ  الل164 ..................................................................................................................... .ُبُكوِرَها ِفي ِألُم 

 175 ................................................... .َحاَجِتهِ  ِفي اللهَ  َكانَ  َأِخيهِ  َحاَجةِ  ِفي َكانَ  َمنْ  ُيْسِلُمُه، َوالَ  َيْظِلُمُه، الَ  اْلُمْسِلمِ  َأُخو اْلُمْسِلمُ 

 127 ........................................................................................... َأْجًرا َأْعَظمُ  اْلَغْيظَ  َوَيْكِظمُ  الناَس  ُيَخاِلطُ  الِذي اْلُمْؤِمنُ 

 105 ....................................................................................................َأْدَناُهمْ  ِبِذمِتِهمْ  َيْسَعى ِدَماُؤُهمْ  َتَتَكاَفأُ  اْلُمْؤِمُنونَ 

 194 ................................................................................................ اهللاُ  ِإال  ِإَلهَ  َال  :َيُقوُلوا َحتى الناَس  ُأَقاِتلَ  َأنْ  ُأِمْرتُ 

 َعَلى َدَخلَ  َبْكرٍ  َأَبا َأن  ِبي197 ......................................................... َعْيَنْيهِ  َبْينَ  َفاهُ  َفَوَضعَ  َوَفاِتهِ  َبْعدَ  وسلم عليه اهللا صلى الن 
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 149 ...................................................... «َوُأمي َأِبي ِفَداكَ  اْرمِ » :َوَقالَ  ُأُحدٍ  َيْومَ  ِكَناَنَتهُ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى اهللاِ  َرُسولُ  ِلي َنَثلَ 

 153 ............................................................................................................................... َلِبيبٌ  ُغالمٌ  َأَنٌس  َهَذا

 160 ......................................................................................................... َطاِمٌث؟ َوِهيَ  َزْوِجَها َمعَ  اْلَمْرَأةُ  َتْأُكلُ  َهلْ 

 157 .......................................................................................................... .اْلَعَربِ  َجِزيَرةِ  ِفي َوَأَنا الشَهاَدةُ  ِليَ  َوَأنى

 166 ............................................................................................................................ اللهُ  َوَربكِ  َربي َأْرُض  َيا

 99 ........................................................................................................................ الساَعُة؟ َمَتى اللِه، َرُسولَ  َيا

اِبرُ  َزَمانٌ  الناسِ  َعَلى َيْأِتي 111 ...................................................................... .الَجْمرِ  َعَلى َكالَقاِبضِ  ِديِنهِ  َعَلى ِمْنُهمْ  الص 

 215 ....................................................................... َخْيرٍ  ِمنْ  َشِعيَرةٍ  َوْزنُ  َقْلِبهِ  َوِفي اللُه، ِإال  ِإَلهَ  الَ  َقالَ  َمنْ  النارِ  ِمنَ  َيْخُرجُ 

 137 .................................................................................................... ِبَجَالِلي، اْلُمَتَحابونَ  َأْينَ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  اهللاَ  َيُقولُ 

 112 .......................................................................................... .اْألََملِ  ُطولُ  اْلِحْرُص  اْثَنَتانِ  ِمْنهُ  ويكبر آَدمَ  اْبنُ  َيْهَرمُ 
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س ا	���خ��  

  

 124 -------------------------------------------------------- الحسن بن علي بن محمد بن أحمد بن المحسن عبد بن أحمد بن إبراهيم

 124 ------------------------------------------------ الموصلي المجاهد ابن الدين قطب النوري اهللا عبد بن لؤلؤ بن إسحاق بن إبراهيم

 125 --------------------------------------------------------------- الشارعي الدين برهان الكناني حماد بن محمد بن ظافر بن إبراهيم

 125 ----------------------------------------------------------------------------- الفزاري سباع بن إبراهيم بن الرحمن عبد بن إبراهيم

 126 -------------------------------------------------------------------------------- القرشي حيدر بن داود بن الرحيم عبد بن إبراهيم

 126 ----------------------------------------------------- الحلبي الفامغار بن المفضل بن علي بن علي بن محمد بن علي بن إبراهيم

 126 ------------------------------------------------------------ القطبي بن الدين نجم الدمياطي الزرزاري يوسف بن علي بن إبراهيم

 126 --------------------------------------------------------------------------------------- التْزِمْنِتي الصمد عبد بن محمد بن إبراهيم

 127 ---------------------------------------------------------- الحراني تيمية بن محمد بن الخضر بن الغني عبد بن محمد بن إبراهيم

 127 --------------------------------------------------- النرد بن نجا بن عتيق بن يوسف بن إسماعيل بن محمد بن محمد بن إبراهيم

 127 ------------------------------------------------------------------------- عطاء بن حبش بن يحيى بن أحمد بن يحيى بن إبراهيم

 194 --------------------------------------------------------------------------------------- اهللا عبد أبي بن السالم عبد بن القاسم أبو

 135 ------------------------------------------------------ قدامة بن يوسف بن الهادي عبد بن الحميد عبد بن أحمد العز بن بكر أبو

 135 -------------------------------------------------------------------------------------------- الكرتاني محمد بن علي بن بكر أبو

 135 ----------------------------------------------------------------------------------------- الزبيدي بكر أبي بن محمد بن بكر أبو

َلمي عنتر بن أحمد بن محمد بن بكر أبو 137 ----------------------------------------------------------------------------------- الس 

 136 ----------------------------------------- الصالحي المقدسي الجبار عبد بن محمد بن الرحمن عبد الرضي بن محمد بن بكر أبو

 137 ----------------------------------------------------------------------------------- العادلي ُسْنُقر بن محمد بن محمد بن بكر أبو

 137 ---------------------------------------------------------------------------------------- النعمان بن موسى بن محمد بن بكر أبو

 137 ------------------------------------------------------------------------------ النشائي عثمان بن بكر أبي بن يوسف بن بكر أبو

 138 ------------------------------------------------ المنذري داود بن علي بن أحمد بن يوسف بن العظيم عبد بن يوسف بن بكر أبو

 106 ------------------------------------------------------- شداد بن حاتم بن يحيى بن محمد بن محمد بن فالح بن إبراهيم بن أحمد

 108 ----------------------------------------------------- اهللا عبد بن العزيز عبد بن اهللا عبد بن العزيز عبد بن الحسن أبي بن أحمد

 107 --------------------------------------------------------------------- السلمي اهللا عبد بن علي بن اهللا حرز بن بكر أبي بن أحمد

 107 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ طي بن بكر أبي بن أحمد

 108 ----------------------------------------------------------------------------------- الحنفي الحلبي محمد بن جعفر أبي بن أحمد

 110 -------------------------------------------- الحجار الصالحي بيان بن علي بن حسن بن نعمة النعم أبي بن طالب أبي بن أحمد

 106 ------------------------------------------------------------------------- عثمان بن مكي بن عثمان بن محمد بن أحمد بن أحمد

 108 ----------------------------------------------- الحراني حمود بن هامل بن حماد بن سالمة بن حمود بن عمر بن حمود بن أحمد

 109 -------------------------------------------------------------------------------------- الزهر أبي بن إبراهيم بن رضوان بن أحمد
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 109 --------------------------------------------- قدامة بن أحمد بن محمد عمر أبي بن عمر بن أحمد بن حمزة بن سليمان بن أحمد

 112 ---------------------------------------------------------- الصرخدي الهكاري أحمد بن علي بن إبراهيم بن الرحمن عبد بن أحمد

 113 --------------------------------------------------------------------------------------- الواني بكر أبي بن الرحمن عبد بن أحمد

 113 ------------------------------------------------------------------------------------ المحجي الرزاق عبد بن الرحيم عبد بن أحمد

 111 -------------------------------------------------------- الرحمن عبد بن أحمد بن إبراهيم بن محمد بن أحمد بن اهللا عبد بن أحمد

 112 -------------------------------------------------------------------------------- األنصاري محمد بن يوسف بن اهللا عبد بن أحمد

 114 --------------------------------------------------------------- العدوي المجد أبي بن عيسى بن الرفعة بن المحسن عبد بن أحمد

 114 -------------------------------------------------------- الشعار ابن المقدسي الشافعي معالي بن حسن بن المحسن عبد بن أحمد

 115 ---------------------------------------------- سعد بن محمد بن بدر بن موهوب بن محمد بن عباس بن محمد بن ُعَبْيد بن أحمد

 115 ----------------------------------------------------------------------------- اللخمي الُمْشُتولي علوي بن أيوب بن علي بن أحمد

 116 ------------------------------------------------------------------- الَكْلَوتانيّ  ابن الدين شهاب حسام بن محمد بن علي بن أحمد

 116 ---------------------------------------------------------- القارئ الثعلبي هارون بن محمد بن هارون بن محمد بن علي بن أحمد

 117 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- يعيش بن علي بن أحمد

 117 -------------------------------------------- هالل بن بالل بن راجح بن خلف بن عوض بن عمر بن اهللا عبد بن عمر بن أحمد

 117 --------------------------------------------------------------------------------------- العّطار الُموِشي  عفاف بن عمر بن أحمد

 118 ----------------------------------------------------------------------------------------- الصيرفي اهللا عبد بن ُكْشُتغِدي بن أحمد

 119 --------------------------------------------------------------------- المصري عثمان بن علي بن الحسن أبي بن محمد بن أحمد

 118 --------------------------------------------------------------------------------- الحريري عدالن بن بكر أبي بن محمد بن أحمد

 118 --------------------------------------------------------------------- الَقصاع المكارم بن بكر أبي بن إسرائيل بن محمد بن أحمد

 119 --------------------------------------------------------------------------- المقدسي حسن بن حامد بن حازم بن محمد بن أحمد

 120 -------------------------------------------------------------------------------------------- حمائل بن سلمان بن محمد بن أحمد

ْيَرِفيّ  المخزومي علي بن العزيز عبد بن المحسن عبد بن محمد بن أحمد 119 --------------------------------------------------- الص 

 119 --------------------------------------------------------------------------- القسطالني التوزري أحمد بن علي بن محمد بن أحمد

 120 ---------------------------------------------------------------------------- المقدسي قدامة بن أحمد بن عمر بن محمد بن أحمد

 121 ---------------------------------------------------------------- اإلسعردي فاضل بن كريم بن نصر بن يحيى بن محمد بن أحمد

 121 ------------------------------------------------ الفرج بن الحسن بن بدر بن مظفر المكارم أبي بن محمد أبي بن مظفر بن أحمد

 122 -------------------------------------------------------------- الجوهري الحلبي رشيد بن منصور بن إبراهيم بن منصور بن أحمد

 122 ------------------------------------------------------------------------------ الدين شهاب الدمياطي صارم بن منصور بن أحمد

 123 ----------------------------------------------------------------- العّطار علي بن يحيى الدين رشيد الحافظ بن اهللا هبة بن أحمد

 123 ------------------------------------------------------------------------------------ عطاء بن حسن بن أحمد بن يحيى بن أحمد

 123 --------------------------------------------- الحلبي عثمان بن الرحمن عبد بن اهللا عبد بن يعقوب بن أحمد بن يعقوب بن أحمد

 128 -------------------------------------------------------------------- اآلمدي إسماعيل بن إبراهيم بن إسحاق بن يحيى بن إسحاق
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 131 ------------------------------------------------------ المقرئ الرحمن عبد بن اهللا عبد بن يعقوب بن أحمد بن يعقوب بنت أسماء

 128 -------------------------------------------------------------------- التفليسي القرشي إبراهيم بن بكر أبي بن إبراهيم بن إسماعيل

 129 ---------------------------------------------------------------------- الطبيب الشافعي الخراطي سليمان بن إبراهيم بن إسماعيل

 130 ---------------------------------------------- الصالحي الدين زين الدهان العجلوني إبراهيم بن مسعود بن الفتح أبي بن إسماعيل

 129 ------------------------------------------------------------------------------- الدمياطي عمر بن ِضْرَغام بن علي بن إسماعيل

 130 ----------------------------------------------------------------- الحموي نصر بن الحسن بن الفضل أبي بن عمر بن إسماعيل

 131 -------------------------------------------------------------- المصري األصل المغربي ربه عبد بن علي بن محمد بن إسماعيل

 131 ----------------------------------------------------------------------------------- الصفوي الخازنداري الشبلي اهللا عبد بن آقوش

 132 ---------------------------------------------------------------------------- الضرير بن عمر الدين نجم عتيق اهللا عبد بن آقوش

 139 --------------------------------------------------------------------------------------------- الحسيني محمد بن أحمد بن الحسن

 139 ------------------------------------------------------------------- القرشي الكاتب العماد بن محمد بن محمد بن علي بن الحسن

 139 --------------------------------------------------------- المصري األزدي صفرة أبي بن أيوب بن الكل سيد بن علي بن الحسين

 140 --------------------------------------------------------------- الشافعي حامد بن محمد بن محمد بن محمد بن علي بن الحسين

 140 ----------------------------------------------------------------------------------- بالركن المنعوت خلكان بن يحيى بن الحسين

 132 --------------------------------------------- محمد بن أحمد الدين نجم القضاة أقضى بن الرحمن عبد الفرج أبي اإلمام بنت آمنة

 133 -------------------------------------------------------------------------------------------- المغيثي الحسامي اهللا عبد بن ّأْيُدُمر

 133 ---------------------------------------------- النابلسي حماد بن حسين بن جعفر بن أحمد بن نعمة بن محمد بن نعمة بن أيوب

 134 -------------------------------------------------------------------------------------------- الجليس بن نعمة بن أحمد بنت َبَشر

 134 -------------------------------------------------------------------------------------------- الخزنداري البدري اهللا عبد بن ُبْكُتُمر

 134 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- الشمسي اهللا عبد بن ُبْكُتُمر

 134 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- السعودي اهللا عبد بن بلبان

 138 -------------------------------------------------------------------------------- الحمامي الصالحي حازم بن الكريم عبد بن تميم

 138 ------------------------------------------------------------ المقدسية محمد أم إبراهيم بن محمد بن الرحمن عبد الزين بنت حبيبة

 141 ------------------------------------------------------------------------------------------ عباس بن محمد بن عبيد بنت حفصة

 141 ----------------------------------------------------------------------------------------- القالنسي بن المظفر بن أسعد بن حمزة

 142 ------------------------------------------------------------------------------------------- سنقر بن محمد بن محمد بنت خاتون

 142 -------------------------------------------------------------------------------- الحنبلي العسقالني يحيى بن إبراهيم بنت خديجة

 143 --------------------------------------------------------------الكنجي محمود بن فخراور بن محمد بن فخراور الفخر بنت خديجة

 143 ------------------------------------------------------------------------------------------------- التوزري بن عثمان بنت خديجة

 143 ------------------------------------------------------------------------------------------ الصنهاجي عمر بن علي بنت خديجة

 143 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- الظاهري قراقوش بن دعين

 144 ------------------------------------------------------------------------------------ الهكاري سليمان بن يوسف الموفق بنت دنيا
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 144 ----------------------------------------------------------------------------------------------- الُخَتني حسين بن عمر بنت زهرة

 144 ---------------------------------------------------------------- المقدسي الرحمن عبد بن الرحيم عبد بن أحمد الكمال بنت زينب

 145 ------------------------------------------------------------------------- العسقالني يحيى بن إبراهيم مستولدة اهللا عبد بنت زينب

 145 ------------------------------------------------------------------------------ البجدي الرحمن عبد بن أحمد بن محمد بنت زينب

 145 ------------------------------------------------------------------------- السلمي السالم عبد بن العزيز عبد بن يحيى بنت زينب

 146 ------------------------------------------------------------------------------------ الدَنْيِسري بكر أبي بن عمر بنت العبيد ست

 146 --------------------------------------------------------------------- الحراني التميري شقير بن الواحد عبد بن اهللا عبد بن سالمة

 147 ------------------------------------------------------------------- المحجي عباس أبي بن الرزاق عبد بن الرحيم عبد بن سليمان

 147 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- الزرعي عمر بن سليمان

 149 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ اآلمدي اهللا عبد بن سنجر

 148 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- األنطاكي اهللا عبد بن ُسْنُجر

 148 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- الجاولي اهللا عبد بن سنجر

 150 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ السعدي اهللا عبد بن ُسْنُقر

 149 -------------------------------------------------------------- الجواشني الخليلي إسماعيل بن طاهر البدر فتى اهللا عبد بن سنقر

 151 ------------------------------------------------- أحمد بن علي الدين تاج اإلمام بن المولى عبد البركات أبي الشرف بنت شريفة

 151 ----------------------------------------------------------------- العادلي بن الدين جمال ضرغام بن محمد بن إسحاق بن صالح

 151 -------------------------------------------- العسقالني الفهمي سوار بن ياسين بن القوي عبد بن يونس بن العظيم عبد بن صالح

 152 --------------------------------------------------------------------------- اُألْشُنِهي الفوارس أبي بن صالح بن مختار بن صالح

 153 ------------------------------------------------------------------------------------------------ العادلي الزيني الدوادار طرنطاي

 191 ------------------------------------------------------------------------------------------- الصنهاجي عمر بن علي بنت عائشة

 160 ------------------------------------------------------------------------------------ السعدي الكافي عبد بن محمد بن الحق عبد

 161 -----------------------------------------------------------------------------------------المنبجى محمود بن محمد بن الحق عبد

 161 ------------------------------------------------------------------------------ المصري الحنفي معالي بن سليمان بن الحميد عبد

 162 ----------------------------------------------------------------------- المقدسي عمر أبي بن اهللا عبد بن إبراهيم بن الرحمن عبد

 161 ----------------------------------------------------------- الصالحي المقدسي عالن بن شكر بن عمر بن أحمد بن الرحمن عبد

 163 ------------------------------------------------------------------------- المقدسي اهللا عبد بن أحمد بن إسماعيل بن الرحمن عبد

 164 ---------------------------------------------------------------------------------- الصعبي محمد بن القادر عبد بن الرحمن عبد

 163 ------------------------------------------------------------------------ البعلبكي محبوب بن الحسن بن اهللا عبد بن الرحمن عبد

 164 -------------------------------------------------------------------- التكريتي حسين بن مناع بن حسين بن علي بن الرحمن عبد

ِدي الرحمن عبد بن أحمد بن محمد بن الرحمن عبد 165 ----------------------------------------------------------------- الفامي الِبج 

 165 ---------------------------------------------------------------------- الحلبي الربعي الجوهري منصور بن محمد بن الرحمن عبد

 165 --------------------------------------------------------- الربعي جماعة بن مخلوف بن الرحمن عبد بن مخلوف بن الرحمن عبد
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 166 ---------------------------------------------------------------------- الحنبلي القاضي الحارثي أحمد بن مسعود بن الرحمن عبد

 167 --------------------------------------------------التنوخي اليسر أبي بن شاكر بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الرحيم عبد

 168 ----------------------------------------------------------------------- األنصاري محمود بن النور أبي بن محمود بن الرحيم عبد

 168 -------------------------------------------------- البغدادي الربعي منصور أبي بن محمد بن أحمد بن القادر عبد بن العزيز عبد

 169 ------------------------------------------------------------- تيمية بن السالم عبد بن العزيز عبد بن اللطيف عبد بن العزيز عبد

 169 ------------------------------------------ الحمداني ذؤالة ابن يعمور بن يعقوب بن عزيز بن العز أبي بن يوسف بن العزيز عبد

 170 ------------------------------------------------------------------------------------- الماك القاهر عبد بن محمد بن الغالب عبد

 170 --------------------------------------------- الشافعي المصري السعدي سنان بن عوض بن الكافي عبد بن محمد بن الغفار عبد

 171 ------------------------------------------------------------------------ القريشة ابن البعلي الفضل أبي بن بركات بن القادر عبد

 171 --------------------------------------------------------------------- شادي بن بكر أبي بن عيسى بن العزيز عبد بن القادر عبد

 154 ----------------------------------------------------------------------------- الحريري الشطنوفي إسماعيل بن إبراهيم بن اهللا عبد

 154 ----------------------------------------------------------- قدامة بن أحمد بن محمد عمر أبي بن اهللا عبد بن إبراهيم بن اهللا عبد

 155 ---------------------------------------------- الحلبي القزويني بكر أبي بن محمد بن القاسم أبي بن محمد بن إبراهيم بن اهللا عبد

 155 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- تركي بن أحمد بن اهللا عبد

 155 ------------------------------------------- حميد بن إدريس بن الحسن بن حامد بن الحسن بن الرحمن عبد بن أحمد بن اهللا عبد

 156 --------------------------------------------- سرور بن علي بن الواحد عبد الحافظ الغني عبد بن اهللا عبد بن الحسن بن اهللا عبد

 157 ----------------------------------------------------------- الدمشقي األنصاري العيش أبي بن التائب أبي بن الحسين بن اهللا عبد

 158 ------------------------------------------الجذامي علي بن الباقي عبد بن علي بن اهللا عبد بن الوهاب عبد بن خلف بن اهللا عبد

 158 ------------------------------------------------ الحراني تيمية بن القاسم أبي بن محمد بن السالم عبد بن الحليم عبد بن اهللا عبد

 159 ----------------------------------------- الكبلج بن اهللا هبة بن ظافر بن أحمد بن القاسم أبي بن الكريم عبد بن علي بن اهللا عبد

 159 ---------------------------------------------------------------------------------- الصنهاجي شبل بن عمر بن علي بن اهللا عبد

 160 ------------------------------------------------------------------------------------- األزدي عمر بن محمد بن علي بن اهللا عبد

 172 ------------------------------------------------- أحمد بن علي بن أحمد بن محمود بن علي بن محمد بن أحمد بن المحسن عبد

 173 ------------------------------------------------ الملك عبد بن علي بن الملك عبد بن علي بن الملك عبد بن علي بن الملك عبد

 173 ---------------------------------------------------------المختار بن القاسم أبي بن منصور بن محمد بن منصور بن الواحد عبد

 173 --------------------------------------------- محمد بن عقيل بن أحمد بن اهللا هبة بن عثمان بن أحمد بن عثمان بن الوهاب عبد

 174 ----------------------------------------------- سعيد أبي بن اهللا عبد أبي بن الحسن أبي بن الفتح أبي بن الرحمن عبد بن عتيق

 174 ------------------------------------------------------------------------- الحلبي الظاهري اهللا عبد بن محمد بن أحمد بن عثمان

 175 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بلبان بن عثمان

 175 ------------------------------------------------------------------------------------- المازوني يعلى بن عمر بن علي بن عثمان

 176 ----------------------------------------------- َعْبُدوس بن جهم بن ِفْيرِ  بن ِدْرَباس بن عيسى بن الملك عبد بن محمد بن عثمان

 184 ------------------------------------------------- رواحة بن الحسين بن اهللا عبد بن نصر بن علي بن الفضل الخير أبي بن 0/'
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 187 ---------------------------------------------------------------------------------------- التنوخي خضر بن المعالي أبي بن علي

 179 ----------------------------------------------------------------------------------------------- الزبيري طيّ  بن بكر أبي بن علي

 177 ---------------------------------------------------------------------------- األتابكي النوري اهللا عبد بن لؤلؤ بن إسحاق بن علي

 177 ------------------------------------------------- يحيى بن العزيز عبد بن علي بن الرحمن عبد بن إبراهيم بن إسماعيل بن علي

 179 ------------------------------------------------------------------ الدمشقي محسن بن راشد بن العالء أبي بن إسماعيل بن علي

 176 ----------------------------------------------------------------------------------- الِتبريزي القونوي يوسف بن إسماعيل بن علي

 180 ------------------------------------------------------------------------- منصور بن خلف بن موسى بن علي بن جابر بن علي

 180 ------------------------------------------------------------------- الشافعي الصوفي األرموي إبراهيم بن علي بن حسن بن علي

 181 --------------------------------------------------------------------- الحموي التنوخي ُمَزيز بن حسن بن مكي بن حسن بن علي

 181 --------------------------------------------------------------------------------------- البهنسي زيادة بن أسد بن حسين بن علي

 182 ------------------------------------------------------------------------------------------ النابلسي منصور بن اهللا رزق بن علي

 182 ----------------------------------------------------- المقدسي سعد بن اهللا عبد بن بكر أبي بن عمر بن أحمد بن عمر بن علي

 183 ---------------------------------------------------------------------------------------------- الخالطي الواني بن عمر بن علي

 183 ---------------------------------------------------------------------------------------------- القاهري محمد بن عوض بن علي

 183 ----------------------------------------------- حمزة بن علي بن الرحمن عبد بن إلياس بن محمد بن المظفر بن عيسى بن علي

 185 -------------------------------------------------------------------------------------------- حمائل بن سلمان بن محمد بن علي

 185 ------------------------------------------------- الِكْندي صفوان بن الملك عبد بن الراحم عبد بن الرحمن عبد بن محمد بن علي

 186 ----------------------------------------------------- نصر بن إسحاق بن الهادي عبد بن القادر عبد بن علي بن محمد بن علي

 186 ----------------------------------------------------------------------- األزدي هالل بن الرحمن عبد بن عمر بن محمد بن علي

 187 ---------------------------------------------------------------------- جعفر بن علي بن القوي عبد بن محمد بن محمد بن علي

 187 ------------------------------------------------------------------------------------------------ القادري نفيل بن مسعود بن علي

 188 ----------------------------------------------------------------------------------------------- الخثعمي أحمد بن يونس بن علي

 188 ------------------------------------------------------------------------------------ الشطنوفي مفّرج بن مكي بن حسين بن عمر

 189 --------------------------------------------------------------------------------- اهللا عبد بن القاسم أبي بن الرحيم عبد بن عمر

 189 ---------------------------- األزدي هالل بن الواحد عبد بن الرحمن عبد بن الواحد عبد بن الرحمن عبد بن العزيز عبد بن عمر

 190 --------------------------------------------------------------- المقدسي عمر أبي الشيخ بن عمر بن أحمد بن اهللا عبيد بن عمر

 190 -------------------------------------------------------------------- القرشي الُعتبي سعيد بن عثمان بن يحيى بن محمد بن عمر

 190 ------------------------------------------------ مكتوم بن سليم بن محمد بن أحمد بن سعد بن عساكر بن الكريم عبد بن عيسى

 191 --------------------------------------------------------------------------------------------- البدري الخزنداري اهللا عبد بن ُغلُبك

 191 --------------------------------------------------------------------------------------------------- الجعبري فراس أبي بن فارس

 192 ----------------------------------------------------- قدامة بن أحمد بن محمد عمر أبي بن اهللا عبد بن إبراهيم العز بنت فاطمة

 193 ---------------------------------------------------------------- المقدسي يعمر بن الدائم عبد بن أحمد بن الدائم عبد بنت فاطمة
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 193 ---------------------------------------------------------------------------------------- فخراور بن محمد بن فخراور بنت فاطمة

 194 --------------------------------------------------------------------------------------------------- النعمان بن محمد بنت فاطمة

 193 -------------------------------------------------------------------------------- البكري إسماعيل بن محمد بن محمد بنت فاطمة

 194 ----------------------------------------------- خالد بن علي بن أحمد بن الفوارس أبي بن جبريل بن محمد بن محمد بنت فاطمة

 195 ------------------------------------------------------------------------------------------ الجوهري منصور بن محمد فتى كافور

 195 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اهللا عبد بنت لوزة

 222 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- اإلربلي مؤمن بن محسن

 196 ---------------------------------------------------------------------------------- الشافعي القماح بن حيدرة بن إبراهيم بن محمد

 196 ------------------------------------------------------------------------------------------- العّطار بن داود بن إبراهيم بن محمد

 196 ------------------------------------------------------------------------------------------ الجرائحي سليمان بن إبراهيم بن محمد

 197 -------------------------------------------------------------------------------------- األنصاري الغني عبد بن إبراهيم بن محمد

 196 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- اهللا عبد بن إبراهيم بن محمد

 204 ----------------------------------------------------------------------------- الحارثي عوض بن محمد بن الحسن أبي بن محمد

 213 ------------------------------------------------------------------------------------------ رواحة بن الفضل الخير أبي بن محمد

 205 ---------------------------------------------------------------------------------- الغسولي الهكاري سالم بن الزهر أبي بن محمد

 213 --------------------------------------------------------------------------------------- الفارقي إسماعيل بن القاسم أبي بن محمد

 202 ---------------------------------------------------------------------------------------- الحلبي الوقار أبي بن بكر أبي بن محمد

 202 --------------------------------------------------------------------------------------------- الزْعبي أحمد بن بكر أبي بن محمد

 201 -------------------------------------------------------------------- المقدسي نعمة بن الدائم عبد بن أحمد بن بكر أبي بن محمد

 201 --------------------------------------------------------------- الصالحي الحسن أبي بن طرخان بن محمد بن بكر أبي بن محمد

 199 ---------------------------------------------------------------------- المالكي السيوري بن يحيى الحسين أبي بن أحمد بن محمد

 199 --------------------------------------------------------------------------------- المعالي أبي بن الهيجاء أبي بن أحمد بن محمد

 197 ------------------------------------------------------------------------------------------------ الحنبلي تمام بن أحمد بن محمد

 197 --------------------------------------------------------- الصائغ التقي مكي بن سالم بن علي بن الخالق عبد بن أحمد بن محمد

 197 ---------------------------------------------------- المقدسي خلف بن حامد بن عياش محمد بن الرحمن عبد بن أحمد بن محمد

 197 ---------------------------------------------------------------------------------------- العمري الشيخي عبد بن أحمد بن محمد

 198 ----------------------------------------------------------------------------------------------- الذهبي عثمان بن أحمد بن محمد

 198 ------------------------------------------------------------------------------------- الواسطي غدير بن علي بن أحمد بن محمد

 198 ------------------------------------------------------- الصالحي القنوي َذِريح بن طريف بن مطرف بن منعة بن أحمد بن محمد

 199 ------------------------------------------------------------------------------------------------ الذهبي منير بن أحمد بن محمد

 200 -------------------------------------------------------------- العديمي النجم بن اهللا عبد أبو الدروجي عمر بن إسحاق بن محمد

 200 ------------------------------------------------------------------------------ طحا بن سليمان بن الكريم عبد بن أسعد بن محمد
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 200 -------------------------------------------------------------------------------- الحلبي عشائر بن إبراهيم بن إسماعيل بن محمد

 200 -------------------------------------------------------------- أيوب بن بكر أبي بن عيسى بن العزيز عبد بن إسماعيل بن محمد

 201 ----------------------------------------------------------------------------------------- الحسيني موسى بن إسماعيل بن محمد

 209 ----------------------------------------------------- الدمياطي خلف بن المؤمن عبد بن أحمد أبي الدين شرف الحافظ بن محمد

 204 ----------------------------------------------------------------------------- الغزي اهللا عبد بن الحسين أبي بن الحسن بن محمد

 204 ---------------------------------------------------------------------------------- الحنفي الصنهاجي أيوب بن الحسين بن محمد

 219 ---------------------------------------------------------------------- الخالطي محمد بن يوسف بن محمد بن النجيب بن محمد

 202 ---------------------------------------------------------------------------------------- النقيب حازم بن علي بن أيوب بن محمد

 203 ---------------------------------------------------------------------------------------------- الناصري القرشي بكتوت بن محمد

 203 --------------------------------------------------- آشي الوادي حسان بن إبراهيم بن أحمد بن قاسم بن محمد بن جابر بن محمد

 204 ------------------------------------------------------------------------- القمني األنصاري الحسن بن إبراهيم بن حسن بن محمد

 204 -------------------------------------------- خليل بن سعد بن علي بن شرف بن حبيب بن شاهين بن إبراهيم بن خليل بن محمد

 205 ------------------------------------------------------------------------------- األسعردي عباس بن عمر بن النون ذي بن محمد

 205 ------------------------------------------------------ القدسي السويدائي عمر بن غنيمة بن مسعود بن يحيى بن زكريا بن محمد

 206 ----------------------------------------------------------------------------------- الصفار شجاع بن اهللا عبد بن سعد بن محمد

 206 --------------------------------------------------------------------------------------------- الرقي اهللا عبد بن سليمان بن محمد

 206 -------------------------------------------------------------------------------- اإلسكندري المؤدب ملك رفاعة بن شاه بن محمد

 206 ------------------------------------------------------ األنصاري الخالطي الحسين بن عمر بن الطاهر أبي بن شعبان بن محمد

 206 ------------------------------------------------------------------------------------------ الشياخ شعبان بن الحق عبد بن محمد

 207 ---------------------------------------------------------- أحمد بن بسران بن الواحد عبد بن القوي عبد بن الخالق عبد بن محمد

 207 ------------------------------------------------------------------------------------- العمري الفتح أبي بن الرحمن عبد بن محمد

 207 ---------------------------------------------------------------------------------------- القزويني عمر بن الرحمن عبد بن محمد

 208 ------------------------------------------------------------------------------------------------ سليمان بن العزيز عبد بن محمد

 208 ----------------------------------------------------------------------------------------- الكناني صالح بن العزيز عبد بن محمد

 208 -------------------------------------------------------------------------- الصعبي الحسن أبي بن محمد بن الغني عبد بن محمد

 208 --------------------------------------------------------------------------------- الحراني الرحمن عبد بن اللطيف عبد بن محمد

 208 --------------------------------------------------------------------------------- الوهاب عبد بن خلف بن المجيد عبد بن محمد

 209 --------------------------------------------------------------------------- يوسف بن صالح بن المتوج بن الوهاب عبد بن محمد

 209 ------------------------------------------------علي بن جعفر بن الوهاب عبد بن اهللا هبة بن مرتضى بن الوهاب عبد بن محمد

 209 ------------------------------------------------------------- عقيل بن أحمد بن اهللا هبة بن عثمان بن أحمد بن عثمان بن محمد

 210 --------------------------------------------------------------- إسماعيل بن محمد بن يعقوب بن الملك عبد بن عثمان بن محمد

 210 ---------------------------------------------------------------------------------التوزري بكر أبي بن محمد بن عثمان بن محمد
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 211 ------------------------------------------------------------------------------ الحنبلي الخالطي المنصور أبي بن علي بن محمد

 210 -------------------------------------------------------- الخليلي المقدسي الرحمن عبد بن الواحد عبد بن أحمد بن علي بن محمد

 211 -------------------------------------------------------- البصري السكري الشافعي الرحمن عبد بن العزيز عبد بن علي بن محمد

 211 ------------------------------------------------------------------------------------------- الكبكج الكريم عبد بن علي بن محمد

 212 ------------------------------------------------------------------------------------------السالوي القاسم أبي بن عمر بن محمد

 211 -------------------------------------------------------------------------------------- المنبجي عمر بن أحمد بن عمر بن محمد

 212 ------------------------------------------------------- الّرّصاص بن سلطان بن علي بن صالح بن الحق عبد بن عمر بن محمد

 212 --------------------------------------------------------------------------------- يوسف بن عمر بن اهللا عبد بن عمر بن محمد

 212 ----------------------------------------------------------------------------------- العماد بن محمد بن محمد بن عمر بن محمد

 212 ------------------------------------------ األندلسي الصنهاجي الصيقلي عيسى بن علي بن عيسى بن علي بن عيسى بن محمد

 213 ---------------------------------------------------------------------------------------------- الدمياطي نجم بن غالي بن محمد

 213 ---------------------------------------------------------------------------------------- الصيرفي اهللا عبد بن كشتغدى بن محمد

 213 -------------------------------------------------------------------------------------------- البلبيسي إبراهيم بن محمد بن محمد

 214 ------------------------------------------------------ السالم عبد بن علي بن بكر أبي بن علي بن بكر أبي بن محمد بن محمد

 214 ----------------------------------------------------------------------------------- القرشي زيد أبي بن أحمد بن محمد بن محمد

 214 ------------------------------------------------------------------------------------- الحنفي محمد بن أحمد بن محمد بن محمد

 213 ------------------------------------------------------------------------- الفيومي البكري يوسف بن إسماعيل بن محمد بن محمد

 214 ------------------------------------------------------------- العسقالني القاهر عبد بن سالم بن الرحمن عبد بن محمد بن محمد

 215 ---------------------------------------------- القرشي الجليل عبد بن الرحمن عبد بن يوسف بن الرحمن عبد بن محمد بن محمد

 215 ----------------------------------------------------------------------------------------- السكري العزيز عبد بن محمد بن محمد

 215 ----------------------------------------------------------------------------------- القسطالني أحمد بن علي بن محمد بن محمد

 217 ----------------------------------------------------------------------------------------------- البكري محمد بن محمد بن محمد

 216 ------------------------------------------------------------------------------ الناس سيد بن أحمد بن محمد بن محمد بن محمد

 215 --------------------------------------------------------------------------------- اهللا عبد بن أحمد بن محمد بن محمد بن محمد

 216 ------------------------------------------------------------------------------------- العادلي سنقر بن محمد بن محمد بن محمد

 217 ---------------------------------------------------------------------- العنبري منشد بن الغفار عبد بن محمد بن محمد بن محمد

 217 ----------------------------------------------------------------------------- المخزومي الكريم عبد بن محمد بن محمد بن محمد

 218 ----------------------------------------------------------------------------------- الدمشقي الحسن أبو نعمة بن محمد بن محمد

 218 ---------------------------------------------------------- الواسطي خالد بن علي بن علي بن علي بن يحيى بن محمد بن محمد

 218 ------------------------------------------------------------------ الحنبلي الطوري جعفر بن مزروع بن مالك بن مسّلم بن محمد

 219 -------------------------------------------------------------------------------------- القرشي جامع بن جعفر بن مكي بن محمد

 219 ------------------------------------------------- علي بن محمد بن يحيى بن الحسن بن اهللا هبة بن علي بن اهللا نصر بن محمد
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 220 ------------------------------------------------------------------------------ الجندي العمري حسن بن داود بن يوسف بن محمد

 220 --------------------------------------------------------------- الَحوراني الزبيدي فارس بن رجاء بن اهللا عبد بن يوسف بن محمد

 221 ------------------------------------------------------------------------- األندلسي حيان بن يوسف بن علي بن يوسف بن محمد

 221 -------------------------------------------------------------------------- الحيري الفارسي إبراهيم بن محمد بن يوسف بن محمد

 221 ----------------------------------------------------------------------------- العدوي اإلربلي عباس بن حمزة بن يونس بن محمد

 222 ------------------------------------------------------------------ الحلبي األنصاري رضوان بن الرحمن عبد بن علي بن محمود

 222 ------------------------------------------------------------------------------ المقدسي الجبار عبد بن علي بن محمد بن محمود

 223 --------------------------------------------------------------------------------------------- الزرزاري يوسف بن علي بن موسى

 223 ------------------------------------------------------------------------------------ الفخري اهللا عبد الفارس بن علي بنت مؤنسة

 223 ----------------------------------------------------------------------------- الحلبي البيان أبي بن ثابت بن البيان أبي بن نجيب

 223 ------------------------------------------------------------------------------------ التنوخي اهللا نصر بن بكر أبي بن اهللا نصر

 224 ------------------------------------------------------------ الدمشقي الحنفي فارس بن محمد بن اهللا نصر بن داود بن اهللا نصر

 224 ------------------------------------------------------------------------------------------- الصنهاجي عمر بن علي بنت هاجر

 225 ------------------------------------------------------------------------------------------------ القرشي أحمد بن ثابت بن يحيى

 225 ------------------------------------------------------------------------------ الحسيني الرحيم عبد بن محمد بن جعفر بن يحيى

 225 -------------------------------------------------------------------------------- العدوي دعجان بن مجلي بن اهللا فضل بن يحيى

 226 --------------------------------------------------------------------------------- العدوي القاسم أبي بن علي بن محمد بن يحيى

 226 --------------------------------------------------------------------------المصري الفتوح أبي بن محمد أبي بن يوسف بن يحيى

 227 --------------------------------------------------------------- العاملي إبراهيم بن المحسن عبد بن إبراهيم بن إسحاق بن يعقوب

 227 ------------------------------------------------------------------------------------------ الحريري عوض بن إسحاق بن يعقوب

 228 ----------------------------------------------------------------------------------------- جبريل بن اهللا عبيد بن أحمد بن يوسف

 228 --------------------------------------------------------------------------------- المّزي يوسف بن الرحمن عبد الزكي بن يوسف

 229 -------------------------------------------------------------------------------------------- الحراني أحمد بن المظفر بن يوسف

 228 ------------------------------------------------------------------------------------------ الُختني  بن حسين بن عمر بن يوسف

 228 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- إبراهيم بن محمد بن يوسف

 228 --------------------------------------------------------------------------------------------- قاسم بن نصر بن محمد بن يوسف

 229 ------------------------------------------------------------------------------------ المصري القاياتي أسعد بن هارون بن يوسف

 229 ------------------------------------------------------------------------------------- الحريري القصار يونس بن محمد بن يونس
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دار إحياء : بيروت. شيري علي: البداية والنهاية، ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، تحقيق
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: الرياض. الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة، لمحمد ناصر الدين بن الحاج نوح األلبانيسلسلة األحاديث 

  .١٩٩٢دار المعارف، 
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Summary and Conclusions 
 

This study examined the life of one individual Ḥadīth female transmitter, Ash-
Shaykhah Maryam Al-Adhraʿiyyah (719/1319-805/1402), based on Ibn Ḥajar's Muʿjam 
Ash-Shaykhah Maryam that he had compiled for her. We have seen how the Muʿjams are 
important sources for the history of scholarly and cultural networks and give the details 
by which an entire cultural environment can be reconstructed.  

The study consisted of an introduction and two parts. Part I  focused on the study 
of the Muʿjam and other related issues. In Part II , an annotated edition of the Muʿjam 
was provided. 

The edition of the Muʿjam Ash-Shaykhah Maryam (Part II ) was based on the 
unique manuscript available, viz. at Dār al-Kutub al-Miṣriyyah (Reference number: 1421 
Ḥadīth). In the Arabic text, I have inserted the punctuation for reasons of clarity. I also 
numbered the biographies in order to facilitate references. I also traced all the Ḥadiths 
quoted in the Muʿjam from famous Ḥadith collections.  

The study (Part 1) explored the social background of female participation in 
Ḥadīth transmission in the light of Ash-Shaykhah Maryam Al-Adhraʿ iyyah's life. The 
study of the Muʿjam increased our knowledge about women's participation in Ḥadīth 
transmission.  

Chapter One of Part 1 dealt with the manuscript, the methodology applied in 
editing it, and a biography of its copyist. The manuscript under study was copied by 
Yūsuf ibn Shāhīn, Ibn Ḥajar’s grandson. At a certain point of time it came to the 
possession of Muḥammad Murtaḍā al-Ḥusaynī al-Zabīdī who added some marginal notes 
to it. The manuscript remains in excellent condition and it was written in one hand which 
rules out the possibility that some parts were added later. 

Chapter Two of Part 1 established Ibn Ḥajar’s authorship and the sources used, 
as well as the method followed in composing it. The term takhrīj found on the title page 
of the Muʿjam Ash-Shaykhah Maryam has to be understood in the sense that Ash-
Shaykhah Maryam made available to Ibn Ḥajar the samāʿāt (the protocols of reading 
sessions which were added to a text), and the ijāzahs (the certificates which she 
possessed and cherished and which conferred upon her the right to transmit a text or to 
teach). From the raw materials, Ibn Ḥajar, in turn, sorted out the names of Ash-Shaykhah 
Maryam's teachers, and extracted one ḥadīth or more that she heard from each teacher 
which he listed after the teacher's biography. It is unlikely that Ibn Ḥajar could have 
gathered the data he required for the Muʿjam on almost 319 persons solely from his 
teacher’s knowledge, without consulting other persons or other biographical sources. In 
fact, Ibn Ḥajar did use certain sources to complete the picture of certain teachers. The 
Muʿjam grew out of the need to establish continuity in Ḥadīth transmission. It was 
composed to ensure that the knowledge of the Traditions of the Prophet was handed 
down accurately and faithfully from generation to generation.  

Chapter Three of Part 1 placed the Muʿjam among Ibn Ḥajar's writings and 
contemporary similar works. It also gave a sketch of Ibn Ḥajar’s biography, his role as an 
author, and his care for women's biographies. It is worthy to draw attention to Ibn Ḥajar’s 
interest in including female's biographies in his works. In his al-Iṣābah fī Tamyyīz al-
Ṣaḥabah, Ibn Ḥajar devoted the fourth volume to the biographies of female Companions. 
Also in his Taqrīb al-Tahdhīb, Ibn Ḥajar covered 300 entries of female Companions, 
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female Followers and other female transmitters in the six major collections. In his 
Tahdhīb al-Tahdhīb, Ibn Ḥajar devoted a special place for female transmitters, women 
known by their kunyah, laqab, and those known by mubhamāt (obscure names). Ibn 
Ḥajar’s ad-Durar al-Kāminah is also abundant with female biographies which reflect 
female participation in the cultural and religious spheres in Egypt and Syria during the 
Mamluk period. 

Chapter Four of Part 1 explored the literary world of the Muʿjam, and gave an 
overview of the development of the genre of the individual bibliography like the 
fahrasah, the mashyakhah, the muʿ jam, etcetera. With the emergence of Islamic tradition 
(Ḥadīth), several genres of Islamic literature have developed. In the early stages, both 
isnād and text were written down but disseminated orally. However, with the expansion 
of Islam and the enormous diversification of the different disciplines of learning, it was 
impossible to maintain oral transmission as the only vehicle for passing on knowledge. At 
a later stage, historical and Tradition texts were written in all sorts of personal notebooks 
of transmitters, and later, in more organized collections that were intended for a larger 
audience. Though, in the end, books became accepted as the ordinary medium, the 
individual and personal approach nevertheless remained intact. Biographical literature 
emerged as one of the consequences of this individual and personal approach. The 
"science of men", or ʿilm al-rijāl (also including women) developed into a critical method 
for the assessment of scholarly authority. Many biographical works were devoted to 
describing networks of scholarship and chains of transmission. 

Chapter Five of Part 1 outlined the role of women in Ḥadīth transmission, 
especially during the Mamluk period. This was preceded by introductory remarks on 
women's authority as Ḥadīth transmitters, i.e. what the Ḥadīth scholars said about reports 
transmitted by women, and an overview of women’s education in the Mamluk period. 
The early scholars of Ḥadīth did not stipulate that a Ḥadīth's being reported by a man is a 
condition of its acceptability, or its being reported by a woman is a condition for its 
rejection. While specifying the characteristics of those whose transmission is accepted 
and those whose transmission is rejected, the great expert in Ḥadīth, Ibn aṣ-Ṣalāḥ (d. 
643/1245), did not distinguish between a Ḥadīth reported by a male and another reported 
by a female. 

Previous contributions concluded that women played a very active role in the 
transmission of the Prophetic traditions (Ḥadīth) throughout much of Islamic history. 
Recent studies show that women of the Companion generation participated actively in 
this domain of religious knowledge. However, there was a decline of women in the 
historical record from the mid-second to the mid-fourth centuries. In the second half of 
the fourth century, women re-emerged in the sources on Ḥadīth learning and 
transmission. From this period until well into the Mamluk era, women acquired 
exemplary reputations as Ḥadīth transmitters. 

Based on the findings of Chapter Six of Part 1 “The Life and Career of Ash-
Shaykhah Maryam al-Adhraʿiyyah”, knowledge of the details of Ash-Shaykhah 
Maryam's life is relatively limited. Ash-Shaykhah Maryam has shown no lack of 
competence to be a scholar and educator of some of the best minds of her times, and in 
turn, her contemporary male scholars have recognized her authority in transmitting the 
words of the Prophet. It is noteworthy that Ash-Shaykhah Maryam's reputation was 
based, to a great extent, on the scholars she studied with. Ash-Shaykhah Maryam had 
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interaction with both male and female teachers and students, which shows co-education 
activity during her youth and seniority. Ash-Shaykhah Maryam was an authority for 
compilations of Ḥadīth, and she emerged in the historical records as a sought-after 
teacher of Ḥadīth. From the list of compilations she was given certification to transmit, it 
is clear that she excelled in the field of Ḥadīth, not in other disciplines such as fiqh or 
Qurʾ ān exegeses. This holds true for most women of the Mamluk period. 

Ash-Shaykhah Maryam clearly acquired a good reputation as a muḥaddithah. 
However, it is not possible to reconstruct her career beyond the details given in this 
study. Her reputation should be well understood in the wider picture of the rising 
participation of women in Ḥadīth transmission, which occurred first in the region of 
Khurasan in the fourth and fifth centuries, and over the course of the next three centuries 
spread westward towards Baghdad, Damascus, and then Cairo, following the triumphant 
march of Sunnī traditionalism under dynasties such as the Sāmānids, Ghaznavids, 
Seljuks, Ayyubids, and Mamluks. 

Based on Ash-Shaykhah Maryam's career, the general picture that emerges is one 
of a woman who was active in receiving and transmitting religious knowledge, especially 
the transmission of Ḥadīth. Her activities reflect intellectual developments in the 
important network of scholars of which she was a part. Women during the Mamluk 
period, in general, played important and prominent roles in their society and some of their 
activities have been documented in medieval biographical dictionaries. Women are 
described in the Muʿjam as freely studying with both men and women. After getting 
permission to instruct others, they clearly worked hard to match their male counterparts 
in the teaching career. By now, it is clear that Ash-Shaykhah Maryam's portrait does not 
reveal the stereotyped preoccupation with seclusion or gender segregation. 

Based on the Ḥadīths extracted from the various collections that Ash-Shaykhah 
Maryam was authorized to transmit and their shorter isnāds, I can argue that the Muʿjam 
provides a unique testimony to the importance of acquiring higher isnāds in transmission. 
This supports the phenomenon of the transmission authority from the very old to the very 
young, as Ash-Shaykhah Maryam's teachers awarded her ijazāhs in their final years of 
teaching. Likewise, Ash-Shaykhah Maryam appears frequently in biographies of students 
during their advanced ages. 

Further research is needed, especially on individual female scholars, as one can 
assert that there is a possibility for supporting the argument that Ḥadīth literature has 
been developed, preserved, propagated, and taught by both men and women of scholarly 
repute. 

Other female scholars who excelled in other areas of Islamic studies, such as law 
and commentaries on the Qurʾān, are worthy of due attention. Women scholars from 
specific regions and time periods can be the subject of future research. Further research is 
needed to know more about Ash-Shaykhah Maryam's teachers for whom no details are 
provided in biographical dictionaries. 
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